
Első ige.

A  belső és külső ember harca.
Róm. 7. 14-25.

Mindnyájunkkal velünk született az az általános emberi 
gyarlóság, hogy a mások hibáit, fogyatkozásait hamar észre 
vesszük, míg saját bűneink fel sem tűnnek előttünk. A mások 
legapróbb botlásait ezerszeresen nagyítva látjuk, míg a magun
kéit egészen jelentéktelennek. Ennek következtében másokat 
legcsekélyebb bűneikért súlyosan elitélünk, míg magunkat, ha 
bűneink talán sokkal súlyosabbak is amazokénáj, teljesen tisz
táknak és kifogástalanoknak tartjuk. Pedig az Üdvözítő mon
dotta : Ne Ítéljetek, hogy ne Ítéltessetek. Mert amilyen ítélettel 
Ítéltek, olyannal Ítéltettek ti is.

Ez alól a súlyos emberi gyarlóság alól kötelességünk sza
badulni. De hogyan ? A szabadulás útja az önismereten keresz
tül vezet. Önvizsgálat nélkül nem haladhatunk előre a  tökéle
tesedés utján s ha gyarlóságainkat, hibáinkat el nem hagyjuk, 
nem lehetünk részesei az üdvösségnek. Pedig életünknek egye
düli célja csak az lehet, hogy tiszta és ártatlan életet élvén, 
méltók legyünk egykor a mennyei Atya jutalmára: az üdvös
ségre, az örök életre.

Pál apostol, akit méltán nevezhetünk a legbuzgóbb keresz
tyén lelkipásztornak, jól ismerte az önvizsgálat nagy fontosságát. 
Magános, csöndes óráiban sokszor magába szállt, mélyenszántó 
meditációkat tartott s az önvizsgálat e komoly perceiben rájött 
arra, hogy az általános, egyetemes bűnök alól ő sem kivétel, 
azok az ő lelkében is fellelhetők. Oda irányul hát minden tö
rekvése. hogy ezeket a bűnöket lelkében elnyomja, amennyire 
csak lehet kiirtsa s így megteremtse lelkének tisztaságát. Mint 
a korinthusiakhoz intézett levelében írja: Megsanyargatom tes
temet és szolgává teszem, hogy míg másoknak prédikálok, 
magam valami módon méltatlanná ne legyek.

Természetesen jól látja Pál azt is, hogy ez a munka küz
delmet, harcot igényel, mert a belső ember örökös harcban áll 
a külsővel. Az akarás megvan ugyan bennünk, de a jó véghez
vitelét nem találjuk s így sohasem a jót cselekesszük, amit 
akarunk, hanem a gonoszt, amit nem akarunk. S ebben a már- 
már reménytelennek látszó küzdelemben így kiált fel: Óh én 
nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem a halálnak 
testéből ? S e fájdalmas, őszinte felkiáltás után ott van a meg
nyugtató válasz is : Jézus, a Krisztus. Ő az, aki nélkül veresé
get szenvedünk, vele azonban győzedelmeskedünk.
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A régi görög mithológiának van egy érdekes alakja: Ta- 
los. Talost, az istenek kovácsa Hephaistos készítette ércből és 
Minős krétai királynak ajándékozta, aki őt országának őrévé 
tette. Talos naponta háromszor körüljárta Kréta partjait s ha 
észrevette, hogy idegenek akarnak kikötni a szigeten, megtüze- 
sítette karjait s megölte vele a partra szállókat. Végre eljött egy 
hős: Medeia, aki megölte Talost és megszabadította az embe
reket a  rettentő szörnyetegtől. Talos és a Sátán között nagy a 
hasonlóság. Mint egykor ez tüzes érckarjaival megölte Kréta 
szigetén az idegeneket, úgy üldöz bennünket folytonosan a 
Sátán, hogy megölje lelkünk tisztaságát. S mi védekezünk, ami
nek következtében irtózatos harcot folytatnak egymással ben
sőnkben az erény és a bűn. Valamint a test és a lélek erede
tükre és lényegükre nézve nagyon különböznek egymástól, 
épúgy különböznek kívánságaikra és törekvéseikre is. A lélek 
azt javasolja: Az Istent féljed és az ő parancsolatait megtart
sad. Ha egyszer az ő szolgálatára határoztad el magad, nem 
szabad fél munkát végezned. Nem szabad kevéssel megeléged
ned, hanem a te egész életedet oda kell szentelned tökéletes 
és égő áldozatul az Istennek. De a test sokszor ennek ellen
kezőjét mondja s mivel mi gyöngék vagyunk, nem a léleknek, 
hanem a testnek szavára hallgatunk.

Emberi mivoltunkban tehát két törvényre, két hatalmas
ságra akadunk: az elme törvényére és a tagok törvényére. A 
lelkiismeretre és a testi kívánságra. Ezek egymással folytonosan 
ellenkeznek, hogy ne azt cselekedjük, amit akarunk, hanem 
azt, amit gyűlölünk. Tudjuk ugyan, hogy a törvény lelki, de mi 
testiek vagyunk a  bűn alá rekesztve. Es ha gyönyörködünk is 
az Isten törvényében a belső ember szerint, látunk a mi tagja
inkban egy más törvényt is, amely elménk törvényével ellen
kezik és rabul ad bennünket a bűnnek, amelynek zsoldja: halál. 
Kicsoda szabadít meg bennünket a halálnak e testéből ? Jézus, 
a  Krisztusi Mint ahogy Kréta szigetén Talos érckarjával meg
ölte az idegeneket, úgy öli meg lelkünk tisztaságát a  bűn. De 
hála legyen Istennek, aki megszabadít bennünket az erkölcsi 
halálból. Talost legyőzte Medeia, a Sátánt pedig Krisztus. Krisz
tus a  szabadító, aki megment bennünket a bűnnek gyötrelmes 
rabságából. A bűn alól való szabadulás egyedül az ő segítsé
gével lehetséges. Nélküle tehetetlenek vagyunk, vereséget szen
vedünk, vele azonban győzedelmeskedünk.

A vad csemetékbe, hogy ízes gyümölcsöt teremjenek, ne
mes gallyat szokott beoltani a gondos kertész. Jézus nélkül mi 
is vad csemeték vagyunk, akik haszontalan munkát végzünk 
s nem tudunk gyümölcsöket teremni. Nem az örök ige hangzik 
ajkunkról, hanem emberi bölcsesség, amely zenghet ugyan cso
dálatos gyönyörűséggel, de mégis pusztába vesző szó marad. 
Nevelhetjük a ránk bízott gyermekeket a  társadalom, a  földi 
haza, de nem az Isten országa számára. Jézus által ellenben 
égi erő öntetik lelkűnkbe s az meg is termi a maga áldott
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gyümölcseit, amelyek: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szí
vesség, jóság, hűség és szelídség. Az ilyenek ellen nincs tör
vény. Akik a Krisztuséi, azok a testet megfeszítették indulataival 
és kívánságaival együtt.

Megújulván azért a mi elménkben, le kell vetkeznünk ama 
régi élet szerint való ó embert, mely meg van romolva a csa
lárdság kívánságai miatt s fel kell öltöznünk az újat, mely Isten 
szerint teremtetett igazságban és szentségben. Nekünk mind 
jobban alá kell szállanunk, hogy ő növekedjék, mindaddig míg 
el nem mondhatjuk: élek többé nem én, hanem él bennem a 
Krisztus. Amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában 
való hit által élem. S ha már érzéseinknek, gondolatvilágunknak 
középpontja a Krisztus és nekünk minden munkánk, minden 
gondolatunk e központ körül harmonikusan elhelyezkedett kör
vonal, akkor boldog örömmel mondhatjuk: Hálát adok Isten
nek, a  mi Urunk, Jézus Krisztus által.

Lelkipásztori munkánk sikere azon fordul meg, Jézussal 
vagyunk-e már, vagy nem ? Keresztülmentünk-e az újjászületés 
áldott fürdőjén, vagy még mindig a  bűnök ösvényén tévelygőnk? 
Jézus mondja: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem 
mehet be az Isten országába. Mert ami testtől született, test az, 
ami pedig lélektől született, lélek az. A damaszkuszi forduló
pontnak életünkben is be kell következnie, mert mit ér a  vigyá- 
zás a gyülekezeti élet tisztasága felett, ha maga a pásztor 
tisztátalan ? A vak nem vezetheti a  világtalant, épúgy nem pré
dikálhatja a pásztor sem az újjászületést, ha ő maga nem ment 
még keresztül a nagy lelki megújuláson.

Imádkozunk, hogy a  Szentlélek keresztségében részesülvén, 
felöltöztessünk mennyei erővel. Mosódjunk meg és tisztuljunk 
meg s tanuljunk törekedni az igazságra. Azt mondja az Úr: 
Ha bűneitek skárlátpirosak, hófehérek lesznek és ha vérszinüek, 
mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú I

Bíró László
hosszufalui esperes-lelkész.
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Tanulmányok.

Az Istennel való közösség.
I.

Mindenkinek a legszemélyesebb ügye az Istennel való 
boldog közössége. Mégis kell róla beszélnünk egymással. Talán 
ma már kezdjük belátni, hogy az a jelszó, amely évtizedeken 
át vezette hol nyíltan, hol burkoltan az állami felsőbbség, a  
társadalom, a munkapártok magatartását a keresztyénséggel 
szemben: a vallás, az Istennel való közösség mindenkinek 
magánügye, a legnagyobb porhintése volt az ős-ellenségnek. 
Sajnos azonban sokan közülünk, keresztyének közül is hitelt 
adtak ennek és ehhez szabták viselkedésüket. Holott nincs 
hatalmasabb közügy az Istennel való közösségnél! Mi egymás
nak és minden teremtménynek tartozunk ezért azzal, hogy 
segítsük egymást az élet legnagyobb dolgában: az Istennel való 
közösség elnyerésében.

Különösen áll mindez reánk, lelkipásztorokra. Itt nemcsak 
a mi üdvösségünkről van szó, hanem ránkbizottak seregéről, 
sőt a körülöttünk élők beláthatatlan tömegéről. Ha mi nem tu
dunk igazi segítséget és tanácsot adni nekik, amikor tusakodva 
vagy közönyösen találkozunk velük, ha mi mindig csak a sa
játunkkal hozakodunk elő, a magunk leszűrte bölcseségünkkel 
és az igazságot nem tudjuk megszólaltatni, akkor jaj minékünk.

Ez a leggyakorlatibb kérdés, amit nem lehet ráhagyni a  
dolgozószoba csendjében elmélyedő, magasra szárnyaló tudó
sokra. Éppen az élet forgatagában álló, szétforgácsolódó, ezer
féle tennivalótól zaklatott és fáradt lelkésznek kell újra meg újra 
farkasszemet néznie ezzel az örök kérdéssel: hányadán állok 
az élő Istennel ? Hiszen mit használ a legsokoldalúbb tevékeny
ség, a legerősebb ütemű sürgés-forgás, ha munkánk és szolgá
latunk nem állítja az Isten színe elé az embereket, ha nem 
támasztja fel szívükben elemi erővel az Isten-kérdést? Hogyan 
merünk akkor mi Isten követségében, az Ige tekintélyével és 
igényével emberekhez fordulni, ha magunk sem vagyunk telje
sen tisztában azzal, hogy milyen nagy titok és milyen kimond
hatatlan drága ajándék az élő Istennel való közösség? Nem 
elég itt a magunk igaza, hanem az igazságra, az egyetlen igaz
ságra van szükségünk. Keresztyénség csak addig van, amíg 
vannak az Istennel közösségben élő emberek. Egyház csak ott 
van, ahol maga az élő Isten embereket hív és gyűjt magához, 
ahol embereket megtalál és közösségébe fogad. Nem lehetünk 
elég szigorúak munkánk eredményének, sikerének számbavéte
lénél 1 Üres, haszontalan kibúvó az, hogy nekünk nem szabad 
eredményekre vadászni. Hátha a mi haszontalan önhittségünk
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az oka annak, hogy Isten garatja üresen jár és nem kerül be 
új ember-mag, akit megőröljön, mert mi abban a hiszemben 
járunk-kelünk nagy biztonságban, hogy mi már tisztában va
gyunk az Istennel való közösséggel, értünk a hirdetéséhez, megy 
minden rendben, nincsen itt semmi hiba. Bárcsak lennénk az 
Istennel való közösség örömüzenetének hirdetésében alázato
sabbak, tanulnivágyóbbak, de egyben erélyesebbek, merészeb
bek, sürgetőbbek és mindenek fölött egyszerűbbek és határo- 
zottabbak 1

Nekünk személy szerint sok a dolgunk, rengeteg munka 
vár ránk, egyházunk is sok hatalmas feladat megoldása, sok 
régi szükség orvoslása előtt áll, mégis egyházunk egészének 
és jómagunknak sincsen sürgetőbb és elodázhatatlanabb kér
désünk, mint a z : közösségben élünk már az Istennel ? Erre nem 
lehet olyan tétovázó, kertelő, köntörfalazó, macskamódra a forró 
kását kerülgető kitérő választ adni, hogy „úgy érzem“, „remé- 
lem“, „hiszem", hogy „az Istennek élek", hogy „az Isten az 
enyém". Nekünk biztosan tudnunk kell, hogy igen vagy nem. 
A hit az szilárd tudása, megingathatatlan bizonyossága annak, 
vájjon az Istené vagyunk-e vagy sem. A Szentlélek nem szkep
tikus, mondta a szög fejét eltalálva Luther. Itt nem hullámzó 
érzelmekről, nem emelkedett, megrendült hangulatról, sem 
eszünknek kedves érvekről és bizonyítékokról van szó, de mé
gis mind ennek ellenére töretlen és erős bizonyosságról. Min
denkinek öntudatosan számot kell adni tudni erről a  központi 
ügyéről. Ha az élet csip-csup, vagy valamicskét nagyobb kér
déseiben megköveteljük az öntudatos biztosságot, hát mennyi
vel jobban itten?! Ez a határozatlanság a  rákfenéje egyházi 
életünknek. Csak egy segít rajtunk: ha magunkban is végleg 
kenyértörésre visszük a dolgot és másokat is nyílt színvallásra, 
egyenes szókimondásra birunk. Vagy tudjuk, hogy az Istené 
vagyunk, vagy még nem jutottunk el idáig, de akkor még nem 
vagyunk keresztyének, legfeljebb csak leszünk.

Azért olyan sürgető és elodázhatatlan ez a nekünk sze- 
geződő kérdés: közösségben élünk már Istennel ?, mert senki 
nem születik bele, senki nem válhat tudtán kívül, öntudatlanul 
keresztyénné. Úgy sok ember próbálja tengetni életét, hogy 
nincsen tudatában magyarságának, nincsen tisztában képessé
geivel, erejének határaival, nem áll világosan előtte az életben 
számára kirendelt helye, de olyan keresztyén ember nincsen 
és nem is akadhat, ha ugyan a keresztyén nevet egyáltalában 
komolyan vesszük, aki ne tudná, hogy ő most az Isten hozzá
tartozója, aki előbb, természettől, születésétől fogva az Isten 
haragosa és ellenlábasa volt. Magától senki emberfia, senki 
közülünk, nem él és nem élhet az élő Istennel közösségben. 
Nekünk nincsen közösségünk a magunk erején az Istennel és 
a  kegyelmes Istennek sincs semmi köze hozzánk, semmi dolga 
velünk, amint vagyunk természettől fogva. Egy teremtett lény 
sem bírja, birtokolhatja, nem vallhatja sajátjának minden to
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vábbi nélkül, sem hitetlen, sem hívő, az Istennel való közös
séget. Nem rendelkezhetünk vele, nincsen a  kezünk ügyében. 
Csak akkor és csak annyiban a mienk, amikor és amennyiben 
Isten ezzel megajándékoz, közösségét nekünk adja. Egyedül és 
kizárólag Isten ajándékozásában lesz boldog sajátunkká a Vele 
való közösségünk.

Soha egy szempillantásban sem gondolhatjuk, most már 
megállhatok a magam lábán, hiszen az Isten is velem van. 
Minden percben rászorulunk Istenre, nem élhetünk egyszerűen 
nélküle, mihelyest nem tartjuk szükségesnek, hogy megújítsa 
kegyelmét minden reggel rajtunk, mint a reggel harmatját, újra 
meg újra megismételje ajándékozását, megint istentelenek va
gyunk és elveszünk. Isten ajándéka nem fogható egy kalap alá 
a régi idők királyi donációival. Azokat lehetett egyszer s min
denkorra elnyerni. Habár ott is a fejek felett lebegett Damokles 
kardja: csak addig lehetett zavartalanul, boldogan birtokolni az 
adományt, amíg a hűség tartott. A hűtlenség esetében rögtön 
ott termett a fiskus és egyszerre vége szakadt a pünkösdi ki
rályságnak. Sokkalta inkább így van ez az Istennel való közös
ségünkben, az Istennel való életben. Itt senki sem bizhatja el 
magát, itt nincsen egyszer s mindenkorra való elintézés. Egész 
életünkben szakadatlanul, minduntalan újra kell megkapnunk 
és elnyernünk az életet: az Istennel és Isten előtt való járást. 
Soha pontot nem tehetünk ez után a  kérdésünk után. Csak ha 
mindig újra igazi kérdés számunkra, amire minden egyes alka
lommal felelettel tartozunk, akkor lehetünk mi bizonyosak a 
felől, hogy Isten már minket is megtalált. Soha sincsen ez a 
kérdés a  hátunk mögött, mindig előttünk van és amíg ki nem 
kerüljük, hanem mind egyre bátor és biztos igent felelünk rája, 
addig bizonyosan az Isten tulajdona és gyermeke vagyunk.

A leggyakoribb, a legsűrűbben előforduló kérdés, .amely 
mindenüvé elkísér, mint az árnyékunk az Isten-kérdés. És mé
gis ez a legnehezebb kérdés. Minél többször néztünk szembe 
vele, annál keservesebb tusakodásunkba kerül, hogy magunkon 
erőt véve és magunkat legyőzve, kimondjuk a hívő igent. Ha 
könnyű dolognak tartjuk, ha simán halad a keresztyénségünk, 
ha minden nehézség nélkül, egyszerű szerrel tudunk az Istennel 
való közösségről beszélni, akkor az a legvilágosabb jele annak, 
hogy mi nem az élő Istenről beszélünk, hanem egy magunk- 
elképzelte, saját szívünk-szőtte istenségről, akinél aztán teljesen 
hiába keressük az életünket. Itt, a keresztyénség szívügyénél, 
a központi kérdésnél éberen résen kell állnunk és soha nem 
lankadó alapossággal kell figyelnünk.

Emberileg érthető, hogy amikor esztendők során vesző
dünk közönyös, vagy csufondáros, sőt rosszakaratú és ellensé
ges emberekkel, mihelyt csak olyanokkal találkozunk, akik val
lásosak, komolyak, felülemelkedtek a léha felületességen, akik 
keresik Istent vagy úgy vélik, hogy mégis találták, kapva-kapunk 
rajtuk, szövetséges társakul sorozzuk be őket a  hitetlenség és
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istentagadás frontja ellen rohamozó nagy hadjáratra. Mi tűrés
tagadás, nem szoktuk mi ezeknél a „híveinknél" nagyon firtatni 
azt, hogy az igazság próbáján hogyan áll a vallásosságuk, hogy 
az Ige hallgatásában és megértésében hányadán vannak, meg
elégedve és dicsérettel könyveljük el érdeklődésüket, hálásan 
vesszük alkalomadtán kisebb-nagyobb, inkább ktsebb, mint 
nagyobb támogatásukat. „Jó evangélikusként" „egyházépítő 
híveink" közé számítjuk őket.

Azonban bármennyire érthető is ez a magatartás emberi 
szempontból és bármennyire ügyes taktikának bizonyulna is, 
Isten Igéje elvágja előttünk ezt a kecsegtető és sikerrel biztató 
lehetőséget. Csak ott lehet a vallásosságot a keresztyénség 
szövetségesének, vagy legalább is előzményének, előkészítőjé
nek tekinteni, ahol semmit sem tudnak Isten Igéjéről, vagy ahol 
nem veszik az Igét halálos komolyan. Amikor a kinyilatkoztatás 
minket is elért és megragadott, akkor válik egyszerre félelmete
sen esedékessé számunkra is a tusakodás, a leszámolás, a 
körömszakadtáig való harc a vallásossággal a keresztyénség 
tisztaságáért. Akkor kezd ránk súlyosodni az Isten-kérdés min
den emésztő nyugtalansága, keserves vívódása, akkor kezdjük 
észrevenni, hogy életünknek ez a központi, alapvető, elodáz
hatatlan és sürgető kérdése a legnehezebb kérdés, amikor az 
Ige választóvízként kezd hatni életünkben: vagy az élő Isten 
uralkodása alá kerülünk vagy egy magunk-elképzelte, saját 
eszünk-alkotta istenség segítségével a magunk uralmát, a  ma
gunk érvényesülését, saját biztonságunkat erősítgetjük.

Szó sem lehet itt szövetségről, egyezkedésről, megalkuvásról, 
kiegyenlítésről, kölcsönös támogatásról. Isten Igéje döntés elé állít, 
kenyértörésre viszi a sort, vagy rabul ejt a vallásosság káprázatos 
varázsa, a leghatalmasabb, a legfennköltebb, a legnemesebb 
és legértékesebb emberi életjelenség, de akkor háborítatlanul 
tart a mi énünk bitorolt királysága, vagy örömmel alávetjük 
magunkat az élő Istennek, kezére bízzuk magunkat, ami egyet 
jelent önhittségünk végével, a  mi énünk halálával. Ez a kü
lönbségtevés, ez a gondos szétválasztás, sőt ez a harc az evan
gélium szívügye. Minden figyelmünket és vigyázásunkat igénybe 
veszi. Erre kell felkészülnünk és minduntalan tanulgatva ezen 
a ponton kell szakértőkké válnunk. Ezzel tisztában lenni: a 
theologus igazi mestersége Luther szerint. Erre vetett a refor
mátor minden fősúlyt és e nélkül nem tudott elképzelni igazi, 
élő egyházi életet. Ne tévesszen meg minket a szavaknak, a 
maguk korának kifejezéskészletének, eltérő volta. Amikor Luther 
újra meg újra visszatér a törvény és az evangélium viszonyá
hoz, akkor nem tesz egyebet, mint mai szavakkal megfogva, a 
vallásosság és hit ellentétét sulykolja, ami a kezdete és a  vége 
minden lelki bölcseségnek.

Különösen nehéz a mi mostani helyzetünk az Isten-kérdés 
miatt. A háború előtt aránylag könnyen sutba lehetett vágni ezt 
a lényeges, ezt a  legfontosabb biblikus-reformátori hitvallást:
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a vallásosság és a  hit összeférhetetlenségéről, hiszen akkor a 
szabadgondolkodás, felvilágosultság és közönyösség divatos 
koráramlatával szemben alig-alig jelentkezett valamilyen vallásos 
megmozdulás. Azóta az irtózatos megrázkódtatások, évszázados 
bálványok összeomlása, csodálattal bámult fejlődésnek, mint 
derűs égből villámnak, váratlan, borzalmas összeroppanása, a 
felvilágosodás óta hódító ésszerűség meg a  materializmus kiet
len sivárságának elemi őserejű visszahatása egy egyre szélesebb 
hullámot vető vallásos megújhodást, keresést és vágyakozást 
robbantott ki. Aki nem hunyja be szánt szándékkal, kész akarva 
a  szemét, az lehetetlen, hogy észre ne vegye az időknek ezt 
a teljes fordulását.

A háborúelőtti nemzedék még közöttünk járó tagjai azért 
vesztik el fejüket, azért állnak tanácstalanul a szerintük tótágast 
álló, vajúdó, bontakozó új világgal szemben, mert az élet min
den területén, sőt az alapokban: az Istenhez való viszony dol
gában is hanyatt-homlok ellenkező törekvések dolgoznak, mint 
egy emberöltőnek előtte. Amennyire kiélesedik és tömörül az 
istentelenség, a nyílt és erőszakos istengyűlölet, amennyire szinte 
egyeduralmat kaparintott meg a szekularizmus, a teljes e-vilá- 
giasság, csak a földiekkel-elteltség, annyira előretör és szerte- 
áradóban van a lelkiség, (spiritualizmus), a transcendens, meta
fizikai, (világontúli) valóságok, az ész mögötti és észfölötti életerő, 
(vitaiizmus) és mélységes bensőség, (misztika) mozgalma a leg
változatosabb sokféleségben. Amennyire egy az Isten-nélküliség, 
a  legkülönbözőbb alakokban, annyira egy ez az újkeletű, mély
ből felbuzogó vallásosság, jóllehet ezer formája van, néha a 
megtévesztésig hasonlít a keresztyénséghez, hogy szakasztott 
másának tartanók, de a különböző fokú keresztyén színezet 
mellett minden keresztyénségre emlékeztető hatásnak a tudatos 
kiküszöböléséig is mindent felölel.

Nehéz nekünk itt visszautasítani ezt a növekedő vallásos
ságot, amikor élet-halál harcot kell vívnunk hatalmas elleneink
kel ; keserves áldozatnak tűnik fel előttünk, túlzó követelésnek, 
az Ige igénye, ami nem számol az élet kedvezőtlen valóságá
val. Fáj a szívünk, amikor könyörtelenül el kell szakadni mind
attól a sok csábító értéktől és kincstől, amit bizony nem is 
olyan régen, amikor még kevés gondja volt a keresztyénségnek 
arra, hogy tiszta mivoltáért tusakodjon és ellenálljon lényegéből 
való kivetkőztetésének, olyan szívesen és előszeretettel őrizget
tek, mint kedves birtokot és szívükhöz nőtt sajátjukat.

És annál nehezebb magunknak ezt a megtisztítását ke
mény elszántsággal véghez vinni, mert közvetlen közelünkben 
gyakorolja hatalmas vonzó erejét egy óriási méretű kisértés. 
A római katholikus vallás hatalmának, befolyásának és tetszetős, 
megnyerő voltának az éppen a titka, hogy benne az emberi 
értékek egy magasabbrendű világgal, amit isteninek neveznek 
ők, barátságosan megférnek és összeillenek. Minden, ami csak 
izgatja és mozgatja az emberi szívet, helyet kap ebben a  bá-
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mulatraméltó életszervezetben, a keresztyénségnek megnyirbált 
tartalma mellett tág tere nyílik a vallásosság minden rendű, 
sokrétű megnyilatkozásának is. A példa mindig vonzó, hátha 
még a követése kézzelfogható sikereket igér, földi hatalommal, 
tömegekre való befolyással jár. Micsoda irtózatosan nehéz itten 
meghallani az élő Istennek kizárólagos igényét, féltékeny sze
relmét, amellyel feléget minden hidat a hátunk mögött, ami az 
idegen istenekhez vezet.

Nagy bátorság, sőt vakmerőség, hősies elszántság és ke
mény férfiasság kell ide, hogy ne riadjunk vissza a nehézségek
től, tenger akadálytól, a keresztviseléstől, üldöztetéstől, szenve
désektől, háttérbeszoríttatástól, mellőztetéstől, minden e világi 
dologban a rövidebbet húzástól. De csak ha megtörténik ez az 
áldozat, ha vérzik is a szívünk és majd megszakad is a lelkünk 
belé, csak akkor van az élő Istennel dolgunk, csak akkor élünk 
az Istennel, az egy igaz Istennel, a mindenség Urával és Te
remtőjével, az Elet korlátlan és szabados Királyával igazi, élő, 
szoros életközösségben. Máskülönben durva és finom, aranyból, 
vérből vagy nemes szellemi értékekből ácsolt bálványok napja 
körül forog életünk. Tekintélyben, hatalomban, gazdagságban 
gyarapodunk ugyan, e világ ura busásan megjutalmazza hozzá 
való hűségünket, de mindebben a gazdagságban eljátszuk éle
tünket, elsorvadunk, végünk van, utolér menthetetlenül és fel
tartóztathatatlanul az ítélet.

Ellenben Isten megnyitja előttünk a másik utat, a hozzá 
vezetőt, az áldozatokon, lemondáson, önmegtagadáson, keresz
ten, magunknak meghaláson keresztül az életre vezetőt, az igazi 
utat, a boldogság, az öröm, a békesség, a  győzelem útját.

A mai keresztyénség sorskérdése ez, hogy merre indul, 
melyik hívásnak enged. Mi lelkipásztorok őrállók vagyunk a 
sokaság számára. Jaj nékünk, ha mi tétovázunk és habozunk, 
jobbra-balra kacsintgatunk, gyávák vagyunk, ezer földi tekintet 
és szempont remegő rabjai vagyunk.

Hadd szólaljon meg biztosan és élesen, határozottan és 
sürgetően a mi felszólításunk és hívogatásunk kiáltása: Jer az 
Istenhez! Az élő Istennél van az életed I Isten számodra is 
elkészítette a Vele való boldog közösséget. Isten vár téged is 1 
Egyenesen reád vár!

Urbán Ernő.
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Az Igehirdetés mai irányai.*)
Egyetemes egyházunk életében két funkcionáriusunk mun

kája érdemel meg minden elismerést. Az egyik a Lelkipásztor 
szerkesztője, a  másik a homiletikai szeminárium vezetője. Ok 
ketten azok, akik a hazai homiletikai termést hivatalból állan
dóan áttekintik, foglalkoznak a rendelkezésükre álló anyaggal 
s tudják hogy milyen az egyházunk igehirdetésének jelene.

Vájjon ez a prédikáció anyag arról győzi-e meg az előbb 
említett két fungenst, hogy evangélikus prédikációval van dolga 
s vájjon ezt látja-e minden hallgató ezen beszédek megismeré
sénél ? Vájjon van-e ennek a magyar evangélikus igehirdetésnek 
ilyen jellegzetessége a más igehirdetés mellett? Magyarul, ha 
bekapcsolom a rádiómat, nem tudom milyen istentiszteletet köz
vetít az s az igehirdetés tényéről és tartalmáról megismerem-e 
azt, hogy aki az igét hirdeti, az evangélikus lelkész. Természe
tesen az evangélikus igehirdetés jellegét nem arról gondolom 
felismerni, hogy abban Luther vagy egyházunk neve és meg
jelölése elhangzik.

Vájjon kitermelte-e hazánkban a négyszáz éves egyházi 
munka az igehirdetésnek azt a formáját, amelyben ezek az 
ismérvek adva vannak? Olyan kérdés ez, amellyel épen egy 
ilyen illusztris testületnek kell komolyan foglalkozni.

S ha ez a kérdés itt felvetődik, lehet arról is szó, hogy 
gondolunk egyszerre a hazai kiváló más egyházak igehirdetőire, 
de ugyanakkor gondolunk egyházunk legkiválóbb igehirdetőire 
is. Igen érdekes volna pl. akár a theologiai homiletikai szemi
náriumban, akár valamelyik lelkészegyesületi munkaközösség
ben egy ilyen összehasonlító és értékelő munkálatot elvégezni. 
Ennek a munkának bizonyosan meg volna az az eredménye, 
hogy közelebb érkeznénk ahhoz a tényhez, hogy mi a  mai 
evangélikus magyar egyházi igehirdetés keresztmetszete.

S ha így látjuk magunk előtt kérdésünket felvázolva, a  
megválaszolás előtt szükségesnek érzem két elvi álláspontom 
leszögezését. Az egyik a gyakorlati theologia résztudományainak 
értékelt sorrendbe való állítása, amely szerintem ebben a sor
rendben van adva: homiletika, katechetika, cura pastoralis, 
liturgika és missiói tudományok. A másik kérdésünk pedig az, 
hogy egyházunk életének megújítása milyen munkaprogrammal 
és sorrendi tevékenységben volna eredményes ? Először is teo
lógiánk megmagyarosítása, az evangelizáló „svung“ akcióképes
sége, melynek eredménye volna a szórványok megszervezése, 
homiletikai renaissance, az istentisztelet teljes és egységes litur
giái kiépítése.

Ezek előrebocsátása után térek rá előadásom megadott 
témájára s rögtön kitűzöm a tételeimet. A homiletikai kézi köny-

•) (Előadás a Mele 1935. V. 7-iki konferenciáján.)
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vek szokványos s bizonyos mértékben elcsépelt formái helyett 
beszélni fogok: a tegnap, a ma és a holnap igehirdetéséről. 
Ezzel a beosztással részben változtattam a cím gondolatán, de 
abban a meggyőződésben élek, hogy ilyen beosztásban s cél
kitűzéssel inkább elérem célomat.

A tegnap igehirdetése.
Dátumszerűen 1517—1935-ig tart. A tegnap igehirdetése 

értékesebbnek és hatásosabbnak tudta magát, mint a hazai 
róm. kath. vagy a református igehirdetés. Olyan kapcsolatai 
voltak ekkor a magyar evang. igehirdetésnek, hogy ezt a biza
kodást akkor sok körülmény támogatta. Nem volt olyan egész
séges homiletikai tankönyv, amely megtanította volna a lelké
szeket arra, hogy hogyan kell prédikálni, de voltak kiváló 
homiletikai szerzők, akik nagy tekintélynek örvendtek úgy a  
saját szószékeiken, mint a prédikáció irodalmának ranglistáin 
s ezeket azután sokszor s komolyabb mérlegelés nélkül állan
dóan s a szélrózsa minden irányában felhasználták. Ha csak 
az utolsó két-három emberöltő idejére tekintünk vissza, látjuk, 
azt, hogy a hazai igehirdetésben komolyan felhasználták: Ge- 
rock, Tholuck, Bezzel, Ihmels, Hilbert, S. Keller, Frennsen, 
Dryander, Geyer-Rittelmeyer, Niebergall, az angol Spurgeon,. 
Robertson beszédeit s a franciák közül azoknak a beszédeit, 
amelyeket fordításban a régi Igehirdető, vagy a debreceni Lel- 
készi Tár közölt.

Ebben a fázisban igehirdetésünk annyira ortodox, ameny- 
nyiben Beck és Tholuck a forrás, annyira városi, amennyiben 
Dryandert, vagy Hilbertet követi, annyira evangelizáló, ameny- 
nyire Spurgeont vagy S. Kellert utánozza, annyira lutheri, 
amennyire magáévá teszi Ihmels, vagy Bezzel anyagát, annyira 
falusi, amennyire átdolgozza Frennsent, annyira modern, ami
lyen mértékben használja a Geyer-Rittelmeyer kötetet. Ennek 
az iránynak elfajulásai voltak hazai földön is az Ibsen prédi
kációk, prédikációk a szociálizmusról, a sportról, a divatról s 
az Ember tragédiájából vett s erről tartott „nem szokványos" 
prédikációk.

Voltak ebben az időben bőven pseudo-lutheránus prédi
kációk is. Ezeknek forrása a majdnem minden lelkészi magán- 
könyvtárban fellelhető predikációs kötetek a református Jánosytól 
és a Prohászka meditációk. Nem kell hosszasabban időzni 
ennél a kérdésnél, csak annyit kell megjegyeznünk, hogy az 
ilyen igehirdetés érteti meg velünk azt a szomorú tényt, hogy 
vannak felügyelőink és presbitereink, akik nem tudják pl. azt, 
hogy mi az evangélikus Úrvacsora tan és abban a gyakorlati 
kvietizmusban élnek, hogy mindannyiunknak egy Istene van.

Ennek az igehirdetésnek szüksége volt Niebergallnak a 
könyvére: Wie predigen wir den modernen Menschen. Ma már 
le lehet joggal értékelni ezt a könyvet, a mai homiletika jóval 
túlment az ő megállapításain, de arra ez a könyv memento volt.
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hogy szakítsunk, vagy legalább is revíziót alkalmazzunk ige
hirdetésünk módozatain.

A fent megadott időben hazánknak voltak kiváló lelkészei. 
De mit tudunk arról, hogy milyen igehirdető volt Szeli József 
(1736-ban megírta az erdélyi magyar evangélikus egyház törté
netét s sok olyan adat van kéziratai dolgozatában a brassói 
egyház levéltárában, amit érdemes volna felhasználni! Orbán 
Balázs: A barcaság története), Kiss János, Tessedik Sámuel, 
miért volt az ország papja Székács József, a mai nemzedék 
már azt sem tudja, hogy maradt-e utána valami theologiai 
munka, hogyan szervezte meg Molnár János a pesti gyüleke
zetét ezelőtt majdnem 150 évvel, nem tudjuk, hogy kik voltak 
a  püspökeink s vájjon igehirdetői értékük a megválasztásnál 
milyen szerepet játszott, nem tudjuk, hogy a diéták alkalmával 
tartott egyházi ünnepségeken melyik evangélikus lelkész volt 
az, aki tudott hatni törvényhozóinkra, de az is hiányzik ebből 
az igehirdetői ismeretlenségből, amit szintén nagyon értékesnek 
tartanánk a megismerésre, hogy politikai evangélikus nagysá
gaink melyik evangélikus igehirdető hatása alatt állottak, ha 
állottak, vagy hazánkban a magyar evangélikus igehirdetést 
megtermékenyítette-e a hazai német vagy tót egyházak lelké
szeinek igehirdetése, de arról is kellene beszélni, hogy a két 
vagy három nyelven prédikáló lelkészeink közül melyik nyelven 
lehetett legnagyobb igehirdetői hatást elérni s így elénk tárulna 
az a kérdés, hogy az egyház fennmaradásának, építésének és 
evangelizáló erejének valóban olyan nagy értéke-e az igehirdetés?

A német Kohlrausch: Vademecum homileticum 2000 egy
házi beszéd felosztását gyűjtötte egybe, a napokban hirdetnek 
egy új könyvet, amelyben egy szabómester, aki 68 éven át a 
hallgatott igehirdetés vázlatát odahaza lejegyezte, a  beszédhez 
reflexiókat fűzött s így foglaltatott ez a munka egy kötetbe. 
Valóban érdemes volna egy homiletikai antológia összeállítása 
egyházunk 16., 17., 18., 19. és 20. századbeli evangélikus ige
hirdetői munkájáról s abból igazán lehetne látni a tegnap ige
hirdetését.

A homiletika a tegnap igehirdetésében munkaalkalom volt 
az evangélium megszólaltatására s a lelkek békés építésére. 
Az egyháznak az igehirdetésen keresztül a naturálizmus, a 
Haeckel féle monizmus és az örök téma, az erkölcstelenség 
ellen kellett harcolni. De ezen a téren azután olyan túlzásokat 
lehet olvasni a régi beszédekben, amire csak épen lelkész jel
legű ember képes. Mert fel kell tenni azt a kérdést, hogy a 
falusi gyülekezetekben levő 5—10 intelligens ember kedvéért 
vájjon helyes volt-e a materiálizmus ellen harcolni, amikor azt 
a  hallgatóságból talán csak egy-két ember ismerte? Városi 
viszonylatban pedig helyes volt-e a monizmus ellen dörögni 
olyan gyülekezet előtt, ahol mindenki az volt s miután meg
győződött arról, hogy a papjával nem érthetik meg egymást, 
nem látogatta tovább Isten házát !



79

Mit várt akkor a gyülekezet a lelkészétől? Lényegében 
majdnem ugyanazt várta a falusi és városi gyülekezet tagja a  
lelkész igehirdetésétől: megbizonyosodást az üdvösség kérdé
sében, a hallgató személyes hite vagy hitbizonyítása nélküL 
ezenkívül pedig gyönyörködtető szónoklatot, amelyben kedvét 
találja s amelynek olyannak kellett lenni, hogy az a várt igé
nyeket minden alkalommal kielégítse. A homo oeconomicus és 
politicus ül a pap lábainál s elvárja, hogy erre a lelkész tekin
tettel legyen s ismerjük el rögtön azt is, hogy ekkor az egyház 
a kapitálizmus frontján van. Ez annyira az igazság, hogy ná
lunk a papság baloldalra még gondolatilag sem hajolt el soha 
s azt is meg kell állapítanunk egyházunk clerus majorja dicsé- 
reteképen, hogy jelentéktelen nemzetiségi politikai melegebb 
érdeklődésen kívül egyházunk lelkészei politikai tekintetben az 
uralkodó rendszer teljes elismerését érdemelhették ki.

Nincs sok adatunk arra, hogy ebben a megadott időben, 
illetőleg ebben a hosszú periódusban, hazánk nagy politikai 
élményeinek idején lelkészeink magatartása milyen volt s ez 
hogyan nyilatkozott meg az igehirdetésükben, de annyit a tör
ténelem eddigi ismeretei mellett pozitív tényként állapíthatunk 
meg, hogy úgy a politikai magatartás, mint az egyház igehirdetői 
viselkedése kifogás alá nem esett. A lelkész természetesen te
kintettel volt igehirdetésében arra a nagy nyugalomra, amely 
a mával szemben tényleg nyugalomnak nevezhető, forrásaiban 
sem igen talált problémákat adó gondolatokra s ezért az ige
hirdetés békés jellegű volt.

Programm a perikóparendszer pontos betartása, a beszé
dek formája tekintetében a partíciók alkalmazása, erkölcsös 
szempontok s érzelmi lehetőségek kihasználása. Az úgynevezett 
sirattató prédikációk honi földön egyáltalán nem voltak ismeret
lenek s erre alkalmat adtak azok a nagy események, amelyek 
hazánkban ebben az időben bőven voltak. (Politikai harcok, 
szabadságküzdelmek, árviz-veszélyek).

De ha lelkészeink igehirdetésével kapcsolatban őket a 
reformátusokkal épen a magyar hazafiasság tárgyában akarjuk 
összehasonlítani, azt a történelmi igazságot nem lehet elhall
gatnunk, hogy az 1848-as időkben elhangzott prédikációkért 
több evangélikus lelkész ült az osztrák börtönökben, mint re
formátus lelkész.

Ezek a megállapítások közeljárnak az igazsághoz s a lel
készek ezen homiletikai gyakorlatát az menti, hogy teológiáin
kon a homiletika értékelése igen passiv volt, hazánkban a gya
korlati teológiák tanárai olyan lelkészekből kerültek ki, akikről 
az a hír járta, hogy jó papok. Nem volt magyar evangélikus 
homiletikai szakirodalom. Az igen kis számban kezeink között 
levő teol. tanári értekezésekben sehol egy szó nem esik magyar 
vonatkozásokról és egyházunk speciális magyar problémáiról.

Ebben az időszakban a tiszteletreméltó nehány önállóan 
magát igehirdetőnek kiképzett lelkészen kívül, az igehirdetők
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zöme alárendelte a tartalmat a formának, érthető nyelven a 
szónoklásnak. A papok szónokoknak tekintették magukat s 
tartották magukat ebben a tekintetben olyan értékeknek, hogy 
más problémát nem is láthattak maguk előtt.

A MA igehirdetése.
Hogy az egyház alkalmazkodik a világhoz, azt a ma ige

hirdetése mutatja. Európaszerte az a  helyzet ma, hogy a  kiváló 
igehirdetők az egyház láthatatlan vezetői.

Nem tudta senki, hogyan született meg, elmélet s talán 
az egyház kényszerítő parancsa nélkül, megjelent, ma itt van 
és diadalmaskodik.

Ennek az igehirdetésnek jellemzője az, hogy bűnvallással 
kezdődik. Elismeri, hogy a református igehirdetés megújulásban 
van, fokozódik azzal az élménnyel, hogy a  róm. kath. igehir
detést már híveink is értékelik s abban különbözik e két irány
tól, de a tegnap igehirdetésétől is, hogy egészen függetlenítette 
magát külföldi és belföldi hatásoktól.

A ma igehirdetésére nem lehet azt mondani, hogy ezt 
Niebergall váltotta volna ki, azt sem lehet állítani, hogy a  bart- 
hiánusok, vagy Fezer gyakoroltak volna valami különös hatást 
a  mai igehirdetőkre, még csak homiletikai irodalmat sem csinál
tak, s mégis itt vannak s hirdetik az igét a  mának úgy, amint 
azt a  ma megkívánja. Kevesebb szó esik a szónoklásról, elné
mul benne a poetikus vonás, apologetikus csak annyira, ameny- 
nyire az egyház existenciális érdeke követeli, evangelizáló szór
ványterületen, építő a régi gyülekezetekben, missionáló az alvó 
lelkek között. Olyan a  ma igehirdetője, mint egy polifon zene
kar. Minden hangszert képvisel egy ember, mindenre képesnek 
érzi magát az evangélium terjesztése érdekében s tökéletes 
munkát akar végezni.

Minden megmagyarázhatatlan elmélet végiggondolása nél
kül megállapítható az, hogy ezt az igehirdetést a gyülekezet 
lelke váltotta ki a  lelkészekből. Ma magyar talajon a homo 
spirituális, s talán már a homo religiozus ember ül a szószék 
alatt, aki éhezi és szomjuhozza az evangéliumot s ezt csak az 
evangéliummal lehet kielégíteni. Ezért nincs ma kifejezett tanító, 
morálizáló, vagy apologetikus beszéd, ma igehirdetés van vilá
gosan s mindenki által látható célokkal, határozott programmal, 
mely ebben a  mondatban foglalható össze: lelkeket megtartani 
s  lelkekre vigyázni. Ez a mai magyar evangélikus igehirdetés 
hangjában közvetlen, s ezért sohasem hazug és patétikus, tar
talmában bizonyságtevésre hajló, céljaiban egyházias, politika 
mentes, áhítatos és vallásos. Olyan, mint amelyikre el lehet 
mondani: Az evangélium tökéletes hirdetése hitbizonyosságból 
fakad. Fel lehet ezt ismerni az igehirdetés örömén, hűséges 
"vállalásán s azon a  türelmen, amely lankadatlan, de azért még 
sem téveszthető össze toleránciával. Ez nem gyöngesége, hanem 
ereje az igehirdetésnek. De azon is észrevenni az igehirdetés
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eleven erejét, hogy a korszellem felett áll s azon milyen szu- 
verénitással uralkodik.

Brunner mondta a pesti előadásában, hogy a  mai igehir
dető nézi, látja az igét, felveszi magába s azután a világra és 
a  világba, annak dolgaiba tekint, azután, amit lát, azt a szívén 
és értelmén át az Ige elé viszi azzal a céllal, hogy mindenen 
az ige diadalmaskodjék s akkor kész a prédikáció. Ez a szel
lemes jótanács kétségkívül jellemzője a  mai magyar igehirde
tésnek, de talán még ennél is igazabb s ennél is őszintébb, de 
mindenek fölött emberibb, mivel a nyomorult embereket látja 
önmaga előtt s azoknak beszél.

Ma nem kérdés az, hogy ez az igehirdetés kötött, vagy 
rögtönzött. Ma már tudjuk és látjuk azt, hogy a meditált s talán 
soha le nem írt beszédek a templom és a szószék szentségétől 
áthatva ott és úgy születnek meg, hogy bár elvesző hangon, 
emberi hangon mondatnak el, mégis, ahogy meghallják és fel
veszik azt a hívek, többet érnek, mint az íróasztalok mélyén 
porladó, kézzel megírt s valaha szépnek tartott prédikációk. 
A mai igehirdetés homiletikai klasszikus és nem klasszikus for
rások nélkül dolgozik. Annyira függetlenítette magát a  mai ho- 
miletika minden hatástól, amire példa az igehirdetésünkben 
eddig nem volt, de ez azt is mutatja, hogy a magyar evangé
likus igehirdetés már nem szorul rá külföldi mankókra.

De ennek a  boldognak nevezhető állapotnak is megvan
nak a maga természetszerű hibái. A legmerészebb jóindulat 
mellett sem lehet azt mondani, hogy a magyar evangélikus 
lelkészi kar valamennyié benne volna ebben a látszólag fel
értékelt s elismert tömegben. Ma is vannak még nagyon sokan, 
akik akár öreg, akár fiatal — még mindig a tegnap igehirdetését 
művelik. Ezen a tényen, mivel nem gyakorolnak önkritikát, sem 
ők, sem más nem tudnak segíteni. A másik veszélye ennek 
az igehirdetésnek az, hogy a nagyoknak tartott igehirdetőket 
egyesek tartalmi és alaki tekintetben egészen lemajmolják. Nem 
akarok itt arról a 4—5 evangélikus és református igehirdetőről 
beszélni, akik abban az értelemben csináltak iskolát, hogy a 
gyermekcipőben járók egyszerűen betanulják beszédeiket s úgy 
mondják el, a fiatal évek után pedig olyan szellemben igye
keznek prédikálni, mint mestereik. Ez is az idegen toliakkal 
való ékeskedés egy neme.

A gyülekezet érdekében legkevésbbé sem okos dolog a 
mai igehirdetésnek ilyen gyakorlata, csak azért nem, mert ma 
olyan időket élünk, amikor az úgynevezett országos hírű papok 
a legkisebb gyülekezetekben is megfordulnak s milyen sorsa 
lesz annak a lelkésznek, akinek a beszédeire azt mondják a  
hívek: a mi papunk úgy akar prédikálni, mint N. N. Ha van 
a mai igehirdetésben korholni való, akkor ezt nem lehet eléggé 
elitélni.

De a ma igehirdetőinek tartják magukat azok a lelkészek 
is, akiket nem érintett meg sem a gyülekezet ezen óhaja, sem
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nem indultak meg azon az utón, amelyiken meg kellett volna 
indulniok. Ezek még mindig önmaguk tapasztalatait és olvasott
ságát tálalják fel a gyülekezet előtt abban a  hiszemben, hogy 
az a mának szól s azt a ma közönsége megérti. Olyan súlyos 
lelkészi eltévelyedés ez, amelyre felvilágosítani egymást kartársi 
kötelesség; s ha van egymásfölötti vagy lelkészek felett való 
pásztorkodásnak helye, akkor ennél a pontnál lehet és sokat 
kell beszélni.

Hogyan áll a ma igehirdetése a többi egyházak igehirde
tése mellett?

Ki merem mondani, hogy legelső helyen 1 Miért ? Az ed
digiekben már részben meg is adtam erre a feleletet, de az 
eddigiekhez még hozzá kell tennem azt, hogy ma az egész 
egyházegyetemünk lelkészi karát áthatja az az óhajtás, hogy 
az igehirdetésünk ilyen legyen, mint amilyennek ezt én látom. 
Él az a közóhaj minden felavatott lelkészben, hogy tudjon adni, 
vezetni, lelkeket az Isten elé állítani, önmagát minden személyi 
hiúságoktól és tehetségektől mentesíteni csak azért, hogy az 
evangélium érthető nyelven hirdetve mindenkinek köztulajdona 
legyen. Azért is, mert ma komoly és őszinte lelkészi beszélge
tések folynak egyéni homiletikai problémákról és nehézségekről 
s ebből a tényből szövődik és születik meg a ma, más egyhá
zak fölött álló értékes és Istennek tetsző jó homiletikai munka.

A  holnap igehirdetése.
Nem régiben a Protestáns Irodalmi Társaság és a Bethlen 

Gábor Szövetség közös rendezésében tartott ankéton, az egyik 
református lelkész, aki maga is külterületen, úgynevezett prole
tár negyedben dolgozik, ezt a homiletikai követelést szólaltatta 
meg: megszólaltatni az evangéliumot minden dogmatikai, egy
házi és politikai korlátozás nélkül. Helyes ebben a megjegyzés
ben az, ami a homiletika nagy jelentősége mellett tört hallga
tagon pálcát, igaz az is, hogy mi, magyar protestánsok még 
mindig nem akarjuk elhinni azt, hogy milyen nagy hatása lehet 
az igehirdetésnek. Ez a kiáltás a bizonytalankodóknak, az ige 
hatástalanságát maguk előtt látó pessimistáknak olyan kell, 
legyen, mint egy buzdító ostorcsapás, vagy egy tüzes prófétai 
intés, de vigyázzunk ezzel a kívánsággal!

Azt hisszük magunkról, hogy ismertük a tegnapot. Hátha 
nem jól ismerjük. Kit lehet azon tévedéséről felvilágosítani, hogy 
korát, jelenét, környezetét, hatáskörét, a hatása alatt állókat 
nem ismeri? Ez az emberi gyöngeség és hiba növeli naggyá 
kérdésünket. Ki tudja azt, mi lesz holnap ? A lelkészi tiszt pró
fétai tisztség is egyben. A jelenből látni kellene a jövőt s esze
rint kidolgozni a holnap homiletikáját, azt a holnapi homiletikát, 
ami egy kissé, vagy egészen a tegnapé és a máé is egyúttal.

Az első kérdés, amellyel tisztába kell jönnünk az, mi lesz 
a  protestántizmus jövője ? Lehetetlen észre nem venni azt, hogy 
ma a filozófia ugyanaz, ami Luther korában volt. Augusztinus
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a keresztény Pláton és Akvinói Tamás a keresztény Aristóteles. 
Róluk beszél ma mindenki s ezek ellen is prédikált Luther. 
A városban élő lakosságot egészen megbabonázza az aktivizált 
katholicizmus, a napi sajtóban ott vannak az embereik, a po
litikában befolyásuk napról-napra nő, kell-e ennek a tömegnek 
az evangélium, vagy milyen formában kell? Ma még azt hirdeti 
Bangha páter, hogy hazánk tömegében katholikus, életnyilvá- 
nulásaiban protestáns, erkölcseiben zsidó, de ma helyette már 
Tóth Tihamér hangjára hallgat a laikus katholicizmus, Bállá 
Boriszra kiváncsi s Nyisztor Zoltán és Kovács Sándor az új 
stílus emberei, akik sokkal többet kívánnak megvalósítani, mint 
elődeik közül bármelyik is.

A falu közönségét politikai és nacionalisztikus oldalról 
idegesítik. A falukutatás, helységtörténetírás, a gyöngyösbokréta 
mozgalmak, a magyar paraszt jobbágynál is rosszabb helyze
tének kihangsúlyozása stb. vájjon milyen igehallgatókat fog a  
szószék alá leültetni. Nem lehet e meglátást olyannak ítélni, 
amely egy gyermekcipőben járó s elmúló mozgalmat akar rém
ként a hallgatóság előtt megjelentetni. Hogyan lehet és hogyan 
kell annak a falunak prédikálni, amelyik nyugalmát előbb vagy 
utóbb el kell hogy veszítse?

Vájjon a ma fiatal lelkész-nemzedék, amely arra hivatott, 
hogy átmentse a ma homiletikáját a holnap homiletikájának, 
elég erős-e erre? Azt mondják, hogy ma Luther-renaissance 
van, de látja-e s tudja-e az egyházi közfelfogás azt, hogy ez 
a mozgalom bizonyos mértékben erőtlennek bizonyult olyan 
kérdésekkel szemben, amelyeket itthon is és idegenben is neki 
kellett volna megoldani.

Ezek dacára is láthatók a holnap igehirdetésének körvona
lai. Stílusban ez a hajrá-stilus, amikor fékezhetetlen dinamikával 
irtózatos tempót diktál önmagának is, de a hallgatóságának is 
s nem veszi figyelembe, hogy az ilyent értelemmel követni 
fizikailag is teljes lehetetlenség. Olyan formai egyoldalúság jön 
így létre, amelytől lelkész és hívő egyszerre fog gyógyíthatatlan 
csömört kapni. Természetesen az ilyen beszéd nem tűri sem a 
tegnap párticióit, sem azt a gondolati vonalat, amely mint nyug
tató tématartás beszélőnek és hallgatónak egyaránt szükséges.

De észre fogja venni a holnap igehirdetése ezeket a jelen
téktelennek Ítélhető formahibákat s rájön arra, hogy az igehir
detés történelmet alkot s a jelent formálja és építi s amikor 
ennek tudatára ébred, egyszerre megfékezi iramát s így meg
nyílnak a szemei is.

A lelkész teljesen depolitizált állapotban lesz, absolut 
evangéliumi egyéniség marad, hitvallási talajon helyezkedik el 
s arra a magasságra jut el, hogy ámi embernél szinte lehetet
len : önmaga harmonikus egyéniség s azért lehetett azzá, mert 
a munkássága tette őt azzá. Itt fordul meg a homiletikai fel
fogásának eddigi sok eltévelyedésétől s egyszerre érzi azt, hogy 
mit kell tenni.
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Ezzel a fordulattal emeli ki magát a világból s tudja, hogy 
azt a teológiát kell adnia, amely másoké volt, de az övé lett 
s mindig a gyülekezet összessége szerint sőt hangulata szerint 
kell úgy adagolni, hogy az sohase hiányozzék s mindig az egy 
célt lebegtesse meg a hallgatóság előtt: az üdvösség kérdését.

így jutottunk el oda, mely előadásom eddigi mondataim
ból többször felcsendült s bizonyos mértékben indokolatlannak 
látszott: legyen olyan a teológia, hogy az a homiletika érdekeit 
szolgálja első és utolsó sorban. Ez Barth gondolata, s ha vele 
más tekintetekben nem tudok egyetérteni, ezt tökéletesen he
lyesnek tartom s itt nem tudom megérteni Elert-et, aki ezt el
lenzi s akit különben minden teológiai véleményében magasra 
értékelek.

Luther homiletikai munkássága mindezt igazolja, a refor
mációt is így szolgálta s a postilláival ezreket szerzett egyhá
zának. Milyen kár, hogy mi ma már nem tudunk olyan pos- 
tillakészítő lelkészekkel rendelkezni, akik nemcsak beszélni 
tudnak, hanem akik olyan elmondott beszédekkel is rendelkez
nek, amelyek papiroson is hatnak. Remélnünk kell azt, hogy az 
eddigi kevés értékű húsvéti vagy karácsonyi levelek helyett a 
jövő megteremti a falusiak értelméhez mért posztilláskönyvet is.

A holnap igehirdetője fogja megélvezni azt, amit ma már 
előre sejtünk, hogy amikor az emberi szabadságok mind inkább 
és inkább megkötöztetnek, ma-holnap csak az igehirdető lesz 
egyedül az, aki azzal foglalkozhatik, ami a legdicsőbb dolog 
a  világon s amit ő maga is nagyon szeret. Ekkor még maga
sabb lesz a homiletika jelentősége s hinnünk kell, hogy még 
több lesz az áldása.

Egyházunk megújhodásban van. Ezt a jobb és a megirat- 
lan, de élő magyar evengelikus homiletika tette. A megújulást 
tartóssá és állandóvá is csak az igehirdetés teheti. Minden egy
házi munka hasznos, szükséges és dicsőséges, de minden 
egyházi munkának az igehirdetéshez kell igazodnia.

Dr. H. Gaudy László.
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Magunk között.
Templomi szfinksz. Összeszorított szájjal, szenvtelen tekin

tettel, fagyos nyugalommal, néha-néha a türelmetlenség felhőjé
vel a homlokán, némán ül a templompadban : míg a gyülekezet 
énekel. — Miért? Tán „kifinomult" zenei ízlése veti meg fölé
nyesen a gyülekezet zeneileg „kezdetleges" éneklését? Van 
tehát valamije, amije a gyülekezetnek nincs?

Vagy tán fordítva? a gyülekezetnek van valamije, amije 
a  „szfinksznek" nincs : („nincs hallásom 1 hangom !“).

Mindig bizonyos nyugtalansággal, aggódással, boszanko- 
dással nézem a templomi szfinkszet. Töprengve kérdezem: mi
ért fordul el igazában a gyülekezeti énekléstől ? igazában miért 
„ejti földre" az istentiszteletnek ezt az elemét? igazában miért 
fosztja meg a gyülekezetét vele való közösségének ettől a  meg- 
bizonyításától ?

Lehetnek s vannak is talán emberek, akiket elháríthatatlan, 
megszüntethetetlen „adottságaik" eleve kizárnak a gyülekezeti 
éneklésből? Talán lehetséges teljes, mély, gazdag, egészséges 
keresztyén kedély anélkül is, hogy megnyilatkozási formául s 
önmagának építésére, növelésére a  gyülekezettel való együtt- 
éneklést használná?

Beletörődjünk abba, hogy a szfinkszeket nélkülözzük a 
gyülekezeti éneklésnél s istentiszteleteinknek ez a része ne vé
gezhesse el a maga szolgálatát rajtuk? — Vagy ne törődjünk 
bele ?

De akkor hogyan szólaltassuk meg?
*

A római vallás általában s különösen újabban nem fo
gadja el keresztszülőül a másvallásuakat. A protestáns közvé
lemény ezt az eljárást általában bántónak, sértőnek tartja még 
akkor is, ha a visszautasítás nem történik feltűnően, érdes 
módon.

A visszautasításban megnyilatkozó önhittség és szükkeblű- 
ség valóban nem közömbös; gondolkodóba ejtő.

De evangélikus egyházunk érdekében jó volna gondolko
dóba esni afelett is, hogy egyházunk a keresztszülő kérdésben 
a  gyakorlatban tesz-e valamit, tud, szokott és mer-e válogatni, 
„visszautasítani"? Vagyis gondol-e arra, hogy elhárítani igye
kezzék azokat az akadályokat, amelyek a keresztszülői tájéko
zatlanságban, felületességben, nem egyszer megdöbbentő köny- 
nyelműségben és a felelősségérzet hiányában állanak a kereszt- 
ségi kegyelem útjába?

A kérdés persze nem egyszerűen az, hogy lehet-e evan
gélikus megkeresztelendőnek nem evangélikus keresztszülője, 
hanem van a  kérdésnek sok más vonatkozása és követelése is !

ngy.
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Vasárnapi és ünnepi beszédek.

„Mi láttuk az ő dicsőségét..
Vizkereszt ut. 4. vas.

Máté 8, 23 -2 7 .
A hírneves hollandiai festő, Rembrandt műveire még a 

művészettörténetben kevéssé jártas is azonnal ráismer, ha elő
zőleg néhányat megfigyelt, mert a figyelem összpontosítására 
szolgáló fényszinek jellemzik a mestert, akár tájkép, csoportkép, 
akár bibliai vagy történeti kép legyen is a festmény, miként ez 
különösen Krisztus-képeiben jut fenséges ábrázolásban kifeje
zésre. — A vizkereszt ünnep és a hozzá csatlakozó egyházi 
időszak evangéliomi alapigéiben is lehetetlen fel nem ismernünk 
ezt az egyházi időszakot besugárzó alapgondolatot, melyre a 
vizkereszt ünnep régi görög neve (epiphania) is mutat, s e z : 
Jézus dicsőségének megjelenése, miként erről János evangélista 
is nyilván bizonyságot tesz: „Az ige testté lett, és lakozott mi 
közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, úgymint az Atya egyetlen
egy szülöttének dicsőségét, ki teljes vala kegyelemmel és igaz
sággal." így látjuk igazi megvilágításban és összefüggésben a 
napkeleti bölcsekről, a tizenkét éves Jézusról, a kánai menyeg
zőről, a kapernaumi százados szolgájának meggyógyításáról s 
a tengeri vihar lecsendesítéséről szóló bibliai szakaszokat. Fel
olvasott mai evangéliomi alapigénkben mintha fokozott mérték
ben állana előttünk az Űr természetfeletti hatalmának és dicső
ségének megjelenése. „Kicsoda ez, — hangzott a csodálkozás 
szava, — hogy mind a szelek, mind a tenger engednek néki?"

Ez az evangéliomi történet voltaképen kettős csodatételt 
tartalmaz. Az egyik a viharzó tenger, a másik — amiről szent
leckénk kifejezetten nem szól, — a kishitű tanítványok felzak
latott szívének lecsendesítése. Csodatétel mindegyik, s mi bol
dogok vagyunk, ha az örökkévaló kegyelem folyton ismétlődő 
s rajtunk is megdicsőülő — külső és belső viharok lecsendesí
tése — csodáinak megtapasztalásával, a tanítványi szív bizony
ságtételével hirdethetjük: „Mi láttuk az ő dicsőségét. . .  “

*

„Mikor hajóra szállt vala, követék Ot az ő tanítványai." 
Nem csendül-e ki számunkra is alapigénk kezdő verséből a 
Mesternek a tanítványokhez intézett és a legnagyobb életfel
adatra elhívó szava: „Jer és kövess engemetl" Igazán mondja 
Luther: „Ha Krisztus hajóra száll, nem sokáig tart a csendes 
nyugalom, vihar és szélvész keletkezik. . .  Ha keresztyén akarsz 
lenni, légy készen a zivatarra, ám ha ezt nem akarod, akkor 
eredj, majd ha halálod közelget, megtudod, mit cselekedtél." 
Ez az evangéliomi elbeszélés az anyaszentegyháznak s minden
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egyes Krisztuskövetőnek rövidre fogott története. A vihar, mely
ről alapigénk szól, a későbbi, tehát a Golgotha körül támadt 
viharoknak is előképe. Előbb minden csendes volt, míg Jézus 
tanítását nem hallatta s csodatételei által magát meg nem jelen
tette. Tévelygések, romlottságok, bűnök békességben tenyésztek 
egymás mellett. Krisztus mint a békesség fejedelme jött a vi
lágra, s mégis — az ördög haditervét ismerve — ezt mondja 
magáról: „Nem azért jöttem, hogy békességet bocsássák a föld
re, hanem hogy fegyvert.* Sátáni erők tomboltak a feltámadt 
viharban a keresztyénség ellen. S a viharban az Úr kérdése 
és emlékeztetése hangzott övéihez: „Hol van a ti hitetek?* 
Tanítványok kishitűsége, ellenség diadalöröme hányszor kiál
totta: a názáreti hajónak vége! Hányszor tetszett jogosultnak 
az alvó Mestert felkeltő szó : „Uram, ments meg minket, mert 
elveszünk!* — Egy ókori feljegyzés szerint egyszer Julius Cae
sar hajója került tengeri viharba s már végveszedelembe jutott, 
amikor Caesar harsányan ezt kiáltotta oda a megrémült kor
mányosnak: Ne félj, Caesart viszed és az ő szerencséjét! — 
Minden emberi hatalmat és szerencsét hasonlíttatlanul felülmúló 
és megszégyenítő hatalom és gondviselés őrködött az anyaszent- 
egyház hajója felett vezérelve örökkévaló célja felé; — s midőn 
a kereszt jegyében történt diadal után az eddig üldözött keresz
tyénség az egész római birodalomban uralkodó vallássá lesz, 
majd midőn ama hithagyó római császár ajkáról elhangzik a 
szó; Mégis Te győztél Galileai! — az egyház Ura megmutatá 
az ő hatalmát és dicsőségét a keresztyénségnek a pogánysággal 
vívott nagy élet-halál küzdelmét jelentő világvihar lacsendesíté- 
sében is.

A külső viharok közelségében a nagy világtengeren más
nemű veszély is fenyegette az egyház hajóját. A földet körülvevő 
nagy tengerekben — tapasztalt hajósok állítása szerint — talál
ható olyan szélmentes zóna, ahol a tenger vizét szélvihar soha 
mozgázba nem hozza, ahol állandóan teljes szélcsend uralkodik. 
Ha egy vitorlás hajó ide téved, az mozdulatlan vesztegel s a 
hajó népe sokszor éhségtől, szomjúságtól elcsigázva menthetet
lenül elvész. Ilyen halált rejtő veszedelembe jutott az egyház 
hajója a reformációt megelőző korban. A szélcsend, a képzelt 
biztonság érzete, az elvilágiasodás mellett teljes lett a megfeled- 
kezés az egyház egyedüli fejéről, a Krisztusról. Az egyház ha
talmi intézménnyé vált, s az őrállásra hivatottaknak eszébe sem 
jutott, hogy az alvó Mestert felkeltsék, mialatt mint a távoli 
mennydörgés moraja hallatszott a szó: az egyházat főben és 
tagokban reformálni k e ll.. .  A reformáció egy nagy feleszmélés 
volt, hogy a szabadulás biztos lehetőségét meglátok megragad
hassák az egyedüli Szabadítónak mentő kezét. Ha csupán embe
rekre, ha csupán saját tagjaira vagy őrállóira lett volna bízva 
az Úr egyházának ügye, az ősi ellenség emberfeletti hatalma 
régen diadalmaskodik rajta. Ámde „ha Krisztus maga oltalma 
anyaszentegyházának, nem árthat neki hatalma világ gonoszsá
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gának.“ A megtartó kegyelem mellett ereje az ige, amely a hitet 
szüli, az imádság s a vallástételre, ha kell. a martiromságra 
való készség.. .  „Uram neveld a mi hitünket!" Az egyház sorsa 
a kereszt. Mi „a mi múltúnk dicsősége?" A hitvallók, gálya
rabok egyházának népe látta a kereszt dicsőségét. . .  Ennek 
fénye mutatja egyházunk viharvert hajójának útját a jövendő 
távlatai felé.

Tragikus sorsa az emberiségnek, hogy ahol rettenetes csa
lódások és halálos veszedelmek útvesztője leselkedik ránk, ott 
legtöbbször vakságtól megverve elvesztjük tisztánlátásunkat, 
tájékozó képességünket és „az életnek kevélységével" együtt 
megnövekszik bennünk a biztonság érzete. A mi eddigi „kultur- 
világunk" olyan hajó, melyet mi magunk alkottunk meg, hogy 
bátran hajózzunk borzalmas mélységek felett. Világviharnak 
kellett jönnie, a nyomorúság habjainak kellett átmennie rajtunk, 
hogy képesek lehessünk a veszendő és megmaradó értékek 
megismerésére, hogy meglássuk ne csak az Úrnak büntetésre 
felemelt karját, hanem az ellenálló és kitartó erőrekapás, az 
életbiztonság feltételét i s : Vissza a Krisztushoz! . . .  A világ
viharban is van menedéke a Krisztust keresőknek s a megtartó 
kegyelem csudáinak megtapasztalása hirdeti a Krisztust meg
találóknak, népeknek, nemzeteknek új életében: „Mi láttuk az 
ő dicsőségét!"

*

Mondják, hogy a tengeri vihar nagysága és rettenetessége 
annak, aki még nem látott ilyet, elképzelhetlen. Rettenetesek 
azonban az emberi szív viharai is. Ott dúlnak a szív mélyén, 
messze elűzik nyugalmunkat, kétségessé teszik a biztonság révé
hez jutásunkat. Az ember tragédiája nagyban és kicsinyben 
folyton ismétlődik, és senki sem igényelhet magának kiváltságos 
sorsot és mentességet, bár sokszor igér kéjes önelégültséget a 
képzelt biztonság érzete. „Tökéletes volna a világ mindenütt, 
hol ember kínjával tanyát nem üt." Nem utasíthatjuk el a ke
resztet s nem bizakodhatunk önerőnkben, mikor a kisértő indul 
ostromra ellenünk. Egyéni életünk hajóján sem tarthat sokáig 
a csendes nyugalom, készen kell lennünk a zivatarokra is. Olyan 
idők megpróbáltatásai zúdultak ránk, amikor a külső viharok, 
mint világtörténeti viharok minden vészes velejárója ott jelent
kezik a szív viharzásában is. — A magas alpesekben rejtőző 
kis tavakhoz úgy látszik, nem fér a felsőbb légrétpgeken ke
resztül száguldó vihar, hiszen a körülvevő hegység szédítő ma
gas védőbástyát von partjai körül. És mégis rejtelmes módon 
egyszerre csak viharzás támad itt is s kavargó hullámokat idéz 
elő valami hirtelen előtörő őserő. — Világvihar hullámverése 
zúg körülöttünk; nincs-e összefüggés e között és a szív viharai 
között? A feleletet megadja a sok-sok összeroppanás, a 
Krisztus nélküli élet csődje, a bűn szennyes árvizén örvénylő 
forgatagba jutott lelkek tragédiája. A napok gonoszok. És ször
nyű leleplezéssel szolgálnak a próféta szavainak igazolásául:
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„Csalárd és gonosz a szív minden dolgok felett, ki tudhatja meg 
azt?“ Csalárd és gonosz, dacos és félénk, merész és akarat- 
gyenge, Istentől eltávolodó és álpróféták hitető beszédére hajló, 
ellenálló erőt nélkülöző és rontó hatásokat befogadó, segítségért 
esengő és a hit iránytűjét, a reménység horgonyát elrabolni 
engedő; — nem ennek a csalárd és gonosz kívánságoktól meg
veszett, hányatott szívnek legyőzése lesz-e ára az egyedüli 
Szabadító megismerésének, aki parancsol a tajtékzó hullámoknak 
s lecsendesítheti a szív viharait is ? ! . . .

Elethajónkon Krisztus utitársai vagyunk, mint ama tanít
ványok, akikről azt mondja alapigénk: „követék őt.“ Nincsen 
számunkra más„ut“ amaz egyetlenegyen kívül. És mégis, midőn 
életutunkon az Ő utjának ismertető jeleire akadunk, midőn ugyan
azon az utón ugyanazokat a rémeket látjuk felsorakozni, melyek
kel Ő küzdött, kinek szívében bűn, szájában álnokság nem talál
tatott soha, — hányszor háborodik meg a mi szívünk; hányszor 
válik egész életirányunk kiütköző visszájává annak, amit az Ő 
követése kíván tőlünk, hányszor szorítja ki életünk középpont
jából a Krisztust idegen hatalom, és teljesedik be rajtunk az ő 
szava: „A szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura.* Szívvihar 
és óletvihar osztályosai vagyunk, vigyázzunk és imádkozzunk, 
hogy áldozatai is ne legyünk egyúttal. „Szegény és holteleven 
vagyok — mondja a 88. zsoltár írója — viselem a te reítenté- 
seidet, roskadozom.“ Jézus tanítványai hasonlót éreztek, mikor 
felkelték az alvó Mestert. Aki a halál kapujából kiszabadító 
kegyelem csodáját, a Krisztus dicsőségét a hit szemeivel meg
látni akarja, annak mindenek előtt önmagát kell megismernie 
önerejének elégtelenségében és saját nyomorúságában, hogy 
felhangozhassék ajkán a tanítvány bizonyságtevésének szava: 
„Én Uram és én Istenem!*

Lélekcsendességet és életbiztonságot akarsz ? Keltsd fel 
lelkedben a Krisztust. Keltsd fel, ott szunnyad abban a gyer
meki hitben, mely kételkedéstől, hideg okoskodástól, kisértő 
csábításától, szívvihartól meg nem ostromolva egykor boldog 
meggyőződéssel vallotta: „Jézust el nem bocsátom!" Ébreszd 
fel lelkedben az ő Ígéretével együtt: „Hívj engemet segítségül 
a te nyomorúságodnak idején, én megszabadítlak tégedet és te 
dicsőítesz engemet.* Ő számodra is az út, az igazság és az élet; 
— életközösségben élj Ő vele, — s életutadat egy célra való 
heirányozottság jellemzi. Élethajód kormányosa Ő; hagyatkozzál 
Őreá, Mestered Ő; valljad: „Követlek UramI* Urad, Megváltód 
Ő; add tulajdonául megváltott életedet. Közbenjáród Ő, Vele 
szálltál hajóra, — s az örökkévalóság révpartján az ő kegyelme 
és érdeme lesz menedéked.

Senki sem alkalmasabb Istenországára, mint akiben a szív 
viharait ez a lélekcsendesség váltotta fel. Nem tétlen nyugalom 
ez, hanem kegyelemből adatott drága ajándék, az erős lélek 
megújítása mibennünk. Lehetetlen befogadni Jézus békességét 
anélkül, hogy ezzel együtt a bátorság lelkét is bírva bizonyosak
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ne legyünk az ő ügyének győzelméről. Az ő egyházának hajója 
a jövendő felé s ie t ..

„Hullámok ha rémítenek 
Mérhetetlen viz felett,
S a habok közt szíved remeg,
Hogy sírod is ott le led;
Ha aludni látod Őt,
Ki reményed és erőd :
Sión, soha se feledd el,
Ő megvívhat tengerekkel.*

„Mi láttuk az ő dicsőségét.Ám en.
Takács Elek

homokbödögei esperes-lelkész.

„Mily nagy az Úr kegyelmessége ..
Hetvened vasárnapra.

Máté 20, 1—16.
Egy művészi festményt szemlélni gyönyörűség, bárhonnan 

nézi is azt az ember. Azonban rendszerint mégis van egy bizo
nyos távolság és szög, amelybe ha beáll az ember, akkor és 
onnan tárul fel előtte igazán a kép szépségének teljessége. Ez 
azért van, mert az alkotó művész a képet mintegy annak a 
helyzetnek a számára készítette. — A 100 oldalra csiszolt gyé
mánt is szórja mindenfelé az ő káprázatos fényét, azonban itt 
is van egy pont, amelyikből szemlélve, a legtöbbet lát meg az 
ember annak a gyémántnak ragyogó tüzéből. Jézus hasonlatait, 
példázatait is sűrűn szokták — és joggal — akár értékét, akár 
szépségét tekintve, gyémánthoz hasonlítani. Ezeket a példázato
kat is lehet, akárcsak a gyémántokat, igen sokféle szempontból 
vizsgálni; mindig kiadnak egy-két drága, értékes igazságot. 
Azonban itt is van egy bizonyos helyzet, szempont, amelyik 
számára — hogy úgy mondjam — készült a példázat, abból 
nézve fog előttünk a példázatnak talán rejtett, de mégis csak 
a legdrágább igazsága felragyogni. Itt nincs lehetőség arra, hogy 
rendre elmondjuk azt, hogy kiki a maga helyéről, a maga szem
pontjából a példázat mely igazságát látja. Azért meg kell mon
danunk, hogy a képet az nézi a legjobb oldalról, aki abból a 
jó Isten hozzánk való kegyelmének végtelen gazdagságát látja 
kiragyogni. — Testvéreim 1 Használjuk fel arra az időnket, hogy 
ennek a kegyelemnek legalább egypár sugarát felragyogtassuk.

Az isteni kegyelemnek első sugárszála abban nyilatkozik 
meg, hogy meghív bennünket az ő szőlőjébe, az ő országába, 
a vele való áldott közösségbe.

A pusztán a maga értelmére hagyatkozó ember borzasz
tóan sokat tud már — apró részleteiben — a világról s annak 
dolgairól, de annál kevesebbet tud még e dolgok értelméről, 
céljáról. A legnagyobb zűrzavar, sőt ellenmondás uralkodik e 
téren az emberek között. Amiben mindnyájan meg tudnak
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egyezni, annak a felét — akármennyire csodálkozol is — el 
lehet mondani abban, hogy a természet országai: az ásvány, 
a növény, az állatvilág és az ember fokozódó tökéletességgel 
sorakoznak, rétegeződnek egymás fölé. De arról már jóval ke
vesebben tudnak, hogy a mindenség Istennek láthatatlan, de 
azért valóságos országában nyert kiteljesedést, betetőződést.

És ott vannak, ott élnek egymás mellett és felett ezeknek 
az országoknak a lakói. A fekete rög mellett virít a piciny piros 
virág. A zöld erdő pázsitját karcsú lábú és szelíd tekintetű őzi
kék tapodják, ott jár közöttük a teremtett világ koronája, az 
ember és ott él felettük, közöttük a felséges Isten.

Arról nem lehet beszélni, de mint kérdést meg lehet koc
káztatni, hogy a föld pora nem érez-e vágyat arra, hogy ő is 
nyiló, piros rózsa lehessen. És hogy a mező füvében nem kél-e 
néha-néha olthatatlan sóvárgás, hogy ő is olyan fehér selymes
gyapjas bárányka lehessen, mint aminők az ő zöld szőnyegén 
ugrándoznak, bégetnek. És a te hűséges kutyád, amelyik hosz- 
szú távoliét után újra meglát és örömében rád ugrál, majd meg 
a földre veti magát, aztán vinnyog, meg a kezedet nyaldossa, 
a szeme tele van valami nedves, majd hogy azt nem mondtam, 
könnyes fényességgel, Isten tudja, hogy vájjon az ő öröme 
mellett nem érez e valami fájdalmas szomorúságot az ő állati 
mivoltának nyomorúsága miatt afelett, hogy ő most, legalább 
ilyenkor nem tud beszélni, hogy elmondhatná, amit kifejezni 
nem tud, hogy mennyire szomorú volt, amikor elmentél, hogy 
mennyire hiányzottál néki s hogy mennyire boldog most, mert 
viszontlát. De minderről — mondom — nem lehet beszélni, mert 
nem ismerjük az ő belső világukat, hiszen még a magunkét is 
kevéssé ismerjük. De annyira mégis csak ismerjük, hogy azt 
elmondhassuk, hogy ha semmi más nem is, de az ember többre, 
jobbra vágyik. Hogy az ember tisztább levegőre, több napfényre, 
magasabb régiókba, egy eszményi világba vágyik. Sőt akkor 
érezzük magunkat igazán embereknek, amikor tele vagyunk 
ilyen szent elégedetlenséggel. Erről tesz tanúbizonyságot a szí
vünk és erről tesz tanúbizonyságot az emberiség történelme. 
Erről tanúskodik az a tengersok áldozat, mit az ember az oltá
rokra rakott fel. Erről tanúskodnak a művészet legnagyszerűbb 
alkotásai, és a tudomány csodálatra méltó erőfeszítései és ered
ményei. Mert nem egyebek ezek, mint szárnyak, melyeket az 
ember maga készített magának, hogy rajtuk abba a vágyott, 
magasabb világba felemelkedjék.

Ti ismeritek Daedalusz és Ikarusz történetét. Ez az embe
riség története. Ők toliakból és viaszból szárnyakat készítettek 
maguknak. Felemelkedtek rajtuk, egy darabig repültek ugyan, 
de aztán lezuhantak. Látjátok ilyen viaszból készített szárny az 
emberi kultúra is. Arra készült, hogy felszálljon, betörjön vele 
az ember abba a magasabb világba s im mégis itt ül a földön 
összetörötten, szárnyaszegetten.

Itt vannak, itt rétegeződnek egymásra a mindenség egyre 
tökéletesedő országai, de nincs mód rá, és nincs lehetőség, hogy
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az alacsonyabb rendű a magasabb világba, hogy az ember Isten 
világába bejusson. — Nincs mód és nincs lehetőség, amíg ezt 
csak az ember akarja!

De a föld porából mégis csak lesz nyiló piros rózsa. A 
mező fűvéből játékos gidácska és a természet emberéből Isten 
országának polgára! — A föld porából mégis csak lesz piros 
rózsa, de csak akkor és úgy, ha a rózsa az ő gyökereit ráereszti 
a föld rögére, rábocsátja nedveit s aztán felszívja, beleépíti a 
maga életébe. — A természet emberéből is lehet Isten országá
nak polgára. De csak akkor és úgy, ha az Isten akarja, ha 
lenyúl érte, ha felemeli az ő világába, ha beleiktatja az életének 
a közösségébe. Szentigénknek éppen az a legörvendetesebb üze
nete, hogy a jó isten akarja ezt, sőt pont ezt akarja és ennek 
az ő kegyelmes szándékának első ténye: az ő országába való- 
meghívás.

Isten meghívó levele az evangéliom, amely mindenkinek 
szól. (Isten hívja a gyermeket, az ifjút, a férfit, az élete alko
nyán állót, hívja az egész keresztyénséget. III. hitágazat.) És 
milyen dőre az ember! Vágyott, emberfeletti erőfeszítéseket tett, 
hogy bejusson Isten világába. — És mikor Isten maga nyitja 
fel előtte az ajtót, óh hány ember nem megy be. — Megveti, 
aláértékeli Isten kegyelmének nagyságát talán azon ok miatt, 
amiért éppen mindenek fölébe kell becsülni, hogy t. i. az ő 
kegyelemteljes meghívása kivétel nélkül mindenkinek szól.

Isten kegyelmének a második sugárszála abban a megbí
zásban nyilatkozik meg, amelyet az ő országában ad nékünk.

Egy távol keleti világvallás hívei a menyországukat a töké
letes nyugalom állapotának gondolják. A mohamedánok paradi
csoma a legérzékibb gyönyörűségek élvezetének a helye. Az 
ő szentjeik a tubafa árnyékában pihennek. Tündérszép lányok 
hordják fel nekik a finomabbnál finomabb étkeket. Ha ezekkel 
beteltek, andalító zenében, vagy a hurik táncában gyönyörköd
hetnek. S ha minderre ráúntak, álomba szenderednek, hogy 
aztán újra kezdjék az egészet.

De milyen az evangéliom menyországa. Szentigénk azt 
mondja: olyan, mint a szőlőskert. Nincs a földművelésnek egy 
ága sem, amelyikben keményebb, intenzivebb munka folyna, 
mint éppen a hegyoldalon fekvő szőlőskertben. Isten országa 
a munka országa. Dolgozik abban a gazda, dolgozik abban a 
vincellér. Jézus azt mondja: az én Atyám munkálkodik, én is 
munkálkodom. És munkára hív bennünket is az Isten. Nem 
azért, mintha bizony ők ketten nem tudnák a munkát elvégezni. 
Isten megtehetné azt is, hogy meghív téged és aztán odaállít 
egy kuckóba, hogy csak nézd és álmélkodj, hogy „mily szép
renddel rakatik az alkotmány". De munkára hív. És azért hív 
munkára, mert ki akar tüntetni, a segítő, a munkatárs méltósá
gára akar emelni.

Isten országának munkása abban különbözik minden más 
munkástól, hogy ő nem a maga terve szerint dolgozik, hanem.
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neki Isten adja ki, szabja meg a munkát. Neki Isten parancsol 
és ő engedelmeskedik. Ha Isten azt akarja, hagyja ott a csa
ládját és menjen a messze idegenbe a vad népek közé hirdetni 
az igét, elmegy. Ha Isten azt akarja, mint ahogy legtöbbször 
azt akarja, maradjon a régi munkahelyén, ott marad. Túrja 
tovább a földet, dolgozik tovább a műhelyben, vagy az íróasztal 
mellett. De még ilyenkor is, jóllehet a régi munkakör megmarad, 
egészen más, hasonlíthatatlanul mély értelmet, jelentőséget, célt, 
nyer a munka. — Az Isten nélkül élő ember is dolgozik, sőt 
sokszor éjt-napot átdolgozik. Építi az ő életének, kényelmének 
a házát. De mindig fövenyre építi. Aki az Isten hívó szavának 
enged, az is dolgozik, csakhogy ő az ő örök lakásrészéhez hordja 
a téglákat abban a nagy házban, amelyik kősziklára épült s 
amelyen a poklok kapui sem vesznek diadalmat.

Isten kegyelmének a harmadik drága sugárszála, amely 
szentigénkből felénk ragyog, az a jutalom, amit az Isten a mun 
kánkért ad nékünk.

Testvérem, nem tudom, hogy melyik felfogást vallód. Azt-e, 
amelyik azon lepődik meg, hogy a szőlőskert minden munká
sának, jóllehet különböző ideig dolgoztak, egy a fizetése. Vagy 
te talán azok közé tartozol, akik azon lepődnek meg, hogy itt 
egyáltalában szó esik fizetségről. Az első csoport azt vallja, 
hogy a díjazást a végzett munkához kell szabni. Ezt a gondo
latot a példázat is kifejezésre juttatja, az egész nap dolgozó 
munkások szájába adva. Az emberek egy másik nagy csoportja 
pedig úgy gondolkodik, hogy az Isten országában folyó munka,- 
a jó diadaláért folytatott harc, amelyiket önzetlenül kell meg
vívnunk. A jót magáért a jóért. A jutalom, a fizetség gondolata 
éppen ezt a legértékesebb vonást lugozza ki a jóért végzett 
munkánkból.

De minden okoskodáson felül áll az a tény, hogy a jó 
Isten meg izet, és minden munkásának egyformán fizet. És 
menten mindent megértesz, ha eszedbe veszed, hogy mi is hát 
az a fizetség. A fizetség, Testvérem, nem más, mint Istennek 
ama kegyelme, amely megengedi neked, hogy amikor a munka
időd itt letelt, odaát őt tovább szolgálhasd. Ez a mi hűséges 
munkánk egyetlen méltó jutalma és a felséges Isten ezt és eb
ben az üdvösséget adja minekünk. Mert hisz az üdvösség nem 
más, hanem pont az, amit róla a káténkban is tanultunk: „hogy 
ő neki szolgáljunk mindenkori igazságban, ártatlanságban és 
boldogságban, amiképen ő is feltámadott a halálból, él és ural
kodik mindörökké, Ez bizonnyal igaz.“ Ámen.

Kiss István
vallástanár.



A nagy Magvető és az emberi szívnek 
termő földje.

Hatvanad vasárnapjára.
Luk. 8, 4—15.

„Mint leszáll az eső és a hó az égből és oda vissza nem 
tér, hanem megöntözi a földet és termővé, gyümölcsözővé teszi 
azt s — magot ád a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, így 
lesz az én beszédem is, amely számból kimegy, nem tér hozzám 
üresen — hanem megcselekszi, amit akarok és szerencsés lesz 
ott, ahová küldöttem." Ézsaiásnak ez a próféciája (55 r. 10—11) 
világosan mutatja a föld termő erejének és az emberi szívek 
megszentelődésének összefüggését és szoros kapcsolatát. Amint 
az égből aláhulló eső vagy hó megitatja a földet és termékeny - 
nyé teszi, úgy az égnek másik harmatozása: az Isten Igéje is 
a szívek termő földjét megáztatja, megporhanyítja és gyümöl
csözővé teszi, hogy alkalmas legyen áldott és gazdag termés 
meghozatalára. A magvető az Igehirdető, akinek nem lehet na
gyobb boldogsága, mint az, amikor látja, hogy a széthintett Ige 
termékenyítő esőként hullott a megnyílt szívekbe s ott gyümöl
csöző áldást varázsolt a földi — és az örök élet számára.

De — fájdalom — sokszor a legjobb mag is elpusztul, el
sorvad, mert nem talál a befogadó szívben alkalmas talajt. 
Fájdalmas ez az Isten országa minden munkására, az Isten Igé

jének minden hirdetőjére nézve, hogy számolnia kell a meddő 
munkával, az eredménytelenséggel, mert az emberi szívek földjén 
nincsenek meg azok az előfeltételek, hogy a magból élet legyen. 
A szántó-vető ember, mikor kora reggel megáll az ő földjén s 
.látja, hogy minden szorgalmas munkája és igyekezete dacára 
áldás nélkül maradt minden, elszorul a szíve s fájó érzésekkel 
telik meg a lelke. Fáj minden hű pásztornak, Isten Igéje mag
vetőjének, mikor látnia kell, hogy hűséggel dolgozott az Ur 
szántóföldjén — jó magot hintett s mégis áldás nélkül maradt 
törekvése, mert az emberi szívek talaja kemény és terméketlen 
maradt, melyen a mag elpusztult, kiégett s nem hozott gyü
mölcsöt.

Mikor a nagy Magvető: az Űr Jézus Krisztus ott pihent a 
genezáreti tó partján s végig tekintett — a Kapernaumi hegyek 
lejtőjéről a körűié gyülekező sokaságon, látta maga előtt a tónak 
ragyogó tükrét s a környékező termékeny mezőket s beljebb 
a kopár, köves földeket, szívét ugyanez a fájdalmas érzés fogta 
el s indította a magvető példázatának elmondására, hogy azok 
számára, akik az Isten országának titkait meg nem értették, 
ipóldázattal tegye világossá azt, amit a természetben és az em
beri szívekben egyaránt látott: azokat az akadályokat, amelyek 
miatt az Isten Igéje nem növekedik s nem fejlődik az emberi 
szívek szántóföldjén.

94
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S amint ott a Genezáret partján elmondja — az elébe 
táruló természeti jelenségekből — megkapó példázatát a mag
vetőről, előttünk áll — lelke teljes gazdagságával a nagy Mag
vető s vele szemben a városokból összegyülekező nagy sokaság,, 
amely szívet hozott oda, s minden szív egy barázda volt a bő
ven hulló Ige befogadására.

I. Álljon előttünk néhány pillanatra a nagy Magvető képe,. 
Művészek, költők, írók megrajzolták ezt a képet, amint a szántó
föld frissen hántolt barázdái között lépeget, vállán az általvető- 
vel. mely telve van áldott magokkal, s amelyeket Ő szorgalom
mal és hűséggel és bőséggel hinteget széjjel a megnyílt talajba. 
A kép varázs-ereje mindennél szebb és megragadóbb, igazsága 
átható. Ez azonban az Ő nagy, magasztos hivatásának csak a 
külső képe. Azt a szívet, amely az Istentől származó drága 
magvaknak kiapadhatlan bőségét hordozza, lerajzolni nem lehet, 
azt a kezet, amely ezeket a magvakat széthinteni végtelen terü
leteken hivatott, azt a hatalmas szántóföldet, mely az egész 
földkerekségére kiterjed, kis kép keretei közé vonni nem lehet. 
Akár szívét, akár személyét, akár a széthintett magvak gazdag
ságát tekintjük, akár az egész föld kerekségének végtelen szán
tóföldjét nézzük — ahol Ő munkálkodni hivatott: mindenképen 
elmondhatjuk róla, hogy a „nagy Magvető".

Honnan jött? Onnan a Jordán vizétől, ahol az Istennek 
bizonyságtételével és a Szentlélek keresztségével indult el mag
vetői munkájára, akiről az Ő mennyei Atyja tett vallomást és 
bizonyságot: „Ez az én szerelmes Fiam, akiben gyönyörködöm". 
Már bejárta Galilea nagy részét. Mindenütt hirdette az Isten 
országa eljövetelét, prédikálta a megtérést, s a testi és lelki 
betegeket testvéri részvéttel gyógyítgatta. Városról-városra, falu; 
ról-falura járt s mindenütt egy-egy barázdát hintett tele az Ő 
békességének, az Ő szeretetének, az Ő jóságának áldott magvai- 
val. Most ott pihen „az Ő városának": Kapernaumnak lejtőin, 
szemei elé gyönyörű táj képe tárult az Isten által teremtett 
világ szépségeiből; a tónak ragyogó tükre, a körülötte lévő ter
mékeny szántóföldek, a távolabb látszó kopár sziklás hegyolda
lak megihlették a lelkét s ezekből vonta le örök tauulságait, a 
lelki élet nagy igazságait. A tanítványok most tértek vissza 
kiküldetésükből, melyre őket az Úr bocsájtotta ki, hogy az eddig 
bejárt munkamezőt megnézzék. Nem hoztak örvendetes híreket, 
úgy tapasztalták, hogy a nép csak akkor tolong a Mester körül, 
ha köztük időzik, csak addig csodálják, míg csodáit látják. A 
magvető munka, amit a Mester és a tanítványok végeztek, sem 
fáradozásukkal, sem törekvéseik szentségével nem állott arány
ban. Messiási reményeikben csalódtak. Még a tanítványok is 
Dávid fényes trónjának, dicsőséges országának visszaállítását 
várták és remélték. Nem tudták megérteni, mit ér és mit akar 
Jézus ezzel a csendes működésével.

És Jézus, a nagy Magvető — csak hinti szét az Isten szent 
Igéjének áldott magvait. Amint a magvető.kezéből hull . . .  hull
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a mag, úgy árad az Ő ajakéról is az evangéliom drága üzenete. 
Az Isten országának alapvető munkájához — minden szava 
szent, mennyei, és dicsőséges. Az Igével élet és igazság magva 
hull, hull a békesség és vigasztalás mennyei üzenete, hull a 
szeretet és reménység acélos magva. Minden szavában az örök 
élet biztató fénye, a tiszta élet boldogság fakadó bimbója, az 
üdv pattanó rügye van elrejtve, s mindenikből az Isten országa 
részére, az Egyház mezejére új fejlődés, új növekedés, új bő
ség, öröm és üdv fakad. Mindezt a nagy Magvető hintegeti 
szét, vele az élet kenyerét, vigaszt és enyhet, az örök élet 
reményének minden édességét.

A nagy Magvető gazdag, — a mező végtelen, a mag drága 
és áldott. A nagy Magvető bölcs, a szántóföld széles, a mag egész
séges és acélos. Ne féljünk, ebben az országban nem lesz Ínség 
és nyomor soha, ebből a magból a bőségnek dazdagsága sarjad. 
Csodálatos nagy Magvető 1 Nemcsak maghintö, hanem maga a 
Mag is. Ő az életnek az a kenyere, amely a mennyből szállott 
alá — a lelki élet táplálására. „íme én esőképen kenyeret bo
csátók az égből“. II. Móz. 16, 4. „Bizony, bizony mondom nék- 
tek, nem Mózes adja néktek a mennyei kenyeret, hanem én, 
az én Atyám adja a valóságos mennyei kenyeret". „Én vagyok 
az életnek ama kenyere, aki én hozzám jön, semmikép „meg 
nem éhezik". „A beszédek, melyeket én szólok néktek, lélek 
és élet". (János evang. 6. rész). Nemcsak kenyérrel él az ember, 
hanem az Istennek minden igéjével, mely az ő szájából származik.

Ez a nagy Magvetőnek csodálatos ténye, hogy Ő önmagát 
adja nekünk, mint az életnek kenyerét — aki ezt a kenyeret 
eszi, él örökké.

Ez az az örök Ige, amelyet Ő hinteget széjjel.
II. Ezt az Igét az emberi szivek termő talaja várja. Odagyült 

az éhező sokaság a tenger partjára, a hegyek lejtőire, a pusz
tába s Jézus könyörülő szívvel enyhítette ezt az éhséget, mert 
szánta, keserülte a sokaságot. Ahol Ő van, ott a samáriai asz- 
szony sóvársága és szomjuhozása van az élet vize után, ott a 
betániai Mária vágyakozása odaülteti az embereket az Ő lábaihoz, 
hogy vegyék az Ige magvait, ahol Ő van, ott nagy sokaság 
kiált: „add nekünk ezt a kenyeret mindég."

De e szomjúság mellett látta azt is, hogy a szívek talaja 
különböző. Az Ige bőségesen hull — de mit ér a szomjúság, — 
ha a szívekben ezernyi ezer akadály mered az Ige magvának 
növekedésére. A magvető bőven szórja a magot, de az ered
mény nem tőle függ, hanem az emberi szívek talajának külön- 
fóleségétől. Itt is vannak szívek, amelyek olyanok, mint az 
utszéle, amelyre reáhull a mag, de a Sátán gonoszul eltapodja, 
vagy elkapkodja. Ezért van, hogy néha a mag olyan szívbe 
hull, amelybe még csak be sem fészkelheti magát. Durva, ke
mény szívek ezek, s ha jön a Sátán keresvén kit nyeljen el, 
gyors szárnyakon jön, mint a madár s elkapkodja az Isten igé
jének magvait. Ezek azok, akik Isten Igéjét meghallgatják, de
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arról nem gondolkoznak, hogy milyen áldás lenne, ha befogad
nák. Jézus környezetében azok voltak ezek, akik az Ő jövetelé
nek célját soha meg nem értették, s Jézus eszméinek magas
latára emelkedni soha sem tudtak. Ilyenek ma is sokan vannak, 
akik a vallás áldásait az ő életükben nem érzik, akik — ha el 
is fogja őket a nemes vágyakozás valami tisztultabb élet után, 
közönyösek az iránt, mit hirdetnek a prédikátorok, mert nekik 
az életről más felfogásuk van. Szívük olyan, mint az utszéle, 
termést, gyümölcsöt nem teremhetnek.

Vannak szívek, amelyek olyanok, mint a kő s ha kőszik
lára esik a mag, kikel, szárat is hajt, azonban mivel sekély a 
termő réteg, nem tud erősebb gyökeret verni s kiégeti a forró 
napsugár és gyümölcsöt nem terem. Ezek a szívek nemcsak 
örömmel hallgatják az Igét, de megjelennek a magvetésnél s 
gyermekes készséggel ragadják azt meg. Érzik, hogy a meg
nyugvásnak és boldogságnak egyetlen eszközét találták meg. 
De mi történik? Az első benyomás elevensége nagyon hamar 
felszöktette az Ige áldott magvát, de termő erőre vinni mégsem 
képes. Miért? Nincs nedvesség a kősziklákon. Az emberi szív 
ingadozó és állhatatlan, természeténél fogva romlott, rossz, az 
önszeretetnek terméketlen kőtömegei, az önigazság, gőg, égető 
sugarai elsorvasztják a kikelt magot.

Az emberi szívek termő talaja ott sem tud gyümölcsöt 
érlelni, ahol tövisek fojtják el a szépen fejlődő vetést. Itt nem 
a talaj sekélysége, de tisztátalansága nem engedi gyümölcsö- 
zésig jutni. A nyomorúság, a gondok és bajok, vagy a világ 
gyönyöreiben való elmerülés nem engedi meg, hogy az Ige a 
maga vigasztaló, boldogító gyümölcsét meghozza. Jézus korában 
sokan voltak s a mienkben is vannak sokan, akiknél az Isten 
Igéjét tisztátalan vágyak kiölik. Ezek a vágyak olyanok, mint 
a szúró tövisek, csak sebezni tudnak.

Az emberi szívek termő talaja ott hozza meg a maga gyü
mölcseit, ahol a szív az Ige befogadására nemcsak kész, de 
alkalmas is. Ahol a szívben a mag jól befészkelődhetik és szabad 
fejlődését sem a talaj sekélysége, sem a tisztátalan vágyak és 
törekvések nem gátolják.

Mikor Jézus végigtekintett az előtte elterülő tájon, látta 
maga előtt az Istenáldotta termékeny földet, de látta a kopár 
sziklás és tövises földeket is s szemei elé meredtek az emberi 
szívekben azok az akadályok, amelyek miatt a szomjuhozó lel
kekben nem tud megnövekedni Isten Igéje. Sok mag el sem jut 
a szívnek földjébe, mert az állhatatlan szívben ott eltapossa a 
Sátán, más helyen nem tud növekedni az Isten Igéje a szívnek 
kőkeménysége miatt, mert ingadozás és sekélyesség lakozik a 
könnyelmű szívekben, s ismét más helyen megfojtják a bűnnek 
tövisei — a világi gondok, gazdagság és a gyönyörök élvezete 
az Ige nemes palántáját — a gonosz szívekben.

De látta a jó földet is, ahol a magvető munkájának meg
van a kellő eredménye, ha a mag kifejlődését semmi sem gá
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tolja, ha jó és alkalmas földbe kerül, amely elég porhanyó, elég 
mély — elég tiszta. Az ilyen mag harmincszoros, hatvanszoros 
és százszoros termést hoz.

Előttünk állt a nagy Magvető és a körülötte gyülekező 
sokaság, amelynek minden tagja a szív talaját tarlotla oda a 
szerte hulló magok elé. A mag Isten igéje, melyet a Magvető 
Jézus az emberi szív élő talajába szór. Hová hulljon, hová nem, 
Jézus nem válogathatja. Mert mint a magvető a markából, úgy 
Ő az ő ajakáról szabadon szórja szét a termékenységre képes 
magot. Az eredmény nem függ a Magvetőtől, hanem a talaj 
különféleségétől. Ezt a talajt tisztítani, az Isten Igéje számára 
alkalmassá tenni, a mi kötelességünk. Mert az utszélet is meg 
lehet porhanyítani, a töviseket is ki lehet irtani. Minden talaj 
megjavítható, de csak az ember szorgalmas munkája árán. Azért 
a szívek élő talajáért mi vagyunk felelősek, az áldást az Isten 
adja.

így teljesül be Ezsaiás próféciája: „Mint leszáll a hó és 
az eső az égből és megöntözi a földet s kenyeret ad az éhező
nek, így lesz az én beszédem is, mely számból kimegy, nem 
tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok és szeren
csés lesz ott, ahová küldöttem". Ámen.

Kardos Gyula
balassagyarmati lelkész, alesperes.

Szenvedő Irgalom.
Ötvened vasárnapra.

Luk. 18, 3 1 -4 3 .
A világban most jut tetőpontra a vigasság és hangos dinom- 

dánom, mintha e világ fiai ez élvezetek poharának fenékig ürí
tésével akarnák elaltatni lelkiismeretüket, elfelejtenek életharcot, 
boldogtalanságot, csalódásokat, hogy a vigasság elmúltával annál 
fájóbban ébredjenek arra, hogy igazi örömöt e világ nem adhat.

A világ zajával ellentétben ilt az Isten megszentelt haj
lékában a szenvedések útjára rálépő Istenember szelíd szava 
hallatszik: „íme felmegyünk Jeruzsálembe és az Embernek fia 
a pogányok kezébe adatik."

E bejelentésével a mi áldott Üdvözítőnk elő akarja készíteni 
a tanítványok szívét és a mi szívünket is az Ő szenvedésének 
üdvösségszerző voltára. Rá akar mutatni arra, hogy önként, a 
mennyei Atya iránti hűséges engedelmességből és az emberiség 
iránt érzett mélységes szeretetéből veszi fel a tövis koszorút és 
szenvedi el a kereszt minden kínját és gyötrelmét. Szenvedésé
nek hirdetésével azt célozza, hogy tanítványai lássák be azt az 
igazságot, hogy ebből a szenvedésből a Megváltóra dicsőség, az 
egész emberiségre pedig kegyelem és boldogság árad.

A mai alapigéknek tartalma, — amit az ember nehezen 
tud megérteni, — hogy lehetséges olyan nagy szeretet és oda-
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adás, mely hivatása tudatában önmagával szemben nem enged, 
másokkal szemben pedig a végtelenségig megbocsátó és segítő.

Ez igazság megértésére Jézus tanít meg, amikor rámutat:
I. A Megváltó szükségszerű szenvedésére és megaláztatására;
II. A vak meggyógyításával pedig hitet jutalmazó irgalmára.

I. Amit Jézus az Ő bekövetkező szenvedéséről és megaláz
tatásáról mond, érthetetlen a tanítványok előtt. Milyen máskép
pen képzelték ők el a jeruzsálemi bevonulást! Milyen szép 
reményeik voltak! Hihetetlen volt előttük, hogy az, akinek ők 
hatalmas csudáit és jeleit látták, akinek orcáján ott látták a 
megdicsőülés fényességét, hogy azon megeshetik: „hogy a po- 
gányok kezébe adatik, és megcsúfoltatik és meggyaláztatik és 
megpökdöstetik és megostorozván megölik őt.“

A tanítványok is győzödelmes földi királyt vártak a Mes
siásban, ők sem tudtak elvonatkozni a zsidó nép messiási földi 
gondolkozásmódjától, pedig Jézus megváltozhatatlan határozott
sággal mondja: „és beteljesedik minden az embernek Fián, 
amit a próféták megírtak."

Jézus előtt kezdettől fogva világosan áll a cél. Neki meg 
kell vívnia a bűnnel a harcot és győzedelmeskedni kell. — 
Vérét kell hullatnia, hogy vére árán az emberiséget sajátjává 
tegye, a kárhozatból kimentse. Szinte halljuk Ezsaiás jövendö
lését: „Ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott vétkeinkért... 
Áz Úr mindnyájunk vétkét Őreá vetette." A megváltásnak ára 
van: Életet kell adnia az emberiség életéért!

Az Üdvözítő önként vállalt szenvedésével és halálával 
nemcsak megszentelte a szenvedést, hanem minden az Ő ügyé
ért szenvedő ember homlokára odahelyezte a mártiromság győ
zelmi koszorúját.

Nagypéntek előtt az emberiség életében a kereszt a gya
lázat fája volt, Jézus szenvedése megszentelte a keresztet és 
lett a hívő ember előtt az örök isteni irgalom dicsőséges jelvé
nye és a megtartás egyedüli jele. — Jézus ártatlan szenvedése, 
és érdeme adja a benne hívőnek a bűn elleni harcban, a kisértő 
ellen, a győzelem lehetőségét, a megpróbáltatás idején a kitar
tást. a kereszthordozáson a tűrő engedelmességet, a halál révén 
a feltámadás boldogító hitét.

Böjt közeledik, ez az áldott időszak odavezet a Krisztus 
keresztfájához, tanítson meg bennünk a böjti időszak arra, hogy 
új élet csak úgy lehetséges a szívünkben, ha a bűn elleni har
cunkban önmagunkkal szemben határozottak, embertársainkkal 
szemben pedig elnézők, megbocsátok leszünk, ha lesz a mi szí
vünkben is könyörület és segítség embertársainkkal szemben.

II. A könyörületességre is az Úr Jézus mutat példát a 
jerichói vak koldus meggyógyításával. E tettével Jézus a tanít
ványok hitét erősítette. Az emberiség életéért váltsághalálba 
induló Krisztus e tettével megmutatta, hogy Ő a megígért Mes
siás, aki valóságos Isten, akinek van hatalma, volna hatalma
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arra is, hogy a szenvedést elkerülje, de akkor nem lehetne 
megváltás. Ember számára az ő  áldozati halála a legnagyobb 
irgalom, legmólységesebb szeretet és önfeláldozás.

Jerichó előtt találkozik a szenvedni induló Krisztus az 
emberi szenvedéssel. — Egy vak koldus segélykiáltása hangzik 
feléje, könyörület, irgalom után szomjazva. A vak koldus se- 
gélytkérő kiáltása a bizonyságtevő hitnek, a kitartó imádságnak, 
az odaadó bizalomnak hatalmas kifejezője.

„Jézus Dávidnak fia könyörülj rajtam!" — Nem a meg
szokott názáreti jelzőt használja, hanem a Messiást megillető 
„Dávid fia" jelzőt, nem hallgat a csitító szóra, annál inkább 
kiált: Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam!

Óh ez a vak koldus mennyire megszégyeníti a mai kor 
emberét! Amikor bűneink miatt a lelkiismeret szorongat és 
nincs nyugalmunk sem éjjel, sem nappal, ha fel is tör szívünk
ből a szabadulás utáni vágy és ha elmondjuk i s : Jézusom, kö
nyörülj rajtam! nincs ereje az imádságunknak, mert nem tudunk 
úgy hinni és nem tudjuk olyan álhatatos bizodalommal újra, 
meg újra odavinni kérésünket az Úrhoz, mint ez a vak koldus, 
mert mi ezzel ellentétben nem testi szemeinkre, hanem lelkileg 
vagyunk vakok.

Balgatag ide-oda kapkodásban, elérhetetlen földi vágyak, 
kincs, hatalom, elismerés után tülekedve telik el életünk, sebe 
két osztunk és kapunk és mind jobban elfoglalja szívünket e 
világ és ahogy reményeink csalfa álomvilága mind messzebb 
tűnik, úgy keményedik a lelkünk szívtelenségre és könyörtelen
ségre. — Óh ha Jézus érdemünk szerint bánna velünk és nem 
könyörülne rajtunk, nem lehetne e földön más, csak elkárhozott 
ember. — De Jézus nem tud lemondani rólunk, bölcsőnktől 
sírunkig nem szűnik meg hívogatni minket, elibénk tárja a se
beit, keresztjét, szeretetét és kegyelmét, megmutatja, hogy az 
Őbenne való hit és kitartó könyörgés meghallgattatásra talál. 
A vele való találkozást el nem kerülhetjük. Tőlünk is megkérdi: 
Mit akarsz, hogy cselekedjem veled! Boldog az az ember, aki 
így tud felelni: Uram, hogy az én szemem világa megjöjjön. 
— Tele van az életünk panasszal, óh mennyi elégedetlenséget, 
gyötrelmet és hántást tudnánk az Ür Jézus elé vinni mi i s . . .  
mondják az emberek. Mindenki csak a saját baját, csalódását, 
reménytelenségét tartja fontosnak... nincs időnk, sem erőnk 
más bajával foglalkozni. . .  halljuk itt is, ott is. Csakhogy abban 
rejlik a baj gyökere, hogy a magunk bajával sem foglalkozunk 
úgy, ahogy kellene! . . .  Megelégszünk azzal, ha akad olyan 
megértő embertárs, aki meghallgatja sopánkodásainkat. . .  és 
nem törekszünk arra, hogy a bajt gyökeresen gyógyítsuk..., 
hogy hittel odavigyük betegségünket, hitetlenségünket, zaklatott 
fájó szívünket a legnagyobb orvoshoz, a Krisztushoz. — Pedig 
ő  kitárt karokkal, epekedő vággyal vár bennünket! Nem szűnik 
meg hangoztatni: „Jöjjetek én hozzám ti megfáradottak, ti meg
terheltek és én megnyugosztallak titeket."
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A mai kor embere a politikában olyan nagy bizodalommal 
bízza rá magát egyes nagy emberek vezetésére, nem okoskodik, 
nem kételkedik. . . politikai hitvallására, ha kell, esküszik is I

Jézus is vezére akar lenni életednek! És pedig egyetlen 
vezére! Ő nem földi múló kincseket, nem földi boldogulást kí
nál tenéked, hanem mennyei polgárságot. A szeme világát visz- 
szanyert koldus boldog örömmel követi Jézust. Hite, hálája, 
szeretete boldogan zengi az Istent magasztaló hála éneket!

Ha lelki vakságunk elmúlik, akkor Krisztus lesz a vezé
rünk, akkor a Krisztusban lesz igazi életünk is. Szálljon azért 
a mi szívünkből is könyörgő imádság, bűnbánattal, odaadó hit
tel: „Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam!" Hogy boldog 
örömmel hallhassuk az Ür szavát: „Akarom láss, a te hited 
megtartott tégedet!" Ámen.

Horváth Lajos
gyékényesi lelkész, esperes.

Élő Sátán — örök harc.
(Vázlat böjt I. vasárnapjára.)

Máté 4, 1—11.
Bev. Átlépünk böjt kapuján s szembetalálkozunk a kisér

tővel. Csontbőrré száradva viaskodik vele Jézus. A támadás 
megindul, hatalmasan neki lendül, azután elbukik. Ugyanezt 
a menetet látjuk háromszor megismétlődni. Végül Jézus győze
delmeskedik. Lábai előtt görnyed az eltaposott hatalmasság. Az 
emberfia tisztán, ártatlanul, bűntelenül megy a kereszt felé.

Jézus nyomában jár az örök ember. Vele szemben is fel
támad az élő Sátán s örök harcra kényszeríti.

A kisértés története két igazságot tár elénk. Magunk előtt 
látjuk Jézust, ki a Sátánnal megvívott küzdelme után, ártatlan 
szenvedésével és halálával az ember megváltójává válik. Azután 
magunk előtt látjuk azt az igazságot, hogy senki sem kerülheti 
el a kisértővel való harcot. A kisértés története tehát kettős 
megvilágításban lép elénk. Először Jézus életének egy szerves 
részét mutatja. Másodszor a mi életünknek elkerülhetetlen va
lóságát.

Ebben a kettős vonatkozásban szólunk: 1. a kísértésről;
2. a fegyverről és 3. a győzelemről.

1. A Sátán szembeszállt Jézussal és szembeszáll velünk is.
a) A kisértő Jézus életében élő valóság volt. Élő személy, 

ki belépett Jézus életébe. Volt határozott terve, melyet keresztül 
akart erőszakolni. Beszélt, cselekedett, gondolkodott, a változott 
viszonyoknak megfelelően változtatta eszközeit. Szóval az élő 
személy minden tulajdonságát egyesítette magában.

Figyeljünk a Bibliára. Jézus sehol sem teszi a kisértőt 
elvont fogalommá, vagy szimbolikus alakká. Személynek tekinti. 
Jellemtulajdonságokkal ruházza fel. Olyan nyilatkozatokat tesz 
róla, melyek csak élő személlyel szemben lehetségesek.
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Nagy veszedelem rejlik abban, ha a kisértőt elvont foga
lommá tesszük. Más az, ha személynek érzem és más, ha benne 
oupán a gonosz elvont fogalmát látom. A gonosz csupán jelen
ségekben él, a személy ellenben beül a szobámba, munkaaszta
lom mellé áll. Elkísér a piacra, mellém settenkedik iparos mű
helyemben, a gyár zakatoló gépe mellé. Mindenütt élő személy. 
Van önálló akarata, célja, melynek elérésére egybeválogatja 
eszközeit.

Luther is mindig élő személynek látta a kisértőt. Azt mon 
dotta, hogy sokszor a templom szószékére is velemegy, érzi, 
hogy a háta mögött áll.

b) A Sátán a mai embert is megkeresi s mindent elkövet, 
hogy Istentől elszakítsa. Ma sem elvont fogalom csupán, hanem 
élő személy. Besurran életünkbe, családunkba, hivatalos tevé
kenykedésünkbe, minden munkánkba, szórakozásainkba stb.

A kisértő ma is változatos alakban jelenik meg. Egyikhez 
az éhség, a másikhoz a nagyravágyás, harmadikhoz a világigérés 
ruhájában kopogtat be.

Ma a nyomor idejét éljük. A kisértőnek gazdag aratása 
van. Dolgozási rendszere ma is a régi. Megzavarja az ember 
Ítélőképességét. Azután elveszi az erkölcsi parancsolat komoly
ságát. Meggyengíti a tulajdonjogot.

Ez a kisértés a legnagyobbak közé tartozik. Hiszen maga 
az éhezés a leggyötrőbb szenvedés. Saját magunknál is gyötrő 
szenvedés. A hozzánk tartozók éhezésének látása még rettene
tesebb. Látni a keskenyedő sápadt arcot. Az anyai emlőn éhe
sen csüngő gyereket. A roskadozva járó, reszkető-fejű, kenyér- 
telen öregeket. Micsoda nagy kisértés, ha a szereplőknek nevük 
van s azt mondjuk róluk: az én gyerekem, az én öreg szülőm, 
az én sápadt hitvesem.

Az éhezés tehát nemcsak a szervezet fájdalma, hanem a 
szív gyötrelme is. Fáj a szívünk a hozzánktartozó emberekért. 
Azután az éhezés az önérzet fájdalma is. Ép, egészséges embe
rek nem tudják értékesíteni munkaerejüket. Parlagon hever 
tehetségük. Kinálgatják idejüket, önmagukat, de senki sem nyúl 
feléjük. Mennyi kisértés van a mostani helyzetben. Munkanél
küliség és kenyértelenség. Hiába hangzik az evangéliomi szó : 
jogom van a munkához! Az állam és társadalom munkával 
tartozik nekem! Jogom van az élethez! Az apokalipszis sárga 
lovasa végigvágtat törvényen, erkölcsi világon, állami és társa
dalmi renden. Nemcsak kisértés, hanem kisértő is. Élő személyes 
hatalom. Maga a Sátán.

A kisértő a nagyravágyás ruhájában jelenik meg. Azt 
mondja Krisztusnak: Miért szenvednél és küzdenél hosszú időn 
át, mikor néhány pillanat alatt célhoz érkezhetsz. Végtére is  
mindig a siker a lényeg!

A kisértő sokszor az emberi nagyravágyás templomormára 
állítja az embert. Hiúságát kelti életre. Hatalomvágyát növeli. 
Eredménnyel kecsegteti s telehazudja lelkét azzal a valótlan
sággal,-hogy a siker a fontos, az eszközök mellékesek.
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Ennek az emberi nagyravágyásnak van egy sajátságos 
változata. A kisértő a vallási kegyesség és az önigazság ruhájában 
jelenik meg. Elég a nagy parancsolatok megtartása. Elég a 
templombajárás. A vallási szertartások elvégzése, az imádkozás 
Isten minden igényét kielégíti. Kialakul az az ember-tipus, mely 
önmagát mások törpesége által akarja naggyátenni. A kisértő 
ezeket az embereket felállítja saját nagyságuk templomormára. 
Talán mégtöbben buknak el ily módon, mint az éhség kisér
tése miatt.

A kisértő azután világ-igéréssel lép az ember elé. Elégedet
lenséget ébreszt saját magával szemben. Birálgatja életkörülmé
nyeit. Kifogásolja anyagi helyzetét. Elégedetlenné teszi Istennel, 
a világrenddel, az emberekkel szemben. Az ilyen ember szűk
nek és korlátoltnak érzi életét. Életének boldogtalanságát az 
erkölcsi törvény szigorúságával magyarázza. Sok a tilalom. 
Állandóan parancsolatok zúgnak feléje. Ezt tedd, ezt ne tedd! 
Szabadságot akar s folytonosan korlátok közé szorítják. Gyö
nyört keres és tilalmak alá fogják. Életének korlátoltságát a 
hitnek tulajdonítja. Hitet követel tőle Istennel, az ő világrend
jével, az emberi felelősséggel, az örök Ítélettel szemben. Neki 
pedig untig elég lenne az a világ, amelyet tudásával megért s 
műveltségével önmaga számára megteremt.

A kisértő munkájának állandó jellemvonásai a következők: 
Mindig az ember életébe illeszkedik. Magából az emberből indul 
ki. Az ember életében nő naggyá. Sohasem mutatja meg ön
magát. Elrejti lényét. Nem saját ruhájában jelenik meg. Álarcban 
közeledik. Hazug jelszavakkal dolgozik. Á jog, igazság, termé
szetesség követelésével jön. Folyton változtatja eszközeit. Alkal
mazkodik emberhez és viszonyokhoz. Kitartó. Legyőzetését ku
darcnak tekinti s múló jelenségnek tartja. Földre döntik, újra 
talpra áll. Kiűzik az ajtón, belép az ablakon. Állandóan támad, 
mert legyőzhetlen élő hatalmasság.

2. Á kisértő elleni harcban egyetlen fegyver áll rendelke
zésre : Isten igéje.

a) Jézusnak a kisértővel szemben az Ige volt a fegyvere. 
Mindegyik esetben tényleg kijelentett Igével verte vissza táma
dásait. Mindegyik Ige Mózes V. könyvében ven feljegyezve.

b) A kisértő ellen ma is Isten igéjével kell küzdenünk. 
Pedig a modern ember nem sokra értékeli Isten igéjét. Nem 
szólunk azokról, kik Istennel, az Ő kijelentett Igéjével, temp
lommal, egyházzal egyáltalán nem törődnek. Hanem rámutatunk 
arra, hogy a vallásos, egyházias életet élő emberek sem érté
kelik kellőképpen Isten igéjét. Nem látnak benne mást, mint 
prédikációk textusát. Lelki igények időhöz kötött kielégítését. 
Lelki táplálékot, mely néha hasznos, legtöbbször azonban feles
leges. Mással is helyettesíthető értéknek tartják.

Isten igéjének jelentősége éppen a kisértővel való harcban 
válik világossá.

Az Ige megvilágítja az élet magját. Test és lélek, testi és 
lelki élet áll előttünk. Ezek egymáshoz való viszonyát, a lélek
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nek a test felett való elhelyezkedését az Ige világítja meg. A 
test a lélek temploma. Testi életünk felett a léleknek kell ural
kodnia. Az Ige győzi le a testi élet kisértéseit. Parancsol az 
egész életnek a lélek által. Az ige új életigénylést ébreszt. Új 
életberendezkedést teremt. Erőt ad lemondásra, szerénységre. 
A keresztyénség nagy hősei: Pál, Luther az Igében találták meg 
az élet magját biztosító küzdelmükhöz az egyetlen fegyvert.

Az Ige önértékelést ad. A kisértő ellen való harcban meg
világítja a világon való helyünket. Megvédelmez a nagyravágyás 
ellen azzal, hogy megmutatja kicsiségünket. Eltaposottságunkból 
azután felemel azzal, hogy Isten munkaeszközévé tesz. Mindenki 
annyit ér, amennyi munkát végez Isten országában.

A kisértés ellen harcolva ne becsüljük túl soha az embe
rek ítéletét. Némítsuk el a hiúságot, nagyravágyást, a magasz
taló dicséretet, az önimádást. Vizsgáld meg, hogy mit ér a Te 
elvégzett munkád és eddigi életed, nem a hiúság és érvénye
sülés, nem a siker és emberek szempontjából, hanem az Isten 
szempontjából. Azután tekints előre. Mi marad meg életedből, 
munkádból, törekvéseidből öt, tiz, húsz, vagy harminc év múlva? 
Mi marad meg belőled száz év múlva ? Egy marék hamu és  
száraz csont. Ezt mondja neked Isten igéje, mikor a kisértő az 
életnagyság templomormára állít.

Az Ige örök igazságok értékelését adja. A kiséri ő elleni 
harcban megtanít az Ige arra, hogy ragaszkodni kell az örök 
igazságokhoz. Igazságot nem szabad múló értékekért, vagy hit
vány érdekekért feláldozni. Ne tagadd meg az igazságot, mert 
ezzel a lelkedet tagadod meg. Ha eladod érvényesülésért becsü
letedet, gyönyörért az erkölcsödet, testedért a lelki tisztaságodat, 
jólétedért a hitedet, örökséget prédálsz, mint egykor Ézsau egy 
tál hitvány lencséért!

Gondoljunk külön is a hitünk megkísérlésének sokféle 
veszedelmes formájára. Mellőzés, elnyomatás, kedvező össze
köttetések megszakadása, előmenetel szétfoszlása, vagyoni hát
rány, házassági terv meghiúsulása.

György szász herceg nagy ellensége volt a reformációnak. 
Testvére, Henrik herceg pedig meggyőződéssel védelmezte azt. 
György herceg birtokokra támaszkodott, uralkodói hatalma is 
nagy volt. Henrik herceg ellenben szegény volt. A pápa taná
csára György herceg egy tartományt ígért testvérének, ha fel
áldozza hitét. Feleségét igyekszik tervének megnyerni. De Hen
rik herceg hitvese Isten igéjével veri vissza a hitük ellen irányí
tott támadást. Minek ez az ígérgetés ? Ha lelkünk javát szolgálja, 
akkor pénzfelajánlás nélkül is szívesen megtesszük. Ha pedig 
ellenkezik hitünkkel, akkor a herceg elénk halmozhatja a világ 
minden aranyát, hitünket még sem áldozzuk fel. Elégedettek 
vagyunk a szegénységben is és nem kívánunk önmagunk szá
mára semmit, hanem hogy tiszta lelkiismeretünk legyen, egykor 
csendes és boldog legyen a halálunk. .
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Az Ige az egyetlen fegyver. A kisértővel szemben mindenki 
elbukik, aki saját erejével, önmagára támaszkodó akaratával, 
lelki neveltségével, önfegyelmezésével akar harcolni. Az ember 
minden képességének erőt egyedül az Ige ad. Ezért az Ige az 
egyetlen fegyver.

3- A győzelem az Igével folytatott harc következménye.
a) A hasztalan küzdelem végén a kisórtő elhagyja Krisz

tust. Angyalok jönnek hozzá és szolgálnak neki. Ez a győzelem. 
A Krisztus győzelme tehát nemcsak a kisértőtől való megszaba
dulás, hanem az Isten erejében meginduló új élet. Nem pihenés, 
tétlen befejezettség, hanem Isten akaratának érvényesítése. Jézus 
elindul messiási hivatása utján.

b) Krisztus példája mutatja, hogy lehet győzni. A kisértő 
nem legyőzhetlen. Harcunk nem hiábavaló. A győzelem lehető
sége előttünk áll. Ne riadozzál! Ne félj! Ne mondd, hogy úgyis 
minden hiábavaló, mindenkinek el kell buknia! Lehet győzni!

c) Győzni csak az igazi fegyverrel lehet. Minden más győ
zelem látszólag siker, de nem végleges eredmény.

d) A győzelemhez kitartásra van szükség. Jézus is csak 
harmadszorra verte le a kisértőt. Tehát állandó küzdelemre van 
szükség. Óvatossággal, lelki éberséggel kell harcolnunk.

e) A győzelem mindig Istenben való megerősödés. Nem el
végzett és befejezett harc, hanem meginduló új élet. Nem elég 
a Sátán elűzése. Isten angyalait kell elfogadnunk. Engednünk kell, 
hogy életünkbe az Ige erői beilleszkedjenek s Isten örökkévaló 
akarata érvényesüljön. A győzelem az örök emberi hivatásban 
való megerősödés. Felfegyverkezve, örök harcban tusakodva, 
verejtékezve és vérezve küzdünk mindvégig isteni küldetésünk
ért. Ez a küzdelem — győzelem. Ami pedig belőle hiányzik, 
az már nem emberi, hanem isteni. A Sátán elleni örök harc 
küzdelmének győzelmi fogyatkozásait Isten kiegészíti. így nyer 
befejezést az örök harc és kiegészítést az emberi küzdelem — 
a kegyelemben.

A próbára tett hit.
Böjt II. vas.

Máté 15, 21—28.

Korunknak emberei, kik büszkén nevezték el magukat az 
előrehaladás, a felvilágosodás fiainak, többnyire tanácstalanul 
állanak Jézus csodatetteivel szemben. Nem tudják, higyjék-e 
azokat, vagy nem. Kételkedve kérdezik, mit jelentsenek szá
munkra Jézus csodatettei? Azokat, akik ezeket az emberfölötti 
dolgokat látták, meg nem idézhetjük, hogy bizonyságot tegyenek 
az Úr mellett s így senki sem fogja bizonyítani, hogy e csodák 
valóban megtörténtek. S aztán ha megtörténtek is, mit használ 
az nekünk, hogy Jézus egykor Galileában meggyógyított néhány 
süketet, egy-két vaknak visszaadta szeme világát, parancsszavára
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a sánták jártak, a poklosok megtisztultak, a halottak föltámad
tak, — ha közöttünk ma is sok a vak, a béna, a megrokkant 
ember s az utszélen ma is könnyezve ülnek a szegény, szá
nandó koldus Lázárok? Engem már nem vigasztal az, mondhatja 
nagyon sok megtépett szívű édesanya, hogy Jézus a halottakat 
is visszaimádkozta sírjaikból, mikor az én egyetlen fiam ott 
nyugszik a temetőkertben, ahonnan nincs többé visszatérés s én 
sohasem fogom hallani szelíd csengésű szavát, amint szeretettel 
mondja: drága jó édesanyám !

Ha igazaknak is tartjuk Jézus csodatetteit, az már nem 
tesz bennünket sem bölcsebbekké, sem jobbakká, sem pedig 
boldogabbakká. Nagyon sokan gondolkoznak így és még csak 
nem is sejtik, hogy ezzel a gondolkozással milyen távol estek 
az Isten országától, hiszen sokkalta nagyobb bűnt követtek el, 
mint egykor Péter, aki a megpróbáltatások szörnyű éjszakáján 
háromszor tagadta meg az Urat. Mert amint földi életében fájt 
Jézusnak az, hogy az emberek folytonosan csak csodatetteket 
vártak tőle, épúgy fáj most is, ha látja, hogy akad olyan ember, 
akinek hite, benne vetett bizodalma egyedül csak az ő csodái 
miatt rendül meg. Hiszen ő az élet szerencsétleneit, a vakokat, 
a sántákat és a poklosokat nem azért gyógyította, hogy az em
berekben bámulatot keltsen, hanem mert így diktálta neki em
berszerető, áldott meleg szíve, mely még soha meg nem szűnt 
jót tenni. Nekünk azért, kik két ezredévnek messze távlatából 
is Jézus követőinek valljuk magunkat, a csodákban az ő bölcs 
tanítását és határtalan szeretetét kell megismernünk, hogy aztán 
ez a szeretet lelkűnkben is megfoganjon és teremje a hitnek 
gyümölcsét, melynek áldása az Istenben való bizalom alakjában 
mutatkozik. Nagy szükségünk van erre, mert egykor a mennyei 
Atya előtt ez lesz fokmérője értékünknek. Ezt az igazságot hir
deti evangéliumi elbeszélésünk, midőn elénk tárja a próbára 
tett hitet, melyet az Úr először hallgatása, azután pedig beszéde 
által ismert meg.

Az evangéliumban elénk állított kananita asszonynak nagy 
fájdalmát, égető gyötrelmét csak azok tudják igazán átérezni, 
akik állottak már valaha halálos betegnek az ágya mellett. A 
súlyos láztól megkínzott beteg fel akar ülni ágyán, de kimerül
tén, tehetetlenül hanyatlik vissza vánkosára. Vergődik, mint a 
szíven nyomott madár, beszélni akar, de nincs ereje, hogy ajka 
elmondja gyötrő fájdalmait. Az ilyen háznál lábújjhegyen jár 
a gond s a szívekből felszakad a sóhaj: Uram, add vissza né- 
künk kedvesünket. S ebben a sóhajtásban annyi reménytelen
ség, a kétségbeejtő aggódásnak olyan áradata nyilatkozik meg, 
hogy szinte hallani véljük, amint a halál angyala végigsuhan 
sötét szárnyával, hogy gyászba borítsa a könnyezve virrasztókat.

A szegény kananita asszony házába is beköszöntött a gond. 
Leánya, akit oly forrón szeretett, súlyosan megbetegedett. Anyai 
szívét fájdalmak marcangolták s a szenvedés, mint éles tőr járta 
át szívét, valahányszor gyermekének kínos vergődését látta. Az
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orvosokat már mind végigpróbálta, de egyik sem tudott segíteni 
a kedves gyermeken. Ekkor hallotta hírét a názáreti csodatevő
nek s az ő lelkében is feltámadt a remény, hátha a próféta az 
ő gyermekét is meggyógyítaná. Hite Jézushoz vezette, akinek 
alázatosan esdekelt: Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Az 
én leányom az ördögtől gonoszul gyölörtetik.

Jézus nem válaszolt az asszonynak. Néma hallgatásán még 
a tanítványok is megdöbbentek s mikor látta ezt az Úr, mint
egy felvilágosításul így szólt hozzájuk: Nem küldettem csak az 
Izrael házának elveszett juhaihoz. Nem azért tette ezt, mintha 
szerető szive nem esett volna meg a szegény édesanyán, hanem 
próbára akarta tenni, hogy vájjon hite, bizalma elég erős-e? 
S lehet e kishitű az édesanya, amikor nagybeteg gyermekének 
megmentéséről van szó? Elcsügged e, amikor elutasítják, ha 
tudja, hogy további könyörgésével visszakaphatja gyermekét? 
Nem! Csodás erővel van telítve az anyai szív. Bízik a legkét- 
ségbeejtőbb helyzetben is és imádkozik lankadatlanul, mint 
ahogy könyörgött a kananita asszony i s : Uram, légy segítségül 
nékem!

Jézus tehát elfordult az édesanyától. Vájjon lehetséges az, 
hogy ő, aki olyan sokakon könyörült, közönyös maradt volna 
az édesanyának nagy fájdalmával szemben? Oh nem! Jézus 
leikétől távol állott az ilyen gondolkozás. Miként a napsugár 
nem teheti, hogy ne érlelje a mezőn a gabonát, úgy nem tudta 
Jézus sem megtagadni a szenvedőktől a segítséget. Látszólagos 
elfordulásának, részvétlenségének egészen más okai voltak. Az 
asszony hitét csupán próbára akarta tenni hallgatása által. Bizo
nyos akart lenni afelől, hogy az nem esik kétségbe még akkor 
sem, mikor látszólag teljesen beborul felette az ég s úgy tetszik, 
hogy már nincsen segítség.

Velünk is megtörténik ez az életben. Sokszor mi is olyan 
szerencsétleneknek, elhagyottaknak érezzük magunkat, mint a 
kananita asszony. Látunk házastársakat, akiknek egyeknek kel
lene lenniök szívben, lélekben és szeretetben. Együtt hordozzák 
az életnek nehéz igáját és mégis soha egy gondolatuk össze 
nem találkozik. Szívük nem tud soha egymásért dobogni, ellen
kezőleg az örökös perpatvarkodással megkeserítik egymás életét. 
Valamikor gyönyörű álmokkal indultak neki az életnek és azt 
hitték, hogy az minden igézetes szépségét számukra tartogatja. 
S amint haladtak a rögös utón, a fáradtság s az ezernyi csaló
dások elrabolták lelkűknek legszebb álmait s már az ut közepén 
úgy érezték, mintha kifosztotta volna őket valaki.

Sok szülőnek minden reményét és boldogságát gyermekük
nek szép jövője adta, amit képzeletüknek ragyogó színeivel 
festettek kedvessé. És amikor a gyermek felnevelkedett, a leg
rútabb hálátlansággal fizetett a szülőknek. Azok azt remélték, 
hogy öreg korukban az élet fáradalmai után csöndes pihenő
helyet találnak gyermekük otthonában, amit példás szorgalom
mal ők építettek meg s a hálátlan gyermek ajtót mutatott s



108

csöndes nyugalom helyett sírig tartó fájdalmat és keserűséget* 
szerzett a reménykedő szülőknek.

Azt hiszem, fölösleges is tovább folytatnom, hiszen mind
nyájan ismerjük az életnek eme kisebb-nagyobb csalódásait. 
Az élet valamikor mindnyájunknak sokat Ígért és keveset adott. 
Különösen csalódottnak, kifosztottnak érzi magát a mának em
bere, ki a szörnyű világégés után valóban szánalomra méltóan 
nyomorúlt sorsra jutott. S a megpróbáltatások e nehéz óráiban,, 
amikor szinte fuldoklunk a fájdalmak örvényében, mi is az Úr
hoz kiáltunk segítségért. És az Úr mintha nem egyszer elfordulna 
tőlünk, mintha nem hallaná könyörgésünk szavát. Nem ugyan 
azért, mintha áldott meleg szíve meg nem indulna könyörgé
sünkre, hanem hallgatása által próbára akarja tenni hitünket. 
Ne essünk hát kétségbe, ha először talán el is fordult tőlünk az 
Úr, hanem mint a kananita asszony kiáltsuk hangosan: Uram, 
Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Kiáltásunkat az Ur bizonyosan 
meghallgatja és megsegít, meggyógyít bennünket.

A gyermeke gyógyulásáért könyörgő édesanya nem esett 
kétségbe és nem távozott el Krisztustól, bár az Úr látszólag 
elfordult tőle. Hitét nem vesztette el akkor sem, mikor úgy tet
szett neki, hogy hiábavaló minden további szó és többé még: 
csak reménye sem lehet. Csodálatos lelki erővel addig könyör- 
gött, mígnem megszánta őt az Úr és megkönyörült rajta. Részt
vevő szeretettel lehajolt hozzá és az irgalom hangján mondotta 
néki: Oh asszony, nagy a te hited! Legyen néked a te akaratod 
szerint. És meggyógyula az ő leánya attól a pillanattól fogva.

íme a legyőzött és meghódított Krisztus. Ő, aki olyan ke 
ményen ellene tudott állani a gőgös farizeusoknak, alázatosan, 
szelíden meghajolt az igaz hit előtt. Előtte, mint Isten fia előtt 
nem voltak akadályok, neki hatalmában volt mindeneket meg
cselekedni, egyet nem tudott megtenni csupán: elutasítani a 
szegény szenvedőt, meg nem hallgatni az alázatosan könyörgőt. 
Ez a legszebb jellemvonása a Megváltó életének. Gyönyörű 
ugyan előttünk akkor is, mikor a jelenések könyvében fején 
királyi koronával, kezében uralkodói pálcával látjuk őt, ám sok
kal megragadóbb a mai evangéliumban, ahol a legyőzött, a 
meghódított szeretet áll előttünk, aki az igaz hitnek nem tud 
ellentállani.

Menjünk hát szívünk sebével mi is Jézusunkhoz. Nála 
gyógyulást találunk. Ne mondja senki, hogy kétezer esztendőnek 
messze távolából hiába keressük őt, hiszen már testileg nincsen 
közöttünk. Ahol ketten, vagy hárman összegyűlünk az ő nevé
ben, ott mindig megjelenik ő és igaz szeretettel szól a benno 
bízóknak: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok 
és megterheltettetek és én megnyugosztlak titeket. Erősíti a 
gyöngét, támogatja az ingadozót, mellettünk van a boldogság 
napjaiban épúgy, mint a szenvedések idején. Mindnyájunkat 
szeret, még azokat is, akik elhajlottak az ő utairól. Kövessük 
azért őt egész életünkben és akkor mienk lesz az életnek lég-
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nagyobb áldása. Többé nem a múlandóságban élünk, hanem 
örökkévalóság lesz osztályrészünk, mert ő belép szívünkbe és 
nálunk marad örökkön-örökké. Ámen.

Bíró László
hosszúfalui esperes lelkész.

A legnagyobb ajándék.
Böjt III. vas.

Lukács 11, 11—28.
E böjti időszakban minden vasárnapunk a Fiu-Isten szent 

színe elé vezeti a keresztyén híveket. Soha el nem múló hálával 
emlékezünk meg ezekben az időkben Üdvözítőnk azon áldott 
áldozatáról, amit érettünk mint hitünk Főpapja hozott s mint 
egyetlen Közbenjáró Isten és ember között elvégezte a váltság 
munkáját. Aki előtt halandó ember meg nem állhatott az elvesz
tett és eljátszott édenkert óta, a méltán haragvó Isten előtt úgy 
szerezte meg számunkra az engesztelési, hogy a közbenjáró 
Főpap tisztét is vállalta. Saját élete feláldozásával, drága vére 
ontásával mutatta be a nagy engesztelő áldozatot, amelynek 
áldott hatása éltet mindmáig is bennünket is. Főpapi műve 
azonban nemcsak eme nagy áldozat bemutatásában állott. Isten 
kegyelmi ajándékainak a kieszközlése is főpapi tevékenységének 
eredménye volt. S ezzel egy olyan gazdag forrást nyitott meg 
a világ s benne az Istennel való békességre szomjas lelkek szá
mára, amelynek áldott, hűs vizeinél olyan jó a lelkünket most 
e csöndes órán is megpihentetni. S míg érezzük, mint harmato- 
zik le ránk az égi szeretet, bűntörlő irgalom, hogy eltikkadó 
lelkünk megtisztulva és megkönnyebbülve új életerővel teljék 
el — addig lelkünk belemélyed az isteni evangéliumba, amely
nek most felolvasott szent története Krisztus Urunk főpapi mun
kásságának egy jelentős állomását eleveníti előttünk meg.

Az egész történet középpontja egy jótett, egy gyógyítási 
csoda. Amely azonban nemhogy hálát váltott volna ki a szem
lélőkből, de a legnagyobb káromlás tárgyává tette őt, Belzebub
bal, a Sátánnal való cimborasággal gyanúsítván meg isteni sze
mélyét. — Mindez azonban csak egy jó alkalomnak bizonyult 
arra, hogy a mi Urunk az emberi léleknek ebbe az éjszakájába 
is bevilágítson égi tudománya reflektorával, fényszórójával.

Az emberiség nagyjai mind valami küldetésszerű élethiva
tást töltenek be a világban. A felfedezők, feltalálók, államférfiak,, 
nagy orvosok stb. mindenike hoz valamit az emberiség számára. 
A legnagyobbal azonban még mindenik adós maradt. Üj lelket 
senki nem tudott hozni és ma sem tud adni. Olyant, amely 
istennel, emberrel egyaránt áldott békességben tudna élni. Amit 
e világban megjelent legnagyobbak sem tudtak lehozni az em
beriség életébe — azt hozta a mi Urunk Jézus. Közbenjáró fő
papi munkássága az Isten Lelkét hozta e világba. De nemcsak.



110

dísznek és ékességnek, nem is valami bámulat tárgyának, hanem 
az egész emberi élet átalakítójának. Aki ha közöltetik a földi 
emberrel, úgy abból kiűzi a sátániságot, a bűnt, a bűnnel való 
megalkuvást. És a bűn fejedelmének hatalmas uralma alatt meg- 
némult embert megszólaltatja, a sátán ellen fellázítja és új élet 
elkezdésére és folytatására képesíti. — Igen, azóta, hogy Jézus 
a közbenjárónk Isten előtt, ha mi hitvány létünkre tudunk fia
inknak jót adni, mennyivel inkább ad a mi Mennyei Atyánk 
Szentjeiket azoknak, kik tőle kérik! Testvér ! — bizonyos, hogy 
sokat imádkoztál már! Sok mindent kértél már biztosan Iste
nünktől. De vájjon hányszor kértél már Szent Lelket? Megrom
lott és a bűnökkel nem biró bűnös lelkedbe utat engednél-e a 
Szentlélek égi ihletésének akár csak ma is? — Pedig drágább 
ajándékot nem tartogat számodra sem az Isten kegyelme, mint 
épen ezt, amit egyedül az Üdvözítő Krisztus által közöl velünk.

Az emberi gyarlóság természete, őstermészete, hogy olyan 
könnyen és elhamarkodva ítél. Nincs az a nagy ember, akit ne 
értettek volna félre és akit valaki meg ne csúfolt volna. Mind 
a mai napig is. — így volt ez Üdvözítőnkkel és az általa e 
világban megjelent Szentlélekkel is. A Belzebub, a sátánok feje
delmének erejével működik ő ! — kiáltotta feléje az irigy go
noszság. A sátán cimborája ő s így bír a gonosz lelkekkel. 
amiknek öröme csak az ember gyötrésében telik. — Sajnos, e 
szörnyű vádnak is le kellett hullania Üdvözítőnk fejére. — Túl- 
tehette volna magát egy kézlegyintéssel, egy vállvonogatással 
ezen. Vagy néma hallgatással engedhette volna, hogy e tények 
beszéljenek helyette. — Ő azonban nem tér ki a vád elöl. Nem 
tér felette, mint annyi sok minden más felett, napirendre.

De leszáll e vád poklának a mélyébe. És szelíd szavakkal 
mondja el örök érvényű tanítását az önmagában meghasonlott 
országról. És szól arról, hogy ha már őt így félre is értik, néz
zék meg saját fiaikat, akik a Lélek birtokában maguk is 
cselekszik a Lélek nagy dolgait! Isten ujja e z ! Az Istené és 
nem, oh nem e világ fejedelméé — mondjuk mi magunk is 
ezerszer Jézus szavai után, akik életünkben sokszor megtapasz
taltuk és láttuk a történelem utjain is számtalanszor, mint vívta 
meg csatáját az Úr Lelke e világ minden ördögével. És olyan 
jó, hogy az Isten ujja e z ! Mert így bizton lehetünk, hogy e 
kisértések órájára jutott mai válságos idők viszontagságos har 
caiban is Ő marad az Ür s övé a diadalom ! A mai élet is tele 
van a világot hatalmába ejtett démonok zsongásával. Akikkel 
csak a Lélek bír! De ez a Lélek nem alkuszik. Ma se. Kérjük 
hát nagy szorongattatásaink közepette újra Istentől!

Ki ne tudná, hogy ami fény, az nem árny. Ami világosság, 
az nem sötétség. Ami élet, az nem halál. Jézus a válaszút a 
sátánság és az Isten országa között. Az élet és a halál határán. 
Körötte és vele sincs alkunak helye. Aki nincs vele, ez ellene 
van. És jaj annak, aki megtántorodik és elszakad tőle. Nincs 
az a hegymászó, aki elengedvén a csúcsra felsegítő kötelet,
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mélyebbre zuhanna, mint aki elengedi a Megváltónak az üdv 
magasságaiba segítő szent kezét. Annak élete a bűn hadainak 
és fúriáinak szabad termévé válik. És megszállják az őrjöngés 
hatalmai. Legyen az akár ember, akár egy-egy ország. — Nézz 
csak ma a vörös csillag honába! — És szent borzadállyal tárd 
fel lelked az Istennek a Krisztus által a világba küldött Szent
lelke előtt. És ne azt nézd, milyen nehéz egész szívvel az Úr s 
az ég számára megmaradni, de sokkal inkább arra gondolj, mi 
vár reád, ha Isten kegyelméből kiesel. A pokol tornácai tátong
nak alattad. Miért zuhannál bele, amikor még a halált is elszen
vedte érted Isten előtt közbenjáród, Jézus Krisztusod 1 ?

Valamelyik olaszországi kolostor bejáratán ilyenféle felirat 
áll: Egyetlen Isten! Ha őt elveszítem, ki menthet meg ? — Úgy 
van. Egyetlen az Isten egy életed és egy lelked számára. És 
csak egy az út, amely hozzá vezet s irgalmának részesévé tesz. 
A Krisztus. — Boldog, ki hallgat reá és megtartja beszédét! 
Ámen.

Dr. Csengődy Lajos
salgótarjáni lelkész.

Az igazi szabadság.
Március 15.-ére .

II. Kor. 3, 17.
Van valami megkapó és elgondolkoztató mindnyájunk 

számára abban, hogy immár csaknem kilenc évtizeddel ezelőtt 
március idusán virradt fel nemzetünk a szabadság napjára. 
Mert hiszen ha így az esztendőnkint reánkköszöntő évfordulókon 
visszaszáll a lelkünk a múltba és körüllengi annak a milliók 
által oly epedve várt napnak eseményeit s elidőz a márciusi 
ifjak megdicsőült alakja körül, úgy érezzük, hogy a téli álomból 
új életre ébredő tavasz, a március a szülőanyjuk. Amint a meg
ismétlődő évfordulókon s ma is a szabadság levegőjét hozza 
közel hozzánk a tavaszi szellő, a téli mozdulatlanság és meg
kötöttség béklyóinak lerázását hirdeti az előbukkanó üde-zöld 
fűszál és virág, úgy az első március 15.-e hőseinek győző aka
ratát és bátorságát juttatják eszünkbe a belső erőtől megduzzadt 
és itt-ott már kipattant Ígéretes rügyek!

De van valami elszomorító és megalázó így a tavasz haj
nalán a szabadság emlékünnepén abban, hogy immár másfél 
évtizede nem csendülhet fel szabadon az öröm éneke mind
azoknak ajkán, akik a 48-as ifjakat véreiknek vallják s hogy 
sokaknak lelkében immáron hosszú éveken át csak mint újra 
megvalósulásra váró vágy él a szabadság birtoklása.

Szükség, hogy elszomorító és megalázó legyen mindnyájunk 
számára ez a tudat, mert bár igaz az, hogy nemzetünknek min
den megszégyenítése és megcsonkítottsága ellenére is csak a 
gyászos emlékű és szomorú következményű „béke“ óta igazán.
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magyar minden és mindenütt ami valójában az, mégis a nemzet 
országhatárok által szét nem választható testében egy tag szen
vedését is kell, hogy valamennyien fájóan érezzük. (I. Kor. 12, 26.)

Mi lehet tehát ebben a helyzetünkben mai ünneplésünk? 
A múlt dicső eseményein és eredményein való édes-bús elme
rengés, vagy a jelen adottságai előtt való erő nélküli s szolgai 
meghunyászkodás? Véreink megalázott sorsa szülte fájdalom 
együtt-érzéséből előtörő keserű kifakadás, vagy az erők és 
lehetőségek mérlegelése nélküli meggondolatlan kirohanás?

Nem! Ilyen gondolatokból és elhatározásokból fakadó ün
neplés nem lenne méltó ahoz a naphoz, amelyre ma emléke
zünk, de legkevésbbé Istennek házához, amelyben ünnepi lélek
kel összegyülekeztünk. Az idő, amelyben élünk s e megszentelt 
hajlék, amelyben vagyunk, nagyobb komolyságra késztet és 
eredményesebb ünneplésre akar vezetni bennünket.

Amikor azonban e mai napon a múltba visszaszálló egyet
len gondolat is a szabadságért folytatott küzdelmet juttatja 
eszünkbe, megokolt és szükséges, hogy felvessük a komoly 
kérdést: miben áll és hol van az igazi szabadság?

Szerte e csonka hazában nagyon sok szó esik ma a sza
badságról, de máskor s másutt végig a világon is mind gyak
rabban emelik fel és lengetik magasan hol ennek, hol annak 
az eszmének szolgálatában a szabadság zászlaját, de tovább 
menve jelent és múltat egybevetve nem kell-e meglátnunk azt, 
hogy minden idők minden embere számára örök kérdés s örök 
cél a szabadság s tettekre késztető hajtó erő annak elnyerése?!

Örök emberi kérdésekre mindig csak Istennek örök Igéje 
adhat igaz feleletet. Istennek Igéje pedig, mely a szabadság 
gondolatával alapvetően s lényegileg foglalkozik, s amely az 
embert, annak mindennapi életét, célját s rendeltetését; nemzetek 
létét és küzdelmeit, egyeseknek és közösségeknek egymáshoz 
való viszonyát is az örökkévalóság szemszögéből vizsgálja és 
téli meg, azt az örök feleletet adja örök emberi kérdésünkre: 

„ahol az Úrnak lelke, ott a szabadsági"
Amikor alapigénk így az Úr lelkének jelenlétével értékjelzi 

a szabadságot, mindenekelőtt annak megértésére akar bennün
ket elvezetni, hogy nem minden törekvés, amely által az ember 
akadályok legyőzéséért, korlátok lerombolásáért s megkötöttsé
gek félretolásáért küzd, vezet szabadságra.

Amennyire örök vágya és problémája az embernek a sza
badság, annyira kezdettől fogva félreértett és rosszul értelmezett 
fogalom azí — Helyes értelemben, az evangélium szellemében 
lehet az Isten lelke által megszentelt állapot, de lehet az Istennel 
való szembehelyezkedésnek s a lázadó dacnak beláthatatlan 
következményekkel járó vak eszköze. S az az ember, akit éppen 
ez a helytelen értelmezés vezetett a bűnnek útjára, bűnös álla
pota közepette mind e mai napig nehezen tud különbséget tenni 
szabadság és szabadság között. A gonosz sugallatára elhiteti 
magával azt, hogy szabad, amikor szabadosságában a sátán és
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saját vágyainak szolgája, de kiskorúnak és gyámkodás alatt 
állónak, felsőbb hatalom parancsoló ereje alatt meghunyászkodó 
szolgának képzeli magát akkor, amikor az isteni kegyelem a 
bűn gátló és megkötő láthatatlan béklyóitól szabadítja meg.

Istennek örökkévaló Igéje ma a szabadság ünnepén nyissa 
fel a szemünket annak meglátására, hogy mi valóban szabad
ságra, igazi szabadságra elhívott teremtmények vagyunk, nem 
pedig arra a szabadosságra, amikor a szabadság jelszava és 
vérrel áztatott lobogója csak a gonoszságnak palástja (I. Pét. 
2, 16.) sem sédig arra a mértékletlenségre, koriátnélküli szaba
dosságra, amelyben a szabadság és függetlenség öntelt hangoz
tatása nem más, mint ürügy a testnek, (Gál. 5, 13.) vagyis 
valójában a kívánságok és élvezetek szolgasága.

Ma a szabadság ünnepén nem említhetnénk itt Istennek 
házában tisztelettel a szabadság hőseit akkor, ha szabadságért 
folytatott küzdelmükben őket csak azért fütötte volna a lelke
sedés, hogy minden felső hatalom korlátáit lerombolva s minden 
megkívánt engedelmességet megtagadva dacos ellenszegüléssel 
megszabaduljanak, nem pedig azért, hogy a külső önkény jár
mát lerázva Istentől számukra kijelölt nemzeti céljaik megvaló
sításáért, hazájuk és honfitársaik javáért és boldogításáért szabad 
szolgálatban munkálkodhassanak. Ha ők az előbbiért küzdenek, 
akkor márciusi tettük szolgai lázadás lett volna, mivel pedig ez 
utóbbi cél lebegett szemük előtt, így a szabadságért folytatott 
küzdelmük a szabadságra elhívottak bátor sikraszállása volt!

Amikor ma az a kérdés foglalkoztat bennünket, mi az igazi 
szabadság, úgy e szent helyen meg kell értenünk azt, hogy 
nemcsak hogy nem igazi, de egyáltalán nem szabadság az, 
amikor az ember minden külső és belső megkötöttségtől szaba
dulni igyekszik, már csak azért sem, mert mindhiába is igyek
szik; hanem igazi szabadság az, amikor időn és földi életen túl 
az örökkévalóság felé tekintve semmi létemmel, lényemmel és 
elhivatottságommal ellenkező s csupán a múlandóság korlátái 
között élő és ható erő és hatalom nem gátol abban, hogy isteni 
teremtettségem által megszentelt élethivatásomnak és céljaim 
szolgálatában éljek!

S amikor ez a meghatározás egyrészt sok-sok eszme és 
törekvés szolgálatában felemelt szabadság-zászlóról kérlelhetet
lenül letörli a szabadság szent szavát, úgyanakkor még azokat 
is, akik felületességükben és közönyös nemtörődömségben sza
badnak gondolták magukat, holott pusztán szabadosságban éltek, 
igen komoly szóval hívja fel az igazi szabadság szent harcára. 
Mindazokat, akik e komolyságra intő időben és helyen önma
gukkal találkozva kénytelenek bevallani, hogy isteni eredetisé
gükből folyó élethivatásuk betöltésében megköt és akadályoz 
s így szolgaságban tart a múlandó, földi életnek sokféle kíván
sága s csábítása, lényegében a bűnnek hatalma.

Bármennyire fájjon is s legyen kiábrándító, de önmagunk
nak az örökkévaló Ige fényében való komoly vizsgálata sze



114

műnkbe mondatja velünk azt, hogy a bűnnek szolgái vagyunk. 
S ha valaki ma, a szabadság emléknapján ezt az önvizsgálatot 
feleslegesnek tartja, úgy gondolja meg azt is, hogy itt e szent 
helyen már újra böjt levegője leng s böjti hangulat üli meg a 
buzgó lelkeket. Böjt ideje pedig a komoly önvizsgálatnak ideje 1

Mire vezeti akkor e mai ünneplésünket ez a böjti elkomo- 
lyodás? A szabadság emlegetése saját szolgaságunk keserű 
valóságával terheli meg a lelkünket s így teszi megalázkodóvá 
és elkomorítóvá azt?

Ha a szabadság emléknapján igazán és eredményesen 
akarunk ünnepelni, eddig a megalázkodásig és elkomorodásig 
el kell jutnunk, csak nem szükséges, de nem is szabad itt meg- 
állanunk! Hiszen az apostol bizonyságtétele szerint is szabad
ságra és nem szolgaságra hivattunk el. (Gál. 5, 13.) Ennek meg
értése nyomán pedig nem kell, hogy az apostolnak bizonyságtevő 
nyilatkozata szolgaságunk érzetében még inkább szomorúvá 
tegye a szívünket, mert hiszen ennek a komoly önvizsgálatra 
késztető böjti időszaknak evangéliumai éppen arról beszélnek 
nekünk, hogy mit tett s milyen utón haladt érettünk a Szaba
dító, aki által a kegyelmes Isten segítséget és menedéket adott 
a bűn szolgasága alatt évszázadokon át tehetetlenül vergődött 
és önerejére támaszkodva ma is vergődni kényszerült emberi
ségnek.

Igen, ha az Istentől küldött Szabadító, — ki Istennek egy
szülött Fia — megszabadít minket, úgy — mint maga ígéri — 
valósággal és igazán szabadok leszünk, (Ján. 8, 36.) mert hiszen 
Ő a bűnnek erejét és a gyarlóságnak hatalmát töri meg felet
tünk, amely mindnyájunkat gátol abban, hogy emberi rendel
tetésünket itt e földön szabadon betölthessük. A Fiú ad tehát 
igazi szabadságot s alapigénk szerint mégis az Úr lelkének 
jelenléte a szabadság birtoklásának feltétele, mert a bűn hatal
ma alatt szolgaságba jutott ember szívében Istennek Szentlelke 
ébreszt hitet s ezáltal az Úrnak lelke által szívünkbe plántált 
hit által lakozik a Krisztus a mi szívünkben, kinek megváltói 
érdeme és bűnt meggyőző ereje által valósággal szabadokká 
lehetünk.

Amikor napjainkban olyan sokaknak lelkét elszomorítja és 
fájóvá teszi az a tudat, hogy a szabadság dicső hőseinek emlé
két nyíltan csak a nemzetnek csonka része ünnepelheti, amikor 
immáron 15 esztendő óta újra nem szabad magyarságában több 
millió magyar, a nemzet sorsát szívükön viselő és annak felelős 
vezetésére hivatott nagyjaink ajkáról mind többet hallhatjuk azt, 
hogy egész nemzetünk csorbítatlan szabadságát sem a türelmet
lenség, sem a komolytalan és eredmények helyett bizonnyal 
csak nagyobb, veszélyt jelentő erőszakos beavatkozás, csakis 
egyedül a mai magyarság belső megerősödése, lelki megújulása* 
az egyes ember mindennél előbbre való és mindennél többet 
érő felszabadulása eredményezheti. Nem csorbítja és nem szün
teti meg, de egyedül csakis az emeli ki, az teszi tartalmassá és
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célravezetővé mai ünnepi megemlékezésünk nemzeti és hazafias 
gondolatait, ha a szabadság örök emberi kérdésére az örök 
Evangélium szellemében és szavával adunk feleletet.

Kint a természetben újra a szabadság levegőjét hozza kö
zel hozzánk a tavaszi szél. Szabadságot hirdet a zöldülő mező 
és az itt-ott kipattanó első rügy. Szabaddá csak úgy lesz a ter
mészet ölén az élet, minden élő növény és fa csak úgy rázhatja 
le a tél rabbilincseit, ha melegítő, áldó sugarait reá veti az 
életet adó nap.

Erőssé és igazán szabaddá csak úgy lesz minden magyar 
s így maga a nemzet is, ha reáhull lelkünkre s eltölt mind
nyájunkat Isten Szentlelkének áldása, mert „ahol az Ürnak lelke, 
ott az igazi szabadság!" Ámen.

Garam Zoltán
bobai lelkész.

A megszaporodott kenyerek.
Böjt IV. vas.

János 6, 1—15.

Az öt árpakenyér és a két halacska csodája.. .  már megint 
csak erről fogunk hallani ? — kérdik csalódva bizonyára többen 
is önmagukban a szent Ige felolvasása után. Hiszen ezt a tör
ténetet könyv nélkül tudtam már gyermekkoromban is s azóta 
is oly sokszor hallottam elmélkedni felette, hogy róla új dolgot 
már semmi esetre sem hallhatok.

Aki ma tőlem csakugyan valami egészen új dolgot vár, annak 
— ha így beszél magában — valóban igaza van. Ez a történet 
tényleg nagyon régi, közismert történet, amely felett már csak
nem 2 évezrednek az igehirdetői építgetik prédikációikat. De ez 
a történet mégis mindig új marad, mert egy olyan kérdéssel 
foglalkozik, ami időszerű volt és időszerű lesz minden időben.

Érezte ennek a kérdésnek az örök időszerűségét Üdvö
zítőnk is s azért mikor egy évezredeket is átélő, örök formát 
akar odaállítani az imádkozó lélek elé, ennek az örökidőkre 
szóló ima mintának a negyedik kérésében kötelességünkké teszi, 
hogy így imádkozzunk: „A mi mindennapi kenyerünket add 
meg nékünk ma . .  “ A kenyér s a kenyér gondja tehát időszerű 
kérdés volt már Jézus korában, időszerű volt az azóta letűnt 
2000 esztendő minden korszakában és időszerű kérdés lesz a 
jövendőben is. Amíg e földön lesznek keresztyének, addig na
ponta millió és millió szív fogja kérni ennek az örökké idő
szerű kérdésnek a megnyugtató megoldását: „a mi mindennapi 
kenyerünket add meg nékünk m a!“

Ma is millió és millió szív esdekel hol forró vágyakozással, 
hol türelmetlen lázongással a kenyér-kérdés megnyugtató meg
oldása után! Mert hiszen a világválság, amely megdönthetet
lennek tartott exisztpnciák alól rántotta ki a biztos megélhetés
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talaját, amely az életerős férfiak és nők millióit kényszerűi, hogy 
hordozzák az állástalanság és a munkanélküliség keserű kenye
rét — újra felidézte az emberiség életébe, szent leckénk jele
netét, ahol 5000 éhes ember várja a mindennapi kenyeret.

Az 5000 ember csodálatos megvendégeléséről szóló történet 
tanúsága tehát sohasem szólt hozzánk alkalmatosabb időben, 
mint napjainkban. Hiszen akinek van szeme a látásra, van füle 
a hallásra, aki nemcsak önmagával törődik, akinek a mások 
szenvedése és baja a szívébe markol — az lehetetlen, hogy ne 
vágyakozna eltanulni a kenyérszaporításnak szent leckénkben 
látott művészetét. És ki az, kinek szívébe nem költözik meg
nyugvás, mikor a felolvasott történetből meggyőződik arról, 
hogy ahol Jézus jelen van, ott megszaporodik a kenyér, mert 
Jézus jelenlétében

1. a szívben részvét ébredez, mely tenni kényszerít, —
2. fellángol a hit, mely erőt kölcsönöz s
3. a jótett példaadássá válik, mely csodákat teremt.
1. Felolvasott szent leckénk szerint: „mikor Jézus látta a 

sok népet hozzá gyűlni, mondá Filepnek: Hol vegyünk kenyeret, 
hogy ezek egyenek?" De Márk és Máté, akik evangéliumukban 
szintén megörökítették ezt a történetet, valamivel világosabban 
mutatnak rá arra az okra, ami Jézust az elbeszélt csoda elkö
vetésére késztette. Szerintük, mikor Üdvözítőnk meglátta az 
éhező tömeget, így szólt: „Sajnálom a sokaságot, mert immár 
harmadnapja vannak velem és nincsen mit egyenek. Nem aka
rom éhesen elbocsátani őket, hogy az utón el ne fogyatkozza
nak." Jézus tehát megsajnálta, megszánta az éhező sokaságot. 
Bizonyára ő maga is éhes volt már s az az 5 árpakenyér és 
két halacska, amit az ott ácsorgó fiú kosarában találtak — épen 
elegendő lett volt az ő és tanítványai éhségének a csillapítására. 
De Jézus nem a maga éhségét érzi, hanem a hallgatóiét. Embe
rek iránt érzett szeretete könyörülő részvétre gyűl, megszánja, 
megsajnálja őket és szétosztja köztük a kenyeret.

Ahol Jézus jelen van — ott a kenyér ma is megszaporo
dik — Szeretteim! — mert Jézus jelenléte ma is felébreszti azt 
a részvétet, amely ha szenvedést és nyomorúságot lát — a kö
nyörülő szeretet munkájában lát megnyugvást. „Micsoda frázis 
ez? — mondják azok, akik a templomok sokasága és a külső 
szertartások fényessége szerint értékelik a vallásosságot. Hiszen 
a földön már 700 millió a keresztyének száma, akik elfogadták 
Jézust megváltójuknak s akik elmondhatják magukról, hogy 
Jézus már náluk lakik. S im e! millió és millió keresztyén szív 
részvét nélkül, közönyösen nézi testvérei millióinak az éhezé
sé t . . .  ime! a könyörülő szeretet mozdulatlan marad s nem 
szaporítja meg a kevés kenyeret!"

Hát bizony ez a megállapítás nagyon szomorú igazság 
lenne, ha nem volna téves már a kiinduló-pontja is. Igaz ugyanis 
az, hogy az emberek milliói éppen azért éheznek, mert a sze
rencsésebb milliók szívében alszik az a könyörülő részvét, amely
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a szeretet által meg tudná szaporítani a kevés kenyeret. De 
nem igaz az, hogy Jézus már ott van mindenütt, ahol keresztek, 
templomtornyok, színes felvonulások, vagy megrázó prédikációk 
látszólag az ő jelenlétét hirdetik. Jézusnak a lakóhelye ugyanis 
nem a templom, nem a külső szertartás, hanem az az emberi 
szív, amely 100%-ig engedelmeskedik az ő két nagy parancso
latának: „Szeresd a te Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes 
lelkedből és minden erődből. És szeresd felebarátodat, mint 
ienmagadat." Amely szívből hiányzik ez a 100%-os engedel
messég — olt ha máskülönben a világ megítélése szerint a leg
jobb keresztyén Í3 valaki — Jézus még sincs jelen. De hogy is 
lehetne Ő jelen itt, ebben a Kain lelkületű emberi társadalom
ban, amely szó nélkül lűri, hogy mikor az állástalanok és mun
kanélküliek tömegétől már szinte hemzseg a föld, mikor vannak 
birodalmak, hol egész országrészek éheznek — akkor a kalmár 
spekuláció hajószámra sülyeszti a tengerbe azt a kenyeret, 
amelyért Jézus parancsa szerint mindennap imádkoznunk kell.

Óh! Nincs, nincs itt most Jézus! Mert ha itt volna már, 
akkor a kenyérben duslakodó emberszívekben is a könyörülő 
részvét lenne úrrá, amely amíg éhezni lát másokat, maga sem 
tud lenyelni egyetlen falatot sem. Ha itt volna már, akkor az 
5  kenyér és 2 halacska szerencsés tulajdonosai reádöbbentek 
volna arra az igazságra, hogy ők is csak addig viselik joggal 
homlokukon az Istenfiúság bélyegét, amig a testvéri szív mele
gével hordozzák egymás terheit, amíg együtt örülnek és együtt 
sírnak Isten minden gyermekével.

2. Minél többször és minél mélyebben gondolkodunk fel
olvasott történetünk felett, annál csodálatosabbnak, annál ma- 
gasztosabbnak és fenségesebbnek tűnik fel előttünk Jézusnak, 
a mi Üdvözítőnknek az alakja. ím e! 5000 éhező embert lát maga 
előtt; élelmiszerkészlete pedig mindössze 5 kenyér és két ha
lacska. Más ember az ő helyében — abban a meggyőződésben, 
hogy abból talán csak az éhező tömeg egy ezredrésze lakhatna 
jól — hozzá sem fogott volna a készlet kiosztásához. Más em
ber talán kétségbeesve menesztette volna szét tanítványait a 
szélrózsa minden irányában, hogy elegendő mennyiségű élelmi
szert vásároljanak.

Jézus azonban a legnagyobb nyugalommal rendelkezik: 
„Ültessétek le az embereket!" s azután megáldva a kenyereket, 
abban a biztos tudatban osztatja szét tanítványaival a hallgató
ság között, hogy az 5000 emberből egyetlen egy sem fog éhen 
maradni. Mint Isten gyermeke annyira hitt, annyira bízott az ő 
mennyei Atyjában, hogy egy pillanatig sem gyötörte a kétség: 
vájjon Isten teljesíti e kérését, vájjon nem fog e az 5000 ember 
előtt szégyent vallani? Tudatában van annak, hogy mennyei 
Atyja azért küldte őt a földre, hogy megkeresse és megtartsa 
azt, ami elveszett. Amikor tehát 5000 éhező, veszendő lelket lát 
maga előtt, egy pillanatig sem kételkedik abban, hogy az az 
Atya, aki elküldte őt a veszendő lelkek megkeresésére — az
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majd erőt is ad neki azok megtalálására és megtartására is. Óh f 
milyen csodálatosan erős volt Jézus bizodalma az Istenben, hogy 
habozás nélkül meg merte kockáztatni azt, ami — ha nem sike
rül — végzetes hatással lehetett volna további messiási műkö
désére.

Az a kép, amit felolvasott szent leckénk mutat — hű tü
körképe a mai kornak is — Szeretteim! — Az egyik oldalon 
ma is ott vannak azok, akiknek életében a kenyér nehéz gon
dot jelent, akiknek asztalára a kenyérből bizony gyakran csak 
morzsa kerül. A másik oldalon ma is ott állnak azok, akiknek 
kosarában ott van az 5 árpakenyér és a 2 halacska. Ennek a 
szegény világnak tehát ma is égető szüksége van arra, hogy 
megszaporodjék a kenyér, hogy azoknak is jusson belőle, akik 
sokszor kenyér nélkül várják a holnapot. S ahol Jézus jelen 
van, ott ma is megszaporodik a kenyér, mert Jézus jelenlétében 
a szívben fellángol a hit, az Istenben vetett bizodalom, mely 
csodálatos erőt kölcsönöz.

Ma a világon annyi a szenvedés és a nyomorúság, hogy 
a rendelkezésünkre álló gyógyszerek kis mennyiségének a lát
tára kétségbe kellene esnünk. Pedig ha jól meggondoljuk, nem. 
is a gyógyszer kevés, hanem a mi hitünk, a mi Istenbe vetett 
bizodalmunk. Ahol az 5 árpakenyér és a két halacska hívő,. 
Istenben bizó szív kezébe kerül, ott ma is megszaporodik és 
csodákat teremt. Óh! hány, de hány árvaház, szegényház és 
kórház, mennyi templom és iskola van a földön, aminek alapját 
nem a tőkések milliói vetették meg. hanem egy Istenben biza
kodó szívnek az 5 árpakenyere és 2 halacskája.

Istenben vetett bizodalom azonban csak ott van, ahol Jézus 
is jelen van. A szív csak Jézus jelenlétében tud reáeszmélni 
saját istenfiúságának a tudatára. Nekem Jézus jelenlétére van 
szükségem, hogy egész valóm felett az a bizodalom legyen úrrá,, 
hogy — ha Isten velem, kicsoda ellenem ? Ha Jézus jelenlétében 
találkozom a szenvedéssel, az Ínséggel, a nyomorúsággal, akkor 
egy pillanatig sem töprenghetek azon, hogy vájjon érdemes-e 
igénybe vennem az én igénytelen kis árpakenyeremet annak 
enyhítésére, mikor ez az én 5 árpakenyerem és 2 halacskám 
csak egy elenyésző csepp a szenvedések tengerében ? Jézus 
jelenlétében habozás nélkül tudom kötelességemet: minden gon
dolkodás nélkül jót tenni mással abból, amim van! És Jézus 
jelenlétében érzem erőmet: Istennel, Isten nevében 5 árpake
nyeremmel és 2 halacskámmal én is ezreket tudok meggyógyí
tani. Jézus jelenlétében saját erőm izmosodásából tanulom megr 
hogy ahol Jézus jelen van, ott megszaporodik a kenyér, mert 
ott a részvét tenni kényszerít, az Istenbe vetett bizodalom cso
dálatos erőt kölcsönöz s mert ott a jó tett olyan példaadássá 
válik, amely csodákat teremt.

3. Vannak emberek, akiknek szívük jósága és nemessége 
az arcukra van írva. Vannak emberek, akiknek az arca, arcuk
nak minden vonása már önmagában is tiszteletet, sőt engedel
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mességet parancsol. Vannak emberek, akiknek arcán lelkiisme
retűk tisztasága csodálatos fényességben ragyog. Ilyen lehetett 
Jézus arca is általában, de a kenyér osztás alatt — azt hiszem — 
még jobban felmagasztosult. Az a tudat, hogy ezrekkel tehet 
jót egyszerre, hogy egy egész hatalmas embertömeggel szemben 
tehet bizonyságot a szívében élő határtalan nagy emberszere- 
tetről — valami, szavakkal ki nem fejezhető, csodálatos királyi 
fenséget kölcsönzött arcának, amely lefegyverzi és megszégye
níti azokat, akik a tömegben kishitüen, vagy önzőén rejtegették 
ennivalóikat. Amikor ugyanis az ember még a mai gyors köz
lekedési eszközök mellett is minden hosszabb útra ellátja magát 
utravalóval, szinte elképzelhetetlen, hogy ama 5000 ember közül, 
akik messze földről sereglettek össze — ne lettek volna sokan, 
akiknek a tarisznyájában még volt valami az utravalóból. De 
bizonyára ezek is úgy gondolkodtak, mint azok a tanítványok: 
Minek vegyem elő a magam kis készletét? Hiszen az magamnak 
is éppen csak hogy elég. Máson azzal én már nem segíthetek.

De amikor látták Jézus felmagasztosult arcát, mikor látták, 
hogy Jézus, aki a hajnali óráktól kezdve késő estig szakadat
lanul tanította őket s így bizonyára maga is jól megéhezett — 
az 5 árpakenyeret és a 2 halacskát nem maga fogyasztja el 
tanítványaival, hanem szétosztja azt hallgatói között —  lassan 
szégyenpír önti el arcukat, lassan a tarisznyákba nyúlnak, lopva 
kiszedegetik a féltve őrzött kenyereket és halacskákat és to
vábbadva Jézushoz juttatják. így történhetett azután, hogy Jézus 
— mintha háta megett valami láthatatlan kenyérraktár lett vol
na — szakadatlanul újabb és újabb kenyereket és halacskákat 
osztogathat szét áldó kezével. íme — ahol Jézus jelen van, ott 
megszaporodik a kenyér, mert Jézus jelenlétében a jó tett olyan 
példaadássá válik, amely csodákat teremt.

Ebben a kenyértelen világban — óh ! de sokan vannak — 
Testvéreim, akiknek tarisznyájában felhasználatlanul hevernek 
azok a kenyerek és halacskák, amelyek arra lennének hivatva, 
hogy sok szenvedő szeméről letöröljék a könnyeket. És ha va
laki ma kiszedné a földkerekség minden tarisznyájából az ott 
felhasználatlanul heverő kenyereket és halacskákat s ha mind 
szétosztanák azt a föld éhező páriái között, óh ! hány, de hány 
kosár felesleget, hány de hány kosár maradékot lehetne még 
összegyűjteni bizonyságául annak, hogy ma tulajdonképen nem 
a kenyér a kevés, hanem kevés az a szív, ahol Jézus lakik, 
ahol Jézus jelenléte csodákra képesíti a legszegényebb és leg
gyarlóbb emberi szívet.

Nos! Testvérem! Fogadd be szívedbe Jézust, a megváltó 
Szeretetet! Jelenlétében oszd ki a magad szerény kis kenyereit 
és halacskáit az éhezők között. Meglátod — a te arcodon is 
felragyog az örök szeretet dicsfénye, amely kell, hogy lefegy
verezze és megnyissa a részvétlen és közönyös szíveket és kell, 
hogy példaadásod még az önző tarisznyákból is könnyek törlé
sére hívja elő a féltve őrzött kenyereket és halacskákat. Jézus 
jelenlétében saját példaadásoddal bizonyítsd be az önző világ
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előtt, hogy a kenyér is csak addig áldás, míg a szeretet asztalán 
szétosztásra vár. Mikor azonban raktárakban őrzik, mikor ta
risznyákban penészedik, — átokká válik, nyomornak, szenve
désnek lesz az okozója, irigységgel, elégedetlenséggel mérgezi 
meg az emberi együttélés szellemét és szülőanyjává válik a 
forradalmaknak, az osztályharcoknak, a lázadásoknak, a véres 
háborúknak és a legborzalmasabb gonosztetteknek.

Az elmúlt farsangi időszakban a báltermek parketjén újra 
felvonultak a pompásabbnál pompásabb báli ruhák, a kincseket 
érő ékszerek. S ha valaki össze tudná számolni és fel tudná 
pénzben értékelni mindazt, amit a farsang szórakozásaira csak 
itt ebben a csonka hazában költöttek az emberek — olyan szé
dítő összegeket kellene leírnia, hogy magunk is megdöbbennénk 
bele. — Óh 1 mennyi de mennyi árpakenyér! . . .  Mennyi, de 
mennyi halacska. . .

A farsang immár eltávozott tőlünk s mi már a negyedik 
hete böjti utakon járunk a szenvedő Jézussal. De vájjon csak
ugyan vele járunk? Vájjon meghallottuk-e már sürgető szavátr 
„ím e! ajtód előtt állok és zörgetek! ?“ Ha eddig talán nem hal
lottad, — óh 1 halld meg most, mikor a kenyér gondja egyre 
vészesebb fellegeket gyűjt a láthatáron, amikor itt a 12 ik óra, 
hogy a világ reáeszméljen arra. hogy ahol Jézus jelen van, ott 
megszaporodik a kenyér, mert Jézus jelenlétében a részvét tenni 
kényszerít, az Istenbe vetett bizodalom erőt kölcsönöz s a jótett 
olyan példaadássá válik, ami csodákat teremt. Ámen.

Irányi Kamill
székesfehérvári lelkész.

„Nem hisztek nekem .. “
Böjt V. vas.

János 8, 45—47.

I. Ez a három vers mindenekelőtt egy megállapítás. A hall
gatóság között, melyről Jézus ezt a megállapítást teszi, ott van
nak nemcsak az ellenségei, hanem a barátai is, nemcsak azok, 
kik az életére törnek, hanem azok is, kik királlyá szeretnék 
koronázni, nemcsak azok, akik gyűlölködve néznek rá, hanem 
azok is, kik az imádat hódolatával borulnak le előtte, akik úgy 
követik, mint az árnyék. Ezekről állapítja meg: „Nem hisztek 
nekem!®

Nem tudom, ha az Úrnak most kellene megállapítást tenni 
e világ hitéről, akkor, dacára annak, hogy itt annyi keresztyén 
templom van, melyek arany keresztjeikkel, zúgó harangjaikkal, 
kivilágított ablakaikkal hirdetik, hogy keresztyén világban élünk, 
nem tudom, nem azt állapítaná-e meg itt is: „Nem hisztek ne
kem!" És ha most nem én állanék itt, nyomorúlt és bűnös 
szolga, hanem maga az én Uram és Megbizóm, aki nemcsak 
azt látja, amit én látok, az embernek ruháját, külsejét, hanem
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a lélek legbelsőbb, legrejtettebb redőit is és neki kellene meg
állapítani, hogy vájjon hisz e ez a gyülekezet, nem tudom, nem 
kellene-e azt mondania: „Nem hisztek nekem!“ Mert a meg
állapított eredmény attól függ, hogy mit értünk hit alatt? Le
het, hogy mi azt mondjuk, hogy van hitünk, — és az Úr azt 
mondja nekünk: nem hisztek!

Ha a hitet vizsgáljuk, három féle rétegeződés szerint oszt
hatjuk fel. Van a hitnek értelmi, érzelmi és akarati része.

Nézzük a hitet az értelmi élet területén.
A hitnek van ismeretbeli tartalma is. Nem tudom, ha val

lási ismereteinket vizsgálnánk, nem kellene-e rólunk szomorúan 
megállapítani, hogy hiába ülünk itt a templomban, mégis bibliai 
analfabéták vagyunk, akik a legelemibb dolgokkal sincsenek 
tisztában. Itt most nem bibliai történetek ismeretére, hanem 
hitbeli igazságokra gondolok. Ezen a tavaszon egy fiatal tudós 
munkája jelent meg, aki modern pszihologiai eszközökkel pró
bálta megállapítani és kikutatni az evangélikus egyház különböző 
emberei hitének tartalmát. És arra a szomorú megállapításra 
jutott, hogy a mi ev. egyházunk fundamentális igazsága, a hit 
által való megigazulás a legtöbb emberben homályos, és az 
üdvösség kérdésében a róm. kath. egyház cselekedetek által 
való megigazulási tanához áll közelebb. Próbáld csak megvizs
g á l  magadat. Tedd fel ezt a kérdést: Hogy állok meg Isten 
előtt? Fogok-e én üdvözölni? És ha valami kis porszeme van 
is csak gondolataid között annak, hogy azért üdvözölsz, mert 
templomba jársz, bibliát olvasol, imádkozó életet élsz, becsületes 
vagy, polgári tisztességgel állód meg a helyedet a munkád terü
letén, — akkor vedd tudomásul, hogy az Ur ezt a megállapítást 
teszi rólad: te nem hiszel. Mert ez nem hit! A hit azt felelné: 
én tudom, hogy én nyomorult és elkárhozott lélek vagyok és 
nem érdemiek mást, mint a pokol legalsó fenekét és legborzasz
tóbb kínjait; de tudom, hogy az én Uram, e világ Krisztusa 
ilyenekért jött e világra, amilyen én vagyok, az ilyen bűnösök
ért, az ilyen betegekért. Megvan-e neked ez a hited?

Továbbá azt is megállapíthatjuk az értelmi élet területén, 
hogy mikor hiányzik az igazi hit, helyét a tévhit foglalja el. 
Mert hit nélkül nem lehet élni. Minden embernek van hite. Csak 
egyiknek igazhite van, a másiknak tévhite. Aki kidobja igaz 
hitét az ajtón, ahhoz bejön az ablakon át a babona. Elborzad 
az ember, hogy ma is mennyi tévhit, mennyi babona van! 
Hány ember van, aki nem merne pénteken valami munkába 
kezdeni, szállodában 13-as szobában lakni s ha az ember 
megkérdezi tőlük, hogy hogy van a család, akkor megköszönik 
a kérdést — és sietve lekopogják az asztalt.

Próbáld csak meg magad, nincs-e a lelked mélyén a re- 
dőkben meghúzódva valami goromba vagy kevésbbé goromba 
babona? És ne csodálkozz, ha az Úr azt mondja nemcsak a 
jeruzsálemi, de ebben a templomban is: „Nem hisztek.*

A hitnek azonban van érzelmi oldala is. A hit nemcsak 
istenismeret, hanem benne vetett föltétien bizalom is. Hol van
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ez a hit ma? Tele van a világ panaszkodással. Az emberek 
ajkán, mint a zsilipjét elsodort folyó szennyes áradata, ömlik a 
panaszkodás. És mennyi kétségbeesés van olyan emberekben 
is, kik nem öntik ki szívük keserűségét, kikben még van sze
méremérzet és nem tálalják ki nyomorúságukat, nem dicseked
nek rongyaikkal, hanem eltakarják lelkűk, testük mezítelenségét. 
Mennyi kétségbeesés van ezen a világon! Gondolok most nem
csak egyénekre, de egyházunkra, nemzetünkre is. Mennyi ká
rogó holló repked most a magyar ugar felett 1 Hát hol vannak a 
prófétalelkek, kik a hit szent dacával és forró érzésével ragasz
kodnak az Úrhoz, hogy ha minden összedől is, én mégis bízom 
benned, Uram, mert nem történhetik semmi a te akaratod és 
hozzájárulásod nélkül! Van-e ilyen hatalmas hitünk Istenben?

A hit azonban talán mindenek felett, még értelmi és ér
zelmi jellegénél előbbrevalólag is, döntés az Isten mellett. A hit 
újra meg újra és minden percben való döntés amellett, hogy 
mi az Ő gondolatai és akarata szerint akarunk élni.

Nézd meg a te mindennapi életedet, hogy Isten pártján 
van-e az minden percében? Van-e benne mindig az Úr törvénye 
iránt való engedelmesség? Ha így méred meg a hitedet, nem 
mondhatsz mást, mint: Igazad van Uram, én nem hiszek neked."

Amikor én most lélekben odaállok az én Uram elé, előttem 
is elmondja: „te nem hiszel bennem!" — Lehet, hogy ágasko
dik bennem a papi méltóságomon esett csorba, a becsületem 
féltése miatt talán ajkamra tódul pár védekező mondat, de a 
végén nem mondhatok mást, mint: „Igazad van, Uram, ami 
bennem hit, az nem hit, amit én hitnek gondolok, az neked 
nem hit. Nincs nekem egy mustármagnyi hitem, mert ha volna, 
az hegyeket tudna megmozdítani. Ha volna, emberi lelkek indul
nának meg és megindulna ez a gyülekezet Tefeléd. De mert 
nem indul meg, mert nem térnek meg az emberek, nincs ne
kem olyan parányi hitem sem, mint a mustármag."

így állapítja meg az Úr, hogy „nem hisztek".
II. De ez a mondat nemcsak megállapítás, hanem szomorú 

panasz is Jézus ajkán. Nemcsak megállapítja, hogy nem hisznek, 
de felteszi a kérdést is: „Miért nem hisztek nekem?" Aztán 
beszél arról, mintegy saját magának, hogy ezért, meg ezért. 
Már maga az a tény, hogy annyit foglalkozik ezzel a gondolattal, 
mutatja, milyen mélyről fakad a szívéből ez a panasz. És hogy 
kérdőjelet tesz utána, az is mutatja, hogy neki nem mindegy 
az, hogy hisz-e Ő benne a világ, vagy nem. Ő lejött volna erre 
a világra akkor is, ha csak egy ember tért volna meg, és meg
halt volna akkor is, ha csak az az egy lator találta volna meg 
az utat a kereszthez. De neki mégsem mindegy, hogy hisz-e 
Ő benne a világ, mert tudja, hogy minden hitetlen útja a pusz
tulásba vezet. Ezért van ajkán és szívében ez a keserű panasz.

Jogos a szemrehányása. Az Úr igazat szól mindig. Miért 
nem hisznek hát? Figyelemmel kisértétek-e az Ő fanatikus 
igazságszeretetét ? Milyen megdöbbentően szereti az igazságot
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még olyan körülmények között is, mikor ezer mentsége lehetne, 
hogy ne kössön ki a száz százalékos igazság mellett! Példák 
erre azok a beszédei, melyekben a hatalmasok bűnét osto
rozza, pl. Máté evangéliumában a nagy jajgatások. Minden em
ber, aki saját jövendőjét illetőleg csak egy parányi diplomáciával 
is bír, soha el nem mondta volna ezt a beszédet. Ki tudja, akkor 
hányán imádkoztak azok közül, kik remegve hallgatták Őt, hogy 
„Uram, fejeztesd be vele ezt a beszédet, hát miért kell ezek 
előtt ilyeneket beszélnie ? miért pazarolja ezekre a szavát ? mi
ért nem megy azok közé, akik várják evangéliumát?* De Ő 
szereti az igazságot és mikor az igazságról van szó, nem törődik 
azzal, hogy az az eredménye, hogy keresztre feszítik.

És ott van még egy jelenet, miből láthatjuk fanatikus igaz- 
ságszeretetét. Az igazságszeretettel kapcsolatban nemcsak akkor 
vannak az embernek kisértései, amikor az a saját érdekével 
ütközik össze, hanem akkor is, mikor az az emberiesség érdekével 
ütközik össze. Akkor áll ez elő, mikor valakit vigasztalni kell. 
Ha beteggel vagy szenvedővel állunk szemben, hányszor been
gedünk csúszni beszédünkbe olyan vigasztalásokat, melyek nem 
fedik száz százalékig az igazságot, de jók injekciónak, hogy ki
csit elkábuljon tőle az illető, ne érezze annyira a nyomorúságát. 
Az Ür Jézusnál senki nem szerette jobban a szenvedő embert, 
nála irgalmasabb samaritánus nem járt e földön, — de soha 
senkit nem volt hajlandó vigasztalni az igazság rovására. Mikor 
búcsúzik tanítványaitól, kik neki Isten után a legdrágábbak 
voltak, még anyjánál és testvéreinél is drágábbak, azt mondja : 
„Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Az én Atyámnak 
házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondottam 
volna nektek." Én nem látok az Ür Jézus igazságszeretetére 
ragyogóbb bizonyítékot, mint ezt a kis mellékmondatot: „ha 
nem így volna, megmondottam volna." Jézus nem akar kétség- 
beesett tanítványai számára olyan vigasztalást adni, ami nem 
száz százalékos igazság. Ő igazságot szól. Amit mond, arra lehet 
építeni. — És mégse hisznek!

De ez igének van egészen személyes oldala is. Sok ember
nek megvan a tárgyi igazsága, de mégsem tudjuk őket bizalmunk
kal megajándékozni. Valami kettősséget látunk az életükben, kü
lön skatulyában van a mondanivalójuk és külön skatulyában az 
életük. És óriási szakadék van a kettő között. Az ilyen embernek 
nincs hitele. Meg vagyok győződve, hogy jöhetne erre a világra 
olyan lelkész, aki angyaloknak nyelvén tudna szólani, megindí
taná talán még azokat is, akik felekezeti gyűlöletből nem lépnék 
át különben e templom küszöbét, — de ha igehirdetése és min
dennapi élete között szakadék volna, nem hinnének neki. Jézus 
azonban el merte mondani: „Kicsoda vádol engem közületek bűn
nel?" És olyanoknak tette fel ezt a kérdést, kiknek élete közép
pontjában az a gondolat forgott, hogy mivel tudnák Őt megfogni, 
akik bilincseket készítettek számára, tőröket vetettek neki fogas 
kérdésekben, és Ő ennek a sokaságnak meri feltenni a kérdést: 
Ki tud ellenem valamit felhozni?
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Az Isten Szentlelkének kényszerítő ereje és az én Uram- 
nagy szeretete, megváltói kegyelméért érzett hálám miatt az én 
életemben is nagy harcokat jelent, hogy ne legyen szakadék 
az én igehirdetésem és életem között, — de én nem merném 
feltenni ezt a kérdést ennek a gyülekezetnek, hogy kicsoda 
vádol engem közületek bűnnel? Vagy ha merném, nem azért 
merném, mert tudom, hogy senki sem tud rólam közületek sem
mit. Hanem legfeljebb azért merném, mert minden vádra én 
még nagyobbakat tudnék magamról mondani és mert tudom,, 
hogy az Úr minden súlyos, fekete foltomat vérével fehérre 
mosta. Óh, gondold meg, ha nyomorult, gyarló beszédű, bűnök
kel küzdő, igehirdetésüket életükkel lerontó lelkészeknek mély
séges szomorúsága van afölött, hogy nincs hit, nem támad hit 
az igehirdetésük nyomán, mit jelenthet akkor ez Jézusnak! Én 
el tudom képzelni a magam szívének szomorúsága után, hogy 
micsoda fájdalom lehetett az Jézusnak: Nem hisztek nekem.

Érzed-e, hogy ebben a panaszban mennyi vád és megszé
gyenítés van! Le kell hajtanunk a fejünket és úgy kell könyö
rögnünk : „Urunk Jézusunk, ne haragudj, bocsáss meg nekünk,, 
hogy mi nem hiszünk Neked, könyörülj rajtunk, jöjj és légy 
segítségül a mi hitetlenségünknek!"

III. De ez nemcsak megállapítás, nemcsak panasz, hanem 
felelet is. Miért nem hisztek? Azért, mert igazat szólok. Nem 
tudom, észrevettétek-e, hogy van valami monológszerű Jézus 
beszédében. Mintha csak magának tenné fel a kérdést és ma
gának mondana rá feleletet: „Azért, mert igazat szólok." Milyen 
csodálatos, hogy az ember szereli az igazságot és fél az igaz
ságtól. Sajátságos ellentét ez. Keressük az igazságot, de remegve 
gondolunk arrs, hogy egyszer megtaláljuk. Itt nem elméleti igaz
ságról, hanem lelki igazságról van szó. Mennyire szeretné meg
ismerni önmagát az ember, tudni, hogy mit gondol róla Jézus 
és mégis fé), hogy egyszer megtudja, mert érzi, hogy az az 
igazság lesújtó lesz ránézve. Ezért félünk az igazságtól, mert 
tudjuk, hogy ha megtudjuk azt, nem merjük többé kinyitni a 
szánkat Isten előtt, úgy fogunk előtte könyörögni, mint rongyos 
koldus, úgy fogunk lábaihoz csúszni, mint a megvert kutya. 
Ezért kötik be a szemüket és dugják be a fülüket az emberek, 
mert félnek az igazságtól. Igaza van Jézusnak; azért nem hisz
tek, mert igazat szólok néktek, a bűneiteket mutatom meg. Oda
teszem a kezemet, ahol fáj és ti elhúzzátok magatokat, mert 
féltek az igazságtól.

Még egy felelet van az igében. Azért nem hisztek nekem, 
mert nem vagytok Istentől. János evangéliumának van egy na
gyon érdekes születési története. Kétféle születés van. Vannak, 
akik az Isten-atyától születtek és vannak, akik az ördög-atyától. 
Ördög-atyától valók, akik nem hallgatják az Isten beszédét, 
Isten-atyától valók, akik hallgatják. Ördög-atyától valók, akik 
nem születtek újjá, Isten-atyától valók, akik újjászülettek. Jézus 
azt a feleletet adja a kérdésre: Azért nem hisztek nekem, mert 
még nem születtetek újjá.
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Itt csendül ki az igehirdetés célja. Ha az én hitetlenségem
nek és Jézus szomorúságának az az oka, hogy még nem szü
lettem újjá, mi volna természetesebb, minthogy az a felszólítás 
csendül ki az igehirdetés végén, hogy: „Emberek! térjetek meg!“ 
Hányszor csendült ez már meg itt ebben a templomban, hány
szor hallgatták süket fülek és nem jött rá visszhang. Nem tu
dom, mi lesz ma a sorsa? Nem kell-e Jézusnak, mikor haza
mentek és végignéz rajtatok, szomorúan mondani: „Nem hisznek 
nekem! Nem hisznek nekem. Nem értem. Pedig én az igazat 
szóltam. Pedig magam vagyok a megtestesült igazság. — De 
nekik nem kell az igazság. Hát csak menjetek az ördög-atyához!“ 

Óh, remegjen meg a szíved erre a gondolatra és könyö
rögj: Ne hagyj elmenni, Uram! Tarts! Fogd erősen a kezem!' 
Ha bekötöm a szemem, tépd le róla a kötést! Dobd ki a vat
tát a fülemből, ha bedugom a fülem és nem akarom beszédedet 
meghallani. És mikor azt látod, hogy el akarok Tőled menni, 
mert kemény az a beszéd, melyet szólasz, akkor ne kérdezd 
tőlem is, mint akkor a tanítványoktól, hogy te is el akarsz-e 
tőlem menni? — hanem fogd meg a kezem. Ne eressz! Oh, 
Urunk Jézusunk, légy hozzánk szigorú és ne engedj minket 
szabadjára, mert akkor sohase fogunk hinni Benned és akkor 
sohase találjuk meg az igazságot!

T. Z.

Alkalmi beszédek.

Gyermekistentiszteleti prédikáció.
Okuli vasárnapján.

Luk. 11. 14-28.
Pál apostol egyszer azt írta a Korintusbelieknek: „Tejnek 

italával tápláltalak titeket, és nem kemény eledellel." (1. Kor. 
3, 2.) Evvel azt akarta mondani, hogy a korintusbeliekkel, 
mint a hitben gyengékkel, Isten igéjéből azt közölte, amit köny- 
nyen megérthettek. A nehezebben érthetőt, „a kemény eledelt", 
egy későbbi időpontra halasztotta el.

Isten igéjében tehát „tejnek itala" és „kemény eledel" 
foglaltatik. S Isten igéjét úgy kell hasogatni (Tim. 11, 2. 15.)_ 
hogy mindenkinek az jusson, amit meg tud érteni.

A mai vasárnapi evangéliom kemény eledelt tartalmaz. 
Nehezen érthető az. Sok elmélkedést, gondolkodást és életta
pasztalatot igényel.

De ennek a nehezen érthető szentleckének van egy verse,, 
amely tejnek itala, amely tehát könnyen érthető.

Ez a vers szentleckénknek utolsó szava, és így hangzik l 
„Boldogok, akik hallgatják az Istennek beszédét és megtartják azt."
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Nékem ez az ige különösen kedves. Megmondom miért.
Az én szép szülőföldemen a templomunk főkapuja felett 

arany betűkkel vésték a falba, hogy „Boldogok, akik hallgatják 
az Istennek beszédét és megtartják azt.“

Szívből örültem hát, amikor soproni templomunk legutóbbi 
renoválása alkalmával nem ugyan a külső főkapu, hanem a 
belső kapu fölé magyarul is s németül is odarajzoltattuk ez ige 
betűit: „Boldogok, akik hallgatják az Istennek beszédét és 
megtartják azt."

De nemcsak a mi templomunk belső bejáratának kapuja 
fölött olvashatjuk ezt az igét, hanem esztendőnként megjelenő 
istentiszteleti rendünkön is.

Nos, mit gondoltok, miért Íratjuk ezt az igét a templom 
kapuja fölé s miért nyomatjuk rá az istentiszteleti rendre? 
Ugyebár azért, mert a templomban, az istentiszteleten Istennek 
igéjét, Isten beszédét hirdetjük.

Számláljátok csak hamar össze, hogy hetenként hány al
kalommal hirdetjük itt a templomban az Istennek beszédét! 
Tudom, nem sok fog hiányozni a 20-ból.

Használjátok ki ezeket az alkalmakat s jöjjetek szorgal
masan a templomba, az istentiszteletre, hogy hallgassátok Isten
nek beszédjét.

De hát miért kell Istennek beszédjét itt a templomban, az 
együttesen tartott istentiszteleten hallgatnunk? Miért nem elég 
ha csak odahaza, külön-külön épülünk Isten beszédjén?

Egyszer egy hitetlen fehér ember egy kis négerfaluban 
elment egy szegényes gunyhó mellett. A gúnyhó előtt ott állt 
egy megkeresztelkedett néger s nézte a vidáman lobogó tüzet. 
A hitetlen fehér néger gúnyolódva így szólt a négerhez: „Miért 
méssz te mindig a templomba, hiszen itthon is tudnál áhítatos- 
kodni s imádkozni?" „Uram" — szólt kissé elgondolkozva a 
néger — „ha ennek a tűznek hasábjait külön szedem s külön 
rakom, a tűz csakhamar el fog aludni. De így együttesen erős 
tüzet adnak.

Ugyebár megértettétek, mit akar mondani ez a kis történet. 
Magatok is tapasztaltátok már, hogy mennyire felemelő s áhí
tatkeltő az az együttesen tartott istentisztelet.

Azért jertek, jertek a közös istentiszteletre. Hallgassátok 
meg Istennek beszédét most is a Krisztus szenvedésére emlé
keztető böjti napokban. Krisztus szenvedésének történetét tár
gyaló isteni ige boldoggá fog bennünket tenni.

200 évvel ezelőtt a grönlandi eszkimókhoz elmentek a 
misszionáriusok. Éveken át hiába volt minden fáradozásuk. Az 
eszkimók nem tértek meg. Ekkor történt, hogy egy alkalommal 
az egyik misszionárius Krisztus szenvedésének történetét mon
dotta el. Mikor annak végére ért, az egyik eszkimó felkiáltott: 
„Hogyan volt ez ? Mondd el még egyszer, én is üdvözülni sze
retnék." S a misszionárius elmondotta a szenvedés történetét 
még egyszer. Az eszkimó boldog volt, hogy azt hallhatta. Nem
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sokára megtért családostul. S ma az a sziget, mely hétszer 
akkora, mint Nagymagyarország, teljesen keresztyén.

Hallgassátok ti is Istennek beszédjét. Meglássátok a ke
resztről, Krisztus Urunk értünk való szenvedéséről és haláláról 
szóló igék titeket is boldoggá tesznek.

A nagy perzsa királyról, Cyrusról mondják, hogy egyik 
hadjáratában egy fejedelmet s annak feleségét s gyermekeit 
fogságba vetette. Egy idő múlva maga elé hivatta a foglyokat 
s így szólt a fogoly fejedelemhez:,, Mit adsz nékem, ha vissza
adom szabadságodat?" „Országomnak felét" — volt a válasz. 
„És mit adsz akkor, ha gyermekeidet is szabadon bocsátom?" 
„Országomnak másik felét" — felelt a fejedelem. „És ha fele
séged szabad lesz?" „Azért odaadom önmagamat." Cyrusnak 
ez a felelet annyira megtetszett, hogy szabadon bocsátotta az 
egész családot s visszaadta nékik meghódított országukat is. 
Mikor aztán hazafelé mentek s mindannyian dicsérték a nagy
lelkű királyt, a fejedelem így szólt feleségéhez: „Nemde szép 
ember is ez a nemes király, Cyrus?" Mire felesége így felelt r 
„Nem láttam én senkit és semmit, csak azt, aki kész volt ön
magát odaadni érettem."

Oh, bár mi se látnánk és hallanánk most mást, csak 
Krisztust, aki nemcsak kész volt magát feláldozni, hanem aki. 
tényleg fel is áldozta magát érettünk.

Istennek beszéde, igéje szól arról. Azért hallgassuk azt a 
templomban, az istentiszteleten.

De hallgassuk azt az iskolában is.
Luther azért szorgalmazta mindenütt az iskolák alapítását,, 

hogy a gyermekek maguk is tudják a szent Írást olvasni.
Néhány héttel ezelőtt püspök urunk körlevelet bocsátott ki, 

amelyben elrendeli, hogy minden napon, minden iskolában a 
tanítást bibliaolvasással kell megkezdeni.

Képzeljétek csak el, hogy így naponta a mi egyházkerüle
tünkben vagy egy húszezer gyermek sok száz és száz tanítóval 
bibliája fölé hajolva, olvassa Istennek beszédjét. Mi gyönyörű 
s megható szép kép. Bizonyára Isten angyalai is örülnek, hogy 
evangélikus iskoláink növendékei ily szorgalmasan olvassák az 
Istennek beszédjét.

De ne csak a templomban hallgassuk s az iskolában ol
vassuk Istennek beszédjét, hanem tegyük ezt meg odahaza is.

Az a ház, amelyben nem olvassák Istennek igéjét, sze
gény, koldus szegény. Megtanultátok ti azt a „Biblia éneket", 
amelyet „Luther Biblia énekének" szoktak mondani. Ez az. 
ének azt mondja:

„Hol biblia a házban nincs.
Hiányzik ott a legfőbb kincs,
Tanyát a Sátán ütött ott.
De Isten nem lel hajlékot.
Azért, hogy a gonosz ellen 
Nálad tovább úr ne legyen,
Keresd ki a ládafiát,
Siess és végy egy bibliát."
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Dr. Luther Márton azt mondja: „Ami az embernek a háza, 
ami az állatnak a legelője, ami a madárnak a fészke, ami a 
zergének a kőszikla s ami a halnak a viz, az a hívő léleknek 
az Isten igéje." Azaz más szóval, amint az ember újból és 
újból felkeresi a házát, az állat a legelőjét, a  madár a fészkét, 
a zerge a kősziklát s a hal a vizet, úgy keresi fel a hívő lélek 
újból és újból Istennek igéjét. Anélkül nem is élhet meg. Min
dig és mindig el kell merülnie abba.

Első gyülekezetemben volt egy földmives hívem. Többször 
meglátogattam. Lakószobája mellett volt egy egész kicsi kam
rácskája. Ebben nem volt más bútorzat, csak egy asztal s rajta 
a biblia, egy szék, egy zsámoly. Napközben be-betért ebbe a 
kamrácskába, meghajtotta a térdét s imádkozott. Aztán leült az 
asztal mellé s olvasta Istennek igéjét, hallgatta Istennek beszé
dét, válaszát. Ez az ember benne élt a bibliában. S ezt észre 
is vehette mindenki rajta. Istennek békessége kirajzolódott hom
lokára s ott ragyogott szemében.

S lássátok, úgy mint ez a földmives, úgy tettek a mi elő
deink is. Azoknak az asztalán is ott volt mindig a biblia. Az 
ellenreformáció idején nem volt szabad bibliát tartaniok, akkor 
azt elvették tőlük s elégették. A poroszlók, akik házról-házra 
járva, összeszedték a bibliákat, róm. katholikus emberek voltak. 
Az írás-olvasás mesterségéhez nem igen értettek. Legfeljebb a 
biblia címlapját tudták kibetüzni. Azért elődeink sokszor úgy 
segítettek magukon, hogy a biblia címlapját kitépték, a többire 
meg már nem ismertek rá a poroszlók. lm itt bemutatok néktek 
egy ilyen kutyabőrbe kötött, címlapnélküli bibliát, amelyet elő
deink abban a veszedelmes időben használtak s melyet azon 
átmentettek.

Előfordult azonban az is, hogy egy-egy szekrénynek elrej
tett fiókjában, a falba, vagy padló alá elhelyezett ládikában 
tartották a bibliát.

Évekkel ezelőtt pedig hallottam egy olyan vasmegyei evan
gélikus családról, mely ma is még régi szép családi bibliáját 
a  kertben, egy sziklába vájt üregben tartja. Mikor megkérdezték 
az illető családot, hogy miért tartják ott bibliájukat, csak any- 
nyit tudtak mondani, hogy az apáik s ükapáik is ott tartották. 
Bizonyosra vehető, hogy elődjeik szintén az üldöztetés elől 
rejtették el ott a kertben a bibliát. Mikor aztán éj lett, csendnek 
s nyugalomnak éjjé, a családnak egyik tagja szépen kiment a 
kertbe s bevitte a bibliát a szobába. Ifjú, öreg letelepedett a 
családi asztal mellé, azután elolvastak egy-egy szakaszt a szent 
bibliából. Imádkoztak. Talán egész halkan énekeltek is. S az
után újra kivitték a bibliát a kertbe. S ott van az még ma is.

Becsüljétek meg ti is a bibliát. Olvassátok azt. Hallgassá
tok Istennek beszédjét s az bizonyára boldoggá tesz benneteket.

Luther egyszer a bibliát gyümölcsfához hasonlította s a 
bibliának egyes szakaszait a fa ágaihoz, az egyes verseket pe
dig az ágakon lógó édes gyümölcshöz. S azt mondja tovább: 
ahányszor csak megrázzuk ezt a fát, mindig hull le nehány
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édes gyümölcs. Igen, boldogok, akik hallgatják az Istennek 
beszédjét és megtartják azt.

Istennek beszédét meg is kell tartani, mert most is úgy 
van, ahogyan egykor Krisztus Urunk mondta: „Azután (t. i. 
hogy meghallgattuk az Istennek beszédét) eljő az ördög és ki
kapja az igét az ő szívekből, hogy ne higyjenek, és ne idve- 
zúljenek.** (Luk. 8, 12.)

Időről-időre eljön az ördög nagy erővel s hatalommal, 
hogy kiragadja az igét a szívekből.

így cselekszik most a Sátán Oroszországban, ahol a temp
lomokat bezárják, a papokat elűzik, a bibliákat elégetik s a 
népet istentelenségre tanítják.

1919-ben, az ú. n. kommunizmus idején nálunk is így 
akart tenni a Sátán. Az iskolákból akkor minden keresztyén s 
evangélikus jelvényt, képet el kellett távolítani. A tanítóknak 
nem volt szabad a gyermekeket vallásra oktatni.

Mai evangéliomi szent leckénk azt mondja, ha az ördögöt 
ki is űzik, az újra visszatér. Azért vigyázzunk, vigyázzunk!

Az ördög nemcsak nagy erővel s hatalommal jön, hanem 
sok csalárdsággal, csellel is.

Úgy állítja be a dolgot, mintha az a biblia csak holmi 
mesekönyv lenne, amelynek semmi hasznát sem vehetjük.

Ennek azonban ellentmond a történelem s a mindennapi
élet.

Azok a népek, amelyektől megvonták a bibliát, elmarad
tak, azok a népek, amelyek olvassák, hallgatják s megtartják 
az igét — emelkednek.

S így van ez a családoknál s gyermekeknél is.
Azért hallgassátok Istennek beszédjét s tartsátok meg azt 

s kövessétek teljes életetekben, akkor boldogok lesztek itt s a 
más világban.

Az Úr Jézus a bibliának egy másik helyén azt mondja: 
„Ha be akarsz menni az életbe (az örök életbe), tartsd meg a 
parancsolatokat*' (Máté 19, 17.), vagyis tartsd meg az Istennek 
beszédjét.

Istennek beszédje, a szentbiblia olyan, mint az útlevél. 
Avval egyik országból át tudok menni a másikba. S ha Isten
nek beszédjét hallgattam s megtartottam, ha aszerint éltem, 
akkor bátran kopogtathatok azzal halálom órájában a menny
ország kapuján. Bebocsáttatást nyerek.

A napokban olvastam, hogy mikor hírneves nagy írónk
nak, Gárdonyi Gézának, evangélikus édesatyja meghalt, utolsó 
kívánságának megfelelően, bibliáját kihűlt szívére helyezték. A 
biblia tanítása, Isten beszéde után iparkodott igazodni teljes 
életében s magával vitte a bibliát sírjába is. Azzal boldogult 
a  földön, s údvözúlt a mennyekben.

Boldogok, akik hallgatják az Istennek beszédjét és meg
tartják azt. Ámen.

Ziermann Lajos
soproni lelkész.
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Az odafelvalókkal törődjetek. . .
40  éves tisztviselő felett.

Kol. 3, 2 -3 .
Templomban vagyunk. Itt bánatban elalélt lelkek az örök 

vigasztalás forrásánál erőt merítenek, itt az élet útvesztőjében 
irányt kereső emberek eljutnak oda, Ahhoz, aki m ondá: „Én 
vagyok az ut,. . . “ itt a gond, a fájdalom és próbálás kereszt
vonszolói meghallják Annak szavát, aki hívja őket: „Jöjjetek 
Én hozzám, kik megfáradtatok,. . . "  itt a halál karvalyjának 
fekete árnyékába jutott szívekre csodás vigasztalás fénye hull 
Annak szivéből.^aki itt szól hozzánk, porba roskadó, porrá málló 
emberekhez: „En vagyok a feltámadás“.

Oh jertek, jöjjetek bánatotok feketeségével, szívetek sebé
vel az Igéhez, aki kezdettől fogva volt és van, aki egyedül tud 
titeket megtartani és meggyógyítani, aki most is megáll itt e 
ravatalnál és szelíden mondja: „Ne féij, csak higyj".

Csak higyj. .. Aki hisz, az megtartatik, „aki nem hiszen, 
eIkárhozik“. — Micsoda a hit? A halandó ember szívének 
odakötözése az Isten boldog és boldogító szívéhez, ahonnan 
árad és jön „Minden jó adomány és tökéletes ajándék“, — 
ahonnan senki és semmi ki nem tépheti azt a szívet „Sem je- 
jenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem 
semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Isten 
szerelmétől“.. . Micsoda boldogító és megerősítő hatalom a hit, 
tudni, hogy az én Atyámé vagyok s Ö az enyém, kihez oda 
simul lelkem, mint az édes Atyjához menekülő gyermek s Hozzá 
simulva, Őt átölelve bátran belenézek a halál mindent kikacagni 
látszó csontváz-arcába s kiáltom: „Halál, hol a te hatalmad, 
koporsó, hol a te fullánkod ?“

Ah mi volna veletek, mit tudnék én most nektek mon
dani, amitől elalélt szívetek erőt kap, könnyeitek keserűsége 
feloldódik, mivel, milyen gondolatokkal tudnálak vigasztalni 
titeket, kik most roskadozva azt gondoljátok, hogy lefutott a  
Nap az életetek égboltjáról s nincs vesztes e széles világon 
csak ti, akik mindeneteket, egész világotokat elvesztettétek, mert 
ami fény, dicsekedés és öröm volt életetekben, az mind ide 
van bezárva ebbe a kemény és hideg koporsóba, melyet hiába 
ölelgettek, hiába áztattátok forró könnyeitekkel, vissza nem adja 
azt a drága szívet, mely benne csendesen pihen.

És mégis, mégis... Mondja az Ige: „Az odafelvalókkal 
törődjetek, nem pedig a földiekkel, mert meghaltatok és a ti 
életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben“.

Mennyi balzsam, vigasztalás és fény e szavakban?
Az Odafelvalókkal törődjetek. . .  Itt letarolt pusztaságot 

láttok, melyen, mint ködülte őszi tájon a borongó, fojtogató köd, 
a ti bánatotok szállong s nem láttok mást, csak az ürességet, 
mely olyan, mint az elveszett Éden nyoma a belőle kiűzött 
emberpár mögött. Oh csak fel, felfelé, mert különben megszé-
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dűlünk, fel, felfelé nézzetek, mint a szédülő matróz, ki csak 
úgy tud megmaradni a hideg, vészes magasságban, ha nem 
az alatta hánykódó-örvénylő fekete hullámokat nézi, de felnéz 
a fellegek mögül kimosolygó ég felé. Itt koporsó, koszorúk és 
gyász, ott a kivilágított atyai hajlék, mely vár, itt szomorú, ha- 
lovány orcák, ott fent üdvözült lelkek glóriás serege, itt a meg
törött szülők és rokonok síró csoportja, ott fent az Isten három
szor szent orcája, amint alánéz reátok, itt a távozás bánata és 
fájdalma, ott a megérkezés hallelujája.

„A ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt az Istenben', 
Oh az az elrejtett élet az egyedül szilárd és megmaradó 

é le t! Jaj annak a háznak, melynek fundamentoma — látszik, 
jaj annak a fának, melynek gyökere — látszik, jaj annak a 
hajónak, melynek bordázatos teste kiemeltetett a habokból és 
— látszik, mert felborult. Ez az Istentől kiszakadt életek sorsa. 
El kell rejtenünk életünket az Istenbe, mint a gyökérzetet be 
kell földelnünk, mert csak úgy táplálkozik a földből, életünk is 
úgy él, ha ki nem szakad az Istenből.

így, így testvéreim. Az Isten ölén pihen a ti kedvesetek, 
kinek drága lénye maga volt az öröm és /vidámság, maga volt 
az Ígéret és remény, a diadal és erő. Úgy gondoljatok reá, 
mint Isten küldöttére, mint az Ö ajándékára, kit azért adott, 
hogy életetek, mint a kifejlett gyümölcsfa, kiterebélyesedjék ab
ban a boldogságban, melyet benne és vele adott néktek az Úr.

Most nem azt kell látnunk, hogy nincs itt, hanem azt, hogy 
Istennél van. Ne azon sírjatok, hogy elment, hanem arra gon
doljatok, hogy megérkezett a végtelen boldogságba, ahol vár 
titeket; elment, hogy ott az Isten trónjánál esedezzék érettetek.

Hisszük: ott van. A ti boldogságotok — azt mondjátok — 
elveszett, de ő az övét megtalálta — az Istenben.

Krisztussal. — Üzeni az Ige szelleme. Krisztussal sírjatok, 
mert úgy megvigasztalódtok. „Krisztussal lenni mindennél jobb" 
s ő már elérte ezt az elromolhatatlan boldogságot.

Fel felfelé nézzetek, mert csak ott találhatjátok meg. Ámen.
Duszik Lajos

miskolci lelkész, főesperes.

Temetési beszéd.
1. Thess. 4, 18.

Az igazi vigasztaláshoz ketten szükségesek: egy, aki bá
natba esett és egy, aki vigasztal. Senki sem tudja önmagát 
egyedül megvigasztalni, mert az én bánatom bennem van, en
gem úgy megszállott, mint ellenséges sereg az ostromlott várat 
és a felmentés csak mástól jöhet.

A legnagyobb vigasztaló maga az Isten: ,, Mint férfit, akit 
anyja vigasztal, akként vigasztallak titeket én.“ (Ezsaiás 66, 13). 
Maga az Úr Jézus Krisztus is, mikor jellemezni akarta a Szent-
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lelket, aki nem más, mint a hívő emberi lélekbe és a lelkek 
seregein át az emberi történelembe beáramlott élő Isten maga, 
azt mondotta: „elküldöm hozzátok ama Vigasztalót *. (Ján. 14, 16.)

Ebből következik, hogy igazán vigasztalni csak Isten be
szédével és Isten lelke szerint lehet. Ha Isten nélkül vigaszta
lódok akkor könnyelmű vagy, vagy nem volt mély és őszinte 
a bánatod, mert az Isten nélkül élő ember, ha nagy bánata 
van, annak súlya alatt összeroppan, míg az Istennel élő ember 
lelke megnő, megtisztul és megerősödik a bánat súlya alatt. 
Ti azért, keresztyén testvéreim, ne úgy bánkódjatok, mint azok, 
akiknek nincsen reménységük. (I. Thess. 4, 13) Ha pedig bán
kódtok — és Isten annak, akit szeret (Jer. Sir. 3, 31—33) sok
szor juttat bánatot osztályrészül — keressetek vigasztalást Ö 
benne és az Ő beszédében, amely mindörökké megáll.

De a legtöbb esetben mégis szükség van arra is, hogy a 
résztvevő szívek egymást vigasztalják. Ti, gyászolók, egymást, 
titeket barátaitok, a hivő, Istennel élő és Istennel beszélő lel
kek; mindig az, aki legközelebb áll, akinek vigasztalása nem 
puszta formalitás, hanem őszinte szeretetből fakadó, hittelteli 
személyes bizonyságtétel. Elhunyt kedvesetek elvesztése nagy 
veszteség számotokra. Szeretetét, jóságát, munkabírását, böi- 
cseségét nélkülöznötök emberileg alig látszik lehetségesnek. 
Hiánya kimondhatatlan űrt hagy otthontokban . . .  De mégis: 
mit is mond csak Istennek igéje?

Először is: voltaképen nem veszítettétek el őt (Jel. 14, 13), 
hiszen megnyugodott fáradságától, cselekedetei, élő emléke, 
életté vált jósága nyomaiban járnak tovább is, élete nem volt 
értéktelen, sem befejezetlen.

Azután : itt a földön, ha elveszítünk is valakit, aki nekünk 
kedves volt: mi sem élünk mindig csak itt, ezen a földön, sőt 
úgy kell élnünk itt, ahol egymástól elszakadtunk, hogy biztosan 
találkozzunk és soha többé el ne szakadjunk ott, ahol Isten 
eltöröl szemünkről minden könnyet (Jel. 7, 14—17).

Végül: ha mindenkit és mindent elveszítettünk is ezen a 
a  földön, csak Istent el ne veszítsük. Micsoda erőt adott Isten 
a  szenvedő Jóbnak, hogy ezt mondja: „Tudom, hogy az én 
Megváltóm é l . . . “ (Jób. 19, 25—26). Mert Isten nélkül akár a 
magunk, akár szeretteink élete sem élet valójában, Vele és az 
<3 szent Fiával pedig a halál is élet. (Ján, 11, 25—26.)

Vigasztaljátok egymást e beszédekkel. Ezek a beszédek: 
Lélek és élet (Ján. 6, 63). A Lélek pedig nem hal meg soha. 
Istennek beszéde tehát több, mint vigasztalás, mert az maga 
a  győzelem. Boldog bizonysága annak, hogy míg semmiféle 
más hiú beszédekben, amelyek telve vannak az élet kérdései
vel, szentimentalizmussal, kendőzéssel, — nincs vigasztalás, 
addig az Istenben hívő számára a gyászban is remény fakad: 
a  viszontlátás reménye.

Gyászolók! vigasztalódjatok s úgy éljetek, hogy majdan 
boldog legyen a találkozás a síron túl.
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A boldog találkozás reményében egy utolsó Isten-hozzád- 
dal és Isten-veleddel búcsúzzunk el kedves halottunktól. Ámen.

Takáts Béla
                                         kaposvári lelkész.

Illusztrációk.
Máté 8, 27: Nagy Kanut angol és dán királyt hízelgő ud

varoncai a félvilág és a tenger urának nevezték el. Egy alka
lommal dagály idején a király egész udvara kíséretében levonult 
a tengerpartra s a hullámoknak parancsolóan szól oda: „Ne 
merjétek a ti uratoknak királyi lábait megnedvesíteni. Néhány 
perc múlva azonban egy erősebb hullám csap partra, keresztül 
a király lábain, iszappal és sárral borítva el csizmáit. Mire a 
király hízelgő udvaroncaihoz fordulva azt mondja nekik: „Most 
magatok is láthatjátok, hogy én nem vagyok a tengernek ura 
és nincs nekem felette hatalmam". — Egyedül Jézus az, akinek 
a szél és a tenger is engednek s akinek minden hatalom ada
tott mennyen és földön.

*

Máté 20, 1—6- Az Úr szőlőjének munkájába hívó s szólító 
órák a történelem egyes korszakait jelentik. A reggeli, az első 
óra Ádám kora, akihez Isten a paradicsomban szólt: „Ádám, 
hol vagy ?“ A harmadik óra Nóé ideje, akivel Isten kegyelmi 
szövetségre lépett. A hatodik óra Ábrahám idejét jelenti, akinek 
Isten az „asszony magvára" vonatkozó Ígéretét megerősíti. A 
kilencedik óra Mózes és a próféták korszaka, akik mind Krisz
tusról jövendölnek, aki által a kegyelem valósággá lett. A tizen
egyedik és tizenkettedik óra Jézus és az apostolok kora: ebben 
élünk mi is. — De az egyes órák jelentik az emberi életnek 
egyes időszakait is. Az első óra a gyönge gyermeki kor, amely
ben a lélek nyiladozni, bontakozni kezd, mint a bimbó a tavaszi 
napsütésben. A harmadik az ifjúság kora, mely hévvel adja 
át szívét az Úrnak. A hatodik óra a meglett férfikor, mely ko
moly megfontoltsággal áll az Űr szolgálatába. A kilencedik óra 
az öregség kora, amikor a nyomor és betegség által alkonyra 
fordul a nap. Talán már közeledik a tizenegyedik óra, amelyet 
ha elmulasztunk, teljesen késő lesz. Egyik-másik talán úgy gon
dolkozik, hogy életének az óramutatója még csak a hármon, 
vagy a haton áll; pedig talán már tizenegyre, vagy tizenkettőre, 
éjfélre jár. (Stőcker.)

*

Luk. 8, 11: Sokan úgy gondolkoznak, hogy a keresztyén- 
ség, az Isten igéje már idejét múlta; elavult valami. Kétezer év 
alatt sokat változott, haladt a világ: a mai kor követelései s a 
mai embernek az igényei egészen mások. Nem ; az Isten igéje 
nem veszítette el s nem is fogja elveszíteni időszerűségét és 
termő képességét soha. — Talán már hallottátok, hogy a feltárt
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régi egyptomi sírokban a múmiák között négyezer éves gabona
szemeket találtak. Elvetették. S az évezredes mag kihajtott. 
A  négyezer év alatt nem veszett el csiraképessége, életereje. 
Hogy veszhetne el annak az igazán „jó magnak®, az Isten igé
jének ! ?

*

Luk. 8, 12: Luther egy alkalommal azt kérdezte Melanch- 
tontól, hogy melyik a legborzasztóbb szó a bibliában ? Mire az 
azt felelte: „Ami Lukácsnál van megírva: Aztán eljő az ördög 
és kikapja az igét az ő szí vökből, hogy ne higyjenek és ne 
üdvözöljenek®. — Luther is hasonlót ír egy helyen: „A leg
borzasztóbb szó a bibliában és amit mégis sokan oly kevés 
figyelemre méltatnak, az: ha meggondoljuk, hogy az ördög is 
mindig velünk jön a templomba®.

*
Máté 4, 9—10: Navarrai Henrik nem tudott ellenállni a 

kisértésnek, midőn a dicsőség és a hitéhez, meggyőződéséhez 
való ragaszkodás között kellett választania. „Páris megér egy 
misét,® — mondotta s a francia királyságért katholikussá lett. 
— A kenyérért, az előmenetelért, vagy egy-egy előnyösnek 
ígérkező házasságért hányán dobják oda ma is a hitüket, val
lásukat. A kisértéssel szemben gyöngének bizonyulnak; nincs 
erejük, bátorságuk ajkukra venni Jézusnak a szavait: „Eredj 
el sátán. . .  “

*
Máté 15, 28: „Óh asszony, nagy a te hited!® — mondja 

Jézus. — A másik dicséret pedig, mely ott húzódik meg a sza
vai mögött, csak ki nem mondja, ez: „Nagy a te szereteted®. 
Mert csak a nagy szeretet, a gyermeke iránt való csodálatos 
szeretet képesítette azt a szegény édesanyát, hogy kiállja s dia
dalmasan végig küzdje azt a nehéz próbát, melynek az Úr alá
veti. Óh az édesanyai önfeláldozó szeretet! . . .  Egy régi legenda 
szerint „volt egyszer egy legény, az eszét vesztette; szeretett 
egy leányt, de az nem szerette®. A leány, hogy próbára tegye 
hűségét, hozzá való szerelmét, azt kívánja tőle, hogy hozza el 
neki édesanyjának a szívét. A szenvedélyétől megvakított legény 
rááll a szörnyű kérésre. Egy borzalmas éjszakán megöli az 
édesanyját, kiveszi a szívét. „És amint azt vinné futva, iramod
va elbukik; és a szív elgurul a porba. És amint elgurul, egyszer 
csak fennszóval — im hallja a legény —, hogy a szív meg
szólal. Megszólal a szív sírva panaszosan: Jaj, nem ütötted meg 
magadat fiam ?“ Igen, ez az édesanya; ilyen az édesanyai sze
retet! Sohase magára tekint, magára gondol; hanem a saját 
boldogsága, vére, élete árán is mindig csak gyermekére, annak 
örömére és boldogságára.

*

Luk. 11, 28: Egy afrikai benszülött fejedelem Viktória an
gol királynőhöz követséget küldött gazdag ajándékokkal, azt 
tudakolván tőle, hogy miben rejlik Anglia nagyságának a titka. 
A királynő nem flottájának, hadseregének a számát sorolta fel,
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nem is világbirodalmának kimeríthetetlen kincseire hivatkozott, 
hanem egy díszkötésü bibliát adott át a követnek azzal: „Mondd 
meg otthon a fejedelmednek, hogy Anglia nagyságának, jólété
nek és virágzásának a titka ez a könyv".

*
Ján. 6, Il la:  Egy angol kapitány Tahiti királynőjét kísére

tével együtt meghívta a hajójára, hogy ott európai módon meg
vendégelje őket. Minden készen volt már s a kapitány udva
riasan felszólította a vendégeit, hogy üljenek asztalhoz. De a 
felhívásra nem mozdult senki: a barna keresztyének csak álltak 
és néztek zavartan. Megdöbbenve fordul a házi gazda Pritchard 
misszionáriushoz, aki szintén hivatalos volt: „Sajnálattal látom, 
hogy nem találtam el az én vendégeimnek az Ízlését. A királynő 
olyan várakozásteljesen néz körül, mintha a legfontosabb hiá
nyoznék". „Úgy van, — felelt a hittérítő; a legfontosabb csak
ugyan hiányzik. Elfeledte ön az asztali imát s ezek az én barna 
gyermekeim addig nem ülnek asztalhoz s nem nyúlnak hozzá 
az ételhez". A kapitány zavarba jön; majd felkéri a hittérítőt 
az imádság elmondására. Áhítatosan mondják utána a benszü- 
löttek az asztali áldást s utána örömmel járultak a gazdagon 
terített asztalhoz.

*
Ján. 6, l l j b :  IV. Frigyes Vilmos Kölnben egy széltében 

ismert gazdag kereskedőtől azt kérdezte, hogy mondja meg 
neki őszintén s igazán, mennyi is a vagyona. A megszólított 
azt felelte: „Négyezer tallér, fenség." Hihetetlen csodálkozással 
nézett rá az uralkodó; mire a kereskedő így folytatta: „Ennyi 
pénzt adtam valamikor egy szegényházra. Ez az az összeg, 
amit nem veszthetek el soha; minden más vagyonomból kifoszt
hat a balsors s én holnap szegényen állhatok a világban". — 
Az az összeg, amit jótékonyságra, mások megsegítésére fordí
tunk, olyan kincs, melyet a rozsda és a moly meg nem emészt
het s a tolvajok el nem lophatnak tőlünk.

*
Ján. 8, 46: Wagner Richárd, a nagy zeneköltő írja: „Azt 

gondolhatná az ember, hogy annyi kiváló és szent életű ember 
közül miért lenne Jézus az egyetlen isteni? De minden más 
férfi és nő az isteni kegyelem, megvilágosítás és belső megtérés 
által lett azzá. Buddha is élvezeteinek hódoló király volt, mielőtt 
megvilágosíttatott. Erkölcsileg nagy és fenséges volt tőle lemon
dani minden világi örömről és dicsőségről; de nem isteni. Ellen
ben Jézus kezdettől fogva ment minden bűntől, minden emberi 
szenvedélytől. Természeténél fogva isteni tisztaság; s e mellett 
ez a valódi istenség teljesen áthatva a legvalóságosabb emberi 
lényegtől, amely emberileg is csak megragad bennünket. Ha
sonlíthatatlanul egyedül való jelenség! Mindenki másnak szük
sége van megváltóra. Ő a Megváltó".

Kiss Samu
                                      nagybarátfalui lelkész.
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Könyv- és folyóiratismertetés.

Aktuális egyházi kérdések német és skandináv könyvekben..
Első helyen említjük a német Trillhaas professzor homiletikáját, amely 

Evangélikus prédikációtan címen jelent meg (1935). Örömmel állapíthatjuk 
meg, hogy míg szerzőnek 1933-ban kiadott müve, a „Schleiermacher prédi
kációja és a homiletika problémája* az evangélikus igehirdetést még igen 
határozottan a Schleiermacher-féle „vallásosságából igyekszik értelmezni, 
addig mostani könyvében már egyre tisztulóbb látással ismeri fel az igehir
detésnek alapvetően egyházi jellegét és minden reménységünk megvan arra 
nézve, hogy ez a homiletika, amelyet Trillhaas „prédikációtana* nyújt, jó szol
gálatot tehet egyházunk mindazon köreinek az igehirdetésben arra az útra való 
visszatérésre, amelyről a XIX. század elejétől fogva, az éppen Schleiermacher 
személyén keresztül először érvényesülő „más szellem* letérítette. Bevezetésé
ben : prédikáció és liturgia, ige és szentség c. fejezetekben adja meg Trillhaas 
homiletikájának egyházi, hitvallásos megalapozottságát; első főrészében: a 
prédikáció mint Isten igéje, a prédikálás mint Istentől vett megbízatás, a 
keresztyén prédikáció hallgatóságának a köre, ige és Szentlélek, a prédikáció 
célja c. fejezetekben, — továbbá második főrészében: az alapige szükségessége, 
az alapige kifejtése, a hermeneutikai helyzet c. fejezetekben együtt találjuk 
az ú. n. materiális homiletikának valamennyi aktuális kérdését; a harmadik 
főrészében az ú. n. formális homiletika kérdéseit érinti; a negyedik főrészben : 
az igeszolgálat mint lelkipásztorkodás, a prédikáció mint az egyházi hivatal 
koronája, az alkalmi beszéd mint prédikáció, a prédikátor hűsége c. fejeze
tekben pedig az igehirdetés személyi kérdéseit tárgyalja olyan tanulságos 
módon, az egyházunk sajátos keresztyén-evangélikus (lutheri) lelkületét egyre 
jobban erősödő határozottsággal feltüntető életelevenséggel, hogy őszintén 
kívánjuk: bárcsak minél több magyar parochián tanulmány tárgyává tennék 
szolgatársaink Trillhaas prédikációtanát.

Mint az evangélikus Észak 1935. évi theologiai irodalmának egyik el
ismerten legjelentőségesebb alkotását említjük meg a finn evangílikus kegyes
ség egyik legsajátosabb kérdésével foglalkozó fonzon Bengtnek Tanulmányok 
Ruotsalainen Pál kegyességéről, különös tekintettel üdvbizonyosságára c. köny
vét (1935). Olvasóink közül bizonyára legtöbben ismerik Oravala: Paraszt- 
próféta c. művéből (Dr. Báró Podmaniczky Pál professzorunk fordításában) 
Ruotsalainen Pál életrajzát. Mindeddig azonban magában a finn theologiai 
irodalomban sincs olyan mü, amelyik ennek a finn evangélikus egyházi ke
gyességnek („Pál apó* személyiségén keresztül immár száz éve egyik nagy
értékű élettipusának) belső megértésével tudományos alapossággal és mégis 
könnyen megérthető módon foglalkoznék, fonzon könyvének nagy ereje a 
tisztán egyháztörténeti területen mozgó, forrás kritikai eljárás, — igazi jelen
tősége azonban abban van, hogy „idegen* (svéd) létére — ezt maguk a finnek 
állapították meg róla! — páratlan kongenialitással tudta véghezvinni Ruot
salainen Pál kegyességének szisztematikus analízisét. Az a körülmény pedig, 
hogy szerző ebben a személyes kegyességet analizáló munkájában az üdv
bizonyosság kérdését állította, illetve állíthatta tárgyi szükségszerűséggel a 
centrumba, magában véve is arra utal, hogy könyve tulajdonképpen olyan 
kérdést tárgyal, amelyik messze túlnő a finn kegyesség területének határain, 
mert egyszerűen az egész evangélikus lutheránus keresztyénség élete, a mi; 
személyes kegyességünk is érdekelve van benne. Ezt a kérdést így megfogni,, 
ezt a könyvet így megírni csak olyan pap tudta, mint fonzon Bengt, akinek 
tiszta lutheri theologiai tudományánál is nagyobb a pasztorális karizmája, amely 
őt gyülekezetének határán túl, szinte egész Svédországban ismertté teszi.

Látszólag vajmi kevés köze van aktuális egyházi kérdéseinkhez annak 
a svéd theologiai könyvpiac karácsonyi eseményeként megjelent hatalmas 
műnek, amely Asbrink utolsó alkotásaként (a megjelenését már meg sem érte, 
a sajtó alá rendezést is Westman professzor végezte) Svédország érsekei 1164- 
től napjainkig címen, 500 lapon abba az élő evangélikus egyházi tradícióba
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enged betekintést, amelyet a 770-éve fennálló uppsalai érseki szék 63 betöltő
jének (30 a reformáció előtt, 33 a reformáció után!) egyenként is olyan nagy- 
jelentőségű főpapi személyisége, még inkább azonban apostoli szolgálata kép
visel a svédországi egyház életében. A legelőkelőbb stockholmi napilap irodalmi 
rovatának a kritikája szerint is (még inkább az egyházi emberek megnyilat
kozása szerint is !) abban van ennek az élvezetes olvasmánynak is kitűnő mű
nek az igazi értéke, hogy megláttassa: milyen nagy kegyelem és erőforrás a 
ma egyházi élete, a mai papok és mai gyülekezetek számára az igazi episco- 
patus, az igazi főpásztorok egymás nyomdokába lépő szolgálata!

A dán egyházi életben egyre jobban homloktérbe kerülő gyónás jelen
tőségét ismerhetjük meg Fuglsang-Damgaard prímásnak A magános gyónás 
megújhodása c. könyvecskéjéből (1935), amely rövidsége ellenére is telve van 
egyházunk arany-igazságaival. Szerző rámutatva a lutheri reformáció eredeti 
(hitvallásos 1) felfogására és praxisára, éles határvonalat húz a „bizalmas lelki
pásztori beszélgetés“ és a sacramentalis-jellegű evangélikus absolutio-1 feltéte
lező igazi személyes gyónás között; — ennek az utóbbinak a megújhodására, 
papjaink és gyülekezeteink életében való megelevenítésére ad megszívlelendő 
útmutatást.

Végül megemlítjük a norvég Fjellbu Arne új könyvét, amely A lélek 
Ínsége címen jelent meg (1935), mintegy a tavaly (1935 február-márciusi szám 
128. lapján) ismertetett Lelkipásztorkodás c. művének kiegészítésére. Új köny
vét a szerző nemcsak papoknak szánta, hanem elsősorban a művelt laikusok
nak ; előttük akarja feltárni és tudatosítani a lélek életének azokat a mély
ségeit, amelyek lelki orvos, a kötözés-oldozás hatalmával onnan felülről való 
megbizatás alapján szolgáló lelkiatya-pap után kiáltanak.

Dr. theol. Jánossy Lajos
egyetemi tanár.

Dér Kampf um das Reich. D. Dr. Alfréd Dedo Müller lipcsei egyetemi 
tanár könyve. — 136 oldal. 2.40 Márka. H. L. Brönners Verlag. Frankfurt 
a/M. Blücher-str. 20—22.

Ezt a könyvet a szerző elsősorban papoknak, tanítóknak és diákoknak 
szánta; olyanoknak tehát, akik a jelenkor nagy szellemi áramlatait figyelik 
és átélik, de akiknek a bibliával is naponként van dolguk s így igen sokszor 
kerülnek abba a lelki, szellemi és erkölcsi feszültségbe, amely e két hatalmas 
életformáló tényező közt keletkezni szokott. A könyv nem az áhítat-keltés 
utján indult el és nem is a bibliai helyek tudományos szövegmagyarázatát 
adja, hanem indítást és útmutatást akar adni a biblia kimeríthetetlen élet
mélységeiben való meditációhoz.

Felveti korunk legégetőbb lelki kérdéseit s ezzel nemcsak nemzetek, 
pártok és társadalmi rétegeződések igazi arculatát leplezi le, hanem az olvasót 
is lépten-nyomon eszmélteti saját valójára. Az evangéliomból merített meg
látásai élesen megvilágítják nemcsak a mai Németország egyházi és vallási 
állapotát, hanem magyar viszonylatban is üdítő és tisztító kritikának tekint
hetők. A felvetett kérdések megoldása pedig az evangéliom-ismeretnek azzal 
a tiszteletreméltó, szerény, de határozott és egyszerű közlésével történik, amely 
a hívő és hitvalló tudós legszebb dísze.

Éles megfigyelésről beszél benne az a megállapítás, hogy pl. a Mában 
mindig a Tegnap ismétlődik meg szabályos ütemszerűséggel; hogy az állam
nak senki sem tulajdoníthat joggal örökérvényűséget; hogy nem a politika 
formálja az egyetemes emberi életet, hanem az Isten országának törvénye. 
Hogy ebben az életformálódásban küzdelem az ember osztályrésze és külső- 
belső válságok iktatódnak életünkbe, az a helyzet természetéből szükségkép
pen következik, hiszen két, egymással szöges ellentétben álló világ vonz 
bennünket s mi annak törvényét vagyunk kénytelenek követni, amelyik az 
erősebb. Isten országa erősebb s ez a józan világmegitélést, a szenvedést és 
az evangéliom hirdetését teszi meg küzdelmeink céljául. Ezek a célok nem 
üres ideák, nem spekulációkból sarjadtak, hanem történeti alapokon nyug
szanak. Üdvösségünk munkálása tehát lehetetlenség az üdvtörténeti tények 
mellőzésével, a történeti Krisztushoz való ragaszkodás és e Krisztusról szóló 
hitvallási iratok ismerete nélkül.
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Erőteljesen hangsúlyozza, hogy mi nem a múlandóság fattyúhajtásai, 
hanem az örök élet örökösei vagyunk; de óvakodjunk attól, hogy magunkat 
Isten helyébe tegyük, mert az idő törvénye úgyis kérlelhetetlenül érvényesül 
rajtunk. Mi bent vagyunk az időben, Isten pedig időfeletti. Ez határozza meg 
a Világ Világosságához és igehirdetéshez való viszonyunkat is. Aki aláveti 
magát Istennek és nem önmagát, hanem Megváltóját szolgálja, annak ha pré
dikátor, a prédikációja igazi bizonyságtevéssé válik, ha hívő hallgatója az 
igének, életújulássá lesz; aki ellenben a saját dicsőségét akarja szolgálni, az 
csak szónok és beszéde csak retorikai gyakorlat; s annak az igehirdetés is 
csak „műélvezet0, de nem épülés.

Az igehirdetőnek minden erejével azon kell lennie, hogy az evangélíom 
örök igazságát a korszerű tapasztalás nyelvén szólaltassa meg, vagyis hirdet- 
tessék az evangéliom tisztán és igazán és ugyanakkor legyen időszerű is. A 
könyv szerzője azonban nagyon jól tudja, hogy e ketiős követelésnek megvan 
a kettős veszedelme is. Mert lehet az igehirdetés teológiailag egészen kifogás
talan, de nem időszerű és nem érthető. S viszont lehet igen korszerűen pré
dikálni, de emellett az evangéliomot elárulni.

A szerző arra is rámutat, hogy a modern ember vallásos lelki épülé
séből hiányzik az épülés teljes bibliai értelme és ereje. Ma az épülés fogalmát 
majdnem kizárólag a szubjektív érzelmi világba helyezik s ezzel meghamisít
ják, elszintelenítik és megfosztják igazi értelmétől. A Szentirás szerint nem 
az épít, ami csupán érzelmi életünket érinti, ami megörvendeztet, vagy fel
emel, — mert ez rendesen oda szokott vezetni, hogy az ember önmagát teszi 
meg mértéknek és ennek következtében csupán azt tekinti épületesnek, ami 
neki pillanatnyilag kellemes. Épülni azt jelenti: Beleilleszkedni abba a nagy 
objektív történeti összefüggésbe, amely Jézussal kezdődött, az apostolokkal 
folytatódott; azt jelenti, hogy életem roncsai sziklaalapu házzá válnak, tehát 
megszabadulni minden szubjektív megkötöttségtől, minden érzékenykedéstől, 
hangulatoskodástól, eddigi gyarló szokásaimtól és talán még a velem született 
rossz alaptulajdonságoktól is. De azt is jelenti, hogy megbizonyosodom életem 
végső értelméről és hordozójáról; hogy Istennek nemcsak kőmivese, de építő
köve is vagyok, vagyis beletartozom az Ő háztartásába.

Erről az igazságról tesz bizonyságot és ad világos értelmi képet az 
egyházi tan is. Ezt persze sohasem fogják belátni azok a forradalmi lelkek, 
akik élesen elhatárolják magukat a keresztyénség történeti múltjától és a 
történetietlen radikalizmus elvét vakon követve minden erejükkel a jövendő 
felé fordulnak és egy egészen új világ létrehozásán fáradoznak. Pozitív ered
ményű munka ebben a vonatkozásban csak ott lehet, ahol a jövendő és a 
múlt közötti összefüggésben felismeri az ember a történelem örök kérdéseit. 
S mivel as egyházi tanban éppen ezekről a kérdésekről van sző, azért dőre
ség az olyan vallásoskodás, amely hitvallási irataink figyelembevétele nélkül 
próbálkozik új életet teremteni. Az ember nem tud teremteni, hanem minden 
cselekvésénél, tervénél utalva van adott dolgok felhasználására.

A könyv rendkívül eleven előadási formájában mély keresztyén hit, 
pozitív hitvalláso3 lutheránus öntudat, alapos életismeret és teológiai tudás 
rejlik. Lépten nyomon érezteti, hogy a bibliai igék feletti meditáció nem csu
pán értelmi megfontolásokból, hanem főleg az örökkévalóság világának alá
zatos, engedelmes és örömteljes befogadásából áll. S e mellett ugyancsak 
minden lap figyelmeztet arra, hogy a mai lutheranizmusnak is becsület-ügye, 
hogy ne az ide-oda hányó-vető amerikanizmus lelki és vallási hisztériáját 
kövesse, hanem Wittenberghez igazodjék, ha tovább is méltó akar maradni 
nevéhez és önmagához. . . .  „  .

V itéz Magassy Sándor.

Igazság és Élet. Folyóirat a lelkipásztori és nevelői munka számára. 
Szerkeszti Dr. Révész Imre, Dr. Soós Béla, Dr. Szabó Zoltán, Dr. Vasady Béla. 
A novemberi szám közli Komjáthy Aladár vezető tanulmányát az önfegye
lemről. Mátyás Ernő A szeretet hatalma címen gyakorlati bibliamagyarázatot 
ír, Vasady Béla folytatja az oxfordi csoportmozgalomról szóló tanulmányát. 
Szabó Lajos a tanyagondozásról beszél. A beszélő múlt rovatban a gályarabok 
történetéből kaptunk képeket. Az egyházi világszemlében pedig a második
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genfi ökumenikus szeminárium ismertetését olvassuk, majd vasárnapi iskolai 
vezérfonal nyújt gazdag anyagot.

A decemberi számban Gödé Lajos Örömteljes szolgálat cím alatt érte
kezik. Mátyás Ernő folytatja a szeretet hatalmáról szóló gyakorlati biblia
magyarázatát. Vasady Béla befejezi az oxfordi csoportmozgalomról, Szabó 
Lajos pedig a tanyagondozásról szóló értekezését. Ugyancsak befejezést nyer 
ebben a számban a gályarabok történetéről szóló sorozat is. Ezt a azámot is 
gyakorlati prédikáció és vasárnapi iskolai anyag teszi tartalmassá.

Az 1936. januári szám Vasady Béla Újévi könyörgésével nyitja meg az 
évet. Garbai Imre A két fiú példázatáról tart gyakorlati biblia-magyarázatot. 
Czeglédy Sándor és Kállay Kálmán A lelkész mint exegéta címen kezd cikk
sorozatot. Kövér Pál a missiói körök és körlelkészségekről szól. A Beszélő 
Múlt rovatban képeket találunk a megyar ref. theológusok cseh-morva misz- 
sziójából. Az Egyházi Közélet című rovatban Dr. Gesztelyi Nagy László ad 
feleletet arra a kérdésre: Mily áldásait tapasztaltam életemben annak, hogy 
ároni családból származtam ? Kérdés-felelet, Egyházi beszédvázlatok és Vasár
napi iskolaanyag zárja a számot.

Theológlai Szemle Szerkeszti Csikesz Sándor. Az 1985. év első hat 
egyesített száma Csikesz Sándor Első Igéje után Patay Lajos Kálvin vallás- 
paedagógiájáról szóló 120 oldalas tanulmányát közli. Dr. Tankó Béla Bach 
Sebestyénről, Dr. Miklós Ödön aktuális dátumokról szól, majd Dr. Révész Imre 
ezt a kérdést tárgyalja: Presbiteri rendszerű-e a magyar református egyház? 
Értékes publikációk mellett gazdag könyvszemlét találunk.

Incze Gábor: „Uj Kis Tükör* Második sorozat. Tiz magyarországi 
kép. Debrecen 1936. Ara 1 P. Megrendelhető a szerzőnél, Budapest, II. Margit 
körút 54.

Incze Gáborból kitűnő riporter lenne. Éles szeme mindent meglát, e le
ven stilusa mindent meg tud eleveníteni, történeti érzéke és tudása minden 
mögött látja a gazdag múltat, mozgékonysága pedig mindenüvé elviszi, ahol 
valami törtéaik. Ebben az 52 oldalas könyvben 10 úti rajzot ad Bécsről, Sze
gedről, Farkasgyepüről, Sopronról, Debrecenről, Márianosztráról, Gödöllőről, 
Balatonkeneséről s egy autóbusz és vonatutról. Nem homiletikai alkotás, de 
az a szem, mely ezeket megtátta, az a tudás, mely ezek mögött meghúzódik 
s az a stílus, mely ezeket megelevenítette, a modern homiletikai alkotások 
igen szükséges segédeszköze. Ajánljuk olvasóinknak.

T. Z.

„Ne félj, csak h ig y j!“ Dr. Varsányi Mátyás egyházi beszédei. Buda
pest 1935. 130 oldal. Ára 2 P. Megrendelhető a szerzőnél Budapesten I. Ver- 
bőczy u. 28.

A budavári templom szószéke nem csak egy gyülekezetnek, hanem az 
országnak is szószéke. Ezzé teszi gazdag történelmi múltja, földrajzi helyzete 
s az a tény, hogy ez a szószék volt a magyar ev. egyház első rádiós szószéke, 
amely még ma is, ma már a Deák térivel felváltva, sugározza bele a világba 
a magyar ev. egyház evangéliumát.

Ennek a szószéknek a papja Dr. Varsányi Mátyás. Alakja, szószékje 
jelentősége és a rádióközvetítések révén túlnőtt saját gyülekezete határain. 
Szószéki beszédeiből 19 beszédet ad közre ebben a kötetben. A beszédek 
között kettő adventi, egy karácsonyi, egy új évi, kettő böjti, kettő húsvéti, 
egy szabadságünnepi, egy tanévkezdeti, egy gyámintézeti, a többiek közva
sárnapiak. A beszédek közül tizet a rádió is közvetített. Elmondási időpontjuk 
1920 és 1935 közé esik.

Dr. Varsányi Mátyás esztéta, irodalmár és filozófus lélek. Ez látszik 
meg a beszédein is. Mert esztéta, ezért csillogó a stilusa. Mert irodalmár, 
ezért látszik meg beszédein az olvasottság s mert filozófus, ezért idéz annyit, 
különösen feltűnően sokat ókori bölcsészektől. Ezeknek a szép képességeinek 
azonban a hátránya is meglátszik a beszédeken. Ezért van úgy, hogy beszé
deiben olykor gazdagabb a stílus, mint a gondolat s több a filozófia, mint az.
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evangélium. Ez magyarázza beszédeinek korszerűségét is. A mai élet problé
máit állítja be az evangélium fénycsóvájába. Ezért oly életközelségüek a be
szédei. Ajánljuk olvasóinknak. X, Z.

Szőllősi Mihály: Az Űrért s hazájukért elszéledett és számkivet- 
tetett bujdosó magyarok füstölgő csepüje

Szőllősi Mihály református lelkipásztornak 1676-ban, II. Rákóczy Ferenc 
születése évében kiadott imádságos könyve ez a kis könyv, melynek egy ép 
példányát a kolozsvári református kollégium, egy csonka példányát pedig a 
sárospataki kollégium őrzi. A kis könyvet most az eredetihez hasonló for
mában, ugyananyi lapon és sorban Incze Gábor adta ki. Könyvrégiségekkel 
általában úgy van az ember, hogy unottan teszi félre őket, mert különös 
érzék kell hozzá, hogy szépségeiket meglássuk. De aki ennek a könyvnek a 
lapjait forgatja, azt rabul ejti a könyv szépsége és értéke. Ma és a mi szá
munkra pedig különös aktualitással bír azért, mert megdöbbentően sok a 
hasonlatosság korunk és II. Rákóczv Ferenc kora között: „Kínlódás, szen
vedés és ugyanakkor hősi neki szánás és égig lobogó hit tölti el a ma
gyar szíveket*. És különös értékkel azért, mert gyönyörű megnyilatkozása az 
imádkozó protestáns léleknek. Mi nagyon elfeledkeztünk imádkozni és ko
runkban nagyon devalválódott az imádság értéke. Beszélünk a nemzet bűn
bánatáról, imádkozunk azért, hogy Isten vonja vissza fejünk fölül vasvessze
jét, de a bűnbánat a templomokba szorul, az imádság szavai pedig sokszor 
üresen konganak. Szőllősi imádságai annyira tele vannak komoly bűnbánattal, 
Isten szabadítása utáni igaz vágyódással, hogy érezzük: ezek nem szavak, 
hanem fájó dobbanásai egy hazája sorsa felett aggódó, alázatos szívnek. Incze 
Gábor jó szolgálatot tesz protestáns egyházainknak, mikor feledésbe merült 
lelki kincseinket felszínre hozza, mert nekünk mindig csak az evangéliumért 
küzdő, bűnbánó és imádkozó protestantizmuf lehet az ideálunk.

A könyv ára 60 fillér és megrendelhető szerzőnél, Budapest, II. Török
utca 4. Jó szívvel ajánlom kölönösen lelkésztestvéreim figyelmébe.

vitéz Balogh Ernő.
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Törvények, rendelelek, elvi jelentőségű határozatok.

Közli: Vértesi Zoltán.

60.222—1935 K. K. M. sz. Az ipari munka vasárnapi szüne
telésének kiterjesztéséről szóló rendelet módosítása. A 45.268— 
1935 K. M. r. 1. §-ának második bekezdése helyébe lép: Buda
pest és a többi város területén a túlnyomóan élelmiszerek árusí
tására berendezett üzletekből csupán tejet, tejterméket, kenyeret, 
péksüteményt, főzeléket, gyümölcsöt, élő és holt baromfit szabad 
árusítani és pedig egész éven át reggel 7 órától délelőtt 8 óráig. 
Minden más keresk. s ipari árusításnak Budapesten s a többi 
törvh. jogú és megyei város területén egész napon át szüne
telni kell.

83.290—1935 F. M. A tej legkisebb termelői árának meg
állapítása és a tejtermékek árának biztosítása Budapesten. (Lásd 
Belügyi Közlöny 1935 41. sz.)

69.000—1935 F. M. A faiskolai termesztvények belföldi 
forgalombahozatalának újabb szabályozása.

159.113—1935 B. M. A biztosító intézetek szabad versenyét 
a törvényhatósági és községi tisztviselők ne korlátozzák.

178.437—1935 B. M. A „Gyöngyösbokréta" elnevezésű 
népművészeti előadások rendezésének és rendőrhatósági enge
délyezésének szabályozása.

112.924—1935 P. M. Az atya, mint kiskorú gyermekének 
törvényes képviselője részéről a gyámhatósághoz benyújtott be
adványok illetékmentessége.

A bevett egyházaknak alkotmányuk szerint jogukban áll 
híveikre az állami adótól függetlenül szolgáltatásokat kivetni, vagy 
azok pótlékaként megállapítani. Ha valamely egyház az állami 
adókat veszi alapul, abban az esetben bármely adónemet meg
jelölhet. (Pl. ha egyenes állami adóra veti ki, akkor a közgyű
lésen határozatba kell foglalni: ház, föld, kereseti, jövedelmi, 
nyilv. számadásra kötelezett vállalatok, egyletek, bánya, tőke
kamat stb. adó után veti-e ki). Alapul veheti az ideiglenesen 
adómentes házadót is, mert ez is egy adóztatási lehetőséget nyújt 
részére. (Lásd Községi Közlöny 1935 679. oldal.)

130—1932 N. M. M. eln. sz. r. A veszett eb által megmart 
szegény betegeknek a Pasteur intézetbe való utazási költségeit 
a község előlegezi s az erről kiállított számlát nyolc nap alatt 
a beteget átvevő kórháznak küldi meg, mely azt a községnek 
megtéríti.

A lelkészek, kik elemi iskolai hitoktatásra köteleztetnek, 
közalkalmazottnak nem tekinthetők s így illetményeik után járó 
alkalmazotti kereseti adó után felemelt adó kivetésének van 
helye. (Községi Közlöny szerk. válasza.)
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860—5—70—1929 és 1921 30. t.-c. 9. § V. K. M. Az isko
láztatási kötelezettség teljesítésének biztosítására vonatkozó pénz
bírság. (Lásd Községi Közlöny 1935 412. o.)

34.700—1935 I. M. A tagositási s egyéb birtokrendezési 
    ügyekben követendő eljárás.

Közig. bír. 7977—1910. Mások viszonyaira vonatkozó bizo
nyítványt csak úgy lehet kérni, ha az illető kimutatja, hogy 
arra jogainak védelme végett van szüksége.

K. B. 6266—1906 és 5756—1912. — Nemesség községi 
bizonyítványban el nem ismerhető.

Szegénységi ügyben csak a vagyoni viszonyoknak meg
felelő bizonyítvány kiállítását rendelheti el a bíróság. (K. 
2859—1922.)

A kért vagyontalansági bizonyítvány kiállítását megtagadni 
nem lehet, de az csak arra szorítkozhatik, hogy az illetőnek a 
vagyoni helyzetét feltüntesse. A másik hatóság dolga aztán an
nak megitélése, hogy bizonyos vagyoni helyzet mellett a fél 
igényt tarthat-e bizonyos kedvezményekre (pl. tandíjmentesség, 
bélyegmentes perlés). — Egyetemi tandíjkedvezmény céljára a 
vagyoni bizonyítvány csak akkor adható, ha a szülők jövedelme 
a közönséges napszámot meg nem haladja. (K. 7797—1933.)

Ha a feleség is keres, a férj által kért szegénységi biz. 
szempontjából csak a férj jövedelme jöhet számba. (K. 2486— 
1934) Szegénységi bizonyítványnál családi pótlék nem számít.. 
(K. 4299-1930).


