
Első ige.

„Népek és országok fölé rendellek."
Jerem. 1, 10.

Isten szolgáinak lelki arca szolgálatuk töredékessége, 
avagy teljessége szerint rajzolódik ki. Hivatásuk gazdagsága 
attól függ, hogy minő tartalommal töltik meg életszolgálatuk 
külső kereteit.

Mi a lelkész elhelyezkedése gyülekezetében és egyházá
ban? Hol áll az Isten szolgája? A nép előtt? A nép mellett? 
A nép felett?

Természetszerűleg közelfekvő az a gondolat, hogy Isten 
szolgája a nép előtt áll, mint annak elhívott vezére. Bizalommal 
hívták, kézen fogták, munkára kötelezték, vezéri szolgálatra 
élre állították. Tevékenykedése ezen kapcsolatok következmé
nye. Teljesíti hivatásából folyó kötelességeit: prédikál, szolgál 
oltár előtt, koporsónál és bölcsőnél, katedrán és betegágynál. 
Látszólag egyszerűvé válik papi értékének lemérése, ha ahhoz 
nem szükséges egyéb, hanem hogy a nép előtt álljon és fel
sorolt kötelezettségeit teljesítse.

Közel fekszik az a gondolat is, hogy Isten szolgájának 
értéke abban rejlik, hogy ő a nép mellett áll. Nemcsak vezér, 
hanem testvér. Nemcsak gyeplőtartó acélkeze van, hanem me
legen érző szíve is. Nemcsak célt vigyázó, távolba tekintő sas
szem jellemzi, hanem kicsi ember-érzések és történések felett 
megértéssel megpihenő könnyes tekintet is. A nép mellett áll. 
Szivét adja néki. Pásztor szemmel figyeli munkáját. Érző lélek
kel osztozik életváltozásai örömében és gondjában. Pásztorszó 
hangzik ajakáról. Pásztorkéz illeszkedik segítőén családok kor- 
mányrudjára. Pásztorhűség kopogtat az ajtókon. Önmagát kínáló, 
egyszerű értékelés lenne Isten szolgája számára a pásztori szív 
hűsége, kitartása és elfogyhatatlan szeretete.

Érték és követelés, hogy a lelkész a nép előtt és a nép 
mellett álljon. De tartalmat, erőt és kiegészítést mindegyik ama 
harmadikból nyer: Isten szolgájának a nép felett kell állnia.

A  „felett“ szó nem oligarchikus uralom, hanem egy felsőbb 
képviselet megjelölése. Azt jelenti, hogy Isten az ő szolgáját 
teljességet követelő megbízással küldi el a földre. Nem elégszik 
meg a néppel összefűző jogi kapcsolattal, avagy érzelmi közös
séggel. Nem elégíti ki ő t  a hivatás egyes szolgálatainak vi
szonylagos értékű művelése. Isten az ő szolgáitól határozott 
felsőbbséget, szolgálatuk teljességét követeli, midőn az ő esz
ményeinek és igazságainak képviselését bízza reájuk. A  lelkész
nek a nép felett kell állnia.
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„Lásd, én e mai napon népek fölé és országok fölé ren
dellek téged, hogy gyomlálj, irts, pusztíts, rombolj, építs és 
plántálj /“

Isten szolgája az örökkévaló isteni akaratnak és örök 
erkölcsi világrendnek a képviselője. Minden szolgálatában en
nek kell lennie. Igehirdetését ez teszi isteni parancsközléssé. 
Pásztori munkáján ez világít át ragyogó fénnyel. Kormányzási 
munkájába ez visz magasabb céluságot és értelmet. Ez üt 
ismertető bélyeget egész éleiére. Istent szolgálja egész életével, 
Isten akaratát, életeszményét, erkölcsi világrendjét képviseli. 
Törpe és gyarló kicsinységében is az egyetlen örök nagy hata
lom képviselője, egy darabka verőfényes ég a múlandó földön. 
Élete gyülekezetének olvasókönyve, igehirdetésének megerősí
tése, vagy cáfolata. Egyéniségében az evangélikus egyház élet- 
tipusa tükröződik. Lelkében evang. hittudat lüktet. Jellemét 
evangélikus, öntudatos, érett, felelősségérzetes vallásosság tölti 
el. Bűnbánati kegyelem-sóvárgása, üdvösségreménysége éppen- 
úgy egyháza szívéből sarjadzik, mint mindennapi életén átüt
köző szokásai, szórakozásai, ember-értékelése és Isten előtt való 
hódolata. Isten szolgájának így kiformálódó élete ad jogot Isten 
képviselésére, akaratának hirdetésére és életeszményének köve
telésére. Isteni küldetés után ez az emberi ámen. Isten követé
sére ez a szolgálat bátorsága. így válhatik a gyarló, fogyatékos 
tudású, szegény, gondokkal küzködő lelkész Isten határozott 
szavú képviselőjévé, ki a nép felett áll és mer szembeszállni 
rejtett és feltárult bűnökkel, gerinctelen társadalommal, egyéni 
és közösségi istentagadásokkal.

A mai papi típusból ez a hősi vonás hiányzik, mint aho
gyan az egyház arcán is ez a vonás szintelenedik el leginkább. 
Sokszor elnémul Krisztus igazsága a társadalmi béke kedvéért. 
A  változhatatlannak vélt gazdasági rendszerrel szemben elho
mályosodnak Krisztus szociális eszméi. Lelki érdek helvett 
anyagi érdeket szolgál a megalkuvás. Megtűrt marad az ember 
és társadalom igazi lényét elfedő álarc s leplezetten virágzik 
a jóltudott, de kényelemből meg nem bélyegzett bűn.

Isten szolgájának az ő küldetése szerint nép és korszak, 
ember és társadalom felett kell állnia. Hivatása és kötelezése 
megvan erre. Az a kérdés, hogy szolgálata és egyénisége, lel- 
külete és életérdemessége képessé teszik-e erre a megdöbben
tően fenséges küldetésre?

D. Kapi Béla.
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Tanulmányok.

Az egyházi diakónia, —
minek látják az emberek és minek kell lennie?

Ezen tanulmány tárgya az egyházi diakonia, és pedig úgy, 
amint az emberek rendesen látni szokták és úgy, aminek igazi 
mivolta szerint lennie kell.

A diakonisszák munkája az emberek szeme előtt folyik 
le s így nem csodálhatjuk, hogy az emberek különbözőképen 
látják és ítélik meg, aszerint, hogy milyen szemüvegen nézik 
s lelki világuk, érdeklődésük köréhez képest mi tűnik szemükbe.

Mikor a diakonissza valahol megjelenik, ahol még nem 
láttak diakonisszát, sokan azt gondolják magukban: „íme, az 
evangélikus apáca ! Látszik, hogy az evangélikus egyház is 
utánozza a rém. kath. egyházat. Hiszen a diakonissza ruhája 
is ezt mutatja” . Erre először is azt mondjuk: nem félünk az 
összehasonlítástól s készséggel ismerjük el más egynáznak a 
szeretet-munkáját is. Hogy pedig a diakonissza nem evangélikus 
apáca, az éppen mai előadásunkból fog kitűnni. Ami pedig a 
ruhát illeti, hát igen, a diakonisszának csakugyan, saját meg
különböztető ruhája van, amely éppen csak őt illeti meg. A 
hivatását hirdeti az a ruha. Emlékezteti őt magát, hogy szent 
feladatra vállalkozott, amelynek becsületet kell szereznie egész 
viselkedésével. De emlékezteti a többieket is, hogy tudják, kivel 
van dolguk. S így az a ruha egyúttal védi is azt a diakonisszát 
a sokszor felületes és könnyelmű környezetben, amelybe mun
kája végzése közben kerülhet. De természetesen a ruha csak 
ruha, az igazi dísz és védelem az Istenben nyugvó lelkűiét.

A diakonissza megkezdi munkáját abban a városban, 
ahová kibocsátották. Ahová legelőbb szokták hívni, a betegszoba. 
Sokszor talán olyan helyre is hívják, ahol nem is volna rá ok
vetlenül szükség. Volna a családban talán több családtag is, 
akinek elsősorban volna kötelessége a beteg családtagot ápolni 
s rá is érne erre a munkára, talán értene is hozzá. Ha egynek 
terhes volna a munka, helyettesíthetné a másik De hallották, 
hogy van a gyülekezetben diakonissza s ennek a feladata a 
betegápolás. Hát megpróbálják, mert megtehetik. S a diakonissza 
derekasan, szeretettel, szakértelemmel végzi munkáját. A példát 
aztán mások is követik s szükség esetén szintén igénybeveszik 
a diakonissza segítségét. Megalkotják nézetüket s a diakonisszát 
betegápolónak tartják.

De csakhamar látniok kell, hogy az a diakonissza nem
csak a tehetősök házába megy, ahová betegápolónak hívják, 
hanem bejárja a várost s a szegényeket keresi fel: a legelha- 
gyatottabb viskókba, nyirkos pincelakásokba, nyomorult padlás- 
szobákba tér be. Tehát nem pénzért dolgozik; mert ahová
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legszívesebben megy, ugyan semmit sem tudnak érte fizetni,, 
aminthogy a diakonissza a maga személyére nézve semmiféle 
díjat, fizetést, jutalmat vagy ajándékot nem fogad és nem fogad
hat el. Itt egy elhagyatott nyomortanyán beteg a családfő, a 
kenyérkereső. Az asszonynak kell munka után járni. Hogyan 
ápolja férjét ? Hogyan lássa el apró gyermekeit ? Hogyan tartsa 
rendben a szegény otthont? Mikor keserves napi munkájával 
alig tud annyit keresni, hogy betevő falatjuk legyen. Megjelenik 
a diakonissza. Gondja kiterjed az egész otthonra. Betegét rendbe 
hozza, ápolja; az anyát támogatja az otthon rendben tartásá
ban. A  gyermekeket megmosdatja, velük imádkozik, jó visel
kedésre inti őket s megmutatja nekik, hogy már ők is tudnak 
segíteni, ha akarnak. Innen tovább megy. Beteg gyermek várja 
a másik tanyán. A szülők földhöz ragadt szegények. Amellett 
talán tudatlanok is és fásultak; mert a nyomor sokszor fásulttá 
teszi az embert. Orvost híni nem tudnak, talán nem is akarnak. 
A  szegény beteg gyermeket lehetetlen módon etetik s baját talán 
tudákos anyámasszonyok kuruzsló szereivel akarják gyógyítani. 
A  diakonissza lelki-testi tekintetben tanácsadója, támasza, segí
tője s talán megmentője lesz a családnak. — Amott egy tehe
tetlen aggastyán sinlődik piszkos szurdékában. Senki sem törő
dik vele. Fehérneműje nem ismeri a fehérséget. Kenyerét pa
nasszal nyújtják neki. Mindenkinek útjában van. A diakonissza 
reménysugárt hoz ebbe a szomorú életalkonyba. Az agg fel
üdülve érzi az ápoló, tisztító kezet. Könnyes szemmel hallgatja 
a biztató szót, amilyent már régen nem hallott s hovatovább 
a gyermek és unoka is ellágyul az önzetlen szeretet láttára és 
érezni kezdi a negyedik parancsolatban foglalt szent kötelessé
gét. — A  testi nyomor mellett sokszor mily megdöbbentő a lelki 
nyom or! Hányán nem tudnak már hinni az isteni szeretetben,. 
mert oly keveset látnak az emberek szeretetéből, akik Isten 
nevét hordják ajkukon. A hitevesztettek, a kétségben gyötrődök 
panasza sokszor átokká válik az emberekre, a társadalomra, 
magára az Istenre. A diakonissza nem fél közöttük megjelenni.. 
Talán durván, vagy legalább is ridegen és gyanakvással fogad
ják. De a tettben nyilatkozó, személyválogatást nem ismerő- 
szeretet még itt is megtöri a közömbösség jegét és a hála enyhe 
szavát kelti fel az átkozódás helyén.

Mindez nem kerüli ki az emberek figyelmét és a diako
nisszáról megalkotják véleményüket és ez szép bizonyítvány,, 
ha azt mondják róla : a szegények és elhagyatottak gondozója.

Vagy egy más kép. A  diakonisszát vidám gyermekek ve
szik körül. Messziről sietnek feléje sugárzó arccal s oly szívesen 
kisérik, ha ütjük egy irányba visz. Szeretettel hallgatják, nehe
zen vesznek tőle búcsút. Mindenik örömmel mondja el otthon, 
hogy látták a diakonissza-nénit. Nem is mondatják maguknak 
kétszer, ha arról van szó, hogy a néni szívesen látja őket a 
lakásán vasárnap délután, vagy máskor is, ha alkalmas idő 
kínálkozik rá. Megcsendül az ének, szól a szebbnél-szebb
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■elbeszélés, a gyermekek áhítattal hallgatják. De tanulnak hasz
nos munkát is. A  diakonissza a kis kezek számára is talál 
alkalmas munkát; a nagyokat pedig megtanítja arra, hogyan 
tanítsák a kicsinyeket. Mindez igazolja azoknak a véleményét, 
akik a diakonisszában a gyermeknevelőt, a gyermekek barátját 
látják.

Hogy a diakonissza segíteni is tudjon a nyomor tanyáján, 
■anyagi eszközökre is van szüksége. De honnan vegye ? Bejárja 
a  módosabbak otthonait. Itt egy kis pénzt kap, amott nagyobb 
•adományt tesznek le kezébe; amott ruhát szánnak a rongyok
ban sinlődő szegénynek; amott élelmi szerrel látják el az éhezők 
számára. Tehát a diakonissza kéregető, koldus? Igen, koldus 
is az Úrért és a szegényekért. Nem magának kér. Azért, ha 
megsebzi is sokszor a rideg szó, az elutasítás, elviseli, mert 
annak nevében kér, aki szegénnyé lett miérettünk, hogy mi az 
•ő szegénységéből meggazdagodjunk. Csakhamar lesznek olya
nok, akik a diakonissza helyett maguk állanak be a kéregetők, 
az adománygyűjtők sorába s nem is várják, míg a diakonissza 
jön, akinek idejét és erejét, kell, hogy a segítés, a szolgálat 
foglalja le.

íme ilyenformán folyik le a diakonissza élete az emberek 
alőtt. így látják őt s az ő személyén át az egyházi diakoniát. 
Látják mint betegápolást, mint a szegények és elhagyatottak 
gondozását, a gyermekek összegyűjtésére és nevelésére irányuló 
szeretetmunkát, a szeretet adományainak gyűjtésében lefolyó 
tevékenységet.

Az emberek véleménye és Ítélete, mint mondtuk, nagyon 
függ attól, hogy milyen a gondolkodásuk és életfelfogásuk. 
Lássuk ezt néhány példán.

Az egyház és vallás ellensége felzúdúl és méltatlankodik. 
Hiszen neki nem kell semmi, ami egyházra, vallásra emlékez
teti. Neki leghőbb vágya az volna, hogy végre kipusztulna ez 
az előítélet, aminek a vallást tekinti. Ezért gyűlöli azokat, akik 
az egyház és vallás ügyét szolgálják. Nem túlzók, midőn ezt 
mondom. Elég arra hivatkoznom, amit a bolsevik-rendszer bizo
nyít. Ezer meg ezer pap mellett hány diakonissza volt a leg
kegyetlenebb üldözés tárgya; sőt, hányán jutottak vértanúságra 
■csak azért, mert egyházukat szolgálták s az emberekkel jót 
tettek az őrjöngő hitetlenség előtt gyűlölt Krisztus nevében! Az 
istentelenség fanatikusainak inkább kell Barrabás és Judás, 
mint Krisztus. Vajha ismeretlen volna népünk talaján ez a 
lelkűiét l De ki merné mondani, hogy ismeretlen ? . . .

Azonban nemcsak ezektől kell tartani, hanem a közömbö
söknek óriási táborától is, akik miatt az egyház lehet is meg 
nem is, akik a vasárnapra csak azért gondolnak, mert alkalmat 
ád nekik sportra s egyéb kedvtelésre. Ezek a diakonissza mun
káját is legfeljebb akkor veszik észre, ha szorult helyzetükben 
segítségüket igénybe kell venniök. Mennyire csodálkoznának 
ezek, ha egyszer nyomtalanul eltűnnék az életből mindaz, ami
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az egyházzal függ össze ! Csakhogy könnyebb a fának gyümöl
csét élvezni, mint a fát gondozni.

Manapság sokat halljuk azt a szót: szekularizmus. Azt a 
lelki irányt értjük alatta, amely úgy tesz, úgy él, úgy gondol
kodik, mintha mindazt, ami az egyház és vallás talaján nőtt,, 
az egyház és vallás nélkül is el lehetne érni. Betegápolás, sze
gények, aggok, elhagyottak gondozása, a gyermekek és az 
ifjúság gondozása, — az egész ú. n. szociális tevékenység, — 
azt mondják: miért ne lehetne mindezt vallás nélkül is éppúgy* 
sőt jobban gyakorolni? Ezek kikapcsolják a hitet, sőt magát 
az Istent — s egyenesen ellene törekesznek érvényesíteni tevé
kenységüket. Mint a sivár, aszaló sirokkó, úgy járja végig ez 
az irány a mai emberiséget. Ennek az iránynak tudatos és 
öntudatlan képviselői a diakoniában és a diakonisszában egy 
kihalásra kárhoztatott intézmény maradványát látják s szinte 
fölényes szánakozással tekintenek rájuk. De ne féljünk: a dia- 
konia kiállotta a próbát és ki fogja állani ezután is.

Nem felesleges talán megemlíteni azokat sem, akik a dia
konissza hivatásában alkalmas ellátást keresnek. Itt egy leány, 
aki talán keservesen csalódott; azt gondolja: már ez magában 
a diakonissza-hivatásra utalja, mint biztos menedékre. Annál 
inkább, mert talán szentimentális regényekben olvasott valamit 
a diakonisszáról. Disselhof, a nagy Fliedner utóda Kaiserswert- 
ben, így rajzolja meg azt a hamis diakonissza képet, amelyet 
az ilyen érzelgős lelkek alkotnak maguknak : „A  halvány arcon 
könnyeket szárítani, a sóhajtozó betegnek fáradt fejét gyöngéd 
kézzel támogatni, suttogó hangon békét lehelni a megtépett 
kebelbe, átszellemült arccal, mosolygó szemmel tekinteni a hal
doklóra. a mentő angyal szerepét játszani a kétségbeesett em
ber mellett: mindez oly szépen, oly édesen hangzik, költői, 
romantikus dolog. Hát még, ha a harctéren hazájáért vérző 
harcos sebét enyhítheti s így maga is hőssé válhatik és osztoz- 
hatik a férfi babérkoszorújában: óh nem igazán szép és édes, 
költői és romantikus dolog e z ! ? Am a valódi diakonissza
munka könyörtelenül letörli ezt a romantikus varázslatot". Azért 
jobb, ha idejében számol magával az, aki így nézi a diakonisszát.

Az se jöjjön közénk, akit talán hozzátartozói csak azért 
szánnak diakonisszának, mert a mindennapi élet reális köteles
ségteljesítésére nem látszik alkalmasnak. Egészen bizonyos, 
hogy akkor diakonisszának legkevésbbé alkalmas.

Láttuk tehát, mily különböző módon látják és Ítélik meg 
az emberek a diakonisszát és a diakoniát. Lássuk immár: mi 
is a diakonia a maga igazi mivoltában, minek kell lennie?

A diakonia szó szolgálatot jelent. Mint szolgálat áll előt
tünk már az apostoli korban. Annak a szeretetnek és szolgá
latnak a gyümölcse, amelyet Üdvözítőnk, az emberiségnek ez 
az egyetlen dicsőségű, isteni diakónusa tanúsított velünk szem
ben, aki nem azért jött — mint 25 évvel ezelőtt mondottam 
ezen a szent helyen, — hogy neki szolgáljanak, hanem, hogy ő
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szolgáljon és az életét adja váltságul sokakért. (Máté 20, 27-28.) 
Az az apostoli egyház, amelynek tagjai tapasztalták a Krisztus 
megváltó, bűnbocsátó, békességet, újéletet és üdvösséget nyújtó 
kegyelmét, mindjárt kezdetben megszülte a könyörülő szeretet 
munkáját. Az az üdvözítő hit, amely Krisztushoz fűzte a lelke
ket, egyúttal szeretetben fűzte össze a tagokat, nyelv, állás, 
rang és korra való tekintet nélkül. Ha ő  így szeretett bennün
ket, nekünk is egymást szeretnünk kell. Kell, — nem külső 
kényszer hatása alatt, hanem a lélek önkéntes, szabad kény
szeréből. Ez a benső kényszer egyúttal az igazi szabadság, 
így tulajdonképen a Krisztus gyülekezetének minden élő tagja 
szükségképen született diakónusa, született diakonisszája a 
hívők gyülekezetének. Ezért mondjuk ki mindjárt itt, hogy a 
diakonisszát ne úgy nézzük a gyülekezetben, mintha a könyö
rülő szeretetnek most már ő volna az egyetlen illetékes fő
bérlője ; ő  csak hivatásszerüleg végzi azt, ami mint Krisztus 
híveinek s az egyház élő tagjainak valamennyiünknek szent 
kötelessége.

De szükség volt a diakoniára, mint külön hivatásra is. 
A jeruzsálemi gyülekezetben az apostolok a hívekkel együtt 
hét alamizsnaszedőt választanak a szegények és özvegyek 
gondozására. (Ap. csel. 6.) Íme, ez már hivatásszerű diakonia. 
A szolgálatba csakhamar nőket is állítanak be. Pál apostol 
ilyen diakonisszát említ Phoebe személyében, akit azzal ajánl 
a római híveknek, hogy Phoebe a kenchreai gyülekezetnek és 
őneki, az apostolnak magának is sok hűséges szolgálatot tel
jesített. (Róm. 16, 1—2.) Kitűnik az apostoli iratokból, hogy 
ilyen egyházi szolgálók mindenfelé voltak a gyülekezetekben. 
Szolgálatot teljesítettek az istentiszteletnél, a szenthely rendben 
tartásánál, a nők keresztelésénél, a betegeknél és szegényeknél. 
Tehát a diakonia az apostoli korig megy vissza. Mikor aztán 
az érdemszerző cselekedetekről kezdtek ábrándozni,’ s az egy
házi szolgálatot teljesítőket egy kiváltságos rend tagjainak tekin
tették, a tiszta, apostoli, evangéliomi diakonia is veszendőbe 
ment s a kolostorok falai közé vonult. Immár nem a kegye
lemért, önként, hálás szeretetből teljesített szolgálat a legfőbb 
vezető gondolat, hanem az üdvösségnek a zárdái élet érdemé
vel való biztosítása.

Azért az evangéliomi egyházi diakonia nem az apáca
intézmény utánzása és átvétele, hanem visszanyulás az apostoli 
korba, újrafölvétele az apostoli egyház evangéliomszerű diako- 
niájának. így értette azt Fliedner ( 18U0— 1864), a diakonissza
intézmény ez úttörő munkása, Lőhe (1808—1872), az egyszerű 
neuendettelsaui falusi lelkipásztor, aki lutheri szellemben, tiszta 
lutheri hitvallásos alapon a diakonissza-intézetével ott abban 
a kis faluban oly intézményt létesített, amelynek áldása a föld 
egész lutheri egyházára kiterjed. Ennek az így felújult apostoli 
diakoniának a hajtása a mi pozsonyi diakonissza-anyaintéze- 
tünk, amely 1931-ben fennállásának 40. évfordulóját ünnepelte
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s ez a győri evang. diakonisszaintézet, amelynek negyedszáza
dos fennállását ünnepeljük.

A  diakonia szolgálat; az volt, az ma is, ebben a gyüle
kezetben is és az mindenütt, ahol meghonosodott. A Krisztus 
szolgálata azért, amit velünk tett. Hitből való szolgálat, mert 
mint a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt, hanem ha a 
szőlőtőn marad, úgy a diakonia is csak akkor él és hat és 
teljesítheti munkáját, ha a hit, a tiszta, föltétien odaadásban 
nyilvánuló hit fűzi a Jézus Krisztushoz. így lesz ez a szolgálat 
a szeretetnek, a könyörülő szeretetnek szolgálata; mert ez a 
hit a Krisztus szeretetéből merít naponta új szeretetet, amely 
soha el nem fogy, sőt a feladat nagyságával csak növekszik, 
mint a pálma a teher súlya alatt. így ez a szolgálat örömmel 
teljes hála, amely nem néz érdemet, nem vár jutalmat, nem 
kérkedik azzal, amit elért, hanem örömmel indul el mindennap 
segítő, mentő, boldogító terhes munkájára s abban boldog, hogy 
szolgálhat. Hadd idézzem Lőhe felejthetetlen szép rajzát, amely
ben azt, mondatja az igazi diakonisszával: „Mit akarok? Szol
gálni. És kinek akarok szolgálni? Az Úrnak az Ő nyomorult
jaiban és szegényeiben. És mi ezért a jutalmam? Én nem 
jutalomért, nem is a hálára számítva szolgálok, hanem hálából 
és szeretetből. Jutalmam az, hogy szolgálnom szabad. — És 
ha belepusztulnék? Ám pusztuljak el, mondotta Eszter, pedig 
nem ismerte azt, akiért én elpusztulnék és aki nem enged 
elpusztulni. — És ha elöregszem ? Szívem akkor is virul, mint 
a pálma és az Úr megelégít kegyelmével és irgalmával. Békes
ségben járom utamat és semmit nem aggódom.

íme az evangélikus egyházi diakoniának örökszépségű 
klasszikus képe, minden evangélikus diakonisszának fényes 
tükre, amelyben tisztán látja hivatását és megismerheti önmagát, 
hogy mennyire közelítette meg azt a magas eszményt, amely 
felé törekednie kell.

Ebből kitűnik az is, hogy a diakonia oly munka, amelyet 
valóban csak a hitben és a krisztusi szeretetben élő egyház 
végezhet el. Helyette senki más el nem végezheti. Ezzel tesz 
bizonyságot önmagáról, ezzel bizonyítja be a látni vágyó és 
látni akaró világnak a maga szükséges voltát, szinte mondhat
nánk : sokak szemében a létjogosultságát.

Az az egyház, amelyben a diakoniának, a hitből fakadó, 
hálás szeretetből táplálkozó szolgálatnak szelleme él, annak 
van feladata, és azért van jövője. A diakoniának. a szeretet 
szolgálatának megújhodása, egyúttal az egyház megújhodása 
is és viszont az élő egyház a szeretet szolgálatával bizonyítja 
be a világnak, hogy Krisztus anyaszentegyházában az áldás 
forrásai csörgedeznek az egész emberiség javára.

Dr. Pröhle Henrik
pozsonyi lelkész.
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Magyar Theologia
címen adott ki egy harminckilenc részből álló munkát 
1709-ben II. Rákóczi Ferenc híres evangélikus tábori 
lelkésze, az ifjabbik Ács Mihály. Munkáját, amelyet 
„König Fridericus János: Positiva Theologiája" sze
rint írt. Bercsényi Miklós „jószágai főprefectusának, 
Szirmai Miklósnak és feleségének Cseri Zsuzsánná- 
nak“ ajánlotta. A bárifai gimnázium kiváló rektorá
nak munkájának előszavát és egy fejezetét, a XIX. 
Articulust mutatjuk be alább. Az előszó nemcsak 
érdekes egyházirodalomtörténeti adatokat nyújt, ha
nem a könyvkiadás „patrónusok nagy fösvénysége 
miatli“ nehézségeiről is beszél. A közölt articulus 
pedig mai napság is elfogadható és elfogadandó 
pontos tükrét nyújtja a lelkipásztori tiszttel kapcso
latban lévő kérdéseknek.

E mostani emberek között sokan vannak keresztyének 
színnel, de felette igen kevesen szívvel; sokan nevezettel, ke
vesen cselekedettel; sokan a régi keresztyének emlegetői, de 
igen kevesen azoknak követői; kiki keresi csak a maga hasz
nát, de nem igyekezik előbb mozdítani az Istennek Anyaszent- 
egyházát, amely nagy fösvénységért és az Úristen hozzánk 
küldött szent igéjéhez való háládatlanságért immáron az Úr
isten az emberekre bocsátott oly nagy tudatlanságot és az igaz 
isteni ismerettől való elszakadást, hogy sokan azt sem tudják: 
Mit hisznek? Vagyon-é Isten és ki légyen? Hány légyen állat
jában, valóságában, személyében és akaratjában? Miképen 
kellessék e világon Isten akaratja szerint élnünk és holtunk 
után idvezülnünk ? Ezt a nagy tudatlanságot látván a mi isten
félő eleink, hogy nemzetünkben és vallásunkon lévő emberek 
között az Istennek ismérete jobban-jobban terjedne, nemcsak 
őmaguk sok szép idvességes könyveket irának és a közönséges 
lelki épületért kinyomtattatának, hanem más idegen nyelvekből 
is Magyar nyelvünkre fordítának, kik közül most is néhol-néhol 
láttatnak ama kegyes emlékeztető Szent írás magyarázó Docto- 
rok és Professzorok Theológiái, úgymint HUTTERÚS LÉNÁRDÉ, 
HUNNIUS AEGIDIUSÉ. HUNNIUS MIKLÓSÉ, MEISNER BOL
DIZSÁRÉ, HAFFENRÖFFER MÁTYÁSÉ, MEIER FRIDERICUS 
JÁNOSÉ, KEGELIUS FILEPnek XII. elmélkedés!, GERHARD 
JÁNOSnak a kegyességről való gyakorlása, ARNDT JÁNOSnak 
Paraditsom kerte, MOLERUS MÁRTONnak a keresztyén életnek 
és idvességes halálnak mestersége: aminémű könyvek, mivel 
már az időnek mostoha irigysége és a patrónusoknak nagy fös
vénysége miatt eklézsiánknak nagy kárával elfogyván, hogy a 
tudatlanság felettébb el ne hatna, KEGYELMÉTEK, TEKIN
TETES URAM ÉS, ASSZONYOM igaz keresztyéni buzgóságtól 
indíttatván és az Úristennek tiszteletihez való buzgó szeretettől 
viseltetvén maguk lelkek idvességére szükségesnek, alíták lenni.
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Az egyházi szolgálatról.
Micsoda az egyházi szolgálat?
Oly közönséges Istentől szereztetett szent hivatal, melyet 

a rendesen elhivattatott és felszenteltetett egyházi szolga kivált
képen való hatalommal végbeviszen az Istennek dicsőségére 
és az embereknek üdvösségére (1. Kor. 4, 1. 2. Kor. 4, 1.)

Micsoda tiszte vagyon az egyházi szolgának?
I. Az Istennek sz. igéjét tisztán hirdetni. (2. Tim, 3, 16.) 

A penitentiatartást, a bűnöknek ingyen való megbocsátását 
prédikálni és a Jézus Krisztus felől bizonyságot tenni. Állhata
tosan, minden időkben. (Luk. 24, 47. Csel. 2Ö, 28. Ján. 10, 23.)

II. A sz. sakramentumokat az Isten rendelése szerint ki
szolgáltatni. (Máté 28, 20. 1. Kor. 12, 23.)

III. A betegeket, lelki szomorúakat, kétségbeesteket, hitök- 
ben tántorgókat vigasztalni, látogatni és hitükben erősíteni s 
halálukhoz és a békességes tűréshez készíteni, a rendeletlene
ket dorgálni s inteni. (1. Pét. 5, 23.)

IV. Az egyházi fenyítékkel vagy menyország kulcsaival 
igazán és illendőképen élni. (Máté 16, 19.)

Miért mondod a lelkitanítót szolgának?
1. Mert nem engedett az Isten a papoknak az ő nyáján 

világi uralkodást, hatalmat és méltóságot, (Luk. 22, 26. 1. Kor. 
3, 7.) hanem

II. hogy mint számadó pásztorok, őrállók, plántálok, öntö
zők, szolgák, követek, hirdetők legeltessék az Istennek nyáját. 
(1. Pét. 5, 2—4.) Mivelhogy nem ők váltották meg a maguk 
véreken s nem maguk uraságok alá az eklézsiát, hanem a mi 
Urunk Jézus Krisztus, kinek ők csak hirdetői.

Szükséges-é, hogy a tanításra kiváltképen szóló hívás
sal hivattassék az eeyházi szolga?

Igenis, mert 1. a Szentirás nyilván nem javalja, hogy va
laki hivatal nélkül tanítson (Ján. 10, 1. Róm. 10, 15.), ezért a 
hivatal nélkül való tanítókat a Krisztus ragadozó farkasoknak 
nevezi (Máté 7, 15.). Tolvajoknak és lopóknak (Ján. 10, 3.). 
Azért a próféták és apostolok az ő Írásuknak elején mindjárt 
a maguk hivattatásukat szokták feltenni.

2. Mert ez a rendes hivatal az eklézsiában; ha nem volna, 
az eklézsiában semmi rend nem volna, az Isten pedig nem 
akarja, hogy mindnyájan doktorok és papok legyenek, hanem 
hogy hallgatók is (I. Kor. 12, 6. Efez. 4, 11.). Amint az ő aján- 
déki is sokfélék.

3. Mert a tanítónak is lelkiismerete csendesebb lehet, ha 
valami veszedelem éri őt az ő tisztében, mert bizonyosan tud
hatja, hogy az Isten kegyelme őnála lévén, az ő tisztében mun- 
kálódik (1. Kor. 15. 10.). Azért a maga hivatalában bizakod- 
hatik is. (Sirák 10, 30.)

4. A  hallgatókra nézve is, kik innét megtudhatják bizo
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nyosan, hogy őket az Isten követje tanítja, inti és feddi, ezért 
ezt békével, jó  szívvel el is fogadják.

Kinek vagyon hatalmuk a tanítóknak elhivatására ?
I. A  hallgatóknak és ahol számos népség vagyon az ek

lézsiában, az arra választott presbytériumnak adatik hatalom a 
papok választására és elhivatására, mint az apostolok is az ily 
dolgokban az eklézsiának akaratját vették mindenkor (Csel. 1. 
15. 23. 6. 1. 5. 6. 13. 1. 14. 13. Tit. 1, 3. 1. Kor. 15, 8.). Ugyanis,, 
aki mindenek előtt akar járni, annak mindektől kell választatni.

II. A  papoknak is vagyon jussuk, sőt elsők ezen dologban, 
úgymint, kik jobban tehetnek ítéletet mások előtt a tanítókról 
és tartoznak számot adni a hallgatók leikéről (Zsid. 13, 17. 
Ezék. 3.). Ezért mind az apostolok s mind az ő successoraik 
hívtak papokat (Tit. 1, 7.).

III. A keresztyén tisztviselők is ezért örök eklézsiának 
dajkáinak és tutorinak neveztetnek. Az Ótestamentomban a 
királyoknak gondjuk volt a lelki tanítókra (1. Krón. 16, 7. 2. 
Krón. 29, 4.). Az Isten is fenyegeti azon tisztet, valaki eziránt 
gondot nem visel az eklézsiára (Ésa. 60, 10. Jer. 48, 10.).

Mit kivántatnak még az elhivatott személyben?
I. A tudomány. Mert, aki mit nem tud, azt nem taníthatja. 

Megkivántatik azért az egyházi pásztorban, hogy mind igazat 
tudjon tanítani, s mind a hamis tudományokat megcáfolni tudja. 
(Ján. 10, 12. 2, Tim. 3, 16, 17.) Tehát, aki csak középszerint is 
nem értelmes és nem tudós, nem kell bocsátani és hívni ily 
nehéz tisztre.

II. Hogy a tanításra alkalmatos legyen. Mert nem elég, 
hogy valaki csak magában bölcs és tudós légyen, de megkiván
tatik, hogy amelyet igazán tud, másokat úgy taníthasson, hogy 
abból épületet vehessenek.

III. A z ártatlan és a tükör élet, hogy megfeddhetetlen 
légyen az ő külső társalkodásában (nem hogy vétek nélkül való 
légyen, mert ő bűnös ember) és hallgatóit meg ne botránkoz- 
tassa feslett életével, hogy amit egy kezével épít, azt a mási
kával el ne rontsa.

Mi követi az egyházi szolgának elhivattatását ?
Az Istennek parancsolatja szerint azon személynek közön

séges helyen való felszenteltetése.
Micsoda a felszenteltetés ?
Oly szent munka, mely által a püspök, vagy esperes, az 

egész presoyterség és az eklézsia előtt a felszentelendő sze
mélyt megexerninálván az ige és kezének rávetése által a sak- 
ramentumoknak kiszolgáltatására és az Isten igéjének tiszta 
hirdettetésére kötelezi. (Csel. 13, 2. Máté 9, 5. 1. Tim. 4, 14. 
Csel. 6, 6).

Szolgálhat-é az eklézsiában felszentelés nélkül valaki ?
I. Meg kell azt tudni, hogy a felszentelés nem tartozik a  

hivattatásnak valóságához.
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II. Mert a hadakozásnak, döghalálnak és dühös üldözés
nek idején a felszenteltetés meggátoltathatik, de ugyan a taní
tásnak és a sakramentumoknak kiszolgáltatását el nem mulat
hatni ; azért ilyenkor is, ha lehetséges a botránkozásnak és 
újításnak eltávoztatásáért a felszenteltetés mindenkor szükséges, 
amint a szt. Pál példája is tanít (Csel. 9, 7.) és parancsolatunk 
is lévén felőle (Csel. 13, 2. 3.).

Mit vallasz és tartasz az eklézsiában lévő rendtar
tásokról ?

I. Hogy bizonyos ceremóniákat igen is kellessék tartani, 
mint a csendességre s mind a jó  rendre nézve, olyakat t. i., 
melyeket bűn nélkül megtarthatunk, akik sem hitünkkel, sem 
az Isten igéjével, sem felebarátunk szeretetével nem ellenkeznek.

II. Nem tartom azon ceremóniákat isteni tiszteletnek és 
arra érdemeseknek, mert csak közdolgok és emberektől szerez
tetett változható szertartások, melyeknek megtartása az Istentől 
kegyelmet és a bűnöknek bocsánatját nem nyeri (Máté 15, 13.). 
Mivel nem is Istentől rendeltettek, mert ha Isten szerzetté volna, 
nem volnának közdolgok és parancsolatunk is volna felőlük.

III. Hogy ezeket mint az idvességünkre szükségeseket 
senki is az anyaszentegyház nyakára nem kötheti (Máté 15, 9.) 
és az eklézsia is oly ceremóniákat nem szabhat, hogy azokat 
elhagyni vétek volna és amelyek a lelki dolgokra szükségesek 
volnának (Jak. 4, 12.).

IV. Mindazáltal, amely rendtartásokat vétek nélkül meg
tarthatunk és hasznosak a jó rendnek megtartására, az eklézsia 
csendességére és tisztességére valók, azokat meg kell tartanunk, 
úgymint akik az érdemnek vélekedésétől, bálványozástól és 
szükséges voltuktól megtisztíttattak, ilyenek a képeknek emlé
keztető tartásuk, magános kommunikálás, a Jézus nevére való 
térdhajtás, süvegvetés, evangéliumi leckék, némely jeles ünnepek.

V. A ceremóniáknak külömb-külömbféle tartásuk és más
képen véle való élés nem szerez a mi hitünkben külömbözetet 
és hittől való szakadást, mivel azok köz s nem a Krisztustól 
szereztetett rendtartások (Róm. 14, 1.).

Micsoda az egyházi fenyíték?
Istentől rendeltetett hatalom, mely által a megtérő bűnösök 

az ő bűneiknek terhe alól feloldoztatnak, a megtérni nem aka
rók pedig az Anyaszentegyházból kirekesztetnek (Máté 16, 19. 
Ján. 20, 23. 1. Tim. 5, 20. 1. Kor. 5, 5.) mindaddig, valameddig 
megtérnek.

Hogy nevezi a Szentirás az egyházi fenyítéket?
Kulcsnak (Máté 16, 19.), mivel ezáltal a mennyeknek or

szága a megtérő bűnösöknek megnyittatik s a megtérni nem 
akaró előtt bézároltatik. Tudd meg pedig, hogy a kulcs nem 
a két hatalmat, hanem az egy hatalomnak két munkáját s 
hasznát jelenti I
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Kinek adta a Krisztus ezen kulcsokat?
I. Az apostoloknak egyenlőképen, mert aki azt mondá 

szent Péternek : Néked adom a menyországnak kulcsait, ugyanő 
mondotta a többi apostoloknak is : Valamelyeket megkötendetek 
e földön, megkötve lesznek az egekben is és valamelyeket meg
oldotok ejöldön, meg lesznek oldva az egekben is (Máté 18, 18.).

II. És az apostolok successoroknak világ végezetéig (Róm.. 
10, 15. Jer. 23, 21. Zsid. 5, 4. Eféz. 4, 10, 11.), mint az Isten 
titkai sáfárinak (1. Kor. 4, 1.).

Micsoda hatalom engedtetett itt az egyházi szolgáknak?
I. Nem historiázó, avagy csak hirdető (mint midőn a töm- 

löctartó a rabnak megmondja szabadulását, noha nem ő sza
badítja meg,

II. Nem is bírói, mivel nem Ítélő biró, egyedül csak az 
isten bocsátja meg a bűnt (Márk 2, 7.),

III. Hanem Istentől közöltetett, valóságos Istentől függő 
hatalom, mely által úgy megbocsátják szolgaiképen a bűnt, 
mint a Krisztus, származván azon hatalom az Istentől; az egy
házi szolga mint eszköz és szolga azon hatalmat az Isten ren
deléséből gyakorolja, úgyhogy a földi megköttetése a bűnöknek 
az egekben jövendő megköttetését előlvészi, nem mintha az 
Isten ettől függene, hanemcsak az jelentetik, hogy a bűnnek 
a földön és az egekben egyszersmint bocsáttatnak meg.

Micsoda bűnök bocsáttatnak meg ezáltal a hatalom által?
A híveknek minden bűnük a büntetésnek minden fenn- 

hagyása nélkül (Ján. 20, 23.), mert a Krisztus a mi bűneinket, 
mikor magára vette, a büntetést is rólunk elvitte (Ésa. 53, 6. 
Ján. 1, 29. 1. Pét. 2, 24. Gál. 3, 13.). Azért nem engedé az 
Isten igazsága, hogy azon bűn a Fiúban és a bűnösben is 
megbüntettessék (Ésa. 53, 4.), avagy mi is azokért eleget tegyünk, 
mert egyedül nyomta a sajtót (Ésa. 63, 3.).

Egy óra Brunner Emillel.
Ahol ma theológusok, vagy akár theológiai kérdések iránt 

érdeklődő nem theológus, intelligens emberek is összejönnek, 
egy kettőre szóba kerül két kérdés: a dialektikai theológia és 
az oxfordi csoportmozgalom. Amannak is, emennek is kiváló 
képviselője Dr. Brunner Emil, zürichi egyetemi tanár, a rend
szeres theológia hires szakembere. A  dialektikai theoiógia sze
mély szerinti elnevezése ugyan Barth nevéhez fűződik, de sokan 
vannak, akik azt vallják, hogy Barth az érthetetlenség és a meg 
nem értés ködében veszett volna el önmaga, a theológiai tudo
mány és a gyakorlati egyházi élet számára is, ha iskolatársa, 
munkatársa és barátja, Dr. Brunner Emil le nem fordítja és át 
nem ülteti Barth gondolatait a mai ember és a mai egyházi 
élet számára. Az oxfordi csoportmozgalom személy szerinti.
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elnevezése sem fűződik ugyan Brunner nevéhez, hanem Buch- 
manéhoz, de a mozgalom Brunnert tekinti az európai kontinen
sen megindított evangéliumi hadjárata egyik legértékesebb zsák
mányának. Őt ismerni tehát ma hozzátartozik a modern theol. 
tájékozottsághoz.

Érdekes, hogy magyarországi útját tudtunkkal mégsem a 
theológiai tudomány képviselői készítették elő, hanem a Kér. 
Ifj. Egyesületek nemzeti szövetsége. Jellemző, hogy Brunner 
egy ilyen meghívásban is isteni vezetést látott s szorgos egye
temi munkájából kiszakított egy hetet azért, hogy végigjárja a 
magyar theológiai főiskolákat. Mivel Brunner református, termé
szetes, hogy első sorban a ref. theológiákhoz jött. Pápa, Buda
pest, Sárospatak, Debrecen és Kolozsvár theológiáit látogatta 
meg. Sopronba is kapott meghívást, ide azonban az idő rövid
sége miatt már nem tudott eljutni, lejött azonban Pápára hit- 
tudományi karunk dékánja két tanárral és 18 theológussal, hogy 
meghallgassa Brunner pápai előadását.

E sorok írója szolgatársával egyetemben szintén átérezte 
Brunner magyarországi utjának rendkívüli alkalmát s elhatá
rozta, hogy nemcsak elmegy Pápára meghallgatni Brunnert, 
hanem megpróbálja meg is interwjuvolni őt.

*  **
A győri állomáson várjuk Brunnert. Befut a villanyos vo

nat. Nézegetünk jobbra, balra. Keresgéljük a híres vendéget. 
Hatalmas szál germán embert kutat a tekintetünk, fekete ruhá
ban, köcsögkalapban. Egy-kettőre megismerjük a kísérőt, a K. 
I. E. nemzeti titkárát. Mellette lépdel fürgén egy egész fiatal 
ember. Barna kabát, barna ruha, színes nyakkendő, színes ka
lap, bizonytalan frizuráju, felfelé fésült haj. Ez volna Brunner 
Emil? Inkább nézné az ember messziről utazó ügynöknek az 
aktatáskájával a hóna alatt. Nincs rajta semmi ,,decorum“ , csak 
mikor közelebb ér, akkor látja meg rajta az ember az egyetlen, 
igazi decorumot, rendkívül intelligens arcát és éles tekintetű 
szemét.

Míg jóízűen falatozik az étteremben, megmondjuk neki, 
milyen merénylet készül ellene: Interwju 1 Hangosan kacagva 
tartja maga elé védekezve a kezét: „Csak azt n e ! Igen meg
jártam az újságírókkal, amikor Északon jártam. Megkérdeztek, 
hogy mit szólok a német eseményekhez s a válaszomat azután 
úgy stilizálták meg és olyan nyomdatechnikával szedték ki, 
hogy fekete listára kerültem miatta a németeknél és most nem 
lehet Németországba mennem.“ Megnyugtatjuk, hogy itt nem 
politikai újságról van szó, hanem egyházi lapról, amire kötélnek 
áll és megígéri, hogy másnap délelőtt Pápán az előadása előtt 
szívesen elbeszélget velünk egy óra hosszat.

*  **
Pápán a szállásán már feketében van. Készen az elő

adásra. De a hallgatóság is készen van már az előadás meg
hallgatására. Előző nap este szeretetvendégséget rendeztek a
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theológusok a tiszteletére s ott egyszerre bevette az egész ifjú
ság szívét a minden nagyképűsködéstől ment természetes köz
vetlenségével, amely — horribile dictu! — még attól sem riadt 
vissza, hogy egy tájszólásos svájci népdalt elénekeljen szólóban 
a szeretetvendégségen.

Mosolyogva fogad s míg hatalmas svájci szivarra gyújt, 
ő, a professzor, várja a vallató kérdéseket:

* **
Az első kérdés e z : Mi vitte professzor urat a dialektikai 

theológiához?
A kérdés nem könnyű, válaszolja Brunner. A dolog tulaj

donképen Kutterrel kezdődik, akinek ugyan inkább a filozófiai 
és szociális érdeklődését ismerik s úgy tekintenek reá általában, 
mint a svájci vallási szocializmusnak a megalapítójára, holott 
igazában véve ő a dialektikai theológia megalapítója. Kutter 
Blumhardttól kapta a legdöntőbb benyomásait. Mi, Barth, 
Thurneysen és én, Kutter tanítványai voltunk s ez kötött elő
ször össze bennünket. Kuttertől tanultuk meg, hogy a biblia a 
remény könyve és hogy minden azon fordul meg, valóság-e 
Isten számunkra, vagy nem ? Aki Kutterrel összeköttetésbe ke
rült, az nem szabadulhatott meg attól a benyomástól, hogy 
olyan emberrel találkozott, akinek a számára Isten valóság, 
így kezdtünk el azután mi is Kutter szellemében prédikálni. 
Mindez még a világháború előtt történt.

A világháború a fogalmak és gondolatok még alaposabb 
tisztázására kényszerített bennünket. így született meg a dialek
tikai theológia. Az első években még nem is gondoltunk arra, 
hogy új theológia született meg. Azt hittük, hogy csupán Kutter 
gondolatait fejlesztettük tovább. Ebben az időszakban született 
meg Barth első kommentárja a római levélről. Ez a dialektikai 
theológia első dokumentuma.

Én egyénileg sohasem voltam Barth tanítványa. Én Kutter 
tanítványa és így Barth tanítványtársa voltam. Barthnál sokkal 
nagyobb hatással volt reám Kirkegaard, kire már theológus 
korunkban felhívta a figyelmünket Ragaz professzor.

A  dialektikai theológia eredetileg úgy indult, mint a bibliai 
üzenet komolyan vevése. Csak később fordultunk a reformáto
rokhoz. Először Lutherhez s csak azután Kálvinhoz. Be kell 
vallanom, hogy először Kálvin nagyon ellenszenves volt előt
tem s az ő reformátori nagyságát csak Barth világította meg 
előttem. Az első, aki velem a bibliát megismertette, Luther volt, 
ma azonban úgy látom, hogy Kálvinnak nagyobb megértése 
van a biblia iránt és átfogóbb a felfogása róla.

* **
Lassan, szabatosan beszél. Keresi a megfelelő kifejezése

ket. Néha úgy érezzük, mikor ránézünk, mintha nem is látna 
bennünket, csak a mennyezet felé szálló füstkarikákat, amiket 
a tekintetével követ.
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Jön a második kérdés:
Miben látja professzor ur a dialektikai theológia legfőbb 

üzenetét a mai kor számára?
Elgondolkozva néz felfelé. Azután lassan beszélni kezd :
Nem könnyű erre a kérdésre felelni, ha az ember nem 

akar lapos közhelyeket mondani. — Közben észreveszi, hogy 
ezt a mondatot is irom s kacagva tiltakozik, hogy ezt valami
kép le ne írjam. — Majd így folytatja: A dialektikai theológia 
tulajdonképen nem dialektikai, hanem bibliai theológia akar 
lenni. Dialektikussá azáltal lesz, hogy az embereket kényszeríti 
arra, hogy Istenről beszéljenek, de hallgassanak el ott, ahol s 
amikor Isten beszél. Helyet készíteni az emberben az Isten 
beszéde számára, ez a dialektikai theológia feladata. A kerék 
alkalmatos volta abban van, hogy a közepén egy lyuk van, 
ahová bele lehet illeszteni a tengelyt. Az orthodox és a római 
katholikus theológiának az a nagy hibája, hogy ki akarja töl
teni ezt a középső lyukat is. A római kath. theológia azonosítja 
a dogmát Isten igéjével, holott a dogma csak emberi utalás 
az Isten igéjére. A dialektikai theológia nagy ereje az, hogy 
nem akar beszélni ott, ahol Isten beszél s inkább nyitva hagyja 
az ajtót. * **

Jön a harmadik kérdés:
Mi fordította el professzor urat a barthi theológiától az 

oxfordi csoportmozgalom felé?
Jóizűt kacag ezen a kérdésen. Látszik, hogy a kérdés az 

elevenére tapint.
Hát tudják, — mondja még mindig mosolyogva — 

Németországban van egy íratlan, de érvényben levő törvény 
és ez így sz ó l: Nyugatról nem jöhet semmi j ó ! A magasabbra 
emelkedni tudó igazságosság azonban kénytelen elismerni, hogy 
a német keresztyénség talán tisztábban látja ugyan, hogy Isten 
igéjét hallgatni kell, azonban bizonyos, hogy nyugat pedig tisz
tábban látja, hogy Isten igéjét cselekedni kell. Mind a kettőnek 
megvan a maga kisértése. Nyugat könnyen moralizáló aktiviz- 
musba esik bele, a németek pedig intellektuális theologicizmusba.

Két tapasztalati tény késztetett az oxfordi csoportmozgalom 
fe lé : Az egyik az a megfigyelés, hogy a theológiai tudomány 
magában véve senkit sem tesz még kegyessé. Sok theológust 
kellett látnom, akiről úgy érzi az ember, hogy az evangélium 
inkább a fejében van, mint az életében. A  másik megfigyelés 
az, hogy a theológiai feleszmélés önmagában az egyház meg
újhodását nem eredményezheti. Ebben a tekintetben Kálvin 
követője vagyok, aki szerint az egyház nagyobb valóság, mint 
a theológia. Amúgy is nagy a mai keresztyénség veszedelme 
abban az irányban, hogy egyedül üdvözítővé és mindenhatóvá 
tegye a theológiai tudományt. No —  jegyzi meg közben moso
lyogva — ez a veszély Magyarországon talán nem olyan fenye
gető. Ezzel a veszedelemmel szemben az oxfordi csoportmoz
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galomban láttam egy hatalmas kísérletet arra, hogy az egyházat 
nem a theológiai tudomány, hanem a gyakorlati élet oldaláról 
újítsák meg.

*  **
Ránk néz, mintha csak kérdezné: Van-e még valami val

lató kérdés s máris ott van a negyedik kérdés:
Miben látja professzor úr az oxfordi csoportmozgalom 

legfőbb üzenetét a mai kor számára?
A mozgalomnak három fő üzenete van :
1. Gyakorlati keresztyénséget követel, amely nemcsak 

vallja, hanem éli is, hogy Krisztusban hinni annyit jelent, mint 
Krisztusnak engedelmeskedni. Amint Spoerri tanár m ondja: 
Isten a hétköznapok ura kell, hogy legyen.

2. Újra megmutatja a világnak és a keresztyénségnek, 
hogy az egyháznak mindig missziói egyháznak kell lennie. A  
mi egyházaink túlságosan statikusak és igen kis mértékben 
dinamikusak. Nincsenek hódításaink. Az oxfordi csoportmozga- 
lom ezzel szemben tipikus világhódító mozgalom. Új utakat 
talál a nem lelkészi elemek megmozgatására, akik által közel 
viszi az evangéliumot ahoz a szekularizált világhoz, amelyikhez 
az egyház szava már nem hat el s amelyik, ha elhatolna is 
még hozzá, már nem érti meg a prédikációt.

3. Az oxfordi csoportmozgalom újra ráirányítja a világ fi
gyelmét a közösség kérdésére. A  mi egyházainkban az egyházi 
élet tekintetében az egyes lelkész működésén múlik jóformán 
minden, aki árván áll a vártán. A  keresztyén közösségnek nincs 
elég szerepe a mi egyházi életünkben. Csak az oxfordi csoport
mozgalomban láttam és értettem meg a Szent Lélekkel és az 
emberekkel való közösséget s ott láttam meg, hogy mily cso
dálatosan nőhet az egyes ember hite a keresztyén életközös
ségben élő emberek egyéni keresztyén tapasztalatainak kicse
rélése által. Sokszor átéltem azt, hogy lelkészek hogyan lettek 
így élő hirdetői az evangéliumnak!

Az oxfordi csoportmozgalom általános mozgósítási parancs 
a laikusok számára: Hódítsuk meg a világot Krisztusnak 1 Ma 
már nem elég a pap hangja. Ma már az orvosoknak, a jogá
szoknak, a pedagógusoknak, a kereskedőknek, a házi asszo
nyoknak kell Krisztus mellett bizonyságot tenni, hogy a világ 
meghallja és megértse az evangélium üzenetét I

* **
Mondana-e még nekünk valamit professzor úr a német 

egyházi eseményekről? — szólt az utolsó kérdés.
Sok újat nem mondhatok. Magától értetődik, hogy a hit

vallásos egyház álláspontján vagyok. Ennek a helyzete azon
ban most nagyon gyengült a belső egyenetlenség által. Egyrészt 
kiélesedett a felekezeti kérdés. A lutheránusok előtérbe helyezték 
a felekezeti szempontot. Másrészt theológiai álláspont tekinte
tében sem egységes ez a tábor. A  legnagyobb theológiai kü
lönbségek, sőt ellentétek vannak a hozzá csatlakozott emberek
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között, melyek mind jobban kitűnnek. A legnagyobb baj azon
ban az, hogy egyes vezetők kompromisszumot szeretnének kötni 
a birodalmi egyházzal. Valószinüleg sokkal erősebb lenne en
nek az elszakadt egyháznak a helyzete, ha már régebben tel
jesen elszakadt volna a birodalmi egyháztól és ezt az elsza
kadást minden vonalon végrehajtaná. Különben pár hónapja 
el van zárva az egyházi hírszolgálat s csak olyan hirek jut
hatnak nyilvánosságra, amik a birodalmi egyháznak kedveznek.

*  *
*

Közben veszedelmesen halad előre az óra mutatója s 
könyörtelenül jelzi, hogy itt az idő, indulni kell a kollégium 
dísztermébe az előadás megkezdésére.

Az óra letelt.
Ha közben-közben az ev. theológia képviselője meg is 

csóválta a fejét, azért így minősíthetjük:
A professzor úr jól kollokvált.
Köszönjük szépen.  Túróczy Zoltán

Vasárnapi és ünnepi beszéllek.

Vándorlás a bűnbánat pusztájában
Böjt V. vas.

IV. Mózes 21, 4 -1 9 .
Csodálatos szerepe van a pusztának a szentirásban meg

örökített történetekben. Izrael népe — mielőtt hozzáfogna Istentől 
rendelt történeti hivatása betöltéséhez — 40 évig bujdosik a 
pusztában, ahol tengernyi szenvedés és megpróbáltatás érleli 
és acélozza lelkét a jövő küzdelmeire. Az ó-testámentum prófétái, 
valamint Keresztelő János is a puszták csendjében zendítik meg 
megtérésre, bűnbánatra serkentő riadóikat. Messiási pályája 
kezdetén Üdvözítőnket is a pusztában találjuk. Itt vet számot 
még egyszer önmagával, itt vértezi fel magát azokkal az erőkkel, 
amelyek az Isten iránt való engedelmesség utján megtartják őt 
mindhalálig, egészen a keresztfa haláláig.

A pusztának tehát kétségtelenül komoly szerepe van az 
Istent kereső vallásos lélek életében. Az a hely ez, ahol a lélek 
kikapcsolódik a külső világból, ahol önmagába mélyed, hogy 
mint az otthonát szerető háziasszony — mintegy nagytakarítást 
végezzen otthonában. Ennek a szerepnek homályos sejtése vitte 
ki a középkor mélyebb vallásosságra szomjazó embereit a pusz
tákba, hogy mint remeték, oszlopszentek, majd szerzetesek a 
világ tökéletes megtagadásában keressék üdvösségüket.

Mélyebb jelentőséget adott a puszta fogalmának a refor
máció, amely a testi böjtölés helyett Jézus tanítása alapján a
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lélek önmegtartóztatását, az őszinte bűnbánatot állította az em- 
bér elé, mint olyan utat, amelyen elnyerheti üdvösségét. Nem 
a testnek, hanem a léleknek kell az önmegtartóztatás pusztájába 
vonulni. Nem a testtől kell megvonni a húst, nem a testet kell 
darócba öltöztetni, nem a testnek kell kemény ágyat vetni, ha
nem a lélektől kell megtagadni minden érzéki vágyat és gon
dolatot, a lélekről kell letépni a bűnök szennyes rongyait és a 
lelket kell lefektetni a bűnbánat fájdalmat okozó kemény ágyára, 
hogy sírva keresse a kiengesztelődést az Istennel.

Ilyen értelemben lesz ez a mai böjti időszak is számunkra 
üdvösséges vándorlás a megígért Kánaán felé. így válik életünk
ben a böjti időszak a bünbánat pusztaságában való vándorlássá, 
ahol a bűnbánó szív Izrael szent leckénkben megrajzolt törté
netéből okulva

I. sohasem száll perbe az éggei,
II. mindig beismeri bűneit,

III. gyógyulást keresve a keresztre néz és
IV. szomjúságára mindig a Jézus kutjában talál vizet.
I. Mózes mikor Isten parancsának engedelmeskedve népé

nek az egyiptomi szolgaság földjéről való kivezetésére vállalko
zott, a százados szolgaságban elfajzott népnek új és szabad hazát 
ígért, ahol nem kell többé köveket hordozniok az idegen fáraók 
gúláihoz, ahol a szabad népek dicsősége és boldogsága várako
zik reájuk. Emberileg megérthető tehát, hogy ez a fényes Ígé
retekkel felcsigázott szolgalelkű nép a véget érni nem akaró 
pusztai vándorlásban, éhségtől és szomjúságtól gyötörve „lelké
ben megkeseredék" és lázadozva követeli Mózestől, hogy vezesse 
vissza őket Egyiptom húsos fazékjaihoz.

Hát vájjon ez a kép nem a mi életünknek a képe-e? Hi
szen miként Mózest, Jézust is azzal a rendeltetéssel küldte az 
Isten a földre, hogy népét az egyiptomi szolgaság földjéről ki
vezesse Kánaánba, a bűn szolgaságából kivezesse az Isten 
országának szabad birodalmába. És mi abban a pillanatban, 
mikor szívünkben felébred a vágy a megtérés, az újjászületés 
után, már beállottunk a Jézus vezetése alatt új hazát kereső 
vándor csapatba, amelynek az útja bizony nagyon sokszor vezet 
át pusztaságokon, ahol nélkülöznünk kell a bűn szolgaságában 
gyakran élvezett örömöket, szórakozásokat és táplálékokat.

Óh mondd, nem szokott-e megtelni a te lelked is keserű
séggel, ha a bűnbánat pusztaságában neked is nélkülöznöd kell 
azokat az örömöket és táplálékokat, amelyek a bűn szolgaságá
ban még a tieid voltak ? Amikor látod, hogy a bűn jutalma ma 
is sokszor fehér kalács, míg az erény s az igazság ma is sok
szor száraz kenyéren rágódik, vájjon nem tör-e elő a te telked
ből is Izrael népének a zúgolódása \r „Miért hoztatok fel minket, 
hogy meghaljunk a pusztában?" Óh mert nem könnyű elsza
kadni attól, amit megszerettünk, ami a megszokás folytán a 
szívünkhöz nőtt.
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És látod, ha te csakugyan hűségesen akarsz járni a téged 
új hazába vezérlő Jézus nyomában, mégsem szabad soha zúgo
lódnod a pusztai vándorlás viszontagságai és kemény próbái 
miatt. Izrael bűnére még lehet mentség, hiszen az ő vezére is 
egyszerű ember volt, aki csalódhatott, aki a megígért Kánaán 
felé vezető útjában el is tévedhetett. De a te zúgolódásodra 
nincsen mentség! Hiszen a te Vezéred már jól ismeri azt az; 
utat, amely a te új s igazi hazádba vezet. A te Vezéred önfel
áldozó halálával már le is fizette a váltságdíjat érted, hogy te- 
is be-mehess ennek az új hazának a kapuján.

Óh ne zúgolódj hát í És ne szállj perbe az Istennel, ha a 
te pusztai vándorlásod útja is sok mindent megtagad tőled, ami
nek a bűn szolgaságában örülni tudtál s amiről szinte azt gon
doltad, hogy az úgy hozzátartozik a te életedhez, mint akár a 
mindennapi kenyér. Csak arra gondolj mindig, hogy te a te új 
hazád felé haladsz s hogy az utón téged Jézus vezet, aki meg
győzte a világot s akivel meggyőzöd te is.

II. A zúgolódó Izrael bűnét Isten nem hagyta büntetés 
nélkül. Mérges kígyókat bocsátott közéjük, amelyek halálos; 
csípésükkel sürü rendeket arattak a zúgolódók sorai között. S- 
e szörnyű aratás láttára a nép reáeszmélt bűnös voltára és ezzel 
a vallomással járult Mózes elé: „Vétkeztünk, mert szólottunk 
az Ür ellen és te ellened." Lám l Izrael népe szerencsétlenségé
ben felismerte és arról nem is késett nyíltan vallomást tenni, 
hogy a csapást saját zúgolódásával maga hívta ki maga ellen.

Óh tanulj ennek a bűneit beismerő Izraelnek a példájából T 
Amikor ma szinte divattá vált, hogy az emberek minden kudarc
ért, minden sikertelenségért, minden igazságtalanságért és min
den gonoszságért a világválságra hárítsák a felelősséget, — te 
használd fel a te bűnbánat pusztaságába való tartózkodásod 
idejét komoly önvizsgálatra.

A modern ember, akinek jelszava — az idő pénz — sze
reti ügyes-bajos dolgát telefonon intézni. Nos! Tedd most a 
kagylót te is a füledre és szíved mikrofonját kapcsold bele abba 
a telefonhuzalba, amelynek végén maga a szíveket és veséket 
vizsgáló Isten beszél. Ha megteszed, akkor hallani fogsz kérdé
seket, amelyekre neked ebben a böjti időszakban felelned kell. 
Panaszkodsz, hogy gonosz a világ, hogy benne nem a sze
retet, hanem a gyűlölet és az önzés uralkodik? Panaszkodsz, 
hogy a világválság réme még mindig nem hagyja abba szörnyű 
aratását? Panaszkodsz, hogy munkád és verejtéked jutalma 
semmi, vagy nagyon kevés? Nézz a szívedbe! Vájjon ott mindig 
csak jóság és szeretet tanyázik? Vájjon ajtaja mindig zárva 
van-e az önzés és gyűlölet előtt? Vájjon van-e benne igazi 
békesség s nem dulnak-e benne is válságos viharok? Vájjon 
amikor dolgozol, benne van-e munkádban a te egész szíved is, 
vagy csak a kenyérkereset kényszere alatt folyó robotnak tekin
ted hivatásodat? E kérdésekre — miként Izrael népe, — siess- 
te is Vezéredhez, a Krisztushoz s fejedet lehajtva szólj: vétkez-
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4em az Isten ellen és ellened. És azután öntsd ki lábai elé szíved 
minden bűnét, hibáját, gyarlóságát őszintén, alázatosan és bűn- 
bánattal s meglátod : Ő, aki mint Istennek báránya magára vette 
az egész világ bűneit, felveszi a tieidet is, téged is megszabadít 
súlyos terhűktől, téged is tisztára mos ártatlan vérében, hogy 
újjászületett szívvel folytathasd vándor utadat az új haza felé.

III. Szent leckénk elbeszélése szerint Mózes az Isten pa
rancsára egy rézkigyót készíttetett, azt egy magas póznára tűzte 
s aki azután a kigyóktól megmarva erre a rézkigyóra tekintett 
— az életben maradt. Ismét egy olyan kép, ami tükörképe a 
mai kornak, az emberiség mai életének. Hiszen ma is ezren és 
ezren szenvednek, haldokolnak és halnak meg naponta mérges 
kígyók harapásától. Csak el kell olvasni a napilapok hír és 
törvényszéki rovatait és szinte elszédülünk azon, hogy mennyi 
és mennyi-féle mérges kigyó: mennyi és mennyi-féle bűn pusz
tít a mai emberi társadalomban.

De talán felesleges még az újságokhoz is fordulni, hiszen 
kicsoda az, aki saját maga is naponta meg nem érzi lelkén 
■ezeknek a mérges kígyóknak a harapásait? Ki az, akinek a 
leikébe minden mérges kígyónak a foga beletörik, akinek lelkét 
már eredménytelenül ostromolják a bűnök ezer és ezer-féle 
fajai? Ügy-e a földön nincs ilyen mérges kigyók harapásaival 
szemben mentesített szív s önvizsgálatunk komoly perceiben 
bizony valamennyiünk lelkében felsajognak a kigyómarta sebek.

„A. bűn zsoldja pedig — a halál.* Pál apostolnak ez a 
kijelentése azt jelenti, hogy a bűn mérges kígyóinak a marása 
is halálos s mi, akiket naponta marnak ezek a kigyók — vala
mennyien halálra Ítélt betegek lennénk, ha Vezérünk, Jézus 
nem imádkozott volna értünk Istenhez s ha Isten parancsának 
engedelmeskedve nem megy fel a Golgothára s ott ki nem tűzi 
a gyógyulást nyújtó rézkigyót — az Ö ártatlanul kiontott véré
vel megszentelt keresztjét.

S azóta nincs okod rettegni a halál borzalmas hatalma 
előtt. Azóta, ha lelked olykor-olykor fel is jajdul, mert fáj a 
kigyómarta seb, te Pál apostollal hirdetheted — Koporsó hol 
a te fullánkod, halál hol a te diadalmad? — Azóta az a kereszt 
azt hirdeti neked, hogy úgy szeret az Isten téged, hogy odaadta 
érted egyszülött F iát... Azóta az a kereszt azt hirdeti, hogy a 
te megváltásod nagy munkája elvégeztetett. Azóta az a kereszt 
életet, még pedig örökéletet sugároz be a te kigyómarásoktól 
beteg telkedbe. Ne bánkódj hát reménytelenül bűneid miatt, csak 
hittel, mélységes bűnbánattal nézz fel mindig arra a Golgothán 
kitűzött keresztre s te is meggyógyulsz és életben maradsz.

IV. Az új hazát kereső nép szomjúságtól gyötörve érkezeit 
el Béérhez, a vándorlás utolsó állomásához. Itt egy kút volt, 
melynek vizét az Úr Mózes által a szomjazó népnek adta, hogy 
abból igyanak.

Óh! hányszor vándorolunk mi is szomjúságtól gyötörve 
az élet pusztaságában! Hányszor szórja ránk emésztő sugarait
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a gondok tűző napja, — hányszor zúg végig felettünk a szen^ 
védések s a megpróbáltatások forró számum szele, — hányszor 
perzseli lábunkat a bűntudat tüzes homoktengere. És mi — új 
hazát kereső vándorok ilyenkor hiába próbálunk inni a gyönyö
rök, az érzéki mámorok kutjából, a tudás szinte szédítő mély
ségbe leásott kuljaiból, vagy a munka sok bajt feledtetni tudó 
kutjaiból is. Hiába, mert ezek egyikében sincs olyan viz, ami 
elolthatná lelkünk gyötrő szomjúságát.

De miként Izrael népének Béérben Mózes, úgy neked is 
megmutatja ezt a szomjúságot oltó vizet Vezéred, a te Üdvözí
tőd: „Aki abból a vizből iszik, amit én adok neki, az soha meg 
nem szomjuhozik.“ Ó h! te szerencsés ember! Izraelnek a pusz
tában napokig kellett szomjan bolyongnia, míg iható és szomjú
ságot eloltó vizet talált. A te szomjúságodra azonban mindig 
s mindenütt találhatsz vizet, mert Vezéred, aki veled van minden 
napon a világ végeztéig — mindig készen nyújtja feléd ezt a 
vizet az Ő kutjában, az Ő örök evangéliumában.

Ha gyötör a gond s az aggodalom, ha kínoz a szenvedések 
s megpróbáltatások láza, ha a kárhozat rémei ijesztgetnek, ha 
szomjas lélekkel zokogsz kedveseid koporsója felett... csak a 
Jézus kutjából igyál, mert annak vizében életed minden problé
májára találhatsz megoldást, lelked minden sebére kaphatsz 
balzsamot és minden szomjúságára találsz kielégülést szerzű 
cseppeket.

A golgotái nagy kereszttragédia már közeledik utolsó s 
egyben legmegrázóbb jelenetéhez. Pusztai vándorlásunk útjában 
minden tovasiető perccel közelebb ju unk annak a felséges pil
lanatnak a történelmi évfordulójához, amikor a bűnös ember 
előtt mindörökre megnyílt az égnek kapuja. Ó h! használjuk fel 
az előttünk álló rövid utat üdvösségünkre! Zúgolódás nélkül, 
bűneinket beismerve, gyógyulást kereső szemünkkel a Krisztus 
keresztjére nézve s szomjúságunkat a Jézus kútjának vizével 
oltogatva járjunk a bűnbánat pusztaságában az új haza felé- 
Ámen.

Irányi Kamill
székesfehérvári lelkész.

Az egyetlen erősség.
Böjt VI. vas.

Zakariás 9, 8—12.
Komor, szinte kétségbeejtő környezetbe vezet bennünket 

a felolvasott szentige. Ez a prófécia olyan nép között hangzott 
el, amely csak nemrégen került haza hosszú fogságából az ősi> 
földre s azt sem tudja, hol kezdje meg az építést a romok felett. 
Mindene elpusztult, még temploma sincsen, ahol a Jehova Istent 
imádhatná. Pusztaság és letarolt mezők, kimondhatatlan testi 
és lelki nyomorúság mindenfelé. Erősség nélküli város, remény
telen fogoly.
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Pedig nem régen mintha kiderült volna felette az ég. Amint 
Cyrus megkezdi győzelmes háborúit s amint 528-ban hazabo- 
csátja őket a fogságból, úgy gondolják, hogy elérkezett a sokszor 
megjövendölt messiási kor. Előbb hihetetlennek tetszik ugyan 
előttük, hogy az Úr pogány uralkodóval szabadíttassa meg népét, 
de aztán csak megnyugszanak ebben a gondolatban is. Mert 
nem éppen az Ő hatalmáról beszél-e az is, ha így viszi keresz
tül akaratát? Igen, Jehova az egyetlen, az egész világ felett 
uralkodó Isten: ez a credója a fogságból megszabadult népnek.

De otthon csalódás várja őket. Nem rabok ugyan többé 
a szó szoros értelmében és mégis rabok, mert a megfogyatkozott 
és megerőtlenült népnek tehetetlenül kell néznie, amint a nagyok 
és erősek keresztül-kasul gázolnak rajta. Óh, mennyi keserűség 
gyűlhetett fel a szívükben és a szájukban! Hát ez a Jehova 
szabadítása? Ez a nyomorúság, ez a megalázottság volna a 
ragyogó színekkel megfestett messiási kor?

És ebben a sötét, gyászos keretben felragyog egy prófécia, 
mint fénytelen foglalatban a gyémánt, „örülj nagyon Sionnak 
leánya, örvendezz Jeruzsálem leánya, imé, jön néked a te kirá
lyod. Nem fényben és pompában, nem fegyverben és hadsereg 
élén, nem harci szekéren és táncoló paripákon, hanem szegényen 
és alázatosan, szamár hátán ülve.“ De mégis Ő az igazi és Ő 
a szabadító, mert mögötte valaki olyan áll, aki több minden 
királynál, erősebb minden hadseregnél, aki, ha egyszer tábort jár 
háza és népe körül, nem megy át többé azon a sarcoló. Ennek 
a gyönyörű próféciának éppen az a középponti gondolata, hogy 
Isten az egyetlen, igaz erősség, aki sokszor csodálatos módon 
viszi véghez akaratát, de a dicsőség örökkön-örökké az övé.

Lehetetlen észre nem venni, hogy milyen megdöbbentően 
nagy a hasonlóság a bizalmát vesztett akkori zsidóság és a mi 
korunk között. Messiási kort várunk mi is. Olyan kort, amely
ben megszabadulhatnánk testi és lelki nyomorúságunktól, re
ménytelen rabságunkból. Várjuk a nagyot és erőset. Ma itt, 
holnap amott látjuk felderengeni boldogabb jövendőnk hajnalát. 
Hisszük, hogy embererő világmegváltó hatalommá lehet. Hadd 
utaljak arra a sok tanácskozásra, amelyet temérdek pénz és 
munka árán tart ez a világ s hadd utaljak arra, hogy hányszor 
csalódik bennük. Mert a világ helyzete nem javul, hanem min
den évvel rosszabbodik. Mindig kisebb lesz a kenyér és mindig 
nagyobb a nyomorúság. Az a baja ennek a világnak, hogy Istent 
mindig kihagyja számításából s így minden törekvésének, min
den számítgatásának és minden reményének megvan az a súlyos 
fogyatkozása, hogy Isten örök törvényeinek a megkerülésével 
és semmibevevésével akar olyan célokat elérni, amelyeket egé
szen komoly keresztyéni lelkűiét nélkül elérni nem lehet. Itt 
ugyan sokat emlegetik Isten nevét és bőven hangoztatnak ke
resztyén jelszavakat, de miután Isten maga nem élő hatalom, 
nem olyan, akiben feltétlenül hisz és megbízik a világ, mind 
elcsépelt frázisokká lesznek a jelszavak és sohasem tudnak életté
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lenni. Politika, gazdasági élet, szociális kérdések mind azért 
nem tudnak nyugvópontra jutni, mert Isten nélkül akarják meg
oldani őket. Milyen nevetséges nagyképűsködéssé válik minden 
diplomáciai mesterkedés, amint szembe állítjuk vele az Úr Jézus 
Krisztus egyszerű, becsületes politikáját: ti mind Isten gyerme
kei vagytok. Testvérek, lakótársak, vándortársak és úgy lehet 
örököstársak. Hát szeressétek egymást! Jézus nem állított fel 
gazdasági rendszereket, nem gyűjtött maga köré szociális elv- 
társakat, hanem végtelen természetességgel proklamálta azt a 
mindig érvényes szociális gondolatot, hogy „a vagyon nem ma
gántulajdon, mert nem az egyesé; de a közé sem, amint a 
kommunizmus tanítja, hanem az Istené." Hogy mi itt csak 
sáfárok vagyunk, hogy a szegények kenyerét a gazdagok kam
ráiba tette le az Isten, hogy jobb adni, mint kapni és hogy vele 
magával tesszük azt, amit az ő kicsinyeivel teszünk. A mai 
ember mosolyog azon, hogy mi Isten uralmát hirdetjük az egyet
len orvosságnak. Pedig, hogy ez nem elmélet, hanem tapasztalati 
igazság, azt semmi sem bizonyítja inkább, mint hogy magunk 
is egészen tisztán érezzük, hogy sorsunk jobbra fordulásához 
nem új hatalmasságok, nem új fegyverek és nem új háborúk, 
hanem új emberek kellenek, olyanok, akik Isten törvényét életté, 
Istent magát pedig élő hatalommá akarják tenni. Még akkor is, 
ha miniszteri székben ülnek. Még akkor is, ha látszólag az ő 
kezükbe van letéve nemzetük, vagy nemzetek sorsa. Ma csak 
egyetlen jó politika van : betemetni azokat az árkokat, amelye
ket bűnünk, hűtlenségünk vont közénk és Isten közé. Betemetni 
ennek az összeomló világnak a törmelékeivel s Isten felé törekvő 
vágyainkkal, új életünkkel új utakat építeni, amelyeken eljutunk 
addig, hogy újra megfoghatjuk Istennek olyan régen eleresztett, 
de mindig felénk nyújtott kezét. Örök szép feladatunk, hogy 
mint Isten gyermekei ezekben a próbás időkben erőteljesen 
hirdessük ennek a kapkodó, reményevesztett világnak, hogy 
egyedül Isten a mi oltalmunk, erősségünk és szabadításunk.

A próféta minden nyomorúság ellenére örömre buzdítja 
népét, „örülj nagyon Sionnak leánya, örvendezz Jeruzsálem 
leánya! Imé jön néked a te királyod." Isten Jézus Krisztusban 
Ígéri meg és mutatja meg a szabadulás útját a sokat szenvedett 
népnek. Ez az út csodálatos és érthetetlen ugyan a természeti 
ember előtt, aki az erőt a gazdagságban és a hatalomban látja 
s idegen neki az a gondolat, hogy valaki szegényen és aláza
tosan is lehet szabadító. Ezért nem fogadta el a zsidóság Jézust 
a megígért Messiásnak. Ők arról álmodoztak, hogy aki jönni 
fog, teljes királyi pompával ül Dávid trónjára s hogy mikor 
megvillan kezében világverő kardja, mind megsemmisül, aki 
Isten választott népének ellensége. Egy Attiláról álmodtak ők, 
s boldog szédülés fogta el őket, ha csak rágondoltak a dicső
ségre és hatalomra, ami rájuk vár a Messiás uralma alatt. Egy 
Nagy Sándorról, vagy egy Napóleonról álmodtak, akinek a dia
dalmas fegyverei előtt senki meg nem állhat.
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Szakítsunk egyszer már azzal a balga felfogással, hogy 
c sak az a nagy és dicső a történelemben, akinek vértől csöpög 
a kardja. Szakítsunk azzal a tévhittel, hogy a királyt arany
trónus, biborpalást, udvaroncsereg és drágaköves korona nélkül 

sem lehet képzelni. Voltak itt hadvezérek, akik mindent elkö
vettek, hogy vérrel írhassák fel nevüket a történelem lapjaira 
és ma semmit sem tudunk róluk, még azt sem, hogy éltek. És 
voltak itt királyok, akik ugyancsak dúsan megaranyoztatták 
trónszéküket és ma forgácsa sincs a bálványozott trónnak. De 
volt itt olyan király is, akinek jászol volt a bölcsője, rozoga 
halászbárka a királyi széke, tövis a koronája, szeretet a fegy
vere, tizenkét tudatlan halász az udvartartása, tépett buzakalász 
az eledele, egyszerű halászkúnyhó a menedéke s évszázadokon 
át milliók áldották és borultak le nagysága előtt. Istennek az 
Ür Jézus Krisztusban adott szabadítása lehet csodálatos, lehet 
más, mint amit mi kigondolnánk és lehet más Jézus személye 
és hatalma is, mint amit mi elképzelnénk, jól végiggondolva rá 
kell jönnünk, hogy nekünk éppen olyan királyra van szüksé
günk, mint amilyen Ő és éppen olyan szabadítóra, mint amilyet 
benne nyújt felénk az Isten.

Azt mondja róla a próféta, hogy Ő „igaz." Ha ezt a szót, 
hogy „igaz" úgy értelmezem, hogy tiszta, bűntelen, nem emeli-e 
már maga az a tény, hogy „igaz" a világ minden más királya 
fö lé? Százszor és újra elmondottuk már, hogy mi éppen bűne
ink miatt nem tudunk Isten és így a legteljesebb boldogság 
birtokába jutni. Van-e nagyobb öröm annál, hogy az én kirá
lyom olyan, aki „bűnt nem cselekedett, akinek szájában álnok
ság nem találtatott," aki tehát teljes közösségben élhet Istennel ? 
De éppen ilyen tiszta öröm forrása lehet számomra ez a szó, 
ha úgy értelmezem, hogy az én királyom igazságos. Gyönyörű 
királyi erény az igazságosság, olyan, amelyet megjegyeznek és 
tovább adnak az egymást követő nemzedékek. Az igazságosság 
valami megnyugtató, valami biztos érzést kelt az emberben még 
földi vonatkozásban is. Mennyivel nagyobb érték akkor, amikor 
életem legfőbb javára, üdvösségemre vonatkoztathatom. Lehetek 
szegény, lehetek tudatlan, lehetek öreg, lehetek nyomorék, lehe
tek bűnös, lehetek kitaszított, az én királyom igazságos. Lehetek 
király, vagy földbirtokos, vagy államtitkár, az én királyom igaz
ságos, nekem nagy, igen nagy boldogság az, hogy az én kirá
lyom igaz.

Azt is mondja róla a próféta, hogy szegény. Mit is érne 
nekünk, ha gazdag, gőgös nagyúr volna? Színe elé sem igen 
kerülhetnénk. Mert a királyok palotáit hét lakat alatt őrzik, 
szegény emberek apró kis keresztjét ott nem igen látják, nem 
igen értik. Csak a magunk nyomorúsága tanít meg bennünket 
a mások nyomorúságának megértésére. De a mi királyunk sze
gény. Ő tudja, hogy mi az éhség, mert míg élt, egyik napról a 
másikra élt s jó volt, ha öt árpakenyerecskét és néhány halacs
kát mondhatott a magáénak övéivel egyben. Tudja, hogy mi a
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ruhátlanság, hiszen egész ruhatára kimerült abban az egy szál 
ruhában, amelyen megosztoztak a poroszlók. És tudja, mi a 
hajléktalanság, hiszen maga mondta egyszer, hogy a „rókáknak 
barlangjok van, a madaraknak fészkük, de az emberfiának nincs 
f^jét hová lehajtania.* Van valami megható, valami boldogító 
abban, hogy amikor teljes királyi pompáját magára öltötte, hogy 
minden prófécia beteljesedjék, akkor sem táltos paripák táncol
tak aranyos hintája előtt, hanem egy kölcsönkért szamár vette 
hátára a királyi terhet. Mondd testvérem, nem boldogság az 
neked, hogy a te királyod szegény?

Aztán azt mondja róla a próféta, hogy „békességet hirdet.* 
A békesség szó értékét ugyan erősen devalválta ez a kor, amely 
annyiszor visszaélt vele, de azért örök álmodéi maradunk a 
békességnek. Ez az egész világ békesség után sóvárog s még 
háborúival, gyűlölködéseivel, békétlenségével is békességét akarja 
megteremteni végeredményben. Hogy békétlenséggel akarunk 
békét teremteni, az csak azt igazolja, hogy milyen messze va
gyunk Jézustól és az ő szellemétől. Még mindig nem tudunk 
kiábrándulni abból a pogány bölcseségből. hogy „háborúskod
jék az, aki békét akar.* Jézus csak egy háborút ismer, a bűn 
ellen viselt háborút, egy harcot hirdet, az istentelenek elleni 
harcot. Egyébként minden fegyvert utál és meg van győződve 
róla, hogy fegyver által kell annak elpusztulnia, aki fegyvert 
fog. Ellenben fanatikusa a békességnek. Áldozatokat is hajlandá 
hozni érte és inkább a másik arcát odatartja annak, aki arcul- 
ütötte, semmint hogy perlekedjék vele. Gondolj valami nagyot, 
valami mesébe illőt, azt, hogy ez a világ egyszer komolyan 
megbékél, hogy múzeumba teszi nem harci szekereit, hanem 
ágyúit, nem nyilait, hanem géppuskáit, nem harci paripáit, ha
nem tankjait, gondold meg, hogy Jézus éppen ezt akarja, ami
kor békességet hirdet s akkor megtudod érteni, mit jelent, hogy 
a te királyod békességet hirdet.

Végül azt mondja róla a próféta, hogy Ő a „szabadító.* 
A nekünk, bűnös embereknek ez a legnagyobb, ez a legdrá
gább. Ezen a világon igazság és békesség csak akkor lesz. csak 
akkor lehet, ha megszabadulhatunk békességünk megróni ójától: 
a bűntől. Istennel is csak akkor juthatunk igazi életközösségbe, 
csak akkor lehet igazán a mi erősségünk, ha a bűnös embert és 
a bűnteleti Istent egymástól elválasztó bűn kérdése megoldódik. 
Önerőnkből, a magunk érdeméből bűneinktől soha meg nem 
szabadulhatunk, önmegváltás, önámító hazugság. Én csak akkor 
szabadulhatok meg bűneimtől, ha valaki leveszi azokat rólam* 
Az Ür Jézus Krisztus mint szabadító éppen ezt tette, amikor 
öntestében vitte fel az én bűneimet a fára. S hogy Isten elfo
gadta őt szabadítónak, a boldogító öröm hangján beszél husvét 
csodálatos története.

Meddig várunk még, hogy mi is elfogadjuk. Az ár szinte 
a szájunkig ér. Mindig nagyobb a nyomorúságunk, mindig mé
lyebb az elvettetettségünk, mindig színtelenebb a reménységünk..
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Minden erősségünk csődöt mondott. Emberek, szövetségek, kon
ferenciák mind megcsaltak bennünket. De valaki most megint 
szenvedni megy értünk. Már idevetődik a golgothai kereszt ár
nyéka, mely most is Istenhez vezető utunkat készíti. Sok balga
tag reménykedés, sok csalódás, sok keserűség után induljunk el 
legalább most, az utolsó órában Jézus vezérlete alatt a Golgot- 
hán keresztül egyetlen igaz erősségünkhöz! Ámen.

vitéz Balogh Ernő
nagygeresdi lelkész.

Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el
engemet?

Nagypénteki beszéd.
Zsolt. 22, 2—20.

Isten kegyelméből itt van újra ez a nagy nap, ez a szent 
nap, ez a fájdalmas nap: egyházi esztendőnknek ez a leggyá- 
szosabb, legszomorúbb, legsötétebb napja. Vártuk, pedig nagyon 
jól tudjuk, hogy ez a nap nem a fényességnek, hanem a ború
nak és sötétségnek napja. Ha arra a fájdalomra gondolunk, ami 
ehhez a naphoz kapcsolódik, akkor első tekintetre azt kell mon
danunk, hogy ez az Úr rettenetes napja.

Hogy miért ilyen nap ez, arról nem kell külön beszélnünk* 
azt teljesen felesleges kérdeznünk is, hiszen tudja mindenki, 
hogy Jézus szenvedésének története beszél róla. Jól teszed,. 
Testvérem, ha ma újra meg újra elolvasod a szenvedésnek ezt 
a történetét, mert a legmegkapóbb prédikáció sem mondhat 
megközelítőleg sem annyit, mint az Üdvözítő szenvedésének ez 
a megrázó története.

De azután olvasd el a mai szent leckét is, mert ez is Őreá 
mutat, aki azért jött, hogy szenvedjen és kereszthalált haljon 
a mi vétkeinkért. Mai alapigénk szerint ezt a napot a jajkiáltás* 
a fájdalmas sikoltás, a gyötrő kínos „miért"-ek napjának lehetne 
mondani, mert szinte az egész zsoltáron végigvonul ez a fájdal
mas kiáltás: „Én Istenem, én Istenem!", s „Miért, m iért?"...

Tegyük azért ezt a fájdalmas és gyötrő „Miért“-et ebben 
a megszentelt órában elmélkedésünk tárgyává és pedig három 
vonatkozásban :

Először úgy. ahogy ez a zsoltáríró ajkáról elhangzott.
Másodszor úgy, ahogy ezt maga az Üdvözítő mondotta 

a keresztfán.
S végül harmadszor úgy, ahogy te is mondod, — de aho

gyan nem kellene mondanod.
I. „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el en g em !?"...
Ezt az igét legelőször is úgy kell vennünk és megértenünk* 

ahogy az a zsoltáríró ajkán elhangzott. Hogy ezt tehessük, min
denekelőtt figyelembe kell vennünk azt, hogy az Ó-Testámentom
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kegyes embereinek a lelke igen sokszor felzokog e miatt a 
gyötrő kérdés miatt. Ök vallják és tudják azt, hogy Istennel 
lenni öröm, boldogság és üdvösség. Nélküle lenni fájdalom, kín 
és kifejezhetetlen gyötrelem. Ők vallják azt, hogy Istennel együtt 
lehetnek az Ő szent tomplomában, de ép úgy vallják azt is. 
hogy a Vele való közösség látható, megtapasztalható bizonysága 
a csendes, békés, szenvedés nélküli élet. Szenvedni, üldöztetni 
csaknem annyit jelent az Ó-Testámentom nyelvén, mint Istentől 
elhagyatottnak, az Ő kegyelméből kizártnak lenni. Innen érthet
jük meg, hogy miért olyan gyötrő kérdés a régi kegyesek szá
mára a szenvedés. Nem csak maga a szenvedés fáj tehát a 
kegyes embernek, hanem még inkább fáj az Istentől való elsza
kadásnak a gondolata. Mai szent igénk szerint a zsoltáríró is 
azzal emészti és gyötri magát, hogy őt az Isten elhagyta, Isten 
nem hallgat reá, nem is akar tudni róla. Rettenetes gondolat: 
Istentől elhagyatottnak lenni. Védekezik ez ellen a kínzó kérdés 
ellen. Oda menekül nemzete történetéhez, őseinek bizonyságtéte
léhez, — belefogódzik saját magának boldog tapasztalataiba: 
Apái annyiszor tapasztalták Isten segítségét, ő maga is annyiszor 
érezte az Ő jóságos gondviselését. De most, de most. . .  Hiába 
minden! Hiába az önemésztés, hiába a panasz, hiába a sírás, 
a jajkiáltás. Hiába minden, nincs segítség, nincs szabadulás! 
Csak szidalom, csak gúny, csak gyalázat az osztályrésze, azon
felül üldöztetés, bántalom, megkínoztatás s halál...

„Mert ebek vettek körül engem, a gonoszok serege körül
fogott, átlyukasztották kezeimet és lábaimat...  megosztoznak 
ruháimon és köntösömre sorsot vetnek". ..

Ebben a rettentő helyzetben veti föl a kérdést újra meg 
újra: „Miért, miért! ? “ . . .  Hát Isten csakugyan elhagyott, hát 
Isten csakugyan nem törődik velem ! ?

Ugy-e megértjük szíve vergődését és nagy fájdalmát s min
den részvétünkkel együtt érzünk vele.

S mégis — nem a csüggedés győz benne, hanem a biza
lom és reménység: Őhozzá, Istenhez folyamodik segítségért, 
szabadulásért. Őnála keres magyarázatot, hogy miért mindez? 
S keresi annak bizonyosságát, hogy Isten mégis vele van, nem 
hagyja el. Azt az egyet hiszi, azt az egyet vallja, abban az 
egyben teljesen bizonyos, hogy nem lehet Isten utolsó szava, 
nem lehet Isten célja a szenvedéssel, a büntetéssel a teljes meg
semmisítés. Hogy mi lehet a célja Istennek ővele szenvedései 
között, azt még nem tudja, de azért gúny, szidalom, üldöztetés, 
betegség ellenére is bízik Istenben. Felsikolt ugyan: „Én Iste
nem. én Istenem, miért hagytál el engem! ? “ — , de mikor le
csendesedik lelkének háborgó vihara, bizó kérésre nyílik ajka: 
„De te Uram ne légy messze tőlem, én erősségem siess segít
ségemre !“

II. „Én Istenem, én Istenem! Miért/ ? . . . “ Ez a fájdalmas 
felkiáltás azonban nemcsak a zsoltáríróé, hanem Jézusé is. Hi
szen Ő sóhajtotta el azt a keresztfán gyötrő fájdalmai, rettene
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tes kínjai között. S ez a kérdés még gyötrőbb, még fájdalma
sabb, — sőt olykor-olykor egyenesen érthetetlennek, megma
gyarázhatatlannak tűnik fel nekünk épen Jézus ajakán.

Hogy Jézus ajkán ez a kérdés elhangzik, ez nem csak azt 
jelenti, hogy Jézus ismerte a zsoltárokat s mintegy azok szavai
val imádkozott, de jelenti azt is, hogy Jézus azt a fájdalmat, 
melyről a zsoltáríró is beszél, O önként elvállalta s hogy ez a 
fájdalom összehasonlíthatatlanul nagyobb volt minden más fáj
dalomnál. Jézusnak fájdalmában érte el az emberi fájdalom a 
maga csúcspontját, aminthogy az emberi gonoszság is akkor volt 
a legnagyobb, mikor Őt keresztre feszítette. Jézus igaz volt, 
tiszta volt, szent volt, — nem kellett volna tehát szenvednie. 
Jézus Isten fia volt, nem kellett volna tehát megaláztatnia. Jézus 
mindenkit szeretett, mindenkivel jót tett, — nem kellett volna 
tehát üldöztetnie, bántalmaztatnia. S mégis üldöztetett, mégis 
szenvedett, mégis meghalt!.. . Miért? Miért? Hol ennek a ma
gyarázata ? Nem elég az, ha azt mondjuk, hogy azért, hogy 
példát adjon a türelmes szenvedésre. Nem elég az se, ha azt 
mond juk, hogy azért, hogy megmutassa: lehet Istennel a szen
vedés ellenére is egynek maradni. Több van itt, összehasonlít
hatatlanul több mind ennél. Jézusnak meg kellett Ízlelnie mi
érettünk a legreltenetesebbet is : az Istentől való elhagyattatást. 
így győzte le a fájdalmak fájdalmát, s a bűnt és a halált. így,, 
csak így mehetett végbe a mi váltságunk, hogy Ő neki ki kellett 
teljesen üríienie ama keserű poharat. S Ő elszenvedte ezt is. 
önként. Nem magáért. Értünk. Mindnyájunkért bűnösökért.

„Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem ? “ Erre 
tehát itt az a felelet: azért történt ez, mert Jézus vállalta ezt is. 
Mert szerette a bűnben vergődő emberi nemzetet. Mert el akarta 
végezni a vállság munkáját, hogy így aztán mindenki, aki őbenne 
hiszen, el ne vesszen, hanem örök életet vegyen.

III. „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?" Ez 
a fájdalmas felkiáltás azonban nemcsak a zsoltáríróé, nemcsak 
Jézusé, hanem a tied is, K. T. Ügy érzem, mintha ezekre a 
szavakra valamennyien igennel bólintanátok. S ha eddig netán 
azt éreztétek, hogy ami itt elhangzott, az bármennyire fontos is, 
de nem tartozik rátok, most egyszerre itt is, ott is felfigyelnek 
a lelkek, s itt is, ott is megszólal a szívek mélyén egy-egy 
hang: ez már csakugyan reám tartozik, ez az én kérdésem. 
Ez az én nagypénteki kérdésem. S fájdalmakra, félreértésekre, 
üldöztetésekre, megverettetésekre gondolunk, amelyek bennün
ket értek egyéni, nemzeti vagy egyházi életünk területén. Nagy
péntekről beszélünk s a magunk Nagypéntekjére gondolunk, — 
golgotajárásról s kálváriáról s a magunk szenvedésére emléke
zünk, — keresztrefeszítésről szólunk, — s akkor rendesen a 
magunk keresztjére vagy legjobb esetben a nemzet keresztre- 
feszíttetésére emlékezünk. . .  Igaz, hogy mindez a legtöbbször 
csak kép vagy szimbolikus kifejezés, de mégis nem úgy áll-e 
a dolog, hogy erről a mi fájdalmunkról, erről a mi „miért*-
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ünkről mindig olyan szívesen beszélünk s nem egyszer szinte 
úgy látszik, mintha a Nagypéntek a mi fájdalmainknak lenne 
az emlékeztető ünnepe, mintha a mi szenvedéseinknek lenne 
egyenesen az apotheozisa.

„Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?" — Ha 
őszintén végiggondoljuk mindazt, ami ezzel összefügg, meg kell 
állapítanunk, hogy ezt nem vonatkoztathatjuk magunkra. A 
Nagypéntek nem lehet a mi bármily nagy fájdalmainknak, bár
mily gyötrő szenvedéseinknek az ünnepi megemlékezése. Ellen
kezőleg a Nagypénteknek emlékeztetnie kell bennünket egyfelől 
a mi rettenetes bűneinkre, a büntetésre megérett voltunkra. 
Emlékeztetnie kell bennünket az ítéletre: arra, hogy mi egyen
ként és összesen megérdemelnénk az Ítéletet. — megérdemel
nénk azt, hogy Isten elhagyjon bennünket. Másfelől azonban 
Nagypéntek emlékeztet bennünket Isten végtelen nagy irgalmára, 
amelynek drága zálogául ott szenvedett Jézus a kereszten s 
helyettünk is elmondotta: „Én Istenem, én Istenem, miért hagy
tál el engem et?"...

Ha valamikor, hát épen Nagypénteken minden okunk meg
van arra, hogy ne vegyük ajkunkra ezt a panaszos felkiáltást. 
Nekünk nincs és nem lehet többé sohase okunk azt mondani, 
hogy miért hagyott el az Isten, amikor épen miérettünk „hagyta 
el" egyszülött Fiát, hogy helyettünk, hogy miérettünk szenved
jen. Épen Nagypéntek mutatja és bizonyítja azt, hogy Isten 
kegyelmes, hogy Isten nem hagyott el s nem hagy el soha, ha 
a Jézus Krisztus keresztjéhez menekülünk.

Jöhet azért bármilyen szenvedés, bármilyen csapás a Krisz
tusban igazán hívő emberre, ez nem ingathatja őt meg a hité
ben, mert tudja: „a szolga nem lehet nagyobb az ő Uránái". 
S ha Őt üldözték, minket is üldöznek... A nagypénteki „mi
ért?" azért egyenesen azt mondja nekünk, hogy a keresztyén 
embernek nem büntetése, de ismertető jele, szent kitüntetése 
a szenvedés keresztje. A keresztyén ember sem tudja megmon
dani, hogy miért szenved, de — tud szenvedni. Mert együtt 
szenved a Krisztussal. A szenvedés tehát kiváltság. S azért hogy 
ha valaki szenved nyomorúságot, üldöztetést, félelmet, szegény
séget, megvettetést, betegséget, halált, — nem azt jelenti, hogy 
Isten őt elhagyta, hanem hogy Isten arra méltatja, hogy szen
vedjen érte, az Ő ügyéért... Szenvedjen, mint a Krisztus is 
szenvedett miérettünk, nekünk példát hagyván, hogy az ő nyom
dokait követnénk.

„Ahol tehát ilyet látsz, vagy ilyenről hallasz, tudjad, hogy 
a keresztyén szentegyház van ott. Mert ezzel a szent dologgal 
a szent lélek azt a népet nemcsak megszenteli, hanem üdvös
ségre is vezeti" (Luther).

Ezeket meggondolva mily más színben tűnik fel a mi pa
naszkodásunk, kesergésünk, jajkiáltásunk. Nincs okunk rá, hogy 
többé panaszkodjunk, nincs okunk rá, hogy többé keseregjünk, 
nincs okunk rá még a legnagyobb megpróbáltatások között
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sem, hogy szerencsétlen áldozatoknak tekintsük magunkat mi,, 
akik megváltottál vagyunk a Jézus Krisztusnak... Mert egy 
bizonyos: van Megváltónk, aki elmondotta mi helyettünk, hogy 
„Én Istenem, én Istenem. . .  “ s aki meghalt érettünk a kereszten.

De akkor ez a nap nem gyásznap, nem sötétség napja, 
nem harag napja, nem a fájdalmas jajok és miért-ek napja, 
hanem a békességé, a megoldásé, a megváltásé, a kegyelemé. 
Nem a siralomnak és gyásznak, — nem is első sorban ennek, 
hanem a szenvedés győzelmének, az önfeláldozó szenvedés dia
dalának az ünnepe.

A nagypénteki kereszten ott függ a nagy Szenvedő s azt 
mondja: „én Istenem ...", de a Husvét himnusza már zeng: 
„Feltámadott az Úr! Bizonnyal feltámadott!“ Ámen.

Dr. Deák János
egyetemi ny. r. tanár.

Lobogó tüzek a húsvéti ünnepi oltáron.
Husvét I. ünnepére.

118. Zsoltár 14—20. vers.
Szabolcska, a melegszívű költő egyik költeményében igé- 

zetes képet rajzol egy májusi hajnalhasadásról s napfölkeltéről. 
Pirkad. A természet nagy templomában ünnepi áhítatos csend. 
Millió fűszál és virág ünnepi köntösben várja az érkező királyt. 
Lágy szellő szárnyán hírnök érkezik s bejelenti a nagy vendég 
közeledtét; mire az utszéli jegenyefák hódolattal hajtják meg 
fejüket. Lombok tetején s bokrok alján magasztaló madárdal 
csendül. Minden odaadja, odahinti ajándékait s szépségeit érkező 
királya elébe. Magas hegyek ormán kigyúl a f ény. . .  feljött a 
nap. . .  megjött a király, fény és ragyogás előtte-utána s míg 
tündöklő sugaraival pazarul behinti a tájat, lenn harmatos lesz 
a fű s a levelek 11...

Ezekben az áldott húsvéti percekben a mi lelkűnkben is 
— úgy érezzük — tavaszi hajnalhasadás van. A templom áhí
tatos csendjében angyal szárnyakon hírnök érkezik csodálatos 
üzenettel s mi odatekintünk a húsvéti sír fölé, az ég peremére 
s látjuk egy töviskoszorúzott Király közeledtét, arcán az élet 
tündöklő fénye, töviskoronájának minden ágán a diadal ragyo
gása. Sötét, gyászba hullott éjszaka mélységeiből feltámad a mi 
dicsőséges Királyunk s Szabadítónk. Lelkünk az ünnepi zsoltár 
felemelő szavaira ünnepi mezbe öltözik s amint reátekinlünk 
a nagypénteki gyász diadalmas hősére, elébe visszük szívünk 
ünnepi ajándékait s áhítattal mondjuk el az Igét: „Az Úrtól lett 
ez és csodálatos a mi szemeink előtt. — Ez az a nap, melyet az 
Úr rendelt nekünk, azért örvendezzünk és vigadjunk azon. Óh Uram, 
segíts most minket. Óh Uram, adj jó  előmenetelt. Áldott, ki jött az 
Úrnak nevében. Áldunk titeket, kik az Úr házából valók vagytok. 
Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme! 
<118. Zsolt. 2 3 -29 .)
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Ünnepi érzéseinket, ünnepi hangulatunkat hűséggel fejezik 
ki a mai zsoltár felemelő szavai. Az igazak diadalöröme hang
zik fel a szabadulás sátorában. Örömtüzek gyúlnak ki a temp
lomok ormán és a szívek rejtett mélyein s az Ür kegyelmének 
oltárán.

Lobogó tüzek a Husvét ünnepi oltárán:
1. A szabadító örömnek,
2. A magasztaló éneknek,
3. A diadalmas életnek lobogó tüze.

I. A húsvéti ünnepi oltáron ott lobog a szabadító örömnek 
lobogó áldozati tüze. „Vigasságnak és szabadulásnak szava van 
az igazak sátorában, az Urnák jobb keze hatalmasan cselekedett, 
az Urnák jobb keze felmagasztaltatott.“ Izrael népe, Áron háza 
az igazak diadalörömét zengi a zsoltárban, mert meghallgatta 
a szükségben sególykiáltását, megszabadította ellenségeinek ke
zéből, megmentette népét, midőn körülvették a pogányok, mint 
a méhek. A mi ajkunkon is a vigasságnak és szabadulásnak 
szava hangzik, húsvéti oltárunkon az örömnek lobogó tüze ég, 
Husvét az örömnek megszentelt ünnepe, mert életet hirdet né- 
künk, azt hirdeti, hogy a halálnál hatalmasabb az élet. Husvét 
a szabadító örömnek drága ünnepe. Mint az ébredő természet 
a tavaszi napnak melengető sugaraira megszabadult a téli jég
páncéltól, a bilincsekbe vert föld egy nagy sóhajtásra megsza
badult s az alvó tájak felett diadalmaskodott az élet, mikor 
reátekintünk a Husvét diadalmas királyára — úgy érezzük — 
megszabadultunk az életnek sok-sok ellenségétől, mellyel körül
vettek mint a méhek, megszabadultunk Ö benne és Ő általa 
a bűnnek ezernyi ezer csípésétől, megszabadultunk az ördögnek 
hatalmától és birodatmától, de főkép megszabadultunk a leg- 
rettegtetőbb ellenségtől, a haláltól. Érezzük, hogy az Úr hatal
masan cselekedett velünk, az Úrnak jobb keze felmagasztaltatott, 
nem hagyta lelkünket a Seolban, s nem engedte, hogy az ő 
Szentje rothadást lásson, azért elmondhatjuk ma ezekben az 
ünnepi percekben a 16. zsoltár szavait: „Te tanítasz engem az 
élet ösvényeire, teljes öröm van te nálad, a te jobbodon gyönyörű
ségek vannak mindörökké. “

Tudsz-e te, kedves testvérem, ehhez az oltári lánghoz, bár 
egy kis gyertyafénnyel hozzájárulni? tud-e a te sok bajjal, bá
nattal küzdő szívedben fellobbanni a húsvéti örömnek tiszta 
lobogású lángja? A te küzdelmeidben, kétségeidben, s aggo
dalmaidban, ma érzed-e, hogy fagyos tél után eljött a tavasz, 
nehéz sorsodban gyötrő éjszakák után a hajnalhasadás?

Ha az érkező Királynak közeledése, vele szívének meleg
sége, a gonosz felett aratott diadalának fénye nem tudná feltörni 
szívedben az erős bilincseket, nem tudná eloszlatni a homályt, 
gondolj az első husvét örömben tündöklő reggelére. Mit jelentett 
azoknak a kereszthordozó híveknek husvétnak reggele, akik 
Jézussal végigjárták a Golgoíhát, akik részt vettek a nagypéntek 
fekete gyászában? Akik látták, hogy Jézussal mint áldozik le
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sötét mélységekbe boldogságuk napja? Micsoda öröm lobogott 
fel szívökben. mikor újból látták Őt, újból hallhatták békességet 
hirdető szavait, reájuk szegeződött az a meleg tekintet, amely
ben minden lélek elválhatlanul együtt él mennyei Atyjával az
örökkévalóságban.

Ez az öröm a te örömöd is lehet, kedves testvérem, mert 
ez a keresztyénségnek egyetemes öröme, ha a tavasz tündöklő 
pompájában érkező lelki Király arcán meglátod te is, hogy azon 
sugárzik a tiszta élet, a szabadulás, mert megérteti veled, hogy 
az Úr veled is hatalmasan cselekedett s az Úr jobb keze fel- 
magasztaltatott. — Égjen azért szíved oltárán a szabadító öröm
nek lobogó tüze, de gyűljön ki

II. a magasztaló ének lobogó lángja is.
A zsoltáríró — a szabadulás érzetében vágyat érez, hogy 

magasztaló éneket zengjen az Úrnak. „Nyissátok meg nékem az 
igazság kapuit, hogy bemenjek azokon és dicsérjem az Urat." Hívő 
lelkének bizodalmát így fejezi ki: „Erősségem és énekem az 
Úr, és lön nékem szabadításul.* S abban a zsoltárban, mely 
alapigénket képezi, háromszor is dicsőítő énekre buzdít: „Ma
gasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme.* 
Magasztaló, dicsőítő hálaénekre gyűl ajkunk ma, midőn a husvét 
diadalmas Királya, a mi Szabadítónk elvonul közöttünk. Mint 
hajnal ébredésekor az erdők madarai magasztaló énekben kö
szöntik a felkelő napot, a pacsirta Istent dicséri, ha a magasba 
száll, s mikor a földre bukik akkor is magasztaló ének zeng 
ajakán, korai hajnalon és késő estéken csattog a csalogány dala, 
csak az ember maradna némán az Isten nagyságos dolgainak, 
örök jóságának és kegyelmének bizonyságainál ? Ma, ha végig
tekintek a húsvéti gyülekezeten, megható az ünneplő sereg 
magasztaló énekének szépsége és ereje. Amikor felcsendül az 
ősi húsvéti magasztalás: „Hívek Jézust dicsérjétek, diadalmát 
hirdessétek, mert meggyőzte a halált. . s ha elgondolom, hogy 
az egész föld kerekségén millió és millió hívő léleknek ez a 
magasztaló éneke egyesül, érzem e dal fenségét, e dal erejét, 
érzem az ünnepi zsoltár szavainak igazságát, mely mint áldozati 
tűz ott lobog szívünk oltárán: „Erősségem és énekem az Úr, és 
lön nékem szabaditásom.“

Szabadításom a halál félelmétől, amely úgy követi léptei
met földi pályámon, mint a fényt az ijesztő fekete árnyék, 
amelytől elfutni nem tudok. Sőt mennél jobban futok, annál 
szaporábban lép nyomomba. S mennél jobban szeretem az éle
temet, annál jobban félek a haláltól. Főképen ha élet alatt csak 
a földi életet értem. De ha rátekintek a feltámadott Jézusra, 
látom, hogy a földi élet után következik valami, — egy csodás 
élet kapuja nyílik meg, s a földi lét csak parányi összekötő 
hid a születés és elköltözés között, amely az örökkévalóságba 
vezet. S ebben a kapuban ott áll az örökkévalóság Királya és 
h ív : „Jöjjetek én hozzám. . . "  aki nekem a legnagyobb örömöt, 
az örökélet örömét akarja megadni, ahhoz alázatos szívvel lépek
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be az Úrnak kapuján, igazak mennek be azon, hogy szívük 
magasztaló énekének szent tüze lobogjon a húsvéti ünnepi 
oltáron s gyűljön fel azon végül

III. a diadalmas éleinek lobogó tüze is. „Nem halok meg, 
hanem élek, és hirdetem az Urnák cselekedeteit. Keményen megos
torozott engem az Űr, de nem adott a halálnak. “ Ezek az igék 
csúcspontot jelentenek. A legjobban kifejezik a husvét értéké*, 
diadalmas jelentőségét, mert a husvét a diadalmas élet ünnepe, 
a feltámadás, a diadalmas élet bizonysága. Amit a zsoltáríró 
csak mint sejtelmes álmot hordozott szívében, az a húsvéti fel
támadásban valóság és életigazság lett. Jézus feltámadása által 
bizonyságot tett, hogyan kell legyőzni az életnek minden nehéz
ségeit, letörni minden bilincsét, letiporni bennünket támadó 
minden hatalmát, diadalmaskodni a legnagyobb hatalmasság: a 
bűn és annak következménye: a halál felett. A húsvéti feltáma
dás diadal volt, fenséges diadala Jézusnak. Nem halt meg. ha
nem újra élt s hirdette az Úrnak cselekedeteit. Kemény ágyat 
vetett számára a sziklasírban, miután megostoroztatta, megcsú
folta, megpökdöstette a golgotái utón, de nem adta a halálnak. 
A feltámadott Jézus diadalt aratott a múlandóságon, a változá
sokon, a betegségeken, a kétségeken, a hántásokon és szomo
rúságokon egyaránt, sőt diadalt vett magán a bűnön, mert „aki 
meghalt, felszabadult a bűn alól.“ A halál, ez a rettenetes isme
retlen, Jézus feltámadása óta többé nem félelmetes a hívők előtt. 
Mert Jézus gyermekei az ő példája és tanítása szerint a halál
ban diadalmaskodnak igazán. Ez volt messiási munkájának 
dicsőséges koronája, melyről leragyog a diadalmas kiáltás: 
„ Elnyeleteti a halál diadallá. Halál hol a te fullánkod, koporsó hol 
a te diadalmad?" Azért husvét a diadalmas életet hirdeti. Azt 
a diadalt, melyet az Isten hatalmas keze megadott a mi Urunk 
Jézusnak s általa megadja mindazoknak, akik ő benne hisznek. 
Azért ha körülöttünk, előttünk, mibennünk annyi sok legyőzött, 
levezettetett, csalódott, megcsalt, reményvesztett élet van, s meg
ostorozva, a porig lesújtva koporsók gyászában gyakran erőt 
vesz rajtunk a kétség, a kishitűség, a hitben való megtántorodás 
és mi kedveseink koporsójánál leveretve, úgy zokogunk pogány 
zokogással, mint akiknek semmi reménységük sincsen, ez a mai 
áldott húsvéti ünnep lobbantsa lángra szívünkben a diadalmas 
életnek tüzét, s helyezzük azt mint szívünk legszebb ajándékát 
a húsvéti ünnepi oltárra.

Lobogő tüzek égnek ma az ünnepi oltáron, sok hívő szív
nek drága áldozata lobog a szabadító örömben, a magasztaló 
énekben és a diadalmas élet hitében. Ebből az ünnepi tüzből 
— szíved oltárán — vigy magaddal haza is, hogy azép legyen 
földi pályád s diadalmas a halál fölötti küzdelmed, bizonyos 
örök életed az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.

Kardos Gyula
balassagyarmati lelkész, alesperes.
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Húsvéti reménység.
Husvét második ünnepére.

16. Zsoltár 8 -1 1 . v
Nehéz volna eldönteni, hogy Isten gyönyörű természet- 

világa mikor szebb; nyár teli pompájában, ősz termő gazdag
ságában, tél fehér csendjében, vagy tavasznak új életre pezs- 
<lülésében. Minden évszak a maga külön szépsége mellett közös 
nyelven hirdeti: az Urat dicsérjétek érte! De ha nehéz is a 
választás, annyi bizonyos, hogy végtelenül bájos, ujjongó örömet 
okozó és boldog reménnyel a biztató tavasz első hírnöke, amint 
íélve dugja ki fehér fejecskéjét az alig eltakarodott hó nyomán 
a kis hóvirág, vagy az illatos ibolya. Végig söpörhet rajta még 
a hideg szél, amaz csengetyiis fejét rázva az Úr dicséretét zengi, 
•emez kis kelyhét illatozó áldozatként emeli felfelé, az új életet 
ígérő és adó Úr felé.

Ilyen kis tavaszi hóvirág, illatozó ibolya, új életet Ígérő 
'boldog reménység a felolvasott szentige. Hallatára csodálkozva, 
•de örömmel kérdezzük: Husvét az Ószövetségben? Feltámadási 
hit a zsoltárköltő idejében?

Igen, a felolvasott szentigék az Újszövetség világa mellett 
nézve boldog húsvéti reménység az Ószövetség távolságából, ame l y  
az  I s t e n b e n v a l ó  r e n d ü l e t l e n  b i z a l o m  a l a p j á n  
h i r d e t i  a f e l t á m a d á s t  é s  k ö v e t e l i  e n n e k  a l a p j á n  
a f ö l d i  é l e t  m e g s z e n t e l é s é t .

I. Az Ó- és Újszövetség egymáshoz való viszonyára nézve 
Tégi és helyes megállapítás, hogy az Új az Óban elrejtve, az Ó 
az Újban kifejtve van. Az összetartozandóság és egymásra vo
natkozás helyes megállapítása ez. Örömmel tekinthetünk ezért 
Istennek népével kötött régi szövetségének közléseire, amelyek 
előre mutatnak az Uj felé, és az öncsalódás veszélye nélkül 
fejthetjük ki belőle az ott rejtőzködő és a beteljesülésre mutató 
ígéreteket. Igazi értelmüket ezek amugyis csak az Újszövetség 
világánál nyerik el. Amint bizonyos egyébként láthatatlan suga
rak hatására fényleni, világítani kezd a sötétben elrejtett kris
tály, úgy az Ószövetségre hulló Újszövetség fénye mellett kezd 
•el amaz világítani, fényleni, biztató útmutatással szolgálni. Pál 
apostol mondja, hogy a zsidóknak valahányszor Mózest olvas
sák, lepel borul a szívökre, és csak aki megtér az Úrhoz, annál hull 
le a lepel. Az ilyen számára szűnik meg a sok rejtély, probléma, 
az ilyen számára kezd el ama régi szövetség is magától szólani, 
hangos bizonyságtevéssel, lélek-biztató és erősítő módon, hirdet
ve az Istenben való bizalom igéit, amelyek, mint mai szent
leckénkben, oly szilárdak, hogy nyomukban reménységként még 
a húsvéti hit is átcsillámlik.

„Az Urra néztem szüntelen, mert jobb kezem felől van, 
meg nem rendülök.* Van valami heroikus, hősies vonás az 
ószövetségi kegyes e bizodalmában. Nincs nép a világon, — tán 
csak a mi magyar népünk lehetne osztályos társa a balsorsban —
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amelyen annyiszor végig száguldtak volna a háború furiáí, 
amelynek földjét annyiszor tapodták volna idegen harci mének 
patái, amelyet annyiszor végigpusztítottak, idegenbe deportáltak 
volna, hontalanná és hazátlanná tettek, mint a választott népek 
Ha olvassuk történetét, egy állandó tisztító, de pusztító vihar is 
az, amelynek Istenítéletként a nép életén való végigvonulását 
látjuk. És mégis a másik oldalról ott van szinte érthetetlenül, 
csodálatosan a sziklaszilárd hit és bizalom. Fővárosa ötször is 
elpusztult, az ásatások révén néhol húsz méternyi törmelék után 
jutnak el csak az eredeti alapokhoz, népe szétszórva a világba, 
kihíva maga ellen több-kevesebb joggal a nékik menedéket ad6 
országok ellenszenvét, — és mégis hangzik a romokon, az ellen
ség csatakiáltásán, a harci kürtökön, égő városok füstjén ke
resztül a zsoltáros szava: „Az Urra néztem szüntelen, mert jobb 
kezem felől van, meg nem rendülök". Az Úr gondolatai nem a 
mi gondolataink, a mi utaink nem az ő utai. Vasvesszővel terel
gette az ő nyáját, harag borával itatta az ő népét, tűzben és 
szenvedésben edzette, hogy ez a bizalom kisarjadzhassék, és 
biztató hordozója legyen annak az újnak, amelynek előkészítő
jévé rendeltetett; nagy szenvedéseknek kellett megalázni é n é ' 
pet, hogy e szenvedések közt szent igénkhez hasonló drága' 
gyöngyök megteremjenek; mélyre kellett ásni, az emberi szív 
és lélek rejtett mélyébe, hogy e drágagyöngyök a napvilágra 
kerüljenek.

Mint amikor az eltévedt utas az útjeleket észreveszi, a 
szomjas vándor friss érre talál, a pusztai zarándok a csendes 
magányban emberi hangokat hall, olyan hatással van ránk a 
felolvasott szentige. Itt, itt találunk rá arra a bujkáló érre, amely 
évszázadok múlva tör fel üdítő, élet vizét adó forrásként. Isten 
járásának nyomait látjuk itt. A boldog jövő felé mutaló örven
detes bizonyságtevés hangját halljuk ilt, mert ebből a bizalomból 
sarjadzik ki a vallási élet egész gazdagsága; ez az Istenben való- 
bizalom a jogos kiinduló pontja egy csodás az Újszövetségbe 
torkoló fejlődésnek, úgyhogy a zsoltárköltővel a keresztyén híve 
imádkozik és énekli túláradó örömmel és sziklaszilárd meggyő
ződéssel : az Úrra néztem szüntelen, mert jobb kezem felől van* 
meg nem rendülök.

II. Amint az Ó ra az Új, úgy hull rá az Újra az örökké
valóság világító fénye, és ez adja az igazi magyarázatát és biz
tos alapját az ószövetség kegyes reményének. Szent igénk ezt 
így fejezi k i: „Mert nem hagyod lelkemet a koporsóban, nem 
engeded, hogy a te szented rothadást lásson."

Ezen igéje által válik a zsoltárköltő szava hatalmas, boldo
gító, húsvéti örömüzenetté. Ez a célja, de ez az alapja is a földi 
életnek. Dolgozunk azért, hogy megkoronáztassék a mi földi 
életünk a romolhatatlansággal, és mert tudjuk, hogy megkoro- 
náztatik, azért nem lankadunk meg a mi munkálkodásunkban.

Korunk gazdasági, de szellemi tekintetben is az erőkész
letek rohamos fogyasztója, és épenezért lázas keresője. Anyagi*
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szellemi téren rengeteg energiát fogyaszt a mai élet a mezei 
munkától kezdve a gyárakon át a dolgozó szobák csendjéig.

Az igazi erőforrás, amely a földi, de a lelki erőknek is igazi 
felszabadítója és megsokszorozója, a keresztyén feltámadási hit.

Küzd, harcol az enyészet ellen minden. Nem halok meg 
egészen, énekli már a pogány római költő, abban a reményben, 
hogy műveiben él tovább. Építsünk égig érő tornyot, mondják 
a babyloniaiak, hogy felérjenek a halhatatlanságba. Bebalzsamo
zott holttesteket, királyi múmiákat rejtegetnek az egyiptomi 
piramisok, hogy védjék őket az enyészet ellen. És Jób könyvé
nek írója hullámzó lelki állapota szerint majd remél, majd csüg- 
getegen szól: Ha a fa kidől, újra sarjad, de ha az ember meg- 
haj, vájjon mi lesz.

De amilyen egyetemes az emberi lélekben a halhatatlanság 
utáni vágy, olyan határozatlan, bizonytalan, tapogatózó a kije
lentési vallás körén kívül. Amit óhajt és ami után vágyódik, 
 azt sem tudatosan kifejezni, még kevésbbé öntudatos hitének 
alapjává tenni nem tudja.

Annálinkább kell csodálnunk a zsoltárköltő hitének erejét, 
hogy a szív érzését, a lélek vágyát jelző halhatatlanság és fel
támadás valóságát követelményként állítja oda, amelyet Isten 
lényegéből, a hozzávaló viszonyból — egyelőre még határozott 
kijelentés nélkül — következtet: Nem engeded, mondhatnánk 
nem engedheted meg, hogy a te szented rothadást lásson. Kell 
valami megoldásnak lenni, Isten végtelen hatalma és végtelen 
szeretete folytán. De, hogy közelebbről mi és hogyan, azt nem 
tudja. Ő csak görcsösen ismétli: nem engeded, nem hagyod.

Itt világít bele a húsvéti örömhír az ószövetségi kegyes 
hősies küzdelmébe, alapját és célját adva meg a feltámadási 
reménynek és így a földi életnek. Halál, hol vagyon a te ful
lánkod, koporsó, hot a te diadalod? Hangzik az apostol boldog 
bizonyságtétele. A megsemmisülés ellen tiltakozó lélek remény
sége itt válik bizonyossággá, a húsvéti üres sír, Krisztus fel
támadása folytán. Ő a zsengéje a feltámadottaknak, ő a biztos 
záloga a mi feltámadásunknak, mert Ő és az Ő feltámadása 
bizonysága Isten végtelen szeretetének, amellyel az embert meg
menteni és kegyelmébe fogadni akarja. Isten Krisztus által ragad 
ki bennünket a pusztulás örvényéből, és emel az Ő szent kö
zösségébe, amely már itt a földi életben jelenti a boldog örökké
valóság kezdetét. Itt van a szilárd alapja a mi hitünknek, remé
nyünknek, feltámadásunknak. Hacsak ebben az életben remény
kedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak va
gyunk. Állapítja meg az apostol a feltámadás hite nélkül élők sivár 
lelkivilágát. De Istennek legyen a hála, nem így van. Elnyeletett 
a halál diadalra ! Elnyeletett, hiszen Krisztus halálában megitél- 
tetett a bűn, összetört igájából kiszabadult az ember és Krisztus 
feltámadása által a ráhulló égi sugárözön fényében és melegében 
érzi és tudja, hogy nincs elhagyatva, nincs elitélve, nyitva a ke
gyelem ajtaja, a menyország kapuja: van feltámadás, hallelujah!
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így dagad, erősödik az a vékony csermely, amelybe az 
Ószövetségben csak itt-ott húzódik bele egy-egy kicsiny ér, 
szinte csak időszaki vizpótlás, azzá a hatalmas folyammá, amely 
az Újszövetségben már nyugodt méltósággal hömpölyög tovább, 
hátán hordva gályákat, az örökélet felé vándorló földi vándo
rokkal tele.

III. A  húsvéti örömhír lett a keresztyénség bölcsője, a 
diadalmasan elterjedő evangéliom hajtó erejévé. A feltámadás 
bizonyossága, a húsvéti örömhír valósága adott új arcot a világ
nak, adott értelmet a földi léinek és földi szenvedésnek. Mert 
földi életnek, küzködésnek, fáradozásnak és verejtéknek célja 
csak akkor van, ha a zsoltárköltő reményét bizonyossággá teszi 
a húsvéti örömhír. Ez az alapja a földi életnek, de ez a célja is. 
Ennek a bizonyossága alapján állhat meg a keresztyén ember 
a szenvedések közt és szólhat az apostollal: ajánljuk magunkat, 
mindenben, mint Istennek szolgái, mint ismeretlenek, és mégis 
ismeretesek, mint megholtak, és ime élők, mint ostorozottak, és 
meg nem ölöttek, mint bánkódok, noha mindig örvendezők, 
mint szegények, de sokakat gazdagítok, mint semmi nélkül valók 
és mégis mindennel birók. A hitvalló, bizonyságtevő keresztyén 
élet apológiája ez; generációkon át egymásnak kezet nyújtó 
hithősök hosszú sorának hitetlenséget győző erőforrása: az Úr 
feltámadott.

De a feltámadás bizonyossága, amely forrása mindennek, 
egyúttal súlyos elkötelezettséget is jelent. Visszakanyarodik az 
örökkévalóság a múlandósághoz. Van feltámadás, tehát van 
ítélet; van Ítélet, tehát van biró; van bíró, tehát vannak pere
sek ; vannak peresek, tehát van vád és kell lenni bizonyításnak 
is. És mi a vád és a bizonyítás? Semmi más, mint a peresnek, 
az embernek földi élete. Aki vet a testnek, a testből arat vesze
delmet, aki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet.

A feltámadás valósága a földi élet jelentőségét emeli ki. 
Ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni. Ha áll az, hogy a feltáma
dást adó Istenben való hit k é p e s í t  a szenvedések közt való 
kitartásra, úgy áll az is, hogy k ö t e l e z  a keresztyén szent 
életre.

Mindannyiunknak meg kell jelenni Krisztus itélőszéke előtt, 
hogy ki-ki megjutalmaztassék aszerint, amit e testben cseleke
dett, jót, vagy rosszat. Az Isten kegyelméből való drága hit 
gyümölcse, a keresztyén élet az, amelynek alapján az Ítélet lesz. 
Úgy bocsáttatnak meg a bűneink, amiképen mi is megbocsátunk 
az ellenünk vétkezőknek. Itt és most, ami helyes keresztyén élet 
folytatásunk alapján dől el az Ítéletben való megállásunk, vagy 
elbukásunk.

A feltámadott Krisztus által, a húsvéti örömhír által képe
sek vagyunk a helyes keresztyén életre. Ami eddig lehetetlen 
volt, a bűn ellen való eredményes harc, az Krisztus által lehe
tővé válik. De épen azért mert lehetséges, tehát szükséges is? 
mert képesek vagyunk rá, tehát kötelességünk. Az óegyházi
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húsvéti perikopában az apostol arról szól: tisztítsátok el a régi 
kovászt, hogy legyetek új tésztává, mert hiszen a mi húsvéti 
bárányunk megáldoztatott értünk. Nem szabad tehát a régi ko
vásszal ünnepelnünk, sem a rosszaságnak és gonoszságnak ko
vászával, hanem a tisztaságnak és igazságnak kovásztalanságával.

így jelenti a húsvéti örömhír a f e l e l ő s s é g e t  is a szá
munkra. A felelősséget a mi cselekedeteinkért, a mi szavainkért, 
sőt a mi gondolatainkért, önmagunk és felebarátaink, ember
társaink és Isten iránt. Éhez a ponthoz jutva el, az írás csendes 
vigasztaló szava óvó, figyelmeztető kiáltássá lesz; zeng, zúg az 
egész a sürgető figyelmeztetésekben: Vigyázzatok és imádkoz
zatok ! Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, 
legyetek erősek! Ne tévelyegjetek! Serkenjetek fel igazán és 
ne vétkezzetek! Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellen- 
ségtek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresvén kit 
elnyeljen!

De hiszen mindez boldog lehetőség a számunkra! Igaz, 
Krisztus igát rak ránk, de az iga segít a munka végzésében és 
Krisztus igája könnyű és terhe gyönyörűséges. Amint már szent 
leckénkben a zsoltárköltő mondja: „Te tanítasz engem az élet 
ösvényére, teljes öröm van tenálad, a te jobbodon gyönyörű
ségek vannak."

Annak az embernek a számára, aki a Megváltó feléje nyúj
tott jobbját megragadta, és akinek a feltámadás és az örökélet 
világít az élete útjára, boldog, bizonyos előtörés és felfelé hala
dás az élete. Mégha szinte a halál árnyékának a völgyében jár 
is. Ez a kiegyensúlyozott keresztyén élet a legnagyobb csoda, 
de a legnagyobb boldogság is. így lesz a feltámadás felé mutató 
zsoltár ig e : „Nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson, 
nem hagyod lelkemet a koporsóban", húsvéti boldog örömhírré 
és a mi földi életünk megszentelőjévé és boldog célhoz segítő
jévé. Ámen!

Dr. Kiss Jenő
egyet. ny. r. tanár.

Küzdelem, amely győzelemmel jár.
Vázlat. Husvét. u. I. vas.

I. Móz. 32, 22—31.
Sokféle közdelem van ezen a világon, melyek közt nem 

utolsó, sőt a tapasztalat szerint bizonyára a legelső helyen áll 
az a küzdelem, amely „a lélek küzdelme" néven ismeretes. 
Alapjában véve egy ilyen küzdelemmel találkozunk mai szt. 
leckénkben. Ez a szentirásbeli rész szolgálhat magyarázatául 
annak, honnan kapta az a Jabbók-menti falucska a Peniél (Isten 
orcája) nevet (30. v .); megoldhatja annak az eledeli szabálynak 
a rejtélyét, miért nem ették meg a zsidók az állat csipő-forgó- 
csontjának az inahusát (25. v .); egyúttal megadja eredetét és
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magyarázatát az Izráel névnek (28. v.); „Mert küzdött él — így 
szól az Úr Jákobhoz, — Istennel és az emberekkel és győztél".

Mi irányítsuk most tekintetünket Jákobnak erre a küzdel
mére és győzelmére; hisz érdekelhet bennünket az olyan küz
delem. amely győzelemmel jár.

Régi monda képezheti alapját szt. leckénknek, még abból 
az időből, mikor a több-istenimádás hívei a különböző helyek
nek, vidékeknek külön külön istent képzeltek, aki a maga terü
letét féltő gonddal őrzi minden idegennel szemben; Jákobot 
is megtámadja, amikor az ő területére ér. De hogyan megdicsőül 
ez a monda a zsidó vallásos gondolkodásban; hiszen a helyi 
istenséget az egy, igaz Isten váltja fel, Vele tusakodik az a Já
kob, aki 20 évnél régebb idő óta elhagyta az apai házat, mégpedig 
nem szépszerével, hanem többszörösen is megcsalt bátyjának, 
Ézsaunak halállal fenyegető haragja elől. Mennyiszer gondol
hatott ő azóta erre a fenyegető veszedelemre, amely méltán 
sújthatott volna reá, de sokkal inkább gondolt arra a kegyelmes 
Istenre, aki menekülése közben megjelent néki, gondját viselte 
s megáldotta őt az idegenben is jó sikerrel, szerencsés előme
netellel ! Visszatérésekor nem hiába vallja az Úrnak imájában: 
„Kisebb vagyok minden te jótéteményednél és minden te hűsé
gednél, amelyeket a te szolgáddal cselekedtél" (10. v.). De lel
kében még mindig ott van a bátyja haragjától való félelem 
— talán a lelkiismeret vádja miatt is — és, amikor arról értesül, 
hogy Ézsau sereggel közeledik eléje, Istent szinte felelősségre 
vonva kényszeríti a segítségre: „Szabadíts meg, kérlek, engem 
az én bátyám kezéből, Ézsau kezéből. . .  Te mondottad: jól 
tévén jól tészek te veled." (11—12. v.)

Az esetleges támadásra felkészülve, minden szükségesnek 
látszó intézkedést megtesz, hogy hozzátartozóival együtt meg
menekülhessen.

Övéit s valamije vala, átköltöztetve a Jabbók vizén, egye
dül marad a sötét éjszakában és „tusakodik vala ő vele egy 
férfiú, egész a hajnal feljöveteléig". (24—26. v.) Oh, micsoda 
tusakodás lehetett az, melyben Isten küzd az emberrel és „nem 
vehet rajta erőt" és az ember tusakodik az Istennel és nem 
bocsátja el, míg meg nem áldja ő t !

Hányszor ismétlődhetett már az efféle harc az emberiség 
történelme folyamán! Hogyan tusakodott annak idején Ábrahám, 
hogy Lótot s vele együtt Sodomát megmentse! Mint tusakodik 
az Úrral Mózes, amikor nem akar vállalkozni izrael népének az 
egyiptomi fogságból való kivezetésére (hivatkozva személye 
csekélységére, nehezen szólására)! Hogy tusakodik Jeremiás, 
amikor nem akar az Úr prófétája lenni, mivel még fiatal! Nem 
gondolhalunk-e itt Üdvözítő Urunk gecsemánékerti vérverejtékes 
tusakodására? (Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár!) 
Minő hatalmas küzdelem mehetett végbe annak a Pál apostollá 
tett Saulnak a lelkében és életében, mire hallja a megdicsőült 
Krisztus szavát: „Saul, Saul, mit kergetsz en g em ?... Nehéz
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néked az ösztön ellen rugódoznod!" Mint tusakodott Istennel 
Luther, mikor a wormsi bizonyságtétel előtt újra meg újra az 
Úr elé viszi a reformáció ügyét s egész határozottsággal imád- 
kozza: „A  Te ügyed ez, — nem a magamé!"

Tusakodott e már veled az Úr s tusakodtál-e már te az 
Úrral ? Hallottad e már szavát, talán életednek örömteljes órái
ban, amikor szinte egészen megfeledkezve Róla, belevetetted 
magadat az élvezetek karjaiba ? Láttad e, mint tusakodott veled, 
amikor veszni tért életed után kinyújtotta kezét s hogy a kár
hozat örvényéből kimenthessen, egyszülött Fiát is keresztre en
gedi szegezni éretted?!

Ha te Vele lusakodtál, miért tetted azt? Anyagi haszonért, 
múló kincsekért ostromoltad az Eget? Erőért, egészségért kö
nyörögtél? Szeretteid miatti aggodalmaddal fordultál Istenhez? 
Talán betegágy, vagy ravatal mellett küzdöttél az Úrral? Ma
gadra maradtál s életedre ráborult a magánosság sötét éjsza
kája? Vagy a bűn éjszakájában tévelyegve tusakodtál lelkiisme
retedben az Úrral, miközben így sóhajtottál fel: Teljes minden 
éltemben Naponként vétkeztem, Furdal a vád szívemben, Hogy 
gonoszul éltem. Jaj nekem! Istenem, Nagy haragod szállt rám 
Bűneimért méltán. Döbbenetes találkozása és tusakodása ez a 
bűnös embernek a szent Istennel, mely találkozás az emberre 
nézve kárhozatos pusztulást jelentene az isteni kegyelem nélkül; 
nem hiában tartották a régiek, hogy a gyarló ember a szent 
Istent nem láthatja meg színről színre, ha mégis meglátja, ez 
az embert halálos veszedelembe dönti.

Miért tusakodtál Istennel? Kételyek lepték meg szívedet? 
Talán, mert azt tudod, hogy nagypénteken keresztre hurcolták 
s megfeszítették az igazságot és még nem láttad annak a fel
támadását? s most hited világa elhomályosult és vergődő lélekkel 
vágyódsz a hitbizonyosságra, el-elmondogatja ajkad: „Hiszek, 
Uram. Légy segítségül az én hitetlenségemben I" Szeretnéd bele
kiáltani a világba: Feltámadott az Úr! Bizonnyal feltámadott Ő !“ 
—  de nem mered, mert a félelem elfogta a te szívedet. Az em- 
mausi tanítványokkal szeretnéd érezni a feltámadott Krisztus 
közelségét s kérni Őt: „Uram, maradj velem!" vagy a hitetlen
ségében megszégyenült Tamással vallani: „Én Uram és én Iste
nem!" Oh, ha ez a te lelked tusakodása, akkor jó utón vagy! 
Csak ne tekintsd az Istent valami ismeretlen, hozzáférhetetlen 
hatalmasságnak, akitől rettegned kell lelki vívódásaid miatt, ha
nem fordulj Hozzá alázattal, gyermeki bizalommal s marasztald 
Őt — mint Jákob tette, — állhatatos kitartással: „Nem bocsát
lak el Téged, míg meg nem áldasz engemet!"

Az Ur, amikor az Ő szent neve, országa, az igazság s a 
lélek üdvének érdeke azt kívánja, akkor keresztülviszi a maga 
akaratát, mégha összezúzódik is az ember teste, minden csont
jával együtt, akkor nem engedi magát legyőzni, sőt az embernek 
kell feltétlen engedelmeskednie, akár Mózes az, akár az Isten 
Fia s fel kell vennie a harcot a Fáraókkal, a világgal, a sátán
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nal szemben; de elsöpri az Úr elleneit, mégha látszólag azoké 
is a diadal (Krisztus megfeszítői!); megszégyentilten kell beval- 
laniok: „Mégis Te győztél!" (Juliánus). Mikor azonban a kegye
lem áldásáért könyörög az ember s a legszentebb ügyért: Isten 
országa, Krisztus evangélioma diadaláért s a lélek üdvéért hang
zik el kitartó imádsága, akkor engedi az Úr legyőzetni magát 
és bizakodó gyermekeire árasztja kegyelmének minden áldását: 
a bűnbocsánatot, az új életet, az örökre megmaradó boldogságot, 
üdvösséget.

Próbáld meg ezért küzdeni, így tusakodni; majd megta
pasztalod, hogy ez a küzdelem, ez az Istennel való tusakodás 
— mint Jákobnál — tenálad is Isten áldásával, győzelemmel 
jár! Ámen.

Gerencsér Zsigmond
mórichidai lelkész.

Diadalmas hit, győzedelmes élet.
Husvét u. 2. vasárnapra.

23. Zsoltár.
Olyan ez a zsoltár a többi zsoltárok között, mint ragyogó 

gyémánt a királyi koronán, csillogó tengerszem kéklő havasok 
ölén, üdítővizü forrás árnyas erdők mélyén. Lelki gyönyörűség, 
ha olvassuk, felüdülés és megerősödés, ha szívünkbe fogadjuk.

A pásztorfiű korában parittyát forgató, filiszteusverő hős. 
a zsoltáros Dávid király üdvös tanácsokat ád itt nekünk, a mai 
idők harcosainak a parittyaforgatásra, a Góliátok legyőzésére.

Csobogó patak partján öt sima kövecskét keresett össze az 
ifjú Dávid s úgy indult el erős hittel, bátor szívvel a filiszteus 
óriás ellen. Mind az öt kövecskét nem is kellett használatba ven
nie, egy is elég volt ahhoz, hogy Góliát felett győzelmet arasson.

A mi lelkünket ma Góliátok sokasága rettegteti. Óh hajol
junk le imádságos lélekkel az örök élet vizének kristálytiszta 
patakja, az Isten igéje fölé, mélyedjünk el ebben a csodálatos 
szép zsoltárban s zárjunk a szívünkbe ebből öt drága tanulsá
got, hogy ezeknek a segítségével mi is legyőzhessük félelmes 
ellenségeinket.

Félelemkeltő arccal közeledik felénk az egyik Góliát. Meg
remeg a föld, megretten a szív, amerre lép. ínség, szükség, 
nyomorúság a neve. Istenkáromlás és embergyalázás van ajkain. 
Fenyegetőleg kiáltja: Ti is szolgáim lesztek és Isteneteket káro
molva, embertársaitokat gyalázva, gyűlölve, még önmagatokat 
is elátkozva húzzátok az igát, melyet a vállaitokra helyezek.

Sajnos ez a fenyegetés nem üres beszéd. Bizonyítják azok 
az embermilliók, akiket szörnyű istentagadásba, véres osztály
harcokba, forradalmakba, háborúkba, gyilkosságokba és más 
bűnökbe hajszolt bele a nyomor. S hogy ennek az ellenségnek 
mily óriási hatalma van, mutatja az is, hogy a királyi koronát
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viselő Saulok is rettegve menekülnek előle palotáikba s minden 
óvintézkedést megtesznek, hogy a nyomor Góliátjának a keze 
utói ne érje őket.

Pedig ez a félelmetes ellenség nem legyőzhetetlen. Legyőz
hető egy kis pásztorfiú primitív fegyverével, Dávid hitével: Az 
Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Hiába fenyeget az ellen
ség: te is szűkölködni fogsz, — az Úrra, az Ő igéjére, az Ő 
Ígéreteire támaszkodó hit bátran röpíti feléje a parittyakövet:: 
Nem szűkölködöm.

Ha Dávid így tudott hinni, nem lenne-e megszégyenítő 
keresztyén testvérem, ha téged megfélemlítene és legyőzne az 
ínség Góliátja? Hiszen neked még jobban kell tudni, mint Dá
vidnak, hogy az Úr a te pásztorod. Olyan jó pásztor, hogy az 
életét adta a juhaiért, éretted is. Neked hinni lehetne, hogy ez 
a jó Pásztor, az Úr Jézus Krisztus feltámadott és él s veled 
akar maradni minden napon, a világ végezetéig. Hiszed-e ezt? 
Ha hited van, ha Krisztusod van, mindened van. Az Ő kegyelme, 
igéje, teste és vére nagy bőséggel táplálnak téged. Ha anyagi 
javakban talán nagyon szegény is vagy. Krisztusban való hited 
által azok közé tartozol, akik szegények, de sokakat gazdagítok, 
semmi nélkül valók és mindennel bírók.

Ha Dávid így tudott hinni, nem lenne-e megszégyenítő 
evangélikus testvérem, ha mi a mostani válságos időkben foly
ton csak siránkoznánk és panaszkodnánk nehéz helyzetünk 
miatt? Minden ilyen siránkozással annak adjuk jelét, hogy na
gyon elvilágiasodíunk és elanyagiasodlunk. Sok kisértés van a 
gazdagságban és sok áldás van a szegénységben. Jó nevelő
iskola a mi szegénységünk arra, hogy megtanuljuk végre Krisz
tusban keresni a mi gazdagságunkat. Ha egyházunkban és ennek 
tagjaiban Dávid, Pál apostol, Luther és a gályarabok erős hite 
él, még a legnagyobb szegénységben is örvendező szívvel tud
juk vallani: Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm.

Ámde az egyik levert ellenség nyomában ott a másik: a 
reménytelenség, a csüggedés Góliátja. Sötét képeket tár elénk: 
hazánk és egyházunk szomorú sorsát, embertársaink nagy lelki 
és testi nyomorát, családi életünk bajait, önön lelkünk szomorú 
állapotát, hogy kiöljön belőlünk minden reménységet.

Fáradt, lemondó tekintetek, fénytelen szemek, meghason- 
lott, öngyilkossággal végződő emberi életek bizonyítják, hogy 
ez az ellenség is jól végzi munkáját.

Nincs menekvés előle a világ örömeiben. A mámor, az 
érzéki gyönyör csak pillanatnyi búfeledtetők. Utánuk jön a nagy 
visszahatás. Ha az injekció hatása véget ér, még gyötrőbb a 
fájdalom, ha a mámor elszáll, a reményvesztett lélek még söté- 
tebbnek látja az életet.

Győzelmet itt is csak Dávid hite adhat: Az Úr az én pász
torom, Ő megvidámítja a lelkemet. A hívő keresztyén boldogan 
tapasztalja Dáviddal együtt, hogy az Úr közelségének milyen 
megvidámító hatása van. Megvidámítja Őt az a szeretet, mellyel
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8z Úr naponként körülveszi, vezeti és hordozza, az a munka, 
amit vele és érette végezhet, az a dicsőséges cél, amely felé 
együtt haladnak a jó Pásztor és hűséges bárányai. Megvidámílja 
az a tudat, hogy szeretteinek, egyházának, hazájának sorsa az 
ő hatalmas és kegyelmes Pásztorának kezében van.

A keresztyén ember lelkét azonban a reménytelenségen 
kívül a hazugság Góliátja is kisérti. Mi az igazság? — kérdi 
gúnyosan. Nem látod, hogy amit igazságnak mondanak, meny
nyire viszonylagos ? Nem látod, hogy az ú. n. igazság mennyire 
az egyéni felfogás dolga? Ahány ember, annyi vélemény és 
annyi igazság. Egyén és közösség azt tartja igazságnak, ami 
ízlésének megfelel, ami neki hasznos, kellemes és előnyös. 
Ellentétes vallási felfogások, politikai nézetek zűrzavarában, 
egymással szemben álló világnézetek harcában legjobb, ha 
örökre lemondasz arról a csalfa ábrándról, hogy megtalálod az 
igazságot és arra a következtetésre jutsz, mint az ótestámentomi 
prédikátor, hogy itt a földön minden hiábavalóság és a léleknek 
gyötrelme.

E kisértések között, melyek a lélek egyensúlyát akarják 
teljesen telborítani s azt a közönyösségbe vagy az őrültségbe 
belekergetni, a keresztyén ember megint csak a Dávid hitével 
győzhet: Az Úr az én pásztorom, aki az igazság ösvényein 
vezet engem az Ő nevéért. A keresztyén ember e kisértések 
között — még Dávidnál is nagyobb bizonyossággal — feltekint 
az Ő Urára, aki az út, igazság és élet, s az ellentétes felfogások 
közölt csendes, nyugodt szívvel jár az Ő ösvényein. Miközben 
ezt teszi, boldogan tapasztalja, hogy Krisztusban minden zűr
zavar megszűnik és minden ellentét megtalálja megnyugtató 
magyarázatát vagy kiegyenlítődését.

Ha a szükség, reménytelenség, hazugság Góliátjait legyőzte 
a hívő lélek, nem egyszer megejti őt az ellenség azzal is, hogy 
lelkében az elhagyatottság érzését igyekszik felébreszteni. íme 
látod, — mondja, — különös vallási nézeteiddel egészen ma
gadra maradsz, nem követ senki, a nagy tömeg más utakon jár. 
Legjobb lenne neked is abba hagyni a különcködést s elindulni 
a sokaság után. Egy fecske úgysem csinál nyarat.

Boldog az a lélek, amelyik ilyenkor rá tudja röpíteni az 
ellenségre az Úrban való hit parittyakövét s azt tudja mondani: 
Soha nem vagyok egyedül, mert az Űr az élő Krisztus, az én 
Pásztorom mindig velem van, az Ő jósága és kegyelme követ
nek engem életem minden napján. Ennél jobb utitársaim nem 
is lehetnének. Amíg a nagy római költő szerint a halandó em
ber háta mögött, mint kellemetlen utitárs, a sötét gond ül, engem 
az én Uram jósága és kegyelme követ. — De nem vagyok 
egyedül azért sem, vallja Dáviddal a hívő keresztyén, mert az 
Úr házában lakozhatom hosszú ideig s az Ő házában, az Ő 
anyaszentegyházában mindig találok megértő lelkeket, akik 
ugyanazt az Urat óhajtják dicsérni és követni, mint én. Nem 
leszek egyedül a földi élet után sem, mert az Úr mennyei haj
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lékaiban az én hűséges Pásztorom vár reám angyalaival s az 
üdvözült lelkek seregével.

Ámde az ellenség ostroma még így sem ér véget. Félel
metes csontvázarcával, éles kaszájával jön a halál Góliátja, hogy 
megfélemlítse a kis Dávidot, az enyészet hatalma alá vetett 
gyarló, parányi embert. Sorvadó, rothadó emberi testekre, viasz
sárga arcú halottakra, besüppedt sírokra mulat rá, mint hatal
mának kétségbevonhatatlan bizonyságaira. Egyik ember lelkében 
a másik halálfélelme által is iparkodik felébreszteni a haláltól 
való rettegést.

Gyáva meghátrálás, félelem és rettegés helyett repüljön: 
ismét az ellenség felé Dávid parittyaköve, az Úrban való hit 
bizonyságtétele: Az Űr az én pásztorom, még ha a halál árnyé
kának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert Ő velem 
van, az Ő vesszeje és botja, azok vigasztalnak engemet.

A tavasz legszebb hónapjában, a természet ébredésekor,, 
a feltámadás ünnepe után zengjen diadalmasan, zengjen örökké, 
el nem halkuló hangon, meg nem lankadó erővel a feltámadás 
és örök élet hitének ez a boldog hymnusa: Még a halál árnyé
kának völgyében is velem van az Úr! Halál, hol a te fullánkod? 
Pokol, hol a te diadalmad?

A kis Dávid ott áll a hatalmas Góliát holtteste mellett. 
Arcán a győzelem pírja, szívében az Úr iránti hála, aki győze
lemre segítette. Bár mi is ilyen győzelmet arathatnánk ellensé
geinken. Az Űr igéjét adja nekünk fegyverül. Kipróbált, erős 
fegyver a 23. zsoltár. Fogadjuk hittel a szívünkbe, hogy Dávid 
győzelme, Dávid öröme a miénk lehessen, hogy a mi életünkben 
is valóság legyen ez az újtestámentomi ige: Az a győzedelem,. 
amely legyőzte a világot, a mi hitünk.

Bélák Sándor
tokaji lelkész.

Örökkévaló Isten az Úr.
Husvét u. 3. vas.

Ézsaiás 40, 26—31..
Az ószövetség királyi prófétájának, Ézsaiásnak lelki egyé

nisége rajzolódik elénk fenti versekből. Izrael eleven lelkiisme- 
rete, az Úr örökkévaló üzeneteinek tolmácsolója, aki úgy áll 
népe élén, mint annak koronázatlan királya, kinek minden szava 
írolt törvény és megfellebbezhetetlen igazság. Éber szemmel 
figyeli nemzetének minden életnyilvánulását, keserű fájdalom 
mardossa lelkét, mert honfitársai elhagyták az Úr útját s ezért 
a veszedelmek fenyegető fellegei sötétítik el a jövő horizontját. 
Kettős felelősség ólomsúlya nehezedik lelkiismeretére. Isten 
büntető ítéletét kell lankadatlanul hirdetnie, hogy a nép bűnéből 
megtérjen és elkerülje a pusztulást; — másrészt pedig a Messiás 
megváltásával kell népét vigasztalnia, hogy reményét el ne ve
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szítse. Feliárja Izrael népének jövendő megaláztatásait, de azt 
is megjövendöli, hogy az elnyomó világhatalmak megdőlnek s 
Isai törzsökéből s gyökereiből egy virágszál növekedik. Egyik 
szavával dorgál, másikkal vigasztal, bűnt ostoroz, hitet erősít, 
a közeli szabadulás reményével táplál.

Istennek elhívott, az ő leikéből táplálkozó apostola ő, aki 
bizonyságot tesz Isten világtörténelmet formáló hatalmáról. A 
világ eseményeit, nemzete történetét s az élet minden egyes 
mozzanatát az örökkévaló isteni gondviselés és szeretet egysé
ges szempontjából szemléli, ezért harmonikus a világnézete s 
csüggedést nem ismerő törhetetlen hittel vallja:

Örökkévaló Isten az Úr!
I. Ne csüggedj hát : Ő a te oltalmad.

II. Bízzál Benne: Ő a te erőforrásod.
I. Ellenséges megszállás alatt nyög Izrael népe s félelem, 

rettegés ül mindenütt az arcokon. Szanherib asszír király sorra 
hódítja meg Juda városait s győzelmes seregei már Jeruzsálem 
falai alatt állanak, hogy megadásra szólítsák fel Ezékiás királyt. 
A megalázott király végső szorultságában Istenhez imádkozik 
s megtörténik a nagy csuda: a gőgös Szanherib seregében az
nap éjjel 185.000 ember hullik el betegségben, mire visszavonul 
Ninivóbe. hol fiai meggyilkolják. A zsidóságot ismét Isten csu
dálatos kegyelme mentette meg a teljes pusztulástól . „Aki a 
fejedelmeket semmivé teszi és a föld biráit hiábavalókká vál
toztatja". Lelkesült örömmel kiált fel Ézsaiás: „Emeljétek föl a 
magasba szemeiteket és lássátok meg, ki teremté azok at? ... 
Miért mondod Jákob és szólsz ekként Izrael: Elrejtetett az én 
utam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem? Hát nem 
tudod-é és nem hallottad é, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki 
teremte a föld határait? nem fárad és nem lankad el; végére 
méhetetlen bölcsesége!“

Izrael népének nincs oka csüggedni, mert Asszíria királyai 
csak azért pusztíthatták el a szomszéd országokat és azok erős
ségeit és csak azért vethették tűzbe isteneiket, mert azok emberi 
kézzel csinált bálványok voltak. De az Úr megmutatta a maga 
hatalmát és dicsőségét, hogy Ő az egyedüli igaz Isten, aki te
remtette az egész földet.

Ezt az örökkévaló és örökké munkálkodó élő Istent kell 
nekünk is felismernünk a próféta Írásából és meglátnunk éle
tünk eseményeiben.

Ott áll bölcsőd mellett, érzed kezének simogatását, hallod 
hívogató szavát, látod kezeinek csudálatos munkáját, tapasztal
hatod irányító, védelmező és nevelő útmutatásait, mégsem tudod 
a meggyőződés erejével vallani a 46. zsoltár szavaival: „Isten 
a mi oltalmunk és erősségünk! Igen bizonyos segítség a nyo
morúságban." Szemlesütve jársz-kelsz életed útjain, csak a földre 
szegezed tekintetedet, csak a göröngyöket, csak a kicsiny aka
dályokat látod meg, nem tudod szemeidet a magasba emelni, 
nem tudsz az Isten közelségébe felemelkedni. Az életet s annak



185

javait csak részletekben, darabokra osztva tudod értékelni, pedig 
az összefüggő egészet alkot s felette az örökkévaló Isten őrkö
dik. Ezért alkalmazunk mindig csak kicsinyes, relatív szempontot, 
ezért bontjuk fel életünket szerencsés és szerencsétlen részlet
körülményekre, fájdalmas sorscsapásokra, boldog emlékekre, 
ezért bízzuk rá magunkat sokszor a vak szerencse, a véletlen 
játékára. Nem látjuk meg a sok apró történés mellett az össze
függő harmóniát, a világot irányító bölcs gondviselést, mely 
organikus egységbe foglalja az emberiség történetét. Helytelen 
fogalmaink vannak Istenről, nem akarjuk elhinni, hogy ő éle
tünk minden egyes mozzanatát személyesen és tudatosan alakítja, 
aki nem késik és nem siet, nem fárad el s mindenkit örökkévaló 
•céljai szolgálatába állít.

Örökkévaló Isten a te Urad, aki tegnap, ma és örökké 
ugyanaz. Nemzedékek elmúlnak, korszakok megváltoznak, év
századok, évezredek egymás sírjába temetkeznek, országok 
elpusztulnak, felfogások, világnézetek egymásnak ellentmonda
nak. az Úr azonban mindörökké ugyanaz. „Minden test fű és 
minden szépsége, mint a mező virága. . .  de Isten beszéde örökre 
megmarad.*4

Ne csüggedj hát: Ö a te oltalmad. Körülö.ted tajtékozhatnak 
a hullámok, megrendülhet a föld, nemzetek süllyedhetnek el. a 
te Istened kézen fogva vezet sírok között, a halál árnyékának 
völgyében, szomorúság, gyász éjszakáján, betegség, csapás kál
váriáján, szíved békéje nem rendül meg, mert a Seregek Ura 
veled van, Jákob Istene a te várad. Reményeid virágai elhervad
nak, emberek megcsalnak, jótetteidért kigúnyolnak, hitedért 
üldöznek, szeretteidet elragadja a halál, halandó testedet sírba 
dönti az öregség, te mégis töretlen lélekkel vallód: Tudom, hogy 
az én Megváltóm él és utoljára az én porom felett megáll.®

Ne panaszkodj, mert Ő a te atyád. Váljon van e oka és 
joga a gyermeknek zúgolódni atyja és anyja ellen, mert azok 
néha megfenyítik engedetlenségéért és megdorgálják tévedésé
ért? Bírálatot gyakorolhat-e a kiskorú gyermek szülei nevelési 
módszere és eszközei felett, aki míg nem ismeri a célt, amit el 
kell érnie és a reá váró veszedelmeket, melyeket el kell kerül
n ie? Felemelhetjük-e zúgolódó szavunkat Isten ellen, ha nem 
teljesíti azonnal minden kérésünket, ha megvárakoztat, ha meg
fenyít, ha megaláz, ha türelemre int, ha hibáinkra figyelmeztet, 
ha gyászba öltöztet s betegségekkel, csapásokkal látogat, mert 
lelkünket keresi s javítani, nemesíteni s országára nevelni akar? 
Tanulj meg engedelmeskedni, a kereszt alatt türelemmel várni, 
a fenyíték alatt buzgóbban imádkozni s keserű poharat hálával 
fogadni ezt mondván: ha elvettük a jót, el kell vennünk a 
rosszat is. Könnyeid harmatán keresztül is meg kell látnod 
Isten jóságát, gyászodban is imára kell kulcsolnod kezedet, 
gyermeki megnyugvással fohászkodván: „Az Úr adta, az Úr 
vette el, áldott legyen az Úrnak neve.®

Ne légy háládatlan, Ő a te jóltevőd. Hát nem tudod-é és 
nem hallottad-é, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki teremtette a
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földet és annak minden javait, aki felhozza napját mind a jókrar 
mind a hamisakra, erőt ad az igazaknak és a hamisaknak. Egy 
pillanatig sem szunnyad a te őriződ, megőrzi a te ki- és be
meneteledet s megelégít minden élőt bőséggel. Nézd csak a 
mezők termését, a föld méhének kimeríthetetlen kincsözönét, 
az erdők vadjait, a tenger halait, a természet utánozhatatlan 
művészi szépségeit, az évszakok változásait, az égitestek meg
szabott törvényeit, mind azt bizonyítják, hogy az örökkévaló
isten soha el nem fárad a jóltevésben, mert szeret téged, mert 
megváltott és üdvözíteni akar téged. Hosszútűrésével megbocsát 
százszor és ezerszer az ő engedetlen gyermekeinek, megkönyö
rül azokon, akik bűnbánó imájukban őhozzá kiáltanak. Miért 
lennél hát iránta háládatlan s miért emelnéd fel ellene lázadó- 
szavadat, hiszen neked erőt, egészséget, munkabírást adott, 
mindennap kenyeret tesz asztalodra s békés családi otthonod 
boldogságában örvendezteti meg szívedet. Légy hálás mindezért, 
mert örökkévaló Istened van neked, aki füves legelőkön nyug
tat téged és csendes vizekhez terelget téged. Lelkedet megvidá- 
mítja és az igazság ösvényén vezet. . .

II. Szentleckénk nem elégszik meg a tiltó rendelkezésekkel, 
pozitív követeléseivel is elénk lép. Bízzál Benne: Ő a te erő
forrásod.

Fáradtság, fásult közöny üli meg lelkünket, felelősség- és 
kötelességtudat nélküli önzés sorvasztja közéletünket, eszmények 
nélküli megalkuvás, kényszerült beletörődés őrli fel ifjúságunk 
ambícióját. Magasztos célok elérésében meggátol az anyagi erő- 
telenség, lelkesedésünk tüzét kioltja a mindenből hasznot huzni 
akaró utilitárizmus, a legszentebb jelszavak és törekvések hitelét 
lerontja a haza és vallás cégére alatt meglapuló stréberség.

A próféta kétféle embertypust mutat be : 1. Aki csak ön
magában bízik és 2. Aki az Úrban bízik.

A siker és eredmény kutforrása a bizalom. Ez táplálja a 
tetterőt, ez feszíti munkára az izmokat, ez sarkallja újabb és 
újabb vállalkozásokra az alkotni vágyó szellemet. Bizalom nél
kül tétlen tespedésbe süllyedne az élet, megállna a fejlődés,. 
elsorvadna bennünk az istenadta tehetség. Ember küzdj és bízva 
bizzál! — hangzik az Ember Tragédiájának záró akkordja 
Mégis azt mondom:

Akik önmagukban bíznak, azok 1. Elbizakodnak.
Hány tehetséges és tetterős ifjút döntött már romlásba és 

gyászos halálba erejének túlbecsülése, az akadályok, a veszély 
lekicsinylése, az önbizalomnak kérkedéssé, vakmerőséggé való 
elfajulása! Ne kérkedjék az erős az ő erejével, a bölcs az ő 
bölcseségével, mert az Ür a kevélyeknek ellenáll és az elbiza- 
kodottakat megalázza. Az egyptomi fáraó, a filiszteusok Góliátja. 
Szanherib assziriai király, Napóleon császár elbizakodottságuk 
áldozatai lettek. A világtörténelem számtalan példával igazolja,, 
hogy a legkiválóbb és leghatalmasabb vezérférfiaknak is kor
látolt az ereje, tudása, hatalma és változó a szerencséje. Trónok
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összeomlanak, királyi koronák lehullanak, országhatárok eltolód
nak, nemzetek elpusztulnak, mert nem Istenbe vetették bizal
mukat, hanem önerejükre támaszkodtak s éppen ezért sokszor 
lehetetlenre vállalkoztak.

2. Elfáradnak. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, meg- 
tántorodnak a legkülönbek is. Szellemi és testi tehetség, ügyes
ség, rutin, gyakorlottság, fiatalság nagyon fontos tényező a nagy 
alkotások, anyagi és szellemi sikerek biztosításánál, de rész 
szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a munkabírás. 
Dicsőségszomj és rekordvágy túlhajtott erőkifejtésre sarkallja 
a mai ifjúságot, szédületes idő és távolsági bravúrokra törekszik, 
szélsőséges test- és sportkultusz rabja lesz, mégis olyan fáradt, 
olyan koravén, olyan idő előtt letört, mert csak a test, az izom, 
a szenvedély, az élvezetvágy érdekeit szolgálja, lelkét pedig 
elhanyagolja, nem tudja üdítő tartalommal, maradandó értékek
kel megtölteni.

8. Csalódnak. Elsősorban önmagukban, azután pedig má
sokban. Célkitűzésűk egyoldalú, eszközeik fogyatékosak, erejük 
korlátolt. Hiábavalónak bizonyul a meggondolatlan fogadkozás, 
károsnak az erőpazarlás, hiú ábrándnak a dicsőségvágy, naiv 
önáltatásnak az emberekbe vetett bizalom. Nagyon sokszor csak 
légvárakat építünk, üres ködképeket kergetünk, erőnket, ideg
zetünket, egészségünket aláássuk, embertársainkkal ellenséges
kedünk, nyugalmunkat, békénket feláldozzuk, életünket meg
keserítjük s közben megemésztjük esztendeinket mint a beszédet 
s tört szárnyú madárként a föld porába hullunk.

Más a lelki arculatuk, világnézetük, életszemléletük, sor
suk azoknak, akik az Úrban bíznak, mert azoknak erejök meg
újul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyük, futnak és nem lan
kadnak meg. járnak és nem fáradnak el!

A frappáns költői hasonlat szemléltetően fejezi ki az Isten
ben bizók erőmegújhodását, lelkűk szárnyalását és testi munka
bírását. Szemeiket a magasba emelik, az örökkévaló Istenre 
irányítják és teljes bizalommal Rája hagyatkoznak. Csodálatos 
is az ilyen ember belső átalakulása.

1. Ereje megújul. Olyanná lesz, mint a folyóvíz mellé ülte
tett fa : idejében megadja gyümölcsét és levele nem hervad el. 
Hatalmas arányúvá nő lelki ereje; hitével Istenbe fogódzik. 
Belőle táplálkozik. Rendületlenül bizik Isten mindenható erejé
ben, gondviselő szeretetében. A ránehezedő teher nemhogy 
megbénítaná energiáját, de még jobban felfokozza azt: meg
erősíti lankadó hitét, bensőségesebbé teszi imádságát, fegyelmezi 
engedelmességét. Egyedül az Urat szolgálja, ezért önmagában 
és az emberekben nem csalódhatik; óriási feladatokra mer vál
lalkozni, mert Isten atyai szeretetéből táplálkozik hite; akadá
lyoktól meg nem retten, mert az Úr az ő paizsa; emberektől 
jutalmat, elismerést nem vár, mert nem azokat szolgálja; a 
sikertelenség, ellenségei konkolyhintése el nem kedvetleníti, 
mert tudja, hogy az ő feladata csak a magvetés, a gyomlálás,
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az áldás Istentől jön. Erős, bátor szívvel, kiegyensúlyozott lélek
kel jár még a halál árnyékának völgyében is, mert tudja, hogy 
örökkévaló Isten az Úr, s az Ő vesszője és botja vigasztalja őt.

2. Lelke szárnyakat növeszt s felemelkedik a földiekhez ta
padó vágyak, élvezetek, szenvedélyek rabbilincseiből, magasabb, 
tisztultabb régiókba száll, ahol tágas perspektíva nyilik meg 
lelki szemei előtt s megtudja különböztetni e világ múlandó 
javait és érdekeit Isten országa örökkévaló értékeitől. Lelkét 
Isten igéje táplálja és nemesíti. Nem érzi a szenvedések kereszt
fáját, az 8nyagi gondok súlyát, mert Istenbe vetett rendületlen 
bizalma könnyűvé és elhordozhatóvá teszi számára a legnehe
zebb terheket is és kifeszített szárnyakkal, mint a sasok, félelem 
nélkül biztosan repülnek az élet sziklái és szakadékai felett. 
Nem érzik a napok hévségét és terhét, derűs lélekkel, Istenben 
megnyugvó gyermeki bizalommal haladnak hivatásuk ösvényén, 
mert futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.

Ézsaiást, az ószövetség királyi prófétáját szólaltattam meg. 
Évezredek távolságán keresztül is idehallatszik szava, óriásivá 
női alakja s mély tiszteletet parancsol Islenbe vetett hitének 
magával ragadó ereje. Letűnt korok, elporladt nemzedékek fa
kult pergamentjein őrzött tanítása ma sem avult el, ma is aktu
ális, minden idők emberének szól: Emeljétek föl a magasba 
szemeiteket és lássátok meg, hogy örökkévaló Isten az Úr! Ne 
csüggedj: Ő a te oltalmad! Bízzál Benne! Ö a te erőforrásod! 
Ámen.

Novák Rezső
ajkai lelkész.

Zeng-e az új ének?
Husvét u. 4. vas.

98. zsoltár.
Ha magunk elé képzeljük azt a meghitt kis kört, melyben 

a mai evangeliom (Ján. 16, 5 —15.) igéi elhangzottak az Úr 
Krisztus ajakáról, úgy magunk előtt látunk egy riadt tekintetű, 
lehorgasztott fejű kis társaságot: a szomorúság eltöltötte a szí
vüket. Ebben a nyomott hangulatú, szomorú kis társaságban 
akar Jézus az ő szavaival vidámságot, bizakodást, sőt örömöt 
kelteni, örömöt, mely feledteti minden bújokat, bánatukat s a 
szívnek teljességéből magasztaló éneket zeng az Istennek mind
azért, amivel az ő csüggeteg szívüket megerősíti. Jézus ezen 
céljának megfelelően nyerte a mai vasárnap már az ókeresztyén 
egyházban a Cantate nevet, mely annyit jelent: énekeljetek! 
Ugyanerre serkentenek minket is úgy az Ür Jézusnak hallott 
igéi, mint az imént felolvasott zsoltár szavai, melyek egyenesen 
azzal a felhívással kezdődnek: „Énekeljetek az Úrnak új éneket!

Azt kérditek ezek hallatán: Ugyan miért énekelnénk ? 
Hiszen az életünk minden egyes napja nyomorúsággal, gonddal
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 és bánatos sóhajokkal teljes! Az élelkörülményeink olyanok, 
hogy legfeljebb siralmas ének kelhet ajkunkon, de nem örven
dező, Istent magasztaló hálaének.

Ezzel szemben a mai vasárnap a nevével és a mára ren
delt szent igékkel kétszeresen is figyelmeztet és emlékeztet 
bennünket, hogy a Krisztus hívének minden oka és joga meg
van az örvendező énekléshez. Ne zárkózzunk hát el az Istennek 
igéje elől, hanem vessük fel a kérdést:

Miért énekeljünk az Úrnak új éneket?
Szent igénk felelete kettős: 1. azért, mert az Úr véghez 

'vitte az ő szabadításának nagy művét és 2. azért, mert Ítélete 
egyre tart.

1. Izrael fiai ezt a mai felolvasott zsoltárt nagy örömmel 
•énekelték, mint a beteljesedésre váró boldog reménységnek a 
zsolozsmáját. Mikor felcsendült ajkukon ez a zsoltár, akkor nem 
•megtörtént, tapasztalt eseményekre gondoltak, hanem az Úrnak 
testi és lelki szabadílása, kegyelmes segítsége után sóvárgó 
lélekkel a jövendőre függesztették reménykedő tekintetüket. 
Most nyomorúság, most fogság, mostr elesettség a sorsuk, de 
hiszik, hogy eljön az idő, mikor az Úr az ő nyomorúságukat 
boldogsággá, fogságukat szabadulássá, elesettségüket felemel- 
>kedő méltósággá változtatja. Ebben a hitben a zsoltár Írója és 
éneklői oly bizonyosak, hogy a remélt jövendőt már is mint 
beteljesedett valóságot szemlélik és szívükből a siralom és pa
nasz énekei helyett máris az örvendezés magasztaló zsoltára 
szárnyal a szabadító Isten trónusa felé.

Ha Izrael fiai a reménységben így tudtak énekelni, meny
nyivel inkább kell nekünk a beteljesedés láttán zengedeznünk! 
Hiszen azt, amit Izrael fiai reméltek, minden elképzelést felül
haladó módon valóra váltotta az Úr: csodadolgokat cselekedett. 
Avagy nem csodálatos dolog e az, hogy az ő Egyetlenét em
berré teszi s szegénységben, alázatosságban küldi el hozzánk 
az ő dicsőségének képmását? Nem csodálatos dolog-e az, hogy 
az Úr az ő szerelmes Fiát a mi bűneink büntetésével Golgotára 
küldi? És nem csodálatos dolog-e az, hogy az érettünk halálra 
ment Krisztust feltámasztotta, bűn, halál és pokol felett szabad 
úrrá tette? Bizony csodálatos dolgokat cselekedett az Úr!

Tudtul adta az Úr az ő szabadítását, látták a föld határai 
mind a mi Istenünknek szabadítását.

Tudsz e róla te is? És ha tudsz róla, hogyan tudsz róla: 
úgy-e, mint egy tőled távolálló, téged nem érintő és nem érdeklő 
eseményről, vagy pedig úgy, mint a te szabadulásodról ? A kö
zelmúlt ünnepei hirdették neked is, hogy az Úr hogyan, kitől 
és mitől szabadított meg mindnyájunkat, hogyan terjesztette ki 
szabadításának kegyelmét nemcsak az Izrael fiaira, hanem a 
föld minden határaira, minden népeire. Krisztus ártatlan szen
vedése és kínos halála a te és az én lelkem szabadulására lett. 
Lásd, mily csodálatos az Úrnak szabadítása 1 Nem az anyagi 
.gondok, nem a földi élet külső terheitől szabadít meg, melyek
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ideig-óráig tartanak és azután elmúlnak, hanem a bűneink átkos 
következményeitől szabadít meg bennünket, melyek sem az 
időben, sem az örökkévalóságban el nem múlnának tőlünk, ha 
az Ür meg nem szabadítana minket tőlük.

Izrael fiai örültek annak, hogy ez a szabadítás el fog 
jönni. Tudsz-e te is az Úrnak új éneket zengeni azért, hogy ez 
a lelki és örökre szóló szabadítás eljött? Izrael fiai a boldog 
reménységben elfeledték a jelen nyomorúságait: el tudod-e 
felejteni te is az örök jövendő boldog valósága előtt a jelen 
múló nyomorúságait? E világ fiainak egész életét jellemzi az 
az elgondolás, mely szerint jobb ma egy veréb, mint holnap 
egy túzok. Az Isten fiai pedig Pál apostollal vallják: „Azt tar
tom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahoz 
a dicsőséghez, mely nékünk megjelentetik.® (Róm. 8, 18.) Hall
gasd meg a szíved vallomását, és tudni fogod e vallomásból, 
mely fiák közé tartozol. Én azonban a hívek seregével együtt 
új éneket zengek az Úrnak, mert csodálatos dolgokat cselekedett, 
megemlékezett az ő kegyelméről, véghezvitte az ő szabadításá- 
nak nagy művét és túdtul adta azt minden népeknek és mi
nekünk is.

2. A hívő ember azonban nemcsak azért énekel az Úrnak 
új éneket, mert az Úr véghez vitte a Krisztusban az ő szabadí- 
tásának nagy művét, hanem azért is, mert az Úrnak Ítélete 
egyre tart. Azt mondja szent igénk: „Harsogjon a tenger és 
minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A  folyó
vizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr 
előtt, mert eljön megítélni a földet®.

Az Úrnak ez a csodálatos szabadítása, melyről az előbb
szóltunk, Istennek nemcsak kegyelmi ténye, hanem egyszersmind 
Ítélet. Mert minden kegyelem Ítéletté válik azok számára, akik 
a kegyelmet nem fogadják el. Isten az ő csodálatos szabadításá- 
nak kegyelmét minden embernek szánta. Ezért is adta azt tudtui 
mindeneknek. Mindeneknek szüksége is van rá, „mert nincsen 
csak egy igaz is, mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszon
talanokká leltek.® (Róm. 3. 10., 12.) Isten ezekhez a lékozló 
fiákhoz szólott és szól mind máig: íme én megszabadítok, 
megváltlak titeket, kinyújtom felétek kegyelmemnek jobbkezét. 
És a dőre ember felel: Nem kell! Önmagát kárhoztatja. ítéli el 
arra a sorsra, amelyből a szent Isten kegyelme ki akarta sza
badítani: az Isten nélküli élet, az Isten nélküli halál és az Isten 
nélküli örökkévalóság sorsára. Az Úr szabadító kegyelmének a 
visszautasítása Ítéletté és átokká válik. Most is egyre tart Isten
nek ez az ítélete, melyet nem is az Úr, hanem az ember maga 
zúdít önmagára, midőn az Isten nélküli élet átkos útain maka
csul megmarad. A tegnap és ma nyomorúságai, a holnap ag
gasztó gondjai, az egész világon mindenütt tapasztalható lelki 
forrongás, nyughatatlanság, békétlenség, elégedetlenség, egy 
szóval testi és lelki bajaink túlnyomó nagy része szinte kiáltóan 
hirdeti: „Az Úr eljön megítélni a földet®, az Úr jön ma, jött
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tegnap és jönni fog holnap és minden napon, hogy Ítéletet 
tegyen.

Emberek, kik roskadoztok az Úr Ítéletének súlya alatt, 
miért nem hagytok fel Isten nélküli éltetek makacsságával, miért 
nem álltok azok közé, kik szívvel, szájjal, lélekkel örvendeznek, 
énekelnek és vigadoznak épen azért, mert az Úr naponként jön 
megítélni a világot igazsággal és méltányossággal?

Izrael fiai tudták, mikor e zsoltárt énekelték, hogy az Úr
nak Ítélete csak azoknak kárhoztató Ítélet, kik az ő szabadítá- 
sának kegyelmét botorul elutasítják, ellenben azok számára, kik 
•az ő szabadítását örömmel fogadják, az Úrnak Ítélete e z : Meg
bocsáttattak a te vétkeid, nem vádolnak, nem fenyegetnek többé; 
szabad vagy bűneid átkától. És akik az Úrnak e csodálatos 
szabadításáról már nemcsak álmodoznak sóvár lélekkel, hanem 
ismerik az Úr Jézus Krisztust, a Szabadítót és szívüket Néki 
adták, azok tudják, hogy az életnek egy irtózatos nagy terhe, 
egy igazán szörnyű rabsága van s ez a bűn; és ugyanezek 
tudják azt is, hogy van okuk és joguk az Úrnak új éneket zen
geni, mert az ő Ítélete egyre tart, tart ő felettök is, mint na
ponta megújuló, a bűnöket megbocsátó, felmentő és azoknak 
átkától megszabadító kegyelmi ítélet.

Mert a Krisztus híveit az Úr méltányossággal Ítéli meg; 
méltányolja azt, hogy ők a bűnben nem jól érzik magukat, hogy 
szeretnének vétkes tartozásuktól szabadulni, szeretnének tiszták, 
jók, kegyesek, istenfélők, a földi élet terheinek hordozásában 
erősek, béketürők. az élő Istenben rendíthetetlenül bizakodók 
és remélők lenni. Épen ezért gyönyörködik az Isten az ő szívük 
kegyes vágyában, óhajában és véghez viszi kegyelmének Ítéle
tével az ő szabadítását ezeken az ő gyermekein. S e szabadítás 
nyomán ott, ahol eddig a lelkiismeret vádoló kiáltásai a földi 
lét sok-sok gondja, baja és jaja tette siralmassá, nyughatatlanná, 
békétlenné, boldogtalanná az életet, lészen nagy nyugalom, nagy 
béke, nagy öröm, mely a szívnek teljességéből zeng az Úrnak 
új éneket.

Ebben az új énekben keresi az Úr a te hangodat is! Vajon 
meghallja-e? A tenger harsog, a folyóvizek tapsolnak, az egész 
természet fennen hirdeti a maga nyelvén az Isten dicsőségét, 
kegyelmét, halálból is új életre szólító Ítéletét. Zeng-e a te lel- 
kedből is az új ének az Úrnak? — Fogadd el kegyelmének 
jobbkezét és énekelj, énekelj az Úrnak új éneket, mert csoda
dolgokat cselekedett, tudtul adta az ő szabadítását tenéked is 
a testben megjelent, érted szenvedett, meghalt és feltámadott 
Krisztusban! Ámen.

Scherer József
szentgotthárdi lelkész.
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Isten hívása.
Husvét u. 5. vasárnap.

Ezsaiás 55, 1—7.
Emberi természetünk hozza magával, hogy azzal, akit meg

bántottunk, akinek nyíltan vagy titokban kellemetlenséget okoz- 
lunk, akinek a büntetésétől, megtorló kezétől félünk, azzal nem 
szívesen találkozunk, hanem inkább menekülünk előle. Mikor 
az első emberpár Istentől nyert szabad akaratát a rosszra hasz
nálta és a test kívánságainak engedett; mikor a Teremtő helyett 
a csábító szavára hallgatott és a tiltott fa gyümölcséből evettr 
esze ágában sem fordult meg az Úr színe elé sietni, hanem 
inkább elrejtőzött előle. Mikor a még teljesen meg nem romlott 
gyermek valami mulasztást követ el és jóvátenni nem áll már 
módjában; mikor áthágja a szülői tilalmat és a saját akaratát 
érvényesíti; mikor olyan bűnökkel szennyezi be a lelkét, amiktől 
folytonosan óva lett: akkor óvatosan kerüli és minél messzebbre 
kitolja az apai tekintettel való találkozását. Már most ha az 
édesapa emiatt levenné kezét megtévedt gyermekéről és magára 
hagyná, feltétlen bizonyossággal még nagyobb romlásba ker
getné. Épen így ha Isten az emberiséget magára hagyta volna, 
már régen belesodródott volna a teljes pusztulás örvénylő mély
ségébe. De a hatalmas és jóságos Isten, akit hitünk szerint e 
világ s minden látható lény életrehívójának tartunk, akit szerető 
mennyei Atyánknak hiszünk és vallunk, aki irányítja a termé
szet életének ezernyi változását, megtanítja a madarat fészket 
rakni, a méhet mézet gyűjteni, a magot csírázni, a virágot pom
pázni, a csillagokat kimért pályájukon futni, aki a vadember 
őserdei magányából, remegéssel teli életének világából kivezé
relte, a rádióhallgatások csendjébe elvezette az embert, aki előtt 
mindezek átgondolása után ezren és ezren hajtottak s hajtanak 
térdet: nem akarja az emberiség pusztulását, hanem folytonos 
fejlődését, előbbre jutását. Azért küldött hírnököket, prófétákat 
ebbe a világba, hirdettette velük akaratát, oszlattalta általuk a 
lelkek sötétségét s hívogatta magához a tőle elpártolt embert. 
Ezt cselekszi a mai szent igében is, melyben ezt a három fel
hívást adja ihletett lelkű prófétájának ajkára:

1. Jöjjetek, hogy ehessetek. 2. Hallgassatok, hogy élhessetek.
3. Keressétek az Urat, hogy megtalálhassátok.

Az első tehát, amiről szólni óhajtunk, az Úrnak ez a biz
tatása, felhívása: jöjjetek, hogy ehessetek. Szentleckénk szó- 
szerint ezt így fejezi ki: „Mindnyájan, kik szomjuhoztok, jertek 
e vizekre, ti is, kiknek nincs pénzetek, jerjek, vegyetek és 
egyetek, jertek, vegyetek pénz nélkül és ingyen." Ahhoz a nép
hez intézte Jehova az ihletettlelkű próféta utján ezeket a szava
kat, amely a megpróbáltatások kínos iskoláját járta és a jobb 
napok bekövetkezését olyan nehezen várta, amely általélte az 
édes honi földnek tönkretevését és romokban látta az imádság 
házát, amely átélte a raboskodásnak hosszú évtizedeit és nyögött
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az idegen iga roskasztó súlya alatt, amelyre ráragyogott ugyan 
mégegyszer a szabadság napja és visszatérhetett apáinak föld
jére, de ott mindent legelőről kellett kezdenie. Búslakodtak és 
keseregtek, míg ott a babilóniai vizek mellett voltak s bánatuk, 
levertségük egy parányival sem kisebbedett, mikor megpillan
tották a jeruzsálemi templomnak gyeppel benőtt romjait. Ott az 
idegen népek között fájdalommal nélkülöztek, tűrtek, szenved
tek. lemondtak, de legalább remélték, hogy nem lesz ez mindig 
így, hogy kisüt még fejük felett a boldogság napja s ime most 
úgy érezik, hogy a bajok elkísérték őket hazájukba: lelki álla
potuk a régi maradt, jövőjüket ép oly sötétnek, ép oly remény
telennek látják most is, mint eddig. Valami kibeszélbetetlen 
szomorúságtól megszállva, fejüket lehorgasztva, szótlanul jártak, 
nyugtot hiába kerestek, sehol nem találtak. Ilyen viszonyok, 
ilyen körülmények között csendült füleikbe a prófétai szózat: 
„Mindnyájan, kik szomjuhoztok, jertek e vizekre." Jertek az 
Úrhoz, boruljatok oda Jehovának lábaihoz, aki bár eddig tövises 
utón hordozott, de elveszni mégsem engedett, aki bár a porig 
megalázott, de onnan most mégis kiemelt, akinek egyetlen célja 
van veletek, t. i. hogy a nehéz napok elhordozásával még erő
sebben magához kapcsoljon benneteket. Jöjjetek ti, akikben még 
a régi lánggal ég az ősapák hite, akiknek minden nyomorúság
nál jobban fáj a szíveknek kielégítetlensége, akik nem állhatta
tok oda a szent oltár köré és nem gyújthattátok meg mindez 
ideig az áldozat tüzét. Jöjjetek ti is, akiknek nincsen pénzetek, 
akiknek kebeléből kialudt már a hitnek parazsa, akik a remény
telenségnek adtatok helyet, akik már érzéketlenekké, elfásul- 
takká lettetek, akik szinte öntudatlanul támolyogtok, vegyetek 
pénz nélkül és ingyen, tisztán kegyelemből bort és tejet. Ne 
találjon itt szentigénkben senki valami ellentétet, azt se olvassa 
ki belőle egy halandó se, hogy könnyelműségre akarnának ne
velni, mert hiszen a bor és a tej szók itt átvitt értelemben 
használtatnak, és a szomjúságtól elepedt lélek italát, azt az élő 
vizet jelentik, amelyet az isteni kegyelem mindenkinek ingyen 
felkínál, amelyért úgy kellene tülekedni, olyan hatalmas töme
gekben kellene az emberiségnek rohanni, mint amilyen népára
dat indulna meg oda, ahol tényleg ingyen bort és tejet oszto
gatnának. Úgy látszik, a komoly prófétai intés megszívlelés 
nélkül surrant el sokaknak füle mellett, nem ismervén fel, hogy 
miben van az igazi érték, azért hangzottak folytatásképen e 
dorgáló szavak: „Miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér, és 
gyűjtött kincseket azért, ami meg nem elégíthet?" — És ha 
most megállva elgondolkodunk, ha szent leckénket kellő figye
lemre méltatjuk, nem támad-e az az érzésünk, hogy mi is olyan 
állapotban vagyunk, mint a próféta kortársai. Nálunk is sok a 
baj, amit el kell hordozni, roskasztó a kereszt, amit nem lehet 
letenni, nélkülözés látható itt is, — ott is, egy meggyalázott, az 
élet lehetőségeitől majdnem egészen megfosztott csonka törzs 
itt is, — ott is, sorvasztó epekedés a régi hon, a régi nagyság, 
a régi dicsőség után nálunk is, náluk is. És amint harmadfélezer
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évvel ezelőtt, úgy csendül bele most a még mindig sötét magyar 
éjbe is a prófétai kiáltás: „Óh mindnyájan, kik szomjuhoztok, 
jertek e vizekre, ti is, kiknek nincs pénzetek, jertek, vegyetek 
és egyetek, jertek, vegyetek pénz nélkül és ingyen.* Jertek az 
élő vizek forrásához ti kevesek, akik az élő Isten után szomju
hoztok, akik a jelen viszonyokba belenyugodni nem tudtok, 
akik nem bírjátok magatokat beleélni abba, hogy egy húszmil
liós ország egyharmadára zsugoríttassék össze, akik öltözékünk 
alatt a szivünkben hordjuk a Krisztus keresztje mellett a trianoni 
keresztet is, akiknek kebelünkben megvan még az isteni jóságba, 
igazságosságba vetett hit; jertek el ti, akiknek nincsen pénzelek, 
akik már mindenről lemondtatok, akik a legsötétebb pesszimiz
musnak szállást adtatok, akik számítás nélkül egyik napról a 
másikra vergődtök és a földhöz nyűgöznek a gondok, akik a 
nagy igaztalanságok láttára elkeseredetten kiáltotok fel a nagy
nevű költővel: „Nincs ott Isten, ahol ilyenek történnek.* Ti 
egyszerűbbek és előkelőbbek, koldusszegények és javakkal meg
áldottak, óh halljuk meg a prófétai szót, s menjünk az élő vizekre, 
a szent Istennek közelébe, hogy megújuljunk, hibáinkat levet- 
kezzük és fogadást tegyünk, hogy mi nem adunk pénzt azért, 
ami nem kenyér, gyűjtött kincseket sem azért, ami meg nem 
elégíthet és nem tesszük ezáltal szegényebbé sem önmagunkat, 
sem nemzetünket. Halljuk meg hát, íródjék szívünkbe a komoly 
felhívás: jöjjetek, hogy ehessetek!

Az Úrnak másik szózata: hallgassatok, hogy élhessetek! 
Alapigénk ezt így fejezi k i: „Hajtsátok ide füleiteket és jertek 
hozzám, hallgassatok, hogy éljen lelketek.* Eszerint tehát nem 
elegendő szomjúságunk eloltására a forráshoz való odamenés. 
hanem meríteni is kell belőle; hasonlóképen az sem elég, ha 
Istenhez megyünk, hanem füleinket oda kell hozzá hajtani, köz
vetlen közelségét keresni, szemeinket reászegezni, minden sza
vára felfigyelni, mert ezekben van az élet. „Hallgassatok, hogy 
éljen lelketek.* Észrevesszük-e ebben a rövid néhány szóban 
azt a mély igazságot, melyet magában foglal ? Hogy csak az a 
lélek nevezhető élőnek, amely felfigyel és hallgat az Úrnak 
beszédeire. Amelyik ellenkezőképen cselekszik, az halott. És itt 
önként kínálkozik ajkunkra a kérdésnek felvetése: vajon élő 
vagy halott, fogékony-e vagy érzéketlen a mi lelkünk az Isten 
beszédével szemben? Hozzáfordítjuk-e füleinket, hallgatjuk-e őt 
az ilyen késő tavaszi vagy nyári vasárnapon is, mikor szolgája 
közvetítésével égi üzenetet küld hozzánk, avagy rá se gondolunk, 
feléje se nézünk ? 1 Ha így lett volna is eddig, ne legyen így 
ezután. Ne feledjük, hogy a lélek fontosabb a testnél, hogy a 
holt lélek a legerősebb szervezetet is erőtelenné, értéktelenné 
teszi, míg az élő lélek a gyenge, beteges szervezetben is cso
dákat művel. Hallgassatok, hogy éljen lelketek. Mindenkire vo
natkozik ez, rátok ifjakra és gyermekekre is. Hallgassátok min
dig örömmel az intéseket, a tanításokat, a jórakéréseket, amelyek 
a szülői házban, az iskolában, az Istennek hajlékában intéződ
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nek hozzátok, tanuljátok meg a ti lelki, testi boldogulástok útját 
egyengető szülőiteknek, tanítóitoknak, lelkipásztortoknak minden 
beszédét füleiteken keresztül a szívetekkel is meghallani, mert 
 csak így lehetnek azok állandó, maradandó kincseitekké. Csele- 
kedjétek ezt meg annyival is inkább, mert az Úr örök szövet
séget igér az így cselekedőknek. Azt pedig mindnyájan tudjuk, 
h°gy egy hű szövetséges igen sokat tud segíteni, mégha az 
emberek köréből kerül is ki, hát akkor micsoda felbecsülhetetlen 
érték az. ha a mindenható Isten áll mellettünk szövetségeské
pen ? !  Ennek a szövetségnek tudatában méltán kérdezhetjük: 
ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Vésődjék hát szívünkbe a 
komoly intelem: Hajtsátok ide füleiteket és jertek hozzám; 
hallgassatok, hogy éljen lelketek.

A harmadik felhívás, mely szent leckénkből fülünkbe csen
dül : „Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok őt segít
ségül, amíg közel van.“ Ebben a felhívásban benne van az a 
drága biztatás, az a boldog bizonyosság, hogy az embernek 
Istent kereső vállalkozása nem marad eredmény nélkül, ha kel
letekor, idejében végezzük, ha nem halogatjuk, ha nem ráérős
ködünk vele, de benne van az a fájdalmas valóság is, hogy az 
Úr keresésével el is lehet késni, amikor a megtalálás boldog 
öröme helyett már csak a kemény Ítélet lesz osztályrészünkké: 
Távozzatok én tőlem gonoszságnak cselekedői 1 Ejtsen ez gon
dolkodóba bennünket. Hagyja el a gonosz az ő utát és a bűnös 
férfi gondolatait és keressük az Urat. E követelmény teljesítését 
óriási mértében megkönnyíti az a körülmény, hogy az elveszett 
juhról szóló jézusi példázat szerint maga az Isten is keres ben
nünket talán épen azon az utón, amelyen mi keressük őt, azért 
a két keresésnek össze kell találkozni. Vajha ez a találkozás, 
a mi életünkben minél előbb bekövetkeznék, aztán Istenünktől 
soha többé el nem páriolnánk. Ámen.

Horváth Sándor
csabdi-i lelkész.

Hősök napjára.
Esaiás 68, 17.

A mai szent napon, mikor Csonka-Magyarország minden 
templomában hősi halottainkról emlékezünk meg, Rákóczi Ferenc 
szavaival szólván: „Recrudescunt vulnera Hungáriáé", „kiújul
nak Magyarország sebei!“ Egy szűnni nem akaró világválság 
tenger nyomora, keserve közben a mai szent nap, a mai emlé
kezés eszünkbe juttat sok mindent! Vérfagyasztó méretekkel 
bontakozik ki emlékezésünk előtt egy égbe nyúló véres, fekete 
oltár, a magyarság világháborús áldozati oltára. Eget verő pira
misként félmillió hősi halottunk viasz-arcú, véres hullája fekszik 
ezen az oltáron borzalmas garmadában. Ott látjuk mind-mind: 
a bajusztalan, 18 éves újoncot és a piros nadrágos, fehér hajú 
tábornokot, gyalogost és huszárt, tengerészt és repülőt, minden
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fegyvernemet, közlegényt, altisztet és tisztet egymást átkarolva 
néma áldozatként... És ott látjuk ezen a borzalmas áldozati 
oltáron rokkantaink elvesztett szemét, karját és lábát szomorún, 
véresen. Ott látjuk a világháború minden kiömlött, magyar vé
rét, magyar könnyét, ott látjuk özvegyek, árvák sorsát, vergő
dését, ott látjuk Nagymagyarország minden feláldozott, semmivé 
lett pénzét, vagyonát, ott látjuk országunk elvesztett kétharma
dát s Trianon minden átkát, minden nyomorát! . . Komoran, 
sötéten füstölög erről az iszonyatos oltárról az áldozati füst: a 
magyarság kínja, sikoltása, hörgése, a tenger magyar bánat...

Ez a rémes látvány kisért a mai szent napon, hogy ele
venné léve bennünk minden pokoli, magyar kin, feljajdulva 
kérdezzük a népek Atyját és Urát: „M iért?"... „Miért volt 
szükséges, mire volt jó ez az áldozat?".. . „Miért kell nekünk 
ennyi keserűséget elszenvednünk, mikor más népek vígan, köny. 
nyen é ln e k ?" ... „Miért vagyunk mi mártírok, miért ver min
ket az Úristen mind a két k ezév e l?" ... Őrjítő kérdések villog
nak, cikkáznak át a meggyötört, elkeseredett magyarok lelkén...

Szinte kisért minket valami, hogy kimondjuk a szót, a 
sokszor hallott szót, a hazug frázist: mások árulása, mások go
noszsága, mások istentelen bűne juttatott minket erre a kereszt
fára és mi ártatlanul, igaztalanul, méltatlanul hordjuk keresz
tünket, bilincseinket! Igen, ez már megszokott dolog minálunk, 
hogy minden bajunkért másokat okozunk. Mindenkit, titokban 
talán magát az Úristent is!. . . Csak önmagunkat nem! Sok irre
denta beszédet, sok hősi emlékbeszédet hallottunk már 16 év 
alatt, de olyan beszédet nem igen hallottunk, hogy senki más, 
hanem egyedül mi magunk vagyunk az okai bukásunknak, 
senki más, hanem egyedül mi vagyunk felelősek minden ba
junkért, az egész magyar kálváriáért. Olyan beszédet pedig 
még ritkábban hallottunk, amely ki merte volna mondani azt 
a borzalmasan hangzó állítást, hogy mi nem ártatlan mártírok 
vagyunk, hanem Isten által nagy csapással megvert bűnösök... 
Pedig ez a legutóbbi az Igazság! . .  . Akár tetszik, akár nem 
tetszik ez nekünk, akár keserű, akár nem, az igazság mindig 
igazság marad! Pusztulásunk, verembe zuhanásunk okai mi 
vagyunk magunk a mi bűneinkkel, a mi mulasztásainkkal. Hogy 
csak egyet említsek, kik juttatták ebek harmincadjára Nagyma- 
gyarországot ? A mi hőseink, akik a háború legutolsó napján 
köröskörül mindenütt idegen ország területén álltak fegyvere
sen?. . .  Nem!. . .  Azok juttatták ebek harmincadjára a magyar 
hazát, akik némán, ölhetett kézzel, gyáván nézték, hogy hogyan 
lesz hiénák martaléka az ősi, kenyéradó haza! . . .  Ki állt oda 
közülünk az áradat elé? Ki merte odakiáltani egy nemzet ne
vében a tomboló, pusztító áradatnak, hogy „Ál l j ! " . . .  Ki mert 
megszólalni közülünk akkor, amikor nem szólni, hanem kiáltani, 
mennydörögni kellett volna, hogy mindenki felébredjen a ha
lálos kábulatból?.. .  S en k i!... S en k i!... Hallgatunk némán, 
hallgattunk gyáván! . . .  Pedig de sokszor koccintottunk a ha
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zára, de sokszor mondottuk, énekeltük frázisok ünnepén, hogy 
„éljen a magyar szabadság, éljen a haza!“ . . .

Még ma sem érezzük, még ma sem látjuk be, hogy igen
is, Isten büntetését, Isten verését hordozzuk magunkon a mi 
bűneinkért. Még nem érezzük a bűnbánatot, még nem égeti 
lelkünket a bűntudat lángja! Pedig e miatt még tovább kell 
hordanunk Isten verését, Isten keresztjét. Tovább kell bűn
hődnünk mindaddig, amíg rá nem ébredünk bűnbánó, bűn valló 
Istenhódolattal, hogy csak akkor lesz megváltás számunkra mos
tani kínjainkból, ha megtérünk országveszejtő bűneinkből, ha 
ráébredünk, hogy Isten azt bünteti, kit szeret és keserves bün- 
hődésünkkel akar elvezetni az élet útjára, a megújuló, más életbe. 
Kell nekünk ez a lecke. Isten bölcsesége úgy látta jónak. 
Kell nekünk ez a bűnhődés, hogy megtisztúljunk bűneinkből,, 
hogy meggyógyuljunk nagy betegségeinkből! Iskola ez nekünk, 
amelyben megtanuljuk majd szeretni, igen: szeretni igazán, ki
mondhatatlanul a mi ősi, drága magyar hazánkat, a mi ebek 
harmincadjára juttatott ezer éves szent örökségünket, hogy ne 
mi éljünk, ne mi hízzunk ettől a szeretettől, hanem a mi elégő, 
feláldozott szívünk tűzétől, életáldozásától viruljon, gyarapodjék, 
boldoguljon szegény, árva hazánk!

Már, azt hiszem, közeledünk e felé az időpont felé, e felé a 
nagy, magyar Bűnbánat felé, amikor mellünkre csukló fejjel, 
könnyes szemmel mondjuk, hogy „mea culpa!“ Közeledik az az 
időpont, amikor a világháború magyar áldozati oltára, az iszo
nyatos embergarmada s a vele kapcsolatos emberfölötti kínok és 
veszteségek előtt elmondhatjuk az Istennel perelő „Miért?" helyett 
a próféta szavát: „Imé, áldásul volt nékem a keserűség és Te 
szeretettel kivontad lelkemet a pusztulásnak verméből, mert há
tad mögé vetetted bűneimet!" Mily logikusan, természetes sorban 
következnek ebben a bizonyságtevésben a hatalmas gondolatok: 
bűn és lakolás, bűnbocsánat és a pusztulásból való menekvés". 
Ez a logikus gondolat-sor egyúttal a gyógyulás, a boldogulás 
útját is jelzi.

Ha mi szabadságot, szabad magyarságot, szabad, magyar, 
nemzeti életet és Nagymagyarországot akarunk, akkor elölről 
kell kezdenünk, vissza kell menni a bajok végső okához, gyö
keréhez : a magyar bűnhöz, a magyar bűntudathoz, a magyar 
bűnhődéshez, a magyar bűnbánathoz. Ez a magyar feltámadás 
útja! A megújulás, a megtérés, az újjászületés! Űj magyarság 
kell nekünk, szívben, lélekben új magyarság, bűneiből megtisz- 
tűlt, hazájáért élő-haló magyarság!

Sokan rég letettek a magyarok boldogabb jövőjéről. Nem 
hisznek benne. Ők a régi „gyász-magyarok" kishitű utódai. 
Hátha még ismernék a valóságos helyzetet!? Akkor esnének 
csak kétségbe! Pedig a magyarnak még csak ezután nyilik a 
jövője! Van egy hatalmas szövetségese, aki nem hagyja cserben 
semmi körülmény között sem: a szentséges Isten!Ő az a vég
telen hatalmú, élő, hűséges szövetséges, aki szeretettel kisza
badítja a pusztulás verméből az ő magyar népét akkor, ha ez
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megtisztult, megújult a bűnbánat és bűnhődés tüzében, mit rája 
mért az Úristen! Lesz, igenis lesz még kikelet, lesz még virá
gos tavasz Nagymagyarország felett, amikor az Úristen hála 
mögé veti minden bűneinket s azt mondja: „Elég im m ár!... 
Letelt a büntetés!*

Oltár előtt állunk hőseink mai emlékünnepén: füstölgő, 
borzalmas oltár előtt! Félmillió hősi halottunk fekszik rajta ál
dozati garmadaként, köztük a mi legközelebbi rokonaink, sze- 
retteink is! Rajta van azon az iszonyú oltáron tengernyi el
vesztett vagyon, az elvesztett haza, Trianon minden pokla, minden 
gyalázata, minden vér, minden könny, az egész balsorsunk! 
Komor, borzalmas látvány, amelyből Ítélet zúg felénk, az Úris
ten Ítélete: „Ha meg nem térsz magyar népem, akkor benne 
maradsz a pusztulás vermében és hazád, ősi, szent hazád hié
nák tanyája lesz 1“

„Recrudescunt vulnera Hungáriáé!*, „Kiújulnak Magyar 
ország sebei!* ma, az emlékezés fájdalmas, bús órá ján ... Nem 
ba j! Hadd újuljanak ki az égő, vérző sebek, hadd égjenek, 
hadd égessenek, hadd járja át minden megújuló magyar kín a 
lelkünket, — ez mind javunkra válik, ez mind áldássá lesz 
rajtunk, mert bűntudatra, megtérésre indít, mert előre visz az 
élet, a feltámadás u tjá n !...

Hősi halottaink emlékünnepe nem a hivalkodó büszkélke- 
dés, a dicsekedés, a mártirkodó panasz napja, óh nem ! A po
rig alázkodó bűntudaté és megsemmisülő bűnbánaté! Bűnbánat 
napja, magyar nemzeti hamvazószerda a mai emlékünnep. Csak 
akkor, csak azzal lesz ez szent ünneppé, istentiszteletté, imád- 
ságos áldozattá, ha igaz bűnbánat és megtérés napja lesz szá
munkra! Ebben az esetben szent glória vonja be azt a borzai 
más, véres áldozati oltárt, félmillió hősi halottunk áldozati gar
madáját, mert azt hirdeti felénk isteni kijelentésképen, hogy 
~„imé áldásul volt nékem a keserűség és Te szeretettel kivontad 
telkemet a pusztulás verméből, mert hátad mögé vetetted min
den bűneimet!* Ebben, de csakis ebben az esetben a félmillió 
halál új, nagy nemzeti élet indító oka, fundámentuma Ieszi 
Adja a jó Isten, hogy ez így legyen és a megtérés, a megúju
lás utján kiszabaduljunk a pusztulás mostani verméből az élet 
napsütésére! Ámen.

Pass László
debreceni lelkész.

Krisztus örök királysága és papsága.
Vázlatosan.

110. zsoltár 1—4.
Áldozócsütörtök ünnepének jelentősége Jézus életének azon 

a tényén alapszik, amelyet az első három evangélium legutol
jára, a Csel. könyve pedig legelső sorban örökít meg, az Apos
toli Hitvallás pedig így fejez ki: „ . . .  fölment a mennyekbe,
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ott ül Istennek a mindenható Atyának jobbján, ahonnan eljő 
ítélni élőket és holtakat.®

Hogy Jézus Istennel egyenlő volt, itt tűnt ki, mikor megint 
egyenlővé lett vele. Öröktől fogva valóságáról itt győződtek meg 
tanítványai, amikor az Olajfák hegyén újra az örökkévalóságba 
ment, hogy örökkévaló legyen.

Ama gyötrelmes, véres verejtékes éjszaka színhelyén lett 
nyilvánvalóvá, hogy ő előbb volt Ábrahámnál, Ján. 8, 56. Itt 
vált valóra a samáriai asszony megütközés formájában való 
sejtése, eszmélése: „Avagy nagyobb vagy-é te a mi Atyánknál,. 
Jákobnál ? “ Jézus mennybemenetelével teljesedett be a Szentlé- 
lektől ihletett Dávid próféciája: „Monda az Úr az én Uramnak: 
Ülj az én jobbomon, amíg ellenségeidet zsámolyul vetem a te 
lábaid alá.® Erre hivatkozva hozta Jézus zavarba egyszer Máté 
22, 42— 45 ben az őt szavaiban megfogni akaró Írástudókat.

Dávid eme zsoltára szerint Jézus Krisztus:
I. örökkévaló király és

II. örökkévaló pap.
I. Isten maga kente fel Jézust királlyá.
E földön a király személye képviseli a legfőbb törvény

hozói, birói és haduri hatalmat és jogkört.
Jézus, mint örökkévaló király szintén a maga személyében 

képviseli az istenországában a legfőbb törvényhozót, birót és 
hadurat.

1. Ján. 1, 1—3. szerint „minden ő általa lett és ő nála 
nélkül semmi sem lett, ami lett.® Tehát a világrendszer törvé
nyeinek létrehozásában is része volt, sőt nélküle semmi sem 
lett. Bizonyos, hogy az Isten törvényeinek sinai hegyi kinyilat
koztatása sem történt nála nélkül. Az alkotás visszamutat az 
alkotóra „eként a törvény Krisztusra vezérlő mesterünkké lett.“~

Az alkotó a legilletékesebb magyarázója a törvénynek. 
Ezzel az igénnyel és céllal lépett fel Jézus, amikor a törvény 
betűjén rágódókat annak szellemével ismertette meg. Közben 
határozottan utasítja vissza a törvény szellemével megbarátkozni 
nem tudókat és a betű mögé rejtőzőket, akik törvénytaposó és 
eltörlő hírébe akarják keverni. „Nem jöttem, hogy eltöröljem, 
hanem inkább hogy betöltsem.®

A hegyi beszéd gyakran ismétlődő kifejezése: „én pedig 
azt mondom néktek...® szintén Jézus törvénymagyarázó jogát 
és illetékességét juttatja kifejezésre. Abból pedig, ahogyan az 
egyes parancsolatok mélyére hatol és ahogyan a parancsolatok 
értelmének kitágításával a kötelező erejüket megszükíti, meg
szigorítja, — még inkább nyilvánvaló, hogy ő volt azoknak 
alkotója. Máté 12, 8-ban félreérthetetlen nyíltsággal jelenti ki az 
örök törvényeket emberi rendelkezésekkel meghamisító és az 
ő kinyilatkoztatásain botránkozó fariz.-nak, hogy ő nemcsak a 
szombattörvénynek, de magának a szombatnak is ura. Mint ilyen 
vonta össze az összes parancsolatokat a szeretet kettős nagy 
parancsolatában, amelyben benne van az egész törvény és a 
próféták, amely az egész törvény veleje.
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2. Jézus, az örökkévaló király Istentől rendelt örök bírája 
nemcsak élőknek, de holtaknak is.

A szeretet törvénye nemcsak életparancs az ő országában, 
hanem a polgárok megítélésének alaptörvénye is.

Jézus előtt nincs titok. Nála a legcsekélyebb szolgálat sem 
megy feledésbe. Mté 10, 42. „Egyrészt világosságra hozza a 
sötétség titkait, másrészt megjelenti a szíveknek tanácsait.“
I. Kor. 4. 5. Az ő itélőszéke elé mindnyájan odaállunk. Róm. 
14, 19. Őt nem lehet megtéveszteni szemnek való szolgálattal 

íEf. 6, 5 -11. Az ő Ítélete meglepetésszerüleg hat mind a jókra, 
mind a gonoszokra. Mté 25, 31—46. Nagyot fognak nézni a 
névtelen jóltevők Luk. 14, 13 -14., de azok is, akik a jótékony
ság hírében állottak. Meglepődnek az ő széke előtt az emberek 
kedvéért, azok megtévesztésére adakozók, imádkozok, bőjtölők; 
akik magukat igazaknak vélték, míg másokat semmibe sem 
vettek; az adakozó özvegyek és gazdagok; a Márták és Máriák; 
a nap hévségét és terhét hordozók és a 11 órásak; a széles és 
keskeny úton járók; az igaz és hamis próféták; a tékozló, de 
megtért fiák; a béres és pásztori lelkek.

3. Mint törvényhozó és magyarázó országa polgárait neveli, 
országát építi; mint biró óvja népét és országát attól, hogy 
méltatlanok oda ne telepedjenek (Máté 7, 21—23; 13, 30. 40. 43; 
48. 49.); végül haduri jellegénél fogva védi országát ellenségei
nek támadásaitól. Az Atya megígérte neki, hogy az ő háborúja 
diadalmas lesz és ellenségei lábai alá vettetnek zsámolyul. „A 
te hatalmad pálcáját kinyújtja az Ür Sionból mondván: Ural
kodjál ellenségeid között*4. Jézus maga volt ennek a háborúnak 
a legnagyobb hősi halottja, akit azonban Isten feltámasztott és 
annak, hogy ő él, számtalan jelét adta tanítványainak és adja 
ma is. Ezt a harcot személyesen vezeti ma is Máté 28, 19—20. 
szerint és erre maga küldte és küldi ki övéit. Elvárja országa 
polgáraitól, hogy Isten országáért, amelynek tökéletes törvényei 
és igazságszolgáltatása van, ahol a polgárok békessége, üdvös
sége, örökélete biztosítva van (Jel. 7, 13—17.) a legmesszebb
menő áldozatra is készek legyenek. Az Ígéret is úgy szól, hogy 
mindig lesznek országának harcosai: „A  te néped készséggel 
siet a te sereggyűjtésed napján szentséges öltözetekben; hajnal
pír méhéből lészen ifjaidnak harmatja.** A szentséges öltözet és 
fegyverzet leírása Efez. 6, 10—17; 4, 24—25; Kol. 3, 12—17. 
A mennyek országa minden polgárának édesanyja Gál. 4, 26; 
annak nincsenek mostoha, meg nem értett gyermekei. Akik 
annak könyvébe beírattak, azok boldogok lehetnek Luk. 10, 20. 
Ha a földi haza is elvárja joggal, hogy érette mindent, de őt 
semmiért fel ne áldozzuk, akkor nem csodálkozhatunk Jézusnak 
az ő legfőbb haduri öntudatából folyó ama kijelentésén, amelyet 
Máté 10, 37—39-ben olvashatunk, valamint Máté 20, 29-ben.

II. A zsoltár szerint Jézus örökkévaló pap is, mert „Meg
esküdt az Úr és meg nem másítja: Pap vagy te örökké Melki- 
sedek rendje szerint.“
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Jézus a királyi és a papi hivatalt szerencsésen egyesítette 
magában, mert mindkettővé Isten tette. Milyen szerencsétlen 
kimenetelű volt mindig, ha emberek akarták ezt a kettős hatal
mat és szolgálatot egyesíteni. A történelem példái mutatják, hogy 
az anyaszentegyház adta meg az árát mindig annak, ha király 
akarta a papi hatalmat és szolgálatot magához ragadni, vagy ha 
a pap akarta a királyi hatalmat és kardot megkaparítani. Mind a 
két esetben az ördög ülte diadalát és az Isten országa vesztette 
el a csatát és úgy az egyház, mint az állam kárát látta.

Jézusnál azért nem ütközött össze ez a kettős tisztség, mert 
az ő országa és királysága sem e világból való volt.

A pap tiszte és kötelessége abban állt, amint Maiak. 2, 
7-ben olvassuk „hisz ajkai őrizék a tudományt és az ő szájából 
törvényt várnak, mivel a seregek Urának követe ő .“ Továbbá 
az volt a kötelessége, hogy népét hordozza meg imádságában 
az Isten előtt és végül engesztelést szorezzen a nép bűnéért.

1. Amint örökkévaló királyságának ép úgy a papságának 
is jelét adta Isten e földi életében. Hogy ajkai mennyire meg
őrizték a tudományt, amely az Isten beszéde és üzenete volt 
a világnak Mózes V. 18, 18 on kívül Mté 17, 5b. is bizonyítja, 
ahol maga Isten igazolja Jézust. Ján. 6, 68—69 szerint maguk 
a tanítványok is rájöttek arra, hogy az örökélet beszédét egye
dül Jézusnál hallhatják. Máté 7, 28 — 29. sz. a hegyi beszéd vé
gén a nép is álmélkodva veszi észre, hogy a Jézus ajkáról jövő 
tanítás egészen más, mint az Írástudóké.

2. Mózes is meghordozta népét imádságban Isten előtt 
II. Mózes 32, 30 szerint, de Jézus eme tisztét tökéletesen 
töltötte be. Luk. 22, 32. sz. Simon P.-ért imádkozott, de ebből 
következtethetünk arra is, hogy Jézus a többi tanítványaiért is 
imádkozott. Tanítványainak kiválasztása előtt Luk. 6, 12. sz. az 
egész éjszakát Istenhez való imádkozásban töltötte el Ján. 17. 
fejezete pedig a leggyönyörűbb példája annak, hogy Jézus ezt 
a papi tisztét milyen mélységes komolysággal, teljes és tiszta 
lélekkel viselte.

3. A pap kötelessége volt, hogy engesztelést szerezzen 
Istennél népe bűnéért. De ez meg-megújuló cselekedete volt a 
papi tisztnek. „Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendő ja
vaknak főpapja ... nem e világból való sátoron keresztül és 
nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által 
ment be egyszersmindenkorra a szentélybe örök váltságot sze
rezve, mertha a bakoknak és bikáknak vére megszentel a test
nek tisztaságára: mennyivel inká >b Kr. vére, aki örökké való 
lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek: megtisztítja 
a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok 
az élő Istennek." Zsid. 9, 11—14.

Ez az áldozata: a keresztfán való ártatlan halála és az azt 
megelőző ártatlan szenvedése volt a betetézője az ő küldetésé
nek és befejezése az ő megváltói munkájának. Ezzel „elvégez
tetett" az ő megaláztatása e földön. Ezután a feltámadással 
megkezdődött az ő felmagasztaltatása, amely a mennybemenetel
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tényével fejeződött be, amikor „monda az Ur az én uramnak —  
mondja Dávid — a mi Urunknak mondjuk mi — ülj az én 
jobbomon; amíg ellenségeidet zsámolyul vetem a te lábaid alá.* 

Az a megaláztatás, amelynek idején Jézus annyi jelét adta 
az ő örökkévalóságának, királyi és a Melkisédek rendje, az. 
„enyészhetetlen életnek ereje szerint" való papságának, — mind 
te érted történt, akit úgy szeretett az Isten, hogy Egyszülöttjét 
küldte el érted, hogy higyjél benne, törvényei, evangéliuma 
szerint élj, hogy aszerint Ítéljen meg téged, hogy az övé légy 
egészen, az ő országában élj ő alatta örökké. De nemcsak a 
megaláztatás, hanem a telmagasztaltatás is te éretted történt,, 
hogy te is a Kr. népéhez tartozzál, az önként, készséggel szent- 
séges öltözetekben egybesereglőkhöz és ne azok közé, akik 
zsámolyul vettetnek lábai alá. Ámen.

Torda Gyula
domonyi lelkész.

Konfirmációi beszéd.
Vázlat.

25. zsoltár 4—5.
118. zsolt. 24—29. Luther Márton s vele együtt sok más 

hívő szív kedvenc zsoltárának eme újongó szavaival köszöntjük 
a mai napot, s ezen ünnepi órában titeket, kik az Istennel kö
tött keresztségbeli szövetség megújítására és megerősítésére 
jöttetek fel az Úr szent házába. Sámuel, Izrael bírája és prófé
tája, Mizpa és Sén határában, Benjámin törzsének földjén, hála
telt szívvel véste kőbe szent emlékezetül: I. Sám. Vll. 12. Vele 
együtt ma is ezt cselekszik és érzik mindazok a szülők, nagy
szülők, lelkész, tanító stb. akik titeket, kedves gyermekek, ide
hozhattak (részletezés). A konfirmáció szép napja serkentőleg 
szól: 50. zsolt. 14. De ez nemcsak a mai ünnepi órára vonat
kozik ám. Mindannyiunk egész életére áll: 50. zsolt. 23. verse. 
Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, akik szö
vetségét és bizonyságait megtartják, vallja Dávid. Emeljük fel 
tehát hozzá szívünket, lelkünket s kérjük:

XXV. zsoltár 4—5. v.
A konfirmáció napja új elindulást jelent. Akárhányan kö- 

zületek ezt nem is veszik észre, hisz ezentúl is az áldott szülői 
hajlék boldog oltalmában tudhatják magukat. Sokan viszont 
csakhamar elkerülnek hazulról, idegen környezet, kenyérkereset, 
életküzdelem övezi őket. Azonban mindnyájatokat egyre foko
zódó kisértés, megpróbáltatás válaszút elé állít. Azt mondja az 
Ür: „íme elétekbe tárom az élet és a halálnak utját“ (Jeremiás 
XXI. 8.). Választanotok kell. Kérjétek az Urat szüntelen: 25. zs. 
4. v. és szívleljétek meg egyszülött fia, az Úr Jézus Krisztus 
intelmét: Máté ev. VII. 13—14. Ismételten olvashatjuk az ő be- 
szédiben: „Példát adtam néktek“ , a szülői ház, az egész iskolai
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s főleg a konfirmációi oktatás az ő hűséges követésére akart 
titeket nevelni. Magatokba szállva minél többször fohászkodja
tok: 139. zsolt. 23—24. v. és 25. zs. 5. v. Dávid zsoltárainak 
virágoskertjében a 25. zsoltárt napraforgónak nevezte el egy 
kiváló irásmagyarázó. A hasonlat találó; de a ti s mindannyi
unk élete is hozzá hasonlóan az Úr felé fordult legyen, hisz ö 
a mi életünk éltető napja. Tudjuk, hogy János ev. I. 18. v. 
Azért ha a mi lelkünk várja az Urat mindennap, sohasem sza
bad felednünk, hogy senki sem mehet az Atyához, ha nem az 
Úr Jézus által, aki maga az ut, igazság és az élet. (Ján. ev. 
XIV. 6.) Ezért szól oly biztatólag hozzánk: „Maradjatok énben- 
nem és én is tibennetek. Aki énbennem marad és akiben én 
maradok, az terem sok gyümölcsöt; mert nálam nélkül semmit 
sem cselekedhettek.* (Ján. ev. XV. 4—5. v.) Az egyedül helyes 
és boldogító válasz a ti és mindannyiunk ajkáról csak Péter 
apostol vallomása lehet: Ján. ev. VI. 6 8 -6 9 . v. Ne legyen ez 
röpke szó egyikünknél sem. Legyen életünk az Űr megváltottai- 
nak boldog bizonyságtevő élete. Ha az ős ellenség szüntelen 
széjjel jár is, hol mint ordító oroszlán (I* Pét. V. 8.) hol pedig 
a kisértő és kígyó sokféle szerepében, hogy vesztünkre törjön,
I. Kor. XVI. 13. v. Ne csüggedj el kicsiny sereg! Higyjétek el
II. Kor. XII. 9/a. Azért szüntelen imádkozzatok: 25. zs. 4—5. v. 
A szent fogadalom: „lm itt kezem kezedben, vezess vezér!* 
tőletek is, mindannyiunktól is, szeretetben munkás hitet követel, 
mert Máté ev. VII. 21. v. (kifejtés). Mindehhez felülről való erő 
és kegyelem szükséges. Ha az Úrban való öröm lesz minden
koron erősségtek, akkor biztos célhoz érkeztek.

Zimankós, zord idő volt odakünn. Egy istenfélő család 
reményteljes sarja idegenbe készült tanoncnak. Este együtt ült 
a kisded családi kör. Az édesapa váratlanul gyertyát gyújt, 
vándorútra készülő fiának a kezébe adja s azt mondá neki: 
Menj ki fiam, járd körül a gyertyával a házunkat. De édesapám 
viharos és esős az idő, felelte a fia. Az apa válasza azonban 
így szólt: A gyertyát égve hozd vissza. A fiú engedelmeskedett; 
óvatosan és ügyesen teljesítette feladatát, a viharban is égve 
vitte körül a gyertyát s tért vele vissza a szobába. Az édesapa 
kezét fia vállára tette s így szólt hozzá: Fiam, elhagyod a szülői 
házat s kilépsz a viharos zord életbe; miként megőrizted a gyer
tya lángját, akként vigyázz hitedre, szíved tisztaságára, lelked 
üdvére. Ezek lobogó lángját ne oltsa ki a zimankós küzdelmes 
élet vihara; égve hozd vissza őket majdan utadról. Alkalmazás. 
Induljatok a nehéz útra. Róm. 1. XII. 12. v. Bizunk utatok sike
rében. Példabeszédek kve. III. 5—7. v. Mennyei Atyánk áldó 
kegyelme vezéreljen bennetek. 25. zsolt. 10. v. Az Úrral ma 
megújított szent szövetséget tartsátok meg, bizonyságait lássátok 
m eg; sohase feledjétek a buzgó könyörgést: 25. zsolt. 4—5. v.

Hanzmann Károly
soproni lelkész.
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Alkalmi beszédek.

Jézus a templomajtóban.
Gyámintézeti istentiszteleti beszéd.

Márk 12, 41 -44 .
Jézus az élőszó tökéletesen ábrázoló szobrászművésze. 

Emberjellemző erejét hatalmasabbnak érezzük a legkiválóbb 
festő és szobrász alkotó erejénél. Egy-két szóval megrajzolja 
egy-egy ember alakját, néhány szóval szint vet rá, azután lelket 
lehel belé s szemeink előtt megelevenedik a szobor. Ilyen ele
ven szobrokkal van tele az evangéliom. Ott van a gazdag ifjú, 
a drágakő-kereskedő, a tékozló fiú.

A  felolvasott bibliai szakasz is egy ilyen eleven szobrot 
állít szemeink e lé : az igazi áldozatkészség szobrát. De ugyan
akkor egy gyönyörű képet vetít szemeink elé: Jézus ott ül a 
templomajtóban. Láthatatlanul minden templomajtóban leül s 
nézi azokat, kik a templom padsoraiból halk léptekkel elindul
nak, átlépik a templomküszöböt s elmennek a jótékonyság 
ládája mellett.

Az elénk táruló bibliai kép világánál vizsgáljuk meg a 
Jézus tetszése szerint való áldozatkészséget.

Jézus a templomajtóban.
1. Perselybe veted adományodat, de Isten kezébe hull az;
2. Számolgatod ajándékod pénzértékét, pedig azt szíved 

biztosítja;
3. Mások segítésére adsz, mégis magad gazdagodsz általa.
1. Vége van az istentiszteletnek. Lassú, csendes léptekkel

kifelé indul a gyülekezet. Jézus odaül a szegények ládája mellé 
és nézi az embereket, amint perselybe vetik ajándékukat. Jön
nek a gazdagok: sokat vetnek a perselybe. Jönnek a szegé
nyek : keveset vetnek belé. Egyszerre csak jön egy szegényes 
ruháju özvegyasszony. Rojtos nagykendő simul meghajolt vál
lára. Görnyedve, csendes léptekkel megy, kezében kicsi pén
zecskét szorongat. Amint odaérkezik a szegények ládájához, 
felemeli kezét és belehullat 2 fillért. Keveset érő kicsike pénz
darab, de Jézus tekintete megsimogatja a szegény özvegyasz- 
szony ráncos arcát és így szó l: ez a szegényasszony többet 
vetett belé, hogynem mind a többi! Mert ez a szegény özvegy 
amije csak volt, mind beléveté, az ő egész vagyonát.

Perselyek állnak életed utján. Templomba jössz, már az 
ajtóban perselyt találsz. Hallgatod a prédikációt, csengetyüs 
perselyt emelnek eléd. Végigmégy az utcán: eleven perselyek 
jönnek veled szemben: sápadt gyermekek, mankóra támaszkodó 
nyomorékok, viharvert elhagyatott özvegyek. Hiába zárkózol be 
szobádba: megkopogtatják ajtódat s gyűjtőívet nyújtanak feléd. 
Gyűjtenek kórházra, árvaházra, jótékony intézményre, csak
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győzzön adni az ember. Mondod is némelykor: nem lehet ezt 
kibírni! Királyok kincseskamrája sem volna elég ehez a sok 
gyűjtéshez!

Pedig most is egy nagy szegény érkezett közénk, Királyi 
palástként borul vállára dicsőséges múltja. Mögötte húzódik 
betöltött történeti munkájának ezüstuszálya. Szemében isteni 
szeretet gyengéd fénye lobog. Homlokán mártirszenvedésének 
felcsillanó koronája tündököl. Jön feléd: szeme könnyben für
dik, arca bánatos, feléd szálló szava csendes és alázatos. Jön 
feléd, megáll előtted és úgy tekint rád, mintha szemeden ke
resztül lelkedbe akarna belelátni. Feléd nyújtja kezét, mintha 
nem is kezedet, hanem szívedet akarná hatalmába ejteni.

Ismered-e ezt a sápadt arcot? Ismered-e ezt a reszketős 
hangot ? Az Evangélikus Gyámintézet, egyházunk hűséges szol
gálóleánya lép ma elénk. Kinyújtja kezét s messze távolságba 
mutat. Hallgasd csak : templomnélküli gyülekezetek éhező nyo
morúsága kiált felétek! Templom és iskola nélküli nép ajkán 
sír a zsoltáros szó : „szomjuhozik lelkem az Istenhez, az élő 
Istenhez; mikor mehetek el és jelenhetek meg az Isten előtt? 
Lásd meg azt a szétszórt evangélikusságot, mely Isten igéjének 
hirdetését saját templomában sohse hallhatja, melynek iskolás
gyermekei Luther Kiskátéját sohsem tanulhatják. Lásd meg a 
felemelt kezeket, melyek Bibliát, Énekeskönyvet és Imádságos- 
könyvet kérnek és várnak. Lásd meg az ország mezőségein 
szétszórt embercsontokat és kérdezd m eg: megelevenednek-e 
ezek a tetemek?

Senkise zárkózhatik el az áldozathozatal elől. Mindenkire 
vonatkozik a parancsolat: adj abból, amit Isten adott! Mindent 
Istentől kaptunk, de nem korlátlan, szabad rendelkezésre nyert 
tulajdonul, hanem számadásra kötelezett sáfársággal. Földedet 
és házadat, családodat és kenyeredet, munkaerődet, életedet és 
képességeidet! De ne felejtsd, hogy minden tulajdonodba elhe
lyez egy darabkát, ami nem a tied, hanem azt Isten csak terád 
bizza azzal a kötelezéssel, hogy add tovább a szegényeknek.

Az adakozás emberi kötelességed azért is, mert ember 
vagy, Isten a Jézus Krisztus által mennyei atyád, így tehát 
minden embertársad testvéred. Nem mondhatod: nem ismerem, 
mi közöm hozzá! Minden szegénnyel szemben van kötelességed.

Kötelességed van anyaszentegyházunkkal szemben is. Ő 
a te legnagyobb jóltevőd: az édesanyád. Bármily sokat adj is 
neki, mindig visszaadsz csupán, de sohase annyit, mint ameny- 
ayit te kaptál tőle. Hiszen lelkedbe ő lehel erőt. Isten igéjével 
iáplál és vezet. Szívedet megtölti hittel, reménységgel. Körülveszi 
-életedet Krisztus erkölcsének tiszta levegőjével. Jellemedet meg
tisztítja, új emberré nevel. Képesít arra, hogy hasznos munkával 
Leilleszkedjél a község, a társadalom, a nemzet közösségébe és 
betölthesd emberi hivatásodat. Vájjon elfordulhatsz-e szükkeb- 
Jüen, fukaron, ridegen, ha édesanyád nyújtja feléd könyörgő 
 kezét ?
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Panaszosan emlegetjük, hogy néhány évszázaddal ezelőtt 
elvették templomainkat s elüldözték lelkipásztorainkat. De váj
jon építünk-e templomokat a templomnélküli népnek? Állítunk-a 
pásztort az elszóródott nyáj élére? Adunk-e bibliát, énekes
könyvet, imakönyvet azok kezébe, kiknek lelke éhezi és szom- 
juhozza az igazságot?

A Gyámintézet egyházunknak jövendő történetét írja. His
tóriát jegyezgető tollát élő szívek vérébe mártja és úgy írja 
lapjait. Történeti hivatását ismeri fel abban, hogy községekbőt 
gyülekezeteket, szórványokból misszió-pontokat, kialudt oltárok
ból őrtornyokat teremtsen s a kihalt mező szétszórt csontjait 
újra megelevenítse Isten szendéikének erejével.

Ezért úgy érezzük, hogy Gyámintézetünk egyházunkat és 
Istent szolgálja. Nem a kéregető koldus önérzet nélküli hang
ján könyörög, hanem kötelességtudatodat ébresztgetve, Isten 
szavával felhív téged, hogy légy ebben a jövendőt mentő, tör
ténelmet író munkájában munkatársa. Perselyekbe dobott pén
zed Isten kezébe hull. Pénzeddel eszközt adsz kezébe, hogy 
teljesíthesse nagy hivatását.

2. Számolgatod adományod pénzértékét, pedig azt szívedf 
érzése biztosítja csupán.

Jézus megállapítja, hogy az özvegyasszony kicsi adomá
nya többet ér a gazdag nagy adományánál. Nemcsak arányla- 
gosan nagyobb ez az adomány, hanem mindenképen nagyobb,, 
mert tiszta szív adja.

Sok embernél az adakozás egyszerű pénzadás. Akkor 
adakoznak, ha muszáj és csak annyit, amennyit kénytelenek 
adni. Ezek a rosszkedvű adakozók. Azután vannak olyanok,, 
kiknek szíve megmozdul és megégeti lelkűket a mások fájdalma. 
Ezek a részvéttel adakozók. Azután vannak olyanok is, akik. 
jótékonyságukat nem a pénztárcájuktól, nem is szívük részvé
tétől, hanem erkölcsi felfogásuktól teszik függővé. Megérzik azt,, 
hogy nekik kötelességük jót tenni. Kötelességük még akkor is, 
ha nincsen bőséges anyagi erejük, még akkor is, ha saját sze
meikkel nem látják a nyomort.

Észrevehetjük tehát, hogy az adakozásnak van gazdasági,, 
lélektani és erkölcsi oldala.

Sokan az adakozást tisztán gazdasági szempontból bírál
ják el. Feljegyzik szükségleteiket és bevételeiket, azután a kettö 
egybevetése alapján megállapítják a hiányt. Fejüket rázzák s, 
azt mondják: nem tudok adni, lehetetlenség, vagy pedig oda
vetnek egy kis összeget: csak ennyit adhatok I Adnak elkerül
hetetlen esetekben, de akkor is csupán muszáj-összeget.

Ezek az emberek rendesen a szükséglet-rovat összeállítá
sánál tévednek. Próbáld ezt ki saját magadnál. Tégy magad 
elé egy üres papírlapot és írj fel rá három rovat-címet: én, 
embertársaim, a szent Isten. Azután vedd számba anyagi erő
det s jegyezd be mindegyik rovatba, hogy mennyit fordítasz 
Istenre, mennyit embertársaidra s mennyit önmagadra. Ennél
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az utóbbi rovatnál jegyezd fel külön, hogy mennyit fordítasz 
testi életedre és mennyit lelki életedre. Arcpirulással fogod ta
pasztalni, hogy Isten rubrikája nagyon szegény. És azt is, hogy 
embertársaiddal való társaséleted fenntartására, a közöttük való 
forgolódásra elég sokat fordítasz, de a nyomorúság enyhítésére, 
könnyek letörlésére, lelki kínok megszüntetésére nagyon keveset 
áldozol. És önmagadnál is milyen nagy tételt mutat a te testi 
életed : a terített asztal, a ruházkodás, élvezet és milyen keveset 
fordítasz lelki életed gazdagítására. Azt mondod, hogy nem 
kerül az adakozásra? Változtass életszükségleteiden s az ada
kozás gazdasági része azonnal más képet mutat.

Az adakozásnak van lelki oldala is. A megmozduló lélek 
megtelik részvéttel. Szánalommal nézed az elédtáruló szenve
dést. Égető könnyek hullnak lelkedre. Elfojtott sóhajtásokat 
földrendülésnek érzel. Szíved ellágyul, kezed megmozdul s 
adsz jószívvel.

Ez az adakozás a szívjóság műve. Erénye abban áll, hogy 
•a szeretet hajtja. Gyengesége pedig abban, hogy a nyomor 
meglátásához van kötve. De mindenesetre fontos tényezője az 
adakozásnak, mert a szív érzése nélkül a kéz minden bőkezű
sége hiábavalóság.

Azután van az adakozásnak erkölcsi oldala is. Az ember 
kötelességet és szent hivatást lát a mások megsegítésében. Nem 
várja, míg hozzá mennek, ő maga siet segítségül. Nem számol- 
■gat órákon át, hanem lemondásban él, csakhogy a jótett kö
telezettségeit teljesíthesse.

Az adakozásnak vájjon melyik rugója erős tenálad?
Az adakozás három mozzanatának egymásutánja pedig 

•ez: az első szíved szeretete, a második kötelességed felisme
rése, a harmadik pedig az anyagi lehetőség megteremtése. Ahol 
a  szív megmozdul, ott a segítés előbb-utóbb emberi köteles
séggé válik. Ahol ez a kettő egymással ölelkezik, ott az ember 
megkeresi és meg is találja az anyagi eszközöket. Megtalálod 
te is. Akkor is, ha szegény vagy, akkor is, ha gazdag vagy. 
És ha nem tudsz többet adni a Gyámintézet kezébe, hanem 
csak 2 fillért, mint a biblia szegény özvegyasszonya, akkor is 
többet adsz, mint a szívtelen gazdag, aki nagy summa pénzt 
helyez az oltárra. Mert a te 2 filléredhez hozzáadod a szívedet 
és imádságodat is, az Isten pedig ráhullatja kegyelmes áldását. 
Ki tudja megmondani: mit művelhet az imádkozó szív két fil
lérével az örökkévaló Isten 1

3. Mások segítésére adsz, mégis magad is meggazdagodsz 
-általa.

Hazamegy a szegény özvegy. Arcán templomi fényesség 
ragyog s lelkében csudálatos békesség muzsikál. Nem tudom, 
várta-e otthon meleg ebéd? Mosolygott-e feléje szeretettől be
sugárzott arc? De bizonyos, hogy szépnek látta kis házikóját 
s  észrevette, hogy kicsi ablakán széles sugárkévében ömlik be
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az Isten napsugara. Leül töredezett székére s úgy érzi, hogy 
még mindig templomban üldögél s lelke boldogan imádkozik.

Valahányszor ajándékot hozol. Gyámintézetünk oltárára, 
mindig elősegíted szent munkáját. Építőkövet viszel egy kicsi 
gyülekezet templomfalához. Oltári szent edénybe olvasztatocf 
ezüstpénzecskédet. Jótékony kézmozdítás leszel, mely bibliát 
helyez szétszórt hívek asztalára, Evangélikus árvák fölé hajolsz 
s kenyeret adsz kezükbe. Anyaszentegyházadat építed és erő
síted filléreddel.

De az adakozás befelé való eredménye még ennél is na
gyobb. A  szeretet kötelességét gyakorolva, rájössz arra a nagy 
bölcseségre, hogy másokon segítve, önmagadat gazdagítod. A 
szeretetmunkában lelked átalakul s lassan hozzáidomul életed 
is. Isteni kéz formálgatását érzed. Letördeli önzésed kiálló éleit, 
lepattogtatja szíved kemény kőkérgét. Látásra nyílnak szemeid 
és hallásra füleid. Panaszéneket és jajsikoltásokat hallasz, me
lyeket azelőtt sohasem hallottál. Lelki nyomorúságokat, az Isten 
igéje után való éhezést látsz, amiket azelőtt sohase vettél észre. 
Az élet új követelésére hangolódik szíved. Megtalálod vallásos
életed igazi, teljes tartalmát. H a , hazatérsz is a templomból, 
nem szakadsz el Isten leikétől. Ujjongó boldogság borul éle
tedre és ezerszeresen fizet minden fillérért, amit a szeretet oltá
rára helyeztél.

Prédikációnk végéhez érkeztünk. Imádságba öntjük szi
vünk érzéseit, elmondjuk utolsó énekünket, azután indulunk 
hazafelé. De még előbb, mint akkor, úgy most is, végigmegy 
Jézus a padsorokon, megáll mindenki előtt és megkérdezi: mit 
viszel haza a templomból ? Ezenfelül is megkérdezi tőled: mit 
jelent neked a te egyházad? És mit jelentesz te az egyház; 
számára ?

Azután Jézus leül a templomajtóba és nézi, hogy mi hull 
a szeretet ládájába? Hull-e fillér, hull-e pengő és hull-e bele
sok meleg evangélikus szív is, tele hűseggel, szeretettel, lemon
dással és elhatározással?

Jézus a templomajtóban ül és megméri a szíveket!
D. Kapi Béla.

Gyermekistentiszteleti prédikáció.
Mátó 6. 16-181

Megint elérkezett az egyházi esztendőnek azon időszaka, 
melyet böjtnek mondunk. Szent leckénk is a böjtről szól.

Mikor böjtről beszélünk, sok evangélikus keresztyén azt 
hiszi, hogy ahhoz neki semmi köze. Úgy gondolja, hogy az 
csak a zsidóknak és a róm. katolikusoknak a dolga. Ámde 
Krisztus urunk a felolvasott szent igéket hozzánk is intézi. Azt 
m ódja: „Mikor pedig bőjtöltök". Ezzel már megmondotta azt 
is, hogy mi is bőjtöljünk.



209

Dehát mi az a böjt? Mit tesz bőjtölni?
Bőjtölni annyit tesz, mint bizonyos meghatározott napokon 

önkényt lemondani az evésről s ivásról s mindenféle szórako
zásról. A  bőjtölő vagy egyáltalán semmit sem, vagy csak igen 
keveset eszik s iszik s nem vesz részt semmiféle kedvtelésben. 
De már azt is böjtölésnek mondják, ha az ember bizonyos 
ételektől, pl. húsételtől s bizonyos italtól, pl. alkohol-szesztar- 
talmu italtól tartózkodik.

A böjtölés látszólag csak egészségügyi rendszabály, mely
nek nincsen köze a vallásos élethez.

S mégis ehhez is van köze. A  mértéken túl táplált test 
nehézkéssé lesz s alkalmatlanná teszi az embert az áhítatos- 
kodásra, az imádkozásra. A jóllakott test lehúzza a testtel 
együtt a lelket is a föld porába, holott annak égfelé kell 
szárnyalnia.

Az indiánusok azt tartják, hogy a sok étellel gonosz 
szellemek költözködnek az emberbe, azért — úgy mondják — 
őrizkedni kell a sok ételtől s italtól.

Találóan mondják ezt az indiánok.
A  mindennapi életben is látjuk, hogy a mértéktelen evés 

és ivás felkölti az emberben a gonoszt. Veszedelembe, bűnbe, 
szégyenbe s gyalázatba dönti.

Ahányszor megkérdeztem a fogház szomorú lakóit, hogy 
miért kerültek a bajba, a feleletükből rendesen kiviláglik, hogy 
nem tartottak mértéket az evésben, ivásban, a mulatozásban, 
— egyszóval azért — mert nem bőjtöltek.

Hogy ilyen s ehhez hasonló veszedelemtől megóvjuk ma
gunkat, ezért kell bőjtölni nekünk is.

A katonaviselt embert időről időre behívják fegyvergya
korlatra. Ez azért történik, hogy a menetelést (a masirozást), a 
lovaglást, a karddal, puskával való bánásmódot, nó meg a 
szigorú katonás fegyelmet el ne felejtse.

A  levente gyakorlatoknak s a cserkész táborozásoknak is 
hasonló a céljuk.

Edzetté, keménnyé, harcképessé akarják tenni a fiatalságot.
Nos lássátok, a lelki fegyverekkel való bánásmódot is 

elfelejti sokszor az ember. Nem tud jól imádkozni, áhítatos- 
kodni. Nem tud az Isten igéjében, akaratában jól elmerülni. 
A nehézkes testben nehézkes lesz a lélek is. Azért kell, hogy 
bőjtöljön. Könnyűvé lesz ilyenkor a teste. S könnyeben szár
nyal abban a lelke. Tud megint imádkozni, áhítatoskodni, 
Isten igéjében s akaratában elmerülni.

Azért szerepel majdnem valamennyi vallásban a böjt.
A  zsidók sokat bőjtöltek. Bőjtölnek pl. a nagy engesztelő 

ünnepen. Ennek a napnak előestéjén, midőn az első csillag 
feltűnik az égen, kezdődik a szigorú böjt és ez eltart más
nap estig, vagyis 24 óráig. Ezen idő alatt nem ehetnek, nem 
ihatnak. Nehezen múlik el ez a nap. Különösen hosszúnak 
tetszik nékik, azért hosszúnapnak is nevezik.
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A  babyloni fogság után évente 5 ilyen böjtnapjuk lett.
A  farizeusok kétszer bőjtöltek egy héten. Minden csütör

tökön annak emlékezetére, hogy Mózes csütörtöki napon ment 
fel a sinai hegyre a 2 kőtábláért, azután böjtöltek minden hét
főn annak emlékére, hogy hétfői napon jött le Mózes a hegyről.

A  farizeusoknál is szigorúbb essenusok felekezete. amely
hez Keresztelő János is tartozott, megkívánta tagjaitól, hogy 
teljes életükben húst egyáltalán ne egyenek és részegítő italt 
ne igyanak.

Krisztus Urunk maga is bőjtölt. Tanítványaitól is elvárja, 
hogy bőjtöljenek.

Azt mondja: „mikor pedig bőjtöltök."
Pál apostol ugyan azt mondja, hogy az ételért s italért 

senki se kárhoztasson bennünket (Kol. 2, 16.), de azért ő sem 
veti el a böjtölést.

Az első keresztyének husvét előtt 40 napon át szigorúan 
bőjtöltek. Csak egyszer ettek napjában s akkor is igen egyszerű 
ételt. Amúgy meg minden szerda és péntek volt a böjtnapjuk. 
Az első azért, mert a zsidók akkor határozták el, hogy megölik 
Jézust. A  második azért, mert akkor tényleg, keresztre feszítet
ték az Urat.

A  legtöbb keresztyén s evangélikus keresztyén családban 
is ezt a két napot tekintik ma is még böjtnapnak. Ilyenkor húst 
nem szoktak enni.

A róm. katholikus és evangélikus keresztyének legnagyobb 
böjtnapja a nagypéntek. S ez így helyes. Az „Oh fő vérző se
bekkel" kezdetű szép ének eredeti szerzője Clairveauxi Bernát 
azt m ondja: „A  töviskoronás főhöz nem illik az elkényeztetett 
test, hanem kell, hogy a tagok megsanyargattassanak és meg- 
feszíttessenek, hogy így hasonlók legyenek a főhöz."

Az egyik kórházban leültem egyszer egy fiú betegágyánál. 
Aznap operálták meg szegényt. Nagy szomjúság gyötörte. S 
nem volt szabad innia. Egyre-másra kért, hogy csak egy csepp 
vizet adjak néki, mert nem bírja elviselni a szomjúságát, nem 
tud tovább bőjtölni. Ekkor elmondottam a fiúnak, hogy a tövis
koronás fő, a Jézus Krisztus, mennyit szenvedett, mennyit 
szomjuhozott is miérettünk. S ez használt. A  fiú megnyugodott. 
Nem panaszkodott már elviselhetetlen szomjúsága miatt.

Ha a Krisztusra nézünk s az ő szenvedésére gondolunk, 
nem lesz nehéz az önmegtartóztatás, a böjtölés.

A  róm. katholikusoknál sok a böjti szabály s előírás.
Minékünk, evangélikusoknak a böjtöt illetőleg csak egy a 

szabályunk s előírásunk. Mi azt valljuk, hogy az evangélikus 
keresztyén ember mindenkor és mindenhol csak annyit egyék 
és igyék, hogy a testben bezárt lelket ne nyűgözze. Mindenkor 
a lélek uralkodjék a test felett és nem a test a lélek felett.

A róm. kath. országokban pl. húshagyó kedden mértéken 
túl esznek, isznak s vigadoznak. Hamvazó szerdán meg szigo 
rúan bőjtölnek.
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Mi evangélikusok azt kívánjuk, hogy húshagyó kedden is 
mértékletesen éljenek a híveink. Akkor is a lélek uralkodjék 
a test felett. Pál apostol ezt így mondja: „Ne tápláljátok a tes
tet kívánságokra" (Róm. 13, 14.). Ne dédelgessétek, hogy gonosz 
vágyai lángra gyuijanak. Koszorús költőnk pedig a testet pari
pához hasonlítja s így int s így figyelmeztet bennünket:

„Tartsd paripádat féken,
Hogy életedben kárt ne tegyen.
Könnyen elragadhat 
Könnyen elvadulhat 
Nyugtalan paripád 
A heves indulat,"

Luther azt panaszolja, hogy a római kath. egyházban, ahol 
pedig annyira sürgetik a böjtöt, nem talált igazi böjtöt. Római 
utján az egyes kolostorokban szállt meg. Nagy megdöbbenéssel 
tapasztalta, hogy ezekben a kolostorokban böjt napokon jobban 
táplálkoztak s vigabban éltek, mint Németországban a farsang 
napjaiban. Amikor emiatt az egyik kolostor barátainak szemre
hányást tett — a hagyomány szerint — élete ellen akartak 
1örni, úgyhogy menekülnie kellett.

Luther a böjtölést helyeselte, „szép és dicséretes dolog
nak tartotta.“ Azt mondja „szeretném, ha megint behoznák.“

Legfőbb hitvallásunk, az Ágostai Hitvallás, is helyesli a 
böjtölést. Csak attól a balhiedelemtől óv, amelybe a róm. kat- 
holikusok estek, amikor azt hitték, hogy a böjtöléssel kiérdem
lik Isten kegyelmét.

Vannak olyan virágok, amelyek kövér talajban nem dísz
lenek, tönkremennek. A mi lelkünk is ilyen virág, amely túlsá
gos evés és ivás közt kárt vall. Sok emberre áll az, amit Mózes 
Izraelrelmond : „És minekutánna meghízott az Izrael, Isten ellen 
rugódozott." (Mózes V. 32, 15.) A gazdag embert, aki minden
nap vigan lakomázott, gazdagsága a pokolba juttatta, mert 
elszakította Istentől. Míg Lázár, aki a morzsákból élt, menny
országba jutott. A hires festő, Richter Lajos, azt mondja, hogy 
amikor Párisban volt, egy angyal mentette meg a kisértetések 
közepette. Ez az angyal a szegénység parancsolta böjtölés volt. 
Ne űzzük el mi sem ezt az angyalt.

Az is böjtölés, ha megelégszünk a mi szerény, talán sze
gény sorsunkkal, ha nem vagyunk válogatósak, finyásak. A 
sovánv talajon sokszor igen jó illatú virágok nőnek.

Ézsaiás próféta az igazi, istennek tetsző böjtről azt mondja : 
„Az az igazi böjt, hogy az éhezőnek megszegd a te kenyeredet, 
és a szegény bujdosókat bévigyed házadba s mikor mezítelent 
látsz felruházzad és a te tested előtt el ne rejtsed magadat." 
Az önkénytes önmegtartóztatás s a jóltevés szintén böjtölés 
számba megy.

S legyünk bizonyosak abban, hogy testünknek, egészsé
günknek nem árt, sőt használ, ha olykor-olykor bőjtölünk. Csak 
újból hangsúlyozom azt, hogy ne gondoljuk, hogy a böjtöléssel
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érdemet szerzünk Isten előtt, hogy evvel szentek leszünk. Solt 
katholikus így gondolkozik és sok zsidó is. Az utóbbiak a böj
tölést még külsőségekkel is összekötötték. Gyászos, bánatos 
arckifejezéssel jártak-keltek. Nem fésülködtek, nem mosakodtak, 
ruháikat megszaggatták s hamut hintettek fejükre, zsákba öltöz
tek v. legalább is zsákkal lefedett zsámolyra ültek.

Jézus a böjtölésnél a szív őszinte, alázatos érzésére fek
teti a súlyt. Nemcsak a testnek, hanem a léleknek is kell böj
tölnie. Ne legyen — úgy mondja — a böjt kiáltó, kérkedő 
hivalkodás, hanem belső magábaszállás s komoly megtérés.

Egy mezitlábos kis fiú egy kosárka földiszedret vitt haza 
az édesanyjának. „Fiam mennyire fog a te édesanyád örülni 1“ 
szólt hozzá egy öreg Ur. Igen, mondá a fiú, de arról nem szó
lok neki, hogy mennyi sok tüske vérezte meg e szeder össze
gyűjtése közben lábamat s kezemet. Mennyivel mások a fel
nőttek. Mily nagyon dicsekesznek minden tettükkel, szenvedé
sükkel, önmegtartóztatásukkal, böjtölésükkel. Mennyire várják, 
hogy az emberek megcsodálják, megsajnálják, dicsérjék őket. 
Nos, ők elvették jutalmukat. Amit kívántak, azt megkapták, az 
emberek dicséretét. Mi ne így tegyünk, ne így cselekedjünk. 
Szenvedjünk, türtőztessük s tartóztassuk meg magunkat. Bőjtöl- 
jünk vidám arccal és jókedvvel. Ez az Isten akaratja. Ilyen 
böjtben gyönyörködik. És ilyen magaviseletét akar ő jutalmazni 
ingyen, kegyelemért.

Ilyen evangéliom szerinti böjtölésben gyakoroljuk magun
kat mindig és különösen ezen szt. passziói, böjti időszakban is_

Ziermann Lajos
soproni lelkész.
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Illusztrációk.

IV. Móz. 21, 6 : Midőn Cézárnak egy fényes ünnepségét 
elmosta a zápor, Jupiter ellen zúgolódván megparancsolta ka
tonáinak, hogy nyilaikkal lőjenek felfelé az Istenre. A  vissza 
hulló nyilak azonban az íjászok fejét sebezték véresre. így hull 
az égre szórt minden zokszó vissza magára a zúgolódóra. Mint 
ahogyan az Izrael fiai is mérges kígyók mardosásaival bűnhőd
tek Isten ellen való zúgolódásukért.

*

Zakariás 9, 10: „Ha békét akarsz, készülj a háborúra", 
— mondja a latin közmondás. A  mi korunk különösen is szo
morúan igazolja ezt a mondást. A népek rettegnek a háborútóL 
folyton a békéről tanácskoznak, a békét hirdetik; s mellette 
lázas verseny folyik mindenütt a fegyverkezés terén. Ilyen a 
világ békéje! Az igazi békét csak Krisztustól várhatjuk.

*

Zsolt. 22, 2 :  Luther Jézusnak e szavaiba elmerülve napo
kon át étlen-szomjan tűnődött, töprengett azok értelme fölött. 
Végre is így kiáltott fe l: „Isten az Istentől elhagyatva! Kicsoda 
képes ezt felfogni?" — Valóban az ember megdöbben e fel- 
jajdulásra s hidegen boncolgató értelmével alig mer közeledni 
hozzá, hogy fellebbentse róla a fátyolt és megkísérelje titokza
tos voltának a megoldását; de a lélek annál mélyebben és 
fájóbban érzi hallatára bűnének az átkát, melyet Jézus helyet
tünk magára vett. Ne is kutassuk hát, hogyan és miként volt 
ez lehetséges; hanem Megváltónk kínjaira tekintve s bennük a 
saját bűneink büntetését látva, mellünket verve zokogjon fel 
ajkunkon a mea culpa: Óh én vétkem, óh én súlyos vétkem!

Mint ember: érettünk, helyettünk és miattunk szenvedő 
ember áll itt előttünk Jézus. De mégis ez az emberi felkiáltása 
egyik legnagyobb bizonysága az ő  istenségének és az egész 
szenvedéstörténet hitelességének. Mert „ha csak emberek talál
ták volna ki a passiótörténetet — mint egy irásmagyarázó talá
lóan mondja (Quandt) — bizonyára tartózkodtak volna attól,, 
hogy az Urnák a szájába ilyen szavakat adjanak".

♦

Zsolt. 118, 17: Egy kinai császár az életének örökkévaló
ságát biztosító italra szeretett volna szert tenni. Egy bölcsnek, 
a tanácsára a császár egy magas tornyot építtetett, melynek 
kupolájára egy arany csésze volt elhelyezve. Az ebben össze
gyűlt harmatba aztán porrá zúzott drágakövet kevert; s azt 
itta meg. Persze, hogy eredménytelenül. . .  Ezzel szemben egy 
másik, keresztyénné lett kinai, mikor honfitársai azt kérdezték, 
tőle, hogy miért hagyta el ősei vallását: talán sok pénzt adtak 
érte neked? vagy valami jövedelmező állást? — azt feleltei
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„Egyiket sem, hanem örökéletet**. Igen, Jézus örökéletet ad az 
övéinek; s a hozzá ragaszkodók és benne hívők Krisztusnak 
a sírjába azzal a boldog bizonyossággal tekinthetnek: Nem 
halok meg, hanem élek.

♦

Zsolt. 16, 10: Egy fejedelemnek a halála után istenfélő 
özvegye lenyugvó napot ábrázoló érmet veretett ama latin fel
írással : „Occidit, ut oriatur =  alászáll, hogy újra felkeljen*'. 
Ezzel a hívő reménységgel nézhetünk mi is sírba szálló ked
veseink után s ezzel a reménységgel fogadhatjuk az egykor 
számunkra is megnyíló sírt. . . “ Bizton tekintem mély sírom éjje
lét, Zordon, de óh nem, nem lehet az gonosz; Mert a Te mun
kád : ott is elszórt Csontjaimat kezeid takarják *. (Berzsenyi).

*
1. Móz. 32, 26: Luther szolgája, Veit Dietrich, írta 15J0. 

július 30-án Kóburgból, ahol a reformátor az augsburgi biro
dalmi gyűlés idején tartózkodott, Melanchtonnak : „Volt egyszer 
alkalmam Luthert imádkozni hallani. Uram Isten 1 Micsoda hit 
van a szavaiban. Oly áhítatosan imádkozik, mint aki Istenével; 
de amellett oly reménnyel és hittel is, mint aki az atyjával 
beszél. „A  veszedelem, — mondta Istennek — a tied épúgy, 
mint a mienk. A Te ügyed forog most kockán; azért meg kell 
azt védelmezned**.

*
Zsolt. 23, 4 : Pierson beszéli Müller Györgyről, a bristoli 

híres árvaház alapítójáról írt életrajzában: A pénzügyi zavar 
sokszor hosszan tartott és kínos volt. de a segítség sohasem 
maradt e l ; sohasem múlt el az evés ideje anéikül, hogy valami 
egészen egyszerű étel az asztalra ne került volna; sohasem 
volt hiány, amit az Isten be nem töltött volna. Müller György 
maga mondta: „Az utolsó hatvan év alatt nem egyszer, vagy 
ötször, vagy ötszázszor, hanem ezerszer tapasztaltuk, hogy 
amikor annyi készpénzünk, vagy élelmiszerünk sem volt, hogy 
egy étkezésre elég lett volna, Isten egyetlen egyszer sem ha
gyott cserben, egyetlen egyszer sem éheztünk és nem voltunk 
híjával semmi jónak, sem mi, sem az árvák**.

*
Sajtóvasárnap: Valaki, akinek még a nevét sem örökítette 

meg a történelem, az angolországi protestantizmus életében oly 
nagy szerepet vivő Baxter Rikárd édesapjának az udvarára egy 
iratot dobott. A traktátust azonban nem az apa, hanem a fia 
találta meg. Elolvasta s ez vezette őt az Úrhoz; ez lett a köny- 
nyelmű ifjú megtérésének a kiindulása. Baxter később „A  
szentek nyugalmáról * írt egy nagyon elterjedt és kedvelt köny
vet, amelynek olvasása közben viszont Doddridge Fülöp, a 
híres anglikán theológus találta meg a Jézushoz vivő utat. Ő 
meg a legtöbb európai nyelvre lefordított „Krisztusban való
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élet" c. könyvet írta. Ezt a könyvet ismét a rabszolgák felsza
badításáért küzdő államférfi, Wilberforce olvasta s lett általa 
keresztyénné. Akinek „A  vallás szerepéről az életben" címmel: 
írt nagyon gyakorlati, sokat olvasott könyve megint Chalmert, 
a skót theológia büszkeségét, a szegények áldott szívű pártfo
góját vezette Jézushoz, hogy kiváló képességeit teljes életére 
neki szentelje . . .  Az Írott betű hatalma szélesebb körű és 
maradandóbb, mint az élő szóé. De ugyanez áll a romboló 
sajtóra is. Azért kell attól óvakodnunk és óvnunk másokat is.

*
Ézsaiás 40, 26: A nagy természettudós, Darwin szerint: 

..Arra a kérdésre, hogy létezik-e valaki, aki a nagy mindenséget 
teremtette és kormányozza, a legkiválóbb szellemek, akik csak 
éltek, mind igennel feleltek". — Kant, a minden idők legna
gyobb bölcsésze pedig azt mondta: „Két dolog tölti el mindig 
új és fokozott csodálattal és tisztelettel a lelket, minél többször 
és tartósabban foglalkozik vele a gondolkodó ész: a csillagos 
ég felettünk és az erkölcsi törvény bennünk".

*
Zsolt. 98, 1 : Egy szolgáló leány, aki a mosóteknő mellett 

is énekelni szokott, úrnőjének a kérdésére: mi az oka, hogy 
mindig tud énekelni? — azt felelte: „A z éneklés távol tartja 
tőlem a rossz és hiábavaló gondolatokat". Schiller: „Bőse 
Menschen habén keine Lieder =  a romlott lelkű emberek nenr 
szeretik az éneket". *

Ézsaiás 55, 6 : „Az imádság a belső élet érverése s a szív 
lélekzetvétele" (Luther). Ha a lélekzés nem rendes, hanem el
elakad, beteg ott a test; épigy beteg ott a lélek, ahol az imád
ság nem akar menni. Ha pedig megszűnik a lélekzés, beáll a 
testre nézve a halál; hasonlóképen az imádság elhalásával 
vége a léleknek: a keresztyénségnek, a hitnek.

*
Hősök vasárnapja: Petőfi énekli egyik gyönyörű költemé

nyében ! „Szentegyház keblem belseje. Oltára képed. Te állj 
s ha kell: a templomot Eldöntőm érted". A  mi hős vitézeink 
is eldöntötték a templomot, saját testük templomát a hazáért; 
de ezzel az önfeláldozásukkal sem tudták az oltár rombadőltét 
megakadályozni. Széttörve a nekünk oly drága templom; fel
darabolva szegény magyar hazánk; ledöntve a századokon át 
vésszel és viharral büszkén, diadalmasan dacoló szobor. De 
ebbe bele nem nyugodhatunk. „Föl kell emelnünk a szobrot 
megint A  hegyre, melyen egykor tündökölt, Amelyről olyan 
méltóságosan Nézett alá a bámuló világra. — Föl nemzetemnek 
apraja nagyja, Szégyen reá, ki lomhán vesztegel, Dicsőség arra, 
aki d o lg o z ik ... Válasszatok most: szégyen, vagy dicsőség" 
(Petőfi: A ledőlt szobor). *
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Zsolt. 110, 2 :  Mikor Nagy Sándor megkezdte diadalmas 
hadjáratait, mielőtt Macedóniát elhagyta volna, minden vagyo
nát felosztotta nemesei és vezérei között. Midőn ezért egyik 
barátja szemrehányást tett neki, hogy balgatagul cselekedett, 
amikor a maga számára semmit sem tartott fenn, Nagy Sándor 
azt felelte: „Sokkal többet tartottam meg magamnak, mint 
amennyit kiosztottam. Fenntartottam magamnak a világon való 
uralkodásnák a reményét; mert ha vitézeim és vezéreim segít
ségével s bátorságával meghódítom az egész világot, akkor a 
most szétosztott adományok ezerszeresen térülnek majd meg 
nekem“ . Ami Nagy Sándor esetében mérhetetlen becsvágy volt, 
az joggal és teljes mértékben vonatkoztatható a mennybe ment 
Üdvözítőre, aki lelke gazdag kincseinek és értünk hozott vált- 
ságának a kiosztásával meghódította az egész világot, hogy 
mint a világ királya uralkodjék ellenségei között s megítéljen 
egykor élőket és holtakat.

♦
Konfirmáció: Mikor V. Károly német császár Mühlbergnél 

1547 április 24-én megverte az evangélikusokat s vezéreiket 
elfogta, Fülöp hesszeni őrgrófnak egy nagyobb grófságot (Kat- 
zenellenbogen) Ígért, ha megtagadja hitét; György meisszeni 
herceg pedig minden vagyonának örökösévé akarta tenni: de 
Fülöp minden Ígéret és csábítás ellenére hű maradt az evan
géliumhoz. Ha majd titeket is megkörnyékez a csábítás, a kí
sértés s apáitok hitének az elhagyására akar rábírni: semmi 
kincsért, haszonért, anyagi előnyért, vagy előmenetelért oda ne 

-adjátok evangéliomi vallástokat!
Kiss Samu

nagybarátfalui lelkész.
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Könyv- és folyóiratismertetés.

Aktuális egyházi kérdések német folyóiratokban.
A Pastoralblatter 1934. évi októberi és novemberi füzetében F iebtg  

nyug. lipcsei lelkész N yolc  fejezet a lelkipásztorkodásról címen, 40 évet meg 
haladó szolgálatának tapasztalatai alapján szól a lelkipásztori munka személyes 
feltételeiről, a papné és a pap gyermekei életének a személyes lelkipásztor
kodás szempontjából való jelentőségéről, majd a kultusznak és a prédikáció
nak a lelkigondozás motiváló erőit mutatja meg, amelyeknek felhasználása 
biztosítja a lelkipásztorkodás elevenségét, végül a nyomtatott igének és a 
tettekkel segítő szeretetnek nélkülözhetetlenségét hangsúlyozza ezen a va g y  
nagyon is elhanyagolt, v a g y  pedig a mechanizálás veszedelmét sinylő egyházi 
munkaterületen. A decemberi, azután pedig az 1935. évi első három füzet 
gazdag tartalmából külön is kiemeljük Lic. theol. v. N ieden  offenbachi lel
késznek az Életeleven konfirm andus-oktatásról szóló cikk-sorozatát, amely ugyan 
természetesen elsősorban a németországi egyház válságos helyzetét tartja szem 
előtt, de amelynek lényeges mondanivalója a mi magyarhoni egyházi éle
tünknek is egyik súlyos kérdése elé állít bennünket és egyre sürgetőbben 
követeli a feleletet: mi is az az evangélikus konfirmáció ?

A Pastoraltheologie 1935. évi januári füzetében Lic. theol. Frick betheli 
theologiai tanár M egigazltás lutheri és  katholikus tan szerint c. tanulmányá
ban egymás mellé állítja az Ágostai Hitvallás IV. cikkének és a Tridenti- 
numnak idevonatkozó kijelentéseit és miközben a gyakorlati keresztyén élet 
jelenségein is megállapítva, hogy az elsőt az isteni „eg yed ü l", a másodikat 
pedig az em beri „ i s “ jellemzi, arra a következtetésre jut, hogy az utóbbinak 
a hum anum -m al olyan találékonyan számoló grandiózus rendszere annyira 
megmérgezte már az evangélikus keresztyénségnek a szívét, hogy a refor
mátor manapság sokkal inkább saját egyházunk praxisa ellen fordulna kriti
kájával, mintsem az ő hatása következtében sok tekintetben megreformált 
katholicizmus ellen. A februári és a márciusi füzetben Lic. theol. Paulsen  
Anna, a dahlemi (Berlin) intézetek tanára N ő i szolgálat a gyülekezetben  cí
men megszívlelésre méltó éleslátással mutatja meg azokat az egyre növekvő 
egyházi munka-lehetőségeket és szükségleteket, amelyekben a gyülekezeti dia
konissza lelkiekben is segítségére lehet a lelkipásztori hivatal ju re  divino  
szolgálatának.

A M onatschrift fü r  G ottesdienst und kirchliche K u n st 1934. évi decem
beri füzetében — a 9. füzetben A  reform áció liturgikája címen közölt tanul
mányának kiegészítéseként — K rim m  lelkész A Itturgika reform ációja  c. cik
kében a leghatározottabb lutheri álláspontról tiltakozik a különböző istentisz
teleti reform kísérletek folytatása ellen és az intellektuális, valamint esztéti
kai szempontokkal szemben az evangélikus istentisztelet Krisztus-iestszerüségét  
(Kol. II : 9 és Efez. 1: 22—23!) hangsúlyozza, miközben újra eredeti, centrális 
liturgikus jelentőségében mutat rá az Úrvacsora szentségére. Ugyanebben a 
füzetben a papokat is megszégyenítő tárgyi ismerettel ír a nem-pap Lam pe  
Walter A  tem plom ok nyitvatartása  kérdéséről, az evangélikus templom Is te n -  
háza jellegéből és a modern ember megnyomorított, zaklatott életének egyre 
tudatosabbá levő szükségletéből vonva le nálunk is megszívlelésre és megva
lósításra váró követelését: kinyitni és nyitva tartani a templomot, hogy a 
mindennapi életnek is erőforrása lehessen 1 Az 1935. évi január-februári füzet 
értékes tartalmából különösen figyelmet érdemel Schnieber lelkésznek A ném et 
m ise helyreállításához című tanulmánya, amely magyarázatos kifejtése a fo
lyóirat multévi 9. füzetében közölt hasonló című cikkének; az eredeti evan
gélikus liturgia helyreállításának gyakorlati módozatait ismerteti és legfőkép
pen a papságnak, valamint a gyülekezet új nemzedékének, a konfirmandus
ifjúságnak az Úr oltára és szentséges ajándéka iránti szeretetben való neve
lését sürgeti.
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A Lulhertum  1934. évi októberi számában Elért erlangeni egyetemi 
professzor L uther szellem e és  a lutheri hitvallás c. tanulmányában mutat rá 
arra a szakadékra, amely a hatalmon levő birodalmi egyházkormányzat tény
kedései és az egyház hitvallása között tátong annak ellenére is, hogy a biro
dalmi püspök és társai olyan szívesen hivatkoznak — formálisan! — Lut
herre. Az októberi és novemberi füzet hozza D. theol. O ttó  eisenachi főegy- 
háztanácsosnak A felelős  egyházi hivatalviselők alkalm azására az újtestam en
tum ból nyerhető feltételek  című értékes tanulmányát, amelynek megállapításai 
mindenütt aktuálisak, ahol még az egyházi hatalomnak az egyházközségből, 
mint a hatalom forrásából való „levezetése* divatban van. A decemberi füzet 
egyik legértékesebb cikke Lic. Dr. Kilnneth berlini tanárnak A z  evan gélikus  
eg yh á z for m a  problém ája  c. tanulmánya, amely Ján. ev. I: 14 szem előtt tar
tásával azt fejtegeti, hogy egyházunk sajátos lelkiségének minden vonatko
zásban neki megfelelő alakban kell — belülről ható alakítással — megjelen
nie, testet öltenie; — a lutheri keresztyénségnek tehát újra vissza kell talál
nia sajátos egyházi élet-stílusához. Az 1935. évi februári füzet tartalmából 
kiemeljük Lutterjohann  lelkész N éh á n y m ondat az eg yh á zi hivatal jelentőségé
ről az Á g osta i H itvallás és  az A pológia  szerint c. cikkét, amely különösen az 
Ágostai Hitvallás V és XIV cikke alapján az egyházi, különösen pedig a püs
pöki hivatal igazi mivoltára világít rá, nem törődve még a „katholizálás* 
várható vádjával sem.

Az E in e H eilige Kirche (a Hochkirche és R eligiöse B esin n u n g  folytatása 
D. Dr. Heiler marburgi egyetemi professzor szerkesztésében) 1935. évi január
márciusi 100 lapos külön füzetével meglepetést készített — nem annyira ol
vasóinak, mint inkább — a „kritikus* érdeklődőknek. A könyvnek is beillő 
füzet A z  evangélikus szerzetesrendek és  testvér-k özösségek  címet viseli. A Sta
tus religionis c. bevezető cikket maga a szerkesztő, H eiler professzor írta, aki 
a szerzetesi heriokus élet-ideál evangélikus, biblikus jellegét hangsúlyozva, 
így végzi érdekes és értékes gondolatmenetét: „Evangélikus szerzetesség . . .  
nem más, mint eleven bizonyságtevés a sola  g r a tia -r ó l ; status religionis ez a 
szó legmélyebb értelmében és éppen ezért — „ status gratiae. “ — A kifeje
zetten a lutheri hitvallások alapján állni kívánó ilyen intézményekre szorít
kozva, példaként megemlítjük Dr. theol. R osendal osby-i lelkésznek a s v é d  
Sodalitium  C onfessionis Apostolicae-1, B ruun  kopenhágai lelkésznek a dán 
S zen t A n sga riu s társaságát, Spieker hamburgi lelkésznek a ném et Evangélik us  
S zen t M ihály testvéri társaságát, A z  Indiai Evangélikus Franciskánus R end
et, végül W alter berlini lelkésznek az egykori Löhe-szövetségből alakult ném et  
Evangélik us H um iliatesrend-et ismertető közleményét; külön-külön mindegyik 
is elég okot ad az eszmélkedésre!

Dr. theol. Jánossy Lajos
egyetemi tanár


