
Első ige.

A  cezáreai igék drága tanulságai.
Ap Csel. 10. 42-44.

Ezekből az igékből, amelyekkel Péter apostol Kornéliust 
és az ő házanépét térítette meg Cezáreában, csakúgy árad 
felénk, lelkipásztorok felé a sok drága tanulság.

„Megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek és 
tegyünk bizonyságot.'* MEGPARANCSOLTA nekünk az igehir
detést és a bizonyságtételt a Krisztus. „Elmenvén e széles vi
lágra, hirdessétek az evangéliomot minden teremtésnek" (Márk 
16, 15,); „lesztek nekem ta n ú im ... a földnek mind végső 
határáig" (Ap. Csel. 1, 8.). Minket tehát nem anyagi vagy csa
ládi érdek, hanem a Krisztus parancsolata állított be a mi szent 
hivatásunkba, amelyet úgy kell tekintenünk, mint a Krisztustól 
nyert megbízatást. Az Isten őrizzen bennünket, hogy úgy hordoz
zuk a mi hivatásunk terhét, mintha reánk volna sütve'a fegyenc- 
bélyeg: „Kényszermunka 1“ Nekünk a mi szolgálatunkat belső 
hivatásérzettel és a Krisztustól nyert parancsnak a lelki kényszere 
alatt kell végeznünk, úgy, amint azt a nagy apostol m ondja: 
„Jaj nekem, ha az evangéliomot nem hirdetem 1“ (I. Kor. 9, 16.)

„Megparancsolta nekünk, hogy HIRDESSÜK a népnek." 
Bárhogyan elágazzék is a mi munkánk, legfőbb kötelezettségünk 
mégis mindig csak eg y : az igének hirdetése. Ez az ige villám, 
amely belecsap a lelkekbe, hogy „Krisztus az Istentől rendelt 
bírája élőknek és holtaknak" és égi zene, amely fölemeli a 
kárhozat mélységében nyögő embereket, hogy „bűneinek bo
csánatát veszi a Krisztus neve által mindenki, aki hiszen 
őbenne." Aranykalász az ige, amellyel drága buzaszemekkel 
töltjük el az éhes galambokként felénk szálló lelkeket. Ennek 
az aranykalásznak a szemeit fáradságot nem ismerő buzgóság- 
gal kell hintegetnünk. „Hirdessük", — mondja az apostol. Nem 
szabad kioltania buzgóságunk hevét még a közöny fagya látá
sának sem. Ha látjuk, hogy minden fáradozásunk ellenére sem 
akar engedni a lelkek fagya, cselekedjünk úgy, mint ahogyan 
a nap tesz a téli álmából ébredezni nem akaró földdel: nem 
akar engedni a te fagyod? Hát még nagyobb erővel lövelem 
reád az én sugaraimat! Nem kedvez a mag csírázásának a 
korszellem és az idő ? Ne törődjünk ve le ! Hintsük csak tovább 
a szent magot, bízva abban, hogy mégis csak el fog érkezni 
valamikor a lelki ébredésnek az a tavasza, amikor majd látha
tóan nő, szárba szökken és hullámzó kalásztengerré lesz az 
evangéliom vetése. „Hirdessük." Mi nem állhatunk meg a hir
detés munkájában, nem foghatjuk ki magunkat ebből a munká
ból, hogy illatos virágokat szedjünk az utszélen. De ha nem is 
keresünk illatos virágokat, annál több tövist találunk. Hányszor 
megvérzi az igehirdető lelkét a sikertelenség látásán kívül a 
szegénység tövise, a maga és családja nyomorúságának látása
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is ! Megtéphetik ezek a tövisek, azt azonban soha ne engedje, 
hogy úgy beléje ragadjanak, hogy ne tudja magát kitépni be
lőlük! Tépje le magáról ezeket a töviseket, gondolva arra, hogy 
elsősorban neki szól az a nagy igazság, hogy „a vallás a lét
nek a hősies alakja 1“ — Hirdessük ÖT 1 Legyen a mi igehir
detésünk olyan, mint a körcikkely: az íve ugyan a mindennapi 
élet körvonalán legyen, de a csúcspontja mindig a kör közép
pontjához, a Krisztushoz vezessen vissza.

„Megparancsolta, nekünk, hogy hirdessük a népnek és 
TEGYÜNK BIZONYSÁGOT." Az ige csak akkor gyújthat a mi 
ajkunkon és csak akkor hódíthat, hogyha ott van mögötte a 
mi életünk bizonyságtétele. Mi az a bizonyságtétel? Tanúság 
valaminek a valóságáról. Mi az, aminek a valóságáról tanúsá
got kell tennünk? Az, hogy a Krisztusban testet öltött élet a 
legszentebb, a legáldottabb és a legboldogabb élet. Erről a 
szent, áldott és boldog életről csak úgy tehetünk bizonyságot, 
ha a magunk életében is éljük a Krisztus életét, úgy, amint azt 
a nagy apostol mondja: „Amely életet most e testben élem, azt 
az Isten Fiában való hitben élem" (Gál. 2, 20.). Csak amennyi
ben megtestesítjük a Krisztust és eggyé válunk vele, lehetünk 
igazi bizonyságtevők. Nekünk, bizonyságtevőknek eggyé kell 
lennünk a Krisztussal annyira, hogy a mi életünknek szinte el 
kell tűnnie a Krisztusban. Mikor Leonardo da Vinci az utolsó 
vacsora képét készítette, nagyon ügyelt, hogy Krisztus alakja 
a képből kiemelkedjék. Volt azonban a képen egy kis hajó is 
és észrevette a nagy mester, hogy majdnem mindenki ezt a kis 
hajót csodálja és dicséri. Bár heteken át dolgozott a kis hajón, 
azt mégis erőteljes vonásokkal letörölte a festményről. így kell 
a mi életünknek is eltűnnie a Krisztus mellett. Ha így eltűnünk 
a Krisztusban, ha nem azért munkálkodunk, hogy magunknak 
szerezzünk emlékezetet, ha alászállunk, hogy Ö növekedhessék, 
a,kkor mondhatjuk el, hogy bizonyságtevői vagyunk az Úrnak. 
Úgy természetesen nem áradhat rólunk a bizonyságtétel gazdag
sága, mint az apostolokból, akikből, mint a Niagara hatalmas 
vízeséséből az ár, csakúgy ömlik az áldott bizonyságtétel. Nem 
lehet minden lelkipásztor ilyen felséges vízesés, de lehet a 
kiaszott mezőket fölüdítő harmatcsepp, amely a maga kicsisége 
ellenére is csillog a bizonyságtevőknek a fényes fellegében.

„Krisztus az Istentől rendelt BÍRÁJA élőknek és holtak
nak." Ez a biró jutalmaz és elitéi. JUTALMAZ. Milyen nagy 
boldogság nekünk az, hogy a Krisztusról bizonyságot téve, 
olyanok lesznek a reánk bízott lelkek, mint az összezsugorodott 
jerichói rózsa: kinyílnak, mikor reájuk hull a mi ajkunkról és 
életünkből az Isten igéjének és a bizonyságtételnek harmatja! 
— De a Krisztus, a mi biránk, meg is ÍTÉL bennünket. Előt
tünk áll az ő dicsőséges alakja. A  jeruzsálemi templomban 
már mint gyermek elmélyedt az ő Atyjának dolgaiban. Milyen 
megítélő szemekkel tekint reánk, az ő szolgáira, akik nem 
mélyedünk el a mi hivatásunkban és nem dolgozzuk ki lelki- 
ismeretesen, egészen az apró vonásokig a mi szolgálatunkat!
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Fidiasról mondják, hogy mikor Diana istenasszonynak szobrát 
készítette, olyan nagy gondot fordított a fej hátsó részének a 
kidolgozására, hogy minden egyes hajszálat külön kidolgozott 
azon. „Száz láb magas lesz a szobor és a hátsó részét már
ványfal fogja eltakarni, kicsoda látja meg hát a te fáradságos 
munkádat?" — kérdezték a szobrásztól. „Az istenek látják 
majd!", — válaszolta Fidias. Krisztus is látja a mi szolgálatunk 
legaprólékosabb vonásait is : érezzük-e az ő megítélő tekintetét 
a  mi elhagyott munkánkon? A  pusztában leveri Krisztus a 
.kisértőt ezzel a szóval: „Csak a te Uradnak Istenednek szol
gálj 1“ Látjuk-e az ő megítélő tekintetét mirajtunk, akik annyi
szor nem neki, hanem a mi önérdekünknek szolgálunk? A 
kisértő tanítványt, aki azt mondja neki: „Uram, kíméld maga
dat I" elutasítja: „Távozz tőlem Sátán!“ Látjuk-e az ő megítélő 
tekintetét, amikor önszívünkben szólal meg a kényelemszeretetre 
biztató, sátáni hang és amikor nem zendül meg szívünkben a 
nemesebb hang, amely azt elnémítaná? Vegyük kezünkbe 
naptárunkat: mennyi üres lap van abban, amelyet ki kellett 
volna töltenünk kötelességteljesítésünknek az aranybetüivel! 
Érezzük-e, hogy ezekről az üres lapokról reánk néz egy elitélő 
isteni szempárnak a vádoló tekintete ? — De Krisztus nemcsak 
az élőknek, hanem a HOLTAKNAK is Istentől rendelt bírája. 
Ez a biró a túlvilágon is elénk fogja állítani azokat az éhező 
és szomjuhozó lelkeket, akiknek az éhségét és szomjúságát 
lecsillapítottuk — és ezek a lelkek ragyogó ékkövek lesznek a mi 
mennyei koronánkon. De elénk fogja állítani azokat a mezítelen 
és beteg lelkeket is, akik miattunk maradtak mezítelenek és be
tegek — és ezek a lelkek malomkövek lesznek a mi nyakunkon.

Le kellene roskadnunk lelkiismeretünk terhe és a Krisztus 
elitélő tekintete előtt, ha nem sugározna felénk ez a boldogító 
igazság: „BŰNEINEK BOCSÁNATJÁT veszi az ő neve által 
mindenki, aki hiszen őbenne." Krisztus, a mi biránk, látja a 
mi bűnös lelkünket minden fogyatékosságával együtt, de mivel 
örök kegyelem is, bűnbocsánatot is szerez nekünk az ő neve 
által. Az ő neve a keresztjére van fölírva. Amint Ausztrália 
kéklevelü fája fölissza az ő gyökereivel a mocsarak vizét, úgy 
tünteti el a Krisztus keresztfája is a mi lelkünk mocsarait. 
Ültessük el azt a keresztfát mélységes hittel a mi szívünkbe és 
az a mi életünk mocsarai helyébe új, megtisztult életet teremt!

Szentigénk azzal végződik, hogy „mikor még szólá Péter 
ez igéket, leszálla a SZENTLÉLEK mindazokra, akik hallgatják 
vala e beszédet." Cselekedje a kegyelmes Isten, hogy az apos
tol igéjének hallatára leszálljon reánk az Isten Szentlelke az 
ő viharával, amely a lelkünkre lerakodott, sivár homokréteget 
elsöpri; az ő tüzével, amely a lelkűnkben felhalmozott gyomot 
elégeti és az ő leheletével, amely tiszta szívet teremt és az erős 
lelket megújítja mibennünk!

Zongor Béla
_________  körmendi esperes-lelkész.
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Tanulmányok.

Az egyház és a hitvallás.*)
Az egyház és a hitvallás kérdése az aktuális problémák; 

sorába tartozik. Nemcsak azért, mert a hitvallás biztosítja azr. 
egyház lényegének állandó vonásait s munkájának önmaga 
által megállapított programmját, hanem mert védelmet nyújt 
számára szellemi áramlatok viharzásai s különböző törekvések 
ostroma közepette. Korszakunk gazdag illusztrációt nyújt arra 
nézve, hogy az egyház és hitvallás elválaszthatatlanok s a  
hitvallásos alap megtagadása egyet jelent az egyház veszé
lyeztetésével.

1. A  hitvallás lényege. Az egyháznak lényegéből folyá 
hivatása, hogy sajátos hittartalmát megállapítsa, megőrizze és 
gondoskodjék arról, hogy az Ige által a Szentlélek orgánumává 
váljék. Hitbeli meggyőződését éppen ezért tételekbe foglalja s 
hívei számára a hitélet szabályozójává teszi.

Lényegét illetőleg a hitvallás mindig lelki reagálás Isten 
örökkévaló kijelentésére. Az isteni kijelentés szétszórtan közli. 
Istennek az üdvösségre vonatkozó közléseit s az emberekkel 
szemben megnyilatkozó követeléseit. A hitvallás mindezt rend
szerbe foglalja s ráüti a közös hit összefoglaló és megkülön
böztető bélyegét. így válik a hitvallás az egyházi közösség 
közös hitének kifejezőjévé, az egyház meggyőződésének lényeg
összefoglalásává. Mivel azonban a közös hitben milliók hitbeli 
meggyőződése jut kifejezésre, mely az egyes ember számára 
nem kívülről adott elvont spekuláció, hanem saját benső életében 
átélt lelki élmény, ezért a hitvallásban mindig az egyes ember 
Istenhez való viszonya nyer tartalmat s az egyszersmind az ő 
életében megtapasztalt kegyelemről szóló ténymegállapítás is.

A hitvallásban történeti korszak és hívő szív együtt nyi
latkoznak meg. A  történeti korszak egybesűríti theológiai meg
győződését, de ugyanakkor kifejezésre juttatja ennek a kor
szaknak a tárgyalt kérdésekre vonatkozó vallási élményét is. 
A  hitvallás e kettő találkozásából keletkezik: theológiai meg
győződés és vallási élmény alkotják. A theológiai elmélet mö
gött élet lüktet. A rendszerező logika munkája felett Istent 
meglátott vágyakozó lélek szárnyal. Közösségnek a hite, közös
ségnek a meggyőződése talál benne formulázásra. Benne közös
ség válaszol Isten hozzá intézett kijelentésére. Isten beszél s a kö
zösségi hitvallásban az egyház reagál, igent, áment mond, köve
telése előtt fejet hajt, lelket kínál, életet ajánl teljes szolgálatra.

Az egyház objektív hittartalmát kifejező hitvallás az idő
ben született s alá van vetve az idő változásának. Érintheti ez 
a változás a hitvallás tartalmi részét is, de méginkább érinti

*) Ez az előadás a MELE 1935. évi május 7—8. konferenciáján tartott 
előadás, melyet a konferencia óhajtásának megfelelően közlünk.
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annak külső formáját. A  hitvallás tartalmának egyes részét eset
leg feleslegessé teheti az idő. Élesen kihangsúlyozott tételek ere
jüket veszíthetik. Az alkotás idejében jelentékenynek látszó igaz
ságok jelentősége elhomályosodik. Méginkább változásnak van 
alávetve a hitvallás külső formája: szövegezése és rendszere. 
Lehetséges, hogy a közösség hitvallásából kiszárad a közhit s 
olyanná válik, mint a használatlan kőkaverna, melyben már 
nem csobog tisztító és éltető forrásvíz. A  vallási élményét el
veszített hitvallás emlékké szintelenedik. Az egyházfejlődés 
könyvében szárazán heverő préselt virághoz hasonlít, elmúlt 
mögötte az életkorszak, az embersereg, a közfelfogás, a hívő 
tömeg, nincsen a jelennel semmiféle lelki kapcsolata. Üresen 
zengő akkord, melyre senki sem rezonál.

Az elmúlás sorsa azonban csak azokra a hitvallásokra 
vonatkozik, melyekben több a korszaké és az emberé, mint az 
Istené és az örökkévalóságé. Megmaradnak azok a hitvallások, 
melyek az emberi közösségnek Isten örökkévaló üdvigazságai
hoz való eleven viszonyairól tesznek bizonyságot, amelyek nem 
emberi, vagy közösségi érdekeket, hanem a lélek örök szük
ségletét szolgálják. Bennük állandóan hangzik a boldog válasz
adás : az ember válaszol Istennek az egyház által küldött 
kijelentésére.

Mindez teljes egészében vonatkozik evangélikus egyhá
zunkra s annak a hitvallásokhoz való viszonyára is. Óriási 
tévedés arról beszélni, hogy a hitvallás ellenkezik a reformáció 
által hangoztatott lelkiismeretbeli szabadsággal és nem hozható 
összhangba az egyéni hitmeggyőződés elvével. Nem lehet elég 
erőteljesen hangsúlyozni azt az igazságot, hogy egyház nincsen 
hitvallás nélkül. Evang. egyházunk is csak addig egyház, míg 
hitvallásos alapon áll és míg hitvallásaiban hívő lélekkel meg
állapítja és életével megpecsételi Isten örökkévaló üdvigazságait.

A  hitvallásosság nem áll ellentétben az evang. egyház 
lényegével, sőt éppen a hitvallás-nélküliség jelentene számára 
fogalmi ellenmondást. Bizonyos azonban, hogy az evang. egy
ház spirituális fogalma és a vallási élményhez, vagy a vallási 
igazság egyéni átéltségéhez kapcsolódó követelése, az egyház 
és hitvallás viszonyát tartalmilag is befolyásolják. Ezt a meg
állapítást az egyházi hitvallás és Szentirás, továbbá az egyéni 
és közösségi hit viszonyában látom konkretizálva.

Az evang. egyház hitvallása mindig elválaszthatatlan a 
Szentirástól. Számára Isten kijelentése közvetlen és állandó 
valóság. Az evangélikus hitvallásnak tehát csakis a Szentirásból 
származó egyházi hittartalma lehet. Az evang. hitvallás mindig 
a  teljes Szentirás alapján áll. Az isteni kinyilatkoztatást a maga 
egészében nézi, nem pedig kiszakított, egymástól elválasztott 
bibliai részek alapján. A  teljes Szentirás szellemét veszi irány
adónak. A  kijelentést önmagával magyarázza és nem a kor, 
érdek, vagy egyes ember múlandó gondolataival. Ezért az 
evang. hitvallás mindig az evangéliomi üdvösséghitet foglalja
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egybe és ezt örökíti át, mint közösségi hitet, a gondjaira bízott 
nemzedékekre.

Az evangélikus egyház hitvallása az egyház spirituális 
hivatását szolgálja: Isten üdvigazságát s erre adott közösségi 
válaszunkat állapítja meg. Nem az egyházi hatalomért van. 
Nem emeli a történeti tradíciót az isteni kijelentés fölé. Nem 
engedi érvényesülni a határozatlan egyházi közszellemet a 
Szentirás rovására. Féltve őrzi az isteni kijelentéssel való ele
ven kapcsolatot. Kialakuló vallási meggyőződését a Szentirás 
igazságaihoz méri és csak a Szentirásban nyert igazolás után 
engedi azokat hitvallássá jegecesedni.

Az egyéni és közös hit viszonyában látom az evang. egy
ház és hitvallás viszonyának második sajátosságát. Az evang. 
egyházat az evangéliomból származó személyes hit jellemzi. 
Benne egy hatalmas belső szükségérzet, egy elfojthatatlan eró 
lobbant fel. Örökkévaló isteni igazságok küzdelmében született. 
A személyes Istennel való kapcsolatért, a személyes Istenben 
való életigazságért viaskodott. Természetes tehát, hogy egyhá
zunk hitvallásában az objektív hittartalom olyképpen nyilatkozik 
meg, hogy abban benne remeg az egyes hívő vágyakozása, 
követelése és vallási élménye is. A személyes hitet, személyes 
vallási meggyőződést követelő egyház csakis olyan hitvallást lát 
el hitelesítő bélyegével, melyből nem hiányzanak ezek a lelki 
feltételek. A  közösségi hitvallás a mi egyházunkban nem a 
hatalom erejével másokra kényszerített lelki parancs, hanem 
milliók hitvallásának összefoglalása. Hiányzik belőle az egyes 
emberre ránehezedő kéz súlya. Nincs mögötte elrejtett hatalmi 
érdek. Tulajdonképpen nem felülről elrendelt hivatalos meg
állapítása a vallási élet és hit követelésének, hanem egyéni 
hitvallások összegezése és határozott formában való formulá- 
zása. Lelkek hitétől és kemény meggyőződésétől forró, nem 
pedig az egyházi hatalom kényszerétől. Az, aminek nevezik: 
hitvallás, vallástétel hitünkről.

2. A  hitvallás jelentősége. A hitvallás jelentőségét történeti 
és egyházéleti tényezők magyarázzák. Megmaradó jelentőségü
ket ma is abban látjuk, hogy megállapítják, határozott, tömör 
formában összefoglalják az egyház közösségi hittudatát, körül
határolják az egyház lelki birodalmát és elhatárolják azt má
soktól. A  hitvallás mindig ünnepélyes deklaráció önmagáról. 
Formulázza az egyház közhitét s azt mondja: ezt hiszem, ezt 
élem, ez vagyok én I Ugyanekkor azonban a befelé érvényesí
tett határvonalat kifelé is érvényesíti, mint kizáró vonalat. Azok 
pedig, akik hitvallásomat nem hiszik, akik nem az én hitvallá
som szerint élnek, azok nem tartoznak hozzám, azok mások, 
mint én 1

Ebből az általános megállapításból következik, hogy a 
hitvallás mindig egyházvédelmet is szolgál. Hiszen keletkezése 
is elválaszthatatlan az egyház nagy létharcától. Hitvallási ira
taink kivétel nélkül akkor keletkeztek, midőn nyers erő, állami
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hatalom, erőszak és törvény, szellemi és anyagi arzenál, gya
núsítás és rágalom felvonultak teljes megsemmisítésére. Ekkor 
igazan életszükséglet volt a hitvallások megállapítása, hogy az 
egyházat igazolják, igazságát bizonyítsák s élet-halál harcában 
támogassák. A hitvallások ezen jelentősége azonban nemcsak 
a történeti múlté, hanem a jelené is.

A  hitvallás további jelentőségét az egyház egységének 
biztosításában látjuk. Semmi sem olyan hatalmas tényezője az 
egyház egységének, mint a hitvallásból származó közös hittudat.

Az egyház nagy gonddal és sokféleképpen törekszik saját 
egységének kiépítésére. Jogi szervezete ezt a célt szolgálja. 
Kiépítette alkotmányát, egyházi törvényeket és szabályrendele
teket hozott. Egyházkormányzási szervezetét is megteremtette.

Egyformásító törekvései is az egységet szolgálják, bár 
bölcsen tudja, hogy az egység nincsen az egyformasághoz köt
ve. Istentiszteleti rendjének megállapításával is azt akarja elérni, 
hogy az ev. templomokban ilyen alakban is kifejezésre jusson 
az evang. egyház egysége.

Egyházi sajtóval egységes evangélikus köztudat kiformá
lására törekszik.

Történeti öntudatának ébrentartása szintén az egyház egy
ségét szolgálja. Azért erősíti hívei lelkében tervszerű munkával 
a történeti múlthoz való ragaszkodást, bizonyságtevő ősei ha
gyományainak megőrzését, az egyház történeti missziójának a 
gondolatát, közös küzdelmek, szenvedések és áldozatok emlé
két, hogy ezt a különböző tényezőkből összefutó történeti ön
tudatot acéllánccá tegye az evangélikus tömegek számára.

De bármennyire értékeljük is az egyház egységének fel
sorolt eszközeit, mégis ki kell jelentenünk azt, hogy az egyház 
egységének igazi, legfontosabb tényezője a hitvaílásosság, a 
határozott, tartalmas evang. hittudat. Az egyházjogi egységbe 
ez visz örök értéket. Az egyformaságot ez alakítja át egységgé. 
Az egyházi köztudatot ez tölti meg lélekkel. A történeti öntudatot 
ez emeli a hittudat magaslatára. A külsőleges egyházhűséget 
ez változtatja át halálig hű, rendíthetetlen meggyőződéssé.

A  hitvallásosság védelmezi az egyházat a szakadások 
ellen. Az egyház hitbirtok-állományát hitvallása foglalja egybe. 
Ez védelmezi az egyházat a saját kebelén belül veszélyeztető 
szakadások ellen. A  szekták mozgalmának legerősebb védelme 
mindig a határozott hitvallásosság.

Végül a hitvallás nagy jelentőségét abban látjuk, hogy az 
a teljes isteni igazság érvényesülését biztosítja az egyházra 
vonatkozólag. Pál apostol megállapítása szerint az egyház az 
élő Istennek az egyháza, az igazságnak oszlopa és erőssége. Az 
egyház mindenekelőtt önmagának tartozik annak biztosításával, 
hogy Isten üdvigazságainak nemcsupán egyes kiszakított részét, 
neki tetszetős igazságát érvényesíti, hanem Isten teljes akaratát 
építi ki örökkévaló munkaprogrammként és az egész üdvigazsá
got megőrzi és megőrizteti a gondjaira bízott lelkek millióival.
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A hitvallás jelentőségét tehát abban látjuk, hogy az egy
ház védelmét, igazi egységét és a teljes üdvigazság megőrzését 
biztosítja.

3. A  hitvallás és a lelkész. A  hitvallás nagy egyházi jelen
tősége természetessé teszi, hogy a lelkésznek az egyházi hit
vallással szemben súlyos kötelességei vannak. A hitvallás az 
egyháznak az evangéliomból származó hittudatát tartalmazza, 
mint kikristályosodott, határozott vallási élményt. Elénk állítja 
az egyház történelmileg kialakult egyéniségét. Megmutatja az 
egyház külső és belső arcát. Természetes tehát, hogy az a 
lelkész, aki az evang. egyházat tartozik minden értelmi képes
ségével, lelkületével, egyéniségével, életével szolgálni, nem 
kapcsolhatja ki hivatásszolgálatának teljességéből az egyház 
hitvallási iratait. Az egyházi hitvallásban a lelkész eszközt, fegy
vert nyer munkája elvégzéséhez. Tájékoztatást kap szolgálata 
területére és módjára vonatkozólag. Belső lelki felkészülést nyer 
egy olyan munkára, melyben az egyház lelki vonásait akarja 
átrajzolni mások leikébe. Nem történhetik mindez kielégítően, 
hanem csak akkor, ha az egyház hitvallási irataihoz való viszo
nyát teljessé és tartalmassá teszi.

Ezért helyez súlyt egyházunk arra, hogy lelkészei hitval
lásos alapon álljanak. A lelkészi eskü ünnepélyes nyilatkozatot 
tartalmaz erre vonatkozólag.

Az első kérdés az, hogy ismerjük-e evang. egyházunk 
hitvallási iratait?

Erkölcsi alapon álló ember az ő életének jelentős dolgait a 
lelkiismeret szempontjából bírálja el. Komoly erkölcsi felfogással 
közeledik ezekhez a kérdésekhez. Ha a bíróság tanúvallomást 
vár tőle, megfontolja minden szavát, számot vet tényekkel, 
mérlegeli a hallott szavakat mielőtt tanúvallomását elmondja. 
Ha pedig valamely részletkérdésben bizonytalannak érzi magát, 
akkor becsületes nyíltsággal kijelenti: nem tehetem le az esküt, 
mert erről nem vagyok meggyőződve 1 Lelkiismereté, becsületét, 
férfiúi önérzetét és méltóságát kapcsolja ehhez a kérdéshez. 
Nem nyilatkozik felületesen, hanem megfontolja minden szavát. 
Lelkiismeretes vizsgálat és biztos meggyőződés után mondja 
el az esküt.

Vájjon megvolt-e bennünk ez a lelkiismeretesség, midőn 
a lelkészi esküben kijelentettük, hogy egyházunk hitvallási ira
tait elfogadjuk és szolgálatunk alapjává tesszük. Fiatal korunk
ban tettük le az esküt, midőn theológiai készültségünk fogya
tékos és hiányos lehetett. De vájjon azóta lelkiismeretes önkép
zéssel pótoltuk-e ezeket a hiányokat? Évek és évtizedek nem 
emelnek-e vádat ellenünk ebben a tekintetben ?

Nem felületes ismeretről van szó. A  hitvallási iratokat 
beható tanulmányozás alapján úgy kell megismernünk, hogy 
azok tanítása érett theológiai meggyőződésünkké váljék. Ismer
jük-e ilyen mértékben hitvallási iratainkat?

A hitvallási iratok ismerete teszi számunkra lehetővé egy
házunknak öntudatos, tervszerű szolgálását. A  lelkészi munka



227

minden egyház számára az egyház hitvallási iratai által nyer 
egyéni színezetet, lelket, irányt, szellemet. A lelkészi hivatás 
betöltéséhez nem elegendő az általános theológiai készültség. 
Nem elegendő az általános színezetű vallásos lelkűiét. A lel
késznek specializálódnia kell a maga egyházi szolgálatára, ez 
pedig az egyház hitvallási iratainak ismerete által történik. Le
hetetlennek tartanánk egy olyan specialista orvost, aki éppen 
saját szakkörét nem ismeri. Lelkiismeretlennek mondanánk 
annak a specializált ügyvédnek vállalkozását, aki külföldi jog
ügyek vitelére vállalkoznék, holott ezekben a jogi ágakban 
nincsen szaktudása. Hát akkor miért nem látjuk lehetetlennek, 
természetellenesnek, lelkiismeretlenségnek azt, ha egy evang. 
lelkész nem ismeri annak az egyháznak hitvallási iratait, mely
nek szolgálására önmagát esküvel kötelezte, melyet csak evan
gélikus hitvallásos alapon és evang. szellemben lehet szolgálni?

Egyházunk minden hitvallási iratát ismernünk kell. Külö
nösképpen vonatkozik ez az elmélyedő, alapos, rendszerezett 
ismeret az Ágostai Hitvallásra, melyet szívesen nevezünk egy
házunk alaphitvallási iratának. Az Ágostai Hitvallásban tükrö
ződik evangélikus egyházunk lelkiarca. Ebben kristályosodik 
ki egész nagyságában egyházunk egyénisége és történeti kül
detése. A többi hitvallási irat mind az Ágostai Hitvallás körül 
alakul ki. Mindegyik belőle táplálkozik és annak megvilágítását 
szolgálja. Az Apológia hitvédelmi magyarázatát nyújtja. A Kis 
és Nagy Káté pedagógiai és didaktikai formába önti tanításait. 
A Smalkaldeni cikkek a polémia fegyverével védi igazságát. 
A  Formula Concordiae pedig a theológiai tudományosság arse- 
nálját állítja melléje.

Elutasíthatatlan kötelesség tehát minden lelkész számára, 
hogy az Ágostai Hitvallást ismerje s annak tanítását szívja fel 
vérkeringésébe.

Nem elég a hitvallási iratokat ismerni, hanem azokat meg
győződésünk alkotó elemeivé kell tennünk. Hinnünk kell azt, 
amit az egyház hitvallási iratai tanítanak.

Rendesen ennél a pontnál zendül meg a legélesebb tiltako
zás. Ezen követelésnél emlegetik legtöbbször a hitvallási járom 
szolgaságát s tiltakoznak ellene a meggyőződés szabadságának 
a jogán. Rettenetes tévedés rejlik ebben a tiltakozásban!

Nem az egyes embernek, hanem a lelkésznek a hitvallás
hoz való viszonyáról van szó. Arról van szó, hogy az a lelkész, 
ki az egyház hitvallásai alapján a lelkészi szolgálatra vállalko
zott, ki a hitvallási iratok elfogadását esküvel megerősítette, 
egyházával, önmagával és lelkiismeretével kerül ellentétbe, ha 
nem hiszi meggyőződéssel egyháza hitvallását! Végtére is min
den asztaltársaságnak van joga ahhoz, hogy tagjait saját meg
állapítása szerint fogadja körébe. Minden kulturális, vagy 
társadalmi egyesület alapszabályokban állapítja meg azon fel
tételeket, melyek elismeréséhez és megtartásához köti a szer
vezetbe belépő tagok jogainak gyakorlását. Ha a tag szembe
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helyezkedik a szervezet kikötéseivel, mindenki természetesnek 
találja, hogy le kell vonnia a konzekvenciát s ki kell lépnie 
abból a szervezetből, melynek szabályait be nem tartotta. Csak 
éppen az egyháznak nem lenne joga ahhoz, hogy lelkészétől 
megkövetelje az önmaga által megállapított hitvallás kötelező 
megtartását, holott jogi, erkölcsi, lelki tényezők azt a lelkész 
számára hivatásszolgálata elutasíthatlan előfeltételévé teszik?

Az egyéni meggyőződés és a hitvallásban kifejezett kol
lektív hit között támadhat ilyen összeütközés. Tragikum ez az 
egyes emberre. De ha ez bekövetkezik, akkor mutassa meg az 
illető, hogy a nagy lelki összeütközésből hős születik, nem 
pedig gyáva, megalkuvó érdekember. Legyen bátorsága és lelki
ismerete ahhoz, hogy levonja ennek az összeütközésnek végső 
konzekvenciáját is. Hagyja ott azt a lelkészi állást, melyet az 
evangélikus egyház kötelezése és saját lelki felfogása szerint 
betölteni nem képes.

A hitvallást nemcsak elismerni és hinni kell, hanem azt 
érvényesíteni is kell a lelkész szolgálatában. Ez pedig azt jelenti,, 
hogy a lelkész minden szolgálatában az evang. egyház egyéni 
karakterének és hitvallásos szellemének kell érvényesülnie. 
Nem elégedhetünk meg általános keresztyén theológiai üdvös
ségtannal. Nem merülhetünk ki egy általános vallásos életszem
lélet megrajzolásában. Evang. egyházunk határozott lutheri 
karakterét kell kimunkálnunk, amint az a reformációban alap
vonalait megkapta s amint az a történet folyamán kifejlődött.

Érvényesülnie kell ennek a lelkész gyülekezet-kormány
zásában s egységbiztosító törekvésében. A gyülekezet egysége 
ott bomlik meg legkönnyebben, ahol nem épült ki a határozott 
hitvallásos vallásosság és nem nyert határozott karaktert a tör
téneti öntudattól áthatott evang. hittudat. Különösen nagy a  
veszedelem akkor, ha a lelkész saját magában nem dolgozta 
ki ezeket a jellemvonásokat. További veszedelmet jelent, ha a 
lelkész nem ismeri azt a vallásos élettipust, amelyet evang. 
hitvallási irataink, mint egészséges evang. életszemléletet, tárnak 
elénk. Veszedelem, ha a lelkész külön úton jár, a saját theo- 
lógiáját hirdeti, nem pedig az evang. egyház theológiáját. Mo
dern theológiai irányok próbálatlan útjain tévelyeg. Megkábul 
tetszetős szektás mozgalmak fuvalmától. Ilyenkor nyája is 
könnyen válik prédává s még az is megtörténhetik, hogy a hit
vallásos meggyőződést nélkülöző lelkész saját maga egyengeti 
hívei számára az egyházból idegen mezőkre kivezető útat.

Érvényesülni kell a hitvallás tanításának az igehirdetésben 
is. Ez természetesen nem jelentheti a biblia háttérbe szorítását, 
már csak azért sem, mert hiszen a hitvallás sűrítve adja az 
isteni kijelentés üdvigazságait. Jelenti azonban azt, hogy a hit
vallásban különösképpen hangsúlyozott tanok az igehirdetés 
nélkülözhetetlen alkotó elemét képezik. Hitvallást sugárzó ige
hirdetőkre van szüksége az egyháznak, nem pedig szónoki 
pátosszal dolgozó rétorokra. Az igehirdetőknek és magának az.
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egyháznak is mindent el kell követniök, hogy az igehirdetés 
szakítson a régi, dédelgetett tetszetős formákkal és felemelked
jék a bizonyságtevő hitvallásosság magaslatára, mert egyedül 
ez jelent hivatásbetöltést, fejlődést és Ige-szolgálatot.

Érvényesülnie kell továbbá a hitvallásnak az egyházi köz- 
szellem megteremtésénél is. A  hitvallásban az egyház egyéni
sége sugárzik. Benne vallási élménnyé válik az átélt igazság. 
Nem száraz theológiai elmélet, hanem vallási felfogás, vallási 
szempontok, vallási irányelvek és végül kialakult külön vallási 
típus. Van követelése, bírálata, értékelése emberekkel és közös
ségekkel szemben. Mindezt a hitvallás alapján ki kell dolgoz
nunk, hogy újból megerősödjék az evangélikus életszemlélet. 
Ki kell újból csiszolódnia a vallási és erkölcsi értékelméletnek. 
Az emberek lelkiismeretében, a közösségek öntudatában újból 
fel kell ébrednie az evang. felelősségérzetnek.

Előadásom elején azt mondottam: nincsen egyház hitvallás 
nélkül! És most melléje fűzöm második tételül: nincsen evang. 
lelkész hitvallásosság nélkül! Egyedül hitvallásos alapon állhat 
meg és munkálkodhatik az egyház. Egyedül hitvallásos alapon 
állhat és munkálkodhatik az evang. lelkész. Ha elvesztik lábuk 
alól a hitvallásos alapot, romba dől az egyház és megsemmisül 
a lelkész erkölcsi bázisa.

Evang. egyházunk három hatalmas szellemáramlat vihar
zásában él, melynek mindegyike idejemúlt, felesleges kőkolonc- 
nak tekinti az egyházi hitvallást.

A kulturprotestantizmus régi árnyéka még ma is kisért. 
Megelégszik a reformáció kultur-termékeivel, annak szellemi, 
állami, szociális és lelki életben érvényesülő gyümölcseivel. 
Szerintük ennél többre nincsen is szükség. Ezt pedig hitvallás 
nélkül is elérheti az egyház. Ez a felfogás pedig annyit jelent, 
hogy elfogadják a reformáció külső élethatásának történeti 
eredményeit, de lemondanak a reformáció isteni részéről. A  
kulturprotestantizmussal szemben a lelki protestantizmust csak 
hitvallásos alapon érvényesíthetjük.

A második hatalmas szellemáramlat az egyházellenesség, 
mely a bolsevizmus, vagy radikálizmus alakjában tör a törté
neti egyházak ellen. Kétségbe vonja létjogosultságunkat s avult 
vallási múzeumok lomtárában jelöli ki helyünket. Ezzel az 
áramlattal szemben is egyetlen-egy védelmünk van : a hitvallá
sos alap, mely egyházunknak, történeti formáción túlmenően, 
isteni küldetést biztosít. Az egyház ama örök mistikuma, mely 
küzdelmek és változások közt lelki valóságát jelenti s ébren- 
tartja hivatásának ama foglalatát, hogy ő nem emberi organi
záció, hanem örök isteni organizmus, a Krisztus láthatatlan teste.

A harmadik szellemáramlat, mely veszedelmet jelent: a 
nacionalizmus irányzata. Németország egyházi válsága lelki
ismeretet rázó figyelmeztetés arra, hogy az egyház Isten rende
léséből a lélekért van, Istent szolgálja, nem pedig hatalmi érde
keket. Örök alapon nyugszik: Isten megmásíthatatlan igéjén-
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Örök lelki szolgálatokat végez: Krisztus váltsághalálával formálja 
a bűntudatra ébresztett lelkekben a megígért új földet és nem 
hajtja nyakát a politikai diadalszekerek sorvasztó igájába.

Ennél a pontnál nem hallgathatom el azon meggyőződé
semet, hogy a német egyházi válságot nemcsak az utolsó évek 
politikai alakulásai magyarázzák, hanem annak csirája benne 
rejlett a régi egyházi unióban, mely lehetetlenné tette a tiszta, 
határozott lutheri hitvallásosság fenntartását és érvényesülését.

Egyház és hitvallás, lelkész és hitvallás, ez evang. egyhá
zunk életkérdése, fejlődési vonala, erősödésének, vagy hanyat
lásának, diadalának, vagy elbukásának rövid summája. Evan
gélikus egyháznak teremtett minket az Isten s nekünk evangé
likus egyháznak kell maradnunk! Ez a küldetésünk és szolgá
latunk ! Annyit érünk az Isten és a történet mérlegén, ameny- 
nyire tudunk hitvallásos evangélikus egyház lenni. Lelkészi 
munkánk és egyéniségünk is annyi értéket képvisel evangélikus 
egyházunk számára, amennyire hitvallásos lelkészek vagyunk!

D. Kapi Béla.

Magunk között.*)
„Wir Pharisáer.“

Egy kis németnyelvű füzet címe. Tavaly írta egy nagyon 
komoly lutheri theológus. Valaki ajánlotta: elolvastam. Meg
döbbentő erővel szól a kegyesek bűneiről. „Mi farizeusok."

Talán hozzánk áll legközelebb a farizeusság kisértése. 
Farizeus az, aki képmutató. Kétféle képmutatás van s mind
kettőre bőséggel találni példát soraink között.

Képmutató az, aki olyat mutat kifelé, ami hiányzik befelé. 
Nem ültél még szószék alatt, amelyiken harsogott valaki, de 
érezted, hogy a szavak mögött kong az üresség? Ömlött a 
tremolozó hangzuhatag s te érezted, hogy frázisgyártó stílus
gyakorlatnál nem történik ott egyéb. Ismertem papot, aki hosszú 
körmondatokban tudott beszélni a felebaráti szeretetről s köz
ben őt magát elitélték uzsoráért. Van-e undorítóbb, mint a 
szemforgató malaszttól csöpögő, kegyes szólamoktól gőzölgő, 
de belül sivataglelkű farizeus? S én magam? Feleljen meg 
ki-ki a lelke szerint: van-e ahoz igazán köze az életünknek, 
amit a szánk hirdet?

De képmutató az is, aki nem mutatja meg kifelé, ami 
pedig megvan befelé. Aki jobbnak akar látszani, mint amilyen, 
az farizeus, de aki rosszabbnak akar látszani, mint amilyen,

*) A MELE utolsó konferenciáján nyilvánított óhajtásnak engedve, fen'i 
címen új rovatot nyitunk folyóiratunk hasábjain, amely a lelkészi kar külön
böző természetű problémáinak megvitatására fog lehetőséget nyújtani. Arra 
való ez a rovat, hogy kérdések és feleletek, problémák és megoldási jótaná
csok váltsák benne egymást s mindezek révén kialakuljon az egységes lelkészi 
közvélemény, amely egységesebbé és határozottabbá tudja tenni szolgálatunkat.
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az is farizeus. — Sok a gyáva, véka alá rejtett keresztyénség 
közöttünk. Mintha bizony az evangéliom csak a templomfalak 
közé való volna s volna azon szégyelni való, hogy Krisztus a 
mi Urunk. S én magam ? Feleljen meg ki-ki a lelke szerint: 
hányszor hallgatott gyáván, mikor szólni kellett volna, hányszor 
alkudott meg opportunizmusból s úszott az árral hitvány féle
lem ből? Mit szól bennünk a lelkiismeret, mikor olvassuk Máté 
23. fejezetét?

*

Néhány gyötrő „miért"?
Van a gyülekezetünknek 200 szegény családja. Főként 

munkások. A segélyezés téli hónapjaiban tolongnak a templom 
tájéka felé. Április végén, mikor az utolsó porciót is megkapták, 
eltűnnek s nem is látni őket a következő október előttig. Miért 
nem kell ezeknek az embereknek az evangéliom, holott Krisztus 
Urunk egyik legelső munkakezdő mondata ez volt: „ . . .  felkent 
az Úr, hogy a szegényeknek az evangélimot hirdessem". Miért 
csúszott ki a munkásság jórészt egészen a kezünk közül? Egy
általán : az, ahogy az egyes gyülekézetek ajándékozási mód
szerrel meg akarják oldani a szociális nyomorúság kérdését, 
nem árt-e többet, mint amennyit használ ? Van-e lelkésztest
vér, aki valamilyen célravezetőbb szegénysegélyezési módszert 
alkalmaz?

Sokfelé volt már alkalmam járni, így hát sok hűséges 
lelki munkát láthattam. De van-e eredménye a munkánknak? 
Egészen magyarán: van-e megtérés, újjászületés a gyülekeze
teinkben ? Aktát iktatunk, gyűlést vezetünk, funkciókat végzünk, 
de van-e látszatja? Tudom, a bölcs Isten sokszor elrejti büsz- 
kélkedésre hajlamos tekintetünk elől az eredményt, ámde bizo
nyos, hogy a munkánk nyomán Krisztushoztért lelkek gyümöl
cseinek kellene mutatkozni. Engem legalább sokszor gyötör az 
a kérdés, hogy van-e, lesz-e csak egyetlen lélek, akinek a 
megmentésében én lehettem a Krisztus eszköze? Mert, hogy 
a Krisztus ilyen célú eszközzé akar tenni, az bizonyos.

Néhány kérdés a sok közül. Szóljon hozzá, akinek meg
nyugtató tapasztalata van.

*

Mi a helyes?
Elegáns katonatiszt jön hozzánk még elegánsabb meny

asszonyával. Mindkettő római katolikus. Nálunk akarnak es
küdni, mert katonáéknál az egyházi esküvő kötelező s viszont 
lévén a férfi elvált, a plébános nem esketi meg őket. A sneidig 
úriember minden udvariassága benne van a meghajlásában, 
mikor mondja: „Tessék minket megesketni." Mit tegyünk? 
Megeskessük őket, vagy ne ?

Gyászruhás fiatalasszony jön hozzánk. Szintén római ka
tolikus. Meghalt az édesanyja, ki szintén római katolikus volt, 
de szektárius lett s most a plébános nem akarja eltemetni. A 
fájdalom súlya alatt összetört szív minden keserve ott sír sze-
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mében, mikor könyörög: „Tessék eltemetni az édesanyámat." 
Mit tegyünk? Eltemessük, vagy ne?

Mi Győrött komoly tanácskozás után úgy határoztunk, 
hogy nem. Nem engedhetjük, hogy kényszerhelyzet elé került, 
hozzánk-fanyalodott emberek kihasználják egyházunk szolgá
latát. Vagy pedig vonja le az illető a konzekvenciát!

*

Az a stóla!
A stóla gondolatával először gyerekkoromban találkoztam. 

Akkor volt új az a nóta, amely keseregve beszél egy szegény 
legényről, akinek meghalt az édesanyja s aki hiába kéri a 
tiszteletest, hogy „ingyenesen" temesse el a halottját, a tiszte- 
letes nem enged, mondván: „A z ur jámbor szolgája sem élhet 
levegőből." A stóla gondolatával másodszor akkor találkoztam, 
mikor győri segédlelkésszé történt püspöki kineveztetésemkor 
valaki így örvendeztetett: „Győr jó  hely, gyakran lesz zsíros 
temetése." Harmadszor egészen a magam bőrén tapasztaltam 
meg, hogy mi a stóla. Vidéken temettem. Alighogy elfordulok 
a sírtól, odarugtat az egyik gyászoló s a fizetségtől való félés 
el nem titkolható izgalmával kérdi: „Mit fizetek?"

Rettenetes. Még a neve is idegen eredetű. A róm. kath. 
egyházban olyan funkció után szedett illeték volt, amelynél a 
pap feltette a stólát. Hát még a lényege 1 Igaza van annak, aki 
azt mondotta, hogy a temetési stóla: „hullabér 1“

Bizonnyal nincs is lelkész, aki elvileg helyeselné a stólát. 
De hát mit tegyen? Hogyan mondjon le a lelkész a stóláról, 
amely javadalmi tételként szerepel a hiványában, amelynek 
csurranó-cseppenő pengőire nagyon is rá van szorulva s ame
lyet már csak jogutódjára való tekintetből is nehéz volna el
engednie? Meg kell hát alkudnia.

Nem is a lelkészeknek kell ezt a kérdést megoldani, ha
nem a gyülekezetekkel kell megoldatni. Nem tudom elképzelni, 
hogy volna gyülekezet, ahol új hivány szerkesztésénél ne lehetne 
töröltetni a méltatlan és megalázó stólatételt s a stólajövedelem
től így eleső lelkésznek ne lehetne stólaváltság alakjában vagy 
más megfelelő módon kárpótlást biztosítani.

Félmegoldás, de az eddigi szokványos állapotnál még az 
is jobb, ha a stólát, ha már megvan s egyelőre el nem töröl
hető, az egyházközség veszi kezelésbe s részelteti belőle a 
lelkészt. A  stólabeszedés közvetlen kellemetlenségeitől, sokszor 
ódiumától így is mentesül a lelkész.

Győrött nincs stóla. S lépten-nyomon érezzük e stólanél
küli rendszer jótékony hatását.

Szabó József
győri püspöki m. lelkész.
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Vasárnapi és ünnepi beszédek.

Hozzád!
Husvét ut. 6. vas.

Zsoltár 42, 1—12.
Nem tudom kedves Testvérem, mennyire érintette meg a 

lelkedet a felolvasott Szentige? Nem tudom, mit s mennyit jelent 
számodra? Költői remekmű-e csupán? Egy letűnt világ régen 
halott emberének halódó vágyakozásáé? Avagy még ennyi 
sem ? — Úgy szeretném, ha ebben az ünnepi szent órában rá
döbbennél arra, hogy ez az Ige egy darab az életed történeté
ből, mert ami benned jajszó avagy vágy, csüggedés avagy 
reménység, halál avagy élet, az mind meg van írva ebben az 
Igében. — Mintha nem is évezredek távlatából szólana hozzánk, 
olyan, mintha ma és a mi szívünkben született volna meg.

Hallgasd csak az Igét! Messze Jeruzsálemtől, messze a 
Jordán vizétől, idegen földön feljajdul egy idegenbe jutott, ha- 
zátvesztett élet. Nem érzi a rabszolgaság vereséggel tele életét, 
hisz idegenben is szabadsága van. Bőségesebb itt a vizek fo
lyása, mint a Jordáné, több kincset rejt a földnek mélye, mint 
otthon a Micár hegyéé, fényesebbek, ragyogóbbak az idegen 
Isten templomai, mint az az egyetlen egy ott Jeruzsálemben. 
Sokkal többet Ígér itt az élet: két kézzel nyújt az idegen világ 
új életlehetőségeket s mégis ránehezedik a zsoltárköltő lelkére, 
az az ezerkilométeres távolság, amely elválasztja őt a Jordán 
vizétől, a Hermon földjétől, a Micár hegyétől. Érzi, hogy üres 
ígéret számára minden az idegen földön, „elcsügged benne a 
lélek s összecsap a hullám feje felett®, mert távol van Jeruzsá
lemtől, az Isten szentségének helyétől, magától az Istentől.

Tudod-e, hogy idegenbe jutott emberek vagyunk mi is? 
Körülöttünk ezer színben pompázik az élet. Minden óra új Ígé
reteket tartogat számunkra, minden Holnap új lehetőségeket 
kínál. Mert sohasem akarta ez az Istentől távol levő világ any- 
nyira rabul ejteni az embert, mint épen m a! Új életlátásokat 
kínál, mert egészen a magáévá akar tenni, annyira, hogy el
felejtsd a régi hazát!

Gondolkodtál-e azon, hogy mit jelent Néked ez az idegen 
világ? Van-e bátorságod meglátni, hogy ez az új életkialakítás 
tulajdonképen életbukás a számodra?

Fogadd el mindazt, amit nyújt Néked a Ma. Ne kérdezd: 
honnan veszi a feléd nyújtott aranyat. Ne kérdezd: milyen 
forrásokból merítette a néked adott üdítő italt. Ne kérdezd, hogy 
könnyel, avagy vérrel építi-e meg számodra e világ az érvé 
nyesülésed útját. Ne fájjon a szíved, ha másoknak fáj. ne állj 
meg, ha mások elesnek melletted. Legyen minden a tiéd! A Ma 
és a Holnap! S mikor minden a tiéd lett, mikor mindent meg-
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meghalnom, meg nem tagadlak téged, azután cselekedte. Szóval 
eddig is vallották: hova mennénk te kívüled, de azért a kereszt 
alól futottak. Ezután tényleg nem tudtak elszakadni a Krisztustól, 
mert ettől fogva az egyetlen ut, igazság és élet lett a számukra. 
Mi sem értjük meg Jézust a Lélek nélkül, tehát karácsonyt, 
husvétot se értjük meg pünkösd nélkül. Annyiban tudunk be
szélni az Úrral, amennyiben volt pünkösdünk. így lesz a ke
gyelmi év utolsó nagy ünnepe elsővé a mi számunkra.

Mit akar hát cselekedni velünk a pünkösd?
I. Megakarja újítani a mi Istennel kötött szövetségünket. 

Ezen a világon minden megújulásra szorul, ami nem akar el
avulni. Megújításra szorul a mi Istennel kötött szövetségünk is. 
Istennel kötött szövetségünk a legnehezebb szövetség a világon. 
Isteni és emberi elemből áll. Isten lelkivé akarja tenni azt tel
jesen. Mi meg emberivé, testivé akarjuk átgyurni egészen. Ha 
azután az emberi elem túlsúlyra vergődik benne, akkor vége 
is van ennek a szövetségnek, megszűnt az élete. Isten állandóan 
örök szövetséget akar kötni, mert tudja, hogy az Ő kegyelmére 
örökké szükségünk van, mi meg pillanatokra szóló hangulat 
szövetségre gondolunk, hogy maradjon időnk a világban való 
elmerülésre is. — Éhez a szövetséghez új szív és új lélek szük
séges, az Isten által megtisztított s az Isten által megszentelt 
lélek. Enélkül bármilyen név alatt is pogány marad a szív, 
pogány marad a lélek és az élet. Enélkül pogánysággal meg
fertőzött az Isten nagy neve. Az ember szövetsége a gyarló 
test szövetsége, Isten szövetsége a Lélek szent szövetsége.

A szövetséget megbecsüli és sokra értékeli az ember is. 
Mióta emberi élet van, keresi a szövetséget a maga védelmére. 
De minden emberi szövetség, fogantatása pillanatában halálra 
van ítélve, mert az a test gyarló munkája. Van korszak, amikor 
az emberi élet szövetségekben éli ki magát. Ilyen korszak a 
mienk. Az emberek az egyetlen igaz orvosságnak, a menekülés 
egyetlen utjának, a jobb jövő egyetlen zálogának egy jó szövet
séget tartanak. Futnak is utána nagyok és kicsinyek, mint a 
gyermek a szivárvány után. Hoznak érte áldozatot bőven verej
tékből, sokszor becsületből, ha kell, vérből is. Örömpir jelenik 
meg az arcukon, ha a nagy munka sikerült. Hiába látja az em
ber, hogy még nem volt a földön szövetség, amely tökéletesen 
megfelelt volna a céljának, amelyet a szövetségesek el ne árul
tak volna, tönkre ne tettek volna.

Ma épen emiatt vergődik a népek lelke, mert érzik, hogy 
homokra épül minden szövetség, legyen az nagyszövetség, szent 
szövetség, négyes szövetség, vagy népszövetség. A kártyavár 
amint egyfelől épül, másfelől úgy összeomlik. De nem omlik 
össze a megkötött szövetség egyedül. Mindig magával ránt s 
romok alá temet egyebeket is. Ha a föld megindul, nem csak 
a föld mozog, inog, hanem mozog minden, ami a földön van. 
Rémülve érzi az ember, hogy inog, mozog alatta, körülötte és 
benne minden. A földrengéskor a szabadba szalad, de hova
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menjen, mikor az élet rendül meg ? Megrendült és inog nemzet, 
család, társadalom, jólét, becsület, hűség és minden, amire az 
embernek közbe mégis csak szüksége van. Egyiket-másikat pró
bálja talpra állítani, a düledezőt meg igyekszik megtámasztani. 
Nem veszi észre az ember, hogy az északi szélvész haragos 
fergetegét a legnagyobb, legerősebb köpönyeg kifeszítésével se 
lehet megállítani. Tart a földindulás, zúg a fergeteg. A népek 
vezérei meg fáradhatatlanok a köpenyegek ellene való kifeszí
tésében és forgatásában —  mégse áll el a vész.

Ennek okáért mondjad Izrael házának: Ezt mondja az Úr 
Isten: . . .  megszentelem az én nagy nevemet. . .  felveszlek tite
ket a pogányok közül. . .  hintek reátok tiszta vizet, hogy meg
tisztuljatok minden tisztátalanságotoktól. . .  és az én Telkemet 
adom belétek.

Amint a ház, iskola, templom, parlament, vagy bármi le
gyen, a földre van felépítve, úgy a társadalmi élet minden 
formája család, állam, egyház és bármi legyen az, Istennel való 
szövetségre van felépítve. Ha az Istennel való szövetség össze
omlik, vele omlik össze és hull a porba minden, ami a földön 
van. Ezért akar, ezért kínál Isten új pünkösdöt az embernek. 
Ezért kínálja fel a test és vér szövetsége helyeit a megtisztított 
szívnek s a megújított léleknek szent szövetségét, hogy új bol
dog világot építhessen fel reá Isten szövetségében az Isten lelke 
által megszentelt lelki ember.

II. Isten nem tudja szövetségét megújítani az emberrel, 
nem tud vele hangulat-szövetség helyett örök szövetséget kötni, 
ha meg nem újítja az egész embert. Ezt a megújítást a léleknek 
a bűn ellen való fellázításával kezdi el. A Télek fényében, a 
lélek szemével meglát)atja az ember életében az örök Istentől 
eltávolító bűnnek hatalmát, erejét. Életünknek eme nagy kár
tevője, örök veszedelme ellen forradalmasítja gondolatvilágunkat. 
Pünkösd volt a világnak legnagyobb forradalma a bűn ellen s 
a pünkösd örök forradalmat hirdet és vezet a Sátán ellen az 
emberért. A lélek vezetése alatt örök forradalom és kemény, 
vérig menő harc az ember élete. Nem megy ez könnyen. Elve
szem a kőszívet testetekből és adok nektek hús szívet. Gyötrő
dések, tépelődések, nyomorúságok, remény összeomlások, keserű 
csalódások, könnyel áztatott keresztek, álmatlan, átvirrasztott 
éjszakák állanak mögötte. És csak úgy tud megtörténni, ha 
engeded, hogy a kőszívet maradék nélkül elvegye tőled az Isten 
minden tartozékával, amint engedte Péter. Először mindent el
hagyott az Úrért, azután azt a gondolatát, hogy kedvezzen ma
gának s felvéve a keresztet követte az Urat. Csendesebb, vagy 
erősebb lelki forradalom által, de minden tanítvány forradalom 
által lett a Jézusé és nyert új életet. Az Úr Jézus maga is meg
mérkőzött a pusztában a sátánnal. Még hozzá is közeledni akart. 
János, András miniszterséget kerestek s villámokkal akartak 
rendet teremteni, Judás a 30 ezüst pénzzel, Pál a datnaskusi 
utón. Az ezer szinü életnek ezer és ezer szinü változatában és
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formájában árasztotta rá Isten gyermekei millióira a lélek cso
dás sugarát. Az ezer és ezer ajándék formára százezer és száz
ezerképen válaszolt az ember. Egyik kitörő örömben, másik 
keserű könnyhullatásban, a harmadik magában elmélyedő csen
dességben. De minden lélekajándékban, minden lélekelfogadás- 
ban egy lélekből született új élet ragyog elő, melyen hol gyen
gébb fénnyel, hol erős ragyogással, hol meg üstökös sugárzással 
ott ragyog az ember arcán az Isten diadalmas képe. A sárból, 
porból gyúrt agyagon a teremtő Isten diadalmas képe.

Minden lelki forradalomnak az volt a következménye, hogy 
a lélek szemeivel látó ember felháborodott a bűn ellen. Amivel 
azelőtt szövetségben élt, azt irtani akarja; amit azelőtt nyere
ségnek gondolt, azt most Pállal szemétnek állítja. Megrémül a 
mások bűnétől, de kétségbe esik a saját bűne miatt. Fellázad 
maga ellen, hogy a bűn után vágyódni tud. Megdöbben a bűn 
amaz erejétől, mellyel Isten gyermekei életébe is betörni akar. 
Itt látja meg az ember, hogy a világ értékmérője nem az arany,, 
vagy papír valuta, hanem a lélek. Tele lehet a világ arannyal, 
drágasággal, nyomorult, koldus az élet, ha a lélek ereje nem 
ad értéket az aranynak. Az első pünkösd lélekáradása koldusok 
között teremtett boldog új világot. A reformációban megtalált 
Ige nyomán támadt léleksugárzás és áradás új világot fakasztott 
s a lélek, szellem kincsözönével szórta tele a világot. Mennyi 
lélekkincs hullott a 30 éves háború után az emberi életbe! Mi
kor volt az emberi lélek gazdagabb? Mennyi csillag ragyogott 
a magyar égen a XIX. század elején, mikor a lélek áramlás 
megérinthette itt a szíveket. A lélek által megérintett, megújított 
szív új életet fakasztott. Azt akar fakasztani ma is, benned is : 
engeded-e; bennünk is, engedjük-e?

III. Isten a teremtés hajnalán az embert nemcsak boldog 
életre teremtette, de ezt az örök napsugárban fürdő boldog éle
tet az éden kert gyönyörűségének közepébe tette. Egy tökéletes 
szép világ középpontjába helyezett tökéletes szép emberi élet, 
homlokán az Isten képével, mint sugárzó királyi koronával — 
volt az Isten gondolata s az ma is. A szomorú siralom völgyben, 
a halál árnyékának völgyében a megújult emberi élet nem 
lehetne méltó keretben. Az Isten az új szív, új lélekhez új földet, 
új világot is akar adni az embernek. Isten az embert nem 
könnyhullató, nem kesergő, nem a világ elől elfutó aszkétává 
teremtette. Nem is erre az életre váltotta meg. Nem is erre adott 
neki új szívet. A pünkösd lángjában benne harsog az Isten 
boldog gyermekeinek boldog ujoDgó öröme. A pünkösdi lélek- 
áramlásban benne zeng, benne harsog folylon megújuló erővel 
az örök evangéliom, az örök örömhír Isten irgalmáról, kegyel
méről, melynek alaphangja az örök hozsanna: örvendezének a 
tanítványok, hogy látták az Urat. — Erre az örvendező élet 
számára megfelelő, ennek élésére alkalmas világot is akar Isten 
adni övéinek a lélek erejével. Az a 3 ezer, aki pünkösdkor 
megkeresztelkedett, meglátta azt a világot. így telt be az Ígéret:
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laktok azon a földön, melyet adtam atyáitoknak, és lesztek né
kem népem s én leszek néktek Istenetek. Ott volt köztük Isten 
országa, aminthogy Isten országa mindenütt ott van, ahol ott 
lehet a szívben, lélekben, az életben, érzésben, gondolatban az 
élő Isten. Át akarja alakítani a te világodat is, a mai csúf vilá
got is. Bele akar leikével menni életünkbe, gondolatunkba, há
zunkba, családunkba, munkamezőnkbe, hogy Ő legyen minden 
mindenekben, hogy űjjáteremtse velünk együtt a veszendő vi
lágot.

íme Isten a pünkösdi lélek fényében szemeink elé állítja 
az újjáteremtett világban az újjáteremtett világnak urát, az Isten 
lelke által született új embert, a lelkiembert, a Lélek emberét, 
aki e világon él, annak ura, de nem e világból való. A Lélek 
embere a földön, a kereszt alatt is Isten országában él, mert 
Istenben, Istenből él. Jövel Szentlélek Űr Isten Töltsd be szíve
inket bőven Mennyei ajándékoddal, hogy mi mindazt elfogad
hassuk, amit számunkra hoztál. Ámen!

Fábián Imre
sárszentlőrinci lelkész.

Istennel, vagy Isten nélkül?
Bábel.

Pünkösd II. ünnepére.
I. Mózes 11, 6—9.

Pünkösd hangulata, lelkesedése zsibong a lelkűnkben. Lát
juk az Isten leikétől eltöltött, apostolokká avatott tanítványokat, 
amint lelkeket hódítanak az ő Uruk és Mesterük szám ára... 
Mintha aratás volna, szent aratás a zsidó aratási ünnepen s 
ebből az aratásból dús magvetés lett. Mintha az élet tengerén 
fehér bárkaként ringana az egyház, a Krisztus egyháza s az 
apostolok emelik, emelik befelé a béke ölébe a boldogságuk 
útját elvesztett embereket.

De visszafelé forgatom a biblia lapjait s az elsőkön éppen 
ellentétét találom a pünkösdi eseménynek. Míg itt építést, hala
dást, egybeölelkezést, lelkiösszefonódást — egységet látok, ott 
széthullást, letörést é3 elcsüggedést. Megdöbben a szív keblem
ben, midőn a felolvasott Igék felett s a belőlük kisötétlő tragédia 
felett eltűnődöm. Látom a félbemaradt csonka-tornyot, amint ott 
áll, mint fekete sírkő egy kultúra, egy meghalt kultúra sírján. . .  
Fölötte sas kóvályog, fentebb, mintha az Ég is gyászolná, fekete 
felleget kavargat a viharos szél s nagy cseppekben, mintha 
könny volna mindegyik, hullong az eső. Néma csend ül a tágas 
termekben s a gyönyörű megrepedezett márványoszlopokra 
kígyó tekerőzik. Sehol egy ember, csak törött csákányok, eldo
bált kalapácsok, csorbult vakoló kanalak hevernek a ledőlt áll
ványok alatt, fehérlő koponyák és emberhordák néznek ki a 
mindent eltemető homokból.
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Egy vakmerő akarat temetője ez.
Bábel.
Micsoda céltözés volt az: „Jertek építsünk magunknak 

várost és tornyot, melynek teteje az eget érje". Építeni. Micsoda 
büszke gondolat. Nézzétek meg. ha arra jártok a budapesti 
Városligetben, a Vajda-Hunyad vára előtt a tervező építész 
szobrát, amint felszegett fejjel parancsolóan áll és néz; nézi az 
alkotását, a bástyákat, a tömör falakat, a formát, melynek szép
ségét megálmodta... Ilyen felszegett fejjel állhatott Hirám, a 
Salamon templomának építőmestere, amint elindította a munkás 
zászlóaljakat s azok hozták a követ, fűrészelték az állványfá
k a t ... Mint a hangyaboly, mely a földbe járatokat túr-fúr, 
mozgott- nyüzsgött az ember-hangya és emelkedtek a falak, fény
leni kezdtek a kupolák, felmagasultak a tornáctartó oszlopok.

Építeni. . .
A Bábel széthulló, sivatag-homokba merülő köveire ráírta 

az az égi kéz, amely egyedül erős, egyedül építhet, hogy hiába. 
„Hiába fáradoznak az építők, mert az Úr épít". Emberé a mun
ka, Istené az áldás. Minden emberi céltüzés, minden emberi 
akarás semmis, hatás és eredmény nélkül való, ha ez a mindent 
megtehető, minden emberi kezdeményezést megáldó kéz elvonja 
magát az építéstől. . .

Mennyi rom az emberi művelődés utján. A fáraók piramisai, 
a Caesarok diadalívei, a nagy khánok várfalai, a római akvadukt 
(vízvezeték) messze vonuló vörös tégla-boltozatai s a mi hazánk
ban oly nagy számban látható várromok mind-mind hirdetik, 
hogy emberi ész és akarat műve elomló, szerteguruló porhalom, 
mely vissza omlik a porba. . .

Megáll lelkem az összeomlott Bábel felett és leolvasom a 
romjairól az Isten oktató szavait:

VELEM, VAGY NÉLKÜLEM. . .
Isten nélkül nincs egység, nincs építés, haladás. Csak benne 

van a z ; Övé a hálaadás.
A pünkösdi esemény csodás lényege, hogy a szívek együtt 

dobbantak meg s amint a tanítványok egy „akarattal" együtt 
voltak, legott erősekké lettek. Tudtak hódítani, építeni, haladni. 
Akik átvették tőlük a szent tüzet, azok is egységbe fonódtak, 
mert a megértés, a szeretet lelke volt velük.

Bábel azért omlott össze, mert megbomlott a lelkek egy
sége, eltűnt a megtérés szelleme.

Testvéreim 1 „íme e nép egy s az egésznek egy a nyelve" 
—  mondja felolvasott Igénk ... Egység. Ez minden fejedelem, 
minden államfő álma és vágya. Ez az örök uralkodói program. 
I. Ferenc József, a Habsburg-uralom utolsó nagy képviselője a 
Gesammt-monarchie, az egységes uralom tervével lépett trónra 
s e gondolatot ringatta szíve; az az annyi gyásszal megsebzett 
emberi szív ezért dolgozott és imádkozott: az egységért, ezt 
védte, ezt féltette. Hová lett az álom?

Hová?
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De jertek ti világverő hadurak, kik időnként felvágtattok 
a történelem színpadára s hadseregeitek lábdöngetésétől meg
reszketni látszott a föld, jertek ti Nagy Sándorok, Julius Caesa
rok, Nagy Károlyok és Napóleonok s mondjátok: sikerült-e 
elérnetek az álmot?

Megvalósult-e a ti uralkodói tervetek?
Mennyi tűz és vér, mennyi sír és gyász. Mennyi boldog

talanság, melynek töviskoszorúja annyi szívet és fejet font körül 
s végre a ti szíveteket is átfonta.

Jöttetek építeni és lett rom és romlás. Jöttetek fényben 
és elmentetek sötét árnyékok között.

Jöttetek bíborban s koporsótokra fekete holló szállott, jöt
tetek uralkodni s a szolgaság és rabság keservét hagytátok 
magatok után.

Hová lett az egység ? . . .
Mi ez ? Kergetett délibáb, mely abban a mértékben foszla- 

dozik-oszladozik, amely mértékben megközelíteni vélitek.
El-eltűnő fantom, mely elbűvölt boszorkányos szemével s 

ti a holdkórosok vakmerőségével s álomlátásába elmerültségével 
mentetek szakadékok felett, annyi áldozat és szenvedés utján, 
utána, utána s a megbűvölő mosolyától nem tudtátok telketeket 
elvonni ?

Nem. A cél jó volt, a cél szép volt, de az eszközök... 
Oh azok az egységkovácsoló eszközök, a faltörő gépek, a hadi
szerek, melyeknek oldalaiból éles kaszák állottak ki, hogy bele
rohanjatok rajtok az embertáblákba s legyen aratás... hajrá 
csurogjon a vér és a sebekből szívekből kicsörgedező patakocs
kák nőjenek óceánná, melynek biborhullámain szálljon, ringjon 
a ti trónos gályátok! Szegény álomkergetők, boldogtalan ámok- 
futók. Egységet akartatok! Az eszelős Rudolf császár Hradsin- 
várában azzal bíbelődött, hogy óratermének falain ketyegő, 
kuvikoló, kakukoló órái egyszerre járjanak, egyszerre üssenek, 
egy időpontot jelezzenek. Nem sikerült neki; százszor kezdte, 
százszor nem sikerült; ha elérte volna is a talmi-gyönyört, kint 
a birodalmában egymásnak rohanó seregek ordítoztak halált 
egymásra s a nehéz paripák véres tetemeket tapostak, mint 
szőlőfürtöket s csörgött, ömlött a vér, mint szüretkor a piros 
must.

Egység — Isten nélkül. Mi más ez, mint maga a lehetet
lenség, a képtelenség; mint képtelenség a tengert láncra verni, 
ahogy azt a tébolyult zsarnok — Xerxes — akarta, vagy az 
erdei fákat glédába szorítani, mint XÍV. Lajos a „Napkirály“ - 
nak csúfolt, hízelgéstől megcsömörlött francia király a versailles-i 
park fáival akarta megtenni, de — hiába: a fa szétbontja ágait, 
mert lelkendezve kitárja karjait a Nap felé, a madár úgy dalol, 
ahogyan őseitől megtanulta, a virág kidugja csodálkozó fejecs
kéjét s nem vigyáz, hogy ezzel megszegi a rendet, felbontja a 
fegyelmet.
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Hát még a lélek, az ember! Nézzétek a mai Európát. Hol 
itt az egység? Át és át fonták, mint fekete mérges kígyók, a 
mai határok s azokon innen és túl hangzik, harsog a kiáltás: 
„nem egyezünk, nem békülünk". Próbálnak nagy álmodozók 
kísérletezni egy közös nyelv kitalálásával — esperantó — , de 
hallgasd a mai Bábelt, a nyelvbeli zűrzavart, mely zajong, zsi
bong, mint a vásárok zaja, melyből nem lehet kivenni: sirás-e. 
kacagás-e, veszekedés-e, vagy békülés-e; cseng a réztányér, 
harsog a zaj, de mindenki más táncot lejt. Hol itt az egység?

E szegény megpróbált hazánkban is annyi az ellentét, a 
felekezeti, az — úgy mondják — világnézeti, gazdasági, társa
dalmi, foglalkozási, nemi és életkorbeli, érzés és felfogásbeli 
ellentét, hogy szomorító, kiábrándító ez. Bábel van e világon, 
fekete Bábel, Isten szívét szomorító, ember boldogságát megölő 
Bábel.

De csak addig áll e sötét rom, a halál tornya a világ fe
lett, addig nyúlik hosszan-hosszan a haladás, a művelődés útjára, 
m íg ... míg meg nem térünk. Istenhez! Mert csak Ő épít s 
Ő vele, Ö benne van a lelkek egysége.

II.
Testvéreim! Jézus örökké állandó megváltói munkájának 

célgondolata az egység volt. Egységet akart az Ég és Föld, az 
Isten szíve és az emberszív között, össze akarta kulcsolni egy
mással a bűnös, de megtérő ember kezét az érette lenyúló 
megbocsátó és megtartó Isten kezével. Egységet akart a boldog 
angyalok és a boldogtalan emberek között, közelebb akarta 
emelni ezt a földet a fehér és fényes mennyországhoz, hogy 
legyen ismét úgy mint régen, az áldott kezdetkor, a gyönyörű 
világhajnalon, midőn még nem szakadt el a Föld az Égtől, mert 
az ember sem szakadt el az Istentől. Egységet akart zsidó és 
görög, farizeus és vámszedő, Írástudó és halászlegények között, 
átfogta fehéren világító kezével az egymástól eltávolodó embe
rek kezét és fülükbe súgott egy szót, melyet azóta is oly nehe
zen tudnak egymásnak mondani, de ez a szó oly szép, édes 
és meleg, mint e z : szeretet, vagy e z : édes anyám, vagy e z : 
hazám, e szó ennyi: testvérem. Sok csaló vette ezt ajkára, sok 
hazugság takarta be szennyes arcát e szép és szent szó fehér 
selymével, de az arany is akkor fényes, ha sárba tapossák, 
csak kézbe kell venni.

Ő mester, Ő építő volt. Nem abban az értelemben csupán, 
hogy ácsmester, házépítő fia volt, hanem abban, hogy épített 
és épít szüntelen egy gyönyörű kupolás templomot, melyben 
Isten lakozik, melyben mindenki együtt van, együtt a farkas 
a báránnyal, az oroszlán a kecskegödölyével, együtt a gyilkos 
az áldozatával, együtt a százados szolgájával, a farizeus a vám
szedővel, a gazdag a szegénnyel, a hívő a pogánnyal... E 
templom neve: Isten országa. Benne együtt van, együtt lesz az 
átkait áldásra változtató pápa az ő lelkét is felszabadító Luther
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rel, együtt lesz a szigorú aszkéta a tékozló fiúval, együtt lesz 
a magasság a mélységgel, az ész a szívvel, mert ott „Isten lesz 
minden mindenekben*.

Oh áldott szépséges templom, mikor fogsz te megépülni? 
Mikor lesz az, hogy sugár-oszlopod közé elérkezik minden nép 
és nemzet, minden faj és törzs, eljön Kám, Sém és Jáfet, eljön 
Kelet és Nyugat, Dél és Észak, eljön a tenger és a sivatag, a 
hegy és a völgy? Mikor fog a világ minden népe egy nyelvet 
beszélve, egy boldogságot érezve, egy szívvel szeretve e gyö
nyörű templom kapujában megállani és halleluját zengeni Annak, 
aki Alfa és Omega, Kezdet és Vég s aki e templomban akkor 
fog lakozást venni, mikor minden szívben az Ö lelke fog lakni.

Egy nyelvet fog beszélni az emberiség. Ami annyi vér
ontást idézett, annyi háború tüzét gyújtotta fel, a meg-nem ér
tés, ez a bábeli átok, el fog távozni. Majd amikor eltelünk szent 
lélekkel, mint az első apostolok pünkösdkor, egyszerre szólni 
kezdtek más nyelven, úgy, amint a „Lélek adta vala nekik 
szólamok*.

Hogy felel egymásnak csodás visszhanggal a biblia két 
jelenete. Bábel összeomlott; zuhanás és omlás, por és sár, halál- 
hörgés és sakálüvöltés a biblia első lapjain. . .  Az első pünkösd 
története pedig világító lángnyelvek, elmámorosodott boldog 
lelkek, hódító beszédek és folyton erősbödő halleluják.. .  Ott 
torony omlott össze, itt építéshez kezdenek a szent építők; a 
Péterek és Jánosok, a Pálok. Megrendül alattuk a föld, ezer 
ellenség háborítja őket, a téglákat vérük habarcsával ragaszt; 
ják össze, de épül a felséges templom, mert az Úr építi az O 
munkatársaival.

Testvéreim! Az ősi hitvallásunkban mondjuk: „hiszem a 
szentek egységét*. Áldott tartalmas, felfigyeltető és kötelező 
szavak. Lesz egy egység, de az a szentek egysége lesz. A szen
teké, a magukat odaáldozó, szeretetben és hűségben, engedel
mességben és tűrésben megdicsőülő lelkeké.

Az Úr most is keresi az építő munkásait.
Oh vajha oda állanánk Elébe: „Itt van a Te szolgád, szol

gáló leányod. Rendelkezzél velünk*.
Élet csak az, amelyik e munkában, az Isten szolgálatában, 

sa  építésben emésztődik fel.
De a felemésztődés felmagasztaltatás. Ámen.

Duszik Lajos
miskolci lelkész, főesperes.
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. . .  „Mintegy tükör által!“. . .
Szentháromság vasárnapja.

IV. Mózes 6, 22—27.
Nincs megnyugtatóbb tudat keresztyénségtink számára, 

mint az, hogy isteni áldások hordozói vagyunk. Isten a teremtés 
koronáját, az embert már a világ kezdetén megáldotta és ez az 
áldás csodálatos biborkoronát von fénylő glóriaként az ember 
homloka köré és tudatosítja számára azt, hogy a tökéletességre 
elhívott ember titokzatos mennyei kincsek pecséthordozója.

Mennyi szép Ígéret és reménység van az áldásban! Általa 
meggazdagodik a lélek és bőséggel telik meg a szív! Az áldás 
édesapai csókjával utrabocsájtott vándor mindig tud új erőfor
rásokat meríteni a megáldottság megnyugtató tudatából! Ha 
minden ember mindig öntudatában tartaná, hogy isteni, atyai 
áldások hordozója, akkor kevesebb volna a nyugtalan szívti és 
ingatag lelkű ember! Az áldás erejét igazán csak az érti és érzi 
meg. aki kitárja előtte az egész lelkét és azt teljesen kész el
fogadni és önmagát hatásának átengedni. Sokszor úgy vagyunk, 
hogy teljesen közömbösen megyünk el az áldás gazdag Ígéretei 
mellett, s földi szerencsénket sokkal inkább másra vezetjük 
vissza, mint arra, aki bennünket áldásával utrabocsájtott! Sok
szor nem vesszük igénybe lelkünk számára azt az erőtartalékot, 
melyet Isten atyai áldása számunkra utravalóul adott! De van 
az áldásnak egy visszája is : ha nem becsüljük azt meg, köny- 
nyen átokká lesz számunkra! Az áldás meg nem becsülése 
mindig a tékozló fiú széles országutjára visz bennünket!

Áldani csak az tud, akinek van miből adnia! Aki áldani 
akar, annak a lelke kell hogy mindig telve legyen szeretettel, 
ezért szükséges az, hogy az áldó állandó kapcsolatban maradjon 
az áldások örök forrásával, az Istennel. Az áldás kettős meg
gazdagodást is jelent: nemcsak az gazdagodik meg általa, aki 
kapja, hanem az is, aki adja! Habár minden áldásban van va
lami tékozlás, önmegüresítés, önodaadás, s az igazi áldás lényege 
szerint az áldozathozatal örömérzetében éli ki önmagát s a lelki 
ajándékok tékozlásában lehető teljességre törekszik, mégis az 
áldás adakozója újra meg újra megtelik erőforrásokkal, melyek
nek csatornái a szeretet mélységes tengeréből, magából az élő 
Istenből táplálkoznak!

Az áldásnak többféle módja van! A legfőbb áldás maga 
az Isten. Tőle ered minden áldás, az is, amelyet igazi életnek 
nevezünk! Minden ember lehet egyszerre megáldott és megáldó 
is egy személyben, amidőn a hála és szeretet jeleképp vissza
sugározza azt az édes örömet az áldóra, melyet tőle kapott t 
Van atyai é3 anyai áldás, hálaadás, s áldás mindaz, ami életünk 
útjait beragyogja, s bennünket a hit, remény, szeretet, igazság 
és jóság utjain elvezérel.

A  legszebb és legtökéletesebb áldás az, melyet az Úr taní
tott az ő népe szolgájának Mózesnek, s ez az Ároni áldás!
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Vájjon kinek a lelke nem rezdülne meg, amikor ezt a 
sokszor hallott áldást újból és újból hallja? Ki ne gondolna 
lehajtott fejjel és mély alázattal arra az édes üdvbizonyosságra, 
mely a lelket eltölti akkor, amikor lelkipásztora az Úr rendelése 
nyomán c;des illatként hullatja reá az Ür ezen gazdag üzenetét!

Ma az isteni Szentháromság ünnepén gondoljunk erre az 
Úrtól tanult áldásra és gondoljunk arra a gazdag kegyelmi aján
dékra, amelyet ez az áldás számunkra közvetít. Felfedezzük 
benne a háromságos egy Istennek mélységes titkát, a Szenthá
romság valóságát, melyet Isten különös ajándékkép ad számunkra 
ebben az áldásban. Szóljunk tehát arról, hogy

AZ ÁRONI ÁLDÁS A SZENTHÁROMSÁG TÜKÖRKÉPE, 
mely közvetíti számunkra:

1. a mindenható Isten atyai kegyelmét,
2. az Úr Jézus Krisztus fiúi szeretetét és
3. a Szentlélek vigasztaló, megszentelő erejét!
I. Az Úr különös parancsként mondja Mózesnek, hogy szól

jon Áronnak és az ő fiainak, hogy így áldják meg Izrael népét ::
a) „Áldjon meg tégedet az Ú r!“ Vájjon van-e átfogóbb atyai 

oltalom, mint az Ür áldása? Vájjon adhat-e édesebb csókot az 
édesanya a távolba induló gyermekének, mint ezt a szót: Az 
Úr áldjon meg tégedet! Benne van ebben a szóban mindaz az 
aggódó, féltő szeretet, mely mégis valami csodálatos nyugalom
mal tudja biztonságban az élet útját rovó tapasztalatlan gyermek 
minden lépését! Éz a bizonyosság onnan származik, hogy az 
áldó lélek a hit szárnyain felemelkedik arra az isteni magas
latra, amely az égből figyeli az emberek sorsát. E szempontból 
az egész emberi élet nem más, mint egy láthatatlan magassá
gokból, titokzatos erősugarakkal kormányzott és irányított élet
hajó ; a sugarak kibocsájtója és irányítója maga az Isten, a 
sugár pedig az Ő áldása! Vájjon mi más ez, mint a felettünk 
lebegő, átfogó, mindenható, láthatatlan isteni kegyelem életrez
gése? (Zsolt. 104. 24).

b) A hívő keresztyén ember számára az a tudat, hogy őt 
személyileg körülveszi az Úr áldása, olyan életerőknek a forrá
sává lehet, amelyek minden körülmények között a teljes meg- 
áldottság isteni nyugalmának a cselekedeteit végeztetik vele! 
Tudom, hogy az Úr áldottai közé tartozom! (Ezsaiás 41, 10.)> 
Az ember beletemetkezik az Úr áldásába, mint a kegyelem 
drága leplébe, mely teljesen körülveszi és viszi őt! Boldogít az 
a tudat, hogy az Űr áldó kegyelmének a központi gondolata 
egyénileg és személyileg én vagyok t Ebben az áldott öntudat
ban benne van mindaz, ami vagyok és ami körülvesz engem: 
testem, lelkem, szemeim, füleim és minden tagom; értelmem 
és érzékeim, a test és élet mindennapi szükséglete: ruházat, 
étel, ital, ház, udvar, feleség, gyermekek, szántóföld, igásbarom 
és minden j ó ! S mindezt csupán az Ő atyai jóvolta és irgal
massága adja nekem minden érdemem nélkül 1 Ilyen az Űr áldó 
kegyelme! (Máté 6, 8).
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c) Amikor az ároni áldás eme első tételét elfogadom, teljes 
bizonyosság száll a telkemre afelől, hogy Isten az én örizöm, 
aki vigyáz és őrködik felettem, hogy el ne bukjam; megmutatja 
a helyes utat, melyen járnom kell! Az Úr áldása minden ve
szedelmek ellen megoltalmaz, „minden gonosztól megvéd és 
megőriz!" (Zsolt. 23.) A gyarló ember sokszor kiszakítja magát 
botor módon az Úr őriző karjaiból és a maga utjain járva, el
rejtőzik az Űr e lől! A mély szakadék felé esztelenül rohanó 
és magát a bűn karjaiba vető embert csak az Úr őriző kegyelme 
tudja visszarántani a tátongó mélységbe való zuhanástól! Boldog 
ember az. akit a romlás utján való haladtában egyszerre meg
ránt és megtorpant az a tudat, hogy az Úr áldó és őriző ke
gyelme vele van. (Példab. 16, 9.) Amikor az édesanya valami 
nagy veszélyt sejt gyermeke felé közeledni, önkéntelenül is ez 
a szó röppen el ajkáról: „Isten őrizzen m eg!" Ebben a szív 
mélyéről feltörő önkénytelen áldásban is benne van annak az 
emberi gyengeségnek a tudata, hogy a mi emberi erőnk magá
ban mit sem ér, nem elég a veszedelmek elleni oltalomra, mert 
ahoz az Isten védelmező és oltalmazó segítségére van szüksé
günk. íme mennyire reá vagyunk utalva az Isten védelmező 
és oltalmazó segítségére! Kérjük Istent, hogy ne vonja meg 
tőlünk azt, hanem terjessze ki reánk az ő védő, oltalmazó atyai 
irgalmát és kegyelmét!

II. „ Világosítsa meg az Úr az ő orcáját terajtad és könyörül
jön rajtad! “

a) Amikor Mózes a Sinai hegyről lejött, népe úgy látta, 
hogy arca sugárzik, világít és ragyog! (II. Mózes 34, 29—35.) 
Amikor az Úr Jézus Istennel az Atyával beszélgetett, „orcája 
fényes volt, mint a nap és az ő ruhái fehérek valának, mint a 
fényesség!" (Máté 17,2.) Aki az Istennel igazán beszélget, an
nak az arcán mindig ott tiindöklik valami ebből a fényességből! 
Vájjon kívánhat e valaki szebbet, jobbat nekünk, mint azt, hogy 
az Úr világosítsa meg az Ő orcáját mirajtunk! Vájjon lehet-e 
az ember boldogabb, mint akkor, amikor az Istennel való be
szélgetés, az imádság révén egyszercsak felragyog az arcán az 
a szent sugárzás, amely nem más, mint a Krisztus által lett 
megváltatás boldogító tudata. Ezt kívánja az ároni áldás második 
tételének első mondata is számunkra. De vájjon elérhetjük-e ezt?

Isten engem az Ő képére és hasonlatosságára teremtett, 
de ez az isteni képmás elhomályosodott bennem és elmosódott 
rajtam bűneimnek súlya miatt. (Róma 3, 23.) Mihelyt ez a fel
ismerés tudatomba idéződik, érzem azt is, hogy Isten rajtam 
lévő áldását átokká változtattam át! (I. János 3, 4.) Egyszerre 
feltámad bennem az áldás erejének hiányérzete. (Esaiás 57, 21.) 
Érzem, hogy a bűn gyalázatommá lett és Isten arcának világos
sága és az Ő tökéletességének a szépsége bűneim miatt távozott 
el tőlem. (Esaiás 59, 2.) Pedig úgy érzem, hogy mindent el kell 
követnem, hogy Istennek a rajtam eltörölt képe új fényt kapjon, 
újra felragyogjon! Ez a legszentebb keresztyén hivatásom! De
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vájjon én bűnös ember eljutok-e erre a magaslatra? Saját erőm 
és okosságom által nem ! Hiába akarok Übermensch lenni, hiába 
akarok mindent elkövetni, szentül, jámborul élni, — mindig 
rajtam fognak maradni az önerőm és okosságom által keresett 
megváltási utak fáradt, megerőltetett, beporosodott nyomai! A 
mai embernek az az egyik legfőbb hibája, kiábrándulásainak 
és keserű csalódásainak oka, hogy az önmegváltás hamis és 
hiú ábrándjai után való futkosásba fárad bele és mégis csak 
azok révén keresi a maga békességét és boldogságát, de ered
ménytelenül !

Ahoz, hogy igazán áldott és boldog legyek, szükségem van- 
arra, hogy az Ür világossága ragyogjon rajtam és hogy az Űr 
világosítsa meg az Ő orcáját rajtam! De hogy történik ez?

b) Úgy, hogy nem önmagamat akarom megváltani, nem 
hiú ábrándokat kergetek, hanem hatni engedem magamban az 
Úr világosságának áldásait, melyek az imádság révén nyílnak 
meg számomra, s ha Istentől kérem ezt a kegyelmet Ő egyszerre 
megláttatja velem azt, hogy az Űr Jézus Krisztus az, aki engem 
elveszett és elkárhozott embert megváltott a bűnnek, halálnak 
és ördögnek hatalmától; egyszerre rádöbbenek arra a nagy
szerű felfedezésre, hogy az Úr Jézus Krisztus szent és drága 
vére, ártatlan szenvedése és halála elég nekem ahoz, hogy sza
baddá legyek minden földi bűntől és szolgai nyomorúságtól és 
egyszerre csak világossá válik előttem, hogy nem nekem kell 
a saját megváltásomat véghez vinnem, hanem Isten szent fia 
az, aki rajtam és helyettem elvégzi azt, s megújítva rajtam 
Isten képét és hasonlatosságát, vissza vezet az atyai hajlékba! 
Egyszerre érzem az Űr orcájának sugárzását rajtam, mint valami 
röntgensugarat, mely átjár és egészen keresztül világít rajtam, 
megmutatja romlottságomat és bűneimet, megsemmisít, előtte 
nincsen titkolni valóm, kiüresítve és megtörve el kell indulnom 
a vonzó világosság fénye felé, az atyai hajlék felé, ahol az 
Atya kitárt karokkal vár reám! Az Isten megvilágosíló kegyel
me egyszerre megmutatja, hogy mit kell tennem, hogy üdvö
zöljek. (János 6, 69.)

c) Amikor az Úr megvilágosítja rajtam az orcáját, akkor 
már vágyat érzek ez isteni világosság után, mert úgy érzem, 
hogy ez elfelejtett, tudatalatti énemhez tartozik, s tudom, hogy 
sem arannyal, sem ezüsttel nem szerezhetem azt vissza, csak 
Isten rajtam könyörülő szeretetével, (Zsidó 4, 15.) Istennek kell 
könyörülnie rajtam, hogy egészen az „Ő sajátja legyek és az Ő 
országában Őalatta éljek, neki szolgáljak mindenkori igazságban, 
ártatlanságban és boldogságban!" Tudom, hogy Isten mindent 
meg is tett értem a Krisztus által (Ján. 3, 16.) s nekem csak 
hitem szárnyain kell felemelkednem arra a magaslatra, amely 
az istenfiuság boldog tudatát ragyogtatja fel előttem és Isten 
könyörülő szeretetét mutatja meg a Jézus Krisztusban. (I. Péter 
2, 21; János 1, 29.) Bűnösségem súlya Isten könyörülő szeretete 
folytán semmivé lesz! Oh mily nagy boldogság az Úr világos
ságának a ránkragyogása!
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III. Ha az emberi lélek teljes mértékben elfogadta az Ur 
áldását, csak akkor érzi igazán azt, hogy az Ür az ő orcáját 
odafordította az ember fe lé ! (I. Kor. 12. 3.) Fordítsa az Ür az 
ő orcáját te reád és adjon békességet néked!

a) Be kell látnom, hogy csak az Úr kegyelme és szeretete 
ment meg. (I. Kor. 6, 20.) „Saját erőm vagy okosságom által 
nem volnék képes a Jézus Krisztusban az én Uramban hinni, 
vagy őhozzá jutni!" Az Úrnak kellett az ő Szent Lelke által 
megvilágosítania, hogy maga a Szentlélek hívhasson engem az 
evangéliom által, ajándékaival megvilágítson, az igaz hitben 
megszenteljen és megerősítsen. (Ezékiel 36, 27.) Én nem tettem 
semmit, csak elfogadtam Isten áldását és hittem benne! És egy- 
szercsak rámtekintett és megpillantott engem az Úr! Ft lém 
fordította az Ő szent orcáját! — Mindazok, akik elindultak az 
új élet utján, vallják, hogy új életük megtalálásánál nem saját 
erejükre és okosságukra támaszkodtak, hanem az Ür talált reá
juk, könyörült rajtuk és feléjük fordította az Ő szent orcáját, 
ami boldog örömmel töltötte el szívüket I (II. Kor. 5, 17.) Mi 
módon lehetségesek ezek? Ki tudja! „A szél fű, ahova akar, 
annak zúgását hallod, de nem tudod honnét jő  és hová megy!" 
(János 3, 8.)

b) Akire az Úr reá fordította a tekintetét, azt az Isten lelke 
vezérli, (Róma 8, 14.) az állandóan úgy érzi, hogy lelkében 
mindig ott zsong az élet napsugarának dicső ragyogása ; valami 
megzendül benne és derűs életmelódiákat hall, valami olyant, 
amilyent az Isten orgonása, a nagy Bach János Sebestyén szó
laltatott meg híres Pfingstkantatéjában: Örvendj én lelkem, 
Jézusod van itt! Az élet ezerágu melódiáját valami csodás egy
séggé szövi ez a vezető gondolat: „Jézusom él! Ő az én bizo
dalmám és reménységem minden halálon át is!" Ezer színben 
játszik a napsugár és még az élet homályát és keresztjét is 
csak keretnek nézi, melyből dicsőséges ragyogással tör elő az 
élet, a megváltott élet dicsősége!

c) Békesség költözött a szívbe, de ez nem emberi békes
ség, hanem Isten békessége! Az Isten békessége az a békesség, 
amely minden emberi értelem felett van, olyan nagy. hogy 
megmagyarázni nem tudjuk; olyan mint valami édes csoda, 
amely a magasból reánk hullik és mi örömmel, tág tüdővel 
szívjuk ezt a mennyei éthert. Az Isten békessége mystikus va
lami, minden áldozatot megér és mégis ajándékba kapjuk; érez
zük, hogy megtaláltunk benne valamit, ami örök lényünkhöz 
hozzátartozik, de ami mélyen el volt feledve és temetve ben
nünk. Oh kérjük erre a bűnös világra és az egész keresztyén- 
ségre az Isten békességét, hogy az hívja egybe, gyűjtse össze, 
világosítsa meg, szentelje meg, s tartsa meg a Jézus Krisztusban 
az egy igaz hit által!

Vajjon érzed-e, hogy az ároni áldásban sokkal több van, 
mint egyszerű emberi óhajtás vagy jókívánság ? Vájjon érzed-e, 
hogy benne a háromságos egy örök igaz Isten áld meg téged
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gazdag ajándékaival? Benne van az a mélységes, szent, áldó 
titok, melyet a világ egyetlen theologusa sem foghat fel ésszel, 
de amelyet a legkisebb gyermek is elfogadhat hittel, amelyet 
nem a hús és vér tudatosít számunkra, hanem maga az isteni 
Lélek jelent ineg! Tehát nem Mózes vagy Áron, nem is az Ür 
gyarló szolgái adják ezt az áldást, hanem maga az LJr 1 „Az én 
nevemet vessék az Izrael fiaira és én megáldom őket!" Az Úr 
az. aki bennünket megáld! Fölénk van terítve ez az áldás, mint 
valami kegyelmi sátor, s annak oltalma alatt teljes lehet a nyu
galmunk és békességünk! Törekedjünk arra, hogy legyen é3 
maradjon is mindig velünk ez az áldás. Kisérjen életutunkon, 
örömünkben, bánatunkban, adjon erőt és kitartást küzdelmeink
hez, szentelje meg akaratunkat a jóra és kisérjen át bennünket 
a sötétség honából a világosság és örök dicsőség hazájába, ahol 
színről színre láthatjuk meg azt, aki bennünket már itt a földön 
is megáldott. Ámen.

Fuchs János
egyházaskozári lelkész.

Szeresd az Istent!
Szenthár. u. I, vas.

V. Móz. 6, 4—13.
I. Más népek hosszú évezredeken át csak egy-egy itt-ott 

felcsillanó sejtelem szárnyán jutottak el arra a gondolatra, hogy 
talán mégis Egy az Isten, (Ősmonotheizmus) hogy a sok isten
ség rengetege mögött egyetlen Ősvalóság a mindenség sorsának 
alapja. Avagy ugyancsak itt-ott egy-egy magányba elvonult 
gondolkodó fej, hosszas vizsgálódások és gondolatláncolatok után 
kényszerült arra a végső megállapításra, hogy nem, nem lehet 
úgy, amint azt a köztudat véli, mert végső eredményben mégis 
csak Egy világoka lehet a létnek, de ezt papírra vetni is csak 
félve merte, nemhogy elfogadtatására csak kísérletet is mert 
volna tenni. S amit ime más népek csak mint messziről feléjök 
sugárzó halvány csillagot mertek és tudtak észrevenni, azt mint 
éltető és melegítő, az egész nép széles rétegét is átható Napot 
mutatja be és tárja elénk a most felolvasott Szentigében az 
isteni kijelentés, amely ezeken a felolvasott sorokon át közli a 
világgal, a kiválasztott nép utján, hogy :

Halld Izrael, az Úr, a mi Istenünk: Egy Úr! És nemcsak 
mint valami színtelen, végső világmagyarázó ok, hanem mint 
eleven életvalóság, amellyel nemcsak számolni kell a halandó 
embernek, hanem Akivel állandó és bensőséges életkapcsolaf 
tartandó, azáltal, hogy féljük és szeretjük és életünket az Ő 
akarata szerint igazítjük.

a) Megmagyarázhatatlan történelmi rejtély e hitnek nemzet- 
fenntartó ereje. Hisz mennyi Izraelnél sokkal számosabb és 
hatalmasabb nép pusztult el és merült az idők sírjába, míg e
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hitnek letéteményese, Izrael még ma is él és túlélve sok máso
kat, ma is híven őrzi atyáinak eme szent örökségét. — Pedig 
azóta ez a szent örökség immár régen átszállt Istennek igazi 
Izraelére, azokra, akik az ószövetségre méltatlanná vált kivá
lasztott nép helyett egész szívvel tudnak hinni Istennek amaz 
Ígéreteiben, amiket Ő Szent Fia, az Úr Jézus Krisztus által kö
zölt minden nemzetből azokkal, akik hisznek az Ő nevében.

Mint virág a fényben, úgy él a keresztyén élet Istenben, az 
Egy igaz Isten mindenütt jelenvaló Lelkében. És őrzi ezt a hitet 
az igazi Izrael, a keresztyén Egyház, s ezt adja tovább nemze- 
dékről-nemzedékre a legtisztább valóságában a keresztyén egy
ház felekezeteinek fellegvára, az evangélikus Egyház, a mienk.

Ámde nemcsak mint legfőbb igazságot hirdeti és hirdetteti 
egyházunk ezt az Egyistenbe vetett hitet, amely istenábrázolást 
nem tűr meg. hanem egész életünknek a legközvetlenebb be
kapcsolódását is kívánja minden hívő lélektől. — Mi módon 
történhet meg ez a bekapcsolódás? Ennek egyetlen módja a 
Szeretet! Az emberi léleknek az a legbensőbb megnyilatkozása, 
melynél drágább gyöngyöt nem adott utravalónak a halandó 
számára az élet. Ennek egészét Isten felé fordítani és ennek a 
révén az állandó benső életközösséget fenntartani: útmutatáso
kat és parancsokat ad a mai Szentige.

1. Addig tart az emberi élet — ki ne tudná, — amíg do
bog és meleg a szív. De amíg ezt a szívet csak a kenyérből 
lett vér dobogtatja, addig még nem élet az élet. Életté, igazivá 
csak akkor válik, amikor átjárja és áthatja az Istenre irányuló 
szeretet. Ezért mondja az Ige: Szeresd az Urat, a te Istenedet 
teljes szívedből. Ennek az Istennel összekapcsoló szeretetnek 
az első és legfőbb hordozója a Szív legyen, bennünk is testvé
rek. Ezt adjuk át Néki és ezzel együtt egész lényünket, életün
ket és teljes mivoltunkat. — Ezt az átadást megvalósítani és 
ennek megvalósítását megkönnyíteni zeng a mai Ige parancsa: 
szólj ezekről, amikor házadban ülsz, amikor utón jársz, ha le
fekszel, avagy ha felkelsz, ez legyen kezedre kötve, homlok- 
kötőd a szemeid között, a házad kapuján, hogy valahogy csak 
egy pillanatra is el ne feledd, hogy ennél az istenszeretetnél 
fontosabb nincs égen és földön számodra. — A régi Izrael szó- 
szerint meg is tartotta és tartja is ezt ma is. Az Istennek új 
Izraelé, mi ezek helyett csak egyet tartunk szem előtt, ami 
egész életünkön elmaradhatatlanul kisér és szemünk elolt lebeg: 
az a golgotái kereszt, amelyen az örök Istennek irántunk való 
szeretete Egyszülött szent Fiának érettünk áldozásával oly igen 
megfoghatatlanul nyilatkozott meg. — Bennünket ez emlékeztet, 
mindennél szívbemarkolóbban és megrázóbban, úgy hogy döb
benetébe bele-belesajdul a szív és megtisztulva minden földi 
salaktól, eltelítődik az Isten iránt való viszontszeretet mindennél 
fontosabb érzéstartalmával. Ne az eszeddel keresd az Istent, 
akit az egek egei be nem fogadhatnak, s kit a bölcs lángesze 
sem ér fel, hanem a szíveddel és im é: oly könnyen rátalálsz!
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2. A szív lakása a test. A testé a ház. Isten iránt való 
köteles szereteted parancsát írd fel a te házad ajtófeleire, és a 
te kapuidra — így rendeli az Ige a régi Izraelnek. És féltéke
nyen őrködött és őrködik e parancs megtartása felett ma is. 
Nem hiányzik ez ma sem egyetlen igaz zsidó ajtajáról sem. — 
Az új Izrael az ajtófélfa helyett az otthon asztalára helyezi e 
parancsként az Evangéliumot, a szent bibliát. És ez emlékezteti 
arra, hogy az Isten iránt való szent szeretetnek nemcsak a szí
vet, de az otthont, a családot, a családi életet is a maga teljes 
egészében kell áthatnia. — így van-e nálad is testvér? Mert 
nézd, oly sok helyen nincs már helye a bibliának s annak, mi 
belőle sugárzik ki. És ezért van az, hogy ma már oly messzire 
jutunk, hogy általában a családi élet válságáról esik uton-utfélen 
a szó. Pedig nagy utat kellett megtennie a sátán szekerén en
nek a világnak, hogy ennek még csak a lehetősége is felmerül
jön azok körében, akik pedig egyébként keresztyén népeknek 
nevezik akárcsak névleg is magukat. Járja ám a maga útját a 
nagyvilág, mi Istennek igazi Izraelé álljunk meg az Isten paran
csának megtartásában és a sátáni élettartalom helyett telítsük 
otthonunkat az Isten iránt való szeretet leikével, hogy ez is 
megajándékozhasson mindazzal, ami nélkül üressé és hiába
valóvá válik minden: a békességgel, a boldogsággal, örömmel 
és dallal a csalódás, türelmetlenség, szakadások és otthondulá- 
sok helyett.

3. A szív lakása a test. A testé a ház. A házé: a haza, 
az ország, amelybe pusztai vándorlása után el-bévitte a régi 
Izraelt is a minden népek Istene. És adott nékik házakat, miket 
nem ő épített, városokat, miket nem ő alkotott, kutakat, miket 
nem ő ásott, kerteket, miket nem ő plántált. — Mint végső 
gyümölcsét és eredményét az Ő iránta való féltőn megőrzött 
szeretetnek, amely igazság és szeretet csókolgatják egymást 
mindaddig, amíg benne lakhatik az Isten. — És ad hazát az Úr 
az új Izraelnek, minékünk is. Nékünk is, kik egy régi, ezeréves 
boldog ország számüzöttjeiként nem Babilon romjain, de ezer
éves határaink elvesztésén kesergünk, és sírván sírunk — immár 
hosszú másfél évtized óta. — Mely idő alatt megpróbáltunk már 
sok mindent. Külső és belső politikai orvosságokat, gazdasági és 
kulturális erőfeszítéseket, ki tudná megmondani mi mindent... 
— De bizony még meg se kíséreltük halálos komolysággal a 
mai Igében adott medicinát, segítőszert venni igénybe: az Isten 
iránt való szeretet parancsának csonka hazánk életébe való 
tökéletes belepalántálását. Amely minden más népnél különb- 
valóbbá tudna tenni bennünket is úgy, mint hajdan a többi 
népek között a régi Izraelt és magunk se tudjuk elgondolni, 
milyen könnyűvé tenné visszaszerezni azt, ami elveszett. — 
Pedig, mindemellett még nem is ezt a hazát készíti ez az Isten 
iránt való szeretet Istennek új Izraelé számára. Az ígéret földe 
számunkra, amibe sorsunk és a történelem mai pusztaságán át 
vezet az újszövetség, nem is az elmúló, földi, de az : örök haza!
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Amelynek földöntúli körében valóra válik minden álom, amely 
az Isten iránt való szeretet aranyszálaiból szövődik, amelyben 
nem kell már a hit se, felesleges a remény s csak egy marad 
meg, hogy zavartalan gazdagságában kibontakozva örökre el
ringassa az emberi lelket: a Szeretet!

II. Nagy titkokat bízott kiválasztott népére az Úr, az Egy 
igaz Isten. Még nagyobbakat bizolt reánk, az ő elhívott új 
Izraelére, mireánk, kik hiszünk az ő Szent Fia által adott és 
kijelentett ígéretekben. Vigyázz ezekre testvér, féld az Urat és 
féltsd önmagad, hogy ezekre valahogy méltatlanná ne válj, 
szolgálj néki, amíg időd van és éld életed Őbenne, hogy ne 
hiába születtél légyen erre a világra.

Dr. Csengődy Lajos
salgótarjáni lelkész.

A bölcseségnek kezdete.
Szenthár. u. 2. vas. (Vázlat.)

Példabeszédek 9, 1 — 10.
Ennek az Igének aktualitást ad az a körülmény, hogy 

nincsenek ma bölcs emberek. Vagy legalább is nagyon meg
fogyatkoztak. A hires-nevezetes görög bölcsnek a lámpásával 
kell őket fényes nappal keresgélnünk. Ellenben annál több a 
bolond ember, aki a maga bolondságait bölcseségként kínálja 
fel a világnak. Soha, amióta a világ áll a maiakhoz fogható 
balgaságoknak a sokadalmával nem rohamozták meg az embe
rek lelkét. Az okkult tudományoktól a komrnun elméletein át 
a neobuddhizmusig minden Istentől elszakasztó mozgalomnak 
sikere van. Ahány ember, annyiféle utón próbálja az üdvösség 
és az öröklét kérdéseit megoldani. Mi ennek az oka ? A leg
balgább ember is bölcsnek tartja magát és nem tudja, hol kez
dődik a bölcseség.

1. „A  bölcseségnek kezdete az Úrnak félelme." Nem félek 
az Istentől, de félem az Istent. Bizonyos megrendüléssel és alá
zatos csodálkozással szemlélem hatalmas művét a természetben. 
Megcsodálom, hogy milyen bölcsen rendezett el mindent, milyen 
kézzelfoghatóan nyilatkozik meg naponta egyházamnak, népem
nek, családomnak életében és a magam lelkében. Tapasztalati 
utón jövök rá, hogy az én életemnek és a mindenség életének 
csak az Isten adott értelmet. Nem maradok a csodálkozásnál, 
hanem ez az én megrendülésem újongó imádattá lesz, amely 
a porból fölemel és a föld rögétől elszakaszt. Az én bölcseségem 
tehát csírázni kezd abban a pillanatban, amelyben az Istenben 
felismerem a teremtő hatalmat!

De ez magában még nem elegendő. Az én bölcseségem 
fája akkor kezd virágba szökni, amikor a lelkem megváltás után 
kiált és rájövök, hogy minden emberi bölcseség csak balgaság,
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amellyel üdvösségemet kierőszakolni képtelen vagyok. Ha ma
gamban vagyok és magamra maradok, csak a kárhozatban 
végződhetik utam. íme, a belső szorongásom, a kárhozattól való 
félelem csodálatos erőket kényszerít ki belőlem, amelyek előbb- 
utóbb ahhoz a bölcseséghez vezetnek, amelyet a golgotakereszt 
fejez ki. Én akkor leszek bölcs emberré, amikor bolondságai
mat és bűneimet felismerem és megismerem, hogy menedékem 
csak a Krisztus vérében van. Hosszú vívódások után az isteni 
kegyelem ide, a golgotakereszt alá vezette Pált, Augustinust és 
Luthert. Ide kell jutni előbb-utóbb minden kereső, megváltást 
szomjazó léleknek. Ide jutott Sundar Sing is, miután hiába ke
resett kielégülést a hindu vallásokban.

És amikor így Krisztus virágba borítja életünk fáját, nem 
maradhat el a gyümölcshozás sem. Teljessé lesz a bölcseségünk, 
amikor egyéni életünk pünkösdjéhez érünk, mikor Krisztus 
nyomában ama Vigasztaló jő és mi Szentleiket veszünk. A 
Szentlélek teljessé teszi bennünk „ama Szentének, vagyis a 
teljes isteni háromságnak az ismeretét. És mi, akik addig félén
ken dadogva keresgéltük az üdvösség útját, egyszerre bátorságot 
kapunk, terjeszkedni, hódítani akarunk, meghódítani mindeneket 
ama isteni bölcseség számára, amelyet szerencsések és áldottak 
voltunk megismerni.

2. „Az Úrnak félelme és a Szentnek ismerete® olyan erőt 
-és olyan bölcseséget kölcsönöz nekünk, amely Eget kér, ame
lyet nem lehet a véka alá rejteni és mi a Lélek által kénysze- 
ríttetünk arra, hogy azt másokkal is közöljük. Ennek a bölcse- 
ségnek egy Krisztustól kölcsönzött sajátsága, hogy nem vár, amíg 
hívják, hanem maga hívogat. Asztalt terít az éhező és szomjazó 
vendégeknek és a szellemi és lelki eledeleknek lucullusi soro
zatával kínálja meg az embereket. Képes megismételni az öt 
árpakenyér csodáját és ezreket megvendégelni abból, amit 
Krisztustól nyert. Rendre felvonulnak: a békességre igyekezés, 
a tisztaszívüség, az alázat, a türelem fogásai és a szeretet és 
szívjóság mézédes aszúja! A bölcseségnek lehetetlen ezeket fel 
nem kínálnia, a tévelygő, de kereső embernek lehetetlen el 
nem fogadnia!

3. Bölcs Salamon király sorai arra is mutatnak, hogy a 
bölcs nem erőszakos, hanem kitér a bolondok utjából és hagyja 
űket esztelenségükben járni, mert tudja, hogy a bolondság előbb- 
utóbb önmagában omlik össze. Jézus Krisztus ezt cselekedte, 
amikor látta, hogy honfitársait, főleg a farizeusokat és főpapo
kat meggyőzni nem tudja. Pál apostol mosolygott az athéni 
bölcsek balgasága felett. És Assziszi Ferenc nem szállt vitába 
kora bíborosaival és főpapjaival, akik mindenképen az eretneket 
keresték benne. És az idő őt igazolta. Míg amazoknak már 
neveire sem emlékezünk, az alázatos és mosolygó umbriai fér
fiú úgy él emlékezetünkben, mint Krisztus legnagyobb és leg
hívebb követője a középkorban. A modern német pogányság 
Iiatása alatt már nálunk is vannak, akik az őskeresztyénség
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alapjait próbálják bontogatni, és — hogy többet ne mondjunk —  
például az apostoli hitvallás egyes tételeinek megváltoztatását 
követelik. A bölcs embernek erre csak egy lehet a válasza: Ez: 
a tanács emberektől való, tehát önmagától kell összeomlania.

A bölcs ember mégsem hagyja magára teljesen a bolondot,. 
— Jézus sem tette —, hanem szeretettel és türelemmel igyek
szik lelkét megmenteni.

4. A bölcs ember legékesebb tulajdona, hogy nem vett 
meg a jó  tanácsot és szívesen tanul másoktól is. „Fedd meg a 
bölcset és szeret téged*. Más szóval: mutass rá arra. hogy a 
bölcs ember is tévedéseknek lehet az áldozatává és hálás lesz 
neked. Senki olyan szívesen és annyi szeretettel nem telepszik 
a legnagyobb bölcsnek, Krisztusnak lábaihoz, mint a bölcs em
ber. Voltak ugyan a szó irodalmi és kultúrtörténeti értelmében 
bölcsek és tudósok, akik szembefordultak Krisztussal (Voltaire,. 
Nietzsche, Hackel), de minden ténykedésük mutatta, hogy Krisz
tussal viaskodtak és nem tudtak hatása alól szabadulni. A leg
nagyobbak azonban (Kopernikus, Newton) alázatos szívvel tele
pedtek le a Mester lábaihoz és minden bölcseségüket a golgota
keresztből és az arimáthiai József kertjében lévő sírüregből 
merítették.

Az emberi bölcseség kezdete az Isten félelme. Vége pedig r 
odatelepedni Krisztus lábaihoz, mint bethániai Mária, fejünket 
keblére hajtani, mint ahogy János cselekedett!

Szántó Róbert
budapesti lelkész.

A megváltottak hálaéneke.
Szenthár. u. 3. vas.

Ézs. 12*.
Régi mese beszéli, hogy az Isten egyszer vendégláló kirá

lyi házában dúsan terített asztal mellé vendégségre hívta ma
gához az erényeket. Egymás után jöttek fényes ünnepi ruhában 
a meghívott erények: a szeretet, a hit, a hűség, a szolgálat s 
mind boldogan, ismerős szeretettel köszöntötték egymást. Már 
olt ülnek mindnyájan az asztalnál és vigan mesélik egymásnak 
sokszínű élményeiket, amikor egyszerre csak látják, hogy egy 
idegen, egy ismeretlen van közöttük. A jótett mellett ül. A jó
ság angyala oda is fordul hozzá és megkérdezi tőle : „Ki vagy 
te idegen? Nem ismerlek, sohasem találkoztunk.. . “ Az ismeret
len csendesen megszólal s az arcát pirosra festi a szégyenkezés,, 
amikor szerényen mondja: „Én a hála v a g y o k ..."

Régi mese kopott köntösében örök igazságot mond a böl- 
cseség arca: a jótett és a hála nagyon ritkán, vagy sohasem 
találkoznak. A megromlott emberi természet sötét tulajdonsága,, 
hogy áldott isteni ajándékok között elfeledkezik a nagy ajándé
kozóról, az Istenről. Isten jóságának és kegyelmének angyalai
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szüntelenül körülöttünk járnak és mi milyen sokszor elfelejtke
zünk arról, hogy a köszönetünk virágcsokrával és az imádsá
gunk levelével útnak bocsássuk a hála angyalait az Isten atyai 
hajléka felé. Milyen színtelenek lennének a jóság fehér virágai, 
ha nem hullanának reájuk a hála harmatcseppjei. Képzeld el 
Testvérem, mi lenne a te adakozó szíved öröméből, ha az aján
dékod után nem térne vissza hozzád az emberi hála köszönő 
követe. Valahol egy dolgozó édesatya verítékes arccal, de öröm
től csillogó szemmel hozza haza éhező övéinek a mindennapi 
kenyeret s az otthon népe, miután jóllakott, unottan és köszönet 
nélkül kelne fel a megelégítés fehér asztalától. Valahol egy 
szegény virrasztó, imádkozó édesanya elégeti magát a szeretet 
oltárán, hogy a szolgálata aranyát elküldhesse a távollévő gyer
meke szegénysége számára és a gyermek még egy köszönő 
levelet sem írna. Valahol találkozol a szegénységgel és a nyo
morral és a jóság késével leszelsz az éhezőnek egy darab ke
nyeret, az irgalom kezével betakarod a vándor rongyait, a 
vigasztalás puha kendőivel könnyeket törölsz és a fájdalom sötét 
rémeit riasztod el s mindezen jóságra nem érkezik válasz, nem 
érkezik felelet. A megajándékozottak hideg arccal közönyösen 
tovább mennek, vagy éppen a gonoszság öklével rád verik az 
otthonod ablakát. Lehet, hogy többé soha senkinek ajándékot 
nem adnál. Az otthonod ajtaja örökké zárva maradna, a szíved 
kemény kővé fagyna, de lehet, hogy talán meg is szakadna a 
hálátlanság sötét és bánatos küszöbén. És most gondold csak el, 
milyen sokan teszik meg ezt az adakozó Isten jóságos szívével. 
Nézd meg az emberek hajlékait: Isten jóságának angyalai szün
telenül bejárnak oda s milyen kevesen térnek vissza onnan a 
hála angyalainak kíséretében.

A mai szent Ige egy megmentett nép hálaéneke, mely arra 
tanít: ne feledd el szüntelenül imádságba foglalni a köszöneted 
szavát.

Két és fél ezer esztendő messzeségén át szűrődik felénk 
egy hálaének boldog vallomása: „íme, az Isten, az én szabadí
tom! bízom és nem félek, mert erősségem és énekem az Ű r .. 
Szinte látom csillogó szemüket, szinte hallom a szívük dobogását, 
amint csodálkozó kérdésekre felelik: van okom a hálaadásra, 
mert Isten az én szabadítom. — Egy maroknyi nép hazatalálá
sának boldog öröme dobog ennek az éneknek a hangjaiban. 
Valamikor az Isten népe voltak. Szabad hazában, szabad oltárok 
mellől szállt fel füstölgő oltárok lángjában az örömáldozat az 
ég felé. De egyszer titokzatos ellenség járta be a házaikat és 
-ők a Sátán zászlajára tették le a hűségesküt. Elfordultak az 
Istentől, a kőtáblákat összetörték, oltárait lerombolták és meg
építették helyettük a hitetlenség szédítő lázában és őrületében 
a bálványok szobrait. Ellökték maguktól az isteni kegyelem 
kezét, de ez a kéz a büntetés ostorát ragadta meg és űzte őket 
messze a hazájuktól idegen népek sötét börtönei felé. Amikor 
azonban megtörnek és a bűnbánat könnyei között kezdik meg
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gyújtani a hit apró mécseit. Isten visszatér hozzájuk. Szomorú 
éjszakájukban az Isten kegyelmének napja ragyog. A próféták 
az ígéretes jövendőt hirdetik, ami el is következik. Megszabadul
nak a fogságból.. .  Földi bilincsek, nemzeti nyomorúságok rövid 
időre megszűnnek. A hazatérők ajkán szájról-szájra száll ez a 
hálaének: „íme, az Isten, az én szabadítom !..." Milyen örven
dezés, micsoda ujjongás remeg át a szíveken! Pedig csak ideig
lenes az öröm. Egy nép életének néhány napsütéses napja az 
Isten kegyelméből. Mégis mennyi okuk van a hálára, hiszen 
föld, ház, szőllőskertek, hazai tá jak ... ismét az övék.

Mennyivel több okunk van nekünk, az Újszövetség meg
váltott népének a hálára. Hiszen az ó-testámentum csak árny
képe, töredékes kiábrázolása, halvány vázlata annak, amit Isten 
velünk cselekedett. Hazát, földet, erdőt, mezőt, folyót elsodorhat 
ellenséges pusztítás s akkor elvész az örömének. De velünk 
csakugyan hatalmasan cselekedett az Úr! Minket más bilincsek
től váltott meg, minket a bűntől szabadított meg. Felbecsülhe
tetlen ez a szabadítás. Minket az ősi ellenség, a bűn tart rettentű 
fogságában. Ez az ellenség az életünk legnagyobb megszomorí- 
tója. Vagy ki nem érezte magán ennek a rabságnak szörnyű 
bilincseit. Ki az, akit nem kisértettek ineg az indulatok és nem 
tettek rabbá, ha ideig óráig is a szenvedélyek. Ki az, akinek 
szárnyait nem tépdesték meg az anyagi élet tüskés bokrai, ki 
az, akinek hite mindig tiszta lánggal ég és az imádsága nyu
godtan szállhat az ég felé? Önerőnkből nem tudunk egy lépést 
sem tenni az igaz élet utján és nem volt még ember, aki lelké
nek egyetlen foltját tisztává tudta volna tenni, vagy egyetlen 
elmulasztott alkalmat vissza tudott volna hozni. Önerőnkből nem 
tudunk szabadulni ebből a rabságból. Hiszen ez az ősi ellenség 
minden ügyünkbe beleszól, a gondolataink szép mondatai közé 
gonosz szavakat csempész, érzéseink szép hárfáján a húrokat 
titkon kicseréli és az akaratunk szép és dús vetéséből milyen 
sok lesz az ő aratása. Önvizsgálataink komoly perceiben az 
elkeseredés asztalára hajtjuk a fejünket és minden súlyával 
reánk nehezedik a bűn fogságának siralomháza. Ilyenkor, ami
kor megérezzük a tékozló fiú csömörét és utálatát, ilyenkor 
kigyullad a siralomházban az újszövetség ajándéka, a szabadítás 
fénye, amelyik a Krisztus keresztjéről árad szét ezen a világon. 
A mi ajkunkon lesz igazán teljessé és igazzá a megmentett nép 
hálaéneke: „íme az Isten, az én szabadítom ...", aki egyetlen 
Fiát küldötte el a fogságban sínylődő emberhez, hogy elvigye 
minden megtérő és bűnbánó fogolynak a szabadulás boldog 
örömhirét. Amit az ószövetség homályos pitvarában még csak 
titokban sóhajtott a lélek, azt itt az újszövetség fényesen ki
világított királyi termében boldogan fennszóval ujjonghatja az 
igazán megszabadított emberi lélek: „íme, az Isten, az én sza
badítom. ..  1“

A hívő léleknek van oka, hogy fölzendüljön ajkán ez a 
boldog hálaének, hiszen Jézus mellett minden bilincs lehull a
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kezéről, minden kereszt könnyebbé lesz, minden sötétség ki
világosodik és minden ut megnyilik a számára. Jézussal nyílnak 
meg számára a szeretetnek és a szolgálatnak, megbocsátásnak 
és irgalomnak, a hitnek és az imádságnak eddig ismeretlen 
gyönyörűséges tájai. Ha egyszer Jézus, az igazi Szabadító meg
érkezik hozzánk, akkor lesz az Isten igazán erősségünk, akkor 
látjuk meg, milyen nagy dolgokat cselekedett velünk, akkor 
látjuk meg, hogy sivatag életünk árnyas pálmafái alatt égi sze- 
retetének milyen friss, milyen üdítő csodakutjai várják szomjas 
és epedő szívünk megerősítő merítéseit. Szálljon hát fel az ének: 
„Az Úr az én szabadítom és erősségem".

De nemcsak lehetőség, hanem kötelesség és hivatás is az, 
hogy a köszönetünk és hálaénekünk eljusson az Isten szívéhez.

Sokan azt mondják erre, hogy ez a hála nem hiányzik ná
lunk, embereknél, hiszen mennyi ének, imádság száll az Isten 
felé. De ezek talán nem tudják, hogy milyen sokszor csak meg
szokás mozgatja az ajkakat és azalatt a lélek, mint fészkéből 
kiszálló madár távoli, idegen erdők lombja felé száll. De az Isten
nek különben sem elég szavak csillogó gyöngyeit mutogatni, 
neki több kell ennél, Ő szívet akar, Ő életet akar, bizonyságtévő 
életet. A háláját nem úgy fejezi ki az ember, hogy néhány szép 
szót mond az ajándékozónak és azután ha megfordult, akkor 
a gonoszság köveivel dobálja meg és mindent elfelejt, hanem 
úgy, hogy az ajándékozót a szívébe fogadja, szereti és szolgálja 
Őt. Istennek sem elég szavak zengése, hanem várja, hogy szívek 
befogadják és szeressék őt. Várja, hogy életek az övéi legyenek. 
Istennek hálát adni annyit jelent, mint bizonyságtevővé lenni, 
azaz tovább adni mindazt a szeretetet, amit Tőle kaptunk. 
Vannak képek, amiket ha sokáig a fényben tartunk, átitatódnak 
a fénnyel annyira, hogy utána sötét szobában is sokáig világíta
nak. Ha a te lelkedet átjárta az Isten közelségének fénye, tanulj 
meg másoknak világítani, mások számára is odavinni a szabadí- 
tás szövétnekét. Ha a te lelkedről lehullottak ennek a szomorú 
életnek a bilincsei a Krisztus keresztje alatt, akkor mondd el 
másoknak is a szabadulás szent titkát és vezess oda mindenkit 
hálás szívvel a szabadulás nyitott kapuja elé. Egy gazdag ada
kozótól megkérdezték, ki tanította meg őt megérteni a szegény
ség nyelvét, hogy ilyen pazarul válaszol aranyaival a koldus 
panaszaira. A gazdag felelt: egyszer én is szegény voltam. Ha 
egyszer, amikor a megmentettek hálaénekének a te szíved adja 
meg a hangot, megkérdeznek, miért olyan szeretetteljes, miért 
olyan szolgálatkész, miért olyan hálás a hangod lágysága, te 
boldogan fogod felelni: azért, mert egyszer én is rab voltam.

Istennek hálát adni szent kötelesség és boldog hivatás, 
hiszen mindent tőle kaptam, és mindenem, amim csak van, az 
Övé. Tőle kaptam az életet és amikor a bűneimmel elrontottam, 
a hitem kezébe, megtisztítva újra Tőle kaptam vissza. Elsza
kadtam tőle, de rabságomból kiszabadított és újra gyermekévé 
fogadott. Tőle kaptam a jóra erőt, az örömre reményt és az Ő
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szabadításától függ majd egyszer az örökéletem, az üdvösségem. 
Méltó dolog, hogy dicsérjem őt, hogy a hálám éneke szüntelenül 
keresse őt, hogy mindenki lássa, mindenki hallja, milyen nagy 
dolgokat cselekedett velem az Úr. — Dicsérjük az Istent a mi 
életünk öröménekével, mint a madár a tavaszt, a fűszál növeke
désével a napot, a gyümölcsfa virággal, Ízes gyümölccsel a gaz
dát. Legyen övé minden gondolatunk, érzésünk és cselekedetünk, 
legyen övé az életünk. Ez lesz az igazi hála legszebb éneke.

Egy gazdag holland kereskedő minden vagyonát arra for
dította, hogy rabszo'gákat vásárolt s azokat, akiket megvett, 
mind szabadon bocsátotta, hadd menjenek haza, hadd élvezzék 
a szabad ember nagy örömét. Egyszer azonban egy ilyen fel
szabadított csapat odaállt eléje és ezeket mondotta néki: Uram, 
te felszabadítottál minket a szolgaság bilincseiből, megaláztatá
sunk szomorú állapotából kiemeltél bennünket. Engedd meg, 
hogy itt maradhassunk te melletted, hadd legyünk a tieid, hadd 
szolgáljunk téged.

Ez lehet a hívek, a megváltottak hálaéneke, ez az áldott 
lehetőség, ez a boldog kötelesség, ez az örvendező bizonyság
tevés : Megszabadítottál Urunk a bűn átkos bilincseiből, szörnyű 
rabságából, engedd meg, hogy egész életünket átadhassuk Né
ked, szolgáljunk Téged, hogy életünkben és halálunkban Tieid 
lehessünk mindenkoron. — Ámen.

Friedrich Lajos
kecskeméti hitoktató-lelkész.

Új ég és új föld.
Szenthár. u. 4. vas.

Ezs. 65, 17—19; 24, 25.
Az ember mindig szívesen beszél és hall arról, ami után 

vágyakozik. Figyeljük meg magunkat I Milyen lelkesedéssel tu
dunk beszélni terveinkről és mily odaadással hallgatjuk, ha 
valaki a mi jövőnkről és reményeink teljesüléséről beszél!

Ez az emberi tulajdonság magyarázza meg, hogy Ezsaiás 
könyvének végéről felolvasott prófécia oly erővel ragadja meg 
lelkünket. Hátha még odaképzeljük magunkat Ezsaiás korába, 
akkor elgondolhatjuk, mily hatást gyakorolhattak e szavak Izrael 
népére. Mert hiszen ez a prófécia nem egyéb, mint az ember 
örök vágyakozásának szavakba öntése, új ég és új föld Ígérete, 
a sóvárogva várt boldog jövendő elibénk vetítése.

Az emberek a maguk életét éveik számával mérik; a né
pek életében az éveket az egyes borszakok helyettesítik. Ameny- 
nyire megtelik szívünk vággyal és reménységgel egy-egy új év 
küszöbén, éppúgy reménykedve és vágyakozva hallgatunk egy 
eljövendő új korszakról.

Új korszak küszöbén állott Izrael népe, új korszakot vár 
a mai kor embere. Ezért ragyog fel tekintetünk az Úr szavára:
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„Mert imé, új egeket és új földet teremtek, és a régiek ingyen 
sem említtetnek, még csak észbe sem jutnak.*

Isten szent igéje szerint az ú j é g  és az ú j f ö l d  korszaka 
lesz az 1. örömnek, 2. Isten félelmének és 3. a békességnek.

1. a) Az új ég és új föld korszakában örül a nép. „Mert 
ime Jeruzsálemet vigassággá teremtem, és az ő népét örömmé.* 
Jeruzsálem népe nagyon rászorult erre a biztatásra. Mögötte a 
fogság a maga sivárságával és szenvedésével, előtte a jövő a 
maga bizonytalanságában, lelkében a gyötrődés és keserűség.

Sokszor és sokféleképen vontak már párhuzamot a zsidó 
nép és a mi magyar nemzetünk élete és sorsa között, de az a 
találkozó pont, amelyben a két nép története szinte megismétli 
egymást, sohasem az öröm és boldogság, hanem inkább az a 
szenvedés és fájdalom, amelyben az emberek az öröm után 
sóvárognak. Ezért ragadja meg lelkünket ma is a próféta jóslása.

Az emberi természetnek jellemző vonása, hogy mindig azt 
tartjuk legbecsesebbnek, amit nélkülözünk. Ezért volt oly sóvá
rogva várt kincs és ezért oly becses előttünk is az oly régóta 
nélkülözött öröm. Szomorúan és egyúttal sóvárogva kérdezzük: 
mikor volt, amikor a mi népünk Isten által teremtett vigasság 
volt és mikor lesz, amikor népünk újból örömre lesz teremtve? 
Oly kérdések a mai örömtelen világban, amelyekre Isten igéje 
mellett a vágyódás és a reménység ad egyedül választ.

b) Az új ég és új föld korszakában nemcsak a nép örül, 
hanem örül Isten is. „És vigadok Jeruzsálem fölött, és örvendek 
népem fölött*. Isten az új korszakban meg akarja osztani a 
népével az örömöt. Az igének ez az értelmezése méltán gon
dolkodóba ejthet bennünket, mert Isten csak oly népnek örven
dezhet, amely népnek tiszta az öröme. Vájjon elbírják-e a mi 
— sokszor képmutató és önáltató — örömeink Isten jelenlétét ? 
De meg is vigasztal bennünket egyúttal az a tudat, hogy Isten 
a sok hamis és tiltott, a sok erőltetett és lelki sivárságot leplező 
öröm helyett olyan korszakot teremt, amelyben Isten által meg
szentelt tiszta örömök töltik meg a szíveket.

2. A megjövendelt kor korszaka lesz az Isten félelmének, 
amelyben imádkozik a nép és Isten meghallgatja az imádságot. 
„És mielőtt kiáltanak, én felelek, ők még beszélnek és én már 
meghallgattam.*

a) A fogságból hazatért zsidóság először templomot épí
tett, hogy ott Istent imádhassa. Izrael nemzeti életének is Isten 
imádása volt a középpontja. Ma is egy nép, sőt az egész em
beriség életének gyújtópontja csakis Isten imádása lehet. A  jövő 
korszak örömének és boldogságának is egyetlen alapja és záloga 
Isten imádása. A történelem eléggé bebizonyította, hogy csak 
annak a népnek és csak addig van történeti hivatása, ameddig 
az Istent imádja. Amelyik nemzet Istent akarja kiküszöbölni 
életéből, az önmagát közösíti ki a népek életéből. Istennek imád
kozó népre van szüksége, olyanra, amely nemcsak akkor tördeli 
tehetetlenségében a kezét, amikor valami csapás sújtott le reá 
és nemcsak akkor tud imádkozni, amikor valamire szüksége van.



260

b) Az istenfélelem korszakában Isten meghallgatja az imád
ságot. Vizsgáljuk meg eddigi imádságainkat; vájjon valóban 
imádságok voltak-e azok, méltók a meghallgatásra, vagy lélek 
nélkül elmormolt szavak, szárny nélkül aláhanyatló hangok ?  
Tőlünk függ, hogy imádságunk méltó legyen a meghallgatásra.

3. Az új ég és új föld korszaka a békesség kora lesz, 
amelyben „a farkas és bárány együtt legelnek, az oroszlán, mint 
az ökör, szalmát eszik, és a kígyónak por lesz az ő kenyere".

A próféta ezt a korszakot az állatok életéből vett példával 
szemlélteti talán azért, mert azt tapasztalta, hogy az emberi arc 
mögött nem egyszer állati ösztönök élnek. Hiszen ma is hány 
emberi lélekben farkas lakozik még akkor is, ha báránybőrben 
jelenik m eg! Hány emberi szívben lakozik az oroszlán hatal
maskodó és vérengző tulajdonsága és ma is hány ember nem 
egyéb, mint embertársait mardosó mérges kígyó I Majd, ha ezek 
a vadállatok kipusztulnak — nem az erdőkből és sivatagokból, 
hanem — az emberi lelkekből, akkor jön el az új ég és új föld 
békessége.

Nem akarok a békességről beszélni sem nemzeti, sem 
felekezetközi vonatkozásban, mert csak a szégyen pírja öntheti 
el arcunkat, valahányszor arra a szemérmetlen és alakoskodó 
játékra gondolunk, amelyet ma a hatalmasok a békesség cégére 
alatt folytatnak, vagy ha azokat a hazugságokat halljuk, ame
lyekkel a báránybőrbe öltözött farkasok a békét megcsúfolják. 
Ennek a szomorú valóságnak még szomorúbb következményeit 
szenvedjük ma úgy nemzeti, mint egyházi vonatkozásban.

Beszéljünk most a mi magunk békességéről! Hadd legyem 
fel a kérdést: testvérem, békesség van-e a házadban; békesség 
van-e a te szívedben? Békességben élsz-e embertársaiddal; 
békességben élsz-e Istennel? Gondold meg, hogy csak akkor 
van jogod a békesség korszakához, ha ezekre a kérdésekre a 
te életed válaszol igennel.

Végül ne feledjük el azt, hogy az új eget és új földet 
nem mi fogjuk kivívni, hanem Isten teremti azt meg. Isten mi 
nélkülünk, sőt a mi akaratunk ellenére is véghez viheti és 
véghez is viszi akaratát, új korszakot teremt e világnak. Az 
azonban már tőlünk függ, hogy ez a korszak a mi evangélikus 
egyházunkra, a mi magyar hazánkra, a mi gyülekezetünkre, a 
te életedre nézve az öröm, az Isten imádásának és a békesség 
korszaka lesz-e.

Hol állsz te, hol áll a te családod, gyülekezeted, egyházad 
és nemzeted az új ég és új föld teremtésének idején ? Ez a 
komoly kérdés ébressze fel lelkedben a nagy felelősséget is, 
hogy minden nappal buzgóbban el tudd imádkozni: Mi atyánk, 
jöjjön el a te országod, az örömnek, az istenfélelemnek és a 
békességnek sóvárogva várt országa! Ámen.

Győrffy Béla
felpéci lelkész.
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Az Úr kegyelmessége.
Szenthár. u. 5. vas. Vázlatosan.

Jer. Sir. 3, 22 -32 .
Aki utazott már hajózás szempontjából veszélyes tenger

part mentében, megfigyelhette, mint gyulladnak ki mindenfelé 
világító testek az esti sötétség beálltával. Itt a partból előugró 
sziklafokon, ott egy magános szigeten, amott meg kikötőbejárat
nál árasztanak fényt az éjtszakába. Világolva utat mutatnak a 
hajók számára, hogy a helyes irányban haladjanak, attól el ne 
térjenek, mert különben veszedelmes szirtekbe ütköznének, zá
tonyra futnának. Sötétségben fénylő világosságok azok az igék, 
amelyek ezekben a Szentháromság utáni vasárnapokban lel
kűnkbe hintik onnan felülről, a mennyből kapott világosságot, 
hogy hajótörést ne szenvedjen életünk hajója, hanem nehézsé
gek és veszedelmek között is biztos utón haladjon a rév felé, 
ahol Krisztus vár reánk: „Jertek, én Atyámnak áldottai, örököl
jétek ez országot, amely számotokra készíttetett a világ meg
alapítása óta." A mai vasárnap Jeremiás prófétát használja fel 
eszközül az Úrnak Szentlelke, hogy általa gyújtson tel fény- 
belüket életünk egére, hogy ezek az igék világítsanak a mostani 
idők sötétségében, amint világosságot gyújtottak abban a sötét 
ejtszakában is, amikor megszólallak a próféta ajakán.

Nincs megrázóbb, fájdalmasabb gyászének annál, mint 
amelyet Jeremiás sírt el az elpusztult Jeruzsálem felett: „Jaj, 
de árván ül a nagy népü v á ro s !" ... Sírván sír éjjelente s 
könny borítja az orcáját! . . .  Sionnak utai gyászolnak, nincsen, 
aki ünnepnapra járjon, kapuja mind elpusztult, papjai sóhajtoz
nak, szüzei nyögnek, csak keserűsége van n ek i... Mindnyája
tokat kérlek, ti járókelők: tekintsétek meg és lássátok meg, ha 
van-e olyan bánat, mint az én bánatom !.. .  Jaj, de sűrű felhőt 
borított haragjában az Úr Sionnak leányára, az égből a földre 
veté Izráel ékességét!.. .  Az utcákon a földön fekszik gyermek 
és vén, szüzeim és ifjaim fegyver miatt hullottak e l . . .  Jobban 
jártak, akik fegyverrel ölettek meg, mint akik éhen vesztek e l . . .  
Emlékezzél meg Uram, mi esett meg rajtunk; tekintsd meg és 
lásd meg gyalázatunkat! A mi örökségünk idegenekre szállt, 
házaink a jövevényekéi. Apátián árvák lettünk, anyáink, mint 
az özvegyek. . .  Oda van a mi szívünk öröme. Elesett a mi 
fejünknek koronája, jaj most nékünk!"

Babilónia királya, Nabukodonozor, rombadöntötte Jeruzsá
lemet, templomát felégette, királyát megvakíttatta, népét leölette, 
a megmaradtakat fogságba hurcolta. Ezt a szörnyű pusztulást 
Jeremiás hosszú éveken keresztül előre hirdette. De éppen olyan 
határozottan hirdette, ha megtér Izráel gonoszságából, akkor 
nem viszi véghez az Úr pusztító ítéletét. A próféta megtérésre 
hívó szavára azonban az volt a felelet: „Nem megyünk." Ke
serűen sóhajt fe l: „Még az eszterág is tudja a maga rendelt 
idejét az égben és a gerlice, a fecske és daru is megtartják,
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hogy mikor kell elmenniök, de az én népem nem tudja az Ür 
ítéletéti" A nép megkeményítette szívét, nem akart hallgatni 
az Ür szavára. Nincs már semmi remény a megváltozásra, a 
megjobbulásra: „Elváltoztathatja-e bőrét a szerecsen és a párduc 
az ő foltosságát?* A bűnben megátalkodottakra a büntetés el
kerülhetetlenül le fog sújtani. A próféta sajgó szíve még meg
kísérli, hogy közbenjáróan könyörögjön népéért, hazájáért, de 
immár hajthatatlan az Úr, hosszútűrésének végeszakadt: „Ha 
Mózes és Sámuel állanának is előttem, nem hajolna lelkem e 
néphez... Te elhagytál engem, azt mondja az Ur, másfelé jár
tál, azért kinyújtom kezemet ellened és elvesztelek téged; bele
fáradtam a szánakozásbai“

A romlásnak oka: Izráel bűne, az Úrtól való elpártolása. 
A  bekövetkezett rettentő pusztulást az Ür bocsátotta hűtlen, 
bűnbemerült népére. Nabukodonozor csak eszköz volt az Úr 
kezében az ítélet végrehajtására. Jeremiás tisztán látja és félre
érthetetlenül kinyilvánítja az elpusztult Jeruzsálem felett: „Bi
zony az Úr verte meg őt az ő sok bűne m iatt... Vétkezvén 
^vétkezett Jeruzsálem, azért lett csúfsággá... Mi voltunk a go
noszok és pártütők, azért nem bocsátottál meg. Felöltötted a 
haragot és üldöztél minket, öldököltél, nem kíméltél.. .  Jaj most 
nékünk, mert vétkeztünk.*

A fájdalom összeszorítja a próféta szívét, feltör a panasz 
kebléből, sírva kesereg; lelke, mint a vihartól porbasújtott ma
dár, vergődik a szenvedés sötét mélységeiben, de alázatosan 
ismeri be, hogy az Ür igazságosan cselekedett, amit reánk bo
csátott, megérdemeltük. Sőt még többet érdemeltünk volna: a 
teljes megsemmisülést, a végromlást. Ha az Úr kizárólag a mi 
bűneink és az Ő igazságossága szerint cselekszik velünk, akkor 
mindenestől el kellett volna veszítenie bennünket, akkor itt volna 
a vég. „Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk.* 
Bármilyen borzalmas is a csapás, mégis nemcsak haragja, ha
nem kegyelmessége szerint is bánt velünk az Ür. Ennek a ke
gyelemnek köszönhetjük, „hogy még nincsen végünk.* Mélyen 
megindító, amikor a próféta könnyei között is így kiált fel az 
elpusztult város felett: „Kegyelmes az Isten!* Semmisem mu
tatja jobban Jeremiásnak Istenbe vetett törhetetlen hitét, bizo
dalmát, mint siralmainak ezek a sorai, amelyekben Jeruzsálem 
romjai felett az Úr kegyelmességéről tesz bizonyságot: „Nem 
fogyatkozik el az ő irgalmassága! Minden reggel meg-megújul, 
nagy a te hűséged! Az Űr az én örökségem, mondja az én 
lelkem, azért benne bízom. Jó az Úr azoknak, akik várják őt; 
a léleknek, amely keresi őt. Jó várni és megadással lenni az 
Űr szabadításáig.. .  Mert nem zár ki örökre az Úr. Sőt ha meg- 
szomorít, meg is vigasztal az ő kegyelmességének gazdagsága 
szerint.*

A bűnt elérte büntetése. Isten igazságos Isten, nem húny 
szemet a bűn felett, megítéli, megbünteti a bűnöst. De Isten 
ikegyelmes is: „Nem zár ki örökre az Úr. Sőt ha tnegszomorít,



meg is vigasztal az ő kegyelmességének gazdagsága szerint.* 
Az Úr kegyelmének azonban egy feltétele van: a megtérés. 
„Tudakozzuk a mi utainkat és vizsgáljuk meg és térjünk az 
Úrhoz.* Isten kegyelmes, tehát térjünk vissza hozzá. Megtérő 
lélekkel várjunk az Ür szabadításáig. Most lesújtott haragjának 
vesszejével, de ha megtérünk, elhozza a szabadulást, mert „jó 
az Úr azoknak, akik várják őt, a léleknek, amely keresi őt.“ 

„Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig.* Várni 
és megadással lenni csak az Istenben bízó tud. Istenben való 
bizodalom nem olyan, mint az emberekben való bizakodás. Aki 
emberben bízik, könnyen csalatkozik. Az ember változó, ingadozó, 
állhatatlan, ma ilyen, holnap más. Isten azonban változatlan. Vál
tozatlan az Ő kegyelmessége. „Nem fogyatkozik el az ő irgalmas
sága. Minden reggel meg-megújul; nagy a te hűséged ! Az Úr az 
én örökségem, mondja az én lelkem, azért benne bízom.*

Jeremiás próféta az Istenbe vetett rendíthetetlen bizoda
lom. a hitben való állhatatosság hőse. Azt a prófétai küldetést, 
amelyre Jeremiás elhivatott, csak azzal a minden külső és belső 
nehézség fölé emelő hittel lehetett teljesíteni, amellyel Jeremiás 
belekapcsolódott Istenbe. Jeremiás Istenben való hivő bizodalma 
fénylő, erőtadó példa minden idők embere számára. Az Ószö
vetség fenségesen állítja elénk Isten szentségét és kegyelmes- 
ségét. Az Ószövetség hithőse, Jeremiás a szent, a kegyelmes 
Isten hű szolgája. Isten megköveteli az embertől az ő szent 
akarata iránti engedelmességet s megbünteti az ellene vétkező
ket. De, ha igaz megtérést lát, megbocsát, mert irgalmas és 
kegyelmes az Űr. Ez Jeremiás hite.

Luther mondja az Ótestámentomhoz írt előszóban: „Az 
Ószövetséget meg ne vessük, hanem teljes szorgalommal olvas
suk. mert az Ótestámentom alapozza meg s igazolja hatalmasan 
az Újszövetséget és az Újszövetség reá hivatkozik. . .  Tartsd ezt 
az iratot a legmagasabb, legnemesebb szentélynek, a leggazda
gabb forrásnak, amelyet sohasem lehet eléggé kimeríteni, amely
ben az isteni bölcseséget találhatod, melyet Isten itt olyan egy
szerűen tár elénk, hogy minden kevélységet elfojt. Itt találod 
a pólyát és a jászolt, ott fekszik bent Krisztus, az angyal is 
odautasítja a pásztorokat.* Az Ószövetség a pólya és a jászol, 
amely Krisztust rejti magában. Az Ószövetség Krisztusra utal, 
Krisztushoz vezet. Az Úrnak kegyelmessége, melyről Jeremiás 
próféta oly meghatóan, oly bízó hittel tesz vallást mai szent
igénkben, az Újszövetségben nyeri meg a leghatalmasabb, min
den kétséget kizáró bizonyságot, az Újszövetségben jut teljes
ségre. Jézus Krisztus Isten kegyelmének legnagyobb, örök 
bizonysága. A próféta előtt még csak mint eljövendő állott a 
Messiás elküldésében megnyilatkozó isteni kegyelem. „Imé, el- 
jőnek a napok, azt mondja az Úr, és támasztok Dávidnak igaz 
inagvat és uralkodik, mint király és bölcsen cselekszik és mél
tányosságot és igazságot cselekszik e földön.* Jövendöl a Mes
siásról, sóvárogva várja eljövetelét, de neki még csak remény
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ségben kellett élnie. És mégis, milyen csodálatosan hatalmas 
Jeremiásnak az Úr kegyelmességében való hite! Mi már meg
nyertük a Krisztusban megnyilatkozó isteni kegyelmet. Szabad-e 
nékünk kishitüsködnünk, kételkednünk ? Meginoghat-e Istenben 
való bizodalmunk, nékünk, akik ismerjük Krisztust? Nem szé- 
gyenít-e meg bennünket a Krisztus előtt élt Jeremiás hite és 
bizodalma? Veszedelmek és csapások, szenvedések és megpró
báltatások között tudunk-e olyan erős hittel és bizodalommal 
várni az Úr szabadításáig, mint Jeremiás? Tudjuk e bármily 
sorsban, bármily életkörülmény közepette Jeremiás hitével val
lani: kegyelmes az Isten!?

Ezekben a válságos időkben mi is elmondhatjuk a prófé
tával : „Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk; 
mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága!“ Az emberi önzés 
és gonoszság beláthatatlan következményű katasztrófával fenye
geti a mai emberiséget s már belesodorta volna újabb össze
omlásba, de mindeddig megmentett bennünket ettől a veszede
lemtől az Úrnak irgalmassága, amely „minden reggel meg-meg
újul." Megtérő lélekkel keressük az Úrat s várjuk őt, hogy jó 
legyen hozzánk és ne vonja el tőlünk irgalmasságát, sőt vigasz
taljon meg „az ő kegyelmességének gazdagsága szerint." Ámen.

Balázs Béla
alsósági h. lelkész.

A boldogság leckéje.
Szenthár. u. 6. vas.

I. Zsoltár.
A bibliát a boldogság tankönyvének is nevezhetnénk. A 

mi mennyei Atyánk, „aki azt akarja, hogy minden ember üd
vözöljön" (I. Tim. 2. 4 ), ebben a drága, szent könyvben tanít 
bennünket arra, hogy boldogságunk érdekében mit kell tennünk, 
és mitől kell őrizkednünk. Bármelyik lapján nyitod fel a bibliát, 
mindenütt eléd áll egy-egy intelem, tanítás, kép vagy történet, 
amelyből megtanulhatod az igazi boldogság feltételeit (Példákat!). 
Csodálatos csak az, hogy míg minden embernek legfőbb célja 
és legnagyobb óhaja az, hogy boldog legyen, — mégis nem 
minden ember forgatja ezt a tankönyvet, a bibliát, amely meg
tanítaná, hogy célját miképen érheti el, boldog hogyan lehet.

Az új szövetségben Jézus a maga tanításait így kezdi: 
„B oldogok ... B oldogok ..."  Bizonysága ez annak, hogy életé
nek s egész földi működésének egyetlen programmja, megtaní
tani az embereket a boldogságra. S az ó szövetség zsoltáros 
könyvének szintén ez a nyitánya: „Boldog ember az . . .  ami
ben kifejezésre jut az egész könyv célzata, útmutatást adni az 
embernek a boldogság megnyerésére.

Legyen a boldogság tankönyvének mai leckéje számunkra 
az első zsoltár, amely arra tanít, hogy aki boldog akar lenni,
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annak jól kell megválasztania barátját, gyönyörködése tárgyát 
és élete útját.

I. Barátaink, társaságunk elképzelhetetlenül nagy hatással 
vannak gondolkozásunk, jellemünk, egész életünk kialakulására. 
Ezt mutatja már az az ősi közmondás: „Madarat tolláról, embert 
barátjáról" — vagy az a másik „Mondd meg nekem, hogy ki 
a barátod és én megmondom, hogy ki vagy te". — S ezt bizo
nyítja az a bölcs életigazság, amellyel Pál apostol óvta a rossz 
emberektől a korintusiakat: „Jó erkölcsöt megrontanak gonosz 
társaságok" (I. Kor. 15. 33.) és az a komoly intelem, amelyet 
János apostol adott híveinek: „Szeretteim, ne higyjetek minden 
léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől van
n a k -e ?" ... (I. Ján. 4. 1.)

Ha olyan barátaid és tanácsadóid vannak, akik a bűn út
jára visznek, akkor igazán boldog sohasem lehetsz. Mert a bol
dogságnak legnagyobb megrontója a bűn. (Példa: az Éden el
vesztése is a bűnbeesés következménye volt.) Ha olyan a tár
saságod, amely léha könnyelműséggel túlteszi magát a lelkiis
meret parancsain, akkor egyre jobban eltávolodol majd életed 
céljától, — a boldogságtól. Mert ennek fundamentoma a nyugodt 
lelkiismeret. (Példa: a főpapok és vének lelkiismeretlen társasá
ga űzi vesztébe Judást.) Ibsen is így határozza meg a boldogságot 
Rosmersholm c. drámájában: „A  boldogság mindenekelőtt nem 
más, mint az ártatlanság csendes, derült, megnyugtató érzése."

Azért válaszd meg jól a barátaidat, testvérem, mert bol
dog ember csak az lehet „aki nem jár gonoszok tanácsán, bű
nösök útján meg nem áll, és csúfolódok székében nem ül."

II. De válaszd meg jól gyönyörködésed tárgyát is. Szent 
leckénk 2-ik verse képek és látomások egész sorát varázsolja 
szemeink e lé !

Éjjel v a n .. .  A család alszik m ár...  Megvetve az apa ágya 
i s . ..  De ő — a nyitott biblia fölé hajolva — ott ül még asz
talánál... Nem tud megválni lelke gyönyörűségétől, az Ur tör
vényétől, azért mielőtt pihenőre térne, még egyszer imádkozva 
belemélyed. Óh, milyen nyugodt, boldog lehet ennek a bibliás 
embernek az éjjeli á lm a i... Most változik a k é p ... V irrad... 
Új nappalra ébred a tiszta életű férfiú ... A munka szerszáma 
előkészítve már. De mielőtt kezébe venné s elindulna, újra asz
talához ü l . . .  kinyitja bibliáját s aztán imádkozik. Nem tud addig 
munkához fogni, míg előbb lelkének nem szerez gyönyörűséget 
az Úr törvényének szentelt csendes percekben. Oh, milyen jókedvű 
lehet az istenfélő ember napi munkájában, boldog még verejté
kezésében is ! .. (Még több képet a kegyes ember életéből!)

De merengésünk vásznán új kép jelenik meg! — Füstös, 
lármás vendégfogadó.. . Asztalainál támolygó, részeg alakok... 
Duhaj férfiak. . . feslett nők. . .  aljas gyönyörök. Ömlik a pá
linka. ..  tombol a tivornya. Majd megvillan a kés ..  folyik a 
v é r ... és viszik az áldozatot haza a sírva virrasztó családnak... 
Óh, milyen szörnyű az éjjele, átkos a nappala, üres az élete
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annak, akinek minden gyönyörűsége . .  a mámor, a bűn; a 
testnek, világnak és ördögnek szolgálata. (Lehet több példát 
még az istentelenek életéből!).

Vigyázz hát, testvérem, hogy miben van a te gyönyörű
séged. Válaszd meg jól annak a tárgyát!

III. És válaszd meg jól életed útját. Már a régi görög-római 
hitrege is kétféle életutat ismert. Az egyik a boldogságra, a 
másik a boldogtalanságra vezető út. Amaz az erény, — ez a 
bűn útja. Az ifjú Herkules azért lett ünnepelt hőse, dicső hírű 
félistene a régieknek, mert élete válaszutján az erény Istennek 
tetsző ösvényét választotta s kisértései ellenére is ezen járt 
hűségesen. Jézus is beszélt erről a kétféle útról, ő  az egyiket 
a bűnök széles utjának nevezte, mely a veszedelemre visz, — 
a másikat az istenfélelem keskeny utjának, mely az életre, a 
boldogságra vezet. Szentleckénk pedig amazt a gonoszok utjának 
és ezt az igazak utjának nevezi. Amarról azt mondja, hogy 
elvész, — mint ahogy elvész nyomtalanul a sivatag kis patakja, 
melyet végül is eltemet a gyilkos homok, mellyel hiába igyeke
zett megbirkózni egy id e ig ... Az igazak útjáról azonban azt 
mondja Igénk, hogy ezt tudja az Ür, és Ő cselekszi, hogy ez 
legyen az a termékenyítő folyóvíz, mely a melléje ültetett fát 
gazdag gyümölcsűvé, levelét hervadhatatlanná teszi. Oh, hogy 
lehetne hát boldog és munkájában szerencsés az, aki a gonoszok 
útját járja ? Hiszen ez az istentelenség útja! És Isten nélkül bol
dogult-e már tartósan valaki? Nélküle akarta járni élete útját a 
hitehagyott Julianus és végül halálra sebzetten be kellett ismer
nie, hogy az istentelenek útja csak kudarc és vereség lehet. A 
győzelem mindig csak a „galileaié“ , és azoké, akik őt követik.

Azért válaszd, testvérem, életed ösvényéül az igazak útját, 
melyet tud, szemmel kisér és megáld az Ür mai leckénk szerint.

Szép lecke! Boldog, aki megtanulja! Ámen.
Kelló Gusztáv
szarvasi lelkész.

Alkalmi beszédek.

Egy hős élete és halála.
(Gyermek-istentiszteletre.)

Csel. 6, 8 ; 72a, 51—60.
Úgy-e, kedves gyermekek, ti mindig szívesen hallotok hő

sökről beszélni még akkor is, ha az a beszéd nem több, csak 
mese. No akkor mennyivel inkább ide figyelhettek most, mikor 
egy hős igaz történetéről lesz szó. Mert ez a történet mindenek
előtt igaz történet. A Biblia írja le, pedig abban nincs más, 
csak színtiszta igazság.
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A mi hősünk Jeruzsálemben élt, amikor az Úr Jézust ke
resztre feszítették. A neve István volt. A biblia azt mondja ró
la, hogy nagy erő lakozott benne. Erre ti azt gondoljátok, hogy 
ezt el is vártátok tőle, mert hisz a hős az az ember, akiben 
több, nagyobb erő lakik, mint másban, aki nagyobb dolgokat 
tud véghez vinni, mint aminőket meg tud csinálni a tucatem
ber. Csakhogy az az erő, ami őbenne volt, nem olyan volt, 
mint aminőre ti gondoltok. Az nem testi erő volt. Pedig az em
berek közül nagyon sokan azt hiszik, hogy nincs más erő, amivel 
ki lehet tűnni, amelynek a birtokában nagy dolgokat lehet mű
velni. Pedig van ám másfajta erő is, amely hőssé avat. Azért 
az első dolgunk az legyen, hogy csináljunk egy kis rendet a 
hősök seregében, jobban mondva a mi gondolatainkban, ame
lyek a hősökre vonatkoznak.

Valóban, vannak hősök, kik a testi erejük által tűnnek 
ki. S mi nagyra becsüljük őket s ma, gondolatban, koszorúnkat 
a fejükre helyezzük. De nem minden koszorúnkat adjuk őnékik. 
Mert vannak nekünk más hőseink is.

Ezek az igazság, a tudomány hősei. A tudósok, kik való
sággal élve eltemetik magukat a könyveik közé s minden ide
jüket, erejüket arra fordítják, hogy legalább egy lépéssel tolják 
küljebb az igazság birodalmának a határát. A felfedezők, kiket 
a megismerés vágya, szomja elvisz és óh, hányat ott veszejt a 
sö'ét Afrikában vagy a magas sarkokon, az örök hó és jég 
honában. Az orvosok, akik szántszándékkal beoltják magukba 
valamely rettenetes betegség kórokozóját, hogy annak pusztító 
hatását magukon tapasztalhassák és ellenszerét felismerve, em
bertársaikat meggyógyíthassák.

Mi ezeket amaz elsőknél semmivel sem becsüljük keve
sebbre.

És aztán ott vannak a lelki világ, az erkölcsi világ hősei. 
Gyermekek, én ezeket becsülöm a legnagyobbra! Ezek kö
zül való volt István. — Az az erő, ami őbenne lakott, a hitnek 
ereje volt. Ti most úgy-e azt kérdezitek magatokban, hogy az 
ilyfajta erő vájjon micsoda nagy dolgokat művel? Mert hogy 
a rendkívüli testi erő mily bámulatos dolgokra képesíti az em
bert, azt menten tudjátok, ha pl. Kinizsi Pálra gondoltok, aki 
kinyújtott keze markában, meg a fogai között is egy-egy törö
köt tartva, jártf el a vitézek táncát. Toldi Miklós félkézre ka
pott vendégoldallal mutatta meg a király vezérének a Budára 
vezető utat. Puszta kezével farkasokat vert holtra, megvadult 
bikát fékezett meg. De mi nagyot tud művelni a hit ereje? Ez 
az, amire feleletet vártok.

A hit ereje két csodálatotos dolgot művel. Szüntelenül bízik 
Istenben. És mindig az ő akaratát cselekszi. Ezt tette István is. 
Megelégedett, derült, vidám volt mindenkor. S mert Jézus sza
vaiból, amelyre ő mindig áhítattal figyelt, úgy tudta, hogy a jó 
Isten annak örül a legjobban, ha az ő embergyermekei szeretik 
egymást, hát ő nyájas, barátságos, szolgálatkész és. szeretetteljes



268

volt mindenkivel, de különösen a szegényekkel szemben. A jó 
emberektől ajándékokat gyűjtött s azokat a szegények között 
szétosztogalta. S az ajándékokat mindig barátságos, vigasztaló, 
jó  szókkal toldotta meg, aminek a szegények még az ajándék
nál is jobban örültek.

A figyelmes gyermek most azt gondolja magában, hogy 
amit István tett, az valóban szép dolog. Szép, de nem hőües. 
Ugyan mi abban a hősies, hogy bízunk a jó  Istenben, hogy 
az ő adományaival mindig megelégedettek vagyunk és hogy 
szeretjük, segítjük az embertársainkat. Próbáljátok meg, majd 
megtudjátok! Tegyétek fel magatokban, hogy ezután mindig 
megelégedettek lesztek, mint akik tudják, hogy a bölcs és jó 
Isten intézi sorsotok, aki mégis csak a legjobban tudja, hogy 
mire van szükségtek. Tegyétek fel, hogy ezután minden köteles
ségetekben lelkiismeretesek és hűségesek lesztek, hogy ezután 
minden kis bajra, nehézségre nem úgy néztek, mint egy nagy- 
nagy árokra, amelynek partján sírva ültök le. hanem úgy néz
tek rá, mint feladatra, amit meg kell oldani, mert abban valami 
jót rejtett el számotokra Isten. Tegyétek fel, hogy ezután szelí
dek, engedelmesek, jószívüek lesztek mindenkivel szemben. Ha 
ezt megpróbáljátok, meglátjátok, hogy ez nehezebb, óh sokkal 
nehezebb dolog, mint olyan nagyot ugrani, amiért hősként ün
nepük az embert és a nevét kinyomtatják az újságba. De viszont, 
ha megpróbáljátok és aztán ebben magatokat szüntelenül gya
koroljátok, azt is meglátjátok, hogy ez olyan áldott és jó  dolog, 
hogy úgy érzitek magatokat, mintha 100 meg 100 angyal mu
zsikálna a szívetekben, úgyhogy csak úgy ragyog majd a sze
metek s az arcotok az örömtől. Akárcsak Istváné, akiről azt 
mondja az írás, hogy az arca sugárzott.

Bizony, bizony a hit ereje derűvel, örömmel aranyozza be 
az embert, mikor csendesen folynak a napjai. De az igazi ha
talmát a válságos, nehéz időkben mutatja meg a legjobban. 
Amikor a bajok, csapások a porig akarnak sújtani, a hit ereje 
az, ami felemel. Hova? A legmagasabbra! Egész Jézus mellé. 
Mert Ő van a legmagasabban.

Látjátok, ezt is megmutatja István története. — A zsidók 
a Krisztushoz való hűségéért megkövezik. Zuhog rá a kő, mint 
a zápor, leroskad, porba hull. De csak a teste. Mert nézzétek 
csak! Közben a lelke mint magasodik fel, mint lesz a Krisztu
séhoz mindjobban hasonló. Figyeljétek, a szavai olyanok, mint 
Krisztusé a keresztfán, a viselkedése is olyan, mint Krisztusé 
volt a szenvedései alatt. Úgy-e ti velem együtt mondjátok ezen
túl, hogy a hit ereje az, ami a legeslegnagyobb dolgot műveli 
ezen a világon. Krisztushoz tesz hasonlóvá! Ámen.

Kiss István
vallástanár.
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Illusztrációk.

Zsolt. 42, 2 —3 :  A növény a fényt keresi, leveleivel a nap 
felé fordul. A sötét, bezárt helyen nevelt növény addig kúszik, 
addig erőlködik, míg csak az ablakhasadékon, vagy egyéb nyí
láson beszűrődő világosságot el nem éri. így vágyakozik a lélek 
is az égi fény felé, az Isten után. — A mágnestű reszketve 
keresi az északi sarkot. Ilyen állandó nyugtalanságban van az 
Istent kereső lélek is, míg meg nem találja Őt. Augustinus: 
„Csak az Istenben nyugoszik meg a mi lelkünk". — A feldobott 
tárgy visszahull a földre, mely azt vonza magához. A földnek 
ezt a vonzó erejét a természettudósok a nehézkedés törvényé
nek nevezik. A léleknek is megvan a maga nehézkedési törvé
nye. A lélek az Istentől származván a nehézkedés törvényénél 
fogva állandóan Isten felé törekszik. Amint a föld a belőle való 
anyagot, úgy vonza Isten a Tőle s Belőle eredő lelket. — A 
hiányérzetnek egyik legkínosabb, leggyötrőbb alakja a szomjú
ság. A tapasztalat szerint az éhséget sokkal jobban és sokkal 
tovább bírja az ember, mint a szomjúságot. Ilyen epedő, szom- 
juhozó érzés a lélek vágyakozása is Isten után.

*

Ezek. 36, 26 : Egy megátalkodott rabbal szemben hiába
valónak mutatkozott a fogház lelkészének minden igyekezete, 
hogy a leikéhez férhessen neki. A rab, amennyire lehetett, kö
vetkezetesen kerülte a lelkészt s mikor nem tudott kitérni előle, 
minden közeledésére érzéketlen, dacos maradt s kérdéseire még 
csak nem is válaszolt. Egy alkalommal azonban végre mégis 
megszólalt: egy könyvet kért tőle olvasásra. Mivel azonban a 
kért könyv a börtön könyvtárában nem volt meg, a lelkész a 
saját bibliáját ajánlotta fel neki: „Nézze csak, olvasta már ezt 
a könyvet?" „Mit csináljak én ezzel, nem nekem való ez a 
könyv, — mordult vissza a rab. Engem ez meg nem indít; az 
én szívem kemény és érzéketlen, mint ez a kőfal is", — ütött 
öklével a börtön falára. „Akkor tehát magának új szívre van 
szüksége, — mondja a lelkész; s hallgassa csak meg, mit mond 
ez a könyv. S felolvassa neki Ezék. 36, 26. versét: „Adok nék- 
tek új szívet, és új lelket adok belétek; és elveszem a kőszívet 
testetekből és adok néktek husszívet". A rab meghökken, meg
lepődik: „Uram. igazán az áll ott?" „Olvassa hát maga", — 
nyújtja át a lelkész a bibliát. A rab átveszi a könyvet, magánál 
tartja; s mikor pár nap múlva a lelkész ismét meglátogatja, 
azzal fogadja őt: „Tisztelendő uram, sohasem hittem volna, hogy 
ez ígéret nekem is szól; hogy az Isten így beszéljen az embe
rekhez". S lassanként megtörtént a csoda: a kőszív helyett új 
szívet nyert; s új életet kezdett. — Magunktól mi sem tudunk 
megváltozni, hinni s új életet élni; igaza van a kis káténak: 
„a saját értelmemmel, vagy erőmmel nem tudnék Jézus Krisztus-
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bán az én Uramban hinni, sem Őhozzá eljutni, hanem a Szent
lélek hívott engem". Ez a Szentlélek ma is munkálkodik s Általa 
Isten rajtunk és bennünk is véghez viszi azt a csodát: „Adok 
néktek új szívet. . . "

*

I. Máz. 11, 7 : A Szentlélektől megszállt apostolok külön
böző nyelveken beszélnek és a jelenlevők mégis mind megértik 
őket. Mert a léleknek, a szeretetnek a nyelve volt az, amelyen 
szólották. A bábeliek — nyelvük összezavarodván — nem értik 
meg egymás beszédét. Mert beszédüket a fenhéjázás, hiú gőg 
és egyenetlenség sugallta (4. vers). — Ma is bábeli nyelvzavar 
uralkodik a népek és nemzetek között mindenfelé. Az önzés, 
részrehajlás, széthúzás, önigazság nyelvén beszélnek; ezért nem 
értik meg egymást. A békesség megépítésére és megszilárdítá
sára irányuló munkájuk ezért bizonyul Bábel tornj ának: siker
telen, meddő vállalkozásnak. Összefogás helyett ezért a szétvo 
nás, gyűlölség köztük. A pünkösdi Lélekre van a mi korunknak 
is szüksége, hogy a romlás utján járó s csak a maga egyéni 
érdekeit néző és kereső emberiséget „egy akaratra" vezesse; 
hogy az egymás ellen ütésre kész, ökölbe szorított markok ki
simuljanak s megértő baráti kézfogással kapcsolódjának egy
másba; hogy a képmutatással, gyanakvással és egymás iránti 
keserűséggel, haraggal eltelt szívek testvéri szeretetben forrja
nak össze.

*

IV. Móz. 6, 24—26 : Clairvauxi Bernát szerint: „Az isteni 
szentháromságon töprengni vakmerőség, abban hinni kegyesség, 
azt felismerni üdvösség." — Melanchtonnak az íróasztalán halála 
után egy lapot találtak, amelyre feljegyezte azokat az okokat, 
melyek reá nézve kívánatossá és örvendetessé teszik a halált. 
Egyik oka az volt: „Akkor nem rész szerint, hanem teljes egé
szében és valóságában tárul majd fel előttem a szentháromság 
üdvözítő titka".

*

VI. Móz. 6, 5 :  Ruskin, az emberiségnek egyik legnemesebb, 
legkimagaslóbb szelleme — aki nemcsak kiváló gondolkodó, 
hanem őszinte, hívő keresztyén lélek is volt — írja egy helyütt: 
„Az első és legfontosabb kérdés, melyből valakit meg lehet 
ismerni és Ítélni az, hogy mit szeret ? Mondd meg nekem, hogy 
kit, mit szeretsz és én megmondom, hogy ki vagy. Te leron
gyolódott, támolygó léptű barátom, mondd meg, hogy mit sze
retsz? A  szeszt, a pálinkát. Ismerlek, tudom, ki vagy. — Te 
fürge járású, takaros külsejű jó asszony, mit szerelsz ? A rend
ben tartott lakást, a tiszta asztalt s annál velem szemben a 
férjemet és mellettem a gyermekeimet Jó, ismerlek. — Te fürtös 
hajú, csillogó tekintetű fiatal lányka, mit szeretsz ? A virágokat, 
a szép ruhát. — És te szurtos kezű, nyomott homloku gyermek 
mit szeretsz? A madárfészket kiszedni s a porban, sárban váj-
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kálói. Elég, ismerlek benneteket". . .  Hát most, ha neked teszem 
fel a kérdést R. Testvérem, hogy mit szeretsz? Mi lesz a te 
válaszod ? A legfelemelőbb és legnemesebb tartalmú az a fele
let: Istent. Mert szeretetünk tárgya ad tartalmat a lelkivilágunk
nak és szabja meg minden törekvésünknek, cselekedetünknek 
az irányát. Mert akit, vagy amit szeretünk, ahhoz lassanként 
magunk is hozzá idomulunk s hasonlóvá leszünk.

*

Péld. 9, 10: Bacon, a hires filozófus mondotta: „Egy kevés 
bölcseség eltávolít az Istentől, sok bölcsesség vissza vezet Hoz
zá". — Az igazi bölcseség tehát Istenben maradni. Istenben 
é ln i... Sokratest a delphii jósda kora legbölcsebb emberének 
tartotta. De ő a saját bölcseségét ezekben a szavakban foglalta 
össze: „Azt tudom, hogy semmit sem tudok". — Hasonló érte
lemben írja Luther is Spalatinnak: „Minél jobban törjük ma
gunkat a világi bölcseség után, annál jobban közeledünk a 
bolondsághoz." Az emberi ész és bölcseség e korlátoltságának 
a felismerése vezet az alázatra; az alázat pedig egyik megnyi
latkozása az istenfélelemnek. Azért mondja a Példabeszédek 
írója: A bölcseségnek kezdete az Úrnak félelme.

*

Ézs. 12, 2 : Egy virágmese szerint midőn Isten a növénye
ket teremtette s a virágoknak szint és nevet adott, egy kis virág 
— attól való félté )en, hogy kicsisége miatt talán észre sem 
veszi az Isten — így kiáltott fel: „Uram, ne felejts el engem 
se !" Az Úr szigorúan fordult meg a merész hangra, de mikor 
meglátta, hogy milyen kedves s parányi a felszólaló, elmoso
lyodott; attól a mosolytól nyerte a kis virág aranyos szemeit 
ős égszínkék ruháját. Aztán pedig így szólott hozzá az Űr: 
„Mától fogva nefelejls lesz a te neved, hogy ne felejtsd el soha : 
milyen oktondi voltál, amikor nem bíztál Bennem s attól féltél, 
hogy nekem nincs gondom reád". Emlékeztessen és figyelmez
tessen ez a kis mese bennünket is az Istenben való bizalomra, 
aki az övéiről meg nem feledkezik; aki erőssége és szabadítója 
minden Benne bízónak.

*

Ézs. 65, 24 : A szülők gyermekeiknek a kívánságát gyak
ran már az arcukról leolvassák, a tekintetükből megértik; mi
előtt azok szavakba öltöztetnék a kérésüket. így van velünk, 
földi gyermekeivel Isten, a mi szerető mennyei Atyánk. A szí
vünk mélyén szunnyadó vágyat és reményt is látja, mielőtt 
annak hangot adnánk. A hívő lélek sokszor tapasztalhatja: hogy 
előbb jön a felelet, mint elhangzik ajkán a kérdés; hogy a 
meghallgatás nem egyszer megelőzi a kérést, a teljesülés a kí
vánságot, a szabadulás a sóhajt.

*
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Siralm. 3, 22 : Egy régi monda szerint Ábrahámhoz egy 
napon egy öreg koldus kopogtatott be, akit Izrael ősatyja sze
retettel fogadott s ebédre is meghívott magához. De mikor a 
vendég vonakodott az asztali imádságot együtt mondani a házi
gazdával, sőt ahelyett szörnyű káromkodásba tört k i: Ábrahám 
felindulásában rövidesen kitette neki a szűrét. Mire az Úr így 
szólott hozzá: „Mit cselekedtél Ábrahám? Lásd én már 60 év 
óta viseltetem türelemmel e bűnös iránt, te pedig kidobtad a 
házadból, mielőtt az ebédjét elkölthette volna nálad". — Ilyen 
hosszúlűrő hozzánk is az Úr: egyikünkhöz 30—40, a másikhoz 
60—70 év óta. Bűnös voltunkat tekintve igazán elmondhatjuk: 
„Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végü n k ..."

*
Zsolt. 1, 4 : A vallásgúnyoló Voltaire szörnyűséges halállal 

múlt ki 1778. május utolsó napjára virradó éjjelen. Orvosa, 
Franchin, aki szemtanúja volt haláltusájának, azt írja róla: 
„Fúriáktól gyötörve s üldözve halt meg. Csak borzalommal 
tudok visszagondolni rettenetes végére. S azt kívánnám, hogy 
akik Voltaire hitetlen eszméinek behódoltak, bárcsak tanúi le
hettek volna a halálának!" Ápolónője pedig úgy nyilatkozott,, 
hogy nincs a világnak annyi kincse, amiért ő vállalkoznék arra, 
hogy még egy istentagadónak a haldoklását végig nézze.

Kiss Samu
nagybarátfalui lelkész.
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Könyv- és f olyóiratismertetés.
Viszkok L a jos: A  hit által való m egigazulás elve egyszerű, evangélikus  

hívek lelki világában K ísérleti valláslékktani tanulm ány. Szolnok 1935.

Viszkok Lajos a Girgensohn—Gruehn valláslélektani iskola tanítványa 
és híve. Módszerét ettől az iskolától vette át s 114 oldalas könyvének meg
értéséhez szükséges annak alapos áttanulmányozása, amit Girgensohn nyomán 
az intuícióról és az énfunkcióról, Gruehn nyomán a fiktiv, az értelmi, az 
autoritativ és a valódi értékelésről ír. Módszerének kulcsa az énfunkciónak 
elutasító és elsajátító aktusa, amelyben az értékelés lélektanilag nyilvánul és 
érvényesül. Az ú. n. ingerek (szavak, mondatok, költemények) bizonyos re
akciókat váltanak ki a tiz kísérleti személyben, s ezeknek a reakcióknak 
elemezéséből és csoportosításából, terv- és célszerű feldolgozásából éri el 
szerző a célt, amelyet maga elé kitűzött: „Mi van meg a hit által való meg
igazulás elvéből egyszerű híveink lelkében; mennyire evangélikusok a dog
matika szerint azok, akik azoknak vallják magukat.8 Ez volna a differenciál-, 
vagy mondjuk individuál-pszikológiai célkitűzés. E mellett iparkodik a hit 
által való megigazulás élményének normálpszikológiai mivoltát, tehát általános 
törvényszerűségét is megismerni és megismertetni. Viszkok ezen a két cél
kitűzésen túlmegy akkor, midőn vizsgálódásának eredményét összefoglalva, 
következtetéseket von le egyházunk egészének a címben foglalt sarkalatos 
hitelvvel szemben elfoglalt álláspontjára és útmutatásokat ad a teendőkre.

Nyilvánvaló, hogy az egész vizsgálódás, annak módszere, célkitűzése 
olyan természetű, hogy csakis az vállalkozhatik erre a munkára, aki a lélek
tani elemzés területén igen széleskörű előtanulmányokat végzett és nagy elmé
leti és gyakorlati tudással rendelkezik, mert enélkül szertelenségekbe téved 
s menthetetlenül egyéni elfogultság prédája lesz.

Viszkok követett módszerének eredményei az általánosítást csak olyan 
mértékben s csak abban az esetben indokolják és jogosítják, amennyiben a 
kísérleti személyekül kiválasztottakat csakugyan olyan „normális8 egyházta
goknak tekinthetjük, akik reprezentánsai az egyház többi tagjainak, s ha 
elfogadjuk azt, hogy „reakcióik8 „normális8 reakciókat fejeznek ki, végül ha 
a kísérletező a kísérleti személyeket egyébként is úgy ismeri, hogy nem von 
le túlmesszemenő következményeket a reakciókból. Fel kell tételeznünk, hogy 
Viszkok, aki könyvében a lélekelemzés nehézségeire és kényességére rámutat, 
mindezekre tekintettel volt.

Rá kell mutatnom arra, hogy a Viszkok által elért eredmények részben 
olyanok, hogy azokat a lélekelemzés alkalmazása nélkül is megállapíthatjuk 
és tudjuk. Részben pedig olyanok, hogy azok különleges valláslélektani kuta
tások nélkül, általános lélekelemzéssel is megállapíthatók. De azért a kísér
letezés ezeken a pontokon nem volt hiábavaló. így például a kísérleti szemé
lyek szóhasználatára vonatkozólag s az igehirdetésben használt kifejezésekre 
vonatkozólag az 58. oldalon mondottak feltétlenül találók, figyelmet érdemel
nek pedagógiában, prédikálásban és beszélgetéseknél egyaránt. Épen olyan 
hasznos az, amit az autoritativ értékelésről az 56. oldalon mond, s ennek az 
értékelésnek kihatásáról a vegyesházasságban és szórványban élő egyházta
gokról. Nem Írhatnám azonban alá, amikor azt állítja, „hogy az iskolának 
sokkal nagyobb a jelentősége, a vallásos értéke, a nevelő hatása, mint mond
juk az istentiszteleti, egyáltalán a felnőttekre vonatkozó nevelő munkának8, 
jóllehet ezt Gruehn nyomán állítja. Nem találom indokoltnak ezt a szembe
helyezést. Az iskolának és a templomnak nevelő hatását egyaránt veszélyez
teti a környezet, s mindkettőt egyaránt támogathatja a gyülekezeti közszellem. 
Ebben a tekintetben iskolát és templomot egyformán annyira egy kategóriába 
tartozónak látom, hogy a szembeállítás mesterkéltnek tűnik fel. Viszkok az 
53. oldalon reámutat a vallásos közösség szerepére az autoritativ értékelésnél 
s én azt szereltem volna, hogyha a gyakorlati következtetéseknél és a teen
dők körvonalazásánál erre nagyobb súlyt helyez, mert szerintem ezen a téren, 
a gyülekezeti élet intenzitásának növelésénél vár reánk nagy munka, épen 
azért is, mert az autoritativ értékelésnek Visz ok szerint is nagy szerepe van
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az egyházi és vallásos életben. S úgy látszik itt vannak a mulasztásaink, mert 
pl. Viszkok a 88. oldalon megjegyzi, hogy a tiz kísérleti személy közül csak 
egy akadt, aki az Úrvacsora jelentőségét a bűnbocsánat szempontjából kiemeli. 
Bevezetésében kiemeli, hogy a valláslólektan terén az úttörő munka dicsősége 
az evangélikusoké, de annak első gyümölcseit az élelmes római egyház lelké
szei szüretelik le. Ezt azért tartom érthetőnek, mert mi, ahogyan Viszkok 
könyve is mutatja, az autoritativ értékelés valláspedagógiai jelentőségét a 
gyakorlatban még mindig nem tudjuk értékelni, amikor ime az istentiszteletet, 
tehát a gyülekezeti életmegnyilvánulást szembeállítjuk az iskolával.

Igen szomorú az a konklúzió, amelyre a 111. oldalon a szerző eljut, 
amikor így í r : „magáról a hittételről (a kísérleti személyek) nem tudnak 
semmit", jóllehet „valamennyien evangélikus iskolákat látogattak". Tegyük 
hozzá, hogy valamennyien templomba járó egyháztagok, tehát hallgatják a 
prédikációkat.

Viszkok könyvét, tanulmányát igen értékesnek tartom és alkalmasnak 
arra, hogy az iskolai vallástanítást, a templomi igehirdetést elmélyítse, ered
ményesebbé tegye. Óvnom kell azonban mindenkit attól, hogy a legszélesebb 
körű előtanulmányok nélkül felcsapjon pszikoanalitikusnak, s elkezdje a híveit 
vagy tanítványait „ingerszavak" hatása alá helyezni s „reakciók" tanulmányo
zása céljából. A kontárok ezzel csak rontanának. Németh Károly.

Magyar Tranoscius. „Régi és új egyházi énekek* címmel teljes fordí
tása jelent meg annak az 1157 énekből álló nagy gyűjteménynek, amely német, 
tőt, cseh, lengyel szerzők évszázadokon át megőrzött és elterjedt legkedveltebb 
énekeit foglalja magában. Ezeknek kisebb része még a reformáció előtti időből 
való s a liturgia számára is megfelelő, bőséges anyagot szolgáltat; túlnyomó 
része a reformáció lendületének és átütő erejének mindennél ékesebben szóló 
tanúbizonysága, ami főkép Luther, Gerhard, Gellert, Tranovszky, Hruskovics, 
Csernyánszky himnuszaiban érvényesül. Gyülekezeteink egyikének-raásikának 
régi vágya teljesedik ezzel a vállalkozással, mert így könnyen mentesül a helyi 
igények kielégítésével járó munka és költség gondjától. A könyv célja ugyanis 
egyfelől az, hogy a Tranoscius gyűjtemény gazdagsága a tót nyelven nem be
szélő hittestvéreink számára is hozzáférhetővé legyen, másfelől az, hogy ezután 
megjelenendő bármely énekeskönyv szerkesztője számára forrásul szolgáljon. 
Magyarajkú gyülekezeteinkben tehát nem pótolhatja a használatos gyűjtemé
nyeket, a házi áhítat gyakorlására azonban ott is megfelelő eszközül lesz 
felhasználható, mert a hozzáfűzött Kegyes Imádságok szintén mélységes meg
nyilatkozásai a bűn terhétől szabadulni akaró és Istent kereső keresztyén 
léleknek. Szabad átdolgozásban számos darabja van közhasználatban ma is ; 
ez a fordítás szöveg dolgában az eredeti gondolatmenethez, verselés dolgában 
a megszokott dallamokhoz alkalmazkodik és mindenekfelett a tartalmi hűség, 
könnyen-érthetőség és zavartalan énekelhetőség követelményeinek akar meg
felelni. Az énekeket Dr. Vietorisz József főigazgató, az imákat D. Geduly 
Henrik püspök fordította magyar nyelvre. Az énekszöveg teljes megértésében 
és helyes értelmezésében Kelló Gusztáv lelkész, a dallamok megállapításában 
és alkalmazásában Krecsák László kántor-karnagy volt a fordító segítségére. 
A 944 oldalra terjedő és ifj. Kellner Ernő könyvnyomdájából kikerült szép 
kiállítású mű erős félvászon fekete kötésben példányonként 3 pengőért sze
rezhető meg ifj. Kellner Ernő könyvnyomdájában (Budapest, V. Csáky utca 
10. sz.). A szállítással járó csomagolási és postaköltség (példányonként 60 fil
lér, több példány rendelésénél egyenként 30 fillér) a megrendelőt terheli.

„Nyilvánvaló Igazság" címmel jelent meg Sallay István lelkésznek 
újabb beszédkötete. A 6 ív terjedelmű kötet 20 ünnepi és egyébb beszédet 
tartalmaz. Ára: 2 pengő. A szerző első kötetéből: „Akié a Fiú azé az élet" 
még néhány példány kapható. Aki a két kötetet együtt rendeli meg, úgy a 
két kötet ára 4.60 P helyett 3.40 P. Megrendelhelő a szerzőnél, Budapest, 
VIII., Gyulay Pál u. 9.


