
Első Ige.

Az Úr közelében.
(Lelkészértekezleti beszéd.)

I. Kir. 19, 13-14.
Midőn testvéri egybegyülekezésünkben Krisztusban talál

kozunk, akkor együtt vagyunk, kik a mi hivatásunknak egy 
reménységére is hivattattunk. Vajha a  Szentléleknek velünk 
együttmunkálkodó ereje tanúsítaná ma is : „Valának mindnyájan 
egy akarattal együtt". Testvéri, baráti, munkatársi közösség, 
céltudat, akarás és szolgálat egysége nélkülözhetetlen feltétele 
munkánk eredményességének s erős védekezésünk az izoláltság 
veszedelme ellen. Krisztushoz való személyes viszonyunkból, 
testvéri, munkatársi közösségünkből az a szükséges erő és 
aktivitás származik, mely kitartóvá tesz az erőnk felett való 
utón s győzedelmessé a harcon. így válik lehetségessé a  lel
készegyesületi munkaprogramm megvalósítása is. A lelkész
egyesületi tevékenység elibe dolgozik az egyházkormányzati 
szervek közgyűlési munkájának s az adminisztrációnak. A he
lyesen értelmezett adminisztrációban is mindent átfogó lélekre 
s lélek szerint való szolgálatra van szükségünk. Mi Krisztusnak 
engedelmeskedünk. S ez az engedelmesség alapjában véve: 
imitatio Christi, — míg Krisztusért járunk követségben.

Az adminisztrációban fontos az egyházi felsőbbség ellen
őrző munkája. A lélek szerint való szolgálat az Uj Testámen- 
tom Közbenjárója, az egyetlenegy Főpásztor őrködő vigyázására 
mutat, hogy különösképen az ő legközelebbi tanítványaihoz inté
zett emez igéiben: „íme én tiveletek vagyok minden napon.. .“, 
— a biztató, bátorító szó mellett észrevegyük az ő mindenek 
felett való ellenőrzésére figyelmeztetést is.

Illéshez hegyeket megrázkódtató, kősziklákat hasogató 
viharszél, földindulás, tűz rettenetes természeti jelenségei után 
halk, szelíd szóval szólott az Úr s ezt meghallotta és megértette 
a próféta. S amint arcát palástjával elfedé, ezt kérdezte tőle 
az Úr: „Mit csinálsz itt Illés?"

Láttuk a világvihar tombolását és kisérő jelenséget. Az Úr 
halk, szelíd, számonkérő szava hangzik hozzánk is a lelkiisme
retben — őrhelyünk csendjében, dolgozó szobánkban: „Mit 
csinálsz itt ?“. . .  Megtaláltad-e munkateredet, belső elhivatásod- 
nál fogva látod-e sajátos küldetésedet s szolgálattá, önáldozássá 
tudod-e tenni a reád bízottakban vezérségedet ? Életbizonyság
tételeddel helytálló tudsz-e maradni a bűn ellen való harcon 
mindvégig ?. . .  Pásztor vagy-e vagy hivatalnok ? — Ketten álló
tok előttem, amint együtt eredményezitek, sőt előhívjátok, emeli
tek vagy épen ronthatjátok is egymás munkáját, — s ketten 
állótok majd az Ítéletkor i s : lelkipásztor és gyülekezet . . .
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Egyik újabbi püspöki jelentésben az elismerés szava csen
dül meg a mai papi nemzedék munkateljesítménye iránt. E sze
rint „a kényelmesen éldegélő pap Dunántúl kiveszett... Öregben, 
fiatalban új nemzedék született meg: kemény, acélos, ellenálló, 
munkabíró. Mindkét keze munkával van tele. . . “ Nem szabad 
ebben a megállapításban semmiféle vádat vagy lekicsinylést 
felismerni a régebbi papi típusokat illetően. Azoknak a régi jó 
papoknak még nem adtak kezébe Belmissziói Munkaprogram- 
mot. Néhány évtizeddel ezelőtt még nem kötötte le a lelkész 
munkaidejét vallásos esték sorozata, „felnőttek iskolája", pres
bitereknek szánt előadások, biblia-óra, KIE-munka, bittanórák 
növekvő száma, mai értelemben vett iskolánkívüli népművelés 
stb. De viszont „világválságtünetek", megnagyobbodott feladatok 
sem sokszorosították a lelkipásztori szolgálat elágazásait. Egy
házi adózás körüli bajok sem tették fokozódóan súlyos és nehéz 
feladattá a gyülekezeti háztartás egyensúlyának biztosítását. 
Volt hű munkatársa a lelkésznek: a lélekfertőzéstől ment 
egészséges és egységes gyülekezeti közszellem; volt szilárd 
egyházfenntartási a lap : a gyülekezet lelki közösségében élő 
híveknek munkás hite, cselekvő egyházszeretete s lankadatlan 
áldozatkészsége.

Ma, a világromlás megdöbbentő jelenségeinek s a gyüle
kezeti életben kialakuló helyzetképeknek láttára nem egyszer 
Illés próféta csüggeteg és töredelmes vallomása lesz gyenge 
ajkunk beszéde és háborgó lelkünk bizonyságtétele. Különös 
figyelmet érdemel az Isten ügyéért harcoló lelkipásztor ma, 
midőn a lelkek válságában a hit és hitetlenség harca rejt ma
gában egy nagy leszámolást. Az ellenség, mellyel harcolnunk 
kell, Pál apostol meglátása szerint valójában ma is hármas 
alakban: mint bennünk, körülöttünk és felettünk levő ellenség 
tör ellenünk . . .

Ellenségképen jelentkezik az, amire többféle vonatkozás
ban szoktunk rámutatni: a lelkipásztor magárahagyatottsága. 
„Egyedül maradtam", — felel Illés az Úrnak szavára s ebben a 
feleletben benne van a csüggedés s az Isten ügyéért — egyedül 
az Ő ügyéért — érzett prófétai szent fájdalom. A lelkipásztor 
gyülekezeti munkájának egyik veszedelme lehet az izoláltság. 
Ezzel szemben a testvéri, munkatársi közösség, a lelkészi ka
runkban megkívánt közszellem közrehatása, az egymás hitén 
való épülés lelkületébresztést, akaratátvételt, erőgyarapodást 
jelent, ha mi is, mint a próféta, az Úr napi parancsának enge
delmeskedünk s lelkiismeretünknek Isten igéjében való meg
kötöttsége adja meg szolgálati szabályzatunkat. A lelkipásztor 
magára hagyatottságának veszedelme ellen hathatós védelem 
a  lelki gyakorlat. Ennek útja erőforráshoz vezet. Az együtt- 
imádkozás és együttmunkálkodás az Úr közelségébe állít, ter
vek és feladatok öntudatosítására, egyházi életünk belső meg
újhodása szolgálatára képesít, felmutatva ebben a szolgálatban 
a  pap és próféta harmóniáját.
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Ma, midőn a lelkekben végzett rombolás kiütköző követ
kezményeivel kell számolnunk, midőn a lelki és anyagi össze
roppanás közepette a gyülekezet lelki közösségén kívül állók, 
•de anyakönyvi bejegyzés szerint még mindig egyháztagok so
raiban ott jelentkezik az egyház iránt tanúsított semlegesség 
vagy épen egyházellenesség, — legszükségesebb megoldásul 
kínálkozik az önmagát nélkülözhetetlenné tenni tudó lelkipásztor 
típusának kialakítása. Részletezés helyett beérem ezzel a meg
állapítással, hangsúlyozva, hogy a lelkipásztor nélkülözhetetlen
sége a Krisztus nélkülözhetetlenségén alapszik, aki tegnap és 
ma és mindörökké ugyanaz, s aki nélkül nincs üdvösség és 
szabadulás a XX. században sem. Lángoló Illés-lelkek példája 
hirdeti beszédes bizonyságtétellel, hogy senki sem tud úgy hasz
nálni Isten ügyének, mint aki belső élettapasztalata szerint ismeri 
az ellenséget és ismeri Istennek erejét. így jutunk el Krisztus 
keresztjéhez, ahol vallást teszünk: „Minden kudarcomat és 
nyugtalanságomat annak köszönhettem, hogy a magam pro- 
grammját erőltettem. Minden nyugalmamat annak köszönhetem, 
hogy a magam gondolatát feladtam."

Szívembe fogadom az én Uram igéjét: „Nálam nélkül 
sammit sem cselekedhettek", s tőle véve napi parancsomat, az 
ő erejével megyek előre az erőm felett való utón . . .

Takács Klek
homokbödögei lelkész, esperes.

Tanulmányok.

A  konfirmációi oktatás anyaga 
és módszere.*)

A konfirmációi oktatás anyaga és módszere! . . . Felette 
fontos téma.

A konf. oktatás a  ránk bízott gyermekek legnagyobb ré
szénél a  vallásoktatásnak befejezése, betetőzése. S azoknál is, 
akik mint középiskolai tanulók, továbbra is részesülnek a val
lásoktatás áldásaiban, a konf. oktatás annyira kiemelkedik a 
rendes hitoktatás kereteiből és oly mély és kitörölhetetlen nyo
mokat van hivatva a gyermek szívében-lelkében visszahagyni, 
hogy nem lehet azt eléggé komolyan venni. Ha valahol, úgy 
itt á ll: „Oldd le a te saruidat lábaidról, mert a hely, amelyen 
állasz, szent föld.“ (Móz. II. 3.) Igen, szent terület az, melyre 
most lépünk. Szent munka az, amely itt reánk vár.

*) A MELE 1935 évi május 7—8 napjain Budapesten tartott konferen
ciáján felolvasta Ziermann Lajos, soproni lelkész.



278

Amikor a múlt évben a soproni egyházközség templomá
nak történetét megírtam s az ehhez szükséges adatokat össze
kerestem, kezembe került az a  levél, amellyel gyülekezetünk, 
a torony-alapkő letételének ünnepélyére meghívta az akkori 
püspököt, Haubner Máté szuperintendenst. Ez a levél egyház- 
kerületünk szuperintendensét: „Bizodalmas drága jó Urunknak”'
— titulálja s párját ritkító meleg szeretettel hívja őt a gyüleke
zetbe. S a szuperintendens a  meghívást, mely „hanyatló életé
nek végnyomait egy tekintélyes műnek történetével szoros kap
csolatba hozhatná”, — nem csekély küzdelem után . . . nem 
fogadja el. Elhatározását megindokolja avval, hogy azt mondja: 
„Istenemnek élő templomépítési munkájával kell épen most 
foglalkoznom, midőn konfirmáló növendékeimet vallásos életük 
pályájára készítem. Már eddig is többféle hivatalos dolgaim, 
különösen templomszentelési utazásom a távolyba sokkal több 
időt vontak el, hogysem mint napokat lehetne most nélkülöz
nöm. Azért ne vegyék nagyon tisztelt soproni híveim rossa 
néven, hogy tornyuk talpköve letévési ünnepében részt nem 
vehetek.”

Oh, tanuljunk ettől a  mártír püspöktől!
Konfirmandusainkból kerülnek ki a holnapi gyülekezet 

hívei, azok a hívek, kiktől azt várjuk, hogy a hitben erősek, 
a  szeretetben munkásak és az egyházhűségben megingathatat- 
lanok legyenek. Azért kell, hogy a legnagyobb odaadással vé
gezzük el a konf. oktatást és a legnagyobb tervszerűséggel 
válogassuk ki a konf. oktatás anyagát és igazán módszeresen,
— én inkább azt szeretném mondani — lelkipásztori pruden- 
ciával igyekezzünk konfirmandusainkat nevelni és tanítani, új 
ugart szántani s a felszántott földbe jó magot vetni, hogy száz
szoros gyümölcsöt teremjen.

Persze a gyümölcshozásnak egyik előfeltétele, hogy a  
család, szülői ház és iskola kellőképen előkészítse a talajt, 
hogy igazán jó, magvetésre alkalmas, fogékony szív álljon a 
magvetőnek, a konfirmátornak rendelkezésére.

Azért felette szükséges, hogy nemcsak az iskola, hanem 
a szülői ház is támogassa a lelkészt az ő munkájában imával, 
neveléssel, tanítással s mindenekfelett jó példaadással.

Erre mi évről-évre a szószékről szoktuk felhívni a tanító
kat és a szülőket is. Külön szólunk nemcsak a tanítókkal, 
hanem a szülőkkel is. Megfelelő alkalom nyílik erre akkor, 
amikor a gyermekek szülőik kiséretében a  konf. oktatásra be
iratkoznak. Németország egyes gyülekezeteiben szokásban van, 
hogy a lelkészek ilyenkor külön nyomtatott levéllel keresik fel 
konfirmandusaik szüleit. Fiatal koromban néhányszor én is 
küldtem ily nyomtatott levelet. Jó hatással voltak. Mégis fel
hagytam ezzel a szokással azért, mert feszélyezett az a gondolat, 
hogy híveim némelyike azt hitte, hogy én írtam és nyomattam 
azt a levelet. S felhagytam azért is, mert akkor fiatal s aránylag 
kis gyülekezet papja lévén, még abban a helyzetben voltam.
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hogy konfirmándusaim szüleit fel tudtam keresni otthonukban 
.s személyesen szólhattam velük. Most a német konfirmándu- 
sokkal a legtöbb alkalommal úgy oldom meg ezt a  feladatot, 
hogy a beiratásnál jelzem már, hogy a konf. oktatást megelőző 
vasárnap a d. u. istentiszteleten, egész különösen akarok szólni 
konfirmándusaimhoz, azok szüleihez, nagyszüleihez, kereszt
szüleihez, rokonaihoz, tanítóihoz és kérem őket, hogy ezen az 
istentiszteleten mindannyian résztvegyenek. Mondhatom, hogy 
•egyik-másik ilyen bevezető istentiszteleten többen voltak, mint 
•a konfirmációnál. A magyar konfirmándus-csoporttal ez nálunk 
kevésbé lehetséges, mert ezen konfirmándusoknak nagy része 
nem soproni, így szüleik arra nem jöhetnének el.

A beiratásnál a konfirmándusnak nemcsak születési nap
ját, hanem keresztelési napját is meg szoktam kérdezni. Erre 
a  kérdésre a legritkább esetben tudnak felelni. S nem tudom, 
hogy mi mindannyian meg tudnánk-e hamar mondani keresz
telésünk napját. Pedig a keresztelés napja, az a nap, amelyen 
Istennel szövetségbe léptünk, fontosabb, mint a születés napja. 
S mint a  legtöbb keresztyén ember nem tudja keresztelése 
napját, úgy nem ismeri a keresztelés alkalmával nyert, sokszor 
igen találó és sokat mondó nevének jelentőségét, értelmét. Sok
szor nem tudja, hol keresztelték s kik vállalták keresztelésénél 
a  keresztszülői tisztet.

Mindez amellett bizonyít, hogy mi mai evang. keresztyének 
nem értékeljük a keresztséget úgy, amint azt értékelnünk kel
lene. S ugyanígy vagyunk az úrvacsorával is. Nem tudom, hogy 
milyen behatásra (református avagy racionálista) vezethető éz 
vissza. De ha egy pillantást vetünk majdnem összes evangélikus 
konfirm. tankönyveinkre, rögtön látjuk, hogy mi, mai ev. lelké
szek sem emeljük fel ezt a két szentséget arra a piedesztálra, 
amelyre azt méltán fel kellene emelni.

Krisztus Urunk a keresztséget is, az úrvacsorát is bele
illesztette az istentisztelet keretébe épen úgy, mint az Igét, a 
prédikációt és az imádságot. A keresztséget ezen szavaival: 
„Menjetek el széles e világra és tanítsatok minden népeket, 
megkeresztelvén őket az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevé
re." Az úrvacsorát pedig ama kétszer is megismételt szavával: 
„Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre."

Sajnos, hogy a legtöbb keresztyén egyház istentiszteletei
ben hol az Igét, hol az egyik, hol a másik, vagy mindakét 
sakramentumot háttérbe szorítja, igen mellékesen kezeli s nem 
adja meg néki az őt megillető helyet. A róm. kath.-oknál (nem 
szólva arról, hogy az úrvacsorái tan ott teljesen ki van for
gatva eredeti mivoltából) az Ige szorul háttérbe, nálunk az úr
vacsora s mind a róm. kath.-oknál, mind az evang.-oknál a 
keresztség. A ref.-oknál s a szektáknál az Ige és sakramentum 
igen sokszor alája van rendelve emberi bölcselkedéseknek s 
— mint állítják — a Szentlélek mai nap való kijelentésének. 
Ez kifejezést nyer már a templomok és imaházak építésében.
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berendezésében, oltár, szószék, keresztelőkő, padok elhelyezé
sében, egyik, vagy másik funkciónak a hívek által való sem
mibevevésében vagy kitüntetésében. A római kath. ember azt 
hiszi, hogy eleget tett vallása követelményeinek, ha misét, az 
evangélikus pedig, ha prédikációt hallgatott. Híveink közül nem 
egy a legjobb esetben csak a prédikációra jön el. Ének, ima, 
keresztség, úrvacsora, az mind mellékes néki. Istenről csak be
szélni s hallani akar, de nem akar Krisztus által Istennel s a 
Krisztusban hívőkkel egyességbe és közösségbe lépni. Pedig 
istentiszteletünknek csak az lehet tulajdonképeni célja, hogy 
Krisztus által Istennel s a Krisztusban hívőkkel egyességbe, 
közösségbe, kommunióba lépjünk. S minthogy ez leginkább a 
szentségek által lehetséges, azokra nagyobb figyelmet kell for
dítani. — A keresztséget az istentisztelet keretébe kellene elhe
lyezni s az úrvacsorának be kellene tetőznie mindenegyes délelőtti 
gyülekezeti istentiszteletet. így volt ez a régi apostoli egyházban, 
így követeli ezt Luther a reformáció egyházában is (Köstlin 
1, 531.) Annak ellenére, hogy az ő véleménye szerint az isten- 
tisztelet legnagyobb és legelőkelőbb része Isten igéjének hirde
tése és tanítása, mégis abban, ha valaki az úrvacsorához járul 
(Köstlin 1, 523.), a keresztvénségnek megnyilvánulását, s a 
keresztyénségről való tanúbizonyságot, s ha ahhoz nem járul, 
annak megtagadását látja. Tudjuk, hogy az egyetemes egyházi 
gyűlések egyike úgy határozott, hogy aki a Krisztus születésé
nek és feltámadásának s a Szentlélek kitöltetésének ünnepén 
úrvacsorával élni elmulasztja, keresztyénnek se iartassék. Mi
dőn Schleiermacher Frigyes (1768—1834) egyházalkotmány ter
vezetet dolgozott ki, azon a véleményen volt, hogy csak az 
lehessen egyházunknak választó tagja, aki évente legalább is 
kétszer járul az úrvacsorához. S ha mi ma bármely gyülekezet 
egyházi életének fokát akarjuk megmérni, nem az adakozók 
listáját nézzük első sorban, nem is a templomlátogatók számát 
kérdezzük, hanem azt akarjuk megtudni, hogy a gyülekezet 
lélekszáma s az úrvacsorázók lélekszáma között milyen az 
arány. Szóval becsüljük meg a szentségeket.

Kishusvét vasárnapján Herrnhutban voltam. A herrnhuti 
gyülekezet püspöke maga vezetett körül istenáldotta gyülekeze
tében. Ott voltunk természetesen a templomban is. A lelkész 
az istentiszteletet fekete szalon-öltözetben végezte. Csak a ke
reszteléshez s úrvacsoraosztáshoz húzza fel hivatalos ruháját: 
a tiszta fehér vászon ruhát, az albát, melyet fehér övvel köt 
körül. A püspök ezenkívül a papavatáshoz is felhúzza azt. 
A keresztség és úrvacsora szentségeit ott az egész gyülekezet 
jelenlétében szolgáltatják ki. Én ebből azt következtetem, hogy 
a herrnhutiak annak ellenére, hogy a szentségekről szóló taní
tásuk nem oly világos, mint a mienk — mégis jobban értékelik,, 
többre becsülik azokat mint mi.

Örömmel hallottam épen az utolsó napokban, hogy van
nak gyülekezetek nálunk is (pl. Magyarbóly), ahol a keresztség-
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a d. e. istentisztelet keretébe van beillesztve s ahol az egész 
gyülekezet nemcsak passzíve, hanem aktive, énekkel és imával 
résztvesz ez istentiszteleten. Némi kis maradéka megvan ennek 
nálunk Sopronban is, amennyiben a legtöbb keresztelés a va
sárnap d. u.-i istentisztelet, vagy pedig a szombat d. u.-i ve- 
csernye istentisztelet után szokott lenni. Az istentiszteleten részt- 
vett híveknek egy töredéke ott marad a keresztelésnél, de leg
inkább csak passzíve vesz azon részt.

Mindez amellett szól, hogy nekünk a konf.-oklatásnál, 
amelynek főanyaga a káté, a keresztségről és az úrvacsoráról 
szóló tant előtérbe kell állítani s arra különösen súlyt fektet
nünk. A káténak eme részei az őskeresztyén egyházban az 
ú. n. „disciplina arkani“-hoz tartoztak, a titkos, elrejtett tanhoz, 
melyeket a katechuménussal csak két héttel megkeresztelése 
előtt közöltek, hogy megkeresztelése alkalmával keresztyén 
hitének bizonyságául azt felmondhassa. A káté ezen részei, a 
„tesserae fidei" vagy „signaculum fidei“ (a hitnek jelei) voltak, 
amelyekről a keresztyének egymást s az egyház a maga tagjait 
felismerhette. Ilyen jelentősége legyen a szentségeknek ma is.

Bancsó Antal ny. theol. akad. igazgatónk a népiskolai 
keresztyén vallástan tanításhoz 1911-ben megírt utasításában 
azt mondja: ,,A népiskolai vallástanításnak tárgyául Dr. Luther 
Márton kiskátéjának csak három első része s z o l g á l a  szent
ségekről szóló 4. és 5. rész a konf. oktatásnak teszi tárgyát.

Ezen utasításból és a tapasztalásból is tudjuk, hogy a 
népiskolai vallásoktatásnál a káté 4. és 5. főrésze, vagyis a 
keresztség szentségéről és az oltári szentségről szóló tan a nép
iskolában a legjobb esetben épen csakhogy érintve lesz. Azért 
szerény véleményem szerint nékünk a konf. oktatásban első
sorban ezekre kell különösen figyelmet fordítanunk.

Luther azt mondja: „Két sakramentumunkról mindegyik 
keresztyén legalább is rövid oktatásban részesüljön, mert sak- 
ramentumok nélkül senki sem lehet keresztyén".

Én 33 év óta a konf. tanításnál a keresztség szentségéről 
szóló tanból szoktam kiindulni s úgy megyek át az úrvacsorái 
tanra, majd meg a káté többi részeire. A főfigyelmet mindenütt 
arra fordítom, hogy a gyermekek Luther kátéját megértsék s jól 
meg is tanulják, mert a kátéról is elmondható, hogy annak 
levelei meg nem hervadnak.

Káté magyarázataimnak egy részét, „Keresztség és Úr
vacsora" címen kézirat gyanánt két évtizeddel ezelőtt kinyomat
tam. Nem akar ez a füzet tankönyv lenni. Azért nem is sze
reztem meg az approbációt. Konf. tankönyvül magam is a 
népiskolai növendékeknél a soproni lelkészi kar által régebben 
kiadott: „Tartsd meg, amid van, hogy senki el ne vegye a te 
koronádat" c. konf. tankönyvet, a középiskolai ifjúságnál a 
Prőhle Henrik írta „Keresztyén vallástan“-t használom. Az álta
lam összeállított füzet csak segédeszköz akar lenni, különösen 
az első helyen említett konf. tankönyvhöz.
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Ha szívesen fogadják a  testvérek, szolgálhatok néhány 
példánnyal ebből a kéziratból. S ha megengedik, először ezen 
füzet s azután a konf. káték nyomán nagyjában végig vezetném 
azon az anyagon, amelyet a  konf. oktatásnál átveszek s meg
mutatom, hogy milyen módszerrel, hogyan igyekszem a közlő 
és kérdezve kifejtő tanítási alakot összefoglalva s egymással 
egyesítve ezt az anyagot a gyermekekkel elsajátíttatni. A mód
szerre vonatkozólag általában az a véleményem, hogy a mód
szernél is fontosabb az, hogy a katechéta legyen igazán hívő, 
erkölcsös, tiszta, jellemes, szorgalmas kér. ember. Ahol ez meg
van, ott bármily módszerrel is eredményt fogunk elérni. Ahol 
ez hiányzik, ott nem használ semmiféle módszer, sem syntethy- 
kus, sem analytikus módszer. A legjobb magyarázat az élő 
példa. A katechéta — ha szabad e kifejezést használnom — 
élje elő gyermekeinek az egész kátét.

Mielőtt azonban belefogunk a káté, ill. a káté 4. és 5. 
részének taglalásába, hadd mondjam el, hogy mit csinálunk 
mi az első és második konf. órán.

Legelőször is kijelölöm mindegyik gyermeknek a helyét, 
úgy, hogy a legkisebb ül legelői, a legnagyobb leghátul. Az 
elhelyezkedés után néhány szóval üdvözlöm a konfirmánduso- 
kat, rámutatok közös munkánk nagyságára, szentségére. Ehhez 
a  munkához rövid imában Isten áldását kérem s azután együt
tesen elénekelünk egy az üdvözlő és bevezető szavaknak meg
felelő éneket.

Ha evvel végeztünk, megmondom a gyermekeknek, hogy 
a  kátét fogjuk tanulni, de mindig úgy, hogy a káté tanítás mel
lett a Szentirásra támaszkodunk. Ezért mindenekelőtt a Szent- 
irásról kell szólnunk. Mindegyik gyermek előveszi a bibliáját. 
A szegényeknek gyámint. nőegyletünk ád bibliát és énekes
könyvet. Amikor ezeket a szegény gyermekeknek szánt bibliá
kat és énekeskönyveket kiosztom, felhasználom az alkalmat s 
egy-két szóval már itt is szólok a gyámintézetről, amelynek 
sárga perselyébe aztán minden órában hull egy-két fillér.

Szólunk a bibliáról melegen, szemléltetően, úgyhogy a 
gyermekek megbecsüljék és megszeressék a könyvek-könyvét 
s tudjanak avval bánni s a szentirásbeli helyeket gyorsan fel
keresni az órában is és odahaza is. Mint minden órának, úgy 
ennek az órának az anyaga is előre ki van dolgozva. A gyer
mekek röviden megtanulják a biblia könyveit sorjában elmondani.

A biblia után sor kerül az énekeskönyvre. S ettől fogva 
már énekelünk is együttesen és egyenként is. Amennyire csak 
lehet, azon vagyok, hogy minden gyermek tudja egész egyedül 
elénekelni legalább a legismertebb énekeinket. Biztatom aztán 
őket, hogy ezt próbálják meg odahaza is és kérjék meg szülei
ket, testvéreiket, hogy segítsenek nékik. Ha így odahaza is éne
kelnek, bibliát olvasnak, imádkoznak, akkor az ilyen éneklésből, 
bibliaolvasásból, imádkozásból csakhamar háziistentisztelet lesz. 
S hogy ez tért hódítson, elmondom a gyermekeknek, hogy az



283

üldözések idején apáik évtizedeken s évszázadokon keresztül 
leginkább csak ilyen háziistentiszteleteken ápolták evang. hitü
ket. Azután elmondom azt is, hogy ezeket az énekeket szabad 
ám kint a szabad természetben, séta vagy munka közt is éne
kelni. Mondhatom, hogy nem egyszer részesültem abban az 
örömben, hogy volt konfirmándusaimat uton-utfélen, erdőn-me- 
zőn is hallottam egyházi énekeinket énekelni. S ép a múlt 
hetekben mondta el külön-külön két súlyos tüdőbeteg volt kon- 
firmándusom, hogy betegágyukon is dudolgatják énekeinket, 
persze halkan, igen halkan, hogy gyenge tüdejüket meg ne 
erőltessék, de ez a halk ének is örömükre, vigasztalásukra 
szolgál azokban a napokban, amelyek nem tetszenek nékik és 
az éjszakában, amikor elfáradnak a fohászkodásban és könny- 
hullatással öntözgetik meg nyoszolyájukat.

A 3. könyv, amelyikről az első két órában szólunk, a káté 
a maga egészében. A gyermekek már tudják, hogy ki írta a 
kátét, mikor írta s miért írta, s hogyan osztjuk azt fel. Én aztán 
elmondom, hogy a kátéból megismerjük egyházunk tanát, úgy 
hogy különbséget tudunk tenni saját egyházunk és más egyhá
zak között. Elmondom, hogy a káté nemcsak iskolakönyv, ha
nem életkönyv s hogy annak nem szabad a konfirmáció után 
-a sarokba kerülni, hanem kell, hogy a biblia, ima- s énekes
könyvünk mellett helyet foglaljon családi asztalunkon. Elmon
dom, hogy ismertem öreg embereket s ma is ismerek olyanokat, 
-akik minden este lefekvéskor a káténak egyes részeit nemcsak 
elmondják, hanem elimádkozzák.

Elmondom, hogy mikor egy alkalommal Luther kis fiát, 
Jánost kérdezte, hogy mit tanult az iskolában, ez azt felelte: 
„A kátét“ s örömmel tévé hozzá: „Most már tudom is azt“. 
Erre Luther azt m ondá: „Akkor te többet tudsz, mint én, mert 
bár a Szentirás doktora vagyok, mégsem mondhatom el, hogy 
a  kátét tudom, sőt inkább egész életemen át kell, hogy tanul
jam és tanulmányozzam azt“.

Ha Luthernek a káté szerzőjének egész életén át tanulni 
és tanulmányozni kellett a kátét, úgy nékünk még inkább ta
nulnunk és tanulmányoznunk kell azt.

Dr. Jónás Jusztus, hallei szuperintendens, Luther kortársa 
és barátja azt szokta mondani: „Luther kis kátéja csak egy 
kis könyvecske, mely 6 pfennigbe kerül, de hatezer világ nem 
tudná azt kellőképen megfizetni. Én meg vagyok győződve, 
hogy a Szentlélek diktálta a boldogult Luthernek ezt a kátét“.

Egy másik kegyes ember, Matthesius azt mondja: „Ha 
Luther egész étetében mást nem tett volna, mint azt. hogy a 
két kátét házakba, iskolákba, szószékekre bevezette, úgy már 
ezért is az egész világ hálával tartoznék néki“.

Amikor Luther kátéját megírta s az mindenfelé elterjedt 
s Velencében egy pápista theológus kezébe került, az nem 
ismerve a szerzőt, így kiáltott fel: „Áldottak azok a kezek, 
amelyek ezt a szent könyvet írták".



284

Az anhalti fejedelem, György, Luther kiskátéját a laikusok 
kis bibliájának nevezte.

Maga Luther a gyermekek bibliájának vagy kis bibliának 
mondotta azt. Ezen elnevezéssel már jelezte, hogy kátéja a 
bibliának rövid, velős kivonata.

Nem hallgatom el a gyermekek előtt azt sem, hogy a ká
ténak s a káté magyarázatának tanulása nem lesz könnyű 
feladat. Nem fognak mindent megérteni. Azt is megmondom, 
hogy itt bizony magolás is lesz, de nemes értelemben vett 
magolás. Mint az a föld meghozza a maga gyümölcsét, anélkül, 
hogy a beléje vetett magnak alkotó elemeit ismerné, úgy az. 
emberi szív földje is meg fogja hozni annak idején a maga 
gyümölcsét anélkül, hogy a beléje vetett magnak, igének, taní
tásnak mindenegyes alkotó elemét ismerné. Hogy az az elvetett 
mag kikeljen s gyümölcsöt hozzon, a jó Isten küld napsugarat, 
esőt, harmatot, vihart és sokszor itéletszerű időt arra a földre. 
Így van ez az emberi szívvel is. A napok — mint fentebb 
mondottuk, — amelyek nem tetszenek nékünk s az éjszakák, 
amikor könnyhullatással öntözzük meg nyoszolyánkat, meg 
fogják érlelni a nemes értelemben vett magolással sajátunkká 
lett Igét. Isten azt mondja: „Bizonyára miképen leszáll az eső 
és hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megtermékenyíti 
a földet s azt miveli, hogy a föld teremjen és gyümölcsözzön s 
a magvetőnek magot adjon és kenyeret az éhezőnek. Úgy lé
szen az én beszédem, mely az én számból kimegyen, nem tér 
énhozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok és szeren
csés lészen azoknál, akikhez küldöttem azt“. (Ezs. 55, 10—11.)

A következő órában az ének és ima után a gyermekek 
— teljesen a maguk szavai szerint, — referálnak arról, amiről 
eddig szóltunk. Ha azután ezzel végeztünk, felvetem a kérdést, 
hogy mire készülünk mi itt? Mire a gyermekek, kevés kivétellel 
megadják a várt feleletet: „Mi a konfirmációra készülünk'.

S azután tovább szőjjük a kérdéseket s feleleteket.
A kérdéseket nem írtam le füzetembe. Csak a feleleteket. 

S a feleleteket igyekeztem úgy megszerkeszteni, hogy azokat 
egy kis magyarázattal könnyen megértsék a gyermekek s az
után a maguk szavaival elmondhassák azoknak tartalmát. Ha 
a testvérek figyelemre méltatják ezt a kis füzetet, látni fogják, 
hogy káténknak ezen két részét, a konf. oktatásnak — véle
ményem szerint — főanyagát mindig a Szentirásra támaszkodva, 
a Szentirás világánál magyarázom és tanítom. Ilyenformán vilá
gossá válik, hogy egyházunk tanítása a Szentirással megegyezik, 
hogy egyházunk a Krisztusnak igazi egyháza. Ennek bizonysá
gául hivatkozom itt a gyermekkeresztelésről szóló részre, ahol 
a baptistákkal szállók szembe, az úrvacsora és gyónási tanra, 
ahol a ref. és r. kath. egyház tanával szemben rámutatok egy
házunk igaz tanára. Igyekeztem tanításomat folyvást összeköt
tetésbe hozni az élettel, hogy azt gyakorlativá tegyem. Igyekez
tem tanításomat hasonlatokkal, képekkel illusztrálni. A füzetben
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megjelölt példákat, hasonlatokat, illusztrációkat füzetem kinyo- 
matása óta még szaporítottam. Főtörekvésem minden alkalom
mal az, hogy konfirmándusaim érezzék, hogy mily nagy dolog 
az, hogy mi a keresztség által a szentháromságos egy Istennel 
s így valamennyi, a szentháromságos egy Istenhez tartozó s 
ahhoz közelálló keresztyénnel a legszorosabb közösségbe kerül
tünk s hogy ezt a közösséget, ezt a kommuniót az úrvacsorá
ban folyton ápolhatjuk. Örüljünk ennek kimondhatatlan örömmel 
s vigasztalódjunk ezzel baj, bú, bánat közt és a halál órájában 
is, mint ahogy Luther is mindenkor örült ennek s vigasztalódott 
evvel.,Legyen egész életünk szünetnélküli keresztség s az Úrral 
s az Úr előtt való járás.

Ha a testvérek figyelemre méltatják füzetemet, látni fogják 
azt is, hogy igyekeztem úgy a keresztségbeli, mint az úrvacsorái 
és gyónási istentisztelet menetét konfirmándusaimnak megma
gyarázni. — Igyekszem, hogy konfirmándusaim a konf. oktatás 
alatt jelen legyenek a keresztség és az úrvacsora kiszolgáltatá
sánál, valamint a gyónási istentiszteletnél.

Ha a két szentséggel végeztünk, szólunk a róm. kath.- 
oknak hét szentségéről, nevezetesen a bérmálásról. Rámutatunk 
arra. hogy mennyivel más a konfirmáció, mint a bérmálás.

Szólunk aztán a konfirmációt megelőző oktatásról, a val
lásról általában, a főbb vallásokról és kiemeljük a kér. vallás 
tökéletességét. Szólunk a vallásfelekezetekről, itt különösen az 
ag. hitv. evang. egyházunkról. Megmondjuk, hogyan hívnak ben
nünket. Azt is, hogy hol ismerjük meg a mi vallásunknak Iste
nét a természetben, a történetben, a lelkiismeretben, a bibliában. 
S itt átismételjük mindazt, amit már a bibliáról tanultunk. Rá
mutatunk arra is, hogy a bibliát illetőleg nagy eltérés van a 
róm. kath. és evang. egyház közt.

Azután megmondjuk s bibliai példákkal és versekkel iga
zoljuk, hogy a biblia megtanít bennünket arra, hogy mit higyjünk^ 
mikép imádkozzunk. így megyünk át a hittanra. S itt szó esik 
egyetemes és különös hitvallási iratainkról. Ezeket a hitvallási 
iratokat zászlókhoz hasonlítjuk, melyek alá gyülekezünk, me
lyekre felesküszünk. A legszebb mindig a legrégibb zászló, még 
ha mégannyi lándzsaszurás, kardcsapás és puskagolyó szag
gatta is azt szét. Mint azok a régi zászlók apáinknak mind 
halálig tartó hazafias hűségéről és önfeláldozásáról regélnek, 
úgy azok a régi hitvallások is s ezek közt a legrégibb, az 
apostoli hitvallás, dicső elődeinknek hithűségéről, martiromsá- 
gáról szólnak.

Mi a legrégibb, az apostoli hitvallásról szólunk legtöbbet. 
Itt szeretek hivatkozni Luthernek az apostoli hitvallás eredetére 
vonatkozó szavára: „Dieses Bekenntnis habén wir nicht gemacht 
noch erdacht, die vorigen Váter auch nicht, sondern wie eine 
Biene das Honig aus mancherlei schönen, lustigen Blümlein 
zusammenzeucht, alsó ist dieses Symbolum aus dér lieben 
Propheten unb Apostel Büchern, das ist, aus dér ganzen heiL
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.Schrift fein kurz zusammengefasst für die Kinder und einfáltigen 
Christen. Dass mán es biliig nennet dér Apostel Symbolum oder 
Glauben; denn es ist alsó gestellet, dass mán es nicht hátte 
besser und íeiner so kurz und klar können fassen. Und ist von 
alters her alsó in dér Kirche verblieben, dass es entweder die 
Aposteln selbst habén gestellet oder je aus ihrer Schrift oder 
Predigten von ihren besten Schülern zusammen gebracht ist“. 
A zaz: „hogy ez a hitvallás úgy lett összehordva a  próféták és 
apostolok irataiból, mint ahogyan a méh a különféle jó virá
gokból összehordja a mézet.* ‘

Azután sorba vesszük a szebbnél szebb hitágazatokat s 
azoknak gyönyörű magyarázatait. Aki azokban elmerül, az 
minden alkalommal új szépséget fog rajtuk felfedezni. De ha 
mindegyik hitágazatra nagy súlyt fektetünk is, a legtöbb súlyt 
-a második hitágazatra kell fektetnünk, mert kristocentrikusnak 
kell lennie a mi konf. oktatásunknak, Krisztusnak kell a közép
pontban állania, ő  reá utaltunk az első órától fogva s most itt 
a  2. hitágazatnál, a golgotái keresztfa és az Arimathiai József 
üres sírboltja előtt elérkeztünk oda, ahol egyszerre sír és vigad 
a mi bűnös lelkünk, mert Jézus Krisztus megholt a mi bűne
inkért és feltámadott a mi megigazulásunkra. Itt, itt kell eltalál
nunk a megfelelő meleg hangot s megrezegtetni a ránk bízott 
fiatal szívek minden húrját.

Az úrvacsorái tannál, meg itt is, el szoktam mondani gyer
mekeimnek D. Wilhelm Koelling „Superintendent in Pless, 40 
Jahre im Weinberge Christi“ c. 1901-ben megjelent könyve nyo
mán egy német huszárnak történetét. Az 1870.-Í német-francia 
háborúban halálosan megsebesült az a huszár. Érezte, hogy 
'ütött az utolsó órája. Azért tábori lelkészt hívatott. Evvel elol
vastatta Ezs. 53, 4—5 terjedő verseit: „Pedig betegséginket ő 
viselte és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy osto- 
roztatik, verettetik Istentől! És ő megsebesíttetett bűneinkért, 
megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta 
van és az ő sebeivel gyógyulánk meg“. Majd meg I. Ján. 7/b-t: 
„Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden 
bűntől." S aztán arra kérte, hogy imádkozza el vele azt az 
énekverset: „Midőn eljő halálom, Vigasztalóm Te légy, Előttem 
iképed álljon, Amint halálra mégy. Míg csak egyet lehellek, 
^Szívem Benned remél, Hitemmel átölellek. Ki így hal, él az, él." 
Mikor ez mind megtörtént, így szólt a haldokló a  katonalelkész- 
h e z : „Szegény bűnös ember vagyok, de bízvást hiszem, hogy 
Krisztus ártatlanul kihullott vérével engem is megváltott". A 
tábori lelkész utolsó áldásban részesítette a haldokló katonát, 
aki még csak annyit mondott: „írja meg az én konfirmáló lel
készemnek Plessbe, hogy az ő konfirmándusa úgy halt meg, 
mintahogyan Ő bennünket arra megtanított".

A 3. hitágazatnál, ott, ahol az egyházról van szó, bő 
alkalom nyílik azon váltanokról szólni, amelyekről eddig nem 
beszéltünk.
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Ugyancsak itt hangsúlyozottan igyekszem szólni a feltáma
dás, örökélet s viszontlátás hitéről és reménységéről. Mikor 
konfirmándusaimat beírom, megkérdezem a konfirmándusokat 
kisérő édesanyáktól, hogy hány gyermekük van. Rendesen 
csak az életben levőket szokták elmondani. S ha a megholtak
ról azt mondom, hogy ezek az égben vannak, ezeket viszont 
fogjuk látni, legtöbbször egy olyan mosollyal válaszolnak, amely 
azt akarja mondani: „Die Botschaft hör ich wohl, alléin mir 
fehlt dér Glaube“ — „En hallom szózatod, de hitem már vesz
ve". S ha egymás után kapom a gyászjelentéseket, még egyházi 
körökből is, amelyek azt mondják, hogy ezt vagy azt a test
vérünket a temetőben örök nyugalomra helyezik, akkor mindig 
azt kérdezem, hogy hát hol van a mi keresztyén hitünk, a fel
támadásba vetett hitünk. Azok a  herrnhutiak nem feketére,, 
hanem fehérre festik még a koporsójukat is és nem bolygatják 
meg még évszázados sírjaikat sem. ők  hisznek a feltámadás
ban. S mi is higyjünk abban. S mivel ez a hitünk szinte ki
veszendőben van, igyekezzünk konf. tananyagunknál erre külö
nösen súlyt fektetni s erős keresztyén meggyőződéssel gyerme
keink szívébe-lelkébe oltani a hitet: „Föld porából vett porom 
Végórámmal porba tér meg; De feltámaszt egykoron, Üdvözítőm 
s nála élek, Hol látássá lesz a  hit, Mely örökre üdvözít".

A kér. erkölcstan vagyis a tízparancsolat tárgyalásánál 
hosszabb ideig veszteglek a  3 pr.-nál. Itt beszélünk az egyházi 
esztendőről s behatóbban megtárgyaljuk az evang. istentiszte
letet, annak egyes részeit. Alkalmunk nyílik itt szótanunk a  
liturgikus istentiszteletről. Mutassunk rá itt arra, hogy a mi ú. n.. 
oltár-istentiszteletünk régente más, gazdagabb, szebb, élénkebb, 
változatosabb volt. De azután idővel más egyházaknak s nem 
épen szerencsés egyházi irányzatoknak hatása alatt elszegénye
dett, szárazzá lett. Ragadjuk meg az alkalmat, ha most azon 
változtathatunk. Változtassunk rajta okkal-móddal s értessük 
meg gyermekeinkkel a  megváltoztatott, ill. bevezetett liturgikus 
istentiszteletnek mindenegyes részét.

Itt fogunk szólni aztán a különféle, az istentisztelettel kap
csolatos egyházi szokásokról. (Csendes ima, kezek összekulcso- 
lása, térdeplés, felállás, keresztvetés, kalaplevevés), valamint a 
templomunk s temetőnk egyszerű, de jelentőségteljes díszéről stb.

S ne felejtsük el és szóljunk itt azokról a szegény dias- 
porabeli híveinkről, akik a templomnak és egyházközségnek 
minden áldását kénytelenek nélkülözni. S evvel kapcsotatosan 
szóljunk arról az intézményről is, amely ezeken a szegény 
híveken is akar segíteni, szóljunk melegen a gyámintézetről is.

Hogy a 4. par.-ra különös figyelmet kell fordítanunk, azt 
mondanom sem kell.

Nagy lelkipásztori tapintatosságot követel a 6. pár. magya
rázata, különösen ott, ahol mindkét nembeli gyermekek ülnek 
előttünk a konf. órában. Ha a vegyes házasságokról, reverzáli- 
sokról akarunk szólni, úgy annak itt volna a helye. De — bo
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csánat a kifejezésért — ember legyen a talpán, aki mindezen 
kérdéseket kellő tapintattal meg tudja oldani. Raffay püspök 
úrnak kátéjából látom, hogy eltalálta itt a megfelelő hangot. 
Egyik előkelő, vegyes házasságból származó konfirmándusa, 
aki Sopronban ugyancsak vegyesházasságra lépett, bizonyságot 
tett arról, hogy nem hiába fáradozott az ő konfirmátora. Amikor 
tulajdon evang. édesanyja hallgatott s előkelő állásban lévő 
róm. kath. édesatyja, róm. kath. vőlegénye s mindenki termé
szetesnek találta, hogy róm. kath. templomban fog a Judith 
esküdni, az kijelentette, hogy ő megfogadta konfirmációjakor, 
hogy mindenkor s mindenben hű marad az ő egyházához s 
nálunk esküdött.

Figyelmébe ajánlom a testvéreknek a soproni konf. káté
nak, különösen a bevezetés, a keresztyén hittan és erkölcstan 
részeinél nagyon finoman összeválogatott szentirásbeli helyeit.

Az imádságról szóló rész ott gyenge s épen úgy, mint a 
szentségekről szóló rész teljesen nélkülözi Luther magyarázatait.

Mutassunk rá a Miatyánk egyes részeinek különösen szép 
lutheri magyarázataira. Pl. a bevezető igéknek, az egyes kéré
seknek, különösen a 4. és 5. kérésnek oly logikus, klasszikus 
szép magyarázatára. így értik meg gyermekeink a Miatyánkot, 
megtanulják Istent lélekben és igazságban imádni.

Ha az imádságról szóló részt tárgyaljuk, ne feledkezzünk 
meg a 2. kérésnél szólni a kül- és beímisszióról. Bő anyagot 
találunk erre vonatkozólag a Kapi püspök úr által évről-évre 
kiadott nagyon is értékes Belmissziói Munkaprogrammban. En
nek a kérésnek a tárgyalása szintén alkalmat ad nékünk arra, 
hogy a gyámintézetről szóljunk.

Az imáról szóló résznél el ne mulasszuk a gyermekektől 
megkérdezni, hogy milyen imákat tanultak az édesanyjuktól. 
Mondassuk el ezeket velük s biztassuk őket, hogy ezeket, ha 
még oly gyerekesnek tetszenek is, csak imádkozzak tovább is, 
imádkozzék mindvégiglen. Az édesanyától tanult ima, szent 
ima legyen.

Persze mindehhez, mit itt felsoroltam, kevés az a konfirmá
ciói óraszám, amely rendelkezésünkre áll. Előbbi két gyüleke
zetemben, Rohoncon és Pinkafőn, szeptember elején kezdtük 
a  konf. oktatást s a néhány szigorú téli hónap kivételével, folyt 
áldozócsütörtökig. Ott circa 120 órában oktattam a konfirmán- 
dusokat. Sopronban ez lehetetlen, különösen most, amikor a 
konf. órák egyházfőhatóságilag maximálva vannak. Úgy segí
tünk most magunkon, hogy gyakran a vasárnapi gyermekisten
tiszteleten átvesszük a káténak egy-egy részét. Én egy esetben 
már az egyháztörténetnek egy részét is átvettem.

Az egyhtörténeti részt egészítsük ki saját gyülekezetünknek, 
a templomnak, iskolának, temetőnek, esetleg egyes gyülekezeti 

-alkotásoknak történetével. Vezessük be a gyermekeket a temp
lomba. Üljenek bele néhány pillanatra apáik, anyáik templom
székébe, amelyek valószínű nagyapáik és nagyanyáik, esetleg
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eléd- és ükszüleik székei is voltak. Mondjuk el nékik, hogy mily 
szent ez a hely, hol dicső elődeik évtizedeken és évszázadokon 
át hallgatták az Istennek igéjét és imádkoztak. Nézzék meg jól 
azt a keresztelő követ, ahol ők is, elődeik is a szent keresztség 
áldásaiban részesültek. Nézzék meg az oltárt, ahol szüleik es
küdtek, gyóntak s úrvacsoráztak s ahol ők legközelebb konfirmál- 
kodni fognak. — Nézzék meg az orgonát, mely éneküket kiséri. 
Hallgassák meg a harangot, amely Isten házába hívja őket.

Sopronban ebben a tekintetben különösen jó helyzetben 
vagyunk. Harangjainknak van nevük. A legkisebb a Miatyánk 
harangja, amely kora hajnalban elsőnek hív bennünket imára 
s amely a vasárnapi istentiszteleteinken a Miatyánk imádkozása 
alatt szólal meg. Betegeink ennek hangját mindig nehezen vár
ják már. Mikor ez megszólal, ők is imádkoznak, együtt imád
koznak a templomban összesereglelt gyülekezettel. A legnagyobb 
harangunk a hősök harangja. Erre kétszázötvenkét hősnek neve 
van ráöntve. Ez vasár- és ünnepnapokon hallatja mélabús szép 
hangját s különös mély hatással van a hívekre. Az azután követ
kező : a békesség harangja, amelyet mindennap délben húznak 
meg. Itt természetesen meg kell magyarázni a gyermekeknek 
a  pro pace harangozás szokását. A 3. a hűség harangja. Ez 
nem hagyott el bennünket. Hű maradt s ez volt az a harang, 
amely az 1921. évi népszavazás alkalmával elsőként hirdette, 
hogy Sopron hű maradt és hű marad a magyar hazához. Ami
kor konfirmándusaink a konfirmáció után kivonulnak a temp
lomból, ezt a hűség harangját húzzák meg s a konfirmándusok 
magukban énekelnek és imádkoznak: „Maradj meg hűségeddel, 
velünk Uram Isten, adj erőt, hogy megálljunk mindvégig a hitben *. 
S ez a harang szolgáltatja a hétköznapi esti harangszót is, 
amelynek hallatára szintén csak így imádkoznak: „Maradj meg 
hűségeddel. . .“ stb.

Lehetőleg vezessük el konfirmándusainkat a temetőbe is 
és mondjuk el ennek történetét is. Vezessük őket körül, nézzék 
meg hozzátartozóiknak sírjait. Mondjuk meg nékik, hogy ezek 
a  sirhalmok mind kis oltárok, ahol imádkozzunk. Figyelmeztes
sük őket arra, hogy a kegyelet azt követeli tőlünk, hogy a 
temetőt, a sírhelyeket jó karban tartsuk. Figyelmeztessük őket 
arra, hogy hassanak majd ők is oda, hogy a sírfeliratok legye
nek biblikusok és ne nélkülözzék a kér. szimbólumokat, külö
nösen a keresztet.

Tanításunkat tegyük, amennyire csak lehet, mindenegyes 
alkalommal szemléletessé. Minél kisebb a konfirmándusok szá
ma, annál könnyebben tudjuk azt, amit tanítunk, szemléltetni. 
Egyet, egyházunk a káté 400 éves évfordulója alkalmából ki
adta Luther kiskátéját régi szép képekkel illusztrálva. Ugyan
ebben az évben megjelent Németországban Scháfer Rudolf 
rajzaival s illusztrációival a kiskáté. Az egyháztörténet, bel- és 
külmisszió, a Gusztáv Adolf Gyámintézet történetének tanítását 
is élénkítsük képekkel. Gyűjtsünk ilyen képeket, Könnyen hoz
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záférhetünk. Ott van a Harangszó, a Gotthold képes melléklete. 
Ott volt a közelmúltban az Evang. Életben a rombadőlt tolna- 
némedii templom képe. Mily sokat mond már egy ilyen képnek 
a puszta látása is. Mennyire megkönnyíti a kép a  konfirmációi 
oktatást.

Luther, aki ugyancsak nem volt rossz pedagógus, igen 
ajánlja, hogy a tanításnál képeket vegyünk igénybe. Azt mondja: 
hogy a gyermekeket s az egyszerű népet képek segítségévei 
kell tanítani, amint Krisztus Urunk is képekkel és hasonlatokkal 
tanította őket. Sőt azt tartaná megfelelőnek, ha a szobákat is 
ilyen képekkel s versekkel díszítenék s a Biblia legfontosabb 
részét illusztrálva adnák ki. Ez lehetne a laikusok bibliája. Nem 
törődik avval sem, ha ez az eljárás a képrombolóknak nincs 
ínyére. A képek helytelen használatát mindenkor elitélte, de 
azok helyes használatát elő kell segíteni. (Erlangeni kiadás 
639. 391. o.)

A legfontosabb szemléltető képek mi vagyunk. A konfir- 
mándus nem felejti el, hogyan beszélt, imádkozott az ő lelki- 
pásztora s hogyan tanította a gondjára bízottakat imádkozni, 
hogyan figyelmeztette, büntette, hogyan dolgozott, hogy törődött 
a  szegényekkel, hogyan küzdött a bűn ellen. Oh bárha konfir- 
mándusaim konfirmációjuk után ezt vallanák: „Mi láttuk Jézus
nak dicsőségét" (Ján. 1. 14, 3. 11.).

Olykor egy-egy rövid mondást is véssünk gyermekeink 
szívébe. Pl. a parancsolatok tárgyalásánál elmondom nékik, 
hogy egy alkalommal egy jól öltözött úriember beállított egy 
óvodába, melyet egy öregedő diakonissza vezetett. Eljöttem 
— úgymond, — hogy köszönetét mondjak a kedves nővérnek 
egy szép versért, amelyet itt tanultam s amely megőrzött engem 
az elbukástól. Tudom, már nem emlékszik rám, hisz rég volt, 
mikor idejártam. De amikor idejártam, minden nap mielőtt szét
mentünk, elmondatta velünk a kedves nővér a szép verset: 
„Wo ich bin und was ich tu, schaut mir Gott, mein Vater zu.“

Az óvodából az iskolába kerültem. Konfirmáció után pedig 
idegen városba adtak kereskedő inasnak. Az inasból segéd lett. 
Jól ment dolgom. De aztán könnyelmű társaságba keveredtem. 
Adósságot csináltam. S egy szép nap úgy akartam magamon 
segíteni, hogy egy őrizetlen pillanatban a láda fiókjából pénzt 
lopok. Már kezem ott volt a ládafiókban, amikor egyszer csak 
eszembe jutott a versike: „Wo ich bin . . .“ Visszahúztam ke
zemet. Nem loptam. Jó útra tértem. Szorgalmasan dolgoztam. 
Jó módú kereskedő lettem, S most eljöttem, hogy hálásan meg
köszönjem az itt nyert tanítást, amely megőrzött a bűntől, az 
elbukástól.

Amikor ezt elmondom konfirmándusaimnak, szinte maguk
tól mondják utánam : „Wo ich bin . . .“ S nem felejtik el egy 
nap sem. Még a már megkonfirmált lányokkal tartott bibliaóra 
végén is elmondják szorgalmasan: „Wo ich bin . . . "  S egyes 
házakban kihimezve is láttam m ár: „Wo ich bin . . .“



291

Szeretném, ha ezt a mondást a  testvérek közül valaki 
szépen lefordítaná magyarra s ha ezt aztán konfirmándusaink- 
nak, de aztán magunknak is konf. oktatás tartamára s máskorra 
is szívünkbe vésnénk: „Wo ich bin . .

Különben ezen igék ugyanazt mondják, amit a bölcs Si- 
rach könyve m ond: „A magasságban való Istennek szemei 
ezerszer fényesebbek a fényes napnál. Melyek nézik az embe
reknek minden utjokat és szintén az eltitkolt dolgokat is látják." 
(Sir. 23, 28—29.) Azért legyünk konf. oktatási munkánkban is 
lelkiismeretesek s hívek, mert „a sáfárokban ez kívántatik meg, 
hogy mindenik hívnek találtassák." (I. Kor. 4, 2.)

Amit a konf. vizsgáról s magáról a konfirmációról szeret
nék még mondani, az nem tartozik már e munkának a kere
tébe. De igenis engedjék meg, hogy végezetül bemutassak még 
egy levelet, amelyet néhány évvel ezelőtt a Kreissynode Meisen- 
heim intézett közvetlen a  konf. előtt a  konfirmándusok szüleihez 
s amelyben arra kéri őket, hogy gyermekeiket minden cicomától 
és ékszertől ment, egyszerű ruhában s hajviseletben küldjék a 
konf. oltárhoz s hogy a  konf. napját méltókép ünnepeljék meg 
odahaza is és ne fejezzék be a testben azt, amit a lélekben 
kezdettek (Gál. 3, 3.).

Azt indítványozom a mélyen tisztelt konferenciának, bíz
zon meg egy jó tollú embert, aki az előadásom elején és most 
annak végén bemutatott, a konfirmándusok szüleihez intézett 
leveleket tanulmányozza és a mi viszonyainkra alkalmazva, jó 
magyarsággal megírja azt magyarul. Nyomassa ki, küldje aztán 
a jövő évben a Mele ezeket a leveleket a kb. 10000 konfir- 
mándusunk szüleinek. Mindenesetre jó dolgot cselekedne s én 
hálás volnék és szívből örülnék, hogy hosszúra nyúlt előadá
somnak így valami praktikus haszna lenne.

Ziermann Lajos
soproni lelkész.
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Vasárnapi és ünnepi beszédek.

Az elhagyott város őrizői.
Szenthár. vas. u. 7. vas. (Vázlatosan)

Esaiás 62, 6—12.
Egy Amerikát járt ember festette egyszer szemeim elé egy 

elhagyott városnak döbbenetes képét. A gazdasági jólét idején 
szinte a földből kinőtt gyárváros egyszeriben „elhagyott várossá“ 
lett, ahogy beköszöntött a gazdasági válság. Megmutogatták néki 
a hatalmas gyárépületeket, amelyeknek mind lepergett már a 
vakolata. A kilátszó vörös téglatestükkel szinte szégyenlősen 
kuporogtak. A tető-cserepek lehullottak, az ablakok ezrei betör
tek. Az udvar nyílegyenes útait, a gyönyörű ligetek, virágágyak 
helyeit felverte a méteres gaz és dudva. A különféle anyagok, 
alkatrészek emeletmagasságnyi halmazokban rozsdásodtak az 
udvaron. Mindenütt eldobott szerszámok, felfordult csillék, rozs
darágta iparmozdonyok, omladozó hűtőtornyok, széjjelrepedezett 
cementtartályok.

Az iszonyat dermedése szorította össze a szemlélő szívét. 
Különösen, mikor belépett a nagy gyárépületekbe s ott látta a 
százezreket érő hatalmas gépeket, az emberi tudomány legmo
dernebb vívmányaival felszerelt műhelyeket, a csodálatos finom
ságú műszereket és mindent rágott, zúzott, morzsolt a rozsda 
s vastag szürke szemfödéllel terített be a por.

Az az őr, aki végigvezette a pusztuló gyárvároson, vége
zetül így szólt: „Mindez a pusztulás, romlás és omlás nein olyan 
rettenetes számomra, mint az a mérhetetlen, vak hallgatás, amely 
reáborul erre az elhagyott városra. Gyárak közelében születtem, 
zúgó, zakatoló üzemek között nőttem fel, annál borzalmasabbat 
nem tudok elképzelni, mint mikor egy hatalmas gyártelep ilyen 
szörnyűséges mélyen hallgat. Néha vasrudakat verek egymáshoz, 
csilléket tologatok, láncokat csikorgatok, hogy halljak valami 
lármát, mert a hallgatás megakar fojtani."

Mai szentigénk elhagyott városnak mondja Jeruzsálemet, 
vagyis az anyaszentegyházat. Elhagyott városnak, amely hallgat. 
S ha körülnézünk Krisztus anyaszentegyházának azon az egyet
len gyártelepén, amelyet „a mi egyházunk11-nak hívnak, bizony 
megtaláljuk rajta az „elhagyott város" minden borzalmas ismer
tetőjelét. Omladozó, betört ablakú intézmények gyárépületeit, 
bűneikben rozsdásodó lelkek szörnyű halmazait, dudvát és giz- 
gazt a régi szép utak és virágos ágyak helyén, a hitetlenség 
rozsdáját az intelligens lelkek csodálatos gépezeteiben s a kö
zöny porát, amely vastag, jól takaró halotti szemfedőként borul 
reá mindenre. S mindezt körülöleli a halál szörnyűséges hallga
tása. Hallgatnak a templomi üres padok, hallgatnak az éneklő 
ajkak, hallgatnak a porosodó bibliák, hallgatnak a bizonyságtevő
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egyháztagok, hallgatnak a külmissziói statisztikák, hallgatnak az 
egyházi gyűlések is, mert bizony az a gyönge kis zörej, amelyet 
felvernek, igen sokszor inkább vasrudak összeverése és üres 
csillék zörgetése, mint lendületes, alkotó élet lármája. Hallgat a 
mai egyház, mert nincsen benne élet. Élet, amely termel, alkot, 
újjáformál, életstílust ad, rombol és épít. Hallgat az egyház, mint 
a megdermedt holttetem, amely körül csak a zümmögő dög
bogarak danája támaszt némi zörejt. Elhagyott várossá, hallgató, 
halott várossá lettünk!

Isten igéje azonban sohasem áll meg a negatívumok meg
állapításánál. Ha felfedi a sebet, mindjárt önti belé az olajat és 
bort is. Ha reátapint a gennyes sebre, mindjárt veszi elő az 
operáló kést is. Ha megmutatja a szörnyű jelent, mindjárt reá
mutat a szabadulás útjára is. Ha eldörgi az Ítélet átkait, mindjárt 
hozzáfűzi a kegyelem ígéreteit is. Mai igénk sem elégszik meg 
azzal a megdöbbentő fényképpel, amelyet az elhagyott város 
kifejezéssel állít szemünk elé, hanem mutat nékünk a szörnyű
séges pusztulás közepette apró csillogó pontokat, amelyekből a 
•dicsőséges jövendő reménysége ragyog elő.

„Kőfalaidra, Jeruzsálem, önzőket állattam. Egész nap és 
egész éjjel szüntelen nem hallgatnak. “ Elhagyott város az egyház, 
•de vannak benne őriző lelkek, akik nem hallgatnak. Mint ahogy 
a zsidók teszik a palesztinai Jeruzsálem omladozó, mohos kő
falainál, álljunk meg mi is a mi lelki Jeruzsálemünk falai alatt 
s  nézzük meg, kik ennek az elhagyott városnak őrizői, akik 
nem hallgatnak?

I. Az elhagyott város őrizőinek legelőször is 
nem hallgat az imádságuk: „Ti, kik az Urat emlékeztetitek, ne 
nyugodjatok! És ne hagyjatok nyugtot néki, míg megújítja és 
dicsőségessé teszi Jeruzsálemet e földön." Ennek az igének két 
irányú a vonatkozása: a) vannak hallgató imádságok és b) van
nak nem hallgató imádságok.

a) Mikor hallgat az imádság? Nemcsak akkor, amikor valaki 
egy életen keresztül sohasem nyitja ajkát imádságra. A hitetle
neknél bizonyára hallgat az imádság. De igen sokszor hallgat 
olyanoknál is, akik összeteszik a kezüket, lehajtják a fejüket és 
imádságot, buzgó imádságot suttog az ajkuk. Az Úr mondotta 
egy helyen: „minden plánta, amelyet nem az én Atyám plántált, 
kiszaggattatik." így van az imádságokkal is. Igen sok imádságot 
nem az égből plántálnak el az emberi szívbe. S ezek a hallgató 
imádságok. Ezek hangja sohasem jut el az Atya szívéig. Vissza
hullanak a porba. Mint a balga gyermekek kavicsai, akik a 
csillagokat akarják eltalálni a mennybolton, visszahullanak és 
hallgatagon feküsznek a föld porában. Ezek azok az imádságok, 
amelyeket a testi vágy, a majomszeretet, a kereszttől való féle
lem, a büszkeség, az anyagi érdek, kényelemszeretet diktál és 
sugall a színfalak mögül. Ezek azok az imádságok, amelyek 
Istent a maguk önző érdekeinek készséges szolgájává szeretnék 
tenni. Ezek azok az imádságok, amelyek az étel-ital, ruházkodás
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körül forognak, az Isten országa keresése nélkül. Ezek azok az 
imádságok, amelyek az imádkozó dicsőségét keresik Isten dicső
sége helyett. Ezek azok az imádságok, amelyek Istent ki akarják 
itanítani sok minden felől, amit Ő ezerszer jobban tud, mint az 
imádkozó. Hallgató imádság az tehát, amelyik a testnek indulat
ából és nem a Szendétektől születik.

b) De ezzel már megmondottuk azt is, milyen a nem hall
gató imádság. Olyan, amelyet az Isten Szentlelke plántál az em
ber szívébe. Ez az imádság nem fárad el, nem apad el, ha a 
válasz nem jő meg azonnal gyorspostával küldött csoda útján. 
Ez az imádság nem nyugszik meg babérain. ha a kitűzött célt 
1—2%>-ig megvalósulva látja. Ez az imádság a) szüntelen kiált. 
(Pál apostol: szüntelenül imádkozzatok.); b) azt kéri, amit az Ur 
akar, amit megigért, sőt amire megesküszik. Ez az imádság 
emlékeztető imádság. Városok terein oszlopok, szobrok, jelképes 
kövek állanak magas talpazatokon. Emlékeztető jelek, hangtalan 
és szüntelen kiáltások a mindennapi élet forgatagában, amelyek 
egy bizonyos eseményre, kiváló személyiségre, azaz inkább a 
bennük vagy általuk megnyilatkozott eszmére emlékeztetik szün
telenül a városok siető népét. így áll fel a kiáltó imádság Isten 
Ígéretének, esküjének talpazatára  ̂és emlékezteti, szüntelen em
lékezteti az Urat, mindarra, amit Ő is akar. Valaki azt mondotta: 
boldog ország az, ahol sok ilyen emlékeztető szobor áll, mert 
ott bizonyos, hogy sokan voltak, de még bizonyosabb, hogy 
sokan lesznek azoknak az eszméknek szolgálatában, amelyekre 
a szobrok emlékeztetnek. Ugyanígy: boldog ország az, ahol sok 
ilyen „emlékeztető“ áll az Isten ígéreteinek talpazatán, mert ott 
az Ür Ígéretei előbb-utóbb mégis csak valóra válna1'. Ti. tehát, 
elhagyott városnak őrizői. az Úrnak emlékeztető szolgái, ne 
nyugodjatok. Kiáltsatok éjjel-nappal, mert „mert megesküdt az. 
Ür jobbjára s erőssége karjára: nem adom többé gabonádat 
eleségül ellenségeidnek s idegenek nem isszák mustodat, amely
ért munkálódtál". Ott áll esküjének pecsétje a Golgotha hegyén. 
Ott folyott ki tintája Jézus öt sebén. Ha ez a talpazata imád
ságodnak, ne félj, emlékeztető kiáltásod áthatol az egek egén 
is s meg nem áll az Isten atyai szívéig.

II. Az elhagyott város őrizőinek nem hallgat az életük sem. 
Mikor hallgat egy élet ? Akkor, amikor épen olyan, mint a többi 
emberé. Ha egy fadarabot a vízbe dobok, a csobbanáson kívül 
semmi neszt sem okoz mindaddig, amíg az árral együtt úszik. 
De ha valahol megakad, vagy valami külső erő az árral szem
beni haladásra kölcsönöz néki erőt, akkor egyszerre sustorogni, 
zúgni, harsogni kezd körülötte a folyam árja. Ugyanígy van az  
emberek életével is. Hallgat az életed mindaddig, amíg együtt 
úszol az árral, amíg téged is visz a világ sodra. De ha szembe
fordulsz ezzel az áradattal és az ellenében haladsz, még ha 
khartauzi némaságot fogadnál, akkor is kiáltani fog az életed 
és nem tud hallgatni.

Az elhagyott város őrizőinek élete kiáltó élet. Ismertetőjelei:
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a) átment a kapukon. (A szoros kapu, keskeny út.,Fordulat az 
•életúton. Megtérés.) b) útépítő, ősvényt töltő élet. (Óriási szaka
dékok Isten és ember, ember és ember között. A szeretet szol
gálatai építsék az útat, töltsék ki az űrt.) c) köveket elhányó 
élet. (A botránkozások kövei: a legnagyobb maga Jézus. De 
elhengeríthelő, ha valakinek nemcsak a szavában, de az életé
ben látszik meg az élő Jézus.) d) zászlóemelő élet (Róma 1, 16. 
Nem szégyenlem Krisztus evangéliumát. Az örömhír ereje ragyog
jon ott az arcodon, szemedben, énekedben, buzgóságodban.)

III. Az elhagyott város őrizőinek nem hallgat a bizonyság
tételük. Mije van legkevesebb az elhagyott egyháznak ? bizony
ságtévő tagja. Aki pedig tényleg hisz, aki igazán elnyerte az 
életet: az nem tud hallgatni; az kénytelen elujjongani minden
kinek : „imé eljött szabadulásod". így. Perfectumban. Mert az 
d életében már valósággá lett egy perfectum. Megszabadult a 
bűneitől. Nem úgy, hogy azt mondhatná: én már többé nem 
vétkezhetem. A „hat het“ lehetősége fönt áll, de bizonyos, hogy 
nem vagyok többé szolgája a bűnnek. Ami eddig vonzott, azt 
most uiálom, ami eddig ambícióm volt, azt most kárnak és sze
métnek Ítélem, ami eddig bizakodásom volt, arról tudom, hogy 
csak futóhomok. Egy csak a bizonyos, hogy Krisztus kegyelme 
tart engem, Őbenne rejtezem. S ami a hátam megett van, azt 
elfelejtem, ami pedig előttem van, nekidőlök s célegyenest igyek
szem a Krisztus Jézusban Isten által elém tűzött felülről való 
elhívásom jutalma felé.

Óh, akinek egy ilyen élmény van a szívében, az nem tud 
hallgatni, az nem tud nem bizonyságot tenni:

„Ne szólanánk az Úrról 
Oh, nem tehetjük azt.
Ha a világ kigúnyol,
Akkor sem hall panaszt.
Mi el nem hallgathatjuk,
Amit megismerénk.
Ki kell hogy öntse ajkunk 
Ami szívünkben ég.
Hallgattasd el tavasszal a zengő fülmiiét 
S lásd, megrepeszted azzal örömmel telt szívét.”

Az elhagyott város őrizői bizonyságtévő emberek. Testvé
rem, ott vagy e te is ezek között az őriző lelkek között?

Olvastam egyszer egy kaliforniai aranyvárosról. Sokáig 
pezsgő élet folyt benne, mert aranyat termettek a zöld hegyek 
tárnái. De egyszer csak elapadtak az erek. Hiába túrták, fúrták, 
nem találtak többet egy fikarcnyi aranyat se. Egyszeriben el
hagyott város lett a hajdani aranyvárosból. Mindenki odébb 
állt, csak egy öt tagú társaság kereste, kutatta tovább a hegye
ket. Sok sok nap múlva, mikor már éppen csüggedten abba 
akarták hagyni a munkát ők is, gazdag aranyérre bukkantak. 
Mihelyt szétszaladt a hír a világba, azonnal keresett város lett 
újra az aranyváros. Özönlött oda a sokaság, pezsgett utcáin az 
•élet, zengett hegyeiben a munka muzsikája.
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Nos, ilyen elhagyott aranyváros a keresztyén egyház is. 
Elapadt benne az evangélium aranya, úgy látszik. Nem voltak 
benne újjászületett életű emberek, akiknek szavai, imádságai,, 
bizonyságtételei mögött aranyfedezetül állott volna olt az újjá- 
formáltatott élete. Mihelyt felbukkanik azonban néhányak életé
ben az evangélium tiszta aranya, újra keresett város lesz Krisz
tus anyaszentegyháza. Özönleni fognak az emberek, éhséggel 
bányásszák a biblia tárnáit, pezsgő élet indul a templomok csar
nokaiban. Óh milyen szép lesz! Oh milyen jó lesz, csak az 
őrizők, csak az őrizők kitartsanak! Testvérem, ott állasz e még 
vagy már, imádkozó és bizonyságtévő életeddel egyházad om
ladozó kőfalain?

Farkas Zoltán
kölesdi lelkész.

Áldásul szolgáló keserűség.
Szenthár. vas. u. 8. vas.

I. Kir. 17, 1—1&.

Megdöbbentően komor színezetű képet állítanak elénk a 
felolvasott szent igék. Kiaszott, kopár, elhagyatott tájat, ahol 
nem mutatkozik semmi élet. A fák kopasz gályákká! merednek 
az égnek, a gabonatáblák a nap hevétől leperzselten hevernek 
a földön, a folyók és patakok kiapadva s csak a kavicsos üres 
meder mutatja, hogy ott valaha üdítő friss viz folydogált. Az 
erdő és mező egyaránt élettelen, a perzselő szárazság gyökeré
ben fojtott meg mindent. A városok és falvak képe még siralma
sabb. A mindent megölő szárazság nyomán tobzódik a nyomor. 
Az utcákon lerongyolódott ruhájú, sápadt arcú vézna emberek 
lézengenek. Csontjaik zörögnek a soványságtól, a szemeknek 
felcsillámló fényét megölte az éhség. A csecsemők az édesanyák 
karjaiban pusztulnak el, mert nem bírják őket táplálni. Napon
ként itt is, ott is feltűnik egy-egy szomorú temetési menet s az 
emberek már sírni sem tudnak, sőt megnyugodva sóhajtanak 
fel: Ez már boldog, mert legalább nem szenved többé.

Acháb király uralkodása idején élte ezt a rettentő nyomo
rúságot Izrael népe, ki egyike volt azoknak a kevés koncepció
val rendelkező uralkodóknak, akik a dicső emlékű Salamon 
halála után következtek Izrael trónjára s a kettészakadt orszá
got, melyben felütötte fejét a pártoskodás és egyenetlenkedés 
átkos szelleme, — siettették a végromlás felé. Uralkodása Izrael 
történetének legsötétebb lapjai közé tartozik. Acháb, hogy az 
egyre növekvő szír hatalommal szemben támogatást nyerjen, 
feleségül vette a tirusi királynak leányát Jezábelt, aki a külön
ben vitéz uralkodót úgy a kormányzatban, mint a nemzeti és 
vallási ügyekben igen rossz irányben befolyásolta. Férjét rávette, 
hogy Baálnak templomot építtessen s hogy a király hajlandó 
volt erre, kevés idő múlva az ország minden részében megho
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nosodtak a pogány szokások. Itt is, ott is füstölögtek Baálnak 
és Astarténak pogány oltárai s a hatalmas Jehováról mindenki 
elfeledkezett. Ha akadt is valaki, aki ez ellen az elfajulás ellen 
felemelte szavát, azt kikacagták, kigűnyolták, sőt nem egyszer 
meg is ölték.

Ebben az időben jelent meg a királyi palotában egy külö
nös kinézésű ember. Csapzott szakálla mellét verte, szemében 
tűz lobogott, edzett, izmos testét teveszőrből való ruha borította. 
Nem törődve a királyi palota őreivel, felrántotta az ajtót, oda- 
állott a király elé és harsány hangon kiáltotta feléje: „Él az 
Úr, az Izrael Istene, aki előtt állok, hogy ez esztendőben sem har
mat, sem eső nem lészen; hanem csak az én beszédem szerint. “ 
S alighogy ezeket a szavakat kimondotta, távozott. A király 
ámulatából magához sem térhetett, már eltűnt anélkül, hogy a 
katonák elfoghatták volna.

Ki volt ez a vakmerő ember, aki szembe mert szállani az 
ország uralkodójával s volt bátorsága ahhoz, hogy bűnét arcába 
vágja a koronás főnek ? Illés, az Urnák választott embere volt, 
ki minden tekintetben méltó ahhoz a névhez, amelyet hordozott 
s ami annyit jelent: Isten az én erősségem. Illés tisztán látta, 
hogy a népet szörnyű romlásából csak egy nagy csapás, az 
Isten sújtoló vesszeje térítheti a jó útra, mert a nép olyan, mint 
a gyermek: féktelen szenvedélye ragadja mindaddig, míg Aty
jának szigora észre nem téríti. Lelkét éjjel-nappal népének sorsa 
foglalkoztatta, hiszen szerette azt a fajt, amelyből maga is szár
mazott és fájt neki, hogy a dicsőséges múlt után ilyen alacsony 
sorsba süllyedt. Tisztán látta az okot is, mely romlását előidézte, 
vissza akarta hát népét téríteni az egy igaz Istenhez, mert tudta, 
hogyha életében be fog következni a nagy fordulópont, akkor 
Isten az ő eltévedt gyermekét újra kegyelmébe fogadja s a 
vigasztalan jelen után felderíti rá a szebb, boldogabb idő hajnalát.

Ha nem is a maga szörnyű valóságában, halvány árnya
lataiban Izrael népéhez hasonló a mi sorsunk is. Az évek óta 
tartó gazdasági válság nyomán fellépő nyomorúság szinte fojto
gat bennünket. Nappal aggódva végezzük munkáinkat, éjszaká
inkat álomtalanokká teszik a kínos tépelődések. A súlyos meg
próbáltatások mindnyájunk életére sötét árnyékot vetnek. A 
városok és falvak képe egyaránt szomorú és kilátástalan. Ke
serűség. bánat és fájdalom tölti be itt is, ott is a lelkeket. Az 
elégedetlen tömegek osztályharcot szítanak és új társadalmi rend 
kialakításától várják a szebb jövőt. Meggyőződéssel hirdetik, 
hogy a régi kapitalista világrendnek minden bűnével együtt 
össze kell omlania s csak a vagyonközösségen felépült új világ 
teheti boldoggá és megelégedetté az embert. Az egész világot 
alapjaiban megrázó nyomorúságért felelőssé teszik még a keresz- 
tyénséget is és könnyelműen kimondják róla az ítéletet, hogy 
elvesztette létjogosultságát, hiszen a krisztusi eszmék kétezer 
esztendő óta azért maradtak hatástalanok, mert maga az egyház 
is védelmébe vette azt a bűnös rendszert, mely a milliók egy
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miatt, hamis jelszava alatt kiuzsorázta az előrehaladás szolgála
tában álló munkástömegeket.

Óh de milyen könnyű e vádra megfelelni. Az élő Istennek 
örök igéje megdönthetetlen fegyver kezünkben, mellyel a hitünk 
ellen irányuló támadásokat győzelmesen visszaverhetjük. Mai 
szent igénk meggyőzően hirdeti, hogy Izrael nyomorúságának 
oka a megátalkodottság volt s Isten szörnyű bűneinek követ
keztében bocsájtotta rájuk a csapásokat. A királyi palotában 
senki sem döbbent meg a próféta fenyegetődzésétől. Jót nevet
tek rajta s egyszerűen bolondnak tartották, aki fejébe vett egy 
hóbortos gondolatot s annak hatása alól nem tud szabadulni. 
S ami még szomorúbb, a királyi családdal együtt gondolkozott 
a nép is. Nem figyelt fel az intésre, hanem bűnös könnyelmű
séggel járta a maga útját. Mindenki csak a mának élt, a testnek 
szolgálatába szegődött s a lélekkel nem törődött senki. Elfeled
ték a Sinain elhangzott szent parancsot: Ne legyenek tenéked 
én előttem idegen isteneid; — természetes hát, hogy Isten ször
nyű ítéletét sem kerülhették ki. Attól a naptól fogva mintha 
bezárult volna az ég, egy csöpp harmat, vagy eső sem esett 
a földre. A nap mindent leperzselt, a fű elfonnyadt, a vetések 
kiszáradtak, a kutak kiapadtak. A nyomorúság oly magas fokra 
hágott, hogy szinte az eget verdeste s a pokloknak minden 
szenvedésén átmenve kellett a népnek ráébredni arra a nagy 
igazságra, hogy rettenetes dolog az élő Istennek kezébe esni.

Azt hiszem, mindnyájunk előtt tisztán áll már az igazság, 
hogy a mi világunkat is nem Isten, nem Krisztus és nem is a 
keresztyénség juttatta abba a szörnyű gyehennába, amelyben 
ma gyötrődik. Nem azért él mindenfelé kétségbeejtő nyomorú
ságban az ember, mert megtartotta Isten parancsolatait, valóra 
váltotta Krisztus eszméit, követeléseit, hanem azért, mert meg
tagadta azokat. Az ember ahelyett, hogy Isten keblére hajtotta 
volna fejét, megtagadta az Urat és hadat üzent annak, akinek 
dicsőségéről, jóságáról és szeretetéről beszél az ég, a föld és 
annak minden teremtménye. Mi voltunk azok, akik a tékozló fiú 
léhaságával becsaptuk magunk mögött az atyai ház ajtaját s 
idegen világba kalandoztunk el, ahol most éhezve, rongyosan, 
halálra fáradtan kell leélnünk életünket. Minden nagyszerű 
alkotást, amelyet felszínre hozott az emberi elme, egymás meg
rontására használtunk fel, gyűlöletünkkel az egész világot lángba 
borítottuk és most annak üszkös gerendái fejünkre hullanak. 
Isten az ő lelkét lehelte felénk, ami által nagyszerű képessé
geknek jutottunk birtokába, de tudásunkat nem egymás boldo- 
gítására használtuk fel, hanem arra, hogy megrontsuk, meg
keserítsük vele embertestvéreink életét, akikkel szemben pedig 
örökké égő szent szeretetre volnánk elkötelezve.

A mai világnyomorúságnak nem Isten az oka, hanem az 
ember, aki szembe helyezkedett az isteni akarattal és bűnével 
maga idézte fel a szenvedéseket. Isten azért éppen a mi üdvös
ségünk érdekében engedi, hogy átmenjünk a megpróbáltatások
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■tisztító tűzén, mert csak így ismerjük fel az igazságot, hogy 
Istennel lakozni boldogság, a bűn pedig az embernek pusztulá
sát jelenti. A világ csak akkor lesz számunkra a béke, a bol- 
-dogság és megelégedés hazája, ha benne jók lesznek az embe
rek és iöbbé nem a bűn uralkodik rajtunk, hanem mindenki 
odaszánja a maga testét élő, szent és tökéletes áldozatul az 
Istennek, hogy aztán mint az eltikkadt földre a harmat, leszáll
jon rá az isteni kegyelem.

Mert Isten a benne bizókat segíti, gyámolítja és gondos
kodik róluk a legnagyobb nyomorúságban is. Lám amikor bün
tető Ítélete ránehezedett Izrael földjére, benne bizó prófétáját 
nem hagyta el, hanem a legnagyobb Ínségben is szeretettel 
gondoskodott róla. Illés egy ideig a pusztában, a Kérith patakja 
mellett élt, ahol minden este és reggel hollók vittek táplálékot 
neki, majd mikor a nagy forróságban a patak vize is kiszáradt, 
meghagyta, hogy menjen most már Sarepta városága, ahol egy 
özvegy asszonyt talál, aki gondoskodik róla. Illés engedelmes
kedett az Úr parancsának és minden úgy történt, ahogy az Úr 
előre megmondotta.

Isten a mai világnyomorúságban is keblére öleli szeretteit. 
A benne bízóknak vékájában a lisztet megsokasítja és nem en
gedi, hogy korsójukban elfogyjon az olaj. Amikor már teljesen 
kilátástalannak látszik a helyzet és az emberi ész megáll, ő 
akkor egy ujjmozdulattal mindent elintéz. Nagy boldogság hát 
hinni és bízni abban, akinek kezébe van letéve a világ sorsának 
intézése s akiről azt mondja a zsoltáros lelkű király, — ha 
összeomlana is a világ körülöttünk és elhullanának tizezeren 
jobb és balkezünk felől, mi mégis megmaradunk, mert akik 
bíznak az Úristenben, azok el nem vesznek semminemű vesze
delemben, hanem megállanak, mint a Sión hegye és nem inga
doznak.

Az Adriai tengerpart halásznépéről olvastam azt a szép 
szokást, mely szerint azok az asszonyok, kiknek férjeik éjsza
kára a sík tengeren maradtak, esténként összegyűlnek a parton 
s ott együtt énekelnek egy verset legszebb zsoltárénekükből. 
Amikor elénekelték, csöndben maradnak és mélységes figyelem
mel hallgatják, míg a hullámok vissza nem hozzák férjeik hajó
járól egy másik zsoltárversnek akkordjait. És ha megjött a vá
lasz, akkor a férfiak és nők nagyon boldogok.

Istenem, milyen boldogok lennénk mi is, ha el tudnánk 
nagyon csendesedni s figyelni tudnánk az ég felé. Akkor talán 
meghallanék mi is ebben a zajos, elégedetlen és nyomorúsággal 
teljes világunkban a messze magasságból felénk jövő hangokat: 
íme, áldásul volt nékem a nagy keserűség és Te szeretettel kivontad 
telkemet a pusztulásnak verméből, mert hátam mögé vetetted minden 
bűneimet. (Ézs. 38, 17.) Ámen.

Bíró László
hossznfalui lelkész, esperes.
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Bízd magad az Úrra!
Szenthár. u. 9. vas.

Példabesz. 16, 1—9.

A Szentirás magyarázása, az igének hirdetése nehéz fel
adat. Külső és belső elhivatottságon, rátermettségen kívül komoly 
szorgalmas előtanulmányt igényel. Aki arra vállalkozik, ismer
nie kell azokat a nyelveket, amelyeken annak könyvei eredetileg 
megirattak, a kort és a népet, amelynek gyermekei közül szár
maznak Isten azon választottal, kik azokat megírták. Jártasnak 
kell lennie az általános vallástudományban, ismernie kell a gon
dolkozásnak, a logikának törvényeit, egy sereg más részlet
tudomány mellett széleskörű általános műveltséggel kell bírnia 
s csak akkor végezheti sikerrel azt a munkát, amely ezen elő
feltételek mellett is sokszor nehézségekkel van egybekötve.

E nehézségek vagy magának a szenlirási szövegnek helyes 
megértésénél vagy egyes fogalmak, kifejezések tartalmi meg
határozásánál állanak fenn, vagy akkor merülnek fel, amikor 
laza összefüggésben látszó verseket kell valamely átölelő gon
dolattal az egyházi beszéd kapcsán összefoglalni.

Ilyen nehézséggel állunk szemben felolvasott szövegünk 
magyarázatánál is. Töredékes, látszólag össze nem függő gon
dolatok, igazságok vannak egymás mellé helyezve az alapul 
felvett versekben. A feladat, amelynek megoldása elmélkedésünk 
folyamán ránk vár, olyan, mint mikor törtszámokat kell össze
adnunk. A legfontosabb lépés, amellyel ezt az összeadási műve
letet végrehajthatjuk, az, hogy a törteket közös nevezőre kell 
hoznunk. Ez pedig úgy történik, hogy kikeressük azt a közös 
számot, amelyben minden tört nevezője maradék nélkül benne 
foglaltatik.

Mi az a közös igazság, amelybe beilleszthető szövegünk 
minden verse, amelyben bennfoglaltatik mindegyiknek részigaz
sága? Ha jól megfontoljuk, ez: végeredményben mindenütt az. 
Úr akarata érvényesül, mindent Ő intéz, mindent 0  kormányoz. 
Az ember bölcsen teszi, ha mindenben az Űr akaratát figyeli 
és ahhoz alkalmazkodik.

Az embernél van az elme gondolatja, de az Úrtól van a 
nyelv felelete. Az ember útja akkor tiszta, ha nemcsak ő látja 
annak, hanem az Úr is olyannak Ítéli. Az ember gondolata csak 
akkor megy végbe, ha az Úrra bizza dolgait. Mindennek az Űr 
céljait kell szolgálnia, az istentelenek bünhődésének is. így 
megbünteti azt, aki felfuvalkodott az ő elméjében. Féljük azért 
az Urat, mert csak így távolodhatunk el a gonosztól. Az Úr 
akarata az, hogy a bűn könyörületességgel és igazsággal töröl
tessék el. Aki az Úr akaratához simul, annak még ellenségeit is 
barátaivá teszi. A hamissággal gyűjtött gazdagságon nincs az. 
Úrnak áldása, azért jobb a soknál a kevés, ha igaz utón jutot
tunk hozzá. Minden emberi terv kimenetele és sikere az Űr 
kezében van. — Az egymásután következő versek eme rész



301

igazságai — ime — mind bennfoglaltatnak abban az alapigaz; 
ságban, hogy mindenütt az Úr akarata érvényesül, mindent Ő 
intéz, mindent Ö kormányoz. Ha tehát azt akarjuk, hogy mun
kánk sikeres legyen, hogy vágyaink, terveink, reményeink, 
törekvéseink teljesüljenek, úgy kell éreznünk, úgy kell gondol
koznunk és úgy kell cselekednünk, hogy az összhangban legyen 
Isten szándékával, Isten akaratával.

Vagyis ezek a közös nevezőre hozott s ily módon össze
foglalható versek olyanok, mint különböző színű, egymástól 
elütő virágok, de mindegyikük kelyhében ugyanaz az édes méz 
csillog, ez az igazság és ez a tanulság: Az Űr intéz mindent az Ő 
céljai számára, bízd hát magad az Úrra az Ő céljainak szolgálatában.

*

Ezen összefoglaló gondolat fényében vegyük szemügyre 
ezeket a verseket, ezeket a virágokat. Nem fejthetjük ki részle
tesen valamennyit — hiszen minden versben egész prédikációk 
anyaga van összesürítve —, hanem úgy járunk el, mint a virá
gok közt szorgoskodó méh. Van, amelyiken hosszabb időre 
megállapodik, a másikra alighogy leszállt, máris tovaröppen,, 
nem azért, mintha nem volna benne nektár, hanem mert sok 
a virág és bőséges a méz s neki egy hordásra kevesebb is e lég .. .

Igen, az Úr intéz mindent. Nemcsak a világító nap, a hold 
és a fénylő csillagok útját, nemcsak a vízesés dübörgő zúgását, 
hanem az elménkben fogamzó, világító eszmék, gondolatok zaj
talan útját is. Be kell látnunk, hogy mi érezünk, mi gondolko
zunk bár, de a nyelv felelete az Úrtól száll alá. Hiába írunk,, 
gondolkodunk valamely adott témáról, tapasztalnunk kell, hogy 
a helyes kifejezés, ami a formává öntésben a legjobb, nem 
tőlünk való. Mialatt keresünk, kutatunk gondolataink tárházában, 
nem találjuk meg a helyes utat mindjárt magunktól. Várnunk 
kell, míg egy titkos kéz eszmeszikrát gyújt a bensőnkben. Úgy
hogy ha sikerült végül a kellő formába öntenünk azt, amit 
éreztünk vagy amiről gondolkoztunk, az lesz a benyomásunk,, 
hogy ez csak azért sikerült, mert ez a forma már készen volt 
valakinél, aki azután kereste és megtalálta a mi feléje vágyódó, 
rája várakozó lelkünket. Az isteni Lélek szikrája volt az, amely 
lobot vetett a bensőnkben.

Erre az isteni Lélekre bizták rá magukat az apostolok, 
midőn a Krisztusért helytartók és királyok elé vitték őket (Mt. 
10, 18). Azért tudtak bátor megállással bizonyságot tenni az Ő 
evangéliomáról, mert érezték, hogy nem maguktól alkalmatosak 
valaminek elgondolására és elmondására, hanem, hogy alkal
matosak, az Istentől vagyon (II. Kor. 3. 5), aki az Újszövetség 
szolgáiul hívta el őket. Bizakodó odaadással engedték át magu
kat az Üdvözítő szavainak: „Ne aggodalmaskodjatok, mimódon 
vagy mit szóljatok, mert megadatik néktek abban az órában, 
mit mondjatok" (Mt. 10, 19). Ez az isteni Lélek zendült meg 
már a próféták nyelvén is, ez adta ajkukra azokat az Igéket, 
amelyek a gyermekifjú Jeremiást is gyöngesége dacára és szinte 
akarata ellenére súlyosszavú prófétává avatták, úgyhogy maga
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tehette magáról a vallomást: „Tudom, Uram, hogy az embernek 
nincs hatalmában az ő útja*. (Jer. 10, 23).

De ez a Lélek vezette a különböző megnyilvánulási for
mákban minden idők nagy gondolkodóinak útját is, ez ragyog 
ott a költők, művészek munkáiban, a nagy szónokok akaratun
kat leigázó mester műveiben, az örök szépnek összhangzatos 
formáit hirdető minden szemünket, szívünket, elménket gyönyör
ködtető, fölemelő alkotásban, mert nem a saját maguk szorgal
mának, erőkifejtésének eredményei azok, hanem felülről jövő 
ajándék gyanánt lett osztályrészük nékik. Isten vezette a Fadrusz 
Jánosok és Michelangelók kezét, mialatt gyúrták a nedves anya
got vagy vésőjük alatt szikrázott a márvány. Isten bűvölte a 
Danték elé lenyűgöző vízióikat, Ő szólaltatta meg először a 
Beethovenek és Tartinik szívének húrjain az általuk kottába 
szedett szonátákat, Ő adott zengést a Petőfi Sándorok lantjának 
s teremtett a Rembrandtok és Munkácsy Mihályok palettáiról 
lelketragadó festményeket — az ihletettség félimette álmában, 
a földiektől elvonatkozó elragadtatás pillanatában. Ezért vallja 
Schiller egyik költeményében:

A felhőkbül, Isten ölbíil 
Jő, mit a szerencse ad 
És minden királyok közzül 
Főkirály a pillanat.

Amióta égen, földön 
Él az alkotó varázs,
Mind, mi isteni e tömbön,
Egy-egy eszme-villanás.

Eszmevillanás, mely onnét felülről száll alá. Haydnról, a 
nagy zeneszerzőről beszélik, aki A teremtés című oratóriumával 
ajándékozta meg a világot, hogy darabjának bemutató előadá
sakor e szavaknál: „Legyen világosság!“, amelyet oly fensége
sen sikerült megkomponálnia, könnyekre fakadt. Mindenki hó
dolni akart néki, dicsériádákat zengeni, de ő mélységes meg- 
indultsággal az égre mutatott és így szólt: „Nem az én munkám, 
Ő adta nekem!*

Valóban, az igazán szépet, nagyot alkotók érezték, hogy 
a legjobb és a leglényegesebb az ő műveikben nem az övéké, 
hanem felettük álló Lélek adománya s teljes alázatossággal 
vallották és beismerték ezt. Isten kezét fogták, az Ő ihletését 
várták és Ő megsegítette őket.

Cselekedj te is így, a magad szerény körében. Ne önma
gadra támaszkodjál, bízd utadat mindenben az Orra. Ha útaid 
tiszták, az Isten megsegít. Tartsd nyitva szívedet az isteni su
gallat számára, Ő elküldi azt a te lelkedbe is. Ád néked eszmét, 
ád néked minden dolgaidban helyes elgondolást, minden jó 
utadat és munkádat sikerrel koronázza és megcselekszi véled, 
hogy áldásai rajtad keresztül áradjanak szét a mindenség azon 
kicsiny zúgába, amelynek művelését, termőbbé és szebbé tételet 
mindenható akaratával tereád bízta. És akkor zengj Néki te is 
hálaéneket — alázatos szívvel.
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Mert csak az alázatos szív kedves az Űr előtt, az elméjé
ben felfuvalkodott nem talál kedvet előtte. Az Ür akarata az,, 
hogy az emberek ilyenek legyenek, Benne bízók. Reá támasz- 
ködők, alázatos szívvel Hozzája simulok. Az Úrnak ez az aka
rata olyan, mint a fúvó szél, amely végigsöpör erdőkön-mezőkön. 
Amely virágok és fák engedelmesen meghajtják fejüket a szél- 
fúvás irányába, megmaradnak és a megtisztult levegőben, eső
ben, napfényben élnek és tovább virulnak. Amelyek azonban 
nem tudnak eléggé meghajolni, azokat letöri és kicsavarja a 
szél. Így a gőg, az elbizakodottság, mint az Úr akaratának való 
ellenszegülés sem marad büntetés nélkül.

Ott van az a hatalmas Góliáth, aki erejére, páncéljára és 
fegyvereire gondolva elbizakodva kevélykedett az Úr népe ellen 
s Istennek egy pásztorfiú parittyája is elég volt ahhoz, hogy 
felfuvalkodásának egyszeribe véget vessen. Ott van Róboám,. 
Salamon király fia, kihez trónraléptekor kérő küldöttség ment, 
hogy enyhébben uralkodjék, mint atyja, de ő kevélyen így 
válaszolt: Az én kisújjam erősebb, mint atyámnak egész dereka 
és ha ő tireátok nehéz igát helyezett, én még inkább megnehe
zítem azt és ha ő ostorokkal fenyített titeket, én skorpiókkal' 
foglak megostorozni! (I. Kir. 12.) S mi lett az eredmény? A. 
gőgös királytól elfordult a népnek szíve, elvesztette birodalmá
nak nagyrészét, úgyhogy egyedül Judeára szorítkozhatott csu
pán. Ott van Napóleon, aki elbizakodott kevélységében nem 
elégedett meg azzal, hogy egy ország felett uralkodjék, hanem 
8z egész világ sorsának intézését kezébe akarta ragadni, de 
Isten az orosz puszták telével és a Waterlooi csatatér fölé hul
latott esőjével, amely ágyúi szabad mozgását lehetetlenné tette,, 
oly mélyre zuhantotta alá, amily magasan állott előbb s az a 
néhány esztendő, amelyet az Óceán magános szigetén eltöltött, 
bizonyára elég volt arra, hogy elbizakodott kevélységét romlása 
főokául szíve mélyén elismerje. — Ott vannak azok, akik fel
használva a kedvező alkalmakat, főleg zavaros társadalmi álla
potok idején, oly magas állásokat foglaltak le elbizakodottan a 
maguk részére, amelyek betöltésére sem tudásuk sem gyakorlati' 
képességük nem volt s csakhamar szégyenülten voltak kényte
lenek odahagyni ezeket a helyeket s átengedni értelmesebbek
nek, rátermettebbeknek. Az emberek elégtétellel mondották az
után ki felőlük véleményüket: „Csak az a hely, hova állt s nem> 
maga az, ki ragyog.® (Schiller). S ott vannak a mindennapi élet 
többi példái! Hányán és hányán estek áldozatul büszkeségüknek,, 
kevélységüknek! Ott vannak azok, akik gőgösen, lenézően bán
tak alárendeltjeikkel, akik — ha jött az alkalom —, mennykővel 
dobták vissza a követ. Ott vannak azok, akik erejükön felül 
költekeznek, akik büszkék arra, ha a világ gazdagoknak, tehe
tőseknek ismeri őket s vezetnek fényes háztartást, tartanak 
ragyogó fogatokat, nagyszámú cselédséget s végre beköszönt az 
anyagi tönk! S akiket ezreseik miatt előbb ezrek süvegeitek, 
most hallgatagon haladnak el mellettük. De bizonyára mindenki 
tud a maga megfigyeléseiből és tapasztalati köréből példákat,.
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amelyek mutatják, miként végződik a gőg és elbizakodottság 
bukással, amelyben megmutatkozik — e földi életben is már — 
az Isten büntetése.

Ne álljunk azért semmi tekintetben sem az önerejükben 
bizók és felfuvalkodottak táborába, mert akkor Isten akaratának 
szegülünk ellene. S ha komolyan gondolkodunk, mi sem köny- 
nyebb, mint az alázatosság útjára térni, vagy azon megmaradni. 
.Ha elménkben megfontoljuk, hogy végeredményben minden az 
Istentől függ, nem mitőlünk, be kell látnunk, hogy nem biza
kodhatunk sem véges erünkben, sem e világ elmúló dolgaiban. 
Isten uralkodik mindenütt, Ő van minden dolgok mélyén. Ha 
nem látjuk is Őt, mégis Ő tart fenn mindeneket. Olyan Ő, mint 
a levegő, amelyet nem látunk, de mégis áldott, hatékony való
ság az, mert azáltal élünk, hogy beleheljük. Így vagyunk Isten
nel is, akiben, aki által élünk, mozgunk és vagyunk.

Legyünk hát alázatos, engedelmes gyermekei Néki. Marad
junk mindig híven Őmellette, mert csak az Ő félelme tarthat 
bennünket távol a gonosztól. Ne törekedjünk hamis utón szer
zett vagyonra, becsüljük meg és fogadjuk hálás szívvel a ke
veset is, amit az Isten ád, mert áldottá teszi számunkra azt a 
megelégedés. Könyörület és igazságra való törekvés vezessenek 
minden tetteinkben, a bűnös iránt való magatartásunkban is. 
Bízzuk a megtorlást az Úrra, aki ha tűri is és meghagyja olykor 
az istentelent e földön, de érezteti véle hatalmát az utolsó Ítélet
kor, a büntetésnek napján. Legyünk minden utainkban, szívünk 
érzésében, elménk gondolataiban, kezünk cselekedeteiben az 
Isten akaratához simulok, akkor velünk marad és megsegít 
bennünket.

Akkor megnyerjük az Ő jóakaratát, amely minden akadályt 
el tud hárítani a mi utunkból. Még ellenségeinket is jóakaró
inkká teszi. Ott van Jákob példája, akinek saját testvére lett az 
üldöző ellensége, úgyhogy futnia kellett megtorlással fenyegető 
haragja elől, de amikor belátta tévedését, megbánta bűneit s 
Isten előtt megalázkodva mélyen átérezte érdemetlen voltát és 
igazán megtért Hozzá s buzgón fohászkodott, hogy fordítsa el 
testvére haragját őfelőle, Isten meghallgatta a könyörgőt és ő 
ellenség helyett kiengesztelődött, jó testvért ölelhetett a keblére.

Engedelmeskedjünk azért az Istennek, álljunk mindenkor 
az Általa kívánt jónak a szolgálatában, legyünk kész eszközei 
az Ő akaratának s nem hágy el minket, hanem minden Ővele 
csinált terveinket jó végre viszi. Tervez az ember is, tervez az 
Isten is. Az ember végezni akar, az Isten végez. Imádkozó éber
séggel figyeljük és lássuk meg mindégben az Isten gondolatát, 
igyekezzünk járni az Ő utaiban engedelmes szívvel s akkor ez 
a mondás: „Ember tervez, Isten végez", így fog módosulni 
boldogító valósággal a mi számunkra: Istennel terveztem és 
Isten az én javamra végzett. Ha elmém az Úrral közösségben 
gondolja meg az ő útját, várom, hiszem, tudom, hogy Ő javamra 
igazgatja annak járását.
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Elégedetten fut végig a tekintetünk a kilenc virágon, szent 
szövegünk kilenc versén. Ügy találjuk, hogy a leszűrt főigaz
ságba és főtanulságba minden vers beletartozik. Úgy érezzük, 
hogy elménk megtett útja tiszta előttünk, óh, de ez a kérdés: 
vájjon tiszta-e az Isten előtt is? (2. v.) Megrebbenünk... Te
kintetünk fennakad a 6. versen, amely az öröm lángoló piros- 
ságával integet szirmaival felénk: Nem hallod-e, hogy könyö- 
rületességgel és igazsággal töröltetik el a bűn ?! És akkor or
cánkon is pirosság ömlik el, amely nem az öröm pírja eleinte. 
. . óh, hogyan felejtkezhetnénk el evangélikus templomban ennek 
a drága versnek hirdetéséről ?! Hiszen kire és mire emlékeztet
nek, figyelmeztetnek bennünket e szavak: „Könyörületességgel 
és igazsággal töröltetik el a bűn!“ Arra, aki ezt tökéletesen 
megcselekedte az Ő szent Fia által! Megcselekedte úgy, hogy 
bűneink megtorló igazságát mind magára vette, könyörületessé - 
gét pedig mind nekünk adta! Dicsőség Néki, hogy — ime — a 
Törvényből is Evangéliomának drága fényét világoltatja felénk! 
így változik át megtorlással fenyegető, követelő akarata meg
bocsátó szeretetté, az Ótestámentom komor lapja az Újszövet
ségnek az örek élet fényét sugárzó lapjává. Fürösszük meg 
gyarló szívünket e drága fényben és az igazán megtértek üdv
bizonyosságának boldog ujongásával fejezzük ki hálánkat Iránta 
ezzel az erős fogadalommal: Igen, Urunk, Reád bízzuk magun
kat ! Átengedjük magunkat Néked a Te örökkévaló, szent cél
jaidnak hűséges szolgálatára! Hozzád simulunk hálás szeretettel, 
a bizonyosság szent lángja lobogva ég a szívünk oltárán, hogy 
Te velünk vagy szent Fiadban bűntörlő kegyelmeddel,.. .  ha 
pedig Isten velünk, ki lehet ellenünk! ? Ámen.

Botyánszky János
mezőtúri lelkész.

István király napján.
105. Zsoltár 1. vers.

Nemzeti múltunk elé állít István király emléke. 1000 esz
tendő távolában ködbevesző első királyunk alakjától elindul 
emlékező lelkünk és végiggondolja e nép történelmi útját, hogy 
megteljék az Isten iránt való végnélküli csodálattal. Ránézünk 
e haza földjére. Itt viaskodtak beláthatatlan hosszú időkön át 
a legkülönbözőbb népek. Hazát Isten csak nekünk adott itt. Rá
tekintünk a mi népünkre. Maroknyi kis sereg, melyet viharok 
ostromoltak, de ma is él, sőt jövendőt keres.
Magasztalás.

Nyíljék meg azért a lelkünk és mondjuk egymásnak: „Ma
gasztaljátok az Uratl“ Biztatgassuk egymást mindaddig, amíg 
teljes lélekkel nem hálálkodhatunk. Oly sokan hiszik, hogy 
nekünk itt csak siratni valónk van. Szép álmok temetőjének
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mondják ezt a földet és olyan sokszor szakad ki a lelkekből a 
keserű panasz. Mi ne így tegyünk, hanem magasztaljuk az Urat f

Telve a múltunk Isten fölséges csodacselekedeteivel. Első 
királyunk emléke beszél Istennek arról a kegyelméről, melyre 
a mi hazánkat s benne a mi népűnket is beleépítette a maga 
boldogító országába. Nincs csodásabb látvány, mint bepillantást 
nyerni az Isten által irányított keresztyén missziónak az útjaiba. 
Erre vezetget minket mai ünnepünk. Elfelejthetetlen napok, 
melyekben egy messziből idesodródott nép fiai ámuló lélekkel 
álltak Krisztus előtt. Megismerték őt, a legszebbet, akit szem 
megláthat, a legjobbat, akit emberi lélek megismerhet. Csön
desen nyíltak meg egymásután egy ország kapui a misszió 
munkásai előtt és sok-sok szív ajtaja az üdvözítő Úr előtt, ősi, 
pogány nép bátor, erős fiai fejet hajtottak az előtt, aki a leg
hatalmasabb, az életet megváltó Isten előtt. — Megajándékozta 
Isten a mi népünket is vértanuk emlékével, hogy eltéphetetlenül 
kötözzük össze minden időben keresztyén múltunkkal. Diadal- 
mat is adott, hogy egy szívvel magasztalhassuk szent nevét. 
Megajándékozta a hit diadalmas erejével, hogy minden próbát 
megállhasson. Hová lett volna szenvedéses múltban e nemzet, 
hit nélkül ? Tatárnyilak halálsebzése után a gyógyítást, az újra
építés lelkét Isten adta. Mohács halálpusztáján az őbelé vetett 
hit, az újra föllángolt evangéliumi fény lelkesített és adott me
nekülést. Magasztaljuk az Urat, hogy szabadításával nem késett. 
Magasztaljuk, hogy mint a gyermeknek élte első napjaiban, úgy 
nemzetünknek is idetelepedése bölcsőjébe helyezte bele legna
gyobb adományát, az ő megszabadító kegyelmét.
Segítségtilhívás.

Milyen könnyű is volna Isten magasztalása, ha a jelenünk 
nem volna olyan kétségbeejtően szomorú. Ha nem dúlt volna 
oly sok véres áldozatot követelő háború fölöttünk, vagy leg
alább ne ilyen megcsonkítottan sínylődnénk. De, mi nagyon is 
megtanultuk, mi a kereszthordozás, mi a nagy szenvedés.

Ezért van a mai igének egy másik biztatása i s : „Hívjátok 
segítségül az ő nevét!*

Isten nem lelte soha kedvét abban, hogy tömjéneztesse 
magát, hanem Jézus evangéliumában úgy hirdette őt, mint aki 
a nyomorúságot meglátja, szánakozik fölötte és segítséget kész 
szívvel nyújt. A megváltó szeretet jelét, a golgotái keresztfát 
beleplántálta hazánk földjébe is, ez a mi oltárunk, melytől min
den fohászunk égbetalál.

Hívjuk hát segítségül az ő nevét, amikor a magunk erejé
nek elégtelenségét oly világosan látjuk. Hívjuk őt, amikor igaz
ságunkról a világot magunk meggyőzni nem tudjuk. A kereszt 
Urához menjünk, hogy segítsen keresztünket hordozni.

De hívjuk segítségül akkor is, amikor önmagunkkal vias
kodunk. Nagypénteket emlegetünk, ha jelenünkről szólunk. Tud
juk jól, hogy a nagypénteki gyászt nemcsak az ellenség szerezte,
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hanem a hűtelen tanítványok is. Vagy nem olyanok vagyunk-e 
idebent, mint a Krisztus elcsüggedt, szétszóródott tanítványai? 
A magunk bűneinek, szeretetlenségének, megnemértésének le
győzéséhez hívjuk segítségül a szíveket újjászülő Isten szent 
nevét!
Bizonyságtevés.

Számtalanszor emlegetjük: Hazánk évszázadokon át a ke
resztyén világ védőbástyája volt a pogánysággal szemben. Igaz. 
Többször hálával elismerik külső népek is, de még többször 
udvariassági szólam ez csupán az ajkukon, mely mögött nem 
áll komolyabb meggyőződés és nem jár nyomában az áldozatot 
elismerő megbecsülés.

A harmadik fölszólítása szentigénknek ez: „Hirdessétek a 
népek között az ő cselekedeteit 1“ Bizonyságtevés kötelezettségét 
rójja ránk a múltúnk. Magunk elé kell állítani a kérdést, hogy 
ezer év hűséges isteni gondviselése meglátszik-e a mi keresztyén 
életünkön? Megvan-e bennünk a meggyőződés és a boldog 
öröm, hogy mi csakugyan keresztyén nép, Isten követői vagyunk? 
Ha alázatos lélekkel be kell ismernünk, hogy nagyon messze 
vagyunk a céltól, akkor István király emlékünnepe azt hirdeti, 
hogy a missziói munka, melyet Isten jósága 1000 éve megkez
dett, nincs befejezve. Akkor ennek a mai napnak van egy nagy 
fölszólítása a népünkhöz, elsősorban pedig az egyházainkhoz: 
menjüuk el és tegyünk tanítvánnyá mindenkit e hazában. E föl
dön több keresztyén felekezet hordozza magában a hivatást: 
Istenhez vezetni az egész népet. Vigyáznunk kell azért, hogy 
ne a mi cselekedeteink hire, a testvértelen egymás ellen hada
kozás hire terjedjen el a népek között. Isten cselekedetei hir- 
dettessenek. Tegyünk le az egymás ellen törő szeretetlenségről. 
Emelkedjünk még magasabbra az egymás megtörésén is, mert 
Isten nem azt parancsolja: tűrjétek meg egymást, hanem ezt: 
szeressétek egymást. Ha együtt munkálkodunk, akkor lesz egy- 
gyé, Krisztus követőjévé az egész népünk. Ez volt Isten akarata 
István király napjaiban és ez változatlanul az akarata ma is.

Ha elképzeljük magunkat egy nagy magas hegynek a tete
jére, ahonnan beláthatjuk a haza minden táját, ezekben a na
pokban szorgos munkálkodásban látnok népünket. A földért 
küzd. De látnok mindenfelé a falvak és városok tornyait, jeléül 
annak, hogy a mennyért is küzd ez a mi népünk. Óh, ha ezek
ben az Isten hajlékaiban hirdetett evangéliom megteremtené 
közöttünk a csodát, hogy az Úr, ki a magasságokban székel és 
látja napi küzdelmeinket éppen úgy, mint lelkünk vágyait, — 
meghallaná, hogy mindannyian együtt magasztaljuk az ő nevét, 
hallaná, hogy csak benne bízva esdekelünk hozzá, ha látná, 
hogy mi az egész világ előtt bizonyságot teszünk az ő nagy
ságos cselekedeteiről! Ámen.

Wolf Lajos
ceglédi lelkész.
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Vallás és élet.
Szenthár. vas. ut. 10. vas.

Jeremiás 7, 1—11.

. . .  Éppen a közelmúlt napokban történt, hogy egy bap
tista könyvárus keresett fel. s megvételre ajánlotta útitáskája 
könyveit. Amíg ő a könyveket elibém rakta, nekem hirtelen 
eszembe jutott, hogy az életben én most találkoztam először 
baptista emberrel. Elnéztem az elibém rakott könyvek felett és 
felvetettem a következő kérdést: Mondja el nekem őszintén, 
miért lett baptista... Miért hagyta ott előbbi gyülekezetét (re
formátus volt) és mit talált a baptistáknál olyat, amit előbbi 
egyházában nem talált m eg. . .  Mi kényszerítette őt arra, hogy 
baptista legyen ? ... S az én emberem bátran megnyilatkozott: 
Lényegében a következőket mondta: Azért lettem baptistává, 
mert a történeti egyházakban nem találtam meg az igazi, komoly 
istenes életet. A történeti egyházak tömegeinél a vallás nem 
lesz életté. Bezárják azt a templom négy fala közé. Ott kettős 
életet élnek a hívek. Szolgálják az Istent is, meg szolgálják a 
Sátánt is. A vallás ott ünnepi kegyes szórakozás és nem életet 
formáló hatalom, nem embert alakító e r ő ...  Rámutatott, hogy 
előbbi egyházában a templomi istentisztelet után a hívek egy 
nagy része a templomból a sörözőbe ment s ott a víg cimborák 
között mindjárt lehullott róluk minden, ami a templomban talán 
a lelkűkre szállt. Fájlalta, hogy vezető egyháztagok, előkelő 
presbiterek vad tivornyákon vesznek részt és a történeti egy
házak ezt szó nélkül elnézik, sőt sokszor hivatalosan rendezik. 
Oh, kérem, a történeti egyházak tagjainál a vasárnap nem szen
teli meg a hétköznapokat, ott a vallás nem üt pecsétet magára 
az életre. . .

Az igazat megvallva, nem ezt a feleletet vártam! Azt gon 
doltam, hallani fogok majd erőltetett igazolást arról, hogy csak 
felnőtt korban szabad keresztelni és csak akkor érvényes a 
keresztelés, ha egészen a viz alá bukik az ember — mert a 
baptisták tanításának a középpontjában valami ilyesmi á ll! De 
nem ! Az én emberem azt fejtegette és azt kifogásolta, hogy 
nálunk a vallás nem szenteli meg az életet.

Nem szállók itt perbe baptista felebarátainkkal, akik sok
szor elhitetik magukkal, hogy felettébb igazak, és elbizakodottsá
gukban a többieket semmibe sem veszik, de halljátok-e : milyen 
kemény panasz, milyen fájdalmas dorgálás hangzik felénk a 
felolvasott szentigékből is, nem embernek, hanem magának az 
Istennek az ajakéról! . . .  Miről is van s z ó ? ...  Jeremiás, „a 
könnyes szemű próféta", aki már egyszer parancsot kapott az 
Úrtól, hogy álljon a templomajtóba és az imádkozni induló sereg
nek megalkuvás nélkül hirdessen halálos Ítéletet, ha meg nem 
térnek és a bűnbánat zsákruhájába nem öltöznek... ugyanez 
a Jeremiás most új parancsot kap arra, hogy álljon ismét a 
templomajtóba és kiáltsa a fülébe Izrael egész nemzetségének,
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hogy csak az az istentisztelet kedves az Cr előtt, amelynek 
 életet megszentelő ereje van. „Jobbítsátok meg a ti utaitokat és 
 cselekedeteiteket — akkor lakozom veletek ezen a helyen!". . . 
Úgy látszik, az Istennek örök panasza ez. Az ige bizonysága 
szerint, Izrael népe önfeledten jár a kárhozat szabad, széles 
útján és emellett valami leplezetlen maga áltatással az Úrnak is 
szolgál. Háborogva szól az Isten: „íme ti loptok, öltök és paráz
nálkodtok, hamisan esküsztök és Baálnak áldoztok és idegen 
istenek után jártok — és eljőtök és megálltok előttem e házban, 
mely az én nevemről neveztetik". . .  és azután ugyanazokat az 
utálatosságokat cselekszitek. Izrael népe kétfelé sántikált. Ünnep
napjait a nagy Jehovának adta, de a hétköznapok cselekedeteivel 
idegen isteneknek s a Sátánnak szolgált. Betű szerint eleget 
tett az Isten parancsainak: zsoltárait, díszes templomát, minden 
vagyonának tizedét az Úrnak áldozta, hatalmas lángokkal égtek 
mindenkor az áldozati oltárok, hatalmas seregekben zarándokol
tak fel messze földről a Sión hegyére, a főpap szemkápráztató 
 öltözetekben fényes szertartások után ott járt a szentek szentjé
ben — de az élet mégsem szentelődött meg, szívüket nem ad
ták át az Úrnak, azt maguknak tartották meg, napjaik kormány
zását nem engedték át az Isten parancsainak...  így azután az 
•élet megcsúfolta a vallást! A hétköznapok megtiporták az ün
nepeket !

Óh, nem kell-e nekünk is alázatos fejhajtással a szívünkre 
engedni ezt a dorgáló isteni beszédet, ezt a régi prófétálást ? . . .  
Nem kell e újra meg újra felvetni a kérdést: Vallásosságomnak 
minő hatása van életem folyására ? . . .  Ajakam énekmondása, 
ige hallgatásom, könyörgésem imádsága ott csillog-e mindig 
egész valóm on?... Templombajárásom nem pusztán kegyes 
szórakozás-e, istenfélelmem nem hiábavaló reszketés-e az örök 
Biró e lő tt? ... Oh, nem kell-e új Jeremiásoknak a templomok 
ajtajába állni és kiáltani az Isten követelését: Emberek: a val
lás — életi Emberek a vallásnak át kell szőni életünk minden 
megnyilatkozását, mert különben az Isten haragját méltán hívja 
ki álszenteskedésünk! Halljátok-e, prófétai beszéden keresztül 
maga Isten szórja Ítéletét arra a vallásosságra, mely csak ünnepi 
merengés, de nem megszentelő hatalom, nem új életet adó erő.

Ugyanez a törvénye az istentiszteletre való összegyüleke- 
aésünknek is. Az igazi istentiszteleten mindig csodának kell 
történni: szívek átalakulásának, ó-ember halálának és új-ember 
feltámadásának. Annak a gyülekezetnek, amely az ámen csen
dessége után átlépi a templom küszöbét, másnak, különbnek 
kell lenni, mint annak a seregnek, amelyet a harangzúgás ösz- 
szegyűjtött. Bejövünk bűntudattal, bűnbánóan — kimegyünk 
bocsánattal, kegyelemmel. Bejövünk megfáradtán, megterhelten — 
kimegyünk megkönnyebbülten, új erővel. Bejövünk, mint a 
Sátán körmei közé esett nyomorult áldozatok, és kimegyünk 
mint akikkel együttjár az Úr. Az elbizakodott szívnek itt kell 
az  alázatosság isteni indulataival megtelni. A magabizó, saját
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erejét emlegető embernek itt kell meglátni, hogy egyedüli me
nedéke, bátorsága csak az Isten lehet. Aki bejön tépett, rongyos 
tékozlófiúi ruhában, az távozhatik a megváltottak fehér lakodalmi 
köntösében. Aki bejön csüggedten, a reménytelen szív kétségei
vel, az távozik innét csillagokon túl néző tekintettel, új remény
ség boldog bizodalmával. Mindig valami nagy változás, mindig 
valami nagy átalakulás a bizonysága annak, hogy igazán együtt 
voltunk az Istennel az ő orcájának szine előtt.

A nagy angol igehirdetőnek, Spurgeonnak életrajzából, egy 
megható feljegyzést mondok el. Ezt az istenanta nagy prédiká
tort hallgatta, hallgatta egyszer egy külvárosi kereskedő. Az 
istentisztelet után napokon át azt emlegette, hogy ő még ilyen 
istentiszteleten soha sem vett részt... Kérdezgették tőle: hát 
az ének volt olyan igen gyönyörű, vagy a prédikáció bűvölte 
el, vagy talán a nagy templomi sereg gyakorolt rá olyan rend
kívüli hatást? ... S a kereskedő azt felelte: Én mindezekről 
nem tudok számot adni, én csak azt tudom, hogy amikor a 
templomból hazaérkeztem, hamis mérlegemet összetörtem, ée 
a hamis mérlegsúlyokat azonnal a vízbe dobtam. .

Lássátok: ez az! Bement a templomba egy csaló kalmár* 
oda állt az Isten szine elé egy szívtelen kizsákmányoló, aki a 
külváros szegény népének könnyes filléreit rabolta el — és 
haza ment egy igazságos ember, aki elkiáltotta otthona küszö
bén: Soha többet!. . .  és összezúzta a hamis mérleget. . . Úgy-& 
mindegyiteknek azt súgja most a szíve: ez igazán áldott temp- 
lombajárás volt, ez igazán istentisztelet volt!

Nos, ilyet kíván tőlünk is az Úr! Egyikünk sem állhat 
olyan magasan, hogy a mai nappal még egy lépcsővel feljebb- 
ne emelkedhetnénk. Egyikünk sem lehet olyan tökéletes, hogy 
egy sugárral még fényesebbé nem tehetné az életét. Egyikünk 
sem lehet olyan közel az Istenhez, hogy még egy lépésre szük
sége ne volna. Azt mondják, hogy a legmagasabb hegyet is 
még egy végtelenség választja el az égtől. . .  Oh, itt az Isten 
előtt érzi-e a szíved, hogy még mindig milyen messze vagy 
tő le ? ...  Ez az istentisztelet vigyen egy lépéssel megint köze
lebb őhozzá. Ünnepeltél ma? Majd megmutatják a hétköznap
jaid, majd elárulja az életed! Ámen.

Nagy Miklós
zalaegerszegi lelkész.

Dániel könyörgése.
Szenthár. vas. ut. II. vas.

Dániel 9, 15—18.
Dániel, ez a csodálatos életű próféta, nem volt alacsony 

sorsú ember. Királyok kegyence, királyi udvarok mindennapos 
vendége ő. A prófétai könyv megállapítja róla, hogy Nabukodo- 
nozor király „felmagasztalá Dánielt és sok nagy ajándékot ada
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neki és hatalmat ada neki Babilonnak egész tartománya fölött 
és a babiloni összes bölcsek elöljárójává tévé őt.“ (24, 8.) Dárius 
király uralma alatt is jó sora volt. Dárius a birodalom egyik 
igazgatójává nevezte ki őt, sőt „őt szándékozók tenni az egész 
birodalom fölé.“ (61—3.) Látott ez a Dániel embereket, akik 
összetörtek, sírtak, jajgattak előtte, s könyörögtek hozzá, a ha
talmas királyi emberhez. És ime most — ebben az igében — 
ez az előkelő, nagyhatalmú férfi porbaomolva, „könyörgéssel, 
böjtöléssel, zsákban és hamuban" (93) könyörög Istenhez úgy, 
mint a legutolsó nyomorult rabszolga.

Nem volt Dániel gyáva ember sem. Olvassuk csak végig 
a könyv 5. fejezetét. Abban az időben, mikor királynak rossz 
hírt vinni, vagy királynak rosszat jósolni biztos halált jelentett, 
Dániel minden félelem nélkül, bátran és keményen Belsazár 
fejére meri olvasni a „mene, mene, tekel, ufarszin" fali írás 
titkos értelmét: „Véget vet Isten a te országosodnak." És ol
vassuk el a 6. fejezetet. Dárius király szíve ellenére kénytelen 
Dánielt az oroszlánok vermébe dobatni. Szeretné megmenteni. 
Dánielnek csak egy könyörgő szót kellene kiejtenie, a király 
megkegyelmezne neki. De ő nem mondja ki a könyörgő szót. 
Bátran, félelem nélkül bemegy az oroszlánok közé. És ez a 
bátor, haláltmegvető férfiú ebben az igében mégis úgy könyö
rög, mint egy megijesztett, síró gyermek.

Mi az oka ennek a könyörgésnek?
1. Dániel könyörög Istenhez, mert ismeri a valóságot. Hazája 

elpusztult. Dicsősége szégyenné változott. „Gyalázatára van 
Jeruzsálem és a te néped mindeneknek mi körülöttünk". (16 v.) 
Jeremiás keservével siratja hazáját. A próféta, akinek vigasz
talni kellene, most csak sírni tud. Spurgeon angol prédikátorról 
jegyezték fel, hogy úgy tudott vigasztalni, hogy amikor beteg
ágyaknál, koporsóknál megzendült ajkán a szíve mélyéről jött 
bizonyságtevés, akkor felszáradtak a könnyek és elsimultak a 
ráncok a bánatos arcokon. De amikor ez a nagy vigasztaló az 
édesanyja koporsója mellett állott, akkor görcsös zokogással 
borult rá arra a koporsóra és csak sírt, sírt, sírt. Dániel próféta 
hazája sírja fölött nem tudott erős maradni. Porbaomlik és zo
kog. De a fájdalmán, a könnyein keresztül is felismeri azt a 
tényt, hogy hazáját nem a balszerencse, nem a világpolitika 
alakulása, nem a hatalmas szomszéd kegyetlensége taszította a 
sírba, hanem a bűn. „A mi bűneinkért, a mi atyáink hamissá
gaiért. . . “ (9, 16.) És felismeri azt a tényt is, hogy hazáját nem 
a jószerencse, nem a világpolitika újabb alakulása, nem királyok 
kegye, hanem egyedül csak Isten kegyelme tudja új életre tá
masztani. Királyi udvarokban forgolódó, politikával foglalkozó 
ember volt. Három trónváltozást élt át. Babiloniak, médek és 
perzsák adták át egymásnak a hatalmat. Milyen könnyű lett 
volna néki terveket szőnie, összeesküvést szítania, hangulatot 
teremtenie hazája felszabadítása érdekében. De ez a tényeket 
igazán ismerő ember azt tartja a legfontosabb, a legelsőbb
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dolognak, amit hazájáért megtehet, hogy könyörög Istenhez: 
„Uram, a te igazságod teljessége szerint forduljon el, kérlek, a 
te haragod és búsulásod a te városodtól, Jeruzsálemtől, a to 
szentséges kegyedtől." (16 v.) Mintha csak Pál apostolt halla
nánk, aki Kolosséba, ebbe a sok bajjal, nehézséggel küzködő 
kicsiny keresztyén gyülekezetbe, levelet írva, mint a legnagyob
bat, a legtöbbet, a legértékesebbet említi meg azt a tényt: „Én 
imádkozom értetek." (Kol. 1, 9.).

Most volt István király napja. Komoly, kutató lélekkel 
nézted meg hazád sorsát. Megláttad-e a valóságot, a tényeket? 
Megláttad-e, hogy nem a balsors csapása, nem valami „szomorú 
magyar végzet", hanem bűneink büntetése van rajtunk? É& 
megláttad-e azt a másik tényt, hogy nem a párttagságod, nem 
a politizálásod, nem a búsulásod, hanem egyedül a bűnbocsá
natért való könyörgésed segíthet ezen a szerencsétlen országon, 
így van ez nemzetek és emberek életében egyaránt. Egyik olda
lon, a veszteség oldalán Trianon és kisebbségi sors, gáztámadás 
és légiháború, nyomor és munkanélküliség, szovjet és istenellenes- 
liga; a másik oldalon, a nyereség oldalán béke, munkásbiztosí
tás, árvaház, szeretetház, kinai misszió, ukrán templomok, népek 
ébredése mind mind csak jelenség, csak következmény, csak 
okozat. A bűn szokta magára ölteni hol egy békedelegátusnak, 
hol egy embernyúzó kapitalistának, hol egy fegyvergyárosnak, 
hol egy Leninnek az álarcát, és a kegyelem szokott a szeretet, 
jóság, áldozatkészség, bizonyságtevés, hit és ébredés fátylai 
mögé rejtőzni. A jelenségek mögött a valóság mindig a bűn és- 
a kegyelem. Mondd, nincs a te életedben semmi a veszteség 
oldalon? Ha van, akkor könyörögj a kegyelemért.

2. Könyörög Dániel azután azért is, mert ismeri önmagát. 
A Habsburg dinasztiában volt egy nagyon kifejező temetés* 
szokás. Amikor a temetési menet a kripta ajtaja elé ért, az 
egyik halottvivő szerzetes megzörgette az ajtót és elmondta, 
hogy Ausztria császára, Magyarország királya kíván bemenni. 
De az ajtó zárva maradt. Azután újra zörgetett és elmondta az 
elhúnyt uralkodó érdemeit, hogy milyen nagy hadvezér, bölcs 
kormányzó, népét szerető fejedelem volt. Erre sem nyílott ki 
az ajtó. Végül így zörgetett: „Egy bűnös ember kér bebocsát- 
tatást." Ekkor végre kitárult a kripta ajtaja.

Milyen könnyen megszédülhetett volna Dániel. Milyen 
könnyen ajkára tolúlhatott volna a dicsekedés szava: ime, én, 
fogoly nép rabgyermeke, a király után első ember lettem a 
birodalomban. Megízlelte a hatalmat s talán megértenénk őt 
akkor is, ha büszkévé és elbizakodottá válik, hiszen az a kor 
az ember istenítésének kora volt. Térdükön csúszkáltak az em
berek a hatalom birtokosai előtt. De Dániel jól ismeri magát. 
Tudja, hogy a hatalma, bölcsesége, dicsősége, mind csak külső
máz, és ő nem más. mint egy bűnös nyoinorúlt ember. Aláza
tosan beismeri: „Vétkeztünk, gonoszul cselekedtünk." Ebben a 
„mi“-ben benne van az „én" is. Tudja nagyon jól, hogy Isten



313

előtt semmire sem hivatkozhatik, hogy Isten előtt könyörögnie 
kell. „Nem a mi igazságunkban, hanem a te nagy irgalmassá
godban bízva terjesztjük elődbe a mi esedezésünket." (18. v.) 
Ujtestámentomi szavak ezek. Megint Pál apostol jut az ember 
eszébe, aki élete minden eredményét elfelejtve nem szégyenli 
tanítványának, Timótheusnak a füle hallatára — pedig az ember 
legjobban a gyermekei és tanítványai előtt szokta szégyelleni 
gyarlóságait — bevallani: „A bűnösök között első vagyok én.“ 
(I. Tim. 1, 15.)

Ismered te az embereket ? Az emberismerethez nem lélek
tani ismeretek, nem jó szem, nem mérlegelő képesség kellenek, 
hanem elsősorban az az alapvető bibliai ismeret: mindnyájan 
bűnösök vagyunk. És magadat ismered? Ha megakarod tudni, 
ki is vagy te, elmehetsz tudósokhoz. Megmondják, hogy milyen 
és mennyit ér a tested, vagy elmondják, hogyan működik a 
lelked, de a valóságot nem laboratóriumokban, nem kísérleti 
helységekben lehet megtudni, hanem a templomokban; nem is 
tudományos könyvekből, hanem a bibliából: bűnös ember vagy! 
Tudom, hogy ez nem kellemes megállapítás. De az Ige nem is 
arra való, hogy kellemességeket, hanem hogy igazságokat mond
jon. S ha ez így van, akkor nem „társaloghatsz" Istennel, mint 
egyenrangú az egyenrangúval, nem követelőzhetel, mint a fél 
a biztosító intézetben, nem hivatkozhatol semmi érdemre vagy 
eredményre, akkor csak könyörögnöd lehet, mint a rossz gyer
meknek borús arcú édesatyja előtt: „Könyörülj rajtam!“

3. Végül könyörög Dániel azért is, mert ismeri Istent. Volt 
alkalma megismerni. Ott a porban visszaemlékezik Isten csodá
latos vezetésére. Eszébe jut a boldog vallomás, amelyet még 
az oroszlánok verméből kiáltott ki Dáriusnak: „Az én Istenem 
elbocsátá az ő angyalát és bezárá az oroszlánok száját és nem 
árthattok énnékem". (6, 22.) Egyéni életének tapasztalata mellett 
eszébejut népének boldog tapasztalata: „Kihoztad a te népedet 
Egyip'om földéből." (9, 15.) És ezekre a tapasztalatokra rá meri 
építeni bizodalmát. Isten nagy irgalmában bízva esedezik. Ismeri 
Istent és tudja, hogy a könyörgés nem valami lélektani fogás 
háborgó lelkek lecsillapítására, nem kegyeletből megtartandó 
régi szokás, hanem az egyetlen út az irgalom megszerzésére.

Gondold el most, hogy ennek az embernek milyen tökélet
len volt az istenismerete. Csak morzsákat ismert a kegyelem 
asztaláról, de nem ismerte a kegyelem élő kenyerét: Jézus 
Krisztust. Nem látta a szeretet és irgalom napját fölragyogni a 
golgotái kereszt felett. Nem ismerte ezt az igét: „Valamit kértek 
az Atyától az én nevemben, megadja néktek." És mégis rá meri 
bízni Istenre egyéni és nemzeti sorsát. Lehet, testvérem, hogy 
neked még nem volt se egyéni, se közösségi életedben olyan 
boldog tapasztalatod, mint Dánielnek, mégis bíznod kell Benne, 
mert tökéletesen megismertette magát veled a Jézus Krisztusban. 
Lehet, hogy mindenki azt ajánlja: ne könyörögj, ne imádkozz, 
mert Isten úgysem hallgat meg, — lehet, hogy mindenki azt
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mondja: ne imádkozz magadért, családodért, egyházadért, hazád
ért, mert ennek nincs semmi haszna és értelme, — lehet, hogy 
még a lelkiismereted is azt mondja: ne könyörögj bűnbocsánat
ért, mert a te bűneidre nincsen bocsánat. Testvérem, ne hallgass 
senkire, te csak könyörögj porbaomolva, szakadatlanul. Könyö 
rögj, nem a te igazságodban, hanem a Krisztus szent vérében 
bízva.

Nézd, egy előkelő, bátor, büszke férfi ott térdel a porban 
és könyörög. Térdelj melléje és könyörögj vele. De te a Krisztus 
nevében könyörögj. Ámen.

Kékén András
hódmezővásárhelyi lelkész.

Az ébredés csodái.
Szenthár. vas. ut. 12. vas.

És. 29, 18 -21 .

A próféta csodálatos változásokról beszél. Ezek a változá 
sok nem egy embernek, hanem sokaknak, egész népnek az 
életében következnek be. Akik a keresztyénség történetét isme
rik, azok tudják, hogy ez a jövendölés ismételten beteljesedett 
már. Isten Szentlelke nemcsak egyes emberek életét változtatja 
meg itt-ott. hanem sokszor egy időben, egy helyen sokaknak 
a lelkét megragadja. A Szentléleknek ezt a szélesebbkörű ki
áradását az emberi szívekbe újabban ébredésnek nevezik.

A mai ember mélyreható változásoknak a korában él. 
Olyan óriási változások játszódnak le szemünk előtt népeknek 
az életében, hogy a mai ember már szinte semilyen változáson 
nem csodálkozik. Az ébredés által hozott változások azonban 
még a változásokhoz hozzászokott mai ember számára is csodá
latosak. Ezek olyanok, amilyeneket ez a világ nem mer várni 
és amilyeneknek a lehetséges voltában a világ kételkedik. Ve
gyünk szemügyre néhányat azok közül a csodálatos változások 
közül, amelyeket a próféta az ébredések koráról látnoki szem
mel felsorol.

És meghallják ama napon a siketek az irás beszédeit. 
Ezekkel a szavakkal jelöli meg a próféta az egyik legfontosabb 
változást. Az ébredés előtti kornak egyik legnagyobb nyomorú
sága éppen az, hogy az emberek mintha süketek volnának az 
irás szavával szemben. Fülük van, de nem hallanak. Eljárnak 
Isten házába, talán még a biblia olvasása is szokásban van, 
azonban nem értik meg az Istennek a beszédét. A prédikációban 
szép szavakat keresnek, az igehirdetőtől műélvezet nyújtását 
várják, de nem gondolnak arra, hogy azokon a szavakon ke
resztül az élő Istennek az üzenete száll feléjük éppen az ő szá
mukra. Csak a prédikátor szavát hallják, de nem hallják meg 
a prédikátor szaván keresztül az Istenét. Erre egyszerűen nem 
is kiváncsiak. Ennek egyik szomorú következménye azután az,
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fiogy az írás szava nem tudja megváltoztatni az életüket. Évről- 
évre istentiszteleteknek a sokasága múlik el anélkül, hogy ezek
nek a hatása a nép életében meglátszana. Ami változás van, 
az a politikai és gazdasági viszonyok változásának a következ
ménye, de nem az irás szavának a hatása. Mivel az emberek 
nem az Isten szavát figyelik az igehirdetésben, sőt nem is hiszik 
komolyan, hogy az élő Isten szól hozzájuk, azért megcsökken 
az istentiszteleteknek a vonzó ereje is. Az ébredés előtti időkben 
a népnek, a gyülekezeteknek nagyrésze csak ritkán, kiváltságos 
alkalmakkor látogat el az Isten házába. Csak a nagy ünnepek, 
egy egy még nem hallott igehirdetőnek a megjelenése képesek 
csak nagyobb tömegeket a templomba vonzani.

Amikor az ébredés Isten Szentjeikének a hatására meg
indul, akkor egyszerre minden csodálatosan megváltozik. Embe
rek, akik közönyösek voltak az Isten dolgaival szemben, egy
szerre élénk érdeklődéssel kezdenek azokkal foglalkozni. A 
templomban nem az lesz a fontos, hogy hogyan mondja a lel
kész, hanem hogy mit mond. Nem a szép, hanem a jó prédi
kációban gyönyörködik a lelkűk. Mindez azért lehetséges, mert 
a Szentlélek hatására az emberek megérzik a szentséges Isten 
közellétét, megrendült lélekkel ülnek és figyelnek, mint ahogyan 
illik akkor, amikor tudjuk, hogy a mindenségnek Ura közel van. 
A süketek meghallják az irás beszédét.

A másik csodálatos változás rokon ehhez. A homályból és 
sötétségből a vakoknak szemei látni fognak. Az emberek leg
nagyobb része úgy él ezen a világon, hogy a láthatatlan világ 
valóságából és szépségéből nem fog fel semmit sem. Lenézik 
és megvetik a láthatatlan világot, nem igyekeznek bejutni Isten 
országába, mosolyognak a túlvilági életen, mert szemük van és 
mégsem látnak. Ez a világ nemcsak hogy nem hisz a láthatatlan 
dolgokban, de azt sem hiszi, hogy azok az emberek, akiknek 
most minden figyelmük a földiek felé fordul, égieket kereső és 
égiekben gyönyörködő emberekké alakulhassanak át. Az olyan 
ember számára, aki vak a lelki dolgokkal szemben, nincsen 
nagyobb ostobaság és vakmerőbb állítás, mint az, hogy ő maga 
is máskép fog egyszer gondolkodni és máskép fog egyszer min
dent látni az Isten kegyelméből. A próféta azonban bizonyos 
abban, hogy lesz ilyen idő, amikor az emberek a sötétből és 
a homályból látni fogják a lathatatlan világ dicsőségét és abban 
gyönyörködik a lelkűk.

A láthatatlan világ meglátásának a következménye lesz 
azután az, hogy a látható világ jelenségiről is megújult látása 
lesz a megújult embernek. A szenvedésben és a nyomorúságban 
az élet legsötétebb rémét látja az Isten nélkül élő ember, de az 
ébredésben Istenre talált ember már egészen más szemmel néz 
rájuk. A szenvedésnek és a nyomorúságnak kiszakadt a ful
lánkja. És nagy örömük lesz a szenvedőknek az Úrban és a 
szegény emkerek vigadnak Izrael Szentjében. A lélek békessé
gét megismert ember örömét nem tudja már kioltani a testi
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szenvedés. A mennyei kincsek boldog birtokosa nem esik már 
kétségbe a földi szegénységben. Ellenkezőleg tudják már, hogy 
a szenvedés és a nyomorúság eszköze lehet annak, hogy a lélek 
legyen egészségesebb és gazdagabb. Mivel tudják, hogy a szen
vedés és nyomorúság által közelebb lehet jutni az Istenhez é» 
mivel a lelki ébredésben részesült szenvedő és szegény számára 
ez a legfontosabb, ez a minden, azért a szenvedés és a nyomo
rúság ellenére is megvan az örömük az Úrban és a vigasságuk 
az Izrael Szentjében. Hihetetlen ez annak, aki ezt nem tapasz
talta és éppen azért csodálatos. De ha csodálatos is, megtörtén
hetik, jövendöli a próféta.

Az ébredésben részesült, megváltozott életű emberek, akik 
süketek voltak és most hallanak, akik vakok voltak és most 
látnak, akik szenvedésben és nyomorúságban is vigadni tudnak 
az Istenben, csodálkozva veszik észre, hogy megkevesbedett a 
gonoszság a földön. Ez teszi az Úrban való örömüket olyan 
édessé, hogy a kegyetlen elveszett és a csúfolódó elpusztult és 
kivágattak a hamisságnak minden őrei. Ez a csoda három irány
ban megy végbe. Az egyik az, hogy eltűnnek a gonoszok, mert 
átváltoznak. Amikor sokan felébrednek és átadják életüket az 
Úrnak, akkor mintha kivágattak volna a gonoszok, mert hiszen 
Isten Szentlelke gonosz életeket összetört és életeket, melyek 
eddig átkot és szenvedést árasztottak, áldást sugárzó életekké 
változtatott át. A másik irány, amelyben ez a csoda végbemegy 
az, hogy a megváltozott életű ember másnak látja az embereket 
is, meg önmagát is. A hitetlen ember nagyon rossznak és javít
hatatlannak látja az embereket, akik felett hamar pálcát tör, 
akiket elitéi egy szóért, de nagyon enyhe bírája önmagának. 
Mikor a Szentlélek egy embert újjászült, akkor az az ember 
önmagát látja a leggonoszabbnak és mivel Isten könyörülő, 
mentő szeretetét önmagán, a minden büntetésre méltó gonoszon 
tapasztalta meg, tud könyörülni másokon is, nem lesz kegyetlen 
és hamis bírája embertársainak és egész hittel hisz abban, hogy 
a legreménytelenebbnek látszó, legromlottabb emberek is meg
változhatnak. A harmadik irány pedig az, hogy az ébredés még 
azoknak az életében is érezteti gonoszságot fékező hatását, akik 
nem térnek meg. Megfigyelhetjük, hogy olyan vidékeken, ahol 
Dten Szentlelke ismételten támasztott már mélyreható és széles
körű ébredést, az egész társadalomnak az erkölcsi színvonala 
emelkedik. Finnországban és Angliában, ahol ismételten voltak 
ébredések, az egész társadalomban, nemcsak a hívők, hanem 
a hitetlenek körében is több a becsületesség, több a nemesszívü- 
ség, több a megértés minden jó ügy iránt, mint nálunk, ahol az 
ébredések csodái még annyira ismeretlenek.

Azoknak a bűnöknek a sorából, amelyeknek az ébredéi 
következtében való visszaszorulását a próféla megjövendöli, 
egyet szeretnék még különös nyomatékkai kiemelni. Emberekről 
beszél a próféta, akik tőrt vetnek annak, aki őket a kapuban 
megfeddi. Nyilván a maga szemszögéből különös gonoszságot
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lát ebben a próféta. A Szentlélektől mélyebben meg nem érin
tett társadalomnak az egyik legjellemzőbb vonása és bűne is 
egyúttal, hogy határtalan gőgjében nem ismer birót önmaga 
felett, még az Istent sem. Ezért nem engedi magát megfeddeni. 
Haragszik az olyan igehirdetésre, amelyik az Isten ostorát su
hogtatja meg a lelke felett. Csak olyan prédikációkat vár, ame
lyek nem nyugtalanítják a lelkét. Ilyen társadalomban szomorú 
sorsuk van a prófétai lelkeknek. Izrael fiai megölték, megkö
vezték a prófétákat, mert azok az, elevenükre tapintottak, mer
ték bűneiket a szemükre hányni. És ez a társadalom, ez a nép, 
ez a gyülekezet mennyiben különb Izrael fiainál? Nemcsak 
addig jó-e az igehirdető, amíg nem meri a bűnt megmutatni, 
amíg csak olyan beszédeket tud mondani, amelyekből nincs mit 
magunkra venni? Nem hördül-e fel a te lelked is, mintha va
lami hallatlan sérelem esett volna rajtad, valahányszor úgy ér
zed, hogy a szó a szószékről szíven talál? Ha azt szeretnéd, 
hogy azok a csodálatos változások, melyekről a próféta szól, 
nálunk is bekövetkezzenek, akkor tudd meg, hogy legelőször 
ennek a magatartásnak kell megváltozni. Tudd meg, hogy jót 
tesz veled az Isten, ha az ő szolgája által megfedd tégedet,, 
mert akit szeret az Ur, megdorgálja és megostoroz mindent, akit 
fiává fogad. Alázd meg magad Istennek hatalmas keze alatt és 
azután imádkozzál csendes szívvel azért, hogy Isten Szentlelke 
mireánk is kitöltessék.

Bélák János
gércei lelkész.

Isten részéről való számoltatásunk 
kérdései.

Szenthár. vas. ut. 13. vas. Zak. 7, 4—10.
Régi, nagyon régi és nagyon mozgalmas időkből hangzik 

felénk az imént felolvasott prófécia. Zakariás próféta kb. 520—530 
évvel Kr. úrunk szül. előtt prófétáit Jeruzsálemben. Fájdalmas 
emlékekkel és izzó reménységgel teljes volt akkor Izrael lelke. 
A 70 esztendei babilóniai fogság nyomora és keserűsége már 
elmúlt, de emléke élénken élt még a szívekben. Zorobábel, Ne- 
hemiás és Esdrás hazavezették a fogságból a megmaradt népet, 
folytonos harcok között fölemelték Jeruzsálem kőfalait, a lerom
bolt templomot is újra felépítették. A múlt fájdalma, a jelen 
nagy felbuzdulása és a jövő édes reménysége összevegyültek 
a szívekben.

És ekkor emelte fel szavát Isten küldöttje: Zakariás próféta 
és valósággal számoltatta Jehova nevében az új idők küszöbén 
Izrael népét. Ez a számoltatás tartalmánál fogva azonban any- 
nyira alkalom és idő feletti, hogy benne megtaláljuk annak a 
számoltalásnak a tulajdonságait és nagy kérdéseit, amelyekkel 
Isten minden nagy idő kezdetén számoltatni szokta az ő népét-
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Zakariás idejében Izrael népe valahogyan nagyon hasonló 
helyzetben volt ahhoz, amiben van most a mi nemzetünk. Fáj
dalmakkal teli évezredes múlt van mögöttünk is, amelynek 
utolsó évtizedei a babilóniai fogság keserveit juttatják eszünkbe. 
Volt nekünk is boldog korszakunk, amint Izraelről mondja a 
próféta: „Mikor még Jeruzsálem népes és gazdag vala a körülte 
való városokkal együtt és mind a déli táj, mind a lapályföld 
népes vala.“ Nemde valósággal a mi trianonelőtti boldog évtize
deinkre és régi dicsőségünkre való emlékezés vonásai!

És vannak nekünk is reményeink, szent vágyaink és sar
kal bennünket is olthatatlan tüzű akarat új idők alkotásai, szebb 
jövendőnk felé.

Álljunk meg tehát és hallgassuk meg, mert hozzánk is 
szól a próféta ajkán a számoltatás igéje az új idők küszöbén.

Mik e számoltatás kérdései?
Isten részéről való számoltatásunk kérdései ezek:
1. Elég-e a böjtölés — bűnbánat nélkül?
2. Elég-e az áldozat — engedelmesség nélkül?
3. Elég-e az ige — igaz élet nélkül?
I. Az emberek a föld minden részében és a futó idő min

den korszakában böjtöléssel is keresték Isten tetszését. Évezre
dekre visszamenőleg megtaláljuk mindenfelé a böjt nyomait. 
Mózes törvénye már tanít a böjtről; bőjtöltek a birák és a kirá
lyok korában. Dávid király beteg gyermeke felett bőjtölve várta 
imája meghallgatását. Bőjtöltek kér. János tanítványai, sőt az 
első keresztyének korában is megtaláljuk a böjt gyakorlatát. 
A kér. középkor a böjtre éppen úgy nagy súlyt helyezett, mint 
ahogy a keleti brahmanizmus is nagy öntetszelgéssel űzi a test 
sanyargatását az étel megvonásában is.

A babilóniai fogság alatt a zsidók bizonyára igen gyako
rolták az Istennek böjtöléssel való tiszteletét, hiszen Zakariás 
próféta éppen ezért kérdezi ettől a nemzedéktől: „mikor bőjtöl- 
tetek és gyászoltatok az ötödik és hetedik hónapban és pedig 
70 esztendeig, avagy bőjtölvén nékem bőjtöltetek-e?“

Van tehát böjt, amelyhez Istennek semmi köze nincsen, 
amikor nem Istennek bőjtölünk. Ez az, amikor az emberek, mint 
a farizeusok, azért bőjtölnek, hogy kérkedjenek külső vallásos 
cselekedeteikkel és az emberektől láttassanak, amikor böjtjükkel 
semmi lelki jót nem kötnek össze. Ez a böjtért való böjtölés, 
amelynek sem magasabb célkitűzése, sem mélyebb lelki forrása 
nincsen.

De van böjt. amikor az emberek Istennek bőjtölnek.
Ez az a böjt, amely nem cél, hanem a cél szolgálatából 

fakadó következmény, amikor a lélek állapota, küzdelme, vívó
dása önkéntelenül szüli a böjtöt.

Krisztus Urunk is bőjtölt, mikor messiási és megváltói 
hivatása és munkája elején volt. Pál apostol is bőjtölt, mikor 
meg kellett sanyargatnia testét, hogy úgy fusson, mint nem 
bizonytalanra. Az evangélikus is tud bőjtölni, mikor készül a
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nagy pillanathoz, hogy méltón vegye az Úr asztalának szent 
javait, vagy amikor nagypénteken gyászoló, megtört szívvel a 
keresztfához járul.

Tehát a böjt magában semmi, ellenben a bűnbánat, a töre- 
delem, a lelki megújhodás böjt nélkül is mindennek bölcs és jó 
kezdete, mert az Istennek tetsző lelki megújhodás első lépése.

Bizony ideje volna már, hogy legalább a keresztyénségen 
belül tisztában lenne minden lélek azzal, hogy „nem az fertőzteti 
meg az embert, ami a szájon bemegy, hanem, ami a szájon kijő.“

Nem elég tehát semmiféle külső istentisztelet, semmiféle 
kultusz és meddő, üres hívság minden, ami csak külsőleg mutat 
gyászt, de a lelket nem mozdítja meg, hogy küzdelembe szálljon 
a rossz, a bűn ellen.

A töredelmes lélek az igazi böjt, amelyet keres az Isten 
lelke nálunk, amikor azt kérdezi: „vájjon nékem bőjtöltetek-e ?“ 
És ha azt akarjuk, hogy istentiszteletünk, tehát minden vasár
napunk és ünnepünk új élet forrása legyen és erőt vigyen bele 
a hétköznapi életbe és új idők nagy feladatainak megoldásához 
segítsen, tisztán kell látnunk és a kérdésre: elég-e a böjtölés 
bűnbánat nélkül? — bátran kell felelnünk, nem elég. Sőt a 
böjtölés és a kultusznak akármilyen ténykedése és apró jó cse
lekedete magában véve soha, de mindig egyedül a magábaszálló, 
töredelmes lélek az, amelyik a megpróbáltatások között méltókká 
tesz Isten megsegítő kegyelmére.

Sírással bőjtöljetek, mondja Ezsaiás próféta, és ne ruhái
tokat, hanem szíveiteket szakgassátok meg.

Krisztus Urunk pedig az evangéliom idejét azzal kezdte 
hirdetni: „Térjetek meg, mert elközelített Istennek országa".

II. Isten részéről való számoltatásunknak második kérdése: 
elég-e az áldozat — engedelmesség nélkül?

A régiek istentiszteletének a böjtölés és önsanyargatás 
mellett egy másik módja és eszköze volt az áldozat. Az áldozat
nak voltaképen az volt a lényege, hogy az ember visszaadjon 
valamit az Istennek abból, amit az Istentől nyert. Ezért áldozott 
a pásztor juhainak, vagy bárminő barmának zsengéjéből, a 
földmíves Istennek áldozta az első búzakévét, majd az új liszt
ből sült első kenyeret, avagy áldozott bort, olajat szőlőjének, 
vagy gyümölcsösének terméséből. Volt rá eset, hogy nagy hord
erejű kérdésekkel kapcsolatban azzal keresték az Istennek, vagy 
az isteneknek tetszését, hogy emberi életet, gyermeket, hajadont, 
ifjút áldoztak fel égő oltáraikon.

Ezekhez az áldozatokhoz idővel az áldozok lakomája csat
lakozott. Az áldozat egy részét megégették, hogy annak illata 
kedves ajándékul szálljon az égiek felé, de a többi részét a 
papok és az áldozatot hozók maguk fogyasztották el. Feltehető, 
hogy az áldozás idején sokszor elhomályosult az Istennek nyúj
tott ajándék jelentősége és előtérbe lépett a babona. Ezért kér
dezi a próféta a nagy számoltatásnál: „mikor ettetek és mikor 
ittatok, avagy nem magatoknak ettetek és ittatok-e ?“
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Ebben a szemrehányásban benne van az a mély igazság, 
hogy Isten mindannyiszor, valahányszor neki valami kedveset 
áldozni akarunk, megköveteli azt, ami neki elsősorban kijáró 
és kedves az áldozó részéről: az odaadó, hálás és engedelmes 
szívet. Az áldozatban mindig is ez volt a fontos, hogy milyen 
szívvel közelít Isten felé az, aki az ő kedvét, tetszését keresi 
áldozatával.

Már Ábel áldozata azért volt kedves az Úr előtt, mert 
őmaga szelídlelkű volt. Hoseás próféta által azt hirdeti az Úr: 
„Szeretetet kívánok és nem áldozatot és Istennek ismeretét inkább, 
mintsem égő áldozatokat.® Pál apostol pedig az evangéliomi idők 
buzgósággal teljes kezdetén azt hirdeti Athénben, hogy „Isten 
embereknek kezeitől nem tiszteltetik, mintha valami nélkül szű
kölködnék, holott Ő ad mindeneknek életet, leheletet és mindent.®

Nem elég tehát az áldozat — engedelmes lélek nélkül.
Mi evangéliomi keresztyének Istennek nem mutatunk be 

étel és ital áldozatokat, de mégis járulhatunk és járulunk is 
Isten színe elé áldozatainkkal. Ilyen áldozatunk az ima, az ének, 
az Isten dicsérete, templomi szolgálatunk és az Isten szent ügye
ire, az egyház nemes céljaira nyújtott áldozatunk akár munkában, 
akár adományban. De ez a mai ember is, aki lelkének áldozatát 
így mutatja be Istennek, tanulja meg a nagy számoltatásnál, 
hogy nem elég az áldozat — engedelmesség nélkül.

Nekünk mindig éreznünk kell, hogy amit nyújtunk, lélekkel 
kell nyújtanunk és ha mégannyit szolgálnánk és áldoznánk is az 
Úrnak, az csak az Isten felé nyújtott parányi morzsa, abból a 
sok jóból, amivel az ő kegyelme naponként eláraszt bennünket.

Nekünk voltaképen mindig egész-magunkat kell adnunk, 
ha arról van szó, mit adjunk az Istennek. Ezt a nagy odaadást, 
ezt a teljes engedelmességet kívánja az Úr apostola is a római 
levélben : „Kérlek azért titeket, atyámfiai, az Istennek irgalmas
ságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek 
kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket és változzatok 
el a ti elméteknek megújulása által.®

Az életért, a mindennapi kenyérért, a boldogságért — adni 
akarunk valamit az Istennek? Nem lehet elég az alamizsna, 
sem pedig bármily nagy áldozat, mert magunkat kell adnunk. 
Halljuk meg és teljesítsük, amit az Úr a Példabeszédek könyve 
szerint kíván: „Adjad én nékem, fiam, a te szívedet és a te 
szemeid az én utaimat megőrizzék.®

Nem elég az áldozat — engedelmesség nélkül!
III. Még egy kérdése van a nagy számoltatásnak: elég-e 

az ige — igaz élet nélkül?
Mi evangélikusok az istentisztelet legfőbb részének az Isten 

igéjének hirdetését tekintjük. Istent ott tisztelik a legkomolyabb 
és legodaadóbb lélekkel az emberek, ahol vizsgálják az Írásokat, 
amelyekben Isten kijelentett akarata és az ember üdvösségének 
útja van lefektetve. Nekünk azokkal kell foglalatoskodnunk 
templomainkban, amelyek a mi Atyánknak dolgai és ez a fen
séges feladat a mi istentiszteletünknek a fénypontja.
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Ennek az örök igének a magvát hirdették már a próféták, 
hirdeti újra Zakariás is. „Avagy nem ezek a beszédek-e azok, 
amelyeket szólott vala az Űr az előbbi próféták által" — mondja 
a mai prófétai megnyilatkozás. Aztán hallja ő maga, Zakariás, 
— a régi és mindig új, az örök igét, amelyet Mózes is törvénybe 
fektetett (2. Móz. 22, 21.), Ezsaiás is hirdetett (1, 23.): „Igaz 
ítélettel Ítéljetek és irgalmasságot és könyörületességet gyako 
roljon kiki az ő felebarátjával. Özvegyet és árvát, jövevényt és 
szegényt meg ne sarcotjatok és egymás ellen még szívetekben 
se gondoljatok gonoszt."

Igazság az ítéletben, könyörület a gyengék és szenvedők 
iránt, jóság mindenkihez! íme a törvény és a próféták! íme az 
evangéliom magva: igazság, szeretet, tisztaság!

És mért kellett ezeket minden prófétáknak és apostoloknak 
annyiszor újra és újra hirdetniök? Mért hangzik évezredeken át 
újra és újra ez a változatlan mennyei ige, mint örök isteni szó
zat — a változásokban gomolygó földi világ fölött?

Mert ez az örök programm és az örök gyógyír a gyarló 
ember és vajúdó társadalma számára. Ez a világosság a sötét
ségek világa felett.

De csak azért, hogy elhangozzék, mint igéző, aztán elhaló 
szó a pusztában? Csak azért, hogy néha-néha vetítsen egy-egy 
vígaszsugarat a földi nyomorúságok közé?

Nem. Nem lehet az.
Nem elég az ige — igaz élet nélkül! Az igének mindig 

teljesebben testté kell lennie az emberben és a földön.
Isten részéről való számoltatásunknak ez a harmadik és 

a legerősebb érintése. Ha jobb, szebb, igazabb, áldottabb jövőt 
akarunk, mindig több és több igazságot, szeretetet, tisztaságot kell 
belevinnünk az örök isteni igéből a gyarló emberi éleibe.

Az ég szüntelenül nyugtalanít és ostromol, minden isten
tisztelet és igehirdetés isteni figyelmeztetés számunkra: nem elég 
az ige — igaz élet nélkül!

* *
Hí

Minden prófécia jobb időket, szebb jövendőt hirdetett, de 
megjelölte azok eljövetelének lelki feltételeit is, amint azt Isten 
az ő választottainak megjelentette.

Ma is minden igehirdetésnek ez a lényege és magasztos 
rendeltetése. Új világot hirdetünk, — de csak megújhodott em
bereknek. Ez a megújhodott ember pedig az lesz, aki megérti 
az Isten részéről jövő számoltatásból, hogy nem elég a külsőség 
és a szó az Isten tiszteletében, nem elég a kultusz, hanem ezek 
nél sokkal többet: töredelmes és engedelmes lelket és igaz életet 
vár tőlünk az Isten.

Úgy adjuk meg az Istennek, amit vár tőlünk, hogy ő is 
megadhassa, amit tőle várunk. Ámen.

Bartos Pál
szarvasi lelkész.
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Istennek engedelmeskedve.
(Szenthár. u. 14. vas.)

Zsolt. 50, 14 -15.

Bizonyos, hogy mindnyájan szeretnénk az isten szereteti 
teljességének az élvezését. Rendelkezésünkre is áll az és csupán 
tőlünk függ, mennyi árad ebből az életünkre. Egészen tőlünk 
függ, mennyit szívunk be a tüdőnkbe a fenyőerdő illatos leve
gőjéből, tőlünk függ, mennyi napsugarat engedünk be a szo
bánkba. Isten bőségesen bocsátja rendelkezésünkre sokfél© 
áldását. Nem erőszakolja ránk, de annyit élvezhetünk belőle, 
amennyit épen akarunk.

Isten javainak, kegyelme gazdagságának a felismeréséhez, 
élvezéséhez azonban mégse jutunk minden feltétel nélkül. A 
feltétel a hit. Minél több a hitünk, annál több áldást nyerünk 
az Istentől.

A hitből élő ember természetesen Istennek engedelmeskedő 
életet él. A felolvasott igék valósággal kézenfogva vezetnek az 
Istennek engedelmeskedő élet útjára. Engedjük át magunkat az 
elhangzott igék vezetésének.

*  **
I. Hálával áldozzál Istennek — mondja, sőt inkább paran

csolja nekünk az ige. Az ember kezdettől fogva igyekezett va
lamiképen megmutatni, hogy Isten iránt lekötelezettnek érzi 
magát. Az Istentől való függő viszonyunk különféle megnyilvá
nulásairól sokat beszél nekünk a vallások története. Vala meny
nyiben ott van az áldozat. Az ember fél az Istenétől, keresi a 
kegyét, meg akar köszönni valamit s erre való neki az áldozat. 
Kicsiny és nagy oltárok a rajtuk füstölgő állati és növényi áldo
zatok füstjével bizonyítják, hogy az ember keresi az istenét.

Jézus Krisztus lelkivé alakította a vallást, de kétségtelenül 
már előtte is megnyilvánult az Ótestamentumban az igaz Isten
nek erre való határozott kijelentése. Lelki áldozat kell a mi 
Istenünknek. Nagyon könnyű volna és nagyon könnyű is az a 
vallásosság, mely külsőleges cselekedetekkel, a régi áldozatokra 
emlékeztető böjtölésekkel, sokszor léleknélküli jótékonykodások
kal gondolja az Isten szeretetének a kiérdemlését. Ez a régi 
pogány vallásosságnak keresztyén színűre mázolt maradványa.

Lelki áldozat kell a mi Istenünknek, amely több a maté- 
riális áldozatoknál. Az anyagi áldozatból hiányozhatik a lélek, 
de a lelki áldozat nem lehet anyagi áldozatok nélkül.

A legfontosabb ilyen áldozat a hála. Nagyon egyszerűnek 
látszik, pedig nagyon nehezére esik az embernek. A szót köny- 
nyen veszi az ajkára, de az igazi hálát bizony ritkán mutatja. 
A tiz bélpoklos meggyógyítása után egyetlenegynek jutott eszé
be, hogy Jézushoz visszatérjen és kiöntse a háláját. így van 
ez ma i s !

A hálának kell Isten iránt szüntelenül nyilatkoznia a mi 
részünkről. Semmire se lehet igényünk: az életünk, a minden
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napi kenyerünk, az egészségünk, az örömeink, a boldogságunk 
mind Isten kegyelmének a megnyilatkozása. A bajaink, a bána
tunk, a fájdalmaink, csalódásaink is a kegyelmes Isten áldásai
nak a hordozói, ha pillanatnyilag nem is látjuk. Állandóan, 
örökké hálát kell adnunk a mi Istenünknek, mert mindenben 
szeretetét és kegyelmét árasztja reánk. Alázatosság, beismerés, 
meghajlás, engedelmesség van a hálaadásban. Áldozzunk hát 
hálával az Istennek!

II. Teljesítsd a felségesnek tett fogadásaidat — mondja 
tovább az ige. Mélyen megaláz Istennek ez a parancsa minket, 
mert mi sok fogadásunk teljesítésével vagyunk adósok az Isten
nek. Milyen sok szép és jó feltétellel indultunk már mi el, de 
csak az elindulásnál vettük azt komolyan, azután elfelejtettük, 
vagy egészen tudatosan áthágtuk, mert — amint elaltatgattuk 
a lelkiismeretünk nyugtalankodásait — „a lélek kész, de a test 
erőtelen“. Hát ez igaz, de mégse ment fel a felelősségünk alól, 
melyet magunkra vállaltunk, amikor Isten színe előtt fogadása
inkat megtettük. Isten számontartja a mi elfelejtett, szándékosan 
elfelejtett, elmulasztott Ígéreteinket, fogadásainkat, sőt még szá
mon is kéri. A kegyelmes Isten nem volna igazságos, ha nem 
vonna felelősségre, mert fogadásainkat meg nem tartottuk.

Becstelen embernek tartjuk, aki az embertársának adott 
szavát be nem tartja. Megbízhatatlannak mondjuk az olyan 
embert, aki könnyelműen Ígérget, de nem veszi komolyan an
nak megtartását. Annyi ígéret hangzik el az emberek ajkairól, 
hogy ma már csak kevés ember az, akinek a szavaira adhatunk 
valamit. Az emberek ma már csak akkor biznak az ígéretben, 
ha beteljesítve látják. Szomorú, hogy a keresztyéneknél az adott 
szó, az ígéret megtartása ritka szép erény lett, pedig általános 
kötelességnek kellene lennie.

Hát Istennel szemben hogyan állanak a mi Ígéreteink, a 
mi fogadásaink? Sajnos, itt még több a mulasztásunk, mint az 
emherek iránt, itt még a kegyesek is csak mellüket verve, bűn
bánatot tartva rebeghetik: Isten légy irgalmas nekem bűnösnek! 
Ha máskor nem, hát az úrvacsoravételnél hányszor ígértük meg, 
hogy minden bűnös szokásainkat elhagyni és életünket meg
jobbítani igyekszünk és mi lett az Isten színe előtt tett Ígéretből?

Házastársak indultak el az oltár mellől sírig tartó hűség
fogadással és ha számonkérjük ezt az Isten színe előtt tett hű
ségesküt, milyen sok, — sajnos nagyon sok esetben csak az 
összetört esküvel és az ezt beburkoló, hitványságokat leplező 
hazugságokkal találkozunk.

Mennyi hűségfogadás hangzik el a konfirmáció alkalmával 
a megszentelt ünnepélyes órában és mennyiszer néz az anya- 
szentegyház fájdalmas érzelmekkel egy-egy édes gyermeke után, 
aki múló földi örömökért, becstelen érdekekért hátat fordít az 
oltárnak, melyhez a Krisztus maga hívogatja. Bizony tele van 
az életünk a hűségfogadások, Isten színe előtt hangoztatott jó 
feltételek megtagadásával.
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Vegyétek komolyan Isten parancsolatát: Teljesítsd a fel
ségesnek tett fogadásaidat!

III. Hívj segítségül engem a nyomorúság idején és én meg- 
szabadítlak téged — mondja nekünk az Isten.

Erre nem kell biztatni az embert. Panaszkodni tud, a baj
ban eszébe jut az Isten. Igaz, hogy még a szenvedésben is sok 
keményszívű embert találunk, aki dacos keménységgel törik 
össze a csapások alatt, de nem hajlik meg még akkor sem az 
Isten sujtoló keze alatt, az általánosabb mégis az, hogy a nyo
morúság idején kiáltozni kezd az ember az Isten segítsége után.

Arra jó nekünk az Isten, hogy segítsen rajtunk, hogy oda 
meneküljünk Hozzá, mikor már minden kétségbeesett erőlködé
sünk csődöt mondott.

Ismerek embereket, előkelő közéleti férfiakat, akik a szé
gyenletes kommunizmus alatt állandóan keresték a templomot, 
de azután hiába kerestük őket az imádkozok közütt.

Ismerek embereket, akik a háborús fogságnak idején kérve 
kérték az Istent, hogy még egyszer térhessenek haza a honi 
földre, a családjaik körébe, egészen más életet fognak élni, 
hálásak lesznek Isten iránt és könyörülök a nyomorúságban 
levők iránt.

A kegyelmes Isten meghallgatta a kiáltó szót és könyörült. 
A nemzeti életünk ege is kiderült, sok-sok ember élete lett újból 
boldog, — de az Istenről, a felebaráti szeretetről, az Istennek 
engedelmeskedő életről elfelejtkeztek.

Bizony csak a kegyelmes Isten képes arra, hogy még min
dig hallgasson a mi könyörgésünk szavaira.

Sokszor nem hallgat, de ennek egészen mi vagyunk az 
okai. Hálátlanságaink, engedetlenségeink, bűneink kényszerítik 
az Istent a hallgatásra, a büntetésre. Méltatlanok vagyunk a 
kegyelemre.

Egy azonban bizonyos! Isten gyermekei, akik engedelme
sek, hálásak, komolyan veszik a parancsolatait, még soha se 
tapasztalták, hogy Isten eltaszította volna őket, ne küldött volna 
idejében segítséget, ne éreztette volna kegyelmének áldásait.

Hála Istennek, vannak hívő keresztyének, akik bizonyságot 
tudnak tenni arról, hogy lehet hitből és imádságból élni és rá 
lehet bízni az életet teljesen a gondviselő és kegyelmes Istenre.

Próbáljátok ki, érdemes e hinni és Istenben bízva élni az 
embernek!

IV. És te dicsőítesz engem — így szól itt ez igékben az 
Isten. Annak az embernek az élete, aki a hálaáldozatot mutatja 
be szüntelen, aki megtartja Istennek tett fogadásait, aki állan
dóan érzi, milyen szüksége van Isten megsegítő szeretelére és 
tapasztalja ennek áldásait, Istent dicsőíti szüntelen.

Az ilyen élet dúsan termi a gyümölcseit, mert olyan — az 
első zsoltár szerint —, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, melyre 
rátekinteni is kellemes, bírni pedig hasznos.
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Az Istent dicsőítő életnek is ilyen kettős tulajdonsága van: 
szép élet és értékes élet. Szép, mert derűs, megelégedett, bol
dog. Értékes, mert befelé és kifelé szüntelenül áldásokat áraszt.

A virágnak az a hivatása, hogy illatozzék, a gyümölcsfáé, 
hogy termést hozzon, az ember hivatása pedig, hogy Istent 
dicsőítse!

Különböző koroknak, némely nemzetnek volt és van ember- 
eszménye. A görög a szép és derék embert tartotta eszményé
nek, a mai időt pedig a szociális feladatok századának tartják. 
A keresztyénségnek idők és nemzetek felett álló embereszménye 
v a n : Az Istennek engedelmeskedő ember. Ennek az eszmény
nek a teljessége a Krisztus. Mindnyájunknak az a feladatunk, 
kötelességünk, hogy Istennek engedelmeskedő életet éljünk! 
Ámen.

Marcsek János
ózdi lelkész.

A gondviselő kegyelem végtelensége.
Szenthár. vas. u. 15. vas.

1. Kir. 17, 8 -1 6 .

Illés próféta az ótestamentom egyik leglegendásabb hőse. 
Egész sereg esemény történik vele, ami a mai ember szemében 
hihetetlen. Megjósolja Ákháb királynak, hogy bűnei miatt esz
tendőkig nem esik az eső. Jóslata beteljesedik. Illés a nagy 
szárazság elől az erdőbe egy patak mellé menekül. A hollók 
hordanak neki kenyeret és húst reggel és este, hogy éhen ne 
haljon. Egy Ízben halottat támaszt fel. Majd versenyre kél a 
bálványimádó papsággal. Két oltárt építenek. Az egyik a bál- 
ványozóké, a másik Illésé. Az oltárokra fát és áldozatot helyez
nek. Majd megállapodnak, hogy annak a vallása az igazi, akinek 
az oltárán a fa emberi közreműködés nélkül, isteni akaratból 
gyullad fel. A bálványimádó papok hiába mesterkednek, oltá
rukra nem kerül tűz. Illés azonban az Úrhoz imádkozik, mire 
az égből villám csap le, egyenesen a próféta oltárába s csak
hamar diadalmasan lobogó lángok hirdetik, hogy Illés Istene az 
igaz Isten ... Megjelenik neki egyszer maga az Úr is. Jöttét 
forgószél, földindulás és tűzvész előzi meg. Az Űr azonban nem 
ezekben van, hanem halk és szelíd szózat képében jelenik meg 
Illésnek. Élete vége is különös: Az Úr maga jön érte tüzes 
szekéren s élve ragadja fel az égbe.

Illés próféta életéből való a saréptai korsó és véka csudá
latos története is. A próféta a nagy éhínség elől isteni sugallatra 
egy szegény özvegyhez menekül, akinek egész éléstára a véka 
fenekén egy marék lisztből s a korsó egy kevés olajából áll. 
De sem az olaj, sem a liszt nem fogy el addig, amíg az éhínség 
tart Izráelben annak elleniére, hogy az özvegy egész házanépe 
nap-nap után táplálkozik belőle.
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Illés körülbelül 2700—2800 évvel ezelőtt élt. Nehéz tehát* 
megállapítani, hogy a nevéhez fűződő történetekből mi felel 
meg a valóságnak. Vannak, akik a bibliát szeretik betüszerint 
értelmezni. Az evangélikus keresztyén embernek azonban Luther 
Márton nyomdokain megvan a szabadsága arra nézve is, hogy 
józan bírálatot gyakoroljon a biblia egyes részei, különösen az 
ótestamentom felett. Az irányadó ilyenkor a Lélek, mely a holt 
betűvel szemben éltet. Ámde akár valóban megtörtént esemény
nek vesszük a kimeríthetetlen sareptai korsó és véka történetét,, 
akár kisegítő magyarázatot keresünk talán annak a feltételezé
sével, hogy a „történetíró14 valamilyen lényeges dolgot elfelejtett 
megemlíteni, pl., hogy Illés próféta sareptai éveit nem töltötte- 
semmittevéssel, hanem munka után nézett és szorgalma gyü
mölcseivel töltötte meg újra meg újra a korsót és a vékát, akár 
legendának vagyis a keleti zsidó fantázia színes termékének 
tekintjük az egészet, egy dologra nézve minden felfogás meg
egyezhetik. Ez pedig az, hogy a sareptai véka és korsó „törté
nete* I s t e n  g o n d v i s e l ő  k e g y e l m é n e k  a v é g t e l e n 
s é g é r ő l  tesz hatalmas tanúbizonyságot. Apáink épen ezért a 
szép vallásos igazságért szerették ezt a történetet. Amikor mi 
ebben az órában Isten színe előtt elmélyedni óhajtunk, tűzzük 
ki elmélkedésünk tárgyául ebben a mi sok gonddal és a meg
élhetés nagy aggodalmaival terhes korunkban azt a szent igaz
ságot, hogy Isten gondviselő kegyelme végtelen.

*

Figyelmünket irányítsuk arra a kérdésre, hogy mit kell 
értenünk Isten gondviselő kegyelmének a végtelensége alatt!

Amikor iskolásgyermek koromban először hallottam a fel
olvasott történetet, sokáig foglalkoztatta a fantáziámat belőle 
valami. Milyen csudálatos lehetett i s : Illés meg az özvegy csak 
merítettek, merítettek folyton folyvást, egyik napról a másikra 
a korsóból is, meg a vékából is, de azok tartalma mindig egy
forma maradt! Akkor nem értettem, mi bűvölte el annyira a 
figyelmemet. Most már azonban tudom: A k i f o g y h a t a t l a n -  
s ág ,  a m e g m é r h e t e t l e n s é g ,  a v é g t e l e n s é g !

Hasonló élményben azóta sokszor volt már részem.
Amikor először állottam a nyílt tenger partján s láttam 

magam előtt a vizeket, melyeknek nincs vége-határa, szent igé
zet kerített hatalmába. Képes voltam órák hosszat nézni, egyre 
csak nézni, előre, oda messzire, ahol az ég és a tenger szine 
találkoznak egymással. A lelkem tele volt valami egészen külö
nös, fenséges boldogságérzettel. Mi volt az, ami annyira elbű
völt, ami a tengert oly lebilincselően érdekessé tette ? Az emberi 
szem számára való m e g m é r h e t e t l e n s é g e ,  határtalansága, 
a végtelenség!

Hasonló érzés támad fel bennem mindig, valahányszor 
hosszabb idei dimbes dombos vagy hegyes vidéken való tartóz
kodás után hazakerülök az Alföldre. Szemem nem lúd betelni 
az Alföld „szépség*-ével. Minden sik, minden egyenes, ameddig
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a  szem ellát! Petőfi közismert verse jut az eszembe: „Börtöné
ből szabadult saslelkem, Ha a rónák végtelenjét látom". Mi az, 
ami a rónák egyhangúságát oly lenyűgöző szépséggel borítja 
b e? A határtalanság! A v é g t e l e n s é g !

Ugyanúgy, ha ilyenkor, szép nyárestén megállók a csilla
gos ég alatt. Felnézek. Látom a csillagok „megszámlálhatatlan" 
seregét. Elgondolom, hogy minden egyes csillag egy-egy külön, 
hatalmas, kilogramokban és méterekben szinte kifejezhetetlen 
méretű világ. És egyszerre megint az a szelíd, csöndes, ineg- 
hatódottság, fenkölt áhítat fogja el a lelkem. Mi hat meg és mi 
emel fel ilyenkor? Az ég és a tér végtelensége.

Olykor szoktam az időről is gondolkodni. Eszembe jut, 
hogy az én éltem napjai a biblia szavaival 70 vagy ha feljebb 
80 esztendő. Az ember meg a földön már idestova egymillió 
éve létezik. Legalább egymillió esztendő áll a mai ember előtt 
is. öt-hat ezeréves kultúránkkal tehát az emberi kulturfejlődés 
legislegelején vagyunk! Milyen lesz az ember 10.000, 200.000, 
egy félmillió év múlva?! És a jövendő mérhetetlen távolában 
látom az embert, amint előre halad a ma még csak meg sem 
álmodható, mesebeli lehetőségek fel é. ..  Majd elgondolom, hogy 
Földünk élete parányi pillanat a világegyetem idejében. Kicsiny
ségem érzete, valami szent borzalom s a gondolat tartalmi nagy
sága viaskodik bennem egymással, míg végre mindenek felett 
győz a sejtelmes ámulat az i d ő fölött. Miért olyan csudálatos, 
olyan fenséges dolog az idő? Mert nincs sem kezdete, sem vége. 
Mert megmérhetetlen, mert v é g t e l e n .

De honnan a lenyűgöző erő a végtelenségben ?
Bizonyára onnan, hogy minden, ami végtelen vagy a vég

telenséget szemlélteti, Istenre emlékeztet, Istenhez emel, Istent 
hozza közel a lelkűnkhöz.

De viszont akármilyen fönséges is a tér és az idő, a ten
ger és az ég, azt, ami bennük a lelkem annyira megragadja, 
a legteljesebben akkor kapom meg, amikor Isten gondviselő 
szeretetéből tapasztaltam meg valamit. A gondviselés, a szeretet 
Isten végtelenségében a legmélyebb és a legmagasabb pont. 
Egyetlen falat kenyér, amelyben Isten ajándékát ismerem fel, 
fenségesebb érzésekkel, hatványozottabb boldogsággal tölt el. 
mint a világ összes végtelenségei. Szinte elviselhetetlen öröm 
hinni abban, hogy Az, aki végtelenségekkel számol és dolgozik, 
akinek a könyvében a tenger határtalansága, a róna beláthatat- 
lansága, a csillagvilág sejtelmes távolságai, az idő kezdet és 
végnélkülvalósága csak az ábécé betűit jelentik: Az törődik 
velem, gondol reám, reám, aki tiszavirágéletü, a világmindenség 
és az idő egyetlen parányi pontjához kötött véges lény vagyok!

Illés próféta több ezer évvel ezelőtt a maga módja szerint 
hitt ebben. Hitte, hogy Isten tud róla, tudomást vesz róla, figyeli 
lépéseit, nem engedi, hogy é h e n  h a l j o n ,  hanem bőségesen 
gondoskodik a mindennapi kenyeréről. Ez a hit teszi őt oly 
naggyá. A h it  s nem az ő csodálatos c s e l e k e d e t e i .  S mert
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e felolvasott történet is erről a hitről tesz bizonyságot, azért 
marad kedves mindig az isteni kegyelem után vágyakozó lelkek 
számára, akár innen, akár túl van a történeti lehetőségek hatá
rán. Mert ma is azt súgja az érző emberi szívnek „szelíd és 
halk szózattal": Ne féljl Isten terólad is gondoskodik, téged is 
szeret, a gyermekének tekint. Kegyelme a kék éghez hasonlóan- 
tereád is rádborul, körülvesz, betakar és megoltalmaz.

Isten gondviselő kegyelme végtelen. Ez a mai szentigében 
Isten beszéde mihozzánk.

*

Széles e hazában ősi szokás szerint ma aratási hálaadó
ünnep van. Vájjon mi, városi keresztyének, tudunk-e úgy gon
dolni erre, hogy nekünk is van hozzá valami közünk ? Felismer
jük-e, hogy az aranykalásszal ékes magyar rónaság Isten te
nyere, melyben jó ajándékokat ad nekünk? Tudunk-e úgy nézni 
a magyar mezőkre, hogy azok a mi sareptai vékáink, amelye
ken keresztül a Kegyelem Ura évről-évre kimeríthetetlen bőség
gel gondoskodik rólunk? Hálaadással vesszük-e a mindennapi 
kenyeret ?

Isten kegyelme adott ajándékot az aratásban. Vegyük ezt 
észre, szent örömmel s szívünkben az őszinte hála mondjon 
érte köszönetét. Ámen.

Dr. Viszkok Lajos
szolnoki h. lelkész.

Alkalmi beszédek.

Angyalok az iskolában.
Tanév-nyitáskor. Zsolt. 34,  8, 9, 12.

Illésről, a nagy prófétáról akarok emlékezni előttetek. Illés
ről, aki küzdelmekkel teljes, hányatott életében az igaz Isten, 
a Jehova tiszteletének diadaláért harcolt a pogány istenek, a 
baalok ellenében.

Történt, hogy egyszer menekülnie kellett az ő üldözői elől, 
akik halálra keresték őt. Úgy gondolta, hogy elmegy messze 
földre, ahová el nem ér az üldözők karja, elmegy az Isten he
gyéhez, Hórebhez. Sokáig ment-mendegélt a pusztában, amikor 
egyszer erejefogyottan, fáradtan roskadt le egy fenyőfának ár
nyékában és kimerültségében elaludt. De — mint szent Igénk 
mondja — : „az Úr angyala tábort jár az őt félők körül“ s ime 
most is elküldte angyalát a pusztaságban szunnyadóhoz étellel 
és itallal, aki két Ízben is felköltötte őt mondván: „Kelj fel és
egyél, mert erőd felett való út áll előtted!" És ő felkelt, evett 
és ivott és ment ennek az ételnek erejével tovább és szeren
csésen el is ért céljáig, az Isten hegyéig: Hórebig.
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Úgy tetszik nékem, hogy néktink is, néktek is így kell 
haladnunk előre az élet vándorútján, reánk is, rátok is ezer 
veszély leselkedik, nektek is ktizdenetek kell, hogy elérhessétek 
célotokat, hogy hálás gyermekei legyetek szüléiteknek, akiknek 
bennetek örömük telik, hogy derék polgárai legyetek ennek a 
szegény, sokat szenvedett hazának, amelyet, mint egykor a nagy 
prófétát, szintén halálra akarnak űzni az ő ellenségei. És ha 
azokra a próbákra, azokra a küzdelmekre gondoltok, amelyek, 
mint a tenger haragos hullámai a rajta hánykódó hajót, körül
vesznek benneteket és sokszor elmentéssel fenyegetnek; ha a 
jövendő ködén át mint komolyan hívó, figyelmeztető, fénylő 
felkiáltójelek, felétek világítanak azok a kötelességek, amelyek
nek meg kell felelnetek; ha szorongó szívvel fegyverek után 
néztek, amelyekkel sikerrel állhatnátok az élet harcát; ha fel
merülnek előttetek Hóreb hegyekként a földi lét céljai, amelyek
től nagy távolság és fáradságos út választ el még benneteket, 
merítsetek erőt ti is abból a fölemelő hitből, hogy „az Úr an
gyala tábort jár az őt félők körül és megszabadítja őketl"

*

Éltetek vándorútján most ismét új állomáshoz értetek. Fel
tárultak előttetek az iskolák kapui, hogy egy új szorgalmi idő
szakon át járjatok ki-be azokon, új célok, új munkák, új köte
lességek várakoznak rátok. Lesz-e erőtök, hogy sikerrel járhas
satok el azokban; le tudjátok-e győzni az akadályokat, amelyek 
újra meg újra próbára teszik elmétek és szívetek erejét; lesz-e 
számotokra segítség, amely mint erős atyai karok hordozzanak, 
támogassanak benneteket ezen iskolai év céljainak elérésében. 
Óh, lesznek, óh, vannak számotokra ilyenek bőséggel, mert az 
Úr angyalai tábort járnak ez alkalommal is körülöttetek, hogy 
segítsenek és megszabadítsanak titeket. Egész fénylő serege az 
Űr angyalainak áll készen a ti támogatástokra! . . .  Avagy nem 
az Úr angyalai-e a ti jó szüléitek, gondozóitok, akik ápolnak, 
szeretnek titeket, akik gondot viselnek rátok; nem az Úr aka
ratának angyalai-e tanítóitok, tanáraitok, akik a tudás és jóra- 
nevelés erősítő, tápláló eledelének és italának elfogyasztására 
ösztönöznek titeket; nem ilyen hívogató, mosolygó arcú angya
lok-e maguk az iskolák is, amelyek védő szárnyakként most is 
feltárták előttetek kapuikat, hogy maguk alá gyűjtsenek, maguk 
alá fogadjanak benneteket.

De küldött Isten titeket védő, támogató angyalokat szíve
tekbe, lelketekbe is. Az iskolának angyalai ezek. Tudom, hogy 
ismeritek őket. E pillanatban csöndesen, összecsukott szárnyak
kal pihennek szívetekben, de amint megnevezem őket, abban 
a pillanatban előröppenek, megcsattogtatják szárnyaikat s felétek 
nyújtva kezeiket, hívogatnak titeket a rátok váró iskolai éven 
át is új szövetségkötésre.

Az egyik angyal: a szorgalom angyala. Szürke a szárnya, 
de erős a repülésre, mint a sasé. Egyszerű köntös hull alá vál- 
lairól, homlokát komoly redőkbe vonja, kezében könyv és író
vessző. Az ajkát összeszorítja s csak akkor nyitja meg, amikor
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rövid, velős, komoly igazságokat hirdető mondatokban beszél 
hozzátok. Tudjátok-e, miket mond tinéktek? Ilyeneket mond: 
Nem az iskola, hanem az élet számára tanulunk. — Ki mint 
tanul, úgy veszi hasznát. — Amilyen a munka, olyan a jutalma. 
Kezdj buzgón s már sokra ménéi; halad, aki megindult. — 
De: aki mit elkezd és el nem végzi, nem tett semmit is. — A 
szorgalom a tudás anyja. — Amit megtehetsz ma, ne halaszd 
holnapra. — Ki fáradsággal vet, örömmel arat. — Nincs igazabb 
a nap alatt, aki iparkodik, az halad. — Többet ér a szorgalom 
tehetség nélkül, mint a tehetség szorgalom nélkül. — Sok csepp- 
ből nagy eső válik. — Sok kicsi megy sokra. —

Tudod-e az erő micsoda? Akarat,
Mely előbb vagy utóbb, de borostyáat arat.
Csak az, aki nem hevert,
Várhat áldást és sikert.
A szorgalom 
Életfenntartó hatalom.
S leglankasztóbb azon munka neme,
Melynek munkátlanság a neve.
S mely előbb-utóbb, de bizonyos,
Népet meg egyént véginségre hoz.

Ezekben a töredékesen hangzó rövid igazságokban, ame
lyeket a szorgalom angyala mond néktek, benne van egy hosz- 
szú iskolai év minden munkája. Azt igyekeznek kifejezésre 
juttatni, hogy az életharchoz szükséges tudáskincset csak erős 
akarattal, naponként megújuló szorgalommal és komoly kitar
tással lehet elsajátítani.

Vegyétek hát szívetekre a szorgalom angyalának intelmeit 
s teljesítsétek kötelességeiteket híven egyik napról a másikra. 
Mert a tudás alapjainak a megszerzése csak lassan, fokozatosan 
lehetséges. Nem szerezheti azt meg senki sem egyszerre, hanem 
amint a szőlőszemnek sok sok verőfényes nap kell, hogy édes 
gyümölccsé váljék, elménk és szívünk kiművelése is csak sok 
verejtékes munkanap árán lehetséges, úgy, hogy mindig ponto
san elkészülünk arra, amit elénk szab az iskola. Ha csak egyet 
is elmulasztottunk a megtanulandók közül, már hiányos a tudá
sunk, már hiányzik a teljes alap a továbbépítéshez. Bizonyára 
mentetek már olyan létrán fel, amelynek hiányzott az egyik 
foka. Milyen nehezen tudtatok ott, úgy e, feljebb haladni. De 
ha nem egy, hanem több fok is hiányzott egymás után, ott a 
feljebb jutással már alig boldogultatok. így, aki elfelejtkezik a 
szorgalomról s egyik kötelességét mulasztja a másik után, bizony 
bajosan tud a hasznos ismeretek létrafokán tovább haladni, mert 
hiányzik az előzőekhez fűző fokozatos összefüggés. Azért min
dig először a kiszabott leckét és feladatot végezzétek, azután 
jöjjön csak a játék, a szórakozás. De nemcsak az iskolában való 
jó előmenetelhez szükséges a szorgalom, hanem az egész életre 
sajátotok marad a tevékenység iránt való kedv, a rendszeres 
munka iránt való szeretet, ha azt már itt megszokjátok. Igen, 
a megszokás hatalma a fogékony ifjúkor idején formálja már 
meg jövendő sorsunkat, jövendő viselkedésünket. Szokjátok már
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tehát meg itt, az iskola falai között a munkát, a nehézségek 
szívós legyőzését, az újra meg újra megismétlődő erőkifejtést, 
hogy ez a tulajdonság sajátotok legyen majd az élet nagy, még 
nehezebb munkamezején is. Fogjátok szorosan a szorgalom an
gyalának kezét, akit Isten rendelt egyik őrzőül mellétek.

A másik angyal, akit Isten mellétek adott: a jónak angyala, 
aki védelmez titeket a bűntől és erényekre akar nevelni ben
neteket. Ennek az angyalnak a szárnya és ruhája hófehér, 
pirospozsgás, élettől sugárzó az arca s kezében vesszőt tart, 
hogy elhessegesse tőletek azokat az ártalmakat, amelyek hoz
zátok lopódznak, hogy elrabolják lelketektől, testetektől mind 
azokat a tálentomoKat, a tehetség és erő kincseit, amelyeket a 
mindenható Isten helyezett szívetekbe, hogy azokat csiszoljátok 
és gyarapítsátok. Ott leselkednek ezek az ártó hatalmak száz 
és száz formában körülöttetek, hogy hízelgő, álnok szóval el- 
•csalogassanak az erény angyalának közelségéből, hogy azután 
megejthessenek titeket. Az egyik semmittevésre csábít, mikor 
hív a munka; a másik engedetlenségre igyekszik rábeszélni 
szüléitek, tanítóitok iránt; irigységre szeretet helyett; fájdalom 
okozásra segítés helyett; gyűlöletre felebaráti részvét helyett 
és a hiú örömök kelyhét kínálja fel néktek, hogy annak édes 
mérgével megrontsa testetek, lelketek épségét, egészségét. Óh, 
ne távozzatok e jó angyal mellől, szorítsátok meg erősen védel
mező kezét, hogy szívetek fogékony talajára ne a gonosz hintse 
csak kórót, bogáncsot és tövist termő magvait, hanem azon a 
jónak, a szépnek, a nemesnek, az életben boldogítónak ékes 
virágai és édes gyümölcsei teremhessenek.

Bizony még a legjobbat is tönkreteheti a bűn a maga ártó 
hatalmával, ha nem igyekszik megmaradni az erény angyalának 
védelmet nyújtó közelségében. Leonardo da Vinci, a nagy festő 
hosszú éveken át dolgozott hires képén, az Úrvacsora szerez- 
tetésén. Sokáig kutatott megfelelő képmás után a Megváltó arcá
hoz. Keresett hónapokon keresztül, amikor végre találkozott egy 
templomi énekessel, akinek nemes, szép vonásai és kegyes 
magatartása azonnal feltűnt néki. Rábírta őt — Bandinelli Péter
nek hívták —, hogy üljön neki s az ő arca után festette meg 
az Üdvözítő képmását. Évekig festett azután a képen tovább. 
Már a tanítványok mind készen voltak, csak éppen Judás Iska- 
rióteshez hiányzott még neki a megfelelő képmás. Újra járkált 
Róma utcáin, megfigyelt minden arcot, akivel csak találkozott, 
végre ezután meglelte az igazit. Egy nyomorúlt, szennyes kol
dust rongyokban, aki visszataszító arckifejezéssel állt a sarkon 
és tüstént kész volt arra, hogy vele menjen. Amikor azonban 
a festő figyelmesebben kezdte vizsgálni a vonásait, majd kiesett 
az ecset a kezéből. Bandinelli Péter volt, ugyanaz, akinek évek
kel azelőtti nemes, szép tekintete a vászonról feléje ragyogott. 
Azóta sülyedt fokról-fokra, iszákos lett és kártyás. A bűn a szép, 
nemes vonásokból a maga torzító hatalmával zsiványarcot csinált.

A gyermekkorban a szív nemcsak a jóra fogékony, hanem 
•éppoly fogékony a rosszra is. És az ekkor megszokott kis bű



332

nőkből lesznek a nagy bűnök. Egy törvényszéki tárgyalás alkal
mával egy tolvaj beismerte, hogy mivel az ablak vasráccsal 
volt ellátva, először gyermekét bujtatta át a vasrudak között, 
bogy azután az ajtót néki belülről kinyissa. Éppen így tesz a 
bűn is. Kis bűnök az ajtónyítói a nagyoknak. Ne tekintsétek 
hát semmiségeknek azokat a kisebb bűnöket, amelyek rátok 
leselkednek. Hiszen tudjuk, hogy szemmel nem, csak erős na
gyítással látható parányi gombák, lények, bacillusok azok, ame
lyek különféle nagy betegségeket okoznak. Egy gombostűszúrás, 
egy légycsipés halálodat okozhatja, egy kicsiny tövis a lábbau 
örökre bénává tehet. Tartsatok hát ki híven a jónak, az erény- 
angyalának védelmező szövetségében, hogy ne árthasson tinék- 
tek a gonosz 1

Van egy harmadik angyal is, akit Isten mellétek rendelt: 
a hitnek angyala. Szárnya és ruhája csupa fény. ragyogás, ihlet
teljes arca az ég felé tekint s zengő hangon hív, hívogat titeket 
szentleckénk szavaival: Jöjjetek, gyermekeim, hozzám, marad
jatok velem, megtanítlak titeket az Úr félelmére 1 Mert csak az 
az ember boldog, aki Őbenne bizik!

Óh, maradjatok hát az Úr félelmében, maradjatok mindig 
a hit angyalának áldó közelségében 1 Hiszen minden szorgalom 

jó igyekezet mellett csak Isten gondviselő ereje viheti jó 
végre a ti munkátokat. Ő adhat néktek, jó szüléiteknek, nevelői
teknek erőt, egészséget. Ő segít a szükségben, Ő vigasztal a 
megpróbáltatás idején, Ő kínálja fel néktek is a kereszten ki
szenvedett, szent Fiának drága, megváltó érdemét, Ő az, aki 
mint a soha le nem nyugvó nap, őrködik felettetek. Oh, köves
sétek a hit angyalának szavát, kövessétek mindenüvé fénylő 
alakját, amikor minden úton, tövises és rózsás ösvényeken 
mindig Istenre, a gondviselő Atyára mutat előttetek. Franklin 
Benjámin, az Egyesült Államok világhírű elnöke, a nagy tudós 
és nagy ember vallja önmagáról: „Szegénységben, homályban 
születtem és növekedtem fel és ebből meglehetősen nagy jólétre 
és hírnévre emelkedtem, — de szívem teljes alázatosságával el- 
kell ismernem, hogy eddigi életemnek minden szerencséjét az 
Isten jóságos gondviselésének köszönhetem." Nektek is szüksé
getek van erre a gondviselésre, hívjátok hát mindig Őt segítsé
gül, imádkozzatok buzgón őhozzá minden napon, hogy az ima 
folytán osztályrészetek lehessen az Ő ereje, az Ő áldása, az, 
Ő segítsége. Erre tanít titeket a hitnek angyala, ne hagyjátok 
el azért soha, még akkor sem, ha ő távozik el tőletek.

Mert van olyan idő. amikor elhágy titeket. Amikor felvir
rad az ünnep, eljön a vasárnap, ő elmegy a templomba, ott 
sugárzik fényalakja az oltáron, ott szársyal az imában, ott röp
köd a templom boltívei alatt a hívek áhítatában, az ének, az 
orgona, a harang zengésében, óh, kövessétek ide is, Kedves 
Gyermekek, kövessétek ide, ahol fokozottan tudjátok átérezni 
szentséges közelségének áldott hatalmát.

Ha pedig nem jöttök a templomba és ez eszetekbe jut 
abban az órában, akkor csendes bánat üli meg a lelketeket,.
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mintha hideg kéz nehezednék a kebletekre, ürességet éreztek 
a szívetekben,... ez azért van, Kedves Gyermekek, mert a hit 
angyala kiröppent onnan, elszállt ide a templomba és ti nem 
követtétek őt s elvesztettétek ennek a szent órának erőt, vigasz
talást, megnyugvást, reménységet nyújtó, akaratot acélozó, ke
resztyén jellemet formáló hatalmát. Azt szeretném, hogy érez
zétek, mélyen átérezzétek, hogy erre a segítő hatalomra néktek 
szükségetek van, hogy a ti templomba járástok ne megtorlással 
fenyegető, külső kényszernek legyen az eredménye, hanem 
szívetek szükségérzete, benső indítása. Azt szeretném, ha érez- 
nétek, hogy a templombajárás nem a részetekről hozott áldozat, 
hanem Istentől néktek osztályrészül jutott drága nyereség, amely 
a hit angyalának fokozott közelsége révén lesz tulajdona, örök
kévaló kincse a ti lelketeknek!

*
De az idő eljár, figyelmetek is, tudom, ellankadt már, azért 

csak röviden vezetlek még egyszer végig titeket elmélkedésünk 
fonalán. Az élet harc, nehéz küzdelem, de Isten segítségére van 
az Őt szeretőknek. Elküldi angyalait: szüléiteket, oktatóitokat,, 
az iskolákat, hogy elkészítsenek titeket az élet eme harcának 
diadalmas megvívására. Általuk adja segítőkül, útmutatókul 
mellétek a szorgalomnak vagyis a munkának angyalát, a jónak 
vagyis az erénynek angyalát és mindeneket átölelően a hitnek, 
vagyis a vallásnak angyalát. Ha megmaradtok a vélök való 
szövetségben, sikeres lesz ez évben előhaladástok s mindenkor 
nemes hevülettel és meggyőződéssel tudjátok vallani szent Igénk 
szavaival: „Az Úr angyala tábort jár az őt félők körül és ki
szabadítja őket. Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr !J 
Boldog az az ember, aki Őbenne bizik!“ Ámen.

Botyánszky János
mezőtúri lelkész.

Illusztrációk.
Ezs. 62, 6: „Ideje vau a hallgatásnak és ideje a szólásnak." 

(Préd. 3, 7). Ma különösen olyan időket élünk, amikor a Sión 
őrállóinak nem szabad hallgatniok. Látva a bűn pusztításait, 
amiket a lelkeken véghez visz, látva a veszedelmet, mely az 
Ür egyházát fenyegeti s a ragadozó farkasokat, melyek a nyáj 
körül ólálkodnak, — fel kell emelniök a szavukat és hangosan 
kiáltaniok: Vigyázzatok! . . .  Kasszandra a pusztulás e lőé leté
ben, mely Tróját fenyegette, nem szűnt meg sírva, jajveszékelve 
hirdetni a romlást, mely hazájára vár, hogy népét felrázza s 
készenléttel, vigyázással elejét vegye a bekövetkezendő vész
nek. De minden hiába; szavai süket fülekre találtak: Trója 
elveszett, népe rabbá lett. — Nem hallgathatunk mi sem: al
kalmas, alkalmatlan időben hirdetjük az igét; rámutatunk az
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idők végzetes jeleire. Vajha nekünk ne kellene a kezünk alatti 
Ezsaiásnak néhány fejezettel előbb mondott szavaival panaszol
nunk : „Ki hitt a mi tanításunknak és az Úr akarata kinek jelen
tetik meg?* (Ezs. 53, 1); hanem megértenék mindenek a bé
kességükre valókat. Hogy azokat lelkünk javára fordítva rólunk 
is elmondható lenne: „Hívják őket szent népnek, az Úr meg- 
váltottainak.* (12. vers.) *

Jerem. 23, 24: Midőn 1665-ben Londonban a pestis dühön
gött, Crowen lord vidéki birtokára akart előle menekülni. Már 
a fogat készen is állt; ott várt reá a ház előtt. Miközben a ko
csi mellett egy másik társához beszélő néger szolgájának a 
hangja üti meg a nyitott ablakon át a lord fülét: „Úgy gondo
lom, hogy az én gazdám Istene a vidéken lakik, mert Londont 
elhagyni készül, hogy a pestistől meneküljön". Ezek az együgyű 
szavak oly mély hatást tettek a lordra, hogy így szólott magá
ban: „Az én Istenem mindenütt jelen van; és a városban ép- 
úgy meg tud védeni engem minden veszedelemtől, mint a vidé
ken. Az én négerem jó leckét adott nekem. Uram, bocsáss meg 
kishitűségemért, amely menekülésre ösztönzött*. S maradt; 
segített ápolni a betegeket és családjával együtt elkerülte a 
járványt.

*
Péld. 16, 5: Midőn Aesopustól, a híres görög mesemondótól 

kérdezték egyszer, hogy mi az Isten dolga, azt felelte: „A fel- 
fuvalkodottakat megalázni s az alázatosakat felmagasztalni*. — 
Napóleon magas ívelésű pályáján mind jobban és jobban elva- 
kíttatott a gőgtől. Mikor a császári trónra emelkedett, oktalan 
gőgje annyira elkapatta, hogy az iskolák számára új kátét Íra
tott, amelyben a következő tanítás állott: „A mi császárunkat. 
Napóleont tisztelni és neki szolgálni annyi, mint magát az Istent 
tisztelni és szolgálni; mert ő az, akit az Isten támasztott. Akik 
a császárral szemben nem teljesítik kötelességeiket, ellene sze
gülnek Isten akaratának s az örök kárhozatot hívják ki maguk 
ellen*. Ez az esztelen gőgje a szentilonai száműzetéssel végződött.

*
István király fiához, Imre herceghez, tiz fejezetből álló in

telmet intézett. Az utolsó fejezetben többek közt ezeket mondja: 
„Kell, hogy a király kegyes, irgalmas és egyéb jóságokkal teljes 
és felékesített legyen. Mert a gonosz és kegyetlen király hiába 
követeli magának a király nevet, mivelhogy tirannusnak mon
datik. Azért tehát szerelmetes fiam, én szívemnek édessége, 
jövendő sarjnak reménysége, kérlek, parancsolom, hogy minde
nütt és mindenekben az Isten kegyelmétől gyámolíttatva nem
csak atyádfiáihoz és rokonaidhoz, avagy főemberekhez, vagy 
vezérekhez légy kegyelmes, hanem az idegenekhez is és min
denekhez, akik te hozzád jőnek. Mert a kegyességnek műve 
téged mind nagyobb boldogságra vezet. Légy irgalmas minde
nekhez, akik erőszakosságot szenvednek, mindig amaz isteni
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példát tartván a szívedben: Irgalmasságot akarok és nem áldo
zatot. Légy türelmes mindenekhez, nemcsak a hatalmasokhoz, 
hanem a hatalom nélkül szükölködőkhöz is. Légy végezetül erős,, 
hogy téged a jószerencse elbizakodottá ne tegyen, avagy a bal
sors le ne verjen. Légy alázatos is, hogy az Isten téged felma
gasztaljon itt és a jövendőben. Légy bizony mértékletes, hogy 
mértéken túl senkit ne büntess, avagy kárhoztass. Légy szelíd,. 
hogy az igazságnak soha ellent ne állj-. Légy tisztességtudó, 
hogy szánt szándékkal soha senkit szégyenre ne vigy. Légy 
szemérmetes. hogy a gonosz kívánság valamennyi fertőjét, mint 
a halálnak ösztökéjét elkerüljed". — Igazán fejedelmi intések,, 
miket ha a vazetésre hivatottak megfogadnának s követnének,, 
mennyivel más képet mutatna a közélet.

*
Jerem. 7, 2 :  Midőn Károly angol királlyal istentisztelet alatt 

egy szomszédja beszélgetést akart kezdeni, az azzal felelt neki: 
„Ne akadályozzon abban, hogy az Istenre hallgassak, midőn 
hozzám szól; hogy majd ő is hallgasson reám, ha én fogok 
hozzá szólani". — Mennyien megszívlelhetnék napjainkban is 
ezt a királyi példát, akik a templomban tárgyalják meg egymás 
közt ügyes-bajos dolgaikat; sőt akárhányszor még a prédikáció* 
alatt is beszélgetnek, suttognak egymással. Ti, akik ez ajtókon 
beléptek, fogadjátok meg a próféta tanácsát: „Halljátok, hall
gassátok az Űr beszédét!"

*
Dán. 9, 18: Napóleonnál egy fiatal leány kért egy alka

lommal kihallgatást. A császár előtt magát térdre vetve s kezeit 
tördelve könyörgött: „Kegyelem, kegyelem az én atyámnak!" 
„Ki vagy te ?“ — kérdi a császár. „Én Bajolais leánya vagyok", 
hangzott a válasz. A császár arca elsötétült a név hallatára s 
így szólt: „Atyád már másodszor szőtt összeesküvést az állam 
ellen; azért a törvény és igazság szerint méltán vár reá a halá
los ítélet". „Tudom Sire, — zokogott a lányka. Nem is igazságot 
kérek én a számára, hanem kegyelmet". Ennek az érvelésnek 
a császár nem tudott ellenállani s igazság helyett csakugyan 
kegyelmet gyakorolt. — Istennel szemben mi sem a mi igaz
ságunkban, hanem az Ő nagy irgalmasságában, kegyelmességé- 
ben bízva terjeszthetjük elő a mi esedezésünket.

*
Ezs. 29, 18: A rabszolgaság eltörlése után 1838-ban a Brit 

és Külföldi Bibliatársulat Jamaikában minden négernek egy 
Ujtestámentomot ajándékozott. Nagy örömmel fogadták a feketék 
Isten igéjét. Csak egy fiatal néger nő, név szerint Cecília, ma
radt szomorú: vak volt szegény. Később a vakok számára ké
szült Írással is eljuttatták hozzájuk a Bibliát. Az egyik misszio
nárius megtanította Cecíliát a vakirásra, hogy egy évre rá már 
egészen folyékonyan olvasta a Bibliát. Azonban nem elégedett 
meg ezzel. Sorra járta a szomszédokat s felolvasott nekik a 
Bibliájából. Majd iskolát nyitott s ő, a vak tanította kátéra.
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énekre a néger gyermekeket. Sok istenfélő néger került ki az 
iskolájából. — Isten igéje számára megnyíltak a testi vakoknak 
is a szemei; de még több lelki vaknak a szemét nyitotta meg 
az, hogy akik eddig homályban és sötétségben voltak, az ige 
világosságában járhassanak. *

Zak. 7, 5: Mikor Luther meghallotta, hogy a dán király 
országában három napos böjtöt rendelt el, azt mondotta: „Na
gyon helyes, kívánatosnak is találnám annak a felújítását. Mert 
az önfegyelmezésnek és az alázatosságnak szép külső jele az; 
s hogyha megfelelő belső érzés is járul hozzá, nagyon helyes 
és jó dolog". A Kiskátéban is azt tanítja: „A böjtölés és testi 
előkészítés szép külső önfegyelmezés“. S az Ágostai Hitvallás 
is azt mondja, hogy az evangélikusok „nem Ítélik el magát a 
böjtöt, hanem csupán a hagyomány azon rendeléseit, melyek 
bizonyos parancsokat, bizonyos ételeket szabnak meg a lelki
ismeret veszedelmére, mintha olyatén cselekedetek szükséges 
kellékei volnának a kegyességnek" (XXVI. hitcikkely). — Mint 
az önfegyelmezés eszközét igenis helyeseljük mi a böjtöt; de 
az üdvösség elnyerésére nézve a testi böjtnél többnek, szük
ségesebbnek tartjuk az irgalmasságot és könyörületességet. 
(9 —10. vers). *

Zsolt 50, 15: Büchsel, a hires német főszuperintendens 
beszéli, hogy 1855. okt. 1-én éppen az édesapjának segédkezett 
az Írásban, aki a berlini Szent Máté paróchiának volt a lelkésze; 
amikor kopogtat valaki az ajtón s egy szegényes külsejű ember 
lép a szobába. Elmondja, hogy szabó és a Szent Máté paróchia 
területén lakik; ma van a házbérfizetés ideje és ha déli 12 
óráig az 50 tallér házbért nem fizeti meg, beteg feleségével és 
hat gyermekével kiteszik az utcára. De pénze nincs. Az atyám 
pénzbeli segítséget akart neki adni. „Nem, — mondja ő, én 
nem támogatást kérek; hiszen 50 tallért úgysem tudna nekem 
a nagy tiszteletű úr adni. A Zsoltárban az van megírva: Hívj 
segítségül engem a nyomorúság idején és megszabadítlak téged. 
Segítségül hívtam az Istent; hiszem, hogy meg is hallgat és 
szabadít. Azért jöttem a nagytiszteletű úrhoz, szeretném tudni, 
hogy a jó Isten hogyan és mit fog cselekedni. Most 11 óra; 
12-re van szükségem a pénzre". Atyám azt felelte neki: „Várja 
meg az egy órát s akkor meg fogja látni és tudni". A szabó 
elment. Atyám tovább diktált. Körülbelül 10 perccel 12 előtt az 
órára nézek. „Kiváncsi vagy úgy-e, hogy mi történik a szabó
val?" „Igen, atyám". Azzal elindultunk a szabó lakása felé, 
melynek ajtaja előtt egy matracon feküdt a beteg feleség; kö 
rőtté egy sereg síró-rívó gyermek. És a szabó? Ott állott az 
utca közepén, ahonnan a Máté-templom tornya látható volt s 
tekintetét a toronyra irányítva halkan imádkozott: „Hívj segít
ségül engem a nyomorúság idején és megszabadítlak téged". — 
Három perccel 12 előtt egy jól öltözött nő lépett az atyámhoz 
-ezekkel a szavakkal: „Jó, hogy itt találom. Mikor az uram ma
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reggel a hivatalába indult, így szólt hozzám: „Ma bérfizetés 
napja van. Ma nagy a szükség a mi szegényeink között. Vedd 
ezt az ötven tallért, vidd el a nagytiszteletű úrnak; ő majd 
tudni fogja, mit tegyen vele*. Atyám odavezette a szabóhoz: 
„Ennek van szüksége a pénzre*. Azzal a nő az ötven tallért a 
kezébe nyomta. Az pedig hangosan kiáltott fe l: „Hívj segítségül 
engem a nyomorúság idején és megszabadítlak téged és te 
dicsőítesz engem*. Ebben a pillanatban ütötte a Mária-templom 
toronyórája a tizenkettőt. *

I. Kir. 17, 16: Mikor Jung-Stilling, a szabóinasból egye
temi tanárságig emelkedett jeles német író, Goethe barátja, a 
straszburgi egyetemre ment tanulmányai végzésére, útközben 
Frankfurtban egy ismerős kereskedővel találkozott össze, aki 
meghívta magához vacsorára. Vacsora közben kérdi a házigazda, 
hogy honnan veszi a pénzt a tanulmányaira? „Van egy gazdag 
atyám az égben, Ő majd gondoskodni fog rólam*. „Mennyi 
pénze van jelenleg?* Az ifjú némi habozás után elárulja, hogy 
egy tallérja. A kereskedő meghökkenve hallja, hogy egy tallér
ral akar hozzákezdeni az egyetemi tanulmányokhoz; majd így 
folytatja: „Én a maga atyjának egy adósa vagyok; adósságom 
törlesztéséül átadok magának 33 tallért.* Ezzel leolvassa neki 
a mondott pénzt, arra kérvén csupán, hogy senkinek ne tegyen 
róla említést. — Isten csodálatos módon gondoskodik ma is az 
övéiről. Segítségének eszközeiül sokszor a jószívű embereket 
használja fel, akik magukat Isten adósainak érzik s iránta való 
hálájuk kifejezéséül készséggel nyújtanak segédkezet a szüköl- 
ködőknek. Istennek jóságát bizonyára többször tapasztaltad már 
te is: érzed e vele szemben adósságod kötelezettségét?!

Kiss Samu
nagybarátfalui lelkész.

Könyv- és folyóiratismertetés.
Aktuális egyházi kérdések német folyóiratokban 

és svéd traktátusokban.
A P a s to ra lb la tte r  minden számában meglevő gazdag meditációs anyag 

mellett különösen is figyelemre méltó az áprilisi füzetből L ic. H a rm s:  M inden  
p ré d ik á lá su n k  v eszé ly érő l szóló kis tanulmánya, amely rámutat azokra a 
veszélyekre, amelyek létében, igazi mivoltában fenyegetik minden prédiká
ciónkat, egész prédikálásunkat és ilyen veszedelmekül megemlíti elsősorban 
magát a prédikációt és magát a prédikátort, azután az embereket, akik hall
gatják a prédikációt és az időt, amelyben elhangzik a mi igehirdetésünk. — 
Ennek a cikknek komoly mondanivalóját egészíti ki a szerkesztő (S ta n g e  E.) 
a májusi számban A  p ré d ik á ld su n k ra  vo n a tk o zó  Ígéretrő l szólva, amikor is 
H a rm s  tagadhatatlanul pesszimisztikus következtetését — : „Semmi sincs, ami 
meg ne ronthatná, el ne pusztíthatná prédikációnkat 1“ — ezzel a megállapí
tásával kívánja ellensúlyozni: „Semmi sincs, ami nem segíthetné prédikálá
sunkat abban, hogy az igazán Krisztusról való bizonyságtevéssé legyen !„ —
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A májusi füzetből kiemeljük még F ie b ig :  A z  esch a io lo g ia  a  p réd ik á c ió b a n  c. 
tanulmányát, amelyben szerző kimutatja, hogy az evangélikus, lutheri igehir
detésben miért szorult annyira háttérbe az eschatologikus momentum és miként 
kell az evangélikus prédikációnak — éppen mint a teljes Krisztus hirdetésének — 
manapság eschatologikus jellegűvé is lennie, hogy „a reménység gyerme
kei” feleletet kaphassanak az élet valóságából a lélek mélyén át feltörő kér
déseikre. — A júniusi füzet gazdag tartalmából jelentősen kiemelkedik D . D r. 
D oern e  lipcsei gyakorlati theológus professzornak A z ig a z i  g y ü lek e ze tté  lev és  
ú tja  címen megírt értekezése, amely H a rn a ck  T h to d o s iu s  1870-ben megjelent 
„D ie  fre ie  lu therische V olkskirche“ ma újra annyira aktuális tanulmányának 
megállapításaiból kiindulva sürgeti az egyház egész katechetikai munkásságának 
és ezzel kapcsolatban pl. a konfirmáció és az első Űrvacsora egymáshoz való 
visszonyának gyökeres revizióját, miközben a leghatározottabban szükségesnek 
tartja, hogy a megkereszteltek gyülekezetén belül az úrvacsorái gyülekezet 
érvényesüljön.

A P a sto ra lth eo to g ie  áprilisi füzetében maga D r. F endt professzor érte
kezik A  g y ó n á s  annyira fontos kérdéseiről; tanulmányából egyre határo
zottabban tör elő annak az egyházi, genuin lutheri szellemnek az érvényesü
lése, amelynek a háttérbeszorítása olyan döbbenetes sivárságot eredményezett 
éppen az evangélikus lelki élet legszemélyesebb vonatkozású területén. — 
A május—júniusi füzetben méltán tarthat számot a legszélesebb körben érdeklő
désre L ic. G r o n a u :  A z  e g y h á z i re n d  a  S m a lk a ld e n i C ik k ek  é s  M ela n d ito n  
„ T ra c ta tu s  de  p ro te s ta te  e t  p r im a tu  P a p a e"  n yo m á n  c. tanulmánya, amely 
Németország jelenlegi egyházjogi helyzetét tartva szem előtt, nyomatékosan 
hangsúlyozza, hogy az Egyház nem ismerhet maga felett „Führer“-t olyan 
értelemben, mint ahogyan azt a , birodalmi egyházkormányzat” keresztül 
akarja erőszakolni a hitvallás ellenére.

A L u th ertu m  áprilisi és májusi füzete közli Lic. D r. K a rn e r  soproni 
professzorunknak A z  ö n g y ilk o s sá g  g y a k o r isá g á n a k  a  h itv a llá ssa l va ló  ö ss ze fü g g é 
se  című, statisztikailag is erősen megalapozott cikkét. Ugyanitt olvashatjuk 
K n o lle :  A  S ze n t T a m á s tem plom  k á n to rá n a k  ó rá ja  címen megírt értékes B ach- 
megemlékezését, amely fel akarja hívni a figyelmet: valóban itt a 12 óra, 
hogy ráeszméljen egyházunk zeneművészeti vonatkozásban is a lutheri megúj
hodás szükségességére.

A M o n a tsch rift f ü r  G o tte sd ie n s t u n d  kirchliche K u n s t  március—áprilisi 
füzetéből a tárgy aktuálitásánál és a feldolgozás érdekességénél fogva egyaránt 
figyelemre méltó B u ch h oltz Walter: G reg o r iá n u s ének ? címen megjelent tanul
mánya, amely rámutat arra a tényre, hogy a liturgikus megújhodás mint 
hozta magával sziigségképen az evangélikus Északon — elsősorban Svédor
szágban — a gregoriánus-ének reneszánszát, amelytől semmiképpen se kell 
féltenünk az evangélikus istentiszteleti élet másik drága értékét: a gyüleke
zeti népéneket; a kettő egyenesen feltételezi egymást az evangélikus — lut
heri istentiszteletben. — Megemlítjük aztán, hogy B uchholz Frigyes: A n a p i  
im á d s á g  címen az evangélikus b rev iá r iu m  hóra- rendszerével foglalkozó tanul
mányának az illusztrálására a folyóirat 16-lapos külön mellékletben ismerteti 
meg olvasóit az esti imádságnak, a co m p le to r iu m -nak liturgikus rendjével, 
illetve ennek a húsvéti öröm idejére vonatkozó teljes szöveg- és dallam-anya
gával.

Az E in e H eilig e  K irche  április—júniusi száma vaskos külön füzetként 
A z  e g y h á z  d o g m á ja  cimet viseli. Az értékes tartalomból, a bennünket evan
gélikusokat közvetlenül érdeklő cikkek sorából megemlítjük D r . S ch afer Paula : 
A d o g m a  szü k ség esség e , S d iö fe r :  A  d o g m a tik u s  th eo lo g ia  litu rg ik u s  je lle g e  és 
D r o b n i tz k y : A d o g m a  a  lu th eri e g yh á zb a n  c. tanulmányát; — mind a három 
az Ágostai Hitvallás bensőséges és tiszta evangélikus keresztyénségének im
ponáló megnyilatkozása.

A S v e n sk a  K y rk a n s  D ia k o n is ty re lse s  B o k fö r la g  Stockholmban még az 
1934. év végén kiadta a keresztyén egyházi ismeretek propagálására néhány 
éve megindított tra k tá tu s- sorozatának 35., 36. és 37. számát 50.000—50.000 
példányban. A három traktátus B o la n d e r : A  k eresz tyén  é n e k ; M o n to n : A  m i  
ú j  tes ta m en tu m u n k  és M u r r a y : A z  o tth on  m egszen telése. A 10—12 lapos trak
tátusok sorában a már régebben megjelentek közül igen sokból éppen ebben
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az évben új kiadást bocsátott közre, így pl. az 1. S ö d e rb lo m : A k e re sz tsé g ;  
a 2. B r il io th :  A z  Ú rva cso ra  s z e n ts é g e ;  a 6. J o n z o n :  A z  e g y h á z  ig eh ird e té se ;  
a 9. L iz e ll:  E g y  n a g y  m is e ;  a 13. P o n té n :  V a sá rn a p o d ; a 12. ugyanattól: 
K o n firm á c ió d ;  a 26. b. ugyanattól: A  g y ó n á s ;  a 15. T h o rse ll:  A  s z e n t h á 
z a s s á g ;  a 32. M a lm e s trö m : A  tem p lo m b a j á r á s ; a 28. S a n d e g re n :  A  m issz ió 
r ó l ;  és a 34. L ju n g h o ff:  A z  a p o s io li h itv a llá s  é s  a  m i k o ru n k  cimen. — A 
37 traktátusból a legújabb jelentés szerint másfélmilliónál több példány for
gott a hívek kezében. Dr. theol. Jánossy Lajos

egyetemi tanár.

Sallay István: A nyilvánvaló igazság.
Egyházi beszédek. Szerző kiadása, 1935. 100 oldal.

Sallay Istvánnak ez az újabb kötete 20 egyházi beszédet tartalmaz, köztük 
két karácsonyi, egy nagypénteki, egy húsvéti, egy pünkösdi beszédet és egyet az 
esztendő utolsó estéjére. Könyvének homlokára azt írta Szerző, hogy ezek a 
beszédek „Bizonyságtételek a megtartó kegyelemről". Nyugodtan elmondhat
juk, hogy Ígéretét beváltotta: ezek a beszédek tényleg bizonyságtételek, a 
hivő szív bizonyságtételei a megtartó kegyelemről. A könyv minden során 
érzik, hogy az ő életében is voltak időszakok, amikor hitt ennek a világnak. 
De a beszédeket már egy Krisztust és Krisztusban élete békességét megtalált 
ember írja, aki minduntalan felujjong a megtartó kegyelmet megtalált ember 
boldog örömével. Ebben a kettős tényben nyerik a beszédek igazi értéküket. 
Sallay ismeri a mai ember minden fájó sebét, gyengéjét és olyan mesteri 
kézzel mutat rá erre, hogy egy-egy találó mondatára szinte felszisszen az 
ember: nekem is ez a bajom, én is ilyen vagyok. Megállapításai meggyőző 
erejűek, élményszerűek, mindenki életében megismétlődő valóságok, azért 
megcáfolhatatlanok és megdöbbentők. Annyira megdöbbentők, hogyha csak 
az első felét mondaná el beszédeinek, kétségbeesve kellene hazamennünk a 
templomból.

De Sallay ismeri az orvosságot is és akkora természetességgel mutat 
rá az egyetlen útra, hogy az ember felcsillanó szemmel ismeri el, hogy ez a 
nyilvánvaló igazság és boldog, hogy ez a nyilvánvaló igazság. Az a megismét
lődő eredmény, hogy egyedül Istennek a Jézus Krisztusban megjelent ke
gyelme menthet meg bennünket, vele örülőkké és boldogokká tesz bennünket.

Örülünk neki, hogy mondanivalóját egyszerű, érthető és mégis erőteljes 
és kifejező nyelven mondja el. Nem bölcselkedik, mint amely hibába olyan 
sok modern igehirdető beleesik, hanem egyszerűen elénk tartja az evangéliom 
örök tükrét, amelyben meglátjuk önmagunkat és Isten megtartó kegyelmét.

A könyv lelkészek számára is épületes munka, azért teljes bizalommal 
ajánlom lelkésztársaim figyelmébe. vitéz Balogh Ernő.

„Igazság és Élet".
Folyóirat a lelkipásztori és nevelői munka számára.

Szerkesztők: Dr. Révész Imre, Dr. Szabó Zoltán, Dr Vasady Béla. Debrecen.
Előfizetési ára 4 P.

A folyóirat 6. száma Kálvin imádságával kezdődik. Tarlalmazza a kö
vetkező közleményeket: Forgács Gyula: Kereszthordozó é let; Győry Elemér : 
A barátság (gyak. bibliamagyarázat); Vasady B éla: Az oxfordi csoportmoz
galom ; Enyedy Andor: A városi nagygyülekezet missziói feladatai; Szele 
Miklós: A vallás taníthatóságának kérdéséhez; Kocsi Csergő Bálint—Révész 
Imre : A gályarabok történetéből; Soós Béla: Vasárnapi iskolai vezérfonál; 
Darányi Lajos: Gonoszra sietséggel futó lábak — szívesség, jóság (Gyermek- 
istentiszt. beszédvázlat); Tóth Endre: A nagykorúságra vezető Lélek (pünkösdi 
beszéd); Török István: A házassági eskü kérdése; Irodalmi szemle.
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Törvények, rendeletek, elvi jelentőségű határozatok.
Közli: Vértesi Zoltán.

32.000—1935 F. M. A gazdasági cselédek szolgálati idejéről 
szóló 1935. II. t.-c. végrehajtása. A gazd. éves cseléd szolgálati 
ideje márc. 31-én végződik stb.

7545—1929 K. sz. Felekezeti iskolák fenntartása, valamint a 
párbértermészetü járandóságok (deputátum) tekintetében, ameny- 
nyiben azok a pol. községet terhelik, helye van eljárásnak a 
közig, bíróság előtt, még akkor is, ha ezt a kiadást a 177.200— 
1924 B. M. sz. körrendeletben foglaltak ellenére nem a rendes 
költségvetésbe állították be, hanem annak fedezésére külön 
pótadót (egyház s iskolaadót) vetettek ki.

Az egyházi adóhátralék a K. K. H. ö . 81. szakasza alapján 
az adós összes ingatlanán biztosítható. Húsz Pengőt meg nem 
haladó hátralékot azonban nem szabad telekkönyvileg biztosítani.

Névmagyarosítás esetén a választói névjegyzékben felvett 
még régi néven a választó leszavazhat.

A misebor s így a lelkész részére úrvacsora céljára szol
gáló bor fogyasztási adó alá nem esik. — (Községi Közlöny 
1935. 13. sz.)

Hősök emlékünnepére, hazafias ünnepekre leventeegyesüle
tek, társadalmi egyesületek, hatóságok, továbbá a hadirokkantak 
(HONSz) meghívandók.

Urodalmi erdőn vezető gyalogutat, átjárást a tulajdonos meg
szüntetheti.

Az anyakönyvi utasítás 120. §. 5/b. pontja szerint családi 
értesítő s egyéb kivonatok katonai szolgálati kötelezettség alól 
felmentés ügyében (családfenntartási kedvezmény címén) bélyeg
mentesek, de díjkötelesek.

36.139—1935. V. 1935/6. tanév ünnepélyes megnyitását 
szept. 9-én, a rendes tanítást szept. 10 én kell megkezdeni.

2353—1935. V. eln. sz. a tényleges és nyugdíjas közszolg. 
alkalm. gyermekei részére az 1935. évi nyári hónapokra szóló 
vasúti arcképes igazolványok tárgyában. (Hiv. Közi. 1935. 10. sz.)

2195—1935. V. eln. sz. állami felsőker. iskolák hadiárva és 
hadigyámolt tanulóinak díjmentessége. (H. K. 1935. 10. sz.)

35.600-1935. V. V. 1. sz. r. az iskolai tanulmányutak s 
tanulmányi kirándulások rendezése tárgyában.

15.762—1934. V. IV. sz. r. A debreceni nyári egyetem szün
idei tanfolyamán teendő vizsgálatokról és elnyerendő bizonyít
ványokról. (H. K. 1934. 15. sz.)

3745—1934. V. eln. sz. az egyes iskolákban iparigazolvány- 
nyal nem rendelkező kontárok által végeztetett ipari munkák 
eltiltása tárgyában.

8669—1934. V. III. sz. r. Az iskolai ifjúsági könyvtárakba 
sorozható beszerzendő és beszerezhető művek 1. sz. Kiegészítő 
Jegyzékének közzététele tárgyában.
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68.200—1934. V. sz. A községi iskolai alapvagyon szám
adási rendjének módosítása.

60.072—1934. V. VI. sz. r. A népiskolai tanulók zenei ma
gánoktatása tárgyában. (H. K. 1934. 24. sz.)

73.000— 1933. V. sz. A gazd. irányú továbbképző (ismétlő) 
népiskolák államsegély engedélyezése iránti kérvények felterj. 
határidejének újabb megállapítása.

32.001— 1934. V. V. 9 —1. sz. Az elemi iskolák I. osztá
lyába csak olyan tanulók vehetők fel, akik a 6. életévüket szept. 
15-ig töltik be.

52.393—1934. V. VI. sz. r. Az iskoláknak gyermeknyaral- 
tatás céljára átengedése.

7210—1934. M. E. sz. A hitfelekezeti elemi isk. tanítók (kán
tortanítók) részére az iskolafenntartóktól járó készpénzilletmények
nek a m. kir. közp. illetményhivatal utján való kiutalása. (H. 
K. 1934. 16. sz.)

895—0—666—1929. sz. Az államsegélyes nem állami elemi 
iskolai tanítói és óvónői állások betöltésénél a vallásminiszter 
előzetes hozzájárulása kikérendő. (H. K. 1930. 1. sz.)

810—05—19—1931. V. sz. r. alapján az elemi s egyébb 
iskolai madarak és fák napja megtartása (májusi v. júniusi ta
nulmányi kirándulással a szabad természetben tartandó), mely 
nagyon fontos a gyermekek jellemfejlesztésére, jún. 15-ig jelen
tendő be a kir. tanfelügyelőnek s a köv. kérdésekre kell felelni:
I. Az iskola neve, jellege, fokozata. 2. Az ünnepély ideje, helye, 
teljes műsora. 3. Mely és mily jellegű iskolák ünnepeltek együtt, 
hány tanuló volt jelen az egyes iskolák részéről ? 4. Hány ven
dég jelent meg az ünnepélyen? 5. Az együtt ünneplő iskolák 
közül melyik iskola szereplése találkozott a legnagyobb tetszés
sel? 6. Kik tüntették ki magukat a rendezésben? 7. Volt-e 
fogadalomtétel, a tanév folyamán megfelelő időben faültetés, 
madáretetés, fószekodu kiakasztás, vagy más állat- és növény- 
védelemmel kapcsolatos esemény? 8. Hány tanuló, hány fát 
ültetett el? 9. Milyen fák kerültek elültetésre? 10. Az iskola 
a madarak s fák napját kirándulás keretében tartotta e meg?
II. Az iskola hány tanulója tett ligafogadalmat? 12. Hány fé- 
szekodut, madáretetőt helyeztek ki? 13. A tantestület tagjai 
közül kik szereztek különösebb érdemeket a fásítás v. erdősítés 
terén. 14. Kik szereztek érdemeket az állatvédelem körül ? (Lásd 
H ív . Közlöny 1931. 13. sz.)

010—1—41—1931. V. eln. állami tisztviselők gyermekeinek 
a szentgotthárdi iskolaszanatóriumba való kedvezményes, illetve 
ingyen felvétele. (H. K. 1931. 201. oldal.)

820—05—1308—1931. A soproni népszavazás eredményéről 
elemi s egyébb iskolákban minden év december 14-én a tanítás 
pár perces megszakításával meg kell emlékezni.

30.567—1928. V. A tanuló ifjúság részére, rendszeresített 
tanulói havi jegyek s tanulmányi kirándulási kedvezmények. Leg
alább 10 tanuló jelentkezése esetén a kiinduló állomástól lég-
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alább 150 km.re, kirándulásnál, a karácsonyi stb. szünidőben 
hazautazásnál 50% vasúti kedvezményt kapnak, ha a keresk. 
miniszterhez folyamodnak. (H. K. 1928. 11. sz.)

70.280 -1928. V. sz. Az óvónőképzőbe átlépő tanítóképzősök 
különbözeti vizsgálata tárgyában. (H. K. 1928. 21. sz.)

88.372—1928. VIII. V. sz. r. Az elemi iskolai magánvizsgá
lati dijak újabb szabályozása. 1. Magántanulóktól magánvizsgá
latkor — minden osztályról külön — a tanítói s ifjúsági könyvtár 
részére á 1 P, (amit a rendes tanulók fizetnek) felvételi díj 
követelendő. 2. Vizsgálati díj 20 P. összevont magánvizsgálatkor 
e 20 P csak az egyik osztály után fizetendő, a többiek után 
á 10 P. E vizsgadíjak megosztása az igazgató, tanítók s hitoktató 
között a V. min. 1924. május 20 án kelt 43.970. VIII—a. sz. r. 
5. p. szerint történik. 3. A magántanulók részére kiállított bizo
nyítványért az intézetnek 40 fillér ürlapdíj, kiállításért 2 P 
munkadíj jár. Ez utóbbi díjban az igazgató s osztálytanító egyenlő 
arányban részesülnek. A magántanulók bizonyítványmásodlatá
ért ugyanilyen összeg fizetendő. E bizonyítványmásodlatot maga 
az igazgató köteles kiállítani s a díj is az övé. — A rendes 
tanulók bizonyítványmásodlatáért az iskola igazgatója munka
díjat nem szedhet, csak az ürlapdíjat kötelesek megfizetni. — 
Ez űrlap-nyomtatványok az iskolai tanítói és ifjúsági könyvtár 
számolásában számolandók el. 5. Igazolt szegénység vagy más 
méltánylást érdemlő esetekben (betegség, elemi csapás) a magán
vizsgálati s bizonyítvány kiállítási díj felére mérséklésének, vagy 
elengedésének van helye. A szülők, vagy tanulók előnyeit szol
gáló szöveges igazolványok (iskolalátogatás, nyaraltatás, ösztön
díj stb. ügyében) kiállításért 2 P fizetendő. Szegények, hadiárvák,, 
hadirokkantak, közalkalmazottak gyermekei részére díjmentesek. 
Az igazgatónak csak aláírását s az iskolai pecsétjét kívánó 
iparigazolványok azonban díjmentesen adandók ki. (H. K. 1929.
4. és 16. sz.)

640 — 05 — 356—1929. V. VI. sz. r. A népiskola „Értesítő“ 
könyvecskéit a polgári iskolába felvételkor el kell fogadni.

640—05—85—1929. V. r. A nemzeti zászló előtt a fiútanu
lók szembefordulással vegyék le kalapjukat, illetve tisztelegjenek.

Bélyegilleték pl. ovodák, vagy községi segélyt élvező fel- 
iskolák számadásánál kereskedők által kiállított, továbbá napszá
mosbért feltőntető nyugtára 0.6, vállalati (kovács, asztalos, bog
nár, kőmíves) nyugtára 4.2% okmánybélyeg kell. — 2 Pengőig 
napszámos nyugtájára, továbbá adóívre, csekkre, tanítók fizeté
sét feltüntető nyugtára bélyeg nem kell.


