
Első ige.

Célegyenest!
„És elindulának, hogy Kánaán földére 

menjenek: és el is jutának Kanaán földére." 
1. Mózes 12, 5.

Luther mondja a galáciabeliekhez írt levél magyarázatában, 
hogy a keresztyén életet nem szabad egy helyen veszteglésnek 
képzelnünk, hanem utonlétnek és elindulásnak a bűnöktől az 
erényhez, világosságról világosságra, erőről erőre; s aki nincs 
utón, azt ne is tartsd keresztyénnek. A keresztyén ember ván
dor. — Talán minden emberről elmondható, hogy utas ebben 
a világban. Valami belső ösztön dolgozik bennünk, hogy ne 
álljunk meg azon a fokon, ahova érkeztünk. De mégis nagy 
különbségek vannak utas és utas között. Vannak, akik a kör
nyezet behatásaira reagálnak, mások szeszélyeiktől vezéreltet
nek, megint másokat az elégedetlenség vagy a telhetetlenség 
hajszol előre, vagy ide-oda, vagy visszafelé.

A világban általában sok a mozgás. A mai világban még 
több, mint azelőtt. De a mozgás magában véve még nem teszi 
ki az életet s nem ád annak nagyobb jelentőséget, vagy ki
emelkedőbb értéket. Londonból Ausztráliába repülni szép do
log. De a kérdés, hogy mit csináljak Ausztráliában ? Többnyire 
azért repülnek oda, hogy megint visszarepüljenek. A cél a 
mozgás, a gyorsaság, a helyváltoztatás. Maga az ember, az 
utas, marad aki volt. Szeretünk a tevékeny ember szerepében 
feltűnni; sokat dolgozunk ; sokat fáradunk; lihegünk, verejtéke
zünk. Az eredmény azonban nem valami sok.

Miért? Azért, mert nem tudjuk, hogy tulaidonképen mit 
is akarunk. Az eredményes utazás olyan, mint Ábrahámé. El
indult, hogy Kanaán földére menjen s el is jutott Kanaánba. 
Nem feledkezve meg arról, hogy minden szerzeményét magával 
vigye s nem felejtvén azt sem, hogy Isten Kánaánt jelölte ki 
neki. Mi csak félig utazunk. Szerzeményünk egy részét hátra
hagyjuk, mert hátha vissza kell még térnünk oda, ahonnan 
elindultunk. Nem tudunk gyökeresen szakítani a múlttal. S nem 
vagyunk biztosak abban sem, hogy Isten mit kíván tőlünk. Az 
emberek véleményére, az emberi tervekre, célkitűzésekre is 
szeretnénk hallgatni.

Aki kezét az ekeszarvára tette, ne nézegessen hátra! A 
lapidáris szavak, amelyekben a Szentirás Ábrahám utazását 
jellemzi, sok tanulságot rejtenek magukban nekünk lelkészek
nek is. Elindulni és megérkezni Kanaánba. Isten vezetése alatt, 
minden erőnket összeszedve, mindenünket magunkkal vive, a 
visszatérésre egyáltalán nem gondolva. Munkánk, szolgálatunk 
ne legyen céltalan süfgölődés. Figyeljünk Isten útmutatásaira. 
Igyekezzünk, hogy megérkezzünk oda, ahova Isten rendel ben
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nünket.,Minden szerzeményünket, minden tehetségünket állítsuk 
be az Úr szolgálatába. Vigyük magunkkal azokat az embere
ket is, akiket Isten mellénk állított: feleségünket, atyánkfiáit. 
Milyen szomorú dolog, ha a lelkész elindul Kanaán felé, de 
a felesége, a fia, a leánya, a testvére, a barátja nem tartanak 
vele. így nem lehet megérkezni. így nem lehet mindig Kána
ánra gondolni, oda vágyni. így félszívünk van csak a célra 
beállítva, a másik fele az ,,otthonmaradtakkal“ van.

Milyen hatalmas útleírás I Elindultak, eljutottak I Sokan 
maradtak Háránban, akiket Ábrahám otthagyott. Talán voltak, 
akik le akarták beszélni. Hiszen Ábrahámnak ott ,,jólment", 
szerzett. De ő elindult, nem hallgatott azokra, akik helyben 
maradást tanácsoltak. Lehetett példa Háránban arra is, hogy 
emberek onnan elindultak, de megint visszamentek. Kétségte
len, hogy mi lelkészek „elindultunk". Vonjuk le az elindulás 
minden következményét. Az Isten elhívott bennünket az ő or
szágának munkásai közé. Vajha mindegyikünk életútjának tö
mör összefoglalása ez lehetne: Elindult és eljutott. Vajha mi 
ne lennénk azok közül valók, akik elindultak és visszatértek, 
Felkerekedtek, de megálltak. Hanem olyanok lennénk, akik 
világosságról világosságra, erőről erőre jutnak !

Németh Károly.

Tanulmányok.

A  szórványok gondozásáról.
Mostanában olvastam D. Payr Sándor nyug. egyetemi 

tanárnak a Ziegler családról és Gárdonyi Géza vallásosságáról 
írt tanulmányát. A Zieglerek — Gárdonyi Géza elődei — e 
szerint evangélikusok voltak. Gádronyi Géza apjának meg ép
pen a nemeskéri lelkész volt a keresztapja. Ziegler Sándor 
azután elkerült az evangélikus környezetből Somogyba, Szőllős- 
győrökre. Olt ismerkedett össze Nagy Terézzel, egy róm. katho- 
likus hajadonnal. Az ismeretségből házasság lett. „A házasság- 
kötés azonban — mint Gárdonyi Géza maga írja — sok bajjal 
esett. A környéken csupa katholikusság van. A győrki pap azt 
mondta, hogy nem esketi össze őket máskép, csak ha minden 
gyermekét katholikusnak keresztelted". „A legközelebbi refor
mátus templom is 20 kilométer távolságra volt Győröktől, téli 
időben odajutni bajos és a falusi esküvő rendezése is nehezen 
ment volna, sat.“ Az evang. gyülekezet és templom (Ecseny, 
ahova akkor Győrök tartozott) pedig kb. 25—30, km. távolságra 
van Győröktől; rossz, nehezen járható utakon. így Ziegler Sán
dor, bár „alkalmi zsarolásnak nevezte a plébános eljárását, 
mégis megadta magát; arra gondolva, ha gyermeke lesz és



nagykorúságot ér, majd kinyílik a szeme s nincs arra kötelezve, 
hogy a római egyházban meg is maradjon. így lettem én római 
katholikus“, — mondja Gárdonyi.

Egy kirívó eset a sok közül. Hasonló körülmények között 
hányán szakadtak már le és szakadnak le nap-nap után a 
szórványokban egyházunk testéről. A statisztika szerint a ki
térések és reverzálisadások nagy percentje a szórványokra esik. 
Pedig ha Széchenyiként kevés számú magyarságunk miatt még 
a  szülőgyilkosnak is meg kellene kegyelmezni, csekély számú 
magyar evangélikus voltunk mellett hogyne fájna nekünk min
den egyes léleknek az elvesztése. Mi fokozott mértékben érez
zük a Gárdonyiak, Madáchok egyházunkból való kiválását, de 
ugyancsak fáj nekünk a szürke és névtelen Nagy Jánosok, 
Kovács Eszterek elvesztése is.

Az a Jézus példázatában említett pásztor keresésére indul 
a  nyájtól elszakadt, eltévedt juhának. Nekünk sem szabad tét
lenül néznünk a nyájtól távol eső, elszakadással fenyegetett 
szórványhiveinknek a helyzetét. A szórványok egyházunk tes
tének végtagjain levő apró vérerecskék. A vérerecskék meg
sérülése is súlyos következményekkel járhat a szervezetre: 
okozhat fertőzést, általános legyengülést; sőt esetenként teljes 
elvérzést is. Már ebből az okból is elodázhatatlanná válik ránk 
nézve a szórványok fokozottabb mérvű, intenzivebb gondozása.

Mit értünk mindenekelőtt is szórvány alatt? A név jel
lemző, kifejező s etimológiája rávezet a fogalmi jelentésre. Ért
jük alatta az elszórtan, t. i. a más vallásuak, nevezetesen a 
római katholikusok közt elszórtan élő, az egyházi középponttól, 
templomtól és iskolától távol eső híveket. Ezt fejezi ki a görög 
eredetű név, diaspóra is, mely a diaspeiró igéből származik s 
annyit tesz: elszórok, szétszórok. Ebben a jelentésben fordul 
elő az Újtestamentomban Jánosnál (7, 35), aki a görögök közt 
élő zsidókat jelöli meg vele; az apostoli levelekben (Jak. 1 ,1 ; 
I. Pét. 1, 1), ahol a pogányok közt elszórtan levő, elszéledt 
keresztyének jelöltetnek e szóval.

Az ilyen elszórtan, szórványban élő hívek lelkigondozásá
nak szükségességét egy képpel akarom illusztrálni. A fa koro
nájának szélein, legtávolabbi részein levő gyümölcsök nincsenek 
oly biztonságban, mint a törzshöz közelebb eső, a lomb között 
meghúzódó s védelmet találó gyümölcsök. A napsugár igaz 
hogy jobban éri ezeket s ezért előbb is érnek; de viszont a 
szél és vihar is könnyebben letépi. Idegen kezek is hamarabb 
éslkönnyebben hozzájuk férnek. Ez az eset áll a perifériákon 
élő, szórványbeli hívekre is. Nekik van leginkább alkalmuk — 
az előbbi képet használva — a nap melegén edzett keresztyé
nekké érni, a kisértések hevében hithűségükről, az evangélium
hoz való ragaszkodásukról bizonyságot tenni. De viszont ők 
vannak leginkább kitéve annak is, hogy a mostoha környezeti 
viszonyok, mint viharok letépik; vagy idegen kezek, t. i. a más 
vallásuak leszakítják őket az egyház fájáról. Azért amint a jó
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kertész vigyáz, őrködik, hogy gyümölcsösét idegen beavatko
zástól megoltalmazza : úgy az egyház kertjének őre is arra van 
hivatva, hogy résen állva kertjének gyümölcseit és virágait 
tehetségéhez képest minden elidegenítő, lelkileg és felekezeti- 
leg káros befolyástól megvédje, ill. az ily befolyásnak erejét 
ellensúlyozza.

Ámde éppen a szórványokra nézve nagy nehézségekbe 
ütközik ez Ezeket a nehézségeket legalább is vázolnunk kell, 
hogy az ellenintézkedéseket megtehessük; mert az orvoslás- 
methodusa tulajdonképen e nehézségek leküzdésében áll. Az 
orvosi tudomány csak azon bajjal, betegséggel szemben tud 
kellőleg védekezni és sikeresen megküzdeni, amelyeknek kór
okozó anyagát, bacillusát ismeri. Mi is csak akkor tudunk terv
szerű munkálkodást és kellő eredményt a szórványok lelki
gondozása terén kifejteni, elérni, ha ismerjük azokat az okokat 
és körülményeket, melyek szórványhíveinknek evangéliumi hitét,, 
egyháziasságát veszélyeztetik. Ilyenek: az egyháztól, a temp
lomtól és iskolától való távolesésük, mely miatt az Isten igéjét 
nem hallgathatják, minek következtében aztán hitük erősítést 
nem nyerhet. A következménye ennek az egyiknél a hitközöny,, 
a másiknál meg az, hogy mivel az ember természetében rejlik 
a vallásos alapérzés, mely kielégítést keres, s ha ilyent a saját 
felekezete részéről bármi okból nem talál, ott és úgy keresi,, 
ahol és ahogyan könnyebben hozzájut: a más vallásu, a r. 
kath. templomban. A gyermekek szintén a távolság miatt saját 
felekezeti iskolájukba nem járhatván idegen iskolába kénytele
nek menni, ahol a mienkétől elütő szellemet szívnak magukba; 
nem csoda aztán, ha felnevekedvén forma szerinti kapcsolatot 
is igyekeznek teremteni azzal az egyházzal, amelynek emlőjén 
nevelkedtek s amelynek neveltetésük révén lelkileg, szellemileg 
már úgyis jobban mint nem tagjai. Az idegen környezetnek 
ezen elidegenítő és felszívó hatása még nagyobb vegyesházas- 
ságkötések esetén, amidőn a más vallásu házastárs a rokonok
tól, esetleg lelkészétől is támogatva szinte a vélt kötelesség
teljesítés tudatával működik közre, hogy evangélikus házastársát 
és gyermekeit is megnyerje a maga felekezetének.

Nagyjában s röviden ezek azok az okok, amelyek a szór
ványbeli hívek lelkigondozását megnehezítik s amely nehézsé
gekkel meg kell küzdenünk. Az orvosok a környezet, talaj és 
éghajlat okozta betegségeket rendesen az által gyógyítják, hogy 
a beteget eltávolítják szokott környezetéből; vagy ha ez semmi
képen nem menne, az ellenálló képesség fokozásával, beoltás
sal s mimással igyekeznek a bajnak elejét venni. Mi mint lelki 
orvosok az első, radikális módszerhez természetesen nem for
dulhatunk ; nem marad más számunkra, minthogy szórványbeli 
híveink ellenálló képességét, egyházias érzületét fokozzuk, emel
jük. Ezt egyrészt negative, másrészt pozitive tehetjük. Negative 
a híveink egyháziasságát fenyegető hatásnak lerontásával, va
gyis a híveink szívébe és elméjébe tudatosan bevésett, vagy
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•öntudatlanul lerakodott más vallásu, evangélium-ellenes tanok
nak kiirtásával. E tekintetben jó szolgálatot tesz a választó 
tanoknak ismertetése, ami által midőn a róm. kath. felekezet 
felfogásával szembe állítjuk a mi vallásunk tanait és alapigaz
ságait, a negatív mellett égyuttal már positiv munkát is végzünk. 
A negatív munka csak akkor lesz és lehet sikeres, ha megfelelő 
positiv járul hozzá s egészíti ki. Nem elég tehát csak rombolni; 
sokkal fontosabb, hogy a romok fölött építsünk is. A rombolás 
itt igen kényes munka és igazi lelkipásztori tapintatot kíván. 
Mert aki kíméletlenül akar rombolni, az a más vallásu környe
zetnek vallási érzékenységét könnyen megbántja, megsérti. Ami
nek eredménye aztán, hogy a környezet nemcsak hogy bizal
matlansággal, hanem talán egyenesen ellenszenvvel fogadja 
föllépését s ennek következtében úgy a maga, mint szórványbeli 
hívének a helyzetét is csak megnehezíti. A szórványok lelki
gondozása terén való mindennemű munkától csak úgy várha
tunk sikert, ha maga a gondozott teljes bizalommal, idegen 
vallásu környezete pedig legalább is kellő tisztelettel, reveren
dával viseltetik irántunk.

A fő tehát a positiv munka. Mi ennek már most a fölté
tele s mik a  segédeszközei? Mindenekelőtt is elengedhetetlen 
föltétel, hogy ismerjük alaposan szórványhíveink helyzetét, csa
ládi viszonyait. E célból pontos följegyzéseket kell vezetnünk 
az összes szórványbeli hívekről. Össze kell írnunk őket; afféle 
családfákat, családi anyakönyvi lapokat készítenünk róluk. 
Rubrikái ilyen formák lehetnek: név, foglalkozás, születés, 
lakhely, tiszta, vagy vegyes házasság, honnan származnak, 
gyermekeik, konfirmáltattak-e, szoktak-e templomba járni, otthon 
családi istentiszteletet tartani, egyházi adójuk s egyéb jótékony
ság, jegyzetek. Különben ezt ki-ki csinálhatja a maga egyéni 
tetszése szerint; a fő, s a kellő, céltudatos eljárásnak föltétele, 
hogy valamiféle nyilvántartás, „lélekkataszter“ vezettessék róluk.

Az ilyen nyilvántartásnak nagy haszna van. Lőhe Vilmos 
„Dér evangelische Geistliche" című munkájában szinten mele
gen ajánlja; vele együtt más híres pastoral-theologusok is, mint 
Krausz, Hesselbacher. Oberlinról pedig életrajzírói följegyezlék, 
hogy időközönként átforgatta, átnézte e-nemű családi följegyzé
seit, hogy tudhassa, hol van szükség lelkipásztori munkájára. 
Ha áll ez a gyülekezeti tagokra nézve általában, akikkel gyak
rabban érintkezhetünk s így egyéni viszonyaikat könnyebben 
emlékezetben tarthatjuk, sokkal inkább áll a szórványbeli hí
vekre. S valahányszor a szórványba kimegyünk, előzőleg nézzük 
azt át, hogyha egyik-másik szórvánvhívünkkel beszédbe eresz
kedünk, tudjunk egyéni viszonyairól, családjáról vele beszélni. 
Igen jó néven veszik és sokra értékelik az ilyen érdeklődést.

Nézzük már most, mik a szórványgondozásnak az eszkö
zei? Hogy az eszközökkel tisztába jöhessünk, á célra kell előbb 
egy pillantást vetnünk; amennyiben a cél lényege s minősége 
determinálja az eszköz minőségét is. A cél természetesen az
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egyházi (udat ápolása, az egyházhoz való ragaszkodás, az 
evangéliumi hit élesztése. A hit pedig Pál apostol szerint a  
hallásból van, a hallás viszont Isten igéje által (Róm. 10, 17). 
Isten igéjét kell tehát hirdetnünk, hogy annak hallása által híve
ink hite erősödjék. Azonban mivel rájuk nézve ez a hallás, a 
templom látogatása sokszor nehézségbe ütközik, másként kell 
ez igét szívükbe oltani, plántálni. A hallás, mint az igének a  
szívbe való befogadására szolgáló eszköz helyett az olvasást 
kell felhasználnunk. Az igét vallásos iratok alakjában kell hoz
zájuk eljuttatnunk, hogy annak olvasása által magukba szívják 
azt. Igen nagy szolgálatot tenne e tekintetben, ha volna a házi 
áhítatosságok, istentiszteletek tartására szolgáló alkalmas prédi- 
kációs és imakönyvünk, mint a németben Conrad Pál, Mülien- 
siefen, Armknecht, Naumann, Modersohn stb. nagy kelendőség
nek örvendő művei. Magyarban alig van néhány ilyen köny
vünk; amit pedig a nép kezébe adhatnánk s ami a célnak 
megfelelne: sajnos egy sincs. Ügy hogy más vallásos iratokkal1 
kell e hiányt pótolnunk. Igen jó szolgálatot tesz e célra a Ha
rangszó, s mellette a Luther-Neptár és leszakítós naptárak. 
Igyekezzünk azért, hogy minél több példánvt elhelyezhessünk 
ezekből szórványhíveink között.

Lássuk el híveinket továbbá, amit szinte legelőször kellett 
volna említenem, bibliával, énekes és imádságos könyvekkel. 
E tekintetben már nem szűkölködünk. G>urátz, Sántha, Raffay 
és Kapi imakönyvei megfelelnek e célnak. Azonban bibliát és 
imádságos könyvet nézetem szerint teljesen ingyen ne adjunk 
senkinek. Még a legszegényebb is fizessen érte valamit; na
gyobb lesz előtte az értéke, ha „pénzében van“. A Harangszóból,. 
Luther-Naptárból és egyébb egyházi lapokból ingyen példányo
kat is adhatunk, mert azokat természetüknél, jellegüknél fogva 
mint újságot és naptárt azért elolvassák.

Nagy figyelmet és gondot kell azután a szórványbeli gyer
mekek vallástanítására fordítani. Minden gyermek, ha már evan
gélikus iskolába nem járhat is, legyen ellátva vallástankönyvvel. 
A vallástanulást aztán szükség esetén a szülők kikérdezése 
mellett végzik a gyermekek; az irányítás, felügyelet és ellen
őrzés természetesen a lelkész feladata. — A vallástanítás terén 
különösen is nagy súly helyezendő a konfirmációi oktatásra. 
Azon kell lennünk, hogy konfirmációi oktatás nélkül egy gyer
mek se maradjon. Mikép lehetne ezt a kérdést szórványainkban 
megoldani? A németek e célból a Gusztáv Adolf egylet segít
ségével bizonyos ú. n. konfirmandus intézeteket tartanak fenn, 
ahol a szórványbeli konfirmandusokat a konfirmációi oktatás 
ideje alatt összegyűjtik. Ilyen volt Nagy-Magyarországon a tor
zsai konfirmandus-otthon. Hesekiel generalszuperintendens meg- 
egy sajátos intézményt honosított meg a háború előtt Posen- 
ben ; az ú. n. Fliegenden Konfirmandenanstaltent. Az arra hiva
tott lelkész valahol összegyűjti bizonyos időben a szórvány
gyermekeket konfirmációi oktatás végett. A szükséges ingósá
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gokat, bútorokat, ágyakat, ingyen bocsátják rendelkezésére; 
élelmezésükről pedig önkéntes adakozás utján gondoskodnak. 
A mi viszonyaink között e kérdést úgy gondolnám legköny- 
nyebben és legegyszerűbben megoldhatónak, hogy a pár km.- 
nyire fekvő szórványból a konfirmandus növendékek hetenként 
néhányszor átjárnának az anyagyülekezetbe; a messzebb eső 
szórványokból pedig a konfirmandusokat legalább a konfirmá
ciói oktatás idejére kellene állandóan elhelyezni az anyagyüle
kezet területén vagy ingyen esetleg rokonoknál, vagy pedig 
anyagi áldozattól sem szabadna az egyháznak e cél megvaló
sítása érdekében visszariadnia. S mivel ez egyetemes egyházi 
közérdek, az egyet, egyháznak kellene a szükséges anyagi 
eszközöket előteremteni.

A szórványgondozás sikerességét előmozdítja és biztosítja, 
ha a lehetőséghez képest bizonyos szervezeti formát adunk 
annak. Azért ahol egy helyben, vagy egymáshoz közel 4—5 
család lakik, ott szórványgondnokot kell választani, aki a lel
késszel állandó levelezést tart fenn. Ellenőrzi a szórványhiveket; 
készülő vegyesházasságkötéseknél résen van s azt ideje korán 
jelenti a lelkésznek. Általában a szorványgondnok teendője 
nem annyira az „egyházi adó beszedése'1 lenne, mint inkább 
az, hogy összekötő kapocs legyen a hívek és a lelkész között.

Mindezeknél eredményesebb azonban az élő szóval és a 
személyes érintkezés utján való lelkigondozás. A hitélet és 
egyházi öntudat erősítésének nincs alkalmasabb eszköze a 
személyes bizonyság erejével ható élő szónál s az egyéniségből 
kisugárzó közvetlenségnél. Azért módját kell ejteni, hogy a 
lelkész istentisztelet-tartásra s a szórványhívek közti cura pas- 
toralis gyakorlására minél többször kiszállhasson. A szórvány
istentiszteletek tartásában pedig bizonyos határozott rendszert 
kell bevezetni: legyenek meg annak a fix terminusai, az állandó 
vasárnapjai és ünnepjei; hogy a hívek előre s mindig tudhas
sák, hol és mikor tartatik az. Persze ez számottevő fuvarkölt
séggel, kiadással jár. De hiszen erre a célra a lelkészek a 
kongruában bizonyos mennyiségű fuvarátalányt mindenütt kap
nak. De ahol az mégsem volna (mert a szórványhívek bizonyos 
számához van kötve), vagy nem lenne elég, más forrásból kell 
a szükséges összeget előteremteni. A tehetősebb egyházak, 
vagy egyébb egyházi testületek nem zárkózhatnak az e téren 
való áldozattól közönyösen el. Nem szabad tétlenül nézniök a 
szegényebb gyülekezetek vergődését, a szórványoknak az ellen
séges áramlatban való lassú felmorzsolódását. Ha a tengeren 
egy hajó veszélybe jut, leadja a szokásos SOS jeleket s ame
lyik hajó népessége arról a segélyhívásról tudomást vesz, be
csületbeli kötelességének tartja a szorongatottaknak minél gyor
sabban segítségére sietni. A szórványok SOS jeladását meg 
kell hallanunk, értenünk nekünk is ; és az elnyeléssel fenyegető 
ellenséges áradattal szemben segédkezet nyújtanunk nekik, 
Elsőrendű közegyházi érdek ez ránk nézve!
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Nagyon szükséges ezt hangoztatnunk, mert sajnos vannak 
közöttünk egyesek és egyházak, akik s amelyek a közösség 
ápolásáig felemelkedni nem tudnak; s a nem közvetlen, hanem 
a tőlük távolabbnak látszó érdekek iránt egészen közömbösek. 
Az ilyen egyháztagok és egyházak hasonlítanak ahhoz az em
berhez, aki az árvíz ellen úgy akart védekezni, hogy földjének 
a  kiöntéssel fenyegető folyó partjára dűlő végében magas töl
tést emelt. Azt hitte, most már nyugodt lehet. S mi történt? 
Az ő földjének végéről igaz, nem tudott betörni az ár; de 
szomszédjának töltés nélküli földjére becsapott s azéról oldalt 
épúgy elöntötte, elborította az övét is. — Az ellenséges táma
dások áradata ellen hiába véded csak a magad egyházát, hiába 
szilárdítod annak a gátjait, falait, ha nem nyújtasz segédkezet 
annak a másik egyháznak, mely a maga gátjainak a megvé
désére gyönge és képtelen. Mert az az ár, mely annak vetését 
elpusztítja, csak talán valamivel későbben, de pusztulást, rom
lást hoz a te védettnek látszó területedre is. Háborúban az 
ellenséggel szemben az egész arcvonalat egyformán meg kell 
erősíteni; mert a frontnak csak egy helyen való áttörése is — 
habár több km. messzeségben történjék: az egész sereg vere
ségét idézheti elő. Mi olyan szoros közösséget alkotunk egy
mással, hogy bárhol inogjon meg egy gyülekezet, bárhol essen 
el csak egyetlen egyháztag is, azt a veszteséget mindannyian 
megérezzük. Azért egyéni érdekköreinken túlmenőleg is ápol
nunk kell tettel, áldnzatkészséggel, minden erőnkkel a szórvány- 
hívekre is kiterjedő szolidaritást.

Az anyagiak hiánya mellett egy másik, nem kevésbbé 
nagy akadálya a szórványgondozásnak a megfelelő munkaerők 
hiánya is. Kevesen vagyunk; kevés a lelkész. Néhány éve 
annyit hallottunk, annyit beszéltek a lelkészi túlprodukcióról. 
De hát vegyünk csak papirt a kezünkbe s számítsuk ki. hogy 
van-e igazán túltengés a lelkészképzésben. Csonka Magyaror
szágon a statisztika szerint 534.115 evangélikus lélek él, 268 
gyülekezetben. Ez egyházközségeknek van összesen: 286 
rendes lelkésze. Egy parochusra tehát esik átlag 1900 lélek. 
Lehet ily körülmények mellett lelkészi túlprodukcióról szó? Sőtl 
A magyarországi evangélikus viszonyokra is áll, hogy „az aratni 
való sok, de a munkás kevés" (Máté 9, 37). Utat, módot kell 
keresni a parochiák szaporítására. Mert míg egy lelkészre 1700 
lélek esik, addig igazi lelkigondozásról beszélni nem lehet. S 
míg lesznek száz számra szórványhívek, akik evangélikus lel
készt soha nem láttak, akikkel evangélikus lelkész még szóba 
nem állott, addig mindig kevés a „munkás".

Ha megfelelő számú és kvalitású munkaerőt tudunk be
állítani a lelkigondozásba, ha szórványhíveink olyan gyermekévé 
válnak anyaszentegyházunknak, akikhez mindenhova elér az 
édesanyának felemelő, simogató keze: evangélikus egyházunk 
megújhodása akkor fog majd erőteljes lendületet venni. S még 
most támogatásra szoruló szórványhíveink akkor válnak majd
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egyházunknak támasztó pilléreivé, előre tolt védő bástyáivá. 
Olyan „végekké", melyek — mint nemzeti végváraink a török
világban — hősiesen állják és tartják fel az ellenséges rohamot. 
S akik most féltő aggodalmunk tárgyát képezik, akkor majd 
büszkeségeink és dicsekedéseink lesznek. Mert meggyőződésem 
szerint a szórványokban nagy erőtartalékaink rejlenek; s a 
küzdelmek és nehéz viszonyok, melyek között élnek, megfelelő 
irányítás és gondozás mellett inkább csak szunnyadó erőik ki- 
fejlesztésére: hithűsígük fokozására s egyházi öntudatuk eme
lésére fognak szolgálni. Hiszen egyházunk a múltban is mindig 
az elnyomatás idején volt a legerősebb s indult virágzásnak. 
De csak azért, mert voltak hűséges vezetői, pásztorai. Lelki
gondozókat, pásztorokat a szórványoknak ; s a szórványok lük
tető, éltető erőforrásaivá válnak egyházi életünknek!

Kiss Samu.

Vasárnapi és ünnepi beszéllek.

Az Úr uralkodik.
Gondolatok egyházi beszédhez Vizker. u. IV. vas.

93. zsoltár.

A mai vasárnapnak óegyházi evangélioma arról szól, hogy 
Jézus egy alkalommal lecsendesítette a háborgó tengert s ez 
által megmutatta a maga dicsőségét és megmentette az ő tanít
ványait. Az ő dicsősége és mentő szeretető azonban csak vissz
fénye volt az ő Atyja: a mennybéli Isten szeretetének és dicső
ségének. Benne maga Isten szállt le erre a földre s lett az 
emberek által is láthatóvá. Aki látta a Fiút, látta az Atyát. A 
felolvasott szent igékben tehát a zsoltárdalnok a forrására mutat 
reá annak, amit az óegyházi evangéliom szemléltet előttünk. 
Szent leckénk tartalmát ebben foglalhatjuk össze:

Az Úr uralkodik
s uralkodását dicsőség, hatalom és állandóság jellemzi.

1. „Az Úr méltóságot öltözött fel* mondja a zsoltárköltő. 
Ez a méltóság, vagy fenség maga a dicsőség. Nem valami külső 
dísz Istenen, hanem hozzátartozik az ő lényegéhez. Isten és a 
dicsőség elválaszthatatlan egymástól. Szükségképeni kísérője 
megjelenésének és minden ténykedésének, tehát uralkodásának 
is. Isten uralkodásának területe úgy a külső természeti, mint a 
belső telki világ. Eszerint dicsősége is szemlélhető mindkettőben. 
Az egész természeti világ, annak úgy belső törvényei, mint 
külső, szemmel is látható jelenségei és tárgyai az Isten dicső
ségének szemléltetöi. Isten erősítette meg a földet, hogy meg 
ne induljon, mondja szentleckénk. Vagyis ő helyezte bele a
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természeti világba azokat az áttörhetetlen, megváltoztathatlan 
törvényeket, amelyekhez itt minden szép rendben igazodik. 
Ezeket emberi elme nemcsak ki nem találhatta, hanem felis
merni és kikutatni is mindeddig csak egy parányi részét tudta. 
De nem csak ezek a belső törvények, hanem a természet vilá
gának külső jelenségei és tárgyai is beszédes bizonyságai Isten 
dicsőségének. Igaza van a költőnek: „szélvészek bús harca, égi 
láng villáma, harmatcsepp, virágszál" mind mind nem csak Isten 
kezének alkotásai, hanem mint ilyenek egyúttal Isten dicsőségé
nek is a hirdetői. Egyetlen liliom csodálatos szépségével nem 
vetekedhetik Salamon minden királyi pompája! (Luk. 12, 27). 
Valóban hideg, rideg és érzéketlennek kell lenni annak, aki a 
természet csodás világát szemlélve, nem tudja abban meglátni 
Istennek dicsőségét.

De Isten uralkodásának igazi szintere mégis a belső lelki 
világ. Ez sajátlagosan az „Ő országa", melynek külsőleg is lát
ható szervezete az anyaszentegyház. Ennek keletkezése, egész 
története, minden jelensége különösképpen szemléltelője Isten 
dicsőségének. „A te házadat illeti Uram szentség" mondja a 
zsoltárköltő. Ez jelenti első sorban mindenesetre azt a lelki há
zat, amely az anyaszentegyháznak más, képletes neve, de jelenti 
azt az anyagból épített valóságos házat is, mely az anyaszent
egyháznak symboluma, melyet ezért népünk szentegyháznak 
nevez. S nincs Isten dicsőségének hangosabb hirdetője, mint 
egy ilyen „szentegyház". Elnézem falum egyszerű, ódon temp
lomát. Bizony vannak a községben nála sokkal díszesebb épü
letek is, mégis ezt illeti egyedül szentség, mert ez Istennek 
dicsőségére építtetett s azok a porladozó áldott emlékű ősök 
beleépítették lelkűk minden hitét, minden szeretetét viszonzásul 
a hitért, szeretetért és áldásért, melyet az evaugeliomban nyer 
tek. A legnagyobb ember dicsőségét is csak néhány s többnyire 
csak nagyobb városban emelt emlékmű hirdeti, Isten dicsőségét 
az égbe nyúló tornyok milliói hirdetik szerte a világon. Milyen 
csodálatos! Mikor a gazdasági válság hatása alatt az építkezé
sek megakadtak, templom akkor is egyik a másik után nőit ki 
és női ki még mindig a földből s mindegyik, a legdíszesebb dóm 
csak úgy, mint a legegyszerűbb fehérre meszelt falusi templom 
Isten dicsőségét hirdeti, mert mind Isten dicsőségére emeltetett 
s benne Istennek örök igéje hirdettetik.

Bizony bármerre tekintünk, úgy a külső, mint a belső világ 
hangosan hirdeti Isten dicsőségét.

2. De az ő uralkodásának jellemző vonása a hatalom is.
„Felöltözött az Úr: hatalmat övezett magára" — mondja 

szentleckénk. Istennek mint dicsősége, úgy hatalma is egyedül 
álló, minden más hatalmat felülmúló hatalom. Nem is lehet az 
másként, hiszen ha van embereknek hatalma, az is Istentől ada
tott nékik (Ján. 19, 11) s aki adta, az bármikor el is veheti. 
Milyen szomorú, hogy sokan erről megfeledkeznek s „Isten ellen 
fordítják azt a hatalmat, melyet őtőle nyertek. Mert sokan lázad
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tak már fel Istennek uralkodása ellen, sokan akarták már őt az 
ő dicsőségének királyi trónjáról letaszítani. De hiába! Nevetsé
ges dolog az — mondja Luther — midőn a cserépfazék hadat 
üzen a kemény kősziklának s elbizakodva neki rohan. Darabokra 
zúzza azt a kemény kő, mely maga a legkisebb sérelmet sem 
szenvedi. Amint Isten kezének egyetlen legyintésére összeomlot
tak a múlt pogány hatalmasságai, a Heródesek, Nérók birodalma, 
úgy összeomlik minden Isten ellen fellázadt hatalom a jövőben 
is, anélkül, hogy Istennek uralmát megdönthetné, vagy csak a 
a legkisebb mértékben is megingathatná.

De Isten az ő hatalmát nem csak saját uralmának meg
védésére és biztosítására használja fel, hanem az ő teremtmé
nyeinek megvédésére is. Olvasva a zsoltárdalnok szavait a fo
lyamok zúgásáról, hullámokat-hányásáról, lehetetlen nem gon
dolnunk azokra a hatalmas válsághullámokra, amelyek már-már 
elbontással fenyegették és fenyegetik még mindig úgyszólván 
az egész világot. Látva a lecsillapításukra irányuló sok ered
ménytelen próbálkozást, a latba vetett emberi erők elégtelenségét,, 
bizony minden okunk megvolna a csüggedésre, ha nem tudnék 
saját tapasztalatunkból is azt, amire a zsoltárdalnok figyelmez
tet: „A nagy vizek zúgásainál, a tengernek morajlásainál fel
ségesebb az Clr a magasságban".

Ha látjuk, hogy milyen vakmerőekké teszi szomszédainkat 
az uralmuk alá került magyar véreink üldözésében és elnyomá
sában az a tudat, hogy a magyarnak hatalma elhanyatlott és 
annak megtorlásától nem kell félniök, akkor megértjük, hogy 
milyen nagy megnyugvás valamely állam polgárára már az is, 
ha tudja, hogy ő egy olyan földi uralkodó alattvalója, aki elég 
hatalmas arra, hogy úgy egész népének, mint egyes atattvalói- 
nak érdekét megvédje. Mennyivel nagyobb megnyugvás tehát 
számunkra tudni azt, hogy az az Isten, ki uralkodik az egész 
világon, minden népek telett, aki intézi végeredményben mind
nyájunk sorsát, olyan hatalommal rendelkezik, mely minden 
más hatalomnak felette áll. Őhozzá tehát nyugodtan felebbezhe- 
tik ügyüket, őreá nyugodtan hagyatkozhatnak az üldözöttek és 
elnyomottak is, kiknek a földön pártfogójuk és oltalmazójuk 
nincsen.

3. Annál megnyugtatóbb ez, mert az ő uralkodása állandó. 
„Állandó a te királyi széked eleitől fogva, öröktől fogva vagy 
te!“ mondja a zsoltárdalnok. Ezt is csak Isten uralkodásáról 
lehet elmondani. A leghatalmasabb ember uralkodása is csak 
ideig óráig való. Nem láttuk e, hogy a világháború zivatara ho
gyan sepert el hatalmas trónokat, hogy uralkodó családok, kik
nek hatalma megingalhatlannak látszott, hogyan lettek máról 
holnapra földönfutókká?! Aki egyedül földi hatalmakban biza
kodik. könnyen csalódhatik. Soha nem tudhatja, hogy mikor 
alkonyul le az a nap, melyben sütkérezik. Egyedül Isten ural
kodásának napja nem alkonyul le soha. Miként ő maga örökké
való, úgy uralkodásának sem lesz vége soha örökké.

«
*
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Valóban megnyugtató, felemelő gondolatok ezek, melyek 
a felolvasott szent igékben jutnak kifejezésre. De mennyire 
megnyugtatóbbakká és felemelőbbekké válnak, ha meggondol
juk, hogy amit a zsoltárdalnok itt mond, az számunkra netn 
elméleti megállapítás csupán, hanem a Jézus Krisztusban való
sággá és gyakorlati értékké lett. Jézus Krisztusban Istennek 
teljessége, tehát dicsősége, hatalma és örökkévalósága is meg
jelent, hogy mindezt néktink adja. Ha Izraél fiai nem járulhat
tak Isten elé éppen az ő arcának dicsősége miatt, mi a Jézus 
Krisztuson keresztül nem csak hogy láthatjuk színről színre, 
hanem részesei is lehetünk az ő dicsőségének. Hiszen Jézus 
Krisztusnak a földön való megjelenése annak bizonysága, hogy 
Isten az ő hatalmát is az ő atyai szívén keresztül akarja gya
korolni és kizárólag a mi üdvözítésünkre fordítani. A mi üdvös
ségünk, mely mint gondolat és terv öröktől fogva ott élt Isten
nek szívében, a Jézus Krisztusban akarattá testesült és állandóan 
azon munkálkodik, hogy bennünket a föld porából magához 
emeljen örök dicsőségre.

A zsoltáríró szívében mindez legfeljebb vágy, vágj- homá
lyos sejtés lehetett csupán. Ha ennek dacára zsoltárának minden 
szavából kiérezhető a szívét eltöltő elragadtatás, hódolat és ma
gasztalás, mennyivel inkább kell mindezektől áthatva lennünk 
nékünk, az újszövetség fiainak. Vajha át is hatnák ezek a szent 
érzelmek egész valónkat, midőn ajkunkra vesszük a Miatyánk 
záróigéit: Atyánk! Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség 
mindörökké. Ámen.

Teke Dénes
sandi lelkész.

Isten beszél az emberről és önmagáról.
Vizkereszt utáni V. vasárnapra.

Ezékiel 33, 10 -16 .

Az ember mindig érdeklődéssel nézi önmagát. Tükörben 
vizsgálgatja arcát. Mindennap megnézi, talán nem is egyszer, 
még se unja meg, még ha nem mutat is valami szépet a tükör. 
Érdeklődéssel figyeli másoknak róla kialakított véleményét. Ha 
beteg, emlékezetébe vési az orvos beszédének minden szavát, 
mert abból is önmagát ismeri meg. Szívesen nézegeti saját arc
képét s fiókos szekrényében megőrzi azokat a képeket, melyeken 
-ő is rajta van. Élőszó, rajz, kép azt mondja néki: ilyen vagy, 
ilyen az arcod, az egyéniséged, a szervezeted! Ez a te hamisí
tatlan képed.

Természetes tehát, hogy az ember érdeklődéssel nézi ön
magát.

Az ember érdeklődéssel figyeli azt is, kivel valamiféle élet
kapcsolatba kerül. Ha idegen ember költözik szomszédságába. 
Idváncsian figyeli alakját, arcát, magaviseletét, hogy megállapít



87

hassa róla, milyen ember. Ha új ember kerül előkelő állásba, 
ki sokak anyagi kérdésében, életsorsában dönteni jogosult, mind
járt azt kérdezi mindenki: milyen ember? Nem üres kíváncsiság 
ez, hanem annak megérzése, hogy fontos reánk annak megis
merése, ki külső és belső életsorsunkfól elválaszthatatlan.

Természetes tehát, hogy szeretnénk hű, megbizható képet 
kapni Istenről, hiszen vele van legerősebb életkapcsolatunk.

Szent igénk egyszerre vetíti szemeink elé Isten és önma
gunk arcát. Egészen bizonyos, hogy mindegyik hű kép, mert 
mindegyiket Isten rajzolta meg. Úgy keletkezik ez a két kép,, 
hogy Isten beszél az emberről és önmagáról.

1. Isten beszél az emberről.
„Te pedig, embernek fia, mondjad Izrael házának: ezt 

mondjátok, mondván: bizony a mi bűneink és vétkeink rajtunk 
vannak és bennük mi megrothadunk. Mimódon éljünk azért ?“

Isten sajátságos módon beszél az emberről. Megállapítást 
közöl róla, mely visszautasíthatlan bizonyossággal hangzik. Ezt 
a megállapítást az ember ajkára adja, úgyhogy elmondása által 
az önvallomássá válik. Isten úgy beszél az emberről, hogy ki
jelentésének igazságát az ember kénytelen elismerni.

Istennek az emberről való és az ember ajkára adott ki
jelentésében három gondolatot találunk: rajtunk vannak bűne
ink; bennük mi megrothadunk; mi módon éljünk azért?

Az első megállapítás: rajtunk vannak bűneink! Ez a ki
jelentés minden ember bűnösségéről beszél. Nincsen kivétel- 
Mindenki bűnös. Beszél továbbá a bűn természetéről: rajtunk 
vannak bűneink. Nem tudunk tőlük szabadulni. Állandóan ma
gunkkal hordozzuk. Hiába próbáljuk múltúnkba eltemetni, nem 
sikerül. Próbálunk tőlük elszakadni, hasztalan. Átokká válik 
felettünk és sötétítő felhőként vonul életútunk felett. Ebben a 
kijelentésben benne van a bűn terhes volta is. Rajtunk vannak 
bűneink. Ólomsúllyal ránehezednek életünkre. Nyögünk alatta, 
nem bírjuk elhordozni. Gátol mozgásunkban, lehetetlenné teszi 
életünk tiszta, nemes kialakulását.

A második kijelentés: bűneinkben megrothadunk! Ez a 
következményre mutat rá. Az a bűn következménye, hogy mi 
benne megrothadunk. Megdöbbentően rettenetes szó! A belső 
pusztulás képét juttatja eszünkbe. Gondoljunk csak a faágon 
himbálódzó sárgás-piros gyümölcsre. Külseje szép, színe egész
séges, megfeszülő bőre alatt életerő duzzad. Nem vesszük észre, 
hogy belül megindul egy láthatatlan pusztulási folyamat. Talán 
egy kicsike pont, talán lassan terjedő folt, végül az egészet 
megsemmisítő betegség.

De ez a néhány szó: bűneinkben megrothadunk, nem hason
lat, hanem a valóság kifejezése. Nem azt mondja Isten, hogy bű
neink rajtunk vannak és mi olyanná leszünk, mint a megrothadó 
gyümölcs, hanem azt mondja, hogy bűneinkben megrothadunk.

A kijelentésnek ez az igazi értelme még megrendítőbb- 
Az Istentől elszakadt, Isten nélkül élő ember bűneiben és vét
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keiben megrothad. A bűn nem folt, árnyék, eltorzulás arcunkon, 
hanem állandó állapot, melyben élünk. Természetesen vannak 
bűnös cselekedeteink, mulasztásaink, de ezek már egy általános 
bűnös állapotnak a következményei. Ebben a bűnös állapotban 
élünk testestől, lelkestől. Egész valónk benne van. És mi meg
rothadunk bűneinkben, belülről pusztulunk és szétomlunk.

Van olyan rettenetes betegség, mely az emberi szervezetet 
elemeire bontja és a test tagjait egyenként megsemmisíti. A vér- 
sejtek pusztító betegségével kezdődik. A szemekben még élettűz 
lángol, az arcvonások szépsége még zavartalan. Kéz, láb, izom, 
agysejt, szív és ideg pontosan végzik munkájukat. De a szer
vezetben már megindult a rettenetes folyamat. Egyszerre csak 
megőrlődik a csont, szétmállik a hús és izom, elhalnak a test
tagok. Lerothad az egyik láb, követik a kéz újjai, majd a kar, 
leválik a fejről a fül, az orr helyén sebes üreg tátong. Eltorzul 
a kevéssel előbb még gyönyörű emberarc, a homlok, a szemek 
és lesz az emberből egy ijesztő formájú, rettenetes élő halott. 
Az ilyen ember még életében megrothadt.

Milyen rettenetes emberkép ez! De ne felejtsük: Isten 
rajzolja elénk ezt a képet és nem az ember. Isten szava igazság, 
emberképen meghúzott vonásai valóságok. Kicsoda vonhatná 
kétségbe Isten szavának megbízhatóságát és hűségét. Ha ő azt 
mondja, hogy bűneinkben és vétkeinkben megrothadunk, akkor 
bizonyos, hogy bűneinkben tényleg megrothadunk!

A harmadik kijelentés Isten szavában: mi módon éljünk ? 
Ez a valóraeszmélés a jövőmeglátás rettenetes felsikoltása. Ha 
bűneink és vétkeink valóban rajtunk vannak, akkor nem követ
kezik más, mint hogy meg kell rothadnunk. Oh, de ez olyan 
borzasztó az ember számára, hogy maga Isten adja ajkára a 
rémület kiáltását: mi módon éljünk azért ?

Mennyi vágyódás, szeretet, akarat van ebben a szóban : 
élni! A beteg kétsegbeesve nyújtja kezét a tudós orvos felé. 
Sorvadó leány görcsösen átöleli édesanyja nyakát és sírva ki
áltja : élni szeretnék, anyám! Tolószékhez kötött, nyomorék, 
béna, tapogatózva járó világtalan, emberszót, zenei hangot, 
mennydörgést és pacsirta éneket soha nem halló süket, görcsö
sen ragaszkodik földi élete megmaradt világához és boldogan 
kiáltja: élni, élni! Nézd a haldoklót utolsó tusájában, hogyan 
nyújtja kezét ismeretlen hatalmasságok és elrejtett világok felé.

Elutasíthatlan ösztöne az embernek az élethez való ragasz
kodás. Az önmagát és jövendő sorsát megismerő bűnös ember 
ajkán tehát életakarást, szabadulás utáni vágyódást jelent ez a 
szó: mi módon éljünk azért?

Isten beszél az emberről. Szava megrázó, mert felfedi bű
nösségét, halálraitéltségét és rettenetes sorsát.

Hiába hunyja be szemét az ember, hogy ne lássa önmagát. 
Hiába tagadja bűnösségét, hogy leplezze igazi mivoltát! Hiába 
mosolyog a halál felett, hogy ne hallja csontvázalakjának köze
ledését ! Hiába törli ki leikéből az utolsó ítélet gondolatát, hogy
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ne rémitse földi élete örömeit! Minden hiába ! Isten rajzolja meg 
arcodat! Ez a te hű, valóságos arcod: bizony a mi bűneink és 
vétkeink rajtunk vannak és bennük mi megrothadunk! Mi mó
don éljünk azért ?

2. Isten beszél önmagáról.
Sötét, megrázó és kétségbeejtő szavakat mondott Isten az 

emberről. Annál csodálatosabb, hogy utána azonnal fenséges, 
megtartó és irgalmas igéket mond önmagáról.

„Mondjad nekik: Élek én, ezt mondja az Ür Isten, hogy 
nem gyönyörködöm a hitetlen halálában, hanem hogy a hitetlen 
megtérjen útjáról és éljen."

Figyeljünk mindenekelőtt arra, hogy Isten az emberrel 
kapcsolatosan beszél önmagáról. A bűnös emberi nyomorúságból 
emelkedik ki Isten. Ügy beszél önmagáról, hogy válaszol a bű
nös ember sikoltására. Úgy szól érzéseiről, szándékáról, elhatá
rozásáról, hogy egyszerre megold minden nehézséget és meg
szüntet minden kétségbeesést. „Élek én, nem gyönyörködöm a 
hitetlen halálában, hanem hogy a hitetlen megtérjen útjáról és 
éljen 1“

Isten önmagát irgalmas szeretetként jelenti ki. A mondat 
első és utolsó szava az élettel függ össze. Élek én és éljen az 
ember is, mondja Isten. Lénye annak biztosítéka, hogy az em
bernek nem kell elpusztulnia, hanem megtalálhatja a maga éle
tét. Nem önmagában, nem a világban, hanem Istennél. Neki 
nem a halál és büntetés a gyönyörűsége, hanem az élet és meg
tartás. Isteni munkáját látja abban, hogy megmentse az embert.

Isten szeretete azután nevelő szeretet.
A szeretet nem szünteti meg Isten és ember közt fennálló 

ellentétet. Akármennyire szeresse is Isten a képére teremtett 
embert, bűnösségét nem törölheti el. Örök ellentét van szentség 
és bűn, parancsolat és engedetlenség, életkövetelés és életvalóság 
között.

Ezt az ellentétet oldja meg, ezt a mély szakadékot hidalja 
át Isten azzal a követeléssel: „Térjetek meg, térjetek meg go
nosz útatokról! Hiszen miért halnátok meg óh Izrael háza?* 
Milyen végtelen szeretet szólal meg ezekben a szavakban! 
Mennyi komolyság árad belőlük felénk. Megismétli önmagát, 
kétszer kiáltja: térjetek megl Biztat, bátorít, szinte könyörög: 
miért halnátok meg?

Isten a megtérést komoly feltételül szabja. Nem formaság, 
vagy játékos külsőség az neki, hanem komoly magábaszállás 
és Istenhez jutás. Éppen azért a megtérésről részletesebben szól 
s megvilágítja annak követeléseit.

Térjetek meg gonosz útatokról I Szakítson az ember bűnös 
múltjával. Tagadja meg eddigi életútját. Tépje ki magát bűnös 
vágyak és kisértések ölelő karjai közül. Legyen ereje megfor
dulni és visszatérni Istenhez.

A megtérés életváltozás. Belső érzés és külső cselekedet 
Istenben való boldog összecsendülése. Hiába igér az ajak húsé
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get Istennek, ha életünkkel megtagadjuk őt. Hiába öltöztetjük 
külső életünket látszatos csillogó ruhába, ha hiányzik lelkűnkből 
Isten szeretető.

„Az igaznak igazsága nem menti meg őt azon a napon, 
amelyen vétkezik. Ha az igaz gonoszságot cselekszik, semmi 
igazsága emlékezetbe nem jő és gonoszsága miatt meghal.*

„Ha pedig a hitetlen megtér az ő bűneiből és igazságot 
cselekszik, ha zálogot visszaad, rablottat megtérít, az élet paran
csolataiban jár és nem cselekszik többet gonoszságot, akkor 
élvén él és meg nem hal.“

Isten szava rejtetten arra is figyelmeztet, hogy megtéré
sünkben nem a mi igazságunk, hanem egy magasabb örök igaz
ság : a kegyelem dönt. Nem vezet át halálból életre érdemünk, 
jóságunk, kiválóságunk, erkölcsös voltunk, hanem egyedül az, 
kiben Isten Ígérete testté válik: élek én, miért halnátok meg 
akkor ti?

Isten beszél az emberről és önmagáról. Bármily rettenetes 
legyen az emberről rajzolt kép, megszépül az Isten arcának 
fényében. De Isten arcának szépségét csak akkor látjuk, érté
keljük és bírjuk, ha előbb meglátjuk Isten nélküli és Istennel 
dacoló emberéletünk torzarcát.

Végezetül azonban ne maradj meg az általánosságban. 
Vonatkoztasd magadra az elmondottakat. Isten beszédét ember
ről és önmagáról akkor érted meg igazán, ha az ember helyébe 
önmagadat állítod és Istenben a te Istenedet ismered fel.

Rólad mondja Isten: bűneid és vétkeid rajtad vannak, 
bennük megrothadsz, mi módon élj azért? Neked izeni önma
gáról : nem gyönyörködöm a hitetlen halálában, hanem hogy a 
hitetlen megtérjen útjáról és éljen! És tőled követeli: térj meg, 
térj meg gonosz útaidról, miért halnál meg?

Azzal kezdődik minden, hogy mit mond Isten az emberről 
és önmagáról. Végül pedig azon fordul meg minden, hogy mit 
beszélsz te önmagadról és az Istenről?

Borulj eléje csendes sóhajtással: Isten, légy irgalmas né
kem bűnösnek!

D. Kapi Béla.

Dicsekvő ember természetrajza.
Hetvened vasárnapra.

Jeremiás 9, 23—24.

Nyári kertészkedések idején, gyomlálás közben sokszor 
bukkan az ember egy bizonyos fajta gazra. Első látásra tetsze
tős külsejű. Harangszerű virágai ártatlanul mosolyognak az 
emberre. Magamfajta járatlan kertész még meg is kérdi a szak
embert: „Valami virág ez itt?* „Az-e? A legveszedelmesebb 
gazfajta,* — hangzik a felelet. — „Próbáld csak gyökerestől 
kiszedni!“ Elkezdi az ember rángatni, túrni a földet gyökere
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nyomán, s akkor döbben rá, hogy ha tényleg gyökerestől ki 
akarja szedni, kénytelen feltúrni miatta az egész virágágyat. 
A kis földhöz lapuló, hamis ártatlanság át meg átszőtte a föl
det vékony gyökérszálaival s elszív minden nedvességet az ágy 
nemes virágai elől.

Egy ilyen látszólag ártatlan, tetszelgőn mosolygó bűnre 
helyezi gyomláló ujját mai szentigénkben az örök Lélekkertész: 
a dicsekvés bűnére. A dicsekvő embert ott találjuk az élet min
den talajában. A szép ruháját mutogató szöszke gyermektől 
kezdve a nagyhangú Háry Jánosig igen változatos arcképsoro
zatot mutathatnánk be róla. Mindenki ismeri. Mindenki mosolyog 
rajta vagy enyhe bosszankodással tér napirendre fölötte. Mindenki 
tűri. mindenki megbocsát néki, mert egy kissé mindenkiben benne 
van. S azt nagyön kevés ember sejti, hogy micsoda veszedelmes 
gyökérzetü lélekgaz hálózta be benne élete virágágyát.

Vegyük hát kezünkbe ma ezt az igét, mint az örök Lélek- 
kerlész szakkönyvét s tanulmányozzuk a

dicsekvő ember természetrajzát.
Megdöbbentő fejezetekre bukkanunk:
1. A dicsekvő ember balgatagságáról szól az első fejezet. 

Azt mondja az Űr: ne dicsekedjék se a bölcs, se az erős, se 
a gazdag. Ne dicsekedjék, mert balgataggá válik. Ha az indo
kolás gyökérszálai után kutatunk, a legelső, leginkább a felüle
ten húzódó, legkisebb súllyal bíró indokolás az lesz: ne dicse
kedj, mert a dicsekvés: haszontalan „Óh hát az is baj, — mon
dod — ha valami haszontalan? Hisz’ mennyi minden haszonta
lan ebben a világban!" Nagyon felületes kijelentés. Nézz körül 
és mutass rá valamire, ami itt haszontalan! Haszontalan talán 
a napfény? Vagy haszontalan az éjszaka? Haszontalan a hegy 
és völgy? Kérdezd meg a vízellátás tudósait, vagy a túristákat! 
Haszontalanok talán a kártékony rovarok? Kérdezd csak meg 
az éneklő madarakat! Vagy az emberek világában : haszontalan 
talán az irodalom, a festészet, a szobrászat, a zene? Volt apa. 
aki haszontalannak nyilvánította a fiát. mert állandóan verseket 
fabrikált és suhogó mogyorófavesszővel akarta kigyógyítani. 
Nos, ki használt többet az emberiségnek ? A mogyorófavesszős 
apa, vagy a versíró Ovidius? Milyen gőgös megvetéssel nézi 
a paraszt az ekeszarva mellől azt a haszontalan embert, aki 
az útszélen színes foltokat mázol a vászonra s száz év múlva 
az egész famíliája együttes verejtékének gyümölcsét is tízsze
resen és százszorosán ki lehetne fizetni abból az összegből, mit 
azért a „haszontalan" mázolmányért adnak.

Ebben a világban nincs haszontalan. Az Istennek ércnél 
keményebb, gránitnál szilárdabb törvénye az, hogy a haszon
talannak pusztulnia kell. Ezt igazolja a modern kiválasztódás 
törvénye, erről szóló prédikáció a történelem, erről beszél még 
a saját tested is. Kutass utána a bonctanban és élettanban, hány 
haszontalan alkatrészt találsz a szervezetedben? Ha valami 
haszontalanná válik, elcsökevényesedik és elpusztul.
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Pusztulnia kell tehát a dicsekvésnek is, mert haszontalan. 
S aki haszontalanságokat művel, az balgatag.

De a dicsekedés nemcsak, hogy haszontalan, de káros is. 
Pál apostol a II. Korinthusi levél 11. fejezetében kénytelen dicse
kedni, mert ellenfeleinek vádjait, rágalmait, lekicsinyléseit csak 
így tudja visszaverni, apostoli elhivatottságát és méltóságát csak 
így tudja megvédeni. Először is : kényszerítették a dicsekedésre. 
Másodszor: olvasd el azt a dicsekedést, találsz-e benne csak 
egy mondatot is, amelyik nem az alázatosság fehér köntösében 
jelenik meg előtted? S a 12. fejezet első mondatát mégis így 
kezdi: „A dicsekedés azonban nem használ nékem." Nem, mert 
Pál apostol ismerte mind az emberi szív, mind a dicsekedés 
természetrajzát. Ha csak egy ponton is belekapaszkodhatik a 
dicsekedés a szív talajába, a lelki gőg száraz, kietlen sivatag
jává változtatja.

A dicsekedés tehát nemcsak haszontalan, de káros is. Aki 
pedig önnönmagára nézve káros dolgot miivel, az balgatag.

2. De üssük fel a következő fejezetet: A dicsekvő ember 
bűnéről beszél kemény, vádként zuhanó mondatokban. A dicsek
vés nem más, mint Isten dicsőségének a megrablása. A dicsekvő 
ember Isten dicsőségének tárházába betörő Prometheus. Bűne 
még annyival is súlyosabb, hogy nem az emberiség, de ön
zőén a maga számára rabol. Villogtatja bölcseségét, fitog
tatja erejét, kápráztat a gazdagságával, de az egész himnusz 
alaptémáját barbár kézzel kicsavarta. „Dicsőség a mennyben 
Istennek" — helyett ezt harsogják az ódák, hegedűk és a réz
trombiták : „Dicsőség a földön énnekem." Dicsőíti a technika 
vívmányait ahelyett, hogy hálaadó zsoltár kelne az ajkán, hogy 
Isten ily csodálatos erőket adott a természetbe s ily káprázatos 
elmét az embernek. Hangszórói harsogják a görög olimpiászok 
eredményeit elhalványító rekordokat ahelyett, hogy az ép test 
robogó rekordjait az ép lélek égbe szökő gótikus templomává 
tenné. Táncot lejt a páncélfalak mögé zsúfolt arany előtt ahe
lyett, hogy megkérdezné Istent, hogyan kívánja a véle való 
sáfárkodását. Ez mind rablás. Isten dicsőségének rablása. Mert 
mije van az embernek, amit nem Istentől kapott volna ? (I. Kor. 
4, 7.) Milyen erő az, amit nem Ő adott volna néki? „Avagy 
dicsekszik é a fejsze azzai szemben, aki vele vág?" (Ésaiás 
10, 15.)

Jaj, a dicsekvő embernek! Egyszer nagyon megkeserüli 
a dicsekvését. Miért? Mert Isten mindent odadott az embernek. 
Odadía Lelkét, odadta Fiát, feladta haragját, ajándékul adta igaz 
ságát. árasztja, szórja szeretetét, hullatja szüntelen kegyelmét. 
Ami égi palotájának kincses palotájában található, azt mind kér
heted Tőle, azt mind hajlandó néked adni, azt mind odaígérte, 
— de egyet nem. Megmondotta újra és újra: „Dicsőségemet 
másnak nem adom." (Ésaiás 42, 8.) És a dicsekvő ember ezt 
a dicsőséget rabolja el Istentől.

Testvérem, nem vagy-é te is dicsekvő ember? Ha igen, 
akkor tudd meg, hogy a mennyek országának körözött bank
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nehezedik majd egy hideg csontkéz: utolér az örök Igazság- 
szo'gáltatás. Jaj lesz néked akkor: „De mondom néktek, minden 
hivalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot adnak 
majd az Ítélet napján." (Máté 12, 36.)

3. Nézzük azonban a 3. fejezetet: A dicsekvő ember bálvány
imádása. Igaz ez? Nemcsak, hogy megrabolja Istent, de egészen 
el is veti? Bálványimádóvá aíjasodik? Ennyire veszedelmes 
lenne az a kicsi lélekgaz? Ügy van. Nem figyelted még meg 
a dicsekvő embert? Beszédeinek ugyanaz a skálája, mint az 
imádságnak. Csöndes áhítattól a mámoros rajongásig minden 
fokozatot megtalálsz benne. Csak a szeme ragyog néha s az arca 
sugárzik attól a belső imádattól, amellyel önnön szellemi értéké
nek súlyát hordozza. Frigyládahordozó papok áhítata ez. Nézd 
amint a karját behajlítja s szemed elé dudorítja acélizmait, eléd 
domborítja hatalmas mellkasát, ahogy elmeséli versenyeit. Misz- 
szionáló apostolok „Kraftgebet“-je zúg benne. Nézd amint lenéz 
a nincstelenre, nézd amint felnéz az aranyra, nézd amint hajlong 
a „szent" Érdek előtt 1 — Kultikus imádság mozdulatai ezek. De 
az ész, az erő, az arany csak modulatiói, külső megjelenési for
mái az egyetlen igaz bálványának: önmagának. Mindig ez áll 
az oltáron, minden áhítat, minden kultusz, minden tömjén neki 
szól. A dicsekvő embernek nincs más istene: csak önmaga.

De jaj a bálványoknak! Hallottam bálványról, amelyik 
vizbe esett és széjjelmállott, hallottam bálványról, amelyik tűzbe 
esett és hamuvá égett. Dicsekvő ember bálványa, az örökké
valóság vizei már várnak reád, a kénköves tűztó már fortyog 
valahol, az majd kipróbálja az erőidet!

Ez tehát a dicsekvő ember: balgatag, bűnös és bálvány
imádó. De a dicsekvő ember természetrajza itt még nem zárul 
le. Van ennek a könyvnek még egy kötete:

4. „Hanem azzal dicsekedjék, aki dicsekedik, hogy értel
mes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, 
Ítéletet és igazságot gyakorolok e földön, mert ezekben telik 
kedvem, azt mondja az Úr."

A Szentirás a dicsekedés szót kétféle viszonylatban hasz
nálja. Az eddigiek során csak az egyik viszonylatot ismertük 
meg. A valamijei való dicsekvést. BölcseségéveZ, erejével, 
gazdagságával. Az Ujtestamentom azonban hozott egy új vi
szonylatot, amely a magyar nyelv szabályainak kissé idegen, 
az emberi értelem számára pedig kissé érthetetlen: valamiben- 
dicsekedni. „És dicsekedünk Isten dicsőségének reménységé
ben." (Róma 2, 17.) „Nékem pedig ne legyen másban dicseke- 
désem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében." (Gál. 
6, 14.) Mit jelent ez a valamiben való dicsekedés ? Csodát jelent. 
Olyasvalamit, amit a pusztában vándorló zsidók tapasztallak, 
mikor olt álltak Mára keserű forrása mellett. Égett a torkuk, 
megrogyott a lábuk, tántorogva omlottak a forrásra, de ha kor- 
iyintoUak, nyomban kifordult a szájukból a viz. Keserű volt.
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keserű mint az epe. S akkor Mózes beledobott a forrásba egy 
darab fát. Ugyanaz a viz pezsgett forrott fel a földből azután 
is. Ugyanazok a fodros hullámok játszadoztak előttük, ugyan
abban a mederben rohantak tova, ugyanaz volt a színe — de 
édes. üdüő volt az íze. Szomjas ajkaknak drágább lett az arany
nál. A közbeiktatott kis fadarab csodát művelt a vizen.

Ugyanez a különbség a kétféle dicsekedés között is. A va
lamivel való dicsekedésről láttuk, hogy keserű ízű, élvezhetetlen 
Isten számára. A valamiht n való dicsekedés talán más cselek
mény? Nem. Ugyanaz. Dicsjkedés, azaz va'aminek örvendező1 
boldog elmondása az emberek előtt. Ugyanaz a ragyogás a 
szemekben, ugyanaz az ujjongás a hangban, ugyanaz a hajtó
erő a test mozgásaiban s mégis gyökeresen más. Egy fa áll a 
kettő között. A keresztfa. A keresztfa alatt újjászületik a dicsekvő 
ember. Amit eddig értéknek tartott: bölcseségét, erejét, vagyonát, 
azt most kárnak és szemétnek Ítéli. Amit eddig kevesebbre be
csült, mint a szél által felkavart utcapori: Istennek a Jézus 
Krisztusban való ismeretét, az Általa nyert kegyelmet, ítéletet 
és igazságot, — az most aranynál és drágakőnél becsesebb lesz 
számára és dicsekedik bennük. Ugyanaz a dicsekedés és mégis 
milyen m ás!

Gyermekkorom napsugaras világából libben elém egy kis 
4 éves kisleány alakja. Szomszédunkban lakott. Nem volt csúnya 
kisleány, sőt nagyon helyes arca volt. mégis szívből utáltuk 
mindannyian. Mert dicsekedő volt. Akár új ruhát adtak reá. 
akár egy darab cukrot vagy kalácsot kapott, első dolga mindig 
az volt, hogy átszaladjon hozzánk, felénk mutassa büszkeségé
nek tárgyát s odakiáltsa dicsekedve: „Neked nincs ám ilyen!“" 
Ilyenkor felforrt bennünk a vér s ha nem szedi gyorsan a lá
bait, megmutattuk volna neki, hogy nekünk is van valamink: 
kemény öklünk.

Ugyanabban a házban lakott egy másik kisleány. Ez is 
dicsekedő volt, de mennyire más, mint az előbbi. Uzsonnatájon 
rendszerint eltűnt a lakásukban, majd megjelent újra s örven- 
dezőn csilingelt végig a hangja az udvaron: „Gyerekek, kaptam 
kalácsot!“ Örömmel futottunk hozzá, mert ha ő kapott valamit, 
az azt jelentette, hogy mi is kaptunk. Megosztotta velünk az 
utolsó falatját, minden cukordarabkáját.

Nos, ilyen a különbség a dicsekedő óember és a dicsekedő1 
újember között. Az óember dicsekedik, s balgataggá válik, meg
rabolja Isten dicsőségét, bálványképíil állítja magát Isten temp
lomába. Az újember is dicsekedik, de a dicsekedés bizonyság- 
tétel s épen azért egyúttal széjjeliördelése, elosztogatása egy 
méltatlanul kapott drága ajándéknak. Az ilyen dicsekedés boldog 
dicsekedés, bölcs dicsekedés, szent dicsekedés. „Ezekben telik 
a kedvem, azt mondja az Ur.“

Farkas Zoltán
kölesdi lelkész.
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Becsüld meg az igét.
Hatvanad vasárnap (Vázlat.)

Ámos 8, 11—12.

Ez a bibliai vers három gondolalotot tartalmaz az Isten 
igéjére vonatkozólag.

1. Isten jószándéka.
2. Isten csalódása.
3. Isten büntetése.
1. Milyen nagy kegyelem az Istentől, hogy igét adott né- 

künk. Hogy nem maradt néma, hanem megszólalt. Megismer
tette magát, törvényt szabott, megvigasztalt. Hogy tudjuk: ki 
Ő, mi a teendőnk, hogy van buzdítónk, vigasztalónk, azt mind 
az igének köszönhetjük.

Az is az Isten kegyelmét mutatja, hogy minek szánta az 
Ő igéjét. A biblia másutt is gyakran hasonlítja az igét kenyérhez. 
Milyen kifejező! A kenyér, nem dísztárgy, hanem táplálék. Isten 
az igét kenyérnek szánta. Nem dísznek, hanem tápláléknak. 
Ahol a biblia nem egyéb, mint az elsőszoba leterített asztalának, 
vagy a mestergerendának díszbekötött ékessége, ott félreértik 
az Isten szándékát. A kenyér egyetemes eledel. Kisgyerek és 
öregember egyformán él vele, koldustarisznyában és királyi asz
talon egyformán ott van, utcaseprő és egyetemi tanár egyformán 
rászorul. Isten az igéjét mindenkinek szánta s kínálja. Minden 
életkornak, minden rendű, rangú és műveltségű embernek.

íme. Isten jószándéka az igével: adta, kenyérnek adta, 
hogy erővé, életté váljon emberi lelkekben. Mi pedig azt is 
elmondhatjuk, amit Ámos még nem tudhatott: „Az ige testié 
lett és lakozék közöttünk."

2. Isten jószándékát megcsufolta az ember. Ő az igében 
szólt, az ember bedugta a fülét. Kenyeret kínált szent keze, az 
ember durva csizmával sárba tiporta, Krisztusban test szerint 
is elküldte az Ő élő igéjét, de a világ nem fogadta be.

Mai igéinkben is a jószándékában megcsalatkozott Isten 
keserű haragja szólal meg. A próféták egész sorát indította 
útnak az ő igéje áldott üzenetével s az a keménynyaku nép 
bedugva fülét, nem figyehnezett az üzenetre, sőt nem egyszer 
megölte Isten hirnökeit.

„Az ige testté lett", hangzik az Isten beszéde, bő hintéssel 
hullik az ige magvetése. Van-e életedben eredmény? Meglát
szik-e rajtad, hogy Krisztusod van, bibliád van? Ha nem, meg- 
csufoltad az Isten jószándékú kegyelmét.

3. Isten nem hagyja az Ő igéjét. Megbünteti azt, aki láb
bal tapodja az igét. Megbünteti úgy, hogy elveszi az igét.

„Éhséget bocsátók a fö ld re..."  Az éhség nagy áldás. 
Hogy tudunk táplálkozni, eledelt mosollyá, erővé, életté váltani, 
azt mind azért tehetjük, mert van éhség.

De az éhség büntetés, átok is tud lenni. Mikor nincs mi
vel kielégíteni. Mikor mohó étvágy gyilkos karmai marcangol
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nak s nincs egy falat kenyér megenyhíteni magunkat. Mikor 
az éhség koplalássá válik.
Isten azzal bünteti meg igéje elhanyagolóit, hogy éhséget tá- 
maszt bennük az ige után s ugyanakkor elveszi azt tőlük. Ezek 
azok a korszakok, amikor sóvár vágyak szárnyalnak és rimán- 
kodó könyörgések repesnek az ég felé. Isten pedig hallgat,, 
bezárja egeit és nem szól. Nincs próféta, nincs látomás. Sámueltől 
kezdve végig az ótestámentomban hányszor sír fel a panasz: 
„Uram, mért hallgatsz, küldj prófétát".

Azóta is hányszor megismétlődik az Isten pedagógiája. A 
középkori egyház pcrbaejtette az ige kenyerét s helyette a föld 
rögét, aranyát szorongatta ujjai között. Büntetésül Isten elvette 
tőle az igét. A középkor sötét boltívei alatt igére éhes lelkek 
ezrei sírnak a koplalás gyötrelmében. Mint ahogyan régi vár
tornyok aljába éhhalálra csukott rabok döngették, kaparták a 
falat. Mígnem Isten Lutherban újra vissza adta a világnak az 
igét. Oroszország nem becsülte meg az igét. Papjai szentképeket 
csókoltattak, hívei pálinkás bütyköst hajtogattak. Ezért Isten el
vette ettől a néptől az igét. Oroszország területére ma tilos bibliát 
vinni. Pedig a vörös pokolban ma már milyen nagy az éhség 1

így nevel az Isten. Igéjét megcsúfoló korokat, nemzetsé
geket és egyéneket ráébreszt az ő igéjének pótolhatatlan érté
kére. Mert valaminek az értékét, akkor szoktuk megérezni, mi
kor elvétetik tőlünk. Hogy mit ér az egészség, azt akkor szoktuk 
belátni, mikor betegség láncol ágyhoz. Hogy mit ér a meleg, 
azt a didergető tél szokta megmutatni. Hogy mit ér a munka, 
azt akkor érezzük meg, mikor munka nélkül kell ténferegnünk, 
esetleg gyárkapukban nap nap után hiába ácsorognunk.

Hogy milyen drága kincs az ige. azt akkor tudnánk meg, 
ha elégetnének minden bibliát s bezárnának minden templomot.

Van bibliánk, templomunk s belőle, benne vasárnaponként 
szelik az áldott lélek-kenyér éhségenyhítő darabjait. Legyen 
áldott az Isten! Azt jelenti ez, hogy tart még felettünk kegyel
mi ideje. Még meghagyta nekünk az igét. Az étvágy megtar
tásának legjobb módja a rendszeres táplálkozás. Élj rendszeresen 
az igével, hogy kívánkozzék a lelked utána épugy, mint tested 
a kenyér és vizital után.

Meg ne utáld sohase, mert nem tudhatod, nem veszi-e el 
tőlünk Isten úgy, hogy reánkbocsát valami nem sejtett megpró
báltatást, vagy úgy, hogy engedi megkeményedni a lelkedet.

Neked nem kell tengertől-tengerig, északtól napkeletig menni 
az ige után. Csak házadtól az Isten házáig, nemtörődömségedtől 
az elhatározásig. Tedd meg ezt az utat. Míg teheted. Törődj az 
Igével. Olvasd, míg olvashatod, hallgasd, míg hallgathatod, cse- 
lekedd míg cselekedheted. Hogy ne legyen rajtad büntetéssé 
az Isten jószándéka. Mert az ige út, igazság, élet — itt; bol
dogság, üdvösség, örökélet — amott! Ámen.

Szabó József
győri püspöki másodlelkész.
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Isten panasza.
(Ötvened vasárnap)

Jer. 8, 4—9.
Isten mindig szól az emberekhez. Amióta a világ funda

mentuma megvettetett, a szava el sem némult soha. Szüntelen 
hangzik a természet világában. Ha ránézel egy kis virágra s 
figyeled annak illatát, színét, ebben a szemléletben az Isten 
beszédét is érted. Szüntelen hangzik az ember lelki világában. 
Ha van neked éber lelkiismereted, ennek szavában isten sza
vának csendülését érzed. Szüntelen hangzik az Ő Igéjében. Ha 
kezedbe veszed a Bibliádat, ha eljársz vasárnaponként a temp
lomba. Isten szava kopogtat mindig szíved ajtaján. Isten mindig 
szól az emberekhez.

Isten sokféleképpen szól az emberekhez. Van, akit koporsó 
mellé állít és ott szólít meg, van, akit a legnagyobb örömök 
közé helyez, hogy beszélni tudjon vele. Van, akit emberek közé 
vezet, van, akit emberek közül kivezet, hogy találkozhasson 
és szólhasson vele. Van, aki mellől elvesz valakit, hogy ne 
legyen válaszfal, ami a szavát felfogja. Isten sokféleképpen szól 
az emberekhez.

Isten mindig valami célból szól az emberekhez. Talán 
azért, hogy drága üzenetet mondjon, szomorkodó emberlelkeket 
megörvendeztessen, talán azért, hogy kibeszélhetetlen szerete- 
téből valamit megmutasson. Szól azért, hogy Magához hívjon, 
megfeddjen, vagy hatalmából, vagy szíve legmélyebb érzéseiből 
valamit megláttasson.

A felolvasott igéket Isten panaszként mondja. Ez a szent
lecke istennek fájdalmas panasza. Egymást követő kérdések tele 
vannak nehéz, fájó panaszokkal. Isten panaszkodik. Hát tud 
panaszkodni az Isten? Van oka panaszkodni az Istennek? Hisz 
Neki mindene van. Ő semmiben sem szenved hiányt, már pedig 
az panaszkodik, akinek valamije hiányzik. Mije hiányozhat az 
Istennek ? Ha te azt gondolod, hogy az a legnagyobb fájdalom, 
ami anyagiak miatt éri az embert és az a legnagyobb panasz, 
ami anyagiak miatt érzett fájdalomból fakad fel a szívből, akkor 
te nem ismered az igazi fájdalmat és az igazi fájdalomszülte 
panaszt, akkor te nem ismered a lelki hiány miatti fájdalmat 
és abból felfakadó panaszt. Istennek ilyen lelki hiány miatt van 
fájdalma és ilyen lelki hiány miatti fájdalomból fakad fel keserű 
panasza. Istennek fáj az embernek Tőle való elszakadása és 
elfordulása. Mert nem érezheti a maga közelében az embert, 
azért tör fel a szívéből fájó panaszszava. Isten a maga közelé
ben szeretné látni az embert. S mert Tőle távol látja, azért van 
fájdalma és fájdalomszülte panasza.

Nagy Istennek a fájdalma és panasza, mert nem egy em
ber elfordulását kell látni, sok millió ember közül egynek a 
megtévelyedését és eltávolodását kell tapasztalni, hanem egész
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népét. Egész népe elfordult Tőle. Kivétel nélkül minden embe- 
hűtlen lett Hozzá. Nincs egy, aki hűségre buzdítana, visszar 
térésre intene.

Növeli ezt a fájdalmat, hogy egy olyan nép fordult el Tőle. 
amelyet Magának kiválasztott, évszázadokon át nevelt, amely 
elé isteni célokat tűzött, amely által nagy dolgokat akart művel- 
tetni, amelyhez reménységét fűzte, amelyben örömét lelte.

Még nagyobbá teszi a fájdalmat és a panaszt az a tény, 
hogy az Ő népe örökre elfordult Tőle, úgyhogy a visszatéréshez 
már nincs semmi reménysége. Pedig hogy tud az Isten az em
ber visszatérésében reménykedni. A tékozló fiú atyjának re 
ménykedő és aggódó fájdalmával vár még akkor is, amikor 
gyermeke az apai háztól mindig csak távolodik, mikor a bűn 
lejtőjén szinte feltartózhatlanul lefelé sodródik. Gyermeke visz- 
szatérésében még akkor is bizik. Hova kellett az embernek jutni, 
hogy az Isten már nem tud a visszatérésében bízni, hogy kény
telen az ember elfordulását örök elfordulásnak mondani! S 
mekkora fájdalomnak kell a szívében viharzani, mikor ezt kény
telen megállapítani!

Még nagyobbá nő ez a fájdalom és még nagyobb súlyt 
nyer az emiatti panasz, mert az I. nem érti, hogy miért kell az 
embernek, a népnek Tőle örökre elfordulni. Nem tudja az okát 
megtalálni. Hisz mindig a javát munkálta, boldogságát, üdvös
ségét készítgette. El tudod az I. fájdalmát képzelni és fel tudod 
a panaszát mérni, mikor az embernek ilyen indokolatlan elfor
dulását kell nézni, aminek nem tudja az okát megtalálni! Óh 
hogy sajog atyai szive s hogy tör fel fájó panasza ezen érthe
tetlen és örökkétartó elfordulás miatt a súlyosabbnál súlyosabb 
kérdésekben. 4—5. v.

Isten nem látja már az ember megtérésének, visszafordu
lásának a lehetőségét. Többféle ok miatt nem látja. Nem látja 
azért, mert

a) az embernek nincs akarata a megtérésre. Akarat nélkül 
a megtérés útjára lépni nem lehet. Mondd az iszákosnak, hogy 
változzon meg, ha nem akar megváltozni és az iszákossággal 
felhagyni. Sohsem fog megváltozni. Mondd a bűnben megátal
kodottnak, hogy szakítson a bűnnel, ha nem akar szakítani, mert 
jól érzi abban magát, sohsem fog a bűntől szabadulni. Aki 
nem akar I.-hez térni, annak bűneiben kell elveszni. Ahol nincs 
akarat, ott nincs lehetőség a megtérésre.

b) I. úgy látja, azért nincs akarata az embernek a megté
résre, mert nincs bűnbánata. Míg én a bűneimet nem tudom 
bánni, amíg miattuk nem tudok szégyenkezni, amig csak azért 
félek tőlük, mert félek a következményeiktől, de megutálni a 
bűneimet nem tudom, amig meg nem látom, hogy nincs bennem 
jó s amit élek, amit teszek, az vétek I. ellen, magam ellen, a 
világ ellen, s amig ez nem fáj nekem úgy, hogy ezt a fájdal
mat nem bírom tovább hordozni, amig bűneim felett nem tu
dok igazi bánatot érezni, addig az azoktól való szabadulást
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sem tudom akarni. Az embernek azért nincs akarata a megté
résre, mert nincs őszinte bűnbánata.

c) I. úgy látja, hogy az embernek azért nincs bűnbánala, 
mert nincs bűntudata. Egyszerűen nem tartja magát bűnösnek, 
hanem jónak. Egy önámító, hazug életetet él sokszor a vallá
sosság leple alatt. Maga magának a törvényadója. Jónak tartja 
azt, ami rossz, szentnek azt, ami szentségtelen, dicsőséget lát 
abban, ami szegyeim való. Annak a tudata, hogy mi a bűn, 
teljesen hiányzik a leikéből. Ezért nincs magábaszállása és 
bűnbánata.

d) I. úgy látja, hogy az embernek azért nincs bűntudata, 
mert nincs igazi Istenismerete. Egy hamis Isten-kép lebeg előtte, 
amelyre a maga képzeletének ecsetjével fest vonásokat, s így 
elképzel magának egy olyan Istent, akitől a szentségnek, az 
igazságosságnak, a kegyelemnek stb. a vonása teljesen idegen. 
Bűntudata csak annak van, aki a Biblián át jutott I. megisme
résére, aki találkozott már az Istennel, meglátta az Ő mennyei 
világát és annak fénykörébe beleállította bűnös lelkét. Bűntu
data annak van, aki meglátta I.-nek a Golgothán érte hozott 
áldozatát, s a kereszt tövétől nézett fel Kr.-ra. Óh ha egyszer 
minden ember a kereszt tövéhez állna, hogy felébredne a bűntu
data, ennek nyomán a bűnbánata, a megtérni akarása s hogy 
szűnne az Isten fájdalma és panasza! Egy boldog, áldott talál
kozás menne végbe a keresztnél: elveszett gyermekét ölelné 
keblére a mennyei Atya, Akinek szívében nem lenne többé 
fájdalom, hanem boldog öröm, ajakán nem lenne panaszszó, 
hanem a megbocsátó szeretetnek szava.

Ez a világ, s ennek embere távol van ettől. S hol vagy 
te? Tudod-e, hogy Isten ott akar látni s a Maga közelségében 
akar tudni. Istenhez a kereszt tövénél van legközelebb az em
ber. Nemsokára böjt ideje kezdődik. Kr. azért megy a szenve
dés útján a kereszt felé, hogy te a nyomába mehess és felérj 
a kereszt tövéhez, hogy Istennel találkozhass s keblére borul
hass. Azért megy, hogy ne légy I.-től elfordult, hanem I.-hez 
tért, ne légy elveszett, hanem megmentett ember. Azért megy, 
hogy I. ne a fájdalom panaszszavát legyen kénytelen mondani 
s ne mérhetetlen fájdalmat legyen kénytelen érezni miattad, 
hanem a reádtalálás boldog örömét érezze és a megbocsátó 
szeretet szavát mondja. Azért kövesd Őt, menj Őutána! Ámen.

Lukács István
kemeneshőgyészi lelkész.
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Példakép-tükörkép.
Böjt I. vasárnapra. 1. Móz., 1-14.

Abrahám történeiét három szempont világítja meg. Az első- 
az, hogy milyennek látjuk őt mi emberek. A második, hogy 
miként Ítélte meg életeseményeit maga Ábrahám. A harmadik 
pedig, hogy mivé akarta tenni az ő életét a szent Isten.

A legtöbb emberre úgy hat ez a komor történet, mint egy 
megrázó színjáték, mely váratlanul kedvező megoldásban vég
ződik. Megcsodáljuk a jelenetek mesteri rajzát s Ábrahám mű
vészien felépített alakját. Megráz Isten kegyetlen parancsolása 
és Ábrahám hősies engedelmessége. Idegfeszülten nyomon kö
vetjük a tragédia izgalmas kibontakozását és elcsendesedő sóhaj
tással örülünk a történet csodálatos megoldásának. A végén 
megelégedetten mondogatjuk: megrázóan szép történet! A leg
több ember így értékeli Ábrahám történetét.

Maga Ábrahám fia megáldoztatásának eseményét nem ön
magában, hanem Istenhez való viszonyában szemléli. Elejétől 
végig az élő Istennel áll kapcsolatban, úgyhogy Isten parancso
latával szemben való állásfoglalása, engedelmessége, önmagával 
viaskodása, győzedelme nem saját szívéből, hanem Istenből szü
letik meg.

Isten szándéka Ábrahámmal ennél is nagyobb. A hős és 
hívő ember alakját az örökkévalóság fényébe állítja. Nem elég
szik meg ember-szemmel meglátható külső életének meg
teremtésével. Nem elégszik meg a lelki szemmel megsejthető 
hívő-ember belső életének kidolgozásával sem. Hanem : az áldo
zati oltárhoz vándorló Ábrahám életeseményével megvilágítja 
az emberi élet minden problémájának egyetlen megoldását: 
a golgotái keresztet.

így,lesz Ábrahám példakép és tükörkép.
1. Ábrahám példaképe annak az emberi életnek, melynek 

foglalata ez a rövid mondat: Én egészen az Istené vagyok 1
Magatartását, akaraterejét, fegyelmezettségét, nagyságát és 

hősiességét akkor értjük meg, ha felismerjük, hogy ő egészen 
az Istené volt.

a) Ábrahám Isten tulajdonának érezte magát. Pillanatnyi 
késedelem nélkül feleli a nevén szólító Istennek: Imhol vagyok 1 
Meghallgatja Isten parancsolatát és azt elutasíthatlan követelés
nek tekinti, akármilyen hihetetlenül és kegyetlenül hangzik i s : 
vedd a te fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz 1 Nem tiltako
zik és nem száll perbe Istenével, pedig szinte önként kínálkozik 
a tiltakozás és kérés bizonyító érvéül: te adtad nékem, uram, 
hogy vehetnéd azt el tőlem? Magad nevezed őt szívem egyet
lenének, hogyan kívánhatnád, hogy lemondjak róla?

Ábrahám Isten tulajdona, mert meghallgatja Isten paran
csolatát.

Isten tulajdonának mutatja magát engedelmessége által is. 
Pedig sok minden pártütésre készteti. Megszólal apai szíve: én
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édes egyetlen fiam! Áldozatának időbeli súlyosbítása is van- 
Kora reggeltől harmadnapig tart a kegyetlen perancs teljesítése. 
Három napon át állandóan ez a kötelesség áll előtte. Napok,, 
órák, nappalok, éjszakák időváltozásai között ugyanazon meg
maradó kín : egy parancsolat, amit okvetlenül és teljesen véghez 
kell vinnie. Meg kell ölnie gyermekét.

Súlyosbítja helyzetét, hogy neki magának kell a parancso
latot végrehajtania. A parancs kiadásától kezdve egészen végig 
minden pillanatát a parancsolat teljesítésére fordítja. Megnyer- 
geli szamarát, fát hasogat, vándorol, megpihen, hogy tovább 
vándorolhasson. Minden lépés és kézmozdítás fia halálához ve
zeti közelebb.

Növeli fájdalmát, hogy fia állandóan mellette van. Gya
nútlanul futkároz körülötte. Apró gyereklépieit komolykodva 
igyekezik hozzáalkalmazni az ő kemény férfilépteihez. Kérdez
get. csodálkozik és beszélget. Esti pihenéskor ölébe hajija fáradt 
fejét. Két karjával átöleli nyakát és boldog magaelhagyással 
elszenderül karjai között. Mennyi rettenetes fájdalom! És mégis 
engedelmeskedik!

Isten tulajdonának érzi önmagát és mindenét. Teste, lelkp,. 
gyermeke, annak élete, ártatlan kék szeme, vidám kacagása, 
eltorzuló arca és halálvívódása, mind az Istené. Istené családi 
tűzhelyük lobogó lángja, fonnyadt szülőarcuk hervadó boldog
sága és kétségbeesett halálsikoltása. Minden az Istené.

Isten tulajdonának érzi magát Ábrahám, mert hisz az 
Istenben. Nem érti az eléje szabott kegyetlen parancsolatot, de 
nem is kell azt értenie. Neki elég. hogy Isten parancsolatát 
tudja, a többi már nem az ő dolga. Mert nem Isten van őérette, 
hanem ő van az Istenért. Istennek szüksége van a kiadott pa
rancsolat teljesítésére, Izsáknak tehát el kell égnie az áldozati 
oháron. Hite állandóan erősödik az erőt kereső imádkozásban 
s abban a közvetlen kapcsolatban, mely első pillanattól az oltár
hoz érkezésig állandóan mozgatja engedelmességben elgyötört 
szívét: imhol vagyoa, Uram 1

így lesz Ábrahám egészen az Istené.
b) Ábrahám élete példakép. Példaképe annak, hogy éle

tünk egészen az Istené. Az övé vagyunk úgy, ahogy vagyunké 
Élettársunk, gyermekünk, vagyonunk, egészségünk, tehetségünk,, 
semmi sem kizárólag a mienk, nem is családunké, avagy hiva
tásunké, hanem elsősorban az Istené. Mindenki, mindennel őt 
szolgálja.

Isten bölcs akarata szerint rendelkezik velünk. Parancsolj 
követel, áldozatokra kényszerít. Joga van hozzánk, hiszen az 
övéi vagyunk. Kétszeresen joga van hozzánk, mert áldozatokkal 
javunkat munkálja. Ezerszeresen joga van hozzánk, mert szeret 
minket és mindent üdvösségünkért cselekszik.

Vájjon mit mutat ezzel szemben a te életed?
Isten áldozatot követel tőled. Elküldi hozzád a halál követét 

s azt kívánja, hogy fiadat, leányodat, élettársadat, anyádat,.
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apádat add néki oda. Nem váliozik-e átokká ajkad imádsága? 
Egészségedet követeli. Meglankaszlja munkaerődet. Megsemmi
síti vagyonodat. Sírássá változtatja örömödet, meghiúsítja mun
kád eredményeit. Tudod-e ilyenkor hittel mondani: imhol va
gyok, Uram ! És ludsz-e felkészülni, elindulni, eljutni az áldozati 
oltárhoz? Nehéz, nagyon nehéz, de azért mennünk kell az 
oltárhoz!

Sokan egy emberre, vagy egy dologra alapítják boldogsá
gukat. Ez a földi életben eltemetkező könnyelmű, együgyü szív 
egyoldalúsága. Talán élettársad, édesanyád, gyermeked, vagy 
saját fiatalságod a te egyetlen értéked. Talán vagyonod, érvénye
sülésed, vagy kényelmes életed. Ha azután ez az egy elvész, 
azt hiszed, hogy mindened összeomlott. Sikoltva kiáltod: nem 
érdemes élni! Számomra már nincs az életnek értelme és értéke! 
Egy sírhalom, egy összeomlott vagyon rom, egy semmivé fosz
lott reménység mindent maga alá temet, mert egész életedet, 
egyetlenegy múlandó érték körül alakítottad ki. Szánandó, sze
gény embertársam! Óh. milyen gazdag veled szemben az egyet
lenét áldozó Ábrahám! Ha elveszíti is Izsákot, van Istene és 
benne mindene.

Az áldozatok legnagyobb része kényszerű áldozat. Meg
próbáltatásnak veszik, mely a türelmes kereszthordozáson kívül 
semmit sem kíván. De vannak önkéntes áldozatok is. Saját ma
gunktól függ, hogy ezek közül mennyit vállalunk el és milyen 
tiszta lélekkel hordozzuk azokat. Tőlünk függ. hogy milyen 
áldozattal harcolunk testi kívánság, önzés, bűnös természet, 
lelki kisértés, rossz szokások ellen. Hányszor szól hozzád Isten: 
áldozd fel a te féltett, dédelgetett bűnödet, a fiadnál is drágább, 
véredből élő bűnödet! Kötözd össze, helyezd pusztító lángok 
közé, tedd áldozati ajándékká. De te nem mondod: imhol va
gyok, Uram!

Áldozatunk értéke nem annak nagyságától, hanem elfogadó 
és elhordozó érzésünktől függ. Az áldozat értékmérője a hit. 
A hit értéke viszont az áldozatban rejlik. Nincs igazi áldozat 
hit nélkül. Nincsen hit áldozat nélkül. Ha hiányzik áldozatodból 
a hit, jármát hordozó, korbácsolt rabszolga vagy csupán. Ha 
hitedből hiányzik az áldozatra való hajlandóság, vallásosságod 
csalfa álarc csupán. Istenből akarsz élni, nem pedig az Istenért. 
Tudj hitedért áldozni és nehéz áldozatok között is tudj hinni!

Ábrahám példaképe igy alakítsa ki rajtad azt az embert, 
aki azt mondja: én egészen az Istené vagyok! Hozzád is szól 
az áldozatra hívó parancs. Számodra is szenvedés utat jelöl ki 
Isten keze. Tőled is kereszthordozást, lemondást, testi, lelki 
nyomorúságot, betegágyat és koporsót követel. Kérdezem, hogy 
példakép-e számodra Ábrahám és elmondhatod-e önmagadról 
az ő élete jellemzőjét: én egészen Istené vagyok!

2. Isten Ábrahám életeseményét számunkra tükörképpé 
teszi. Ennek a tükörképnek foglalata ez a rövid mondat: Isten 
egészen az enyém!
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Isten parancsa szíven üti s önvizsgálatra kényszeríti. Mér
legre helyezi életét. Újra átéli cselekedeteit. Vizsgálgatja embe
rekhez való viszonyát. Tanácskozik lelkiismeretóvel s beszél 
Istenével. Ahogy lassan lépeget fiával együtt a lankás domb
oldalon. feje mind mélyebbre aláhajol: bizony nngérdemlem, 
hogy a legdrágábbat követelje áldozatul tőlem a haragvó Isten t 
Mikor azután rászakad tragédiájának utolsó jelenése s halált 
hozó reszkető kezét lassan kinyújtja fia felé, kiért boldogan 
odaadná saját életét, akkor megszólal az Úr boldogító evangéli- 
oma : most már látom, hogy nem kedvezel a te Fiadnak, a te 
egyetlenegyednek, én érettem! Szeme meglátja az áldozati 
állatot. Szíve megérti Isten aláhajló kegyelmét és megáldozza 
azt a fia helyett égő áldo/alul. Füstölgő oltár felett három szó 
zengését hallja: miattam, helyettem, érettem! Óh, ebben a pil
lanatban milyen tisztán látja Ábrahám Isten szentséges arcát,.

Ábrahám története tükörképe Krisztus megváltó munkájának.
Megértjük, hogy bűneinket és bűnös emberi természetün

ket csak áldozattal lehet megoldani. A haragvó Istent csak a 
legnagyobb, legtökéletesebb, egyetlen áldozat engesztelheti ki.

Megértjük azt is, hogy Isten irántunk való irgalmasságból 
még a legnagyobb áldozatra is hajlandó. Nem vagyunk képesek 
önmagunkat áldozatul felajánlani, avagy egymásért önmagunkat 
áldozatul odaadni. Isten nem kötözteti össze kezünket, lábunkat. 
Nem teszi életünket a halálra Ítélt ember életévé. Nem kerget 
életúlunkon végig a kárhozat kapujáig, hanem elküldi egyetlen,, 
elmúlhatlan, örök áldozatul szent F iá t: a Krisztust. Ma is meg
ismétli az örömhír szavát: nem kedvezek az én Fiamnak, az 
én egyetlenegyemnek!

Ábrahám története tükörkép. Nézz az áldozatra kijelölt 
Izsákra. Életre termett, fiatal, izmos teste meglankad három nap 
fárasztó vándorlásában. Válla meghajol a fa magára vett terhétől, 
azután nemsokára rároskad arra áldozatul adott teste. Hasábokat 
átszorító keze lassanként elzsibbad, hogy azután nemsokára 
kötöződén hátrafeszüljön. Utolsó útját járó lába véresre sebe- 
ződik s piros sebéből nemsokára vércsepp-harmat hull majd az 
áldozati oltárra.

Izsák megáldoztatásának helyét Jehova Jiyeknek nevezték. 
Azt jelenti ez a név : Hegyen jelenik meg az Úr! Mória mögött 
a Golgotha, az áldozatra menő Izsák ködbevesző alakja mögött 
a töviskoronás Jézus lép elénk. Az oltár sötét hátterében égbe 
nyúló örök bizonyságjel: a kereszt. Kicsoda imádkozik az oltár 
mellett életet szorítva keblére, sírva és mégis boldogan újjong- 
va? Ábrahám? Senki más, hanem csak Ábrahám?

Millió emberrel együtt tekints át te is böjt fekete kapuján 
s csendes hálaadással magasztald az Istent, hogy az oltár nem 
marad üresen.

így lesz a példaképből élet, a tükörképből megváltás, 
hogy elmondhasd: Én egészen az Istené vagyok, Isten egészen 
az enyém 1

D. Kapi Béla.
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Emlékezés és nemzeti szolgálat
Rákóczi jubileumi beszéd március 15-én.

143. zsolt. 5 -1 0 .
Boldog az a nemzet, amelynek múltja emlékezésre méltó 

fény- és erőforrás, amelynek öröme és bánata, dicsősége és 
szenvedése mindmegannyi pásztoriűz avagy lángtenger, de min
deneseire kiemelkedő fénypont az időtávlatok hegyláncolatán. 
Ilyen nemzet a magyar. Bajos volna összeszámolni, mit hulla
tott többet: örömkönnyet-e, vagy vért? Nehéz volna megmon
dani, miből jutott neki bővebben: a melengető napsugárból-e, 
vagy a viharos éjszaka sötétjéből? De volt legyen bár fájdalom 
árja, vagy boldogság özöne, mindegyik méltó arra, hogy emlé
kezzünk róla. Szükségünk is van rá. Mindegyik eleven része 
annak a történetnek, amely elválaszthatatlan nemzetünk és az 
azt alkotó egyes ember életétől.

Méltó és szükséges, hogy ez évben fokozott hálaadással 
és hűségfogadással emlékezzünk meg a magyar szabadság drága 
örökségéről. Van-e magyar, akinek szíve ne dobogna heveseb
ben, midőn dicső emlékű II. Rákóczi Ferenc fejedelemről hall, 
vagy mikor arról az Isten-adta, áldott napról történik említés, 
amelyen közkinccsé lett a szabadság s a nemzet valamennyi 
tagja átérezhette, hogy a közös édesanyának, a hazának egyen
rangú, egyenlő jogú és kötelességű gyermekévé lett? Van-e ma
gyar, kinek szemében nem gyúlad ki a hálás kegyelet, büszkeség 
és lelkesedés szent lángja, midőn visszatekint a múltba és láíja 
leperegni egy ritka fejedelmi léleknek nemzete szabadságáért, 
boldogulásáért vívott, áldozatokban, önzetlenségben, lemondá
sokban szinte mesébe illően gazdag, titáni küzdelmét, vagy 
pedig az 1848. március 15 i gyönyörű nap páratlan kihatású 
eseményeit ?

De nem elég emlékeznünk. Nem elég visszatekintenünk. 
Az idők komolysága mást is vár tőlünk, mint a múltakon való 
örvendezést, fájdalomban is büszke bánkódást. A vérzivatarból 
csonkán, megtépetten, kifósztottan maradt maroknyi magyarság
nak új daliákra van szüksége, kikben Rákóczi fejedelem áldoza
tos, önmagát is megemésztő honszerelme és szabadságszeretete 
lángol; új márciusért, újjászületésért kell a nemzetek Urához 
könyörögnünk. Ennek a daliás lélektől megelevenített új már
ciusnak a mi szívünkből, a most élő nemzedék szívéből kell ki
sarjadnia ! Hit, bizalom, tettrekészség fűtsön ma minden magyar 
lelket! Higyjünk egy Istenben, higyjünk egy hazában, higyjünk 
egy isieni örök igazságban, higyjünk Magyarország feltámadásá
ban ! Teljes bizodalomtnal és odaadással ragadjuk meg azt az 
atyai kezet, amely ezer éven át oly csodálatosan, de mindig 
hűségesen vezetett és megszégyenülni sohse hagyott benünket! 
És feszíísük meg minden erőnket, minden izmunkat, hogy mun
kánk által még a látszólag lehetetlen is lehetségessé váljék, és 
utolsó leheletünkig dolgozzunk, küzdjünk egy jobb jövőért s
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abban a Rákóczi-féle és a márciusi ideálok teljes megvalósu
lásáért !

Emlékezzünk a múltról és dolgozzunk a jövőért! így le
hetünk lelkileg szabadok és lelkileg gazdagok.

I. „Megemlékezem a régi időkről, elgondolom minden le 
dolgodat; kezed munkáiról elmélkedem."

Emlékezzünk!
Alig telepedett le Árpád népe a hármas bérc ölén, tatárok 

halálos fergetege zúgott végig ez országon. S miként Krisztus 
Lázárhoz, szólott a z ú r  a sírba hanyatlott nemzethez: „Jöjj ki!“ 
és feltámasztotta azt. Nagy Lajos, dicső Mátyás népe Mohácsnál 
ismét elvérzett. Az évszázadokig tartó török sanyargatás idején 
a tiszta evangéliom fényét adta az Úr vigaszul e népnek, mely 
sötétségben ült. Még el sem múlt a török veszedelem, máris a 
halálnál gonoszabb igát ácsoltak a magyar számára azok, kik 
ez országot előbb rabbá, azután koldussá, végül katolikussá 
(Kollonics fogalmazása!) akarták tenni s fájdalmasan zokogta 
a tárogató: „Ó szegény magyarság,. . .  Idegen nemzetre szállott 
szép országod, Tőled elvétetett arany szabadságod." Meghalni 
a magyarnak: nem nehéz, koldusnak lenni: már igen nehéz, 
rabnak lenni: lehetetlen mind addig, míg jártányi ereje van.

Ezért tette közzé II. Rákóczi Ferenc 1704. tavaszán „Fel
szakadnak a nemes magyar nemzet sebei" kezdetű világhírű 
kiáltványát, melyben igazolta az egész világ előtt: „Az Úr en
gem eszközül használa, hogy fölébresszem a magyarok kebelé
ben a szabadságnak szerelmét, mely a rossznak megszokásából 
már-már hülni kezd vala". Az élet és szabadság utáni olthatat- 
lan vágy csodákat mívelt. Ki hitte volna, hogy a magyar nemzet 
ilyen állapotban 8 esztendeig ostromolni tudja halált megvető 
kitartással a császári önkény sáncait? Ki hitte volna, hogy a 
csatamezőn érthető okokból többnyire kudarcot vallott magyar
ság megállítja a császári erőszak és az elnémetesítő törekvések 
őrült lendületét? Ha a nemzet maga ájultan terült is el a maj- 
tényi síkon, közel 150 évig senkinek se jutott eszébe többé 
Bécsben, hogy a magyar nemzetet fegyverrel igázza le.

Ennek a legendába illő szabadságharcnak az egész lefo
lyása és fegyverletételével is a nemzet elleni merénylőknek 
megállást parancsoló eredménye el sem képzelhető II. Rákóczi 
Ferenc eszményi alakja nélkül. Ez év ápr. 8 án lesz 200 eszten
deje, hogy Rodostóban örökre lehúnyta szemét a nagy fejede
lem. de 2 évszázad ködbevesző múltján át is világosan, tisztán 
látjuk homlokán az isteni küldetés szent csókját: eredj, fiam, 
én küldelek téged, hogy légy nappal felhő, éjjel tűzoszlop a 
magyar nemzet számára. Mikor róla emlékezünk, bizony mi is 
így szólunk: „megemlékezem a régi időkről, elgondolom minden 
te dolgodat; kezed munkáiról elmélkedem". Mert Isten jósága 
adta őt nekünk.

A testileg, lelkileg meggyötört nemzetre hosszú, halálos 
dermedtség következett. Csaknem másfél század múlt el, míg
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az Úr ismét szólott: „Prófétá'j e tetemeknek, hogy megéledje
nek!" 1848. március 15 én ismét öntudatra ébredt a magyar s 
követelte Isten-adta jogát. Nem a másét, óh nem, csak azt kö
vetelte, amit Isten a bölcsőjébe, nem is a bölcsőjébe, hanem a 
szívébe rejtett égi adományként: szabadságot, testvériséget, 
egyenlőséget. — Ma ezekről az időkről is megemlékezünk s 
mikor végiggondolunk rajtuk, bizony látjuk, hogy azoknak cso
dálatossága, hősiessége, áldozatkészsége, honszerelme mind arról 
beszél: ez nem emberek, hanem Isten dolga volt s az ő kezé
nek munkája.

„Oh, mily csodálatosak Istennek Ítéletei, és végére me- 
hetetlenek az ő utjai!" Ki ne ismerné az utolsó 87 év történetét: 
bécsi kamarilla, szabadságharc, Világos, elnyomatás, kiegyezés, 
fejlődés-virágzás-jólét, világháború, Csonka-Magyarország. Me
zőgazdasági, kereskedelmi pangás. Mindenkit megfojtással fe
nyegető krízisek.

Nem természetes e, ha minden komoly magyar felemelt 
szemeit a hegyekre és segítséget keresve rebegi a zsoltáriróval: 
„Feléd terjesztgetem kezeimet, T1ratn! Lelkem, mint szomjú föld, 
úgy eped utánad."

így kell, hogy kezdődjék ma minden magyar imádság. A 
külső szabadság, a politikai, gazdasági, a sajtó- stb. stb. sza
badság nem hozott üdvöt, boldogságot. Hamu alatt lappangó 
parázs volt szabadnak nevezett állami létünk. Sátán fajzata 
otrombán belérugott a tűzfészekbe s a felrobbanó szikráktól 
lángragyúlt a fél világ. Veszedelmek tömkelegének lehetősége 
leselkedett a szabadság tetszetős takarója alatt. Könnyelmű kéz 
fellibbentette a leplet, s reánk zúdult a pokol minden rettene
tessége.

„Siess, hallgass meg engem, Uram! Elfogyatkozik az én 
lelkem. Ne rejtsd el orcádat előlem, hogy ne legyek hasonló a 
sírba szállókhoz." így kell ma tovább imádkoznia minden ma
gyarnak. A daliás, dicsőséggel teljes idők után következett szo
morú évtizedek, az elhibázott, felületes élet, a hazafiságnak jel
szavakban való kiélése, a szabadságnak szabadossággá való 
elfajulása, az erkölcsök meglazulása, a hitélet hanyatlása, a 
testnek túlhajtott kultusza, a Mammon imádása, meggondolatlan 
szolgálása: mind, mind hozzájárult ahoz. hogy megfogytunk és 
meg is törettünk saját bűneink miatt. Ha még soká tart meg- 
alázottságunk, „elfogyatkozik a lelkünk" is, régi dicsőségünk 
sohse jön elő már az éji homályból.

Egy segíthet csupán: az újjászületés. Vigyük „epedő, el
fogyatkozó" lelkünket az Úrnak orcája elé. Tárjuk fel előtte 
minden fogyatkozásunkat, mulasztásunkat, keserűségünket. Bán
juk meg bűneinket, ebből folyó elesettségünket, eltévelyedé
sünket, árvaságunkat. Könyörögjünk megtisztíttatásunkért. fel- 
szabadíttatásunkért, új életnek lehetőségéért. Aki kezének mun
káival oly sokszor megszabadított bennünket a gonosztól, aki 
ezer évnek vérzivatarai közt, a megpróbáltatások mélységes
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szakadékaiban nem engedett bennünket elpusztulni: megmenti 
lelkünket most is a sírbaszállástól, ha kezét el nem bocsátjuk, 
ha Szent Fiának, Üdvözítőnknek, érdemére támaszkodva — lel
kileg szabadok maradunk.

Lelki szabadság az igazi, a boldogító szabadság. És
II. lelki gazdagság az igazi gazdagság.
Szegények vagyunk. Szegények lettünk anyagiakban is. 

A „tejjel, mézzel folyó Kánaán" ugyan még csonkaságában is 
sok földi kincset rejteget, sok jót, boldogulási lehetőséget igér. 
Ám a népek közt megzavart egyensúly, az államok egymás 
iránti bizalmatlansága, az emberek gonoszsága, irigysége, faji, 
vallási gyűlölködése bábeli zűrzavarrá sülyesztik a nemzetközi 
érintkezést, elposványosílják a béke vizeit, elsorvadásra kárhoz
tatják a nemzetek életét. Ez a halálos betegség fojtogatja a 
magyarnak sokat szenvedett, de jobb sorsra érdemes lelkét is.

Magyarok 1 Nézzetek ma, a szabadság ünnepén a nemzet 
szabadságáért mindent áldozatul adó II. Rákóczi Ferenc fejede
lemre ! Buzgó r. kát. létére ő csillapítja a felekezeti ellentéteket 
a szécsényi országgyűlésen s a megteremtett vallási béke és 
becsületes lélekkel szolgáltatott igazság emlékére vereti azt az 
érmet, melyen a 3 felekezetet jelképező 3 nő a hazának egyet
len. áldozati tűzben égő oltárára viszi ölében az áldozatot s azt 
Íratja e kép fölé: „Egyesülnek, hogy táplálják a szent tüzet". 
Nézzétek vitézeit: 9/io részük protestáns, de nem zavarja őket 
az, hogy a fejedelem, kit követnek, róm. kát. Értsük meg, hogy 
nem lehet addig igazán nagy és dicső a magyar, míg aszerint 
teszünk különbséget magyar és magyar között, hogy melyik 
templomban imádja az Istent! Értsük meg, hogy addig az Isten 
maga sem engedi megvalósulni március 15 nek hármas eszmé
jét : a szabadságot, egyenlőséget és testvériséget, míg a mi saját 
soraink között vétkeznek nap-nap után e szabadság, egyenlőség 
és testvériség ellen!

Isten, óh Urunk! Rákóczi áldott, nemes emlékét és feje
delmi példaadását világoltasd közöttünk! Te tudod, Urunk, mily 
égető szükségünk van rá. Áldott ajándékodnak, a márciusi lélek
nek fénylő sugaraival áraszd el gazdagon szomorú hazánkat I

Amint a zsoltáríró imája tanít bennünket: „Korán hallasd 
velem kegyelmedet, mert bízom benned. . nekünk is az isteni 
kegyelem gazdagságára kell feltétlen bizalommal építenünk 
egész jövőnket. Kérjük a zsoltáros költővel az Urat, hogy „mu
tassa meg nékünk az utat, amelyen járjunk." Lássuk be végre, 
hogy a saját bölcseségünk sohase fog bennünket kivezérelni a 
bűnokozta elhibázott élet útvesztőjéből. Sokkal több a mi ellen
ségünk, semhogy magunk erejével végezhetnénk velük és ki- 
menekedhetnénk a körénk font veszedelmek gyűrűjéből. Egye
dül az Úrnál van biztos menedékünk. Csak az ő szárnyai fedez
hetnek be és takarhatnak el bennünket elleneink vesztünket 
kereső szemei elől.

Tanuljuk meg azért az Úr akaratát teljesíteni. Hiszen azért 
nyom, sújt, gyötör bennünket ez a sok rettenetes kereszt, mert
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szembehelyezkedtünk az Úr akaratával, mert a mi saját akara
tunk az Úr akaratával ellentétes irányt követ. Mi magunknak, 
embereknek is szoktunk tömjénezni. Pedig meg vagyon írva : 
„Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj 1“

Istennek akarata az, hogy égjünk el az ő szolgálatában. 
Krisztus Urunk hagyta meg minékünk: „Keressétek először 
Istennek országát és az ő igazságát, és ezek — a földi boldog
ság feltételei is — mind megadatnak néktek.“ És mivel az Ur 
mennyei országának képére földi országot, földi hazát is adott 
nékünk, ezt is oly önzetlenül kell szeretnünk és szolgálnunk, 
hogy minden egyéb javaknak: kincsnek, gazdagságnak, érdek
nek és célnak el kell mellette törpülnie. Ezért kell dolgoznia, 
küzdenie minden magyarnak. Ezt vésd szívedbe, hazám ifjúsága, 
jövőnk reménysége! Ne kicsinyeid le ama nagy idők ideáljait, 
amelyekről emlékezünk. Amikor hazánk javáról van szó, az 
apostollal nekünk is azt kell vallanunk, neked is meg kell érte
ned és szívlelned: „Az én életem is nékem nem drága, csak
hogy elvégezhessem az én futásomat örömmel és azt a szolgá
latot, melyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek 
az Isten kegyelmének evangyéliomáról,fc

Ez a lelki kincsek keresésének útja. Valljuk meg őszintén : 
Eddig még nem jártuk komolyan ezt az utat. Szomorú, de való: 
kétfelé sántikáltunk, mint Illés próféta idejében az Urat és a Baált 
imádó zsidók. Két úrnak akartunk szolgálni: Istennek és a Mam- 
monnak. Mindkettő elfordult tőlünk; mert egyiket se elégítette 
ki fél szívünk.

Döntsünk végre határozottan Isten mellett s ez által a mi 
javunkra. Ez lesz az igazi emlékezés, az igazi újjászületés. Ezen 
az utón érjük el az igazi szabadságot és gazdagságot: a lélek 
szabadságát és gazdagságát. Ezek a kincsek jól fognak kama
tozni : meghozzák nemzeti életünk újjászületését, boldogságát, 
feltámadását. Ezeknek birtokában joggal mondhatjuk majd: ha 
múltúnkban nincs is sok öröm, jövőnkben van rem ény!

Gyalog István
kétyi alesperes-lelkész.

Meglátjuk-e az Istent?
Böjt II. vas.

II. Móz. 33, 17 -23 .
Ösztönszerű vágya az emberek szívének, Testvéreim az 

Úrban, hogy látni szeretik azt, aki valami nagyot alkotott, aki 
fénylő képességeivel, lelke kincseivel, élete munkájával, száza
dokra szóló teljesítményével messze kiemelkedett a szürke mil
liók közül. Látni és hallani az írót, a költőt, a zeneművészt, aki 
a gondolatok skáláit, a szavak és hangok édes melódiáit veri 
ki szívünk húrjain; látni és hallani a feltalálót, aki az életre 
nézve hasznos dolgok új formáit világra hozta; látni és hallani
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a  tudóst és felfedezőt, aki a tudomány szédítő mélységeit és 
magasságait járta és ezer veszéllyel küzdve új országrészeket 
tárt fel a bámuló világ előtt. Látni a hadvezért, akinek homlo
kát diadalmas csaták babérágai övezik, a hatalmas királyt, aki
nek fejét korona ékesíti, az államférfit, aki vezérlő akaratát 
milliók leikébe szuggerálja bele és dicsőséget szerezve nemze
tének, egy időre irányt szabott a történelemnek. Látni a leg- 
magasabbrendű munkásokat, a földet az éggel összekötő arany
tűd építőit, a lelki életnek, a vallásnak szívünket Istenhez kö
zelebb emelő hőseit.

S akik láthatják őket, a szívok feldobban, arcukon elömlik 
az öröm fényessége, a földről a magasságba lendítő erők szárny
suhogását hallják és úgy érzik, hogy lényük kiteljesedett és egy 
feledhetetlen élménnyel gazdagabbak lettek. Látni szeretik az 
ilyeneket és ha ez haláluk után nem lehetséges többé, kőbe 
vagy ércbe faragják alakjukat, hogy legalább szobraikon pihen
tessék tekintetüket.

De mennyire szeretnők, ha még életükben láthattuk volna 
űket. Egyházunk nagy fiát, a legdicsőbb magyart, amint láng
szavával a lelkesedés mámorába borítja idegen országok polgá
rainak százezreit, mialatt az ékesszólás héroszaként küzd nem
zetünk Világos után megtépett, sajgó sebekben vérző igazságáért. 
Óh, mit nem adnánk azért, ha láthatnék Luthert, a reformátor 
eszményét! Ha valami csoda folytán lehetséges volna, hogy ott 
teremhetnénk valamely távoli csillagon, ahová évszázadok múlva 
jut csak el a földről a fénysugár és hatalmas erejű távcsővel 
nézhetnék őt, amint vonul Worms feló és bátor hitvallásával 
megállva minden földi hatalmasság előtt kiemeli megvásott 
ágyaiból a világtörténelem kerekének tengelyét: óh, azt az ég 
felé emelt arcot soha nem felejtenők el, törölhetetlen vonásokkal 
vésődnék az bele a lelkűnkbe.

Hátha nem arról van szó, hogy embert lássunk, legyen 
bárminő kiemelkedő nagyság is az, hanem Azt, aki Úr minden 
emberek felett; akivel szemben minden idők korszakalkotó hősei 
porba hulló pogányok csupán, aki mellett a történelem minden 
kilobbanó dicsősége olyan, mint az eltűnő árnyék; aki nem a 
múlté, nem a jelené, mert az örökkévalóság az ő birodalma; 
akit minden királyokénál fénylőbb dicsőség övez mennyei tró
nusán; aki tud mindent, mert övé minden titok és minden rej
tély; aki kezében tartja a porszem és a csillagvilágok útját; 
aki fenntartja és kormányozza a végtelen mindenséget: aki 
ronlhat s teremthet száz világot s a nagy idők folyamit kiméri; 
aki szuverén Ura életnek, halálnak; akitől alászáll minden ál
dás ; látni Őt, a Nemszunnyadót, az Örökkévalót, látni az Istent: 
óh, ez a gondolat, kibeszélhetetlen erejű érzések táborát kelti 
fel a boldogság vágyától égő, remegő szívünkben.

Ez a szent vágy ott dobogott lminden idők embereinek a 
keblében, efelé irányult a pogány vallások és a kijelentett val
lások minden törekvése, ezért emelték a rég porrá máit oltáro
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kát, ezért szállt róluk az ég felé az áldozalok lángja és kéklá 
füstje, ezért építették a Bábel tornyát, hogy lássák, megértsék, 
megismerjék az Istent, ezért kiáltott a nagy egyházatya, Augus- 
tiuus lelki vívódásai közepette az Isten látása után: „Megkér
deztem a földet és így felelt: „Nem vagyok az" és minden, ml 
rajta van, ugyanezt vallotta. Majd a tengert kérdeztem, annak 
mélységeit és minden ő lényeit, azok is azt válaszolták: „Mr 
nem vagyunk a te Istened, túl rajtunk keressed őt.“ Megkérdez
tem a fúvó szellőket és a levegő minden ő lakójával együtt így 
beszélt: „Én nem vagyok az Isten." Az eget kérdeztem, a napot,, 
holdat és a csillagokat és ekként szóltak: „Mi nem vagyunk az 
Isten, akit te keresel." Ekkor így szóltam mindahoz, amit álfo 
gott látköröm: „Azt mondjátok, ti nem vagytok az én Istenem,, 
beszéljetek hát nekem Róla." Ekkor zengő hangon mind egy
szerre kiáltották: „Ő teremtett minket." Az ő szépségük volt, 
ime, az ő válaszuk."

A természet nagy könyve nekünk is beszél Istenről, fel
tárja előttünk nyomait, benne minden lap a Teremtő nagyságát, 
erejét, bölcseségét, hatalmát hirdeti, mi is valljuk a költővel r

„Uram I e csodás mindenségnek 
Élete, fénye Te vagy egyedül.
A fold mosolya, fénye égnek 
Csak visz sugárok arcod fényibül.
Mindenütt ragyog teremtő kezed,
Mind, ami szép és fényes, a Tied !

Ha az éjjel homályos árnyán 
Áttündökölnek a szép csillagok 
— Mint setét madár, melynek szárnyán 
Megszámlálhatlan fényes szem ragyog —
E szent homály, e csillagezeied 
Végetlensége, Uram, a Tied.“ (Moore Tamás).

De a természet világa mégsem az Isten, hiszen a föld 
lábainak zsámolya csupán, a fénylő csillagtábor az ő királyi 
széke, a mindenség élete, amint a tett viharán, a lét özönén 
tovarohan, az Úrnak csak „eleven köpenye", de mi magát az 
Urat szeretnők látni, akit ez a ruha takar, Öt szemtől-szembe, 
színről-színre, amint szentigénk tanúsága szerint Mózes szívében 
is lebírhatatlan erővel feltámadt ez a vágy és e szavakban tört 
magának utat: „Mutasd meg nékem a Te dicsőségedet!"

Pedig Mózes nemcsak a természet szépségeiben szemlélte 
az Urat, mert egyébként is sokféle formában kijelentette magát 
néki. Szólt hozzá az égő csipkebokornak lángjában, látta ő t, 
mint felhőoszlopot nappal és mint tűzoszlopot éjszaka, véle 
együtt működött az egyiptomi tiz csodákban, visszaterelte kezé
vel a tenger habjait, átadta néki a két törvénytáblát a láng
övezte Hórebnek hegyén, de mindezen megjelenései nem a maga 
valósága szerint történtek, ezért kéri Mózes, hogy mutassa meg 
magát néki teljes nagyságában és teljes dicsőségében. Az Úr 
azonban csak részben teljesítette az ő kérését. Azt mondotta 
néki: Állj a kősziklára és én befedezlek téged, mielőtt átvonu-
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lók előtted és azután hátulról megláthatsz engemet, de orcámat 
nem láthatod. Mert nem láthat engem ember, élvén.

Hiába hát minden igyekezet, minden törekvés, e földi élet
ben teljes dicsőségében, isteni fenségének egész valóságában 
nem láthatjuk az Urat. Akár azért, mert benne élünk, mozgunk 
és vagyunk s belőle ki nem léphetünk, akár azért, mert — mi
ként a máglya lángjai a száraz falevelet — dicsőségének látása 
földi mivoltunkban felperzselne, megsemmisítene bennünket. De 
majd akkor, ha nem korlátoz már az arasznyi lét, legalább a 
halál után, amikor elmarad mögöttünk minden, ami földi, ami
kor leomlik testünk porsátora és lelkünk záraiból kikéi, akkor 
. . . akkor, ami után eped, ott eléri.

De vajh, eléri-e?! Ki biztosít bennünket arról, hogy a 
halál után valóban meglátjuk az Istent? Hogy osztályrészünk 
lesz ez a kibeszélhetetlen boldogság ? . . .  Felrévülnek emléke
zetünk mélyéből szavak, hogy volt Valaki, aki beszélt erről a 
boldogságról, aki megígérte azt az ő híveinek,. . .  igen, ott Ga- 
lileábau, azon a hegyen, mialatt sütött az ég mosolygó azúrján 
a napnak a tájat bearanyozó sugára, a tenger ezüstös hullámai 
ott csillogtak lábaiknál, a mezők liliomai illatoztak, az ég ma
darai szálltak,... de számunkra elborul a napnak sugára, sem
mivé enyészik Galilea zöldelő halmainak minden szépsége, 
elfakulnak a virágok, nem érzünk édes illatot, a madarakkal 
együtt elszáll minden mi reményünk, midőn isteni ajkáról el
hangzanak a hatodik boldoggányilvánítás megrendítő Igéi: „Bol
dogok a tisztaszivüek, mert ők az Istent meglátják 1“ Bevágódik 
előttünk a titkok sötét érckapuja, megüti halvány homlokunk 
s mi vágyaink magasából, a hatodik égből, tört szárnyakkal 
zuhanunk a m élybe...

*
Ügy hangzik felénk ez a szó: csak a tisztaszivüek láthat

ják meg az Istent, mint tompán felbúgó harangkongás, amely 
temetésre hív, a saját boldogságunk temetésére. Ha ez a meg
másíthatatlan feltétele az Isten színről színre való látásának, 
akkor a boldogság birodalma elérhetetlen messzeségben elsülyedt 
számunkra örökre! Mert van-e szív, mely azt mondhatná, hogy 
tiszta, van-e szív, mely olyan lenne, mint az Íratlan, fehér lap, 
amelyet át meg át ne szántanának a hibák, bűnök és tévely
gések egymásra és egymás mellé kuszában rótt fekete betűi. 
Hiszen azóta, hogy az Édenkertben bűnbeesett az első ember
pár, azóta minden ember szívében ott sötétlik az eredendő bűn, 
amely nem más, mint hajlandóság az összes bűnökre. Azóta 
meg nem állhat az ember az Úr szentséges színe előtt, mert 
elhomályosította magán az Isten képének fényességét, azóta 
megszűnt az ember olyannak lenni, amilyennek Isten megterem
tette. Amikor még nem hajlott a gonosz csábító szavára, amikor 
szent összhangban csendült egybe az élete Isten akaratával, ami
kor még béke és az Édenkert boldogsága lehetett osztályrésze.

És azóta keresi Isten az embert. Azt az embert és úgy, 
akit és amint megteremtette. Végtelen fájdalommal hangzott
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akkor a bűnbeesett emberpár felé az isteni szó, amikor szólí
totta, hívla az embert: „Hol vagy?" (I. Móz. 3, 9)' Ember, hol 
vagy ?! Ez a kérdés hangzott azóta évezredeken át túlkiáltva 
az idők minden viharzását, ez tűnik elénk a Szentirás minden 
lapjáról, ez a kérdés égett a próféták lelkében és nem jött rá 
felelet, . .  az ember nem tudott előállani, hogy azt mondja: 
íme, itt vagyok. Uram, én, a Te szíved szerint való ember, csak 
az írás első könyvének szavait tudta suttogni pírban égő arccal, 
remegő ajakkal: „Elrejtőztem, mert félek." Félek, mert megbán
tottam szent Felségedet, félek, inért vétkeimmel csak büntetést 
érdemiek, félek, mert nem tiszta a szívem, nem nyugodt a lel- 
kiismeretem. És amikor úgy látszott, hogy hiába ismétli Isten 
ezt a kérdést, amikor a bűnbemerült emberiség tántorogva ha
ladt a kétségbeesés örvényei között, akkor hangzott első Ízben 
méltó és helyes felelet erre a kérdésre. . . és pedig egy római 
helytartó ajakáról. Óh, boldog vagy Pilátus, méltán kerültél a 
krédóba, égi korona ragyog pogány homlokodon, hiszen — ha 
öntudatlanul is — de Istennek eszköze voltál, a te ajkadról 
hangzott el a válasz az Űr szívéből oly régidők óta felbuzgó 
kérdésre, amelyre eddig hiába várt választ Ő és az egész sóhaj
tozó teremtettség, te feleltél első Ízben reá, amikor amaz első 
nagypénteken rámutattál a töviskoronás Királyra s ekkép szól
tál a háborgó sokasághoz és a hallgató éghez: „Ecce homo! 
íme. az ember!“ Az ember, az Istenember, aki bűnt nem tett, 
akinek szájában álnokság nem találtaték, akinek tisztán ragyogott 
az Isten akaratával állandó összhangban dobogó szíve, akinek 
ártatlan vérétől te is mostad kezeidet! Az Istenember,... Ő az. 
akiben mi is Isten gyermekeivé lehetünk, mert Ő lett nekünk 
igazság, váltság és szentség, Ő az a kőszikla, akiben szilárdan 
megállhalunk az Űr színe előtt és így válaszolhatunk az Isten 
bennünket kereső kérdésére: Itt vagyok, Uram és nem félek, 
mert elrejtőztem a Krisztus kősziklájában, ahová a Te kegyel
med helyezett engemet!

Van hát szabadulás, van hát reménység a mi számunkra 
is ! Hiszen e megtartó kőszikla mellől hangzik felénk szentigénk
ben Istennek szava: „Könyörülök, akin könyörülök, kegyelme
zek, akinek kegyelmezek!" Könyörülök azon, aki e kősziklát 
választja védelméül, kegyelmezek annak, aki bűneivel e kőszikla 
hasadékába rejtőzik el. Könyörülök azon, akinek bűnös szívét 
a Krisztus vére tisztára mossa, hogy megláthasson engem az 
én dicsőségemben!

Igen, a Jézus Krisztus az, akiben láthatjuk részben és 
szemlélhetjük már földi életünkben is az Istent. Miként Mózes 
is csak részben láthatta Őt földi életében, nekünk is csak rész
ben lehet osztályrészünk itt, isteni teljességének csak egyik 
megnyilatkozásában láthatjuk Őt, de hozzátehetjük, abban a 
megnyilatkozásában, amely ránk nézve a legdöntőbb, a legfon
tosabb, amely szinte mindent jelent a számunkra: láthatjuk 
Belőle az irántunk, bűnös emberek iránt való szeretetében hoz
zánk lehajtó mennyei Atyát.
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Ezért jött a földre a testet öltött Ige, ezért lakozott közöt
tünk, hogy szívünkbe vésse, égesse a mennyei Atya élő való
ságát. Ezt hirdette minden szavával, minden tettével, egész 
csodálalos, isteni életével. Értésünkre adta, hogy U ád eledelt 
az égi madárnak, Ő ruházza a mezők liliomát, de mi sok vere- 
becskéknél mérhetetlenül drágábbak vagyunk Előtte és a mező 
füvénél, amely ma van, holnap pedig a kemencébe vettetik! 
Szeret bennünket kimondhatatlanul, ezért nem engedi, hogy a 
megsemmisülés legyen a mi sorsunk, amelynek csüggedten néz
hetnénk elébe, hanem megtart bennünket a színről-színre való 
látás boldogságára és dicsőségére. Ezt hirdette Galileának völ
gyeiben, Júdeának városaiban, minden ő Isten megtartó kegyel
mét és gondviselő jóságát tükröző csodáiban egész három esz
tendős nyilvános működése folyamán. . . és hogy eloszlasson 
lelkünk elől minden kételyt, elűzze rólunk a kétségbeesés fekete 
árnyát, amely abból a lesújtó tudatból fakad, hogy bűnös vol
tunk miatt — hiába — nem láthatjuk meg az Istent, saját véré
vel pecsételte meg és avatta istenien meggyőző erejűvé tanítá
sának okmányát, amikor magára vette bűneink büntetését és 
meghalt érettünk a keresztes Golgothán, hogy Benne, Általa 
újjászületve élhessünk s mint tisztaszívüek léphessünk az Isten 
színe elé. Azért jött, hogy ne hangozzék hiába lelkünk mélyén 
a fohász: „Teremts bennem tiszta szívet, óh Isten", azért jött, 
hogy amikor így imádkozunk: „Vigy engem a kősziklára, ahová 
én nem juthatok", Ő legyen számunkra az a kőszikla, akiben, 
aki által lehet a mi megtartásunk. Azért jött, hogy életének 
minden megnyilatkozásával hirdesse, érettünk való halálával 
pedig megbizonyítsa, hogy az Isten Atyánk minekünk, aki szeret 
minket, aki törődik velünk, aki eltörli bűneinket, hogy szívére 
ölelhessen bennünket. Azért jött, hogy a golgoíhai kereszt tövén 
leborulva megláthassuk Istenben az Atyát! Nem tárta fel előt
tünk Isten világokat kormányzó hatalmát, a mindenséget betöltő 
Lényének dicsőségét minden részletében, nem jelentette ki előt
tünk a teremtés titkait, hogy miképen haladt és halad a földön 
az élet fejlődése, nem hozott műszereket, hogy lemérhessük 
velük a csillagok pályáját, nem adta kezünkbe a természeti tör
vényeknek a világmindenséget összetartó hálózatát, amelyet 
Isten tart kezében, nem tanított a végtelen űrben mindenütt ér
vényes mathemathikai képletekre, nem beszélt az atomok vilá
gáról, sem a relativitásról, nem mutatta meg nékünk egész 
dicsőségében az Istent, hanem csak az Atyát egyedül!

De nem érezzük-e, hogy milyen méltatlanul áll így e mon
datban ez a két szó: „csak" és „egyedül". Hát nem az a leg
fontosabb Isten lényegének teljességéből a mi számunkra, hogy 
Ő szerető Atyánk minékünk?! Nem jelent e ez számunkra Isten
ből — mindent?! Mit törődik az államférfi vagy a hatalmas 
pénzember gyermeke azzal, hogy milyen nagy, csodálatosan 
bonyolult és mégis rendben működő szervezet az, amellyel atyja 
milliók sorsát kormányozza, hogy mik azok a meglátások, azok
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az elvek, azok a számítások, amelyekkel uralja a világ pénz
piacait. csak azt érezze, hogy szereti őt az atyja s gondját viseli 
néki. És viszont mit érne számára, ha át tudná is tekinteni atyja 
vezérlő hatalmát minden részletében, minden megnyilvánulásá
ban, ha az atya nem adná bizonyságát az ő iránta való jósá
gának, ha nem csendülne felé e szó: Szeretlek gyermekem, 
hanem eltaszítaná őt magától. Mit érne számára mindez, ha nem 
adná néki a legdrágábbat: az ő atyai szívéti

És a Jézusban, Istennek atyai szíve hajolt le hozzánk! 
Azt láthatjuk Benne Istenből, ami nekünk a legdrágább, a leg
fontosabb. Ha tudom, hogy Isten szeret engemet; ha tudom, 
hogy szent Fiának halálraadásával megszüntette az Ő megl át
hatásának akadályát; ha tudom, hogy a Golgotha az a kőszikla, 
amelyen odaborúíhatunk Isten atyai szívére, akkor nem bánt 
többé az, hogy nem láthatom itt az Ő teljes dicsőségét, hogy 
a világmindenségben elfátyolozott arccal itt is ott is rejtélyek 
néznek felém, mert tudom, hogy a fátyol alatt mosolyog az 
arcuk Isten mosolyától. Megbékélt szívvel veszem tudomásul, 
hogy itt csak homályosan, mintegy tükör által láthatjuk Őt, de 
egykor majd színről-színre. Óh, de ez a homályosan való látás 
is öröm a számomra. Mint ahogy a gyermek egy végeláthatatlan 
kertben gyönyörködve fut egyik virágágytól a másikhoz, úgy 
fedezem fel és pillantom meg boldog imádással a végtelen vi
lágban itt vagy amott az Isten személyes valójának nyomait, 
amely egész teljességében, kibeszélhetetlen szépségében fel fog 
tárulni egykor előttem.

Óh, nem elég-e Isten látásából e földi életben ennyi te- 
néked?! Nem elég-e, ha látod Istenből az Atyát, aki szeret té
gedet?! Nem elég-e az a boldogító tudat, hogy „Isten gyerme
kei vagyunk" és bár „még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé 
leszünk, de tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz", azaz ha lel
künk kiszabadul a test kötelékeiből, megtisztítva a Krisztus 
vére árán „meg fogjuk Őt látni, amint van". (I. Ján. 3, 2.) 
Nem megingathatatlan kőszikla-e számodra a Golgotha, nem 
Isten majdan meglátandó dicsőségit hirdeti e néked a rajta álló 
kereszt.. .  Óh nincs más feladatod, nem kell mást tenned, mint 
hogy állj oda alája és már-már a halál révére jutott, de sztán 
a gyógyulást érző beteg boldog éledésével könnyekkel a sze
medben zengjed halkan, csöndesen a szentének szavait: „Folyj, 
óh Jézus drága vére én szegény szívem sebére. . . "  Akkor 
szent bizonyossággal megérzed, hogy tisztává lett a szíved, ér
zed, tudod, látod a hozzád lehajló Atyát és telkedben győze
delmes reménység bél, hogy meglátod az Istent az Ő teljes 
dicsőségiben!

De ez a tudat azután már kötelez is bennünket. Mint az 
elébb idézett jánosi levél következő verse mondja: „És akiben 
megvan ez a reménység Ő iránta, az mind megtisztítja ő ma
gát, amiképen Ő is tiszta." Ügyelned kell hát neked is szíved 
tisztaságára, gondold meg, hogy ha Isten ilyen drága áron
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tisztítja meg azt, nem azért teszi, hogy annak lapját könnyel
műen újabb meg újabb bűnök fekete betűivel írd tele, hanem 
hogy az Iránta való mélységes hála érzetével leigázza akara
todat a jóra, hogy visszadöbbenj mindentől, ami beszennyezné 
szívedet,... erre int épen, erre figyelmeztet a böjti időszak. 
Óh lehetetlen, hogy ha valóban átérzed Istennek e tisztító 
munkában megnyilvánuló végtelen kegyelmét és téged mérhe
tetlenöl felértékelő és megbecsülő szeretetét, hogy te ne becsüld 
Őt semmire,... hogy ne támadjon benned hálakönnyek közt 
születő elhatározás, szent fogadás arra, hogy minden erőddel, 
teljes elszánással igyekszel megóvni szíved tisztaságát, lehetetlen, 
hogy meg ne csendüljön benned akaratod érce, hogy viszont 
fogod szeretni te is az Istent, hogy engedelmes gyermeke leszel 
Néki, hogy irtózva fordulsz el a bűntől és munkálni fogod magad
ban a Jézus vére által ujjászült, megtisztított új embert, aki Isten 
szerint teremtetett az igazságra és a valóságos szent életre.

És akkor nem temetésre konduló harangszó többé, hanem 
életet, feltámadást hirdető diadalujongás számodra ezek az igék: 
„Boldogok £ tisztaszívüek, mert ők az Istent meglátják." Bol
dogok, mert tisztára moshatják azt a Bárány vérében, boldogok, 
mert a hely méltóságához és fenségéhez illő érzésekkel ott állnak 
már a Krisztus váltsághalálának kőszikláján, boldogok, mert e 
földi életben is látják már Isten lényének gazdaságából az 
Atyát és boldogok, mert e földi élet után megfogják látni az 
Urat az Ő teljes dicsőségében! Ámen.

Botyánszky János
mezőtúri lelkész.

Méltó a halálra!
Böjt III. vasárnapjára.

Jeremiás 26, 1—15.

Méltó a halálra! Milyen könnyű kimondani ezt, mint vé
leményt s milyen nehéz az ajkunkra venni ezt a pár szót, mint 
Ítéletet! Ha véleményként mondjuk, legfeljebb nekünk magunk
nak lesz kellemetlenségünk belőle, ha azonban Ítéletté válik, 
akkor jön utána a hóhér és viszi a vesztőhelyre azt, aki föiött 
kimondottuk. Azt hiszem, még aj legkeményebb szívű bíró is 
megrendül, amikor valaki felett kimondja a halálos Ítéletet: 
„Méltó a halálra!" A felolvasott szent igében ilyen halálos Íté
letek hangzanak el. Mint a buvó patak, úgy bukkan elő benne, 
vagy úgy bújik el benne, de ép úgy megy végig is rajta ez a 
pár szó: „Méltó a halálra!“

I. Először Isten mondja ki ezt az Ítéletet Juda népe fölött. 
(1—6. vers.) Nem fogalmazza ugyan meg az ítéletet ezekkel a 
szavakkal: „Méltó a halálra!", de megmondja, hogy a nép cse
lekedeteinek gonoszsága miatt veszedelmet akar reáhozni s meg
mondja azt is, hogy ez a veszedelem a templom és a város



116

halála lesz. El fog pusztulni a templom, hiába van benne a szö
vetség ládája, mint Isten jelenlétének biztosítéka. El fog pusz
tulni Jeruzsálem, hiába mondják büszkén minden nép előtt 
Isten városának, minden nép áldásának. A föld minden nem
zetnek  átkává lesz. Mi más ez, mint ítélet: „Méltó a halálra!“?'

Milyen nehezére eshetett Istennek ennek az Ítéletének a 
kimondása! Amit ezekben a versekben az Ítélet kimondása 
mögött való „zárt tárgyalás" -ról, a lelkében végbemenő tusa
kodásból elárul, azt mutatja, hogy két érzés viaskodik Istenben: 
az igazság és a szeretet. Az igazság halált követel a bűnösre, 
a szeretet kegyelemért esdekel a számára. Minél igazságosabb 
egy bíró és minél több benne a megértő szeretet, annál nehe
zebb ennek a tusakodásnak az eldöntése. Isten teljes igazság 
és teljes szeretet. Maga az igazság és maga a szeretet. Az 
igazsága kimondja a halálos Ítéletet, a szeretete még mindig 
nem akarja végrehajtatni. Még egy utolsó próbát akar csinálni. 
„H átha..."!

Hogy megtette ezt a próbát, abból el lehet gondolni, mi
lyen nagyon szerethette Isten Jeruzsálemet, Juda népét, az or
szágot, a várost, az egyházat, a templomot!

II. Másodszor Jeremiás mondja ki ezt az Ítéletet Juda 
népe fölött. (7, 12—15. vers.)

Igaz, hogy Jeremiás csak tolmács és nem biró. Nem sza
bad azonban elfelejtenünk, hogy sokszor nehezebb egy bírói 
halálos ítéletet kihirdetni, mint meghozni. Jeremiásnak emellett 
még olyan különleges nehézségei is voltak, amelyeket nem 
szabad figyelmen kívül hagyni, amikor azon gondolkozunk, 
hogy milyen nehéz lehetett neki hirdetni a népnek: „Méltó a 
halálra!“

Nehézzé tette számára a halálos ítélet közlését az a sze
retet, amellyel nemzete, népe, egyháza és temploma iránt vi
seltetett. Nehézzé tette az is, hogy hol kellett a halálos Ítéletet 
hirdetnie. Nem a bűntanyákra, a lebujokba küldi Isten, ha
nem a templomba. Külön nehézség volt az is, hogy kiknek 
kellett hirdetnie: „azoknak,fakik imádkozni jőnek az Ur házába". 
Tehát nem a templomkerülőknek, nem az istenteleneknek, ha
nem a templom és Istenkeresőknek, az imádkozóknak. Nehézzé 
tette a mód is, ahogyan közölni kellett. „Állj az Úr házának 
pitvarába és mondd el Judának minden városából azoknak, 
akik imádkozni jő n ek ..." , ez az Úr parancsa. Nem lehet tehát 
titkos utón továbbadni, egy két embernek megsúgni azzal, hogy 
ők is súgják tovább, milyen nagy veszedelem fenyegeti az or
szágot és az egyházat, ha meg nem térnek. Ki kell vele állani 
és mindenkinek a fülébe kiáltani a rémhírt: „Méltó a halálra!" 
S azután még azt is parancsolja az Úr: „Egy szót se hagyj el!" 
Isten nem engedi meg tehát, hogy Jeremiás simítson a halálos 
Ítélet fogalmazásán s vattába göngyölje be és operáló késnek 
tüntesse fel a hóhérbárdot. Nem utolsó nehézség volt az sem, 
hogy Jeremiásnak tudnia kellett a halálos Ítélet kihirdetésének
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halálos veszedelmét is. Nagy halálraszántság kellett ennek a meg
bízatásnak az elvállalásához és végrehajtásához. (14—15. vers.)

Hogy mégis elmondotta s úgy mondotta el, ahogy Isten 
parancsolta, abból el lehet gondolni, mennyire szerethette Jere
miás az Urat!

III. Harmadszor a papok, a próféták és a nép mondja ki 
a halálos Ítéletet Jeremiás fölött: „Méltó a halálra!" (8—11. vers.)

Ez az Isten prófétáinak örök sorsa. A bűnös ember nem 
a bűnre haragszik, amelyet elkövetett, hanem az Isten prófétá
jára, aki szóvá meri tenni azt. Nem a bűnnel akar szakítani, 
hanem az Isten prófétájával. Ez a bűnös ember örök strucc
politikája. Úgy gondolkozik, mint a botor ember, aki azt hiszi, 
hogy ha messzire elkerüli a temetőt, ha nem enged a jelenlé
tében halálról beszélni, akkor el is kerülheti a halált. Ebben 
a kérdésben csodálatos egyöntetűséggel gondolkozik minden 
bűnös. Mennyi társadalmi, hivatásbeli, egyéni és érdekellentét 
lehetett akkor Jeruzsálemben a papok, a magukat prófétáknak 
feltoló emberek és a nép között, de mikor arról volt szó, hogy 
mi legyen Jeremiással, akkor egyszerre összhanggá hangolódott 
át minden ellentét s egy torokkal kiáltották: „Méltó a halálra!"

Nem fékezi őket a hely, ahol vannak. Pedig kinek kellene 
jobban tekintettel lenni a templom szentségére, mint épen a 
papoknak, a prófétáknak és az imádkozó népnek! Nem fékezi 
őket az illendőség, amivel önmaguknak tartoznak. Pedig kinek 
kellene jobban tudni uralkodni az indulatain, mint „épen a pa
poknak, a prófétáknak és az imádkozó népnek! Ők azonban 
még a tettlegességtől sem riadnak vissza.

Hogy megteszik, abból el lehet gondolni, mennyire szeret
hette ez a nép a bűnt!

IV. Ki ne erezné, hogy mennyire böjti ez az egész törté
net ! Bojt is az Úr halálos Ítéletét tolmácsolja ennek a világnak. 
Ennek a halálos Ítéletnek a meghozásában és végrehajtásában 
azonban az Isten igazsága és szeretete nem úgy találta meg a 
kiegyenlítő megoldást, hogy még egy utolsó próbát kísérel meg 
a gonosz világgal, hanem úgy, hogy amit Isten igazsága halálos 
Ítéletként a bűnös emberre kimondott, azt az Isten szeretete a 
Golgothán magára vállalta. Önmagát méltatta halálra.

Hogy ezt a nagy áldozatot meghozta, abból ragyog elő 
csak igazán diadalmasan az, hogy mennyire szereti Isten a 
világot! János 3, 16.

V. Istennek ezt a csodálatos kegyelmét Krisztus hozta le 
és adta hírül, sőt hajtotta végre ezen a világon. Sorsa a Jere
miásé lett. Akiktől legtöbb megértést várhatott volna, a papok 
és írástudók, akiktől legtöbb hálát remélhetett volna, a nép,, 
ezek, akiket mind a haláltól akart megmenteni, ezek ordították 
reá a halálos ítéletet: „Méltó a halálra!"

Hogy az ember még a Megváltóját is halálra tudja adni,, 
az mutatja csak a maga döbbenetes valóságában, mennyire 
szereti az ember a bűnt!
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VI. Nincs ennek a kérdésnek más megoldása: nekem ma
gamnak kell kimondanom magam felett a halálos Ítéletet.

Ahol a bűnös ember elfogadja az Isten Ítéletét, meghajol 
alatta és megtér az ő gonosz útjáról, ott megbánja az Isten is 
azt a veszedelmet, amit neki okozni gondolt az ő cselekedetei
nek gonoszsága miatt. Ott megtörténik a váltság.

Nincs más szabadulás. Luther mindezt egészen világosan 
látta s ebből a mai ev. egyháznak sem szabad egy szót sem 
lealkudnia, vagy más fogalmazásban elsimítania. Aki egykor meg 
akar majd szabadulni attól, hogy Isten így mondja ki fölötte az 
Ítéletét: „Méltó a halálra!“, annak önmaga fölött kell kimondania 
az ítéletet: „Méltó vagyok a halálra!" Ez a mi küldetésünk. 
Végrehajtjuk-e magunkon a Jeremiás alázatosságával s hirdet
jük-e ennek a világnak a Jeremiás bátorságával?

Túróczy Zoltán
győri lelkész.

Az örömmondás hegyén.
Böjt IV. vasárnapjára.

Ezsaiás 52, 7—10.

Böjti időszak vasárnapján próféta áll meg életünk bérc
ormán s szájához emeli ezüstharsonáját. így állt valamikor a 
fogság prófétája Isten népe elé az örömmondás hegyére, hogy 
elmondja néki a szabadulás Ígéretét, intelmét és kötelezéseit.

Nem tudjuk a próféta nevét. Alakja, arca, származása, 
életkora ismeretlen előttünk. Csupán prófétai irata van birtokunk
ban, melyet ismeretlen kéz rájegyzett az Ezsaiás prófétaköny
vét őrző pergamentre s melyet a prófétai könyv 40—55 feje
zeteiben iktattak a szentkönyvbe.

Ismerjük a próféta lelki arcát. A jelen földjén áll s jö
vendőbe veti tekintetét. Látja sínylődő népe nyomorúságát, 
erkölcsi és faji voltából való kivetkőzését. Szemébe vágja hűt
lenségét és mindennapi pártütését. De azután jövendőbe tekint 
s tűzben égő szemekkel prófétái a szabadulás mámoros öröméi
ről. Prófétálja: keletről elindul a szabadítás királya. Diadalmas 
fegyvere előtt szolgaságba görnyed Babilon hatalma. Mega bi
zottsága porából feltámolyog az erejevesztett nép és kiszabadítja 
nyakát rabsága bilincseiből. Sión fogolyleánya kiegyenesíti su
dár alakját és elindul egy új élet mezöségei felé.

Csodálatos a második Ezsaiás próféciája. Cirus perzsa 
király szabadító alakja dübörög feléje, de felhőbe burkolódzó 
messze távolságban egészen másnak látja a szabadító arcát. 
Vértezett, fegyveres király helyett alázatos, útált, emberektől 
elhagyott ember körvonalai rajzolódnak eléje: a fájdalmak fér- 
fia. Jön alázatos engedelmességgel, vállán keresztfa. Viseli min
den ember betegségét. Hordozza mindenki fájdalmát. Ostorozta*
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tik, verettetik. Megsebesíttetik mások bűnéért, megrontatik em
beri vétkeinkért. Vétkességünk büntetése rajta van és mindenki 
meggyógyul az ő sebeivel.

Az örömmondás böjti bércormán megáll az örömmondá 
és prófétái a szolgaságban sínylődő ember számára. Beszéde 
balzsam, korbács, fáklya, vigasztalás és erő. Kinyújtott keze 
évezredes útjelzőtábla: Golgota felé mutat. Rajta a szabadulás 
drága szent neve: Jézus!

Prófétai szó az örömmondás hegyén:
1. Az örömmondó Ígérete: Szabadulást hoz az Úr!
2. Az örömmondó intelme: Hallgass őrállóidra!
3. Az örömmondó kötelezése: Mondjanak a romok hála

adó éneket!
1. Az örömmondó próféta szabadulást igér. „Mily szépek 

a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jó t 
mond, szabadulást hirdet, aki azt mondja Sionnak: uralkodik 
a te Istened!"

A szabadulásban három alkotóelemre mutat rá szentigénk:: 
békességet hirdet, jót mond és Isten uralmát biztosítja. Ez a 
három együtt alkotja a szabadulást!

a) Az örömmondó békességet hirdet! A békesség áldott 
kincs ember és emberiség számára. Nem magában kimerülő 
érték, hanem forrása sok drága életajándéknak. Nehéz évtizedek 
szenvedései között mi is megtanultuk, hogy az emberiség bol
dogsága a békességben pihen. Nemzetek boldogságához és fej
lődéséhez nem elegendő a vagyon, fegyveres hatalom, tudomány 
és művészet, kultúra és civilizáció, hanem mindenek felett bé
kességre van szükségünk. A családnak is sokféle értéke van,, 
de boldogsága és fejlődése a békességtől függ. Egy német író 
regényben keres feleletet arra a kérdésre, hogy mi az otthon? 
Felelete: ház, birtok, család, közösség. Végül eljut az utolsó 
felelethez: az otthon — békesség!

Ezt a drága békességet semmisíti meg a bűn. Elszakít 
Istentől s emberi természetünk eredendő gyengeségét állandó
sítja és megnöveli. Megtagadjuk Isten törvényét. Kigúnyoljuk 
akaratát. Lerázzuk magunkról követeléseit, mint az országúton 
ránk rakódó hitvány port. Egész életirányunk és életberendez
kedésünk meghazudtolja Isten felőlünk való rendelését és hoz
zánk szóló parancsolatát. így kerülünk szembe az Istennel.

De a bűn éppen így ellentétbe állít önmagunkkal is. Meg
tagadjuk miatta emberi hivatásunkat. Miatta elveszítjük emberi 
méltóságunkat. Éppen így ellentétbe kerülünk a bűn miatt em
bertársainkkal. Minden gyűlölködés, összeütközés és rosszakarat 
mögött átkos forrásként meghúzódik a bűn.

Mit lálunk tehát: a bűn megöli azt a békességet, mely 
minket Istennel eggyé tenne. Azt a békességet, melyre saját 
életünkben szükségünk volna. Azt a békességet, mely minket 
embertársainkkal egyesítene. A próféta mondása: „Nincsen bé
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kessége az istenteleneknek" (Ezs. 48, 22), megvilágítja a békes
ség elveszítésének tulajdonképeni okát.

Milyen csudálatos boldogságot hirdet tehát az örömmondó, 
mikor békességet igér. Azt ígéri, hogy visszaadja lelkedbe az 
elveszített legdrágább értéket. Arcodat újra Isten felé emelhe
ted : békesség lesz közted és Isten között. Elcsendesíti lelkiisme
reted háborgását: önmagadban is lesz békességed. Eloltja a 
gyűlölködést, megszünteti az irigységet. Ellenségeid jobbjába 
teszi a jobbodat, haragtartás helyett megbocsátással tölti meg 
szívedet: lesz köztetek békesség 1

b) A szabadulás második alkotóeleme abban áll, hogy az 
örömmondó „jót mond". A legjobbat mondja, pedig csak három 
szót mond: Isten szeret téged 1 Ennél jobbat senkise mondhat.

Ez a szabadulás elindulása: Isten szeret téged! A böjti 
próféta izeni a bűnben vergődő szolgaság népének: emeld feje
det a golgotái kereszt felé, Isten szeret téged 1 Szennyes vagy, 
mégis szeret! Arcodon a bűn éktelen sebhelyei, mégis szeret! 
Méltatlan vsgy irgalmára, mégis szeret! Megtagadtad, elárultad, 
botorul becsaptad magad mögött a szülői ház ajtaját, mégis sze
ret ! Emberméltóságból állatsorba zuhantál, mégis szeret!

Halljátok meg hát bűnösök, fekélyes bélpoklosok, sárban 
szennyesedő liliomok, közömbös szívvel e világnak élő kialudt 
lelkek, munkanélküli nyomorúságban Isten ellen zúgolódók, jó
létben Istenről, emberről elfelejtkező önzők, bűnnel nemtörődők, 
bűn miatt összeroppanók: Isten szeret téged!

Jót mond az örömmondó! Isten végtelenül szeret és azért 
ad szabadulást, mert végtelenül szeret téged!

c) A szabadulás harmadik vonása ez a szó: uralkodik a 
te Istened!

Az uralkodást harc és győzelem előzi meg. Harc folyik 
bűn és igazság, halál és élet, istenakarat és emberi gonoszság 
között. Hatalmasságok vonulnak fel Isten ellen. A küzdelem ma 
is folyik. De te ne félj, az örömmondó Ígérete ámen és igen: 
uralkodik a te Istened! Elküldi szent Fiát, hogy éljen, szenved
jen, harcoljon, meghaljon és győzelmet szerezzen bűn és halál 
felett. Ne félj: uralkodik a te Istened!

Az örömmondás hegyén prófétai szóban boldog Ígéret zen- 
dül: szabadítást hoz az Úr! Ez a szabadulás békességet hirdet, 
jót mond, Isten uralmát hirdeti. A három együtt számodra a 
szabadulás Ígérete.

2. Az örömmondó intelme: halld őrállóidat!
„Halld őrállóidat! Felemelik szavukat, ujjonganak egye

temben, mert szemtől-szembe látják, hogy mint hozza vissza 
Siont az Úr!"

Látszólag az őrálló szavából csupán ujjongás zendül. Ez 
azonban a Sión visszatérésében mutatkozó eredményre vonat
kozik és nem érinti az eredményhez vezető utat. Ujjongásra 
csak akkor van jogunk, ha megérkeztünk az Úrhoz, a mi sza-
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intelmeit, melyek a szabadításhoz segítenek minket.

Halld meg le is őrállóid szavát!
Bűntudatra ébreszt a prófétai szó. Bűnös vagy, érdemetlen 

Isten kegyelmére. Pedig jaj annak, ki alkotójával perbe száll, 
holott ő is csak cserép a föld cserepei közt (Ezs. 45, 9).

Bűnbánatra indít a prófétai szó. Hálátlanság vádja szakad 
lelkünkre s hűtlenségünk tudata véresre mardossa szívünket. 
A mindig egyforma és állandóan kegyelmes gondviselő Istennel 
szemben olyanná lesz az ember, mint egy álarcát letépő, hazug 
önhittsége királyi ruhájából levetkőztetett ember. Életünk ön
magunkról szóló kegyetlen vádbeszéddé válik.

Az őrálló szava ráeszméltet elesettségünk és méltatlansá
gunk mellett erőtlenségünkre is. Milyen nyomorult az ember 1 
Aszott mezőkön jár. Kopasz hegyoldalakon likkadlan keres 
lélekmentő forrásvizet. Mindhiába. Lelkiismerete vállán bűnei 
súlyát hurcolja és nem bír velük. Megoldást keres a szenvedés 
és halál kérdésében, de kérdőjeleit képtelen felkiáltójellé vál
toztatni.

Az örömmondás hegyén megáll az őrálló s Isten szavával 
így szól hozzád: ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, 
mert én vagyok Istened! Megerősítlek, sőt megsegítlek és igaz
ságom jobbjával támogatlak! (Ezs. 41, 10). Megkönyörül nyo
morúságodon az Úr. Folyókat nyit számodra. A pusztaságot 
vizek tavává teszi és az aszuföldet vizeknek forrásává. Szent 
igéjében kegyelmét Ígéri, megsegítő erejét állandóan közli. Por
ból felemel, kisértésben megvilágosít, szenvedésben megoltalmaz.

Szól hozzád az őrálló szava: kegyelmes az Úr, szabadítót 
küld hozzád és érted. Szabadítót 1 Irgalmas és kegyelmes szívüt, 
a megrepedt nádat nem töri el, a pislogó gyertyabelet nem oltja 
ki. (Ezs. 42, 3.) A vakokat új utakon vezeti. A sötétséget vilá
gossággá teszi és a nyomorult embert soha el nem hagyja. 
Benne bízzál, mondja az őrálló, mert egyedül ő váltja be bizo
dalmádat. „Én vagyok az Úr — közvetíti az őrálló Isten szavát — 
rajtam kívül nincsen szabadító*4. (Ezs. 43, 11.) Én vagyok, 
aki eltörlöm álnokságaidat önmagamért és bűneidről nem em
lékezem meg! (Ezs. 43, 25).

Az örömmondó intelme: halld meg őrállóidat! Keresd az 
alkalmakat az őrállók szavának hallására! Használd fel a temp
lomi igehirdetés drága ajándékait! Hajlékod csendességében 
olvasd a Szent Bibliát. Töltsd meg lelkedet ezekkel a drága 
Ígéretekkel és bizonyosságokkal! Csak így várhatod az őrálló 
intelmének teljesítése után, hogy téged is hazavezet az Úr.

3. Az örömmondó kötelezése: mondjanak a romok hála
adó éneket!

„Ujjongva énekeljetek mindnyájan, Jeruzsálem romjai, 
mert megvigasztalá az Úr népét, megválté Jeruzsálemet!"

Romokban fekvő szent város füstös omladékköveinek 
énekét hallja a próféta. Csudálatos ének! Múlandóság és örök
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kévalóság, bűn és kegyelem, büntetés és Ígéret, halál és élet 
összhangja csendül ki belőle. A romok éneke elmondja, hogy 
neki össze kellett omlania. Rossz volt a fundámenloma. Hitvá
nyak voltak a falai. A romok énekében meghalt vágyódások 
zokognak, elpusztult életek nyögnek és megsemmisült akarások 
temetkeznek. A romok énekében muzsikáló zengő kövek szó
lalnak meg- nem halunk meg egészen; belőlünk is támadhat 
új élet; omladék sírkövekből lehetünk még házfal, templomkő, 
ha a nagy építő, az örökkévaló Isten akarja.

Csodálatos a romok éneke!
Kiérzed-e Jeruzsálem romjainak énekéből saját éneked 

melódiáit?
A mi életünk is romokban hever. Gazdasági, állami, nem

zeti életünk ziláltságán sokszor kesergünk. De lássuk meg, hogy 
erkölcsi és szellemi életünk is mennyire összedőlt. Életünk meg
maradt értékei, sőt általában életirányunk és életberendezkedé
sünk inkább emberi munkát mutat, semmint istenit. Emberi 
mértékkel mérünk, isteni mérték helyett. Emberi követelések 
szerint élünk isteni követelések helyett. Érdemes, vagy érde
meden voltunkat, jóságunkat, avagy hitványságunkat inkább 
társadalmi és állami követeléshez mérjük, semmint Isten köve
teléséhez. Ezért azután hiányzik belőlünk a komoly bűntudat. 
Hiányzik a bűnbánat tisztító kohótüze. Isten inkább felettünk, 
vagy mellettünk van, semmint bennünk. Krisztus inkább élet
ideálunk, hősünk, prédikátorunk, semmint megváltónk és Ítélő- 
biránk.

Értsd meg, hogy ez az elbizakodott, saját erőnkre támasz
kodó élet nem maradhat meg! Döntsük romba életünk hazug 
várát. Szólaltassuk meg az omladékkövek énekét. Sírjon fel a 
romok énekében lelkiismeretünk vádolása: nyomorult bűnösök 
vagyunk. Uram! Könyörgő szavunk: légy hozzánk kegyelmes! 
Váljék imádsággá alázatos erőtlenségünk: erőnk magában mit 
sem é r ! Diadalmaskodjék kishitűségen, csüggedésen, gyávasá
gon a mi boldog bizonyosságunk: van nekünk Megtartónk!

A szív töredezett hangjai ezek. Egyenként sírnak, vádol
nak, ostromolnak, könyörögnek. Együtt pedig ez a mi össze
omlott, de megváltásra rendelt életünk hálaéneke.

Az örömmondás hegyén szól hozzánk a próféta Ígérete, 
intelme, követelése. Ne szóljon hiába!

D. Kapi Béla.
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Illusztrációk.
Zsoltár 93, 1—4: Az 1870-1871. évi győzelmes háború 

után I. Vilmos császár ezt a kérdést adta fel egyik vendégének: 
„Mondja meg nekem, hogyan volt lehetséges az én győzelmem?*.., 
A vendég válaszképpen azt felelte, hogy a császár győzelmének 
három nagy oka volt. A császár kíváncsian emelte tekintetét ven
dégére, aki is így folytatta: „Felséged győzelmének első oka az, 
hogy felséged kegyes életű apjától szent örökségképpen áldást 
nyert, már pedig az atyai áldás építi a gyermek házát... Másod
szor: Felséged harcba vonult seregét láthatatlan pajzs gyanánt 
körülvette és mindenhova elkísérte hívő alattvalóinak könyörgő 
imádsága, inár pedig az igazak imádsága igen sokat használ... És 
harmadszor: Felségedben van annyi alázatosság, hogy elismeri 
azt, hogy most sem az ember ereje győzött, hanem az Istené*... 
A császár örömmel szorította meg vendége kezét és így vála
szolt: „Igen tetszik nekem ez a magyarázat!“ Azután odaintette 
fiát, a trónörököst és ezt mondotta neki: „Hallgasd csak meg 
ezt te i s . . .  ennek még nagy hasznát veheted!*...

Hasznát vehetjük mi is. Életünk sikereit, emelkedésünket, 
munkánk eredményét nekünk is így kell megítélni. Ne elhízottá, 
felfuvalkodottá — alázatossá tegyen a siker. Isten az. aki cse
lekszik mindent mindenekben, mi csak szerszámok vagyunk a 
mindeneket cselekvő, szent Isten kezében. „A te házadat illeti 
Uram szentség napok hosszáig!*

*

Ezékiel 33, 10-16:  A régmúlt időkben szokás volt, hogy 
a várat ostromló sereg királya, vagy fővezére, mielőtt megkezdte 
volna a mindenek romlását jelentő vészes ostromot, a város kapui 
előtt egyegy hatalmas fáklyát gyújtatott meg. A fáklyaláng lobo- 
gása arra hívta fel a bekerített város lakosságát és védőseregét: 
adjátok ineg magatokat addig, amíg el nem lobog a fáklya, mert 
amikor kialszik a láng, felemelem a kardot és megkezdem az 
ostromot. A falak leomlanak .. a város elpusztul. . .  s akkor 
már nem nyertek kggyelmet előttem. Hódoljatok hát meg, míg 
lobog a fáklya! . . .

Az örökkévaló Isten ilyen célzattal^ gyújtotta meg a mi 
életünk lángját! Adjuk át magunkat az Úrnak addig, míg tart 
az élet, amíg lobog a láng, mert ha kialszik az élet tüze, akkor 
már késő, akkor már csak az Ítélet vár . . Ma még tart a ke
gyelem ideje. Használd fel! Tárd fel szíved kapuját, hadd vo
nuljon oda be győzelmesen az Úr, hadd foglalja el szíved arany
trónusát, míg nem késő ... míg lobog az élet fáklya-lángja... 
„Térjetek meg, térjetek meg gonosz utaitokról! hiszen miért 
halnátok meg, oh Izrael háza! ?“

*
Jeremiás 9, 2 2 -2 4 :  1916 bán, amikor az osztrák-magyar 

monarchia utolsó nagy uralkodóját, I. Ferenc József királyt, te-
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mellék, egy meghatóan szép szertartási jelenet játszódott le. A 
hosszú temetési menet odaért már a kapucinus barátok templo
mának ősi sírboltjához, hogy a király koporsóját elhelyezzék a 
többi porladó király mellé. A főudvarmester ezüst botjával meg
kopogtatta a templom lezárt ajtaját, és bebocsáttatást kért. „Ki 
az?“ — kérdezte belülről egy barnakámzsás egyszerű barát. 
A főudvarmester ünnepélyes komolysággal felelt: „I. Ferenc 
József Ausztria császára, Magyarország királya!" „Nem isme
remi" — válaszolta a barát... Másodszor is kopogtatott az ezüst
botos főudvarmester és ugyanez a párbeszéd folyt le. A harmadik 
kopogtatásnál azután könyörgésre fordult a beszéd: „I. Ferenc 
József a mi szegény, bűnös, kegyelmet kereső testvérünk kér 
bebocsáttatást!"... És megnyilt a templom s a sírbolt százados 
ajtaja nem a király és császár, nem a büszke hadúr, hanem 
a kegyelmet kereső ember koporsója előtt ..

Így kopogtat egykor mindegyikünk az Isten országának 
kapujánál, ahol lehullanak a királyi koronák, ahol hamuvá ég 
minden földi ékességünk, ahol elfelejtünk minden hangzatos 
tudományt, ahol kihull kezünkből az arany, lekopik rólunk min
den, minden s csak egyet hajtogatunk: Uram, a te bolyongó 
vándorgyermeked, a te hazasíró tékozlófiad áll az ajtó előtt, 
fogadd be a Jézus nevében... „Ne dicsekedjék a bölcs az ő 
bölcseségével, az erős se dicsekedjék az ő erejével, a gazdag 
se dicsekedjék gazdagságával". . .

*
Ámos 8, 11—12: Minden jel azt mutatja, hogy Isten Ítélet alá 

vonta a jelenkor keresztyénségét. A keresztyénség minden ágaza
tát éppen a maga tipikus földjén veri-veri haragja vesszejével.

A keleti egyházra rászabadította a bolsevizmus véres nap
jait s Oroszország földjén egymás után dőlnek romba az oltárok.

Spanyolországban, Mexikóban a róm. katholicízmus felett 
zúg az ítélet. Zárdák hamvadnak el, apácák menekülnek a nép 
feltámadt haragja elől s bezártan hallgatnak az elkergetett pa
pok templomai.

.. És Németországban, az evangélikus egyház hazájában 
forrong és kavarog az Isten országának ügye. 400 adós drága 
értékek vettettek kockára.

Úgy látszik,Isten feltette a kérdést: érdemes-e a megalkuvó 
langymeleg, kiegyezésekből álló keresztyénséget megtartani?. ..

De a „maradék" előtt nyitva áll kegyelmének ajtaja is. 
Oroszországban már úgy fellángolt a lelki-éhség az agyongyötört 
nép szívében, hogy az istentelen szovjet kénytelen volt Bibliát 
kiadni. Napokon át a Bibtia íveit ontották a hatalmas nyomda
gépek a nyílt atheizmus hazájában... Ugye milyen hihetetlenül 
hangzik ez a tény, pedig még meg kell toldanom azzal, hogy 
a testi éhségtől agyongyötört szegény orosz parasztnak akkora 
belső szorongása van az Isten beszéde után, hogy nem egyszer 
megtörtént, hogy pénz hiányában a lovát, egyetlen jószágát adta 
oda egy kis Ujtestámentumért...  „íme jőnek napok, azt mondja
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«z Ur Isten, és éhséget bocsátók a földre, nem kenyér után való 
-éhséget, sem viz után való szomjúságot, hanem az Úr beszédé
nek hallgatása után®. . . *

Jeremiás 8, 4 —9: A XVIII. század legvégén diadalmaskodott 
a francia forrodalom, mely a többek között azzal is dicsekedett, 
hogy nemcsak a földi zsarnokokat, hanem Istent is letaszította 
frónjáról. Az utca népe vad mámorban diadalmenetben hordozza 
körül Páris utcáin az „ész istennőjét®, egy Maillard nevű táncos
nőt. A leány hófehér ruhát viselt, vállán égszínkék köpeny. Előtte 
hódoltak a forrodalom győztesei, akik Istent káromló nóták hang
jai mellett vonultak be a Notre Dame székesegyházba s ott az 
oltárra ültetik a táncosnőt, mint az ész istennőjét. . .  Ez történt 
1793. november 10-én.

. . .  És 15 év múlva haldoklóhoz hívnak egy nápolyi or
vost. A városon kívül egy rozzant ház nyomorúságos padlás
szobájában, félig rothadt szalmán, rongyos zsákdarabbal beta
karva, mindenkitől elhagyatva feküdt halállal viaskodva egy 
összetört asszony... Az orvos részvéttel tudakolja kilétét. Hal
kan suttogó, szakadozott sóhajokból, s a megüvegesedő szemek 
utolsó könnyeiből megtudja, hogy Páris imádva dédelgetett 
táncosnőjének, az ész istennőjének haláltusáját látja a rothadó 
szalmán zsákdarabbal letakart asszony vergődésében...

. . .  íme egy megrázó példája az élő Isten ellen fellázadt 
em bernek... Csak egy a sok közül! Családoknak, népeknek 
történetéből feketén, vagy véresen merednek elénk az Isten 
ítéletének fellebbezhetetlen végzései. És m égis... „még az esz- 
terág (Eszterág a gólya régi magyar neve.) is tudja a maga 
rendelt idejét az égben, és a gerlice, a fecske és daru is meg
tartják, hogy mikor kell elmenniök, de az én népem nem tudja 
az Úr ítéletét®. . .

*
II. Mózes 33, 17—23: Feljegyezték, hogy egy Tsopp nevű 

ember volt az első indián, aki elfogadván az evangéliomot, ke
resztyénné lett. Ez a Tsopp beszélte el később a következőket: 
.„Az első misszionárius, aki hozzánk jött s akit meghallgattam, azt 
bizonyítgatta előttünk nagy erővel, hogy csak egy Isten van . . .  
Azt feleltük neki: Jól van, igazad van s te azt hiszed, hogy ezt 
mi nem tudjuk ? . . .  Menj vissza oda, ahonnét jöttél! — Később 
ellátogatott hozzánk egy másik misszionárius és ezzel kezdte: 
.„Ne lopjatok, ne részegeskedjetek, ne hazudozzatok! . . .  Ennek 
meg azt feleltük: Oh, te jámbor ember, hát azt gondolod, hogy 
ezeket a tilalmakat kora gyermekségünk óta mi nem tudjuk ? ... 
Menj vissza hazádba, a magad fajtájához, ott mondd el mind
ezeket, mert azok szorulnak rá a legjobban! — Végre eljött 
hozzánk a kegyes Rauch Keresztély és így szólt hozzánk: „Az 
ég és föld Urának nevével jöttem hozzátok, hogy elmondjam 
néktek azt, hogy az örökkévaló Isten benneteket is üdvözíteni 
■akar, benneteket is hív a kegyelem drága országába, benneteket
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is ki akar szabadítani a bűn nyomorúságos rabságából. Tudjátok 
meg hát, hogy az Isten egyszülött Fia értetek is meghalt a ke
reszten. Ne lökjétek el magatoktól ezt a megtartó és üdvözítő- 
kegyelmet*.. .  És ez a beszéd halott. Nem tudtuk elfelejteni... 
szemeink megnyíltak és mi elindultunk a keskeny utón a szo
ros kapu felé. . .

A mi életünk is akkor kezd megújulni és megszentelődni,. 
amikor könnyeinken át meglátjuk: mit tett Isten kegyelme a- 
bűnös emberért, hogy megint egészen az övéi legyünk, az & 
országában ő alatta éljünk, neki szolgáljunk .. És megindul-e- 
a te szíved is úgy, mint egykor azé a pogány indiánusé ? Meg
indul-e, amikor azt hallod, hogy „Isten az ő Fiának, az ő egyet
lenegyének sem kedvezett — teéretted*...

*
II. Mózes 33, 17—23: A régi Athénben állt valamikor két 

templom szorosan egymáshoz építve. Az egyiket az Erény temp
lomának nevezték, a másikat a Dicsőség templomának. A Dicső
ség templomának nem volt külön bejárata, oda csak az Erény- 
templomán keresztül lehetett bejutni. Ez a beosztás azt akarta 
az embereknek hirdetni, hogy csak az erény utján járva juthat
nak el a dicsőség helyére

Az Isten országában is van két ilyen egymás mellé épített 
szentély: az egyik a kegyelemé, a másik ugyancsak a dicsőségé. 
A Dicsőség szentélyébe a Kegyelem ösvényén lehet csak bejutni. 
Az Isten dicsőségének szentélye csak az előtt az ember előtt 
tárul fel, aki előbb végigment a kegyelem szentélyén, annak 
a kegyelemnek utján, mely maga a Jézrs Krisztus. Ami Istenről 
és az ő országáról itt alant hirdettetik — az kegyelem, amit 
majd odafenn boldogan élvezni fogunk, az az Úr dicsősége. Amit 
Jézus élete mutat — az kegyelem, amit halálában látunk — az. 
dicsőség. Az ut mindig a kegyelmen keresztül vezet dicsőségre. 
Aki Isten dicsőségét látni akarja, annak előbb tapasztalnia kell' 
Isten kegyelmét.

Böjti időben nézed az eseményeket, amelyek a Gecsemáne 
kert és a Golgotha között játszódtak le. eszedbe jut-e, hogy „az 
Úr dicsősége a te orcád előtt vonul el ?“ . . .

*
Jeremiás 26, 1—15: XI. Károly svéd király Eleonóra dán 

királyleányt vette feleségül. A dán királyleány mielőtt elhagyta 
volna hazáját, Dániát, elhatározta, hogy udvari prédikátort is visz 
magával, valami derék, lelkiismeretes papot. Választása Skiver 
Keresztélyre esett, aki Magdeburgban a Szent Jakab templomnak 
volt kegyes szívű, tudós lelkű papja. Skiver azonban el akarta 
hárítani magától nagy szerényen a dán királyleány kitüntető hívá
sát. Hivatkozott előrehaladt korára, ősz hajára, testi gyengeségére, 
melyet — úgymond — erősen próbára tenne a hosszú utazás 
Magdeburgból Svédországba. De a királyleány nem tágított. Vá
laszul azt mondotta, hogy éppen az ősz haja, az öregség dísze,, 
a fej ezüst koronája, lehiggadt életbölcsesége, érzékeny lelkiisme



127

rete az, ami miatt Skiverre esett választása. Ő éppen azt akarná, 
hogy egy ilyen ősz fej ítélje meg a svéd királynő minden cse
lekedetét, tartsa vissza, óva intse minden gonosztól, biztassa a 
jóra, s takargatás nélkül mondja meg: mit kell cselekednie, mi
től kell tartózkodnia... Skiver végre is engedett és elm ent...

íme egy királynő bölcsesége! Nem udvaroncot visz magá
val, aki hízelgéssel szolgál, hanem prédikátort, igehirdetőt s attól 
is nem szép prédikációkat vár, hanem intést, dorgálást, isteni 
parancsot, útbaigazítást... életének formálását. — Mi megha
ragszunk arra, aki takargatás nélkül szemünkbe mondja az 
igazat, ellenségnek tartjuk azt, aki leleplezi hibáinkat s rámutat 
botlásainkra. Ellenben örülünk a hízelgőnek, aki elbizakodott
ságunkat fokozza s bűneinket takargatja. . .  A régi Izrael is 
kezet emel Jeremiásra, a feddőző prófétára: „Halálra méltó ez 
az ember, mert a város ellen prófétáit*...

*
Ezsaiás 52, 7—10: Hooper püspököt Mária királynő uralko

dása idején tűzhalálra Ítélték, Glucester városában. Egy nemes 
«mber, hogy megmentse a püspök életét, megpróbálta igazainak 
visszavonására bírni az elitéit egyházfőt, azért azt kiáltotta feléje: 
„Gondold meg, az élet édes — a halál keserű!*.. .  Hooper meg 
azt kiáltotta vissza a máglyáról: „De az örökélet még édesebb — 
s az örök halál még keserűbb, s a lelkem megtagadásával nem 
akarom eljátszani az örök élethez való jogomat! . . .  Pillanatnyi 
szenvedésért, elsiető földi esztendőkért, nem adok oda egy egész 
 örökkévalóságot, nem adom oda a lelkem üdvösségét 1“

Sión, halld őrállóidat! felemelik szavukat, békességet és 
szabadulást hirdetnek. . .

Nagy Miklós
zalaegerszegi lelkész.

Aktuális egyházi kérdések skandináv könyvekben.
Bármennyire sajátos, a mienktől nem egyszer lényegesen eltérő viszo

nyok közt él is az Egyház az evangélikus Észak skandináv államaiban, mégis 
igen sokszor úgy jelentkeznek aktuális problémái, hogy lehetetlenség észre 
nem vennünk bennük a z  Egyház élet-kérdéseit, amelyek önmagunkra-eszmé- 
lést és megoldásért való tusakodást sürgetnek magyarhoni Sionunkban is. — 
Már ebből a szempontból sem lesz talán érdektelen a skandináv egyházi iro
dalom — aktuális, gyakorlati egyházi kérdésekkel foglalkozó — néhány jel
legzetes művére felfigyelnünk.

A s v é d  egyházi irodalom 1934. évi gazdag terméséből két könyvre 
kívánjuk felhívni a figyelmet. Az egyik E k lu n d  J. A. karlstadi püspök királyi 
megbízatás alapján készült hatalmas műve, amely É 'ie k e sk ö n y v -te rv eze t a  s v é d  
e g y h á z  részére  címen, 711 lapon az Egyház himnologiai kincseinek magyar 
szem számára szinte elbűvölő gazdagságát tárja fel. Ha a svédországi egyház 
szükségesnek látta jelenlegi állapotában is igen nagy értéket képviselő éne
keskönyvének átdolgozását, mennyivel inkább van minekünk szükségünk egy 
-valóban e g y h á z i  énekeskönyvre 1 — A másik könyv, amely ugyancsak nagy 
feltűnést keltett, R u d b e rg  Einar skarai dómkáplán E g y h á z  é s  á lla m  című
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tanulmánya. Ez a mű a kritika egyhangú megállapítása szerint évtizedek óta 
a legértékesebb egyházjogi irodalmi alkotás az evangélikus Északon. A szerző- 
tulajdonképpen a svédországi egyháznak a svéd államhoz való viszonyát tár
gyalja gondos történeti megalapozással, de elvi megállapításai érvényesek 
mindenütt, ahol ág. hitv. evang. Egyház él és szervezetének, valamint a z  
állami hatalomhoz való viszonyának, igazi mivoltának megfelelő kiépítésére, 
illetve ezeknek a kérdéseknek az írás és Hitvallásaink szellemében való tisz
tázásra törekszik. R u d b e rg  nyomatékosan hangsúlyozza: az Egyháznak nem  
szabad megfeledkeznie arról, hogy az Egyház alkotmányának legfőbb ténye
zőjét megadta az Egyház Ura az egyházi hivatalban, amely az ep iskopafus-ban - 
nemcsak a történeti folytonosság őrizője, hanem az egyház szuverénitásának 
is legmegfelelőbb biztosítéka.

A n o rvé g  egyházi irodalom legújabb értékes termékei közül első helyen- 
kell megemlítenünk B e rg g ra v  Eivind M e g sze n tilé s  című könyvét. Tíz fejezet
ben tárgyalja Nidaros kiváló püspöke a hit élet-funkcióit, mindenütt hang
súlyozva, hogy a hit elsősorban nem ismeret vagy vélemény, hanem Istentől 
életre hivott receptív-aktivitás, amely igénybe veszi és szüntelenül tárgyának 
szolgálatába állítja az egész embert. — Különösen megszivlesésre méltók azok 
a fejezetek, amelyekben a gyónásnak és absolutiónak a keresztyén élet cent
rumából nyert jelentőségét világítja meg. — B e rg g ra v  püspöknek ez a könyve 
úgy tekinthető, mint az evangéliumnak megoldást hozó válasza (a művelt 
nagyközönség nyelvén) azokra az egész emberi élet területét felölelő, égető 
problémákra, amelyeket a szerző 1933-ban megjelent és azóta már 3. kiadás
ban is fogytán levő művében T est és lelek  címen sokszor olyan döbbenetes 
valóság-ismerettel kifejtett. — F jellbu  Arne, a tudós és különösen személyes 
pasztorális munkássága révén már eddig is kiváló norvég pap L e lk ip á sz to r -  
k o d á s  c. művében, amely jóformán teljesen egyidőben jelent meg a német 
A sm u sse n  hasonló című könyvével! — éppen mint jó psychológus is! —  
világosan megvonja a határt az egyházi lelkigondozás és a modern orvos- 
tu domány „lelki-klinikai művészete” között. F jellbu  a le lk i a ty a  pap típusának 
ki alakítását sürgeti egyházunkban. Valóban térdre készteti az olvasót a szent 
hivatalnak az a döbbenetes felelőssége, amely újra és újra visszatér a sze
mélyes lelkipásztorkodás e lh a n y a g o lt területeinek a feltárásában.

A d á n  egyházi irodalom 1934. évi terméséből méltán érdemel figyel
met az az értékes em lékkönyvecske, amely az októberben elhunyt O sten fe ld  
prímás emlékének van szentelve. Ebből a kis gjűjteményből külön is kiemel
jük azt az élet eleven színeivel megfestett portrét, amelyben G o tzsch e  J. 
viborgi püspök állít maradandó emléket a kiváló dán prímásnak, miközben 
valóságos tanulmányban szól azokról a feltételekről, amelyeknek a püspökök
ben meg kell lenniök. — Az elmúlt év végén jelent meg az új prímásnak A z  
e g y h á z  z iv a ta r o s  időkben  c. könyve, amely annak az előadássorozatnak a 
gyűjteménye, amelyet F u g lsa n g -D a m g a a rd  prímás (akit Ostenfeld temetése 
előtti napon, október 28 án szenteltek püspökké és október 30-án installáltak 
magas méltóságába) szemptember első hetében — még mint „archiepiscopus 
electus” — a kopenhágai Miasszonyunk-katedrális szószékéről mondott el az. 
Egyházi Szövetség nagygyűlése alkalmával. Mind az öt előadás egy-gy hatal
mas bizonyságtevés egyrészt a lutheri hitvallás igazsága mellett, másrészt 
pedig mintegy előre vetített programm-adás a keresztyén evangélikus élet 
egész területét felölelni hivatott konfesszionális egyházi munka végzésére r 
családban, iskolában, templomban, gyülekezeti diakoniában — „az egész dán 
nemzetnek az Anyaszentegyház ölén való üdvösségére”.

Dr. theol. Jánossy Lajos
egyetemi tanár.
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Könyvismertetés.
Máté Evangéliuma.

Fordította és magyarázta: Lic. Dr. Karner Károly egyetemi tanár.
A „Keresztyén Igazság“ kiadása. XIV-)-216 lap.

Előszavában azt írja Karner: „Az írás nem játékszer „vallásos" szóra
kozáshoz és nem olcsó szócső saját kegyes gondolataink számára. Ezt mag
értetni egyik fontos feladata a könyvnek. Mert ezt lelkészek és mások is sokszor 
elfelejtik. Pedig igen fontos, hogy ismét megtanuljunk figyelni arra, amit 
Isten mond nekünk az írásban." — Ezek a mondatok tükrözik Karner stílusát, 
felfogását, célját. Meghatározásaiban több a negativum, mint a ténymegálla
pítás. Kevésre becsüli a „vallásosság“-ot, miután annak körét úgy szabta volt 
meg, hogy ne lehessen sokra értékelni. A Bibliában figyeljünk arra, amit az 
Isten m ond; s ezt a figyelést kívánja lehetővé tenni „nemcsak lelkészeknek, 
hanem minden az írást, általános vallásos műveltséggel bíró embernek". 
Nem gondolom, hogy az „általános vállásos műveltség" olyan kifejezés lenne, 
amely összeegyeztethető Karnernak a vallásosságról egyébként vallott nézetével.

A kitűzött cél jó. Nagy szükségünk van magyarázatos Bibliára. Hogy 
eddig nem volt, annak oka talán az, hogy inkább a lelkészek igényeire gon
doltunk, akiknek egyrésze a gazdag és elsőrendű német szakirodalomból 
bőven meríthet. Örömmel kell tehát üdvözölnünk a „Keresztyén Igazság" 
érdemes, nagyszabású vállalkozását, amellyel minden Biblia-tanulmányozó 
keresztyénnek egyformán akar szolgálni, amikor tervbevette a Biblia köny
veinek magyarázatos kiadását s ime az I. kötetet már közzé is tette. Ebben 
a folyóiratban természetesen főleg a lelkészi használat szempontjait alkalmazzuk 
a könyv ismertetésénél és értékelésénél. Mindenesetre úgy a lelkész lelki 
elmélyülésének, mint egyházi igehirdető szolgálatának szempontjait.

A könyv három részből á ll: bevezetés, az evangéliom fordítása és ma
gyarázata, függelék. Aki igazán hasznát akarja venni a magyarázatnak, igen 
jól teszi, ha előbb a bevezetést és a függelékben található értekezéseket ol
vassa el. Máskülönben nem látja meg Karner magyarázatában kellő élességben 
a könyv főgondolatait és vezérelveit, amelyek pedig — jóllehet igen értékesek 
és nagyon figyelemre méltók — a könyvet egyoldalúvá teszik. A vezérelvek 
kidomborítása kedvéért Karner elhanyagolja az evangéliumnak olyan vonásait, 
amelyek kiemelkedően hozzátartoznak a keresztyén üzenethez. A függelékben 
foglalt tanulmányok theológiai irodalmunkban igen előkelő helyet foglalnak 
el, s a Jézus csodáiról szóló 2-ik és a „Jézus az Emberfia" című 5 ik tanul
mány elsőrendű teljesítmények s valóban hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a 
Biblia mélységeibe hatoljon annak olvasója. Idekívánkozik egy idézet: „Ahol 
a megdicsőült Krisztus munkálkodik Lelkének ereje által, ott mindig láthatóvá 
lesz valami Isten új világot teremtő csodálatos hatalmából, Királyságának 
dicsőségéből". Vagy ez a m ásik: „Az Emberfia névben összpontosul Jézus 
messiási személyének a titka. Sürgetőbben és elevenebben szólal meg benne 
Jézusnak tőlünk hitet és engedelmességet követelő igénye, mint bárhol má
sutt". Ez a két szemelvény szolgáljon egyszersmind annak bemutatására, 
hogy Karner könyve a maga értékes szempontjaival milyen nagy szolgálatokat 
tehet igehirdetésünknek azzal, hogy lángolóbb életet kíván s az evangéliumi 
üzenetet beleégeti az emberek akaratvilágába.

Karner új fordításban adja Máté szövegét, s megjegyzi, hogy a fordítás 
már tükrözteti az írás értelmét (valószinüleg úgy értendő, hogy bizonyos 
sugártörésben adja az értelmet) és pedig úgy, ahogyan a magyarázó látja. 
Munkáját a fordítás nélkül nem tudta volna egységesnek. Bizonyos tekintet
ben a szerzőnek igaza van, de másrészt a fordítónak arra kell törekednie, 
hogy az irásmagyarázó felül ne kerekedjék benne. Az evangéliomoknál egyéb
ként — amint Karner fordításából is kitűnik — a fordítás nem olyan kényes, 
mint a leveleknél. Újszövetség-fordításokban most már nincs hiány. Magam 
részéről azt tartom, hogy a Károli-féle fordítás átdolgozása volna az alkalmas 
mód új szöveg készítéséhez. Karner fordítása is erről győz meg. Ennek a 
fordításnak szembetűnő jellegzetessége, hogy a „mennyek országa" helyett
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„menny királysága* szavakat használ. Nem hiszem, hogy ezzel a szó változ
tatással nyernénk, hacsak nem azt, hogy egy szokatlan kifejezést alkalmazunk, 
de amely elfogadás esetén épen olyan megszokottá válik, mint bármely más. 
Nem vélem, hogy a franciának, vagy az angolnak általában többet mondjon 
az ő szavuk, mely királyságot jelent, mint nekünk az ország szó. Másik fel- 
tünőség a könyvben a Miatyánk fordítása (6, 10—13); a megszólítás: Mennyei 
Atyánk! Karner ezt magyarosabbnak tartja; ám legyen! de azután az 5-ik 
kérés: „És bocsásd meg vétkes tartozásainkat*, mégis túlzás! A Károli for
dítás igen sok helyen jobb mint Karneré, amely utóbbinak elég szépen van
nak hibái éppen magyarosság szempontjából olyan értelemben, hogy magyarul 
pregnánsabban lehet kifejezni az eredetit szórend és szóhasználat révén, mint 
Karner teszi. Például vegyük 2, 1 3 —23, a bethlehemi gyermekgyilkosság: 
13. vers „vedd a gyermeket anyjával együtt* helyett jobb „vedd magadhoz 
a gyermeket és anyját*; „amíg szólok* helyett jobb „ameddig én mondom*; 
16. vers fordítása igen gyenge „szolgáival* nincs az eredetiben, viszont ki
maradt „egész* környékén; 51. vers: „elment* h. jobb „bement*; 22. vers : 
kimaradt „Júdeábán*; „nem mert* h. jobb „félt*. Szerencsétlen mondat 3, 
13 : „Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy megkeresz
telje őt*. 4, 17: „közel van* nem mond annyit, mint „elközelgetett*. 4, 18 : 
egy hálóról van szó az eredetiben. 5 ,1 0 -1 1 :  az eredetiben nem jövő idő van. 
6, 34: Isten igazságáról van szó. 7, 23: „kinyilvánítom* h. jobb vallást teszek 
v. kijelentem. 8, 7: „Én menjek el, hogy meggyógyítsam őt ?“ erre a kérdő 
formára a kritikai szöveg sem nyújt alapot. 8, 8: „Küszöbömet átlépd* nem 
jó, a képet meghamisítja, jobb a Károli. 8, 10: „ilyen hitet* az eredetiben 
„ekkora hitet*. 8, 16: „est elérkeztével* h. jobb „beálltával*. 8, 21: nem 
„először*, hanem „előbb* elmenjek. 9, 37: az eredetiben nincs „maradt*. 
10, 16: „hamisság nélkül valók* h. jobb „szelídek*. 10, 20: „általatok szól* 
sok minden dacára is jobb a Károli: „szól tibennetek*. 10, 32: nem „aki*, 
hanem „minden aki*. 15, 30: „vele* t. i. a sokasággal, de félreérthető. 16, 
22: „Isten legyen kegyelmes hozzád" h. Károli jobb. 17, 4: „Jó, hogy itt 
vagyunk* szép értelmet adó fordítás, amely Péterre is jellemző. 17,12: „ked
vük szerint bántak vele* más árnyalat, mint az eredeti, ahol akaratról van 
szó. 19, 17: „Miért kérdezel engem a jó felől* a kritikai szöveg. 19, 28: „a 
világ megújulásakor* az eredeti pregnánsabb, Károli jobb. 20, 8: „ispán* h. 
még mindig jobb „vincellér*. 20,15: „irigy* h. Károli jobb. 21, 32: „az igaz
ság utjával* h. jobb „az igazság utján*. 21, 33: „szőlőhegyet ültetett ki* nem 
jó, a hegyet legfeljebb beültetik, de itt Károli jó. 22, 36: „melyik parancsolat 
nagy a törvényben* h. jobb Károli. 26, 11: „nem leszek mindenkor a tiétek* 
h. Károli jobb. 26, 13: Kimaradt az „egész* világon. 26, 17: „Hogyan aka
rod ? hol készítsük el neked a páskavacsorát ?“ nehézkes, Károli jobb, azon
kívül kimaradt „ételedre*. 26, 18: „nálad költöm el* Károli jobb. 26, 20: 
„este lett* h. Károli jobb. U. o. „asztalhoz ült* h. Károli jobb. 26, 26—29: 
„áldást mondott*, „hálaadást mondott* h. Károli jobb; „miközben ettek* h. 
jobb „evés közben*; „kiontatott* múlt idő nem jó ; „újra* h. jobb „ujan* 
Károlinál. 26, 35: kimaradt „mindnyájan". 26, 45: „Tovább alusztok s kipi
henitek magatokat* a helyzet ezt a fordítást sem indokolja. 26, 48: „felfegy
verkezve* a görög szövegben nincs. 26, 52: „akik kardhoz nyúlnak* rossz; 
„kardot fognak" a helyes. 26, 55: hiányzik jöttetek „ki“; u. o. „holott* a 
görögben nincs. 26, 57: „amikor Jézust elfogták* az eredeti nem így. 26, 58: 
„belül* nem jó ; „dolog kimenetelét* nem magyaros. 26, 60: „utóbb* nem jó, 
„végre* helyes. 26, 63: „eskü alatt* nem pedig „esküvel*. 26, 73: .beszéded* 
h. jobb: „szavad járása*. 26, 75: „eszébe jutott* h. jobb: „ráemlékezett*. 
27, 14: „egy szót sem* a görögben „egy szavára sem*. 27, 15: „akit a nép 
akart* Károli hivebb. 27, 18: „szolgáltatták ki* Károli hivebb. 27, 19 : „Ne 
legyen semmi dolgod* Károli jobb. 27, 22: „azonban* Károli hivebb. 27, 63: 
„gondolunk arra* pongyola. 27, 65: „az őrséget megadom* ez a fordítás is 
lehetséges, mindenesetre az ellenkezője Károlinak. 28, 14: „gondoskodunk 
arról, hogy gondtalanok lehessetek* igen cikornyás. 28,19: „nevére* h. még 
mindig jobb „nevében* per analógiám: vízben megkeresztelni.

Vannak még a fordításban szórendi hibák is, továbbá kötőszókat hagy 
ki vagy tűz be a fordító. Általában véve azonban a fordítás jó. Az evangéliom
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fordításánál inkább az okoz különbséget egyes helyeken, hogy Karner a tex
tus receptus helyett a kritikai szöveget, úgy látom a Nestle-félét veszi alapul.

De valószínűleg Karner sem a fordítást tartja fontosnak. A súly a ma
gyarázaton van. Mégis, éppen mert könyvét szélesebb köröknek szánta, s mert 
a fordítás lényeges újat nem hoz, helyesebbnek tartottam volna revideált 
Károli szöveg használatát így indokolatlan zavarokat okozhat laikusok körében.

Áttérve Karner irásmagyarázatára, amiként már említettem, a vezér- 
gondolatok abba bizonyos egyoldalúságot visznek bele. Általában véve azt 
mondhatjuk, hogy gyengék azok a részek, amelyek az evangéliom erkölcsi 
üzenetét magyarázzák; némely ilyen helyen csak a szöveg parafrázisát és 
reáliákat, lexikális dolgokat találunk. Ellenben elsőrendű ott, ahol a vezér
elveket domborítja ki a szöveg alapján.

Az előbbire példa a Hegyi Beszéd, amelynek kapcsán Karner „nyársnol- 
gári moralizálás“-ról ír, de nem szól sem a háború kérdéséről, sem az eskü
ről, sem a böjtről, nyelvezete is néhézkes, elfolyó, körülméuyeskedő lesz (pl. 
„Róla Isten gondoskodik atyai kegyelmének gazdagságával, mint ahogy gondot 
visel az ég madarairól, jóllehet nem gyűjtenek csűrbe előrelátó gondossággal 
és mint ahogy öltözteti a mezők vadon termő virágait, jóllehet nem fonnak 
fáradságos munkával drága ruhák számára alkalmas fonalat" 6, 28—29.). Egyik 
helyen azt mondja: „Jézus az Isten királyságának törvényadója" (30. lap), 
máshol „Jézus ezzel sem alkot házassági jogszabályt" (36. lap). A bevezetésben 
azt írja : „Jézus a kinyilatkoztatásnak abban a rendjében áll, amely az Őtes- 
támentomban szól hozzánk" (ez Karnernek egyik vezérelve, az isteni kinyilat
koztatás fensége, egysége és minden emberit felülmúló csodálatossága), a 32. 
lapon pedig íg y : „Jézus szembekerül minden irástudománnyal, de még min
den prófétai üzenettel is" (ez egy másik vezérelve, a Krisztusban történt ki
jelentés egyedülisége, amely ime annyira túlhangsúlyozott, hogy Jézus „szembe 
kerül"!). Úgyanebből a körből veszem példának a tálentomok példázatát, 25, 
14—30. Itt Karner megint csak „nyárspolgari gondolkodásáról ír ; nyárspol
gári az, amit Weiss János (és vele együtt sokan) moud: „Istenhez való viszo
nyunkban minden azon fordul meg, hogy az ember hű legyen és szorgos, 
hogy Urának szolgálatában eredményt érjen el". És mit mond Karner? „Ezzel 
az intéssel tanítja Jézus tanítványait arra, hogy a minden önzéstől megtisztított 
szolgálat önemésztő hűségével várják Krisztus dicsőséges megjelenését". Lé
nyegében, sőt szavakban is egyezik Weiss magyarázatával, de úgy látszik 
Weissnél nem találja eléggé kiemelve Isten országának eszkatológikus jellegét. 
Nagyon zavaros, amit ugyancsak Weiss Jánossal hadakozva 25, 31—46. ver
sekhez fűz magyarázatként, s végeredményben kénytelen ugyanazt mondani, 
amit Weiss. Amiből az tűnik ki, hogy az Isten országának eszkatológikus 
jellege nem vezethető rideg következetességgel keresztül az evangéliomon; 
az ég és a föld, az Isten és az ember nem különíthetők úgy el, ahogyan 
Karner azt elvi alapon szeretné.

Ezekkel szemben igen szép, erőteljes és mély az, amit például 12, 
22—37-tel kapcsolatban ír, különösen a 28—30. versekhez. Hasonlóképen a 
nagy kenyércsoda exegézise 14, 13—21. Idevág Péter vallástétele 16, 13—20; 
a magvetőről szóló példázat 13, 1—9; gyengébb és zavaros itt is 22, 41—46 
magyarázata („Krisztus Dávidnak fia és ura").

Karner könyvének tehát megvannak a gyengéi. Ezek közt megemlítem 
még azt is, hogy ő az evangéliomot nem tekinti történelmi iratnak. Ezt több
ször is kifejezi. „Máté itt némileg közetkezetlen szerkesztésében és ezzel is 
mutatja, milyen sematikus az a keret, amelybe Jézus történetét beállítja" (72. 
lap); „A két elbeszélés különböző formában, de ugyanarra az eseményre 
vonatkozik; Máté azonban ezt nyilván nem ismerte már fel" (108. lap) ; „az 
evangélisták Jézus elitéltetésének történetét természetszerűleg keresztyén 
nézőpontból mondják e l ; így elbeszélésük abból indul ki stb." (182. lap ); 
„Máté nem akar a szó tulajdonképeni értelmében „történeti" tudósítást adni" 
(185. lap); „az evangéliomi tudósításnak Pilátusra vonatkozó része nyilván 
történetileg is teljesen hitelesnek tekinthető" (185. lap és a többi része ?); 
„a szerzőt nem a történetíró szempontjai vezetik munkájánál, hanem az a 
törekvés, hogy a gyülekezetnek szolgáljon ; a gyülekezetnek pedig az evan-, 
gelista úgy szolgál, ha a Jézusra vonatkozó s a gyülekezet építése szempont
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jából fontos hagyományt úgy foglalja össze, hogy abból világosan emelkedjen 
ki Jézusnak, az Isten által küldött Krisztusnak a képe" (XII. lap); „nem 
lehetetlen, hogy az evangélista szándékosan fogalmazta Jézus szavát úgy, hogy 
benne célzás legyen Jézus halálának módjára" (71. lap, 10, 38-hoz) stb — 
Hát kérem, akkor mindezek után azt kérdezhetjük: csakugyan arra figye
lünk-e az írásban, amit Isten mond, vagy arra, amit a hagyomány és Máté 
jónak tart megmondani?

Hálásak lehetünk Karnernak ezért a könyvért, amellyel theologiai iro
dalmunkat gazdagította. Az igehirdető közvetlenül talán nem igen tudja fel
használni, de sok indítást kaphat talán nem is annyira egyes részek vagy 
szakaszok elolvasásából, hanem az egész műnek áttanulmányozásából. Meg 
vagyok győződve arról, hogy alapvető nagy gondolatai alkalmasak az ige
hirdetés elmélyítésére, elevenítésére. Igen nagy előnye, hogy olyan szempon
tokat érvényesít, aminők eddig nálunk lelkészek körében nem igen voltak 
ismeretesek, de a Biblia tanulmányozását gyümölcsözőbbé teszik s az egyéni 
vallásosságot csak úgy, mint gyülekezeti munkánkat elevenítik és tüzesítik. 
Nem gondolom azonban, hogy „az írást kedvelő, általános vallásos műveltség
gel biró ember" megtalálja benne azt, amit keres. A mű feltételezi a szóba- 
jöhető problémák ismeretén kívül azt is, hogy a problémák megfejtésére 
irányuló törekvéseket elbírálja és értékelje, ezt pedig igazán nem lehet fel
tételezni. Szeretném, ha a további kötetekben kevesebb lenne a „nem. . .  
nem . . .  hanem", ami most divat, s ehelyett több lenne a kontroverziák 
ismertetését elmellőző pozitivum. Németh Károly.

Friedrich Lajos: Vasárnapok.
Egyházi beszédek. 128 oldal. Ára 3 pengő. Megrendelhető a kecskeméti 

evang. lelkészi hivatalban.
Friedrich Lajos fiatal ember. Hitoktató lelkész Kecskeméten. Egyházi 

munkásságának zsengéjéből tesz közzé ebben a kötetben 25 beszédet. A be
szédek közül 2 böjti, 1 húsvéti, 1 Luther jubileumi, 2 hősök vasárnapjára 
való, 1 az iskolai év kezdetére, 1 a végére, 1 karácsonyra, 1 bibliavasárnapra, 
1 pedig a kecskeméti napra, a többi közönséges vasárnapi beszéd. A beszédek 
általában rövidek és tematikusak.

Olvasásuk nyomán ilyen sóhajok fakadtak fel a telkem ből:
Jő lenne, ha minden evang. lelkész, köztük sok ifjú óriás is, annyi 

gondot fordítana a szószéki szolgálatára, mint a szerző 1 A kötetnek minden 
darabján ugyanis meglátszik az a dicséretre méltó gond, amellyel készült.

Jó lenne, ha minden ifjú Timotheusunk ennyire ki merné tenni bírá
latnak a maga munkáját, mint a szerző akkor, amikor nyomda alá helyezve 
nyilvánosság elé bocsátja azt!

Jó lenne, ha minden ifjú Timotheusunk szőszéki szolgálata átlagban 
ennyire modern, szószéki kenetességtől mentes és a problémák megfogalma
zásában ennyire világos lenne 1

Jó lenne, ha minden ifjú Timotheusunk igehirdetése ennyire rokonszen
ves lenne, mint a szerzőé! A könyv címlapja, Král Ervin linoleummetszete, 
egy szószéken levő lelkipásztort ábrázol. Modern gépember. Több benne az 
erő, mint a melegség. Hála Istennek, a kötetben magában több a melegség,, 
mint a címlap emberében.

Ha így lenne, akkor minden bizonnyal úgy lenne, ahogyan a szerzővel 
történt. Ügy tudom, hogy ez a beszédkötet nem úgy született meg, hogy a 
szerző érezte a munkáját közkincsnek, hanem úgy, hogy a hallgatósága szo
rongatta a kiadására.

Nem jó lenne azonban, ha az evang. igehirdetésben csak annyi szerepe 
lenne a motiválásnak, mint ebben a kötetben. A beszédekben uralkodik a 
quietivum, ami a mai korban és a szerző életkorában szokatlan is. Evangéli- 
záló tendenciák majdnem teljesen hiányzanak a beszédekből. A szerző inkább 
tanító, mint próféta s tanításában is sokszor inkább ujságiró és esztéta, mint 
dogmatikus.

Nem jó lenne, ha az evang. igehirdetésekben ennyire elnyomná az et- 
hikai idealizmus a kereszt theológiáját, tehát a különlegesen evangéliumi
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jellegét az evangélikus igehirdetésnek. Nem jó lenne például, ha a bűn kér
dését a felejtés művészetével tudná és akarná csupán megoldani az igehirdető.

Friedrich Lajos fiatal ember. Szolgálata kezdetén áll még. Ez a könyve 
ígéretes kezdet, jó bevezetés. Prédikációinak sokszor meg van ugyan az a 
hibája, hogy nagyon hosszú a bevezetése s hogy néha a folytatás egészen 
más, mint amit a textus irásszerü értelme elöljáróban megkondit, hisszük 
azonban, hogy Friedrich Lajos nem sokáig fog megmaradni ennek a kötetnek 
a bevezetésében s hogy a folytatás elmélyülő folytatása lesz ennek az ígére
tes bevezetésnek. Tűróczy Zoltán.

„Igazság és élet".
Folyóirat a lelkipásztori és nevelői munka számára. Szerkesztők: Dr. Révész 

Imre, Dr. Soós Béla, Dr Szabó Zoltán, Dr. Vasady Béla, Debrecen.
Előfizetési ára 4 P.

A tetszetős alakban megjelenő 2 ív terjedelmű folyóirat első száma 
Kálvin imádságával viszi elinduló munkáját Isten szine elé. Ravasz Lázsló- 
püspök Isten hatalmas keze alatt című vezető cikke után részletes tájékoz
tatást nyújt munkaprogrammjáról. A szerkesztőség szerint az új folyóirat oly 
feladatkör betöltésére vállalkozik, melyet a meglévő folyóiratok, saját szoro
sabban vett programmjuk következtében megmű véletlenül hagynak. Elsősorban 
igehirdetők és vallástanárok folyóirata akar lenni s a gyülekezeti munkához 
kíván segítséget nyújtani. Nem kész egyházi beszédeket közöl, hanem anyagot 
nyújt. Ravasz László Kolozsvárott szerkesztett „Az út“ című folyóiratának 
testvérlapja akar lenni s azt a maga előképének tekinti. Rovata : meditáció 
gyakorlati bibliamagyarázat; theol. világnézet, apologetikai cikkek; igehirde
tési, lelkipásztorkodási, belmissziói cikkek; ifjúsági munka; beszélő múlt cí
men egyháztörténeti közlemények; gyermekistentiszteleti anyag, stb. A kö
vetkező közleményeket találjuk az 1. számban: Erdős Károly: Alázatosság 
(gyakorlati bibliamagyarázat), Vasady Béla: Igazság és Élet; Szabó Zoltán: 
Lelkigondozás, belmisszió és evangélizáciő; Szabó Zoltán: Vasárnapi iskola 
és vallástanítás ; Kocsi Csergő Bálind-Révész Imre: A gályarabok története; 
Illyés Endre: Munkába nem állított segítőtársaink; Soós Béla: Vasárnapi is
kolai vezérfonal; Darányi Lajos: A kevély szemek; (Gyermekistentiszteleti 
beszédvázlat) és Irodalmi szemle. A gazdag tartalommal és biztató remény
séggel munkára induló „Igazság és élet“-re Isten áldását kívánjuk.

Incze Gábor: „Uj kistükör".
10 magyarországi kép. Debrecen 1935. 52 lap.

A református egyház erős gyakorlati érzékkel dolgozó iróembere, kiben 
erőteljes igehirdetői, Írói és szervezői képességek nyilatkoznak meg.

Ez a munkája nem theológiai munka, de theológusi szemmel meglátott 
és magyar szívvel megirott, theológusokat érdeklő munka. 10 magyar képet 
állít szemeink elé. Mindegyikben protestáns kulturértékek tükröződnek s 
meleg erkölcsi hangulatok áramlanak. Meleg színekkel rajzolja meg Sáros
patak, Hejőpapi, Pécs, Pápa, Lillafüred, Tahi és Szárszó, Máriaremete, Cegléd 
stb. egyházi kulturális és szociális rajzát. Mindig van mondanivalója s termé
kenyítő hatásuk túlemelkedve az ismeretközlésen, erőteljes akaratindítássá 
válnak.

Kroeker Jakab: Egyedül a Mesterrel.
Ennek a könyvnek két hátránya van. Az egyik, hogy magyar fordítása 

csak hat év után jelenik meg. A másik az, hogy maga Kroeker egy már 1916- 
ban megírt könyvének átdolgozását adta ki benne 1928-ban. 12 év nagy idő. 
Épen az, amely a háború közepétől kezdett leperegni, rendkívüli változásokat,, 
eltolódásokat hozott az Isten országa és a lelki élet terepén. Ezeket a nagy 
változásokat sok vajúdásában maga Kroeker is nyílt szívvel élte át. Ép azért 
két réteg rakódik a Táborhegyi jelenetet részletesen feldolgozó tanulmányában 
egymásra. Egyik a régi ébredés rétege, másik az újé. Azon lehetne vitatkozni.
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hogy melyik ébredés geológiai rétege vastagabb; de az kétségtelen, hogy a 
könyv mozgási iránya az új felé tendál. És ez teszi nagy jelentőségűvé.

Szegényes magyar evangéliumi irodalmunkban még a régi ébredés
szülte arculatával is sok szolgálatot tehet a mű. Hiszen azzal foglalkozni, amit 
legjobban elhanyagoltunk: az Isten országa munkásainak, tehát lelkipászto
roknak lelkipásztorolásával. De mi most csak azt emeljük ki belőle, ami nem
csak magyar, hanem világviszonylatban is új.

A könyv alcime így hangzik: „A szolgálatban megfáradtaknak. Ne a 
kudarcok, vagy a világi kisértések közt elbukottak megfáradására gondoljunk 1 
Azokra, akik sikereik, kegyes eredményeik dacára lettek megfáradttá, azért, 
mert beleestek egy olyan kegyességbe és szolgálati típusba, ahol Isten helyett 
az emberre esett a hangsúly.” . . .  „Nem Isten volt benne az ember munkájá
ban, hanem az ember Isten mnnkájában . . .  Bűneink bocsánata, üdvbizonyos
ságunk . . .  inkább a mi megtérésünkön, mint Isten ténykedésén nyugszik . . .  
Inkább kegyességünkben hittünk, mint Istenben.” Ez volt a baj.

Azért akarja most Kroeker mindennek középpontjába a szó szoros 
értelmében Istent és az Ő uralmát tenni. Még az igénél is külön műveletre 
van szükség, hogy középpontjában maga Isten maradjon. Lehet úgy olvasni 
az Igét, hogy magunkat, közösségünk és pártunk érdekeit olvassuk benne. 
Itt letagadhatatlanul magán hordja Kroeker a Barth-tal megindult theológiai 
ébredés hatását, aminthogy újaknak mondott eredményei is csak a közösségek 
kegyességi irodalmában újak. Barth nevét ugyan nem említi, minthogy, saját 
bevallása szerint, műve nem akar tudományos theológiai mű lenni. Ellenben 
nagy örömünkre felsorol egész sereg olyan nevet, akiktől tanult Barth, vagy 
akik tanuUak Barthtól. így idéz Kuttertől, Zündeltől, Althaustól és Merztől. 
Az utóbbi kettőnek főleg azért örülhetünk, mert a lutheri irány hívei.

Csak ezen az alapon lehet megérteni azt a merészséget, amellyel síkra 
száll az Isten országa szolgálatának prioritásáért az egyéni üdvkereséssel 
szemben. „Aki saját üdvösségét nem tudja feláldozni, az nem tud másokat 
sem üdvösségre vezetni. . .  A boldogításban sokkal mélyebb üdvösség van, 
mint a személyes boldogulásban.” A régi ébredés ilyent nem ismert. Azért 
jött zavarba, amikor a Róma 9, 3-hoz ért, amikor Pál kitör, hogy én magam 
inkább kívánnék átok lenni, csak hogy népem az Izrael megmentessék. Kár, 
hogy itt nem utal Lulherre, aki azt mondta: Inkább kívánok Istennel lenni 
a pokolban, mint Isten nélkül a mennyországban.

Kroeker nagyon hangoztatja, hogy élete és szolgálata által csak akkor 
közölhet valaki áldást, ha azt előbb maga elfogadta. Joggal. De a régi ébredés 
gyermekének mutatkozik abban, hogy túlságosan magától értetődőnek, szinte 
matematikai pontossággal bekövetkezőnek gondolja az áldás terjedését, ha mi 
annak emberi feltételeit betöltjük. Itt nem ismeri az ember csődjét, tehetet- 
lénségi zónáját, azt amit egy finn ének így rajzol: Csak várok, hogy majd 
rám tekint, Szelíd szemed Ur Jézus. A régi rétegből való az élmény túlérté
kelése s az a rész is, amikor egyes rendkívüli hívő emberek arcán a szentség 
fényét csodálja. Nem félt a hívő embert is annyira megejtő emberi-kultusztól 
bennünket, holott előbb már kikelt a prófáta-kultusz ellen. „Próféta-kultusz 
csak ott léphet fel, ahol a Krisztusnak való odaszentelés elveszett. . .  Isten
nek lélekben és igazságban való imádása csak ott szorul háttérbe, ahol azokat 
csodálják, akik mint Isten egyházának szolgái és hordozói kijelentések birto
kába jutottak.” — Legbántóbb azonban ott a régi réteg, ahol az egyházzal 
szemben érezteti kritikáját. Mi ezt jogosnak tartjuk, de nem tartjuk becsüle
tesnek, hogy olyan beállításban beszél egyes helyeken az egyház bőneiről, 
mintha ugyanazok a bűnök nem jelentkeznének a kisebb denominációk, kö
zösségek, egyesületek keretén belül. Van olyan bűn-felsorolása, ahol csak a 
hivatalos egyház alkalmazottaira teríti rá a vizeslepedőt, holott egész joggal 
folytathatná: a prédikátorokon, diakónusokon, egyesületi titkárokon és közös
ségi vezetőkön. Annyival is inkább igényeljük ezt, mert könyvét mégis csak 
— bár sajnos — nagyobb arányban olvassák közösségi emberek, mint azok, 
akikre céloz a bírálat.

Nem hagyhatjuk szó nélkül azt a megjegyzést sem, hogy egyháziasnak 
lenni kényelmesebb, mint a Krisztusról bizonyságot tevő életet élni. Ez azok
nak a mérlegén áll így, akik az egy háziasságot soha sem vették komolyan 
-s akik azt képzelik, hogy lehet Krisztusban való élet az Ő e világon maga
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utáu hagyott nagy történelmi organizmusának teljes negligálása mellett. E z  
túlontúl individuális felfogás, s azt mondjuk kényelmes is. Az, hogy mi ké
nyelmesebb, nem az elven, hanem az egyénen fordul meg. Én viszont azt 
mondanám : könnyebb Krisztusról való individuális és sokszor csak beképzelt 
bizonyságtevésekkel teletarkitani ezt a világot, annak egy-két köröcskéjét, — 
mint vállalni a közösséget Krisztus egész testével minden sömörgözése, szep- 
lője, sőt bénult testrészei dacára is. Ép az volt a baj, hogy sokáig azt gondol
tuk : az egyházban élni hívő életet, — az a könnyebb s hogy nehezebbet 
találjunk magunknak, a falakon kívül kell mennünk.

Mindezt nem Kroeker leckéztetésére írjuk, hanem a világosság terjedé
sének szolgálatában. Hisz művében annyi jó, mély, finom és őszinte igazság- 
keresés van, hogy az abban való elmélyedés csak áldással járhat. Egyébként 
hisszük, hogy 1928 óta ő maga is sokat fejlődött. írását már kiadásakor alá
zatosan a múlandóság bélyegét magánhordónak vallotta. A fordítás — Szikszai 
Bénitől — nagyon jó. A Bethánia nagy szolgálatot tett kiadásával. Szeretnénk 
hinni, hogy nemcsak a közösségileg mór megnevelt emberek számára, hanem 
mindazoknak, akik szeretnének együtt lenni a Mesterrel csendben és szolgá
latban egyaránt! Ára 2 P. Megrendelhető a Harangszó, vagy Misszióegyesület 
Iratterjesztésében is. Gáncs Aladár.

Törvényeit, rendeletek, elvi jelentőségű határozatok.
Közli: Vértesi Zoltán.

231.703—1934. B. M. Kiskornak nagykorusitása ügyében 
szülők, nagyszülők és rokonok meghallgatása

3306—1934. B. M. eln. sz. Hadigondozottak alkalmazásának 
előnyben részesítése.

194.881—1934. B. M. Nyilvános előadások szereplőinek 
ellenőrzése. Az engedély kiadásánál az elsőfokú rendőrhatóság 
az összes működő, előadó tagok erkölcsi bizonyítványát ellen
őrizni tartozik.

Legfelsőbb kézirat 1934. aug. 20. II. Rákóczi Ferenc szob
rának felállítása.

7210—1934. M. E. A hitfelekezeti elemi iskolai tanítók ré
szére az iskolafenntartóktól járó készpénzilletményeknek a m. kir. 
központi illetményhivatal utján kiutalása.

3679—1934. B. M. eln. sz. A hadirokkantok soronkívüli 
fogadása.

2200—1934. P. M. sz. A védett birtok tulajdonosának rend
kívüli tőketörlesztés esetében járó jutalom,

80 500—1934. F. M. sz. A vetési bagolypille irtása.
25 7—1934. Hbir. sz. Ügy- vagy jogalap-azonosság hiányá

ban a rendes bíróság és a közig, hatóság között hatásköri ösz- 
szeütközés nem merülhet fel.

8.700—1934. M. E. sz. A védett kisbirtok terheinek rendezése.
36/3—1934. Hbir. sz. A hatáskör szempontjából nem a 

jogviszonyoknak a felek részéről elnevezése, hanem annak a 
fennforgó tények szerint minősülő valódi tárgyi természete az 
irányadó.

9.100—1934. M. E. Az éves gazd. cselédek szolgálati idejé
nek rendkívüli meghosszabbítása.
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199.900 — 1934. B. M. sz. A műkedvelői előadások műsorá
nak fokozottabb ellenőrzése.

Kérdés. Követheti-e az apa vallását az utólagos házasság 
által törvényesített hét éven aluli leánygyermek, akiknek a szü
lői a házasságkötés előtt a gyermekek vallására vonatkozóan 
olyan megegyezést kötöttek, hogy a házasságból született gyer
mekek az apa vallását kövessék? Állítólag az 59.845—1901. 
B. M. határozat a gyermekek vallására vonatkozó megegyezést 
akként magyarázza, hogy ennek hatálya kiterjed a házasságon 
kívül született, de utólag törvényesített gyermekekre is. Felelet. 
A hivatkozott belügym. r. a következőket mondja: „A gyerme
kek vallására nézve az 1894. XXXII. t.-c. értelmében kötött 
megegyezés hatálya az 1868. 53. t.-c. 15. § a értelmében a há
zasság előtt született, de az utólagos házasság által törvényesí
tett gyermekekre is kiterjed". (Belügyi Közlöny 290—1901).

A gazdasági cselédek vasárnapi munkaszünete. Az 1907. 45. 
t.-c. 30. § rendelkezése szerint a gazda köteles gondoskodni 
arról, hogy gazdasági cselédjének vasárnapokon és a cseléd 
sátoros ünnepein munkaszünete legyen. Ha a gazda e kötele
zettségét megszegi, őt a hatóság az 57. § szerint alkalmazandó 
büntetésen felül, a cselédnek okozott esetleges kár és az eljárási 
költségek megfizetésére is kötelezi. (78.000—1934. F. M.).

Ha a lelkész által haszonélvezett és természetben birt lakás 
az egyházközség tulajdona (tehát nem bérház), akkor e lakás 
után kereseti adó nem róható ki. (Kereseti adó Utasítás 1927— 
30.000 16. §.)

Egy arany korona: 1 P 36 f.
87.457—1934. B. M. sz. az örökbefogadott gyermeknek az 

örökbefogadó atya részéről utólagos törvényesitése, valamint a 
vegyesházasságuak egy vallásuak házasságává válása esetén 
kiállítható anyakönyvi kivonat. Abban az esetben, ha az örökbe
fogadottat örökbefogadója törvényesíti, a magyar magánjogi 
törvénykönyv szerint az örökbefogadás a törvényesítéssel meg
szűnik. Eb>ől azonban még nem következik az, hogy az örök- 
befogadásra vonatkozó feljegyzést az anyakönyvből törölni lehet. 
A törvényesítés bekövetkeztéig ugyanis az örökbefogadás jogi 
hatásai fennállanak s ennél fogva az örökbefogadásnak az anya
könyvbe történt feljegyzése mindaddig az időpontig, amíg a 
gyermek törvényesítve nem lett, közhitelességgel igazolja, hogy 
az örökbefogadási jogviszony fennállott, aminek igazolására 
pedig a törvényesítés anyakönyvi feljegyzése után is szükség 
lehet. Ilyen esetben tehát a törvényesítés anyakönyvi feljegyzé
sének szövege a szóban levő gyermek családjogi helyzetében 
beállott változást az előadott jogi álláspontnak megfelelően ki
fejezésre kell, hogy juttassa. Az anyakönyvi feljegyzés szövegét 
abban az esetben, ha a természetes apa által örökbefogadott 
gyermek törvényesitése szüleinek utólagos házasságkötése foly
tán közigazgatási utón nyer megállapítást, ilyenformán kell 
megállapítani: „A gyermek az anyának a természetes atyával. 
Balázs r. k. 1891. évben született napszámos, ajkai lakossal
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Ajkán, 1934. febr. 23-án kötött utólagos házassága által törvé- 
nyesíttetett, ennek folytán Balázs Ferenc részéről történt örök- 
befogadása megszűnt. (Veszprém vm. alispánja 3428—1932. sz.) 
1934. márc. 22. X. Y. anyakönyvvezető."

Az a körülmény azonban, hogy a természetes apa által 
örökbefogadott gyermek utólagos házasságkötéssel történt törvé- 
nyesítése esetében az örökbefogadásra vonatkozó feljegyzést az 
anyakönyvből törölni nem lehet, nem áll útjában annak, hogy 
az ily gyermek születésére vonatkozó anyakönyvi bejegyzésről 
tartalmilag egyező oly anyakönyvi kivonat állíttassék ki, melyből 
az örökbefogadás nem tűnik ki. Igaz ugyan, hogy az örökbe
fogadásra vonatkozó feljegyzés nincs megemlítve azok között a 
feljegyzések között, amelyeket az A. U. 115. §. 3 ik bekezdése 
szerint a tartalmilag egyező kivonatból ki kell hagyni, az örök- 
befogadásra vonatkozó feljegyzés kihagyása azonban okszerűen 
következik a fönti A. U. rendelkezéséből, hogy a tartalmilag 
egyező anyakönyvi kivonatokban a gyermek családjogi helyze
tére vonatkozó adatokat a változott helyzetnek megfelelő álla
potban kell feltüntetni; már pedig a gyermek családjogi helyzete 
tekintetében a változott helyzet az, hogy a törvényesítés folytán 
az örökbefogadás megszűnt s így az örökbefogadásra utaló be
jegyzés a tartalmilag egyező anyakönyvi kivonatban nem fog
lalhat helyet. Félreértések elkerülése végett megjegyzem még, 
hogy kifejtett álláspontom nem vonatkozik arra az esetre, ha 
az örökbefogadó nem természetes atyja az örökbefogadott gyer
meknek. Idevonatkozóan ugyanis a magyar magánjogi törvény- 
könyv 222. §-ban foglalt következő rendelkezés irányadó: „Ha 
az örökbefogadottat más törvényesíti, az örökbefogadott gyermek 
amennyiben saját családi nevét még viselheti, ennek helyébe 
a törvényesítéssel nyert családi nevet kapja; egyébként az 
örökbefogadás érintetlen marad, hacsak a felek fel nem bontják." 
Ilyen esetben tehát — tekintet nélkül arra, hogy az örökbe
fogadott gyermek az örökbefogadási szerződés értelmében családi 
nevét megtartotta-e, vagy pedig örökbefogadójának családi nevét 
vette-e fel — az örökbefogadásra vonatkozó feljegyzést érintet
lenül kell hagyni s így azt az ilyen gyermek születéséről szóló 
anyakönyvi bejegyzésről tartalmilag egyezően kiállított anya
könyvi kivonatban is ki kell tüntetni.

A gyermek vallására vonatkozóan az 1894. 32: t. c. 1. §. 
értelmében létrejött megegyezést oly esetben, amikor az egyik 
házastárs a másik házastárs vallására tér át, úgy, hogy a há
zasság egy vallásuak házasságává válik, a tartalmilag egyezően 
kiállított anyakönyvi kivonatból kihagynia nem lehet.

Nem férhet kétség ahoz, hogy az A. U. 115. §. 11. pont
jában foglalt rendelkezéseknek — kivételes jellegükre tekintet
tel — az azokban fel nem sorolt esetekre való alkalmazásáról 
helyes jogszabálymagyarázat mellett nem lehet szó s így ezidő 
szerint a tartalmilag egyező anyakönyvi kivonat az imént emlí
tett kihagyással nem állítható ki. Az A. U. 115. §. ugyanis a 
szöveghűség elve alapján áll, amely szöveghfiségtől e §. 11. p.



138

csak annyiban enged eltérést, amennyiben a törvényesítés né
mely eseteiről, vagy a leszármazás kérdésében hozott biróí 
Ítéletről, tehát oly tényekről van szó, melyek a gyermek szüle
tési időpontjáig visszahatnak, vagy melyek a kegyelem erejénél 
fogva a gyermek hátrányos családjogi helyzetét egészben é& 
gyökerében orvosolják és egyúttal a szülők utólagos házasság- 
kötésével kapcsolatosak. A gyermek vallására vonatkozó meg
egyezés kihagyása azonban bizonyos tekintetben a valóságnak 
meg nem felelő tény tanúsításának látszatát keltené.

*  **
Lelkészek és tanítók kereseti adója. Többször előfordul, hogy 

a lelkészi és tanítói javadalmi földek után az egyházi tisztvise
lőket nemcsak földadóval rójják meg, hanem kereseti adóval is. 
Szügyi József békési ref. kántor egy ilyen kivetést megfelleb
bezett s végső fokon a magyar királyi közigazgatási bíróság 
1926. jún. 25-én 13 965/1926 P. sz. végzésében a szolgálati illet
mény fejében haszonélvezett földbirtok után előírt kereseti adó- 
törlését rendelte el.

Az ítélet indokolása kimondja, hogy a jogszokás és birói 
gyakorlat alapján, amint ezt különben a m. kir. közigazgatási 
bíróság a XXVI. sz. döntvényének és több elvi jelentőségű 
határozatának indokolásában is kimondotta s amint az tételes 
törvényünkben is kifejezésre jut, a haszonélvező tényleges bir
tokosnak tekintendő, mint ilyen a haszonélvezett dologra eső 
minden rendes és rendkívüli teher és költség, tehát az adók 
viselésére is köteles. A földadót az 1925. évi 100. sz. P. M. 
rendelettel életbe léptetett hivatalos összeállítás rendelkezése 
szerint a tényleges birtokos fizeti s tényleges birtokosnak a 
tulajdonos, illetőleg a haszonélvező tekintendő. Az egyházi tiszt
viselő tehát a javadalmi földet terhelő földadónak az alanya. 
A kereseti adóról szóló 1925 — 300 sz. H. ö. 4. § ának 1. pontja 
szerint pedig nem tartoznak kereseti adó alá a földadó alanyai
nál a mezőgazdasági stb. termelés jövedelmei, ha ezek a saját 
nyerstermékeinek ipari feldolgozása nélkül való eladására szorít
koznak. A 30.000/925. sz. P. M. rendelet 16. §. 2. bekezdés 2. 
pontja szerint is a kereseti adó alapjához nem számítható a 
szolgálati illetmény fejében haszonélvezett ingatlanokból szár
mazó jövedelem akkor, ha az ingatlan után járó hozadéki (jelen 
esetben föld-) adót az idevonatkozó törvényes rendelkezések 
szerint a haszonélvező javadalmas köteles fizetni és viselni.

Megállapította a bíróság, hogy a haszonélvezett föld hasz
nálatából húzott jövedelem a kereseti adó tárgyát még akkor 
sem képezheti, ha a földadót a törvényes rendelkezéstől eltérő- 
leg nem is az egyházi tisztviselő fizeti, hanem annak fizetését 
a szolgálatadó egyház vállalta magára.


