
Első ige.

Az ige és a  lelkész.
Zsid. IV. 12. 13.

Istenünk, magasztaljuk és dicsőítjük szent nevedet, mert 
mindenható Úr és Király vagy mindeneken, amelyek vannak. 
Hálát adunk neked, hogy szent Igédben lehajolsz hozzánk, 
hogy lássunk és megismerjünk. Hálát adunk neked, hogy arra 
méltatsz bennünket, hogy szent Igédben Te magad — a három- 
ságos egy Isten — állasz elénk és szólsz hozzánk és máshol 
sehol sem szólsz ilyen nyilván, ilyen szentséggel és hatalommal. 
Ha ezen Te nagy kegyedre és csodádra gondolunk, akkor 
mélységes bánat fog el bennünket, akiknek megengeded, hogy 
ezen szent Igédet és benne Téged hirdessünk — mert gyakran 
nem úgy járultunk szent Igéd elé, mint illett volna, gyakran 
nem hajoltunk meg szentséged előtt, amely Igédben él, hanem 
elbizakodottan és vakmerőén önmagunkat emeltük szent Igéd 
fölé. Úgy bántunk vele, mint emberi múló beszéddel és helyette 
gyakran saját hitvány nézeteinket és gyarló gondolatainkat 
hirdettük. Bocsásd meg — kérünk — ezen vakságunkat és 
vakmerőségünket és szent Lelked vezéreljen bennünket vilá
gosságra és alázatosságra, hogy ezután igaz szolgái és hirdetői 
legyünk szent Igédnek. Ámen.

Már többször — mikor theologiai vagy egyháztársadalmi 
kérdések felett való vitatkozásokat hallgattam vagy olvastam, — 
szívemet valami fájdalom és szorongás fogta el azon mód miatt, 
ahogy valaki ilyen alkalmakkor Isten szent igéjét a vitába bele
dobta, a szó közönséges értelmében — felhasználta. Hasonló
képen bánkódtam, amidőn istentiszteleten — ahová a lelkek 
Isten után való vágyakozásukban jönnek — hallottam, hogy 
egy testvérem — saját társadalmi, bölcseleti, egyházi, sőt poli
tikai nézeteit adja elő, amihez — kényszerűségből — a szent 
Igét is felolvasta, amelynek azonban a beszédhez és főként 
annak lényegéhez semmi köze nem volt. Hogy a világosság, 
megerősítés, vigasztalás után vágyódó, Isten szerető, intő, Ítélő 
szavára szoruló lelkek üresen, sőt sokszor boszankodva és a 
nyilvánított emberi véleménnyel szemben ellenkezéssel mentek 
el — arra talán nem is gondolt testvérem, hanem csak azon 
örült, hogy leadhatta ezen vagy azon kérdésre vonatkozó né
zetét, vagy egyik másik hívének jól megmondhatta véleményét 
— az Isten Igéje tekintélyébe burkolva.

Ezen és hasonló jelenségek nyilvánvalóvá tették előttem 
azt, hogy az igehirdetésre rendelt lelkész számára az a leg
égetőbb szükség, hogy tisztában legyen azzal a viszonnyal,
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amely az Isten szent Igéje és közte — annak hirdetője között — 
kell, hogy legyen.

Arra gondoltam, hogy Luther életében és egész áldott 
művében az Ige szentsége előtt való alázatosság és az abban 
foglalt isteni akarattal szemben való engedelmesség nyilvánul 
meg.

Arra is gondoltam, hogy mindenki, aki Isten országának 
terjesztéséhez valóban hozzájárulhatott — olyan válságos és 
életére valamint munkájára döntő jelentőségű időt élt át, amely
ben az Ige, az Igében lakozó Isten szentsége eléje állott és ő 
porba omolva megismerte érdemetlen, tehetségtelen és erőtlen 
voltát. Ott azután a bűnvalló ajkakat Isten Szent Lelkének 
parázsa érintette, ott egy élet az Ige és az Igében Isten szol
gálatába állott.

Maga az Ige, amely erről most hozzánk szól, az emberi 
élet magasztos rendeltetésére nézve, az Isten nyugalmába való 
bemenetelre nézve mond intő szavakat a keresztyén népnek.

Eszerint örök reményeink elérése tekintetében az Ige az 
irányító életerő, és egyúttal a  mi földi bírónk is, aki nyilván
valóvá teszi alkalmas vagy alkalmatlan voltunkat.

Miután tehát az a feladatunk, hogy az emberekben ez 
örök reménységet fakasszuk és szolgáljunk a tekintetben, hogy 
e reménység elérésére alkalmasak legyenek, — semmiképen 
sem tehetjük ezt anélkül, hogy az Ige életünk életévé, ható 
erejévé lesz és hogy annak átható bírálata és Ítélete alá bo
csátjuk életünket.

Ez különbözteti meg a lelkész szolgálatát minden más 
foglalkozástól és szolgálattól, hogy nem holt anyaggal, nem 
alkalmazandó paragrafusokkal és ügyiratokkal van dolga, ha
nem élő igével.

Az Ige élete nem valami az emberiség köréből vagy tör
ténetéből fakadó eszme, hanem maga az Isten az ö  Szent 
Lelke .által.

Épp ezért az Ige nem formálható, nem változtatható és 
nincs emberi vélekedéseknek vagy tudománynak alávetve. 
Ellenkezőleg: az Ige örök és mindenek felett van,, mert Isten 
Lelke és lénye van abban. Ez az Ige lett testté az Úr Jézusban 
és — valaki folytatta: — a mennybemenetel után a test megint 
Igévé lett.

így állítja ezt elénk az Ige is több helyen: Ján VI. 63.: 
„A beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet." I. 
Thess. II. 13. „Ugyanazért mi is hálát adunk az Istennek szün
telenül, hogy ti befogadván az Istennek általunk hirdetett be
szédét. nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem 
mint Isten beszédét (aminthogy valósággal az is)“.

Csak két igét említettem, azonban nagyon sok helyen 
állítja elénk az Ur a szolgálatunkra nézve legjelentőségesebb 
tényt, hogy. az ő  ereje, az ő  világossága, az ő  akarata, egy
szóval az 0  élete és lénye van az Igében.
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Mindezek szolgálatunkat és különösen igehirdetésünket új 
megvilágításba helyezik. Megszűnik annak a lehetősége, de 
szüksége is, hogy események és egy kort foglalkoztató kérdések 
és gondolatok adják szolgálatunk tartalmát. Az Ige az élet és 
nélküle minden korszerű hamar összeomlik és megszűnik.

Másrészt életet csak élet hirdethet. Csak ott, ahol egy élet 
Krisztusban, Igében való életté lett — van igaz szolgálat az Úr 
és az 0  Igéje részére. Minden másnemű — másból fakadó 
gondolat és szó csak árt az Úr ügyének.

Ha általában tény az, hogy életet kopirozni nem lehet, 
akkor ez kiválóképen áll az Ige életének közlésénél. „Nem 
mindenki, ak im o n d ja ... Uram, Uram, hanem aki cselekszi az 
én mennyei Atyám akaratát" — akiben az Ige testté, vérrré lett.

Ma már általában szép statisztikákat mutatunk ki. De 
mennyi azokban és azok mögött az élet? Sokszor gondolok 
arra, hogy Isten országának nagy munkásai közül hányán 
egyesületek és szervek nélkül munkálkodtak nagy áldással. 
És arra gondolok, hogy az az élő Ige, amely munkálkodott 
Wichernben, vagy Frankeben, vagy Bodelschwinghben és sok 
más Isten embereiben — vájjon benne maradt-e az intézmé
nyek további vezetőiben ? Vagy egyik-másik ma már csak keret, 
amelyben ugyan sok tevékenység, kezdeményezés és üzleti 
munka folyik — de amelyből az Ige élete már hiányzik? Sok 
egyesületet alapítunk és vezetünk ma, de más kérdés az, hogy 
ezeket az Ige élete tölti-e el, vagy csak statisztikának és némi 
emberi munkálkodás, vagy szórakozás vagy hiúság kielégítésé
nek szolgálnak-e ? Mert előfordul az is, hogy az egyesület a 
restség pótlására szolgál: ut aliquid fecisse videtur.

Az Urnák odaadott élet élő igét szolgál és élő igét hirdet.
Továbbá, — minthogy az Igében az Úr lénye lakozik, — 

az nem kerülhet emberi befolyás és hatás alá — ellenkezőleg — 
mindenki, aki foglalkozik vele, az Ige hatása alá kerül. Hiszen 
benne van az Igében az Isten kereső, megmenteni akaró sze- 
retete — ennélfogva mélyre hat.

Ember a mi gondolataink tárába nem pillanthat, de az 
Ige előtt feltárul minden érzelmünk és minden gondolatunk. 
Nyilvánvaló lesz, hogy mi bennünk az isteni, az Isten akaratá
ból való és mi a gyarló, a bűnős. Mélyre hat, mert hiszen 
csodálatos az Úr szándéka az Igével: I. Thess. V. 23. „Maga 
pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől 
és a  ti egész valótok, mind telketek, mind testetek feddhetetle- 
nül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére."

Átváltoztatja azokat, akik rá hallgatnak, hogy mint az ő  
levele, mint a Krisztus jó illatja járjanak az emberek között, 
akik magukon hordják az ő  szentségének bélyegét.

Tehát az Úr igéje mindnyájunkra hat. Egyikünk sem von
hatja ki magát ezen hatás alól. Van, aki ellentmond, van, aki 
dacol, van, aki gúnyol, van, aki elfordul, — de hatását érzi, 
mert hatás nélkül az Ige nem marad. (Ezs. LV. 11.)
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Azonban az Ige hatása a mi életünkre nem csak a meg- 
világosításban, alakításban és nevelésben áll, hanem és főképen 
az ítéletben.

így hat az Ige, amidőn hallgatod és olvasod. Luther szívét 
ezen ítélet forró tüze töltötte be, midőn az Igét olvasta. Leesett 
szeméről a tudomány szemüvege és megrendültén és megtörtén 
omlott össze az Úr előtt kegyelemért esdekelve. Miért akarnánk 
különbek lenni Luthernél? Aki csak szembe kerül az Igével, 
az Igében az úrral — mind ítélet alá esik.

Nem használhatsz semmi kifogást és semmi hivatkozást 
valamilyen tekintélyre, nincsen itt mentség, mert meztelenül és 
leplezetlenül állsz annak szemei előtt, aki az Igében szól. Sőt 
mint tanító, mint az Igének hirdetője súlyosabb Ítélet alá esünk 
(Jak. III. 1.).

A mi kiválóságunk és emberek között való tekintélyünk
— sőt minden érv, amelyet magunk mellett említhetnénk — 
összeomlik, összetöri az Ige tiszta igazsága és lelkünkre zuhanó 
súlya. Önszeretet, más, emberekre való hivatkozás — mind el
némul, mind elég az Úr Igéjének tüzében (Jer. XXIII. 29.).

De nemcsak, ha olvasod vagy hallod az Igét, hanem 
találkozol az Igének odaadott, az Ige által megszentelt élettel
— akkor is ítélet az a Te számodra. Hiába szegzed neki az 
ilyen életnek a Te tudományodat, sőt esetleg hatalmadat — 
mégis „halál illatja" az a Te számodra, mígnem az Úr Ítélete 
célt ér nálad.

Mert hiszen ez az Úr nagy kegyelmének csodálatos szán
déka, hogy megítéljen az ö  Igéje, hogy lerombolja dicsőségün
ket, hogy porba sújtson — hogy azután gyarlóságainkon meg
könyörülő Főpapunk kezét megfogva — új életre jussunk, — 
hogy életünk az ige élete legyen.

Ez az Úr szándéka — és dicsőség legyen nevének — 
nem csak pogányokkal és zsidókkal és az Úr igéjét hallgató 
sok hívünkkel ez a szándéka, hanem velünk is szegény, gyenge 
és hűtlen szolgáival is.

Azért tehát, kérjük az Urat, hogy adja kegyelmét mind
egyikünknek, hogy amikor készülünk az igehirdetéshez — min
dig és először tárjuk ki lelkünket és életünket készségesen az 
élő Ige előtt, hogy szívünk mélyéig hatoljon, hogy megítéljen, 
hogy megtörjön és mély bűnbánatba ejtsen, — bizonyos, hogy 
akkor könnyek között is készülve, de élő és ható és ítélő Igét 
fogunk hirdetni és életre és üdvösségre fogunk lelkeket hívni. 
Ámen.

Mohr Henrik
budapesti lelkész.
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Tanulmányok.

Az egyházi hivatal.*)
Azoknak az eseményeknek, amelyek az utóbbi időben 

szerte-széjjel a világon, de különösen, az evangélikus szempont
ból legfontosabb Németországban lejátszódtak, többek között 
az a hatásuk is volt, hogy az egyházat öneszmélésre kénysze
rítették. Reádöbbentették arra az igazságra, hogy a megváltozott 
viszonyok között csak akkor maradhat fenn, ha az eddiginél 
sokkal nagyobb mértékben azzá lesz, ami a neve: egyház. 
Ennek az öneszmélésnek a következménye, hogy mindenfelé 
a theol. érdeklődés középpontjába kerültek éppen azok a kér
dések, amelyeket a megelőző korszakban, az egyaránt egyház
bomlasztó pietizmus és racionálizmus hatása alatt teljesen el
hanyagoltak : az egyház mibenlétének, lényegének (substanciá- 
jának) és a lényeghez tartozó különböző tényezőknek (ige, 
szentségek, egyházi hivatal stb.) kérdései, s viszont egyre job
ban lekerültek onnan azok a kérdések, amelyek az egyház 
accidenciáival s tulajdonképeni munkájának esetleges és peri
fériális hatásaival (a kultúra, tudomány, nemzeti élet stb. terén) 
foglalkoznak. Ez az öneszmélés magyar ev. egyházunkban is 
érezteti már a hatását. Az egyház lényegének érvényrejutását 
gátló akadályok félretolása és az azt előmozdító tényezők (ige 
és szentségek) kérdései állandóan foglalkoztatják egyházi éle
tünket.

Ugyanakkor azonban megfigyelhetjük azt is, hogy ez az 
öneszmélés nálunk nem mer kiterjeszkedni az egyházi hivatal 
(tiszt, szolgálat) kérdésére, sőt ezt a kérdést még akkor is va
lami sajátságos idegességgel igyekszik megkerülni, amikor az 
események valósággal kényszerítik az azzal való szembenézésre. 
Ezt az idegenkedést részben megmagyarázza az a körülmény, 
hogy „világi" egyházjogászaink között nincsen senki, aki a 
kérdés tárgyalásához szükséges theologiai szempontokkal ren
delkeznék, a „lelkészek“-et pedig visszariasztja a kérdés tár
gyalásától az az álszemérem, melynek forrása, úgylátszik, az

*) Ez a tanulmány nem tart igényt sem rendszerességre, sem eredeti
ségre. „Egyházi hivatal" gyűjtő cím alatt, nem rendszeresen, hanem csak 
esetlől-esetre, néhány olyan kérdésre szeretném felhívni lelkésztársaim figyel
mét, melyekről még ú. n. hitvallásos theologusok is igen sokszor megfeled
keznek, amelyekről pedig nem volna szabad megfeledkeznünk. Hitvallásaink 
idevonatkozó tanításának ismertetésénél természetesen felhasználom, annak 
több rendszeres összefoglalását, annélkül, hogy a reájuk való hivatkozással 
még inkább szétszaggatnám, a hitvallásokra való utalással már amúgy is 
eléggé szétszaggatott, szöveget. Akiket a kérdés közelebbről érdekel, azok 
számára megemlítem a következőket: V ilm ar: Die Lehre vöm geistlichen 
Am t.; Th. H arn ack : Die Kirche, ihr Amt, ihr Regiment.; u g y a n ő : Die freie 
lutherische Volkskirche.; H o p f: Lutherische Kirchenordnung.; D iehm : Die 
Substanz dér Kirche. stb.
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egyházi hivatal és a többi hivatalok viszonyának az a, hitval
lásainkkal ellenkező, hierarchikus felfogása, mely az egyházi 
hivatalt rangban  magasabban állónak gondolja a  többi hivata
loknál, s ezért legalább is szerénytelenségnek tartja, hogy e 
hivatal kérdését olyan egyén feszegesse, aki maga is ennek 
a hivatalnak a viselője.*) A továbbiak folyamán tehát ne feled
jük, hogy evangélikusok vagyunk, s így az egyházi hivatalnak 
a többi hivataloktól való megkülönböztetése és elhatárolása, 
nem jelenti annak magasabbranguságát, hanem csak azt, hogy 
ez a hivatal az egyházzal más viszonyban áll, mint a többi 
hivatalok. Tartsuk továbbá mindig szemelőtt azt is, hogy csak 
a hivatalnak  az egyházhoz való viszonyáról van szó, amiből 
természetszerűleg semmi következtetést sem lehet vonni a hiva
talt viselő személynek az egyházhoz való viszonyára. Az egy
házi hivatalt nem viselő egyén szem élye  lehet sokkal szorosabb 
kapcsolatban az egyházzal, mint az egyházi hivatalt viselő 
lelkészé, bár annak hivatala esetleg egészen távol áll az egy
háztól.

Már az eddigiekből is kitűnt, hogy az egyházi hivatalra 
vonatkozó felfogásunk mennyire tisztázatlan és ez a tisztázat
lanság mennyi veszedelmet rejt magában egyházunkra nézve. 
Pedig az igazi egyházromboló veszedelem ma nem is az egy
házi hivatal római, hanem inkább annak pietisztikus-szektárius 
felfogása révén fenyeget bennünket. Ez a veszedelem nem ki
sebb, mint hogy „ev. egyházunk megszűnik egyház lenni és 
maga is szektává válik.“ Ennek felismerése céljából először is 
az egyháznak és az egyházi hivatalnak, azután pedig az egy
házi hivatalnak és az egyetemes papságnak egymáshoz való 
viszonyát kell közelebbről szemügyre vennünk.

1. Az egyház és az egyházi hivatal.
Milyen viszonyban vannak az egyház és az egyházi hiva

tal : esetleges járuléka-e csak a hivatal az egyháznak, vagy 
hozzátartozik annak a lényegéhez?

Hitvallásaink egyértelműen vallják, hogy igehirdető és 
szentségkiszolgáltató hivatal (tiszt), szolgálat nélkül egyház nincs 
és nem is lehet, hogy tehát ez a hivatal hozzátartozik az egy
ház lényegéhez, úgyhogy nélküle az egyház nem egyház.

*) Hogy a hivatalok viszonyénak ez a római, hierarchikus felfogása 
mennyire a vérünkbe ivódott, annak jellemző bizonysága, hogy vannak lelké
szeink, akik más hivatalok viselőinél „magasabb gyertyatartóba" helyezettek
nek képzelik magukat s ezért tartják a lelkészi szerénység követelményének, 
hogy a lelkészek ne feszegessék az ő „magasabb rangú" hivataluknak a kér
dését, hanem a többi hivatalokhoz való leereszkedéssel igyekezzenek inkább 
eltüntetni a hivatalok közötti rangkülönbséget. De ugyanezt mutatja az is. hogy 
pl. ev. tanitóságunk ezt a „magasabb gyertyatartóból" való leereszkedést ho
zsannával fogadja, ellenben sértőnek és megalázónak találja magára nézve 
azt az egyszerű ténymegállapítást, hogy a tanítói hivatal nem egyházi, hanem 
„világi" hivatal s így a tanítók az egyházban nem hivataluknál, hanem 
— ugyanúgy, mint a többi világi hivatalok viselői is — egyháztagságukbót 
folyólag munkálkodnak, noha ennek az állításnak alapja éppen a különböző 
hivatalok egyen lőran gu ságán ak  elismerése.
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Hitvallásainknak ezt a határozott és egyértelmű tanítását 
azonban elhomályosította a látható és láthatatlan egyház evan
gélium és hitvallás-ellenes megkülönböztetése. Itt is ugyanaz 
történt, mint majdnem mindazon kérdéseknél, ahol ev. egyhá
zunk kénytelen volt tiltakozni a római tévelygés ellen. Minden 
igyekezetünk arra irányult, hogy a római felfogással való ellen
tétünket minél inkább kidomborítsuk és ez az igyekezet szinte 
észrevétlenül sodort azután bele bennünket az ellenkező, de 
nem kevésbbé veszedelmes, sőt sokszor még a rómainál is 
egyházbomlasztóbb szektárius tévelygésbe. így itt is 1 Minden
áron ki akartuk domborítani az Isten országát az egyház földi 
szervezetével azonosító, római felfogás helytelenségét és, mivel 
erre a látható és láthatatlan egyház megkülönböztetésének a 
tana látszott a  legalkalmasabbnak, mi evangélikusok is átvettük, 
sőt vallástani és konfirmációi tankönyveinkben magunk is ter
jesztettük ezt a tant, annélkül, hogy annak helyességét meg
vizsgáltuk és egyházbomlasztó hatását felismertük volna.

A látható és láthatatlan egyház megkülönböztetéséből 
egészen magától adódott ugyanis az a következmény, hogy az 
egyház lényege csak a láthatatlan egyház, ellenben mindaz, 
ami az egyházban látható, tehát az egyházi hivatal is, azokhoz 
a „cerimoniákhoz és egyházi szokásokhoz tartozik, amelyeket 
az Isten igéje sem nem parancsol, sem nem tilt, hanem csak 
a jó rend és ékesség kedvéért hozattak az egyházba." (Építő
mé. 10, 1; 511, 1.) Csak súlyosbította a helyzetet az a körül
mény, hogy az ilyen adiaforákat minden jelentőség nélkül való, 
mellékes dolgoknak kezdték tekinteni, amelyek tetszés szerint 
behozhatok vagy elhagyhatók, anélkül, hogy ezáltal az egyház 
bármi kárt szenvedne. Ennek a nézetnek hitvallásainkkal való 
ellentéte három oldalról is nyilvánvaló: 1. az adiaforákra vonat
kozó tanításukból; 2. az egyházi hivatalnak — és 3. az egyház 
lényegének általuk vallott felfogásából.

1. Az adiaforákra vonatkozó tan felállítására az a körül
mény indította hitvalló elődeinket, hogy a róm. kath. egyház 
az „emberektől rendelt cerimoniákat és egyházi szokásokat", 
sőt azoknak egy bizonyos formáját, túlbecsülte; azokat az üd
vösségre szükségeseknek tartva, általuk a lelkiismeretet meg
kötözte, az egyház lényegét pedig meghamisította, sőt szétrom
bolta, mert lehetetlenné tette azt, hogy Isten igéje a maga ítélő 
erejét az egyházban szabadon érvényesíthesse. Hogy ez meg 
ne történhessék, hogy az emberi rendelvények ne kerülhessenek 
a lényeg egyháza fölé, hanem mindig annak szolgálatában ma
radjanak, ezért kellett azokat adiaforáknak nyilvánítani. Ennek 
a megjelölésnek értelme tehát csak az, hogy ami adiafora, an
nak mindig az egyház szolgálatában kell állania és nem szabad 
az egyháznak föléje kerekednie, azon úrrá lennie. Semmiképen 
sem jelenti azonban ez a megjelölés azt, hogy az adiaforák 
mellékesek, nélkülözhetők, vagy éppen feleslegesek és szükség
telenek lennének, s így azokat ki lehetne szolgáltatni a  töme
gek, vagy egyesek önkényes tetszésének és érdekeinek.
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Ellenkezőleg a Solida Declaratio beszél arról, hogy az 
adiaforáknak a lényeget, a tant egyáltalán nem érintő „közöm
bös külsőségekként", „lényegtelen és jelentéktelen formákként" 
való felfogása révén olyan dolgok találtak bemenetelt az egy
házba, amelyeket, „ha keresztyén mázzal kentek is be, alapjá
ban véve mégis ellenkezik az Isten igéjével". Hogy az adiafo
ráknak ezen téves értelmezése révén mi minden csúszott bele 
a mi magyar ev. egyházunknak nemcsak alkotmányába, hanem 
kultuszába, sőt még tanításába is, arra nézve jellemző, hogy 
miként terpeszkedhetnek mindezekben, még napjainkban is, a 
liberálizmusnak, keresztyén mázzal átfestett, de alapjában véve 
teljesen evangélium ellenes elvei, amelyeket pedig „nem volna 
szabad közömbös dolgoknak tartani, hanem kerülni kellene, 
mint Istentől tiltottakat" (S. D. X. 5 ; 698. 1.). Az adiafora-foga- 
lomnak ez a téves értelmezése s annak még az egyházi tanra 
kiterjesztése teszi, legalább részben, megérthetővé, hogyan vál
tozhatott át egyházalkotmányunkban, sőt még igehirdetésünkben 
és püspökeink által írt, tehát, legalább is félhivatalos, agendá- 
inkban i s : az evangéliumnak a reformátorok által követelt 
szabadsága az „individuumnak a libertásává", vagy — jobb 
esetben — az egyházközségeknek idependentisztikus autonó
miájává (ami által a szabad evangélium az egyes gyülekeze
teknek, sőt egyéneknek, még a pápáénál is veszedelmesebb, 
szolgaságába került, mert nem az evangélium éreztette Ítélő 
erejét az egyének és gyülekezetek felett, hanem azok Ítélkeztek 
az evangélium felett); hogyan lehetett továbbá a test feltáma
dása a lélek halhatatlanságává; a  bűn, hitetlenségből, erkölcsi 
fogyatkozássá; a kegyelem, bűnbocsánatból, morális erőforrássá 
stb. A mi liberális felfogásunk szerint még az ilyen és ezekhez 
hasonló tanítások is csak adiaforák és pedig a szónak általunk 
használatos helytelen értelmében. Csodálkozhatunk-e hát rajta, 
hogy ilyen(!) adiaforává lett az egyházi hivatal is?

Ezzel szemben a S. D., még a valóságos adiaforákról is 
ezt mondja: „Hisszük, tanítjuk és valljuk, hogy a vallástétel 
idején, amikor Isten Igéjének ellenségei a szent evangélium 
tiszta tanítását akarják elnyomni. Isten egész gyülekezetének, 
minden keresztyén embernek, különösen azonban az ige szol
gáinak, mint az Isten gyülekezete elöljáróinak, kötelességük, 
Isten igéjének segítségével, a tant és mindazt, ami a valláshoz 
tartozik, szabadon és nyíltan, nemcsak szavakkal, hanem élettel 
és tettekkel is vallani, és hogy ebben az esetben még az ilyen 
közömbös dolgokban sem szabad nekik engedniök, sem pedig 
tűrniök, hogy az ellenségek azokat az igaz istentisztelet gyalá
zatára és a bálványozás plántálására és megerősítésére, erő
szakkal, vagy ravaszsággal, reájuk kényszerítsék (S. D. X. 10; 
699. 1.). Hitvallásaink tisztán látják tehát, amiről mi szeretünk 
könnyen megfeledkezni, hogy t. i. az egyház lényege, maga a 
tiszta tan, védtelenné válik, és veszedelembe kerül, a szolgá
latára rendelt és neki megfelelő adiaforák nélkül. — Mindebből
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kitűnik, hogy ha az egyházi hivatal (tiszt, szolgálat) valóban 
azon adiaforák közé tartoznék, „amelyeket Isten igéje sem nem 
parancsol, sem nem tilt“, s amelyek csak a „jó rend és ékes
ség kedvéért, emberek által rendeltettek", akkor az nem volna 
ugyan az üdvösségre szükséges, de még akkor sem lenne mel
lékes, vagy éppen nélkülözhető az egyházra nézve.

2. Hitvallásaink azonban teljes egyértelműséggel vallják 
azt is, hogy az egyházi hivatal nem is emberi rendelésen, ha
nem magának Istennek a parancsán és mandátumán alapul. 
Folyton hivatkoznak János 10, 21-re: „Amiképen engem küldött 
az Atya, úgy küldelek én titeket". Szerintük azzal a személyes 
megbízással, melyet Jézus az apostoloknak adott, ő maga ala
pította a békéltetésnek (engesztelésnek) azt a szolgálatát (hiva
talát), amely az igét hirdeti és a szentségeket kiszolgáltatja. 
Sőt egyenesen azt vallják hitvallásaink, hogy már a kegyelmi 
eszközöknek, Krisztus általi rendelése is magában foglalja az 
igét hirdető és a szentségeket kiszolgáltató hivatal rendelését 
is, mert szerintük az ige és a szentségek csak emberek által 
hirdetve és kiszolgáltatva munkálják az emberek üdvösségét. 
Ezért mondhatja a Tractatus: „Ecclesia . . .  est aedificata . . .  
super ministerium  (hivatal, tiszt, szolgálat) illius professionis, 
quam Petrus fecerat, in qua praedicat Jesum esse Christum, 
Filium Dei". (X ; 330. 1.). De ugyanez a helyzet a keresztségnél 
(lásd: N. K. IV. 6 ; 485. 1.) és az úrvacsoránál (N. K. V. 4 ; 
499. 1.). Hogy az ige és a szentségek csak a hirdetésben, illetve 
kiszolgáltatásban kegyelmi eszközök, ez a szentségekre vonat
kozólag magától értetődőnek tűnik fel mindnyájunk előtt. Az 
úrvacsorái ostyáról eleget hangsúlyozzuk, hogy az csak a ki
szolgáltatásban szentség, de nem az sem a kiszolgáltatás előtt, 
sem az után. Szokatlannak hangzik azonban nekünk az az 
állítás, hogy a Biblia ne volna mindig Isten igéje. Pedig magá
ban véve a Biblia is csak egy nyomtatott könyv, s igévé csak 
akkor lesz, ha az ember Isten személyes szavát hallja  ki be
lőle, vagyis, ha a bibliaolvasás igehallgatássá  lesz. A Biblia 
olvasása bizonyára lehet ilyen igehallgatás is. Az analógia, a 
Biblia és az úrvacsorái ostya között, semmiképen sem teljes, 
és pedig azért nem, mert a  Biblia már maga is hirdetett ige, 
míg ellenben a ki nem szolgáltatott ostya, nem szentség. Míg 
azonban az egyik oldalon bizonyos az, hogy a Biblia lehet 
igehirdetés-hallgatás is, a másik oldalon bizonyos az is, hogy 
egyes köreinkben a Biblia olvasása, szentnektartása, sőt való
ságos kultikus imádása nem igehallgatás, hanem teljesen azo
nos természetű a római oltári-szentség imádásával, tehát egy 
neme a bálványozásnak. Csak természetes, hogy az ilyen bib
liaolvasók számára az igehirdető egyházi hivatal minden jelentő
ségét elveszíti, nekik arra semmi szükségük nincsen. Ellenben, 
akiknek bibliaolvasása igehirdetéshallgatás, azok a Biblia olva
sásakor is már az egyházi hivatal szolgálatával élnek, s az 
ilyeneknél ez nem is vezethet a jelenlegi igehirdetéstől való
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elfordulásra, mert a bibliai igehirdetés magát állandóan történő
nek, tehát az írás alapján most és itt történő igehirdetéssel 
összefüggőnek tudja és vallja magát, úgyhogy nem akarhatjuk 
az egyiket anélkül, hogy a másikat ne akarnánk. Luthernek és 
hitvallásainknak nagyon jó  okuk van tehát annak hangsúlyo
zására, hogy „Isten senkinek sem adja az ő lelkét vagy kegyel
mét, hanem csak a hirdetett (das leibliche, áusserliche, münd- 
liche Wort) ige által és vele együtt" (Schmalk. c. III. 8. 2— 13; 
321. 1.). Jó  volna egyszer elgondolkodni arról, vájjon az e tekin
tetben követett gyakorlatunk nem indít-e, akaratlanul is, egye
seket a hirdetett ige elhanyagolására?

A kegyelmi eszközök és az egyházi hivatal azon szoros 
összetartozásának, melynélfogva ige és szentségek csak annyi
ban kegyelmi eszközök, amennyiben az egyházi hivatal által 
em beri cselekvésnek  (hirdetésnek és kiszolgáltatásnak) tárgyai, 
két fontos következménye van az egyházi hivatalra vonatkozólag.

Először is az, hogy az egyházi hivatalnak igenis van ha
talma (potestas) arra, hogy „az igét hirdesse, a bűnöket meg
tartsa vagy megbocsássa és a szentségeket kiszolgáltassa" (Ág. 
H. 28. 5 ; 63. 1.), mert e hivatalban a tulajdonképeni beszélő 
és cselekvő maga a jelenlevő Krisztus. Az egyházi hivatalnak 
róm. kath. és evangélikus felfogása között, tehát nem az a 
különbség, hogy az egyik szerint az egyházi hivatalnak van 
hatalma, a másik szerint nincsen, mert hatalma mind a kettő 
szerint van, — persze a világi hatalom tekintetében egészen 
más a helyzet — hanem az, hogy az egyik szerint ennek a 
hatalomnak a forrása maga, a  hivatal tevékenységében jelen 
levő, abban beszélő és cselekvő Krisztus, úgyhogy a hivatal 
viselője mindig csak ő helyette (vice Christi. Ápol. 7/8. 4 7 ; 
162. 1.) tevékenykedik, a másik szerint pedig e hatalom forrása 
a hivatal viselője által elnyert természetfeletti adomány, mellyel 
a hivatal viselője önkényesen rendelkezik, mint közvetítő. Amily 
határozottan elutasítják hitvallásaink ezt az utóbbi felfogást, 
olyan erőteljesen hangsúlyozzák, hogy az egyház hivatalát vi
selő emberek által maga Krisztus beszél és cselekszik. Az ige
hirdetőkre folytonosan alkalmazzák Jézus szavait: „Aki titeket 
hallgat, engem hallgat" (Luk. 10, 16.), mert — mondja az Apo
lógia — „Krisztus azt akarja, hogy azok úgy tanítsanak, hogy 
az ő szójukon keresztül magát Krisztust hallják az emberek. 
Nem a saját szavaikat kell tehát hirdetniök, hanem az ő  igéjét, 
az ő  hangját és evangéliumát*'. A keresztelési ténykedésről 
pedig ezt olvassuk a Nagy Kátéban (IV. 10; 486. 1.): „Isten 
nevében megkereszteltetni, nem annyi, mint emberektől, hanem 
annyi, mint magától Istentől megkereszteltetni. Ezért, ha emberi 
kéz által történik is ez, mégis úgy kell becsülni és fogadni, mint 
ami valósággal az Isten cselekedete**. Hasonlóképen az abso- 
lutióról is azt mondja a Kis Káté (V. 16; 363. I.), hogy „azt a 
gyóntatótói úgy kell fogadni, mint magától Istentől jövőt, semmit 
nem kételkedve, hanem szilárdan hive, hogy azáltal a bűnök
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megbocsáttatlak a mennyben”. (V. ö. még: Schm. c. III. 7, lp 
8 ; 381. I., továbbá: Ap. 12, 3 9 -4 1  ; 172. 1.; vagy: Ág. H. XXV.
2. kk.). Ebből folyik hitvallásainknak az a tanítása is, amelyről 
újabban, ugyancsak szektárius hatás alatt, sokszor megfeledke
zünk, hogy t. i. a kegyelmi eszközök hatékonysága nem függ 
a hivatal viselőjének személyi minőségétől, de igenis függ a 
hirdetés tisztaságától és a kiszolgáltatás helyességétől. Pedig, 
ha az egyházi hivatal szolgálatában valóban maga Krisztus 
beszél és cselekszik, akkor ez nem is lehet másként.

Az egyházi hivatal és a kegyelmi eszközök szoros össze
tartozásának másik következménye, hogy ennélfogva az egyházi 
hivatal ugyanolyan nélkülözhetetlen és szükséges az  üdvösségre 
is, mint az ige, vagy a szentségek. Amikor Istennek úgy tet
szett, hogy a mi üdvösségünket az ige és a szentségek kegyelmi 
eszközeihez kösse, ugyanakkor hozzákötötte az egyházi hivatal 
által végzett igehirdetői és szentségkiszolgáltatói szolgálathoz is. 
Ezért mondhatja az Ág. H., hogy az örök javakat, „az örök 
igazságot, a  Szentlelket, az örök életet nem lehet elnyerni, ha
nem csak az igehirdetés és a szentségkiszolgáltatás hivatala 
(ministerium) által” (XXVIII. 8—9 ; 63. 1.). Sőt hitvallásaink any- 
nyira mennek ebben a tekintetben, hogy a róm. kath. papi 
ordinációt csak azért nem hajlandók szentségnek elismerni, 
„mert ott ezt nem az igehirdetés és a szentségkiszolgáltatás 
hivataláról értik, hanem a papokról (áldozatról), mintha az új
szövetségben is papságnak kellene lennie, amilyen a levitái 
papság volt, amikor a pap a népért áldozott és másoknak bűn
bocsánatot szerzett. Mi azonban tanítjuk, hogy Krisztus egyetlen 
áldozata a kereszten, eleget tett az egész világ bűnéért és hogy 
minekünk semmi más áldozatra szükségünk nincs. . .  Ha azon
ban az egyházi rend szentségét az ige és az evangéliumhirdetés 
hivatala szentségének akarnák nevezni, akkor semmi akadálya 
nem lenne annak, hogy az ordinatiót szentségnek nevezzük”. 
(Ap. 13. 7— 12; 203. 1. német szöveg.).

(Folytatjuk) Gy. D.

Magunk között.
Tűrhetetlen. Sok mindent tűrhetetlennek találunk, ami 

munkánkat akadályozza és hátráltatja, csak azt nem, hogy 
egyházi főhatóságaink körlevelei telve vannak sürgetésekkel, 
rendbírságok kilátásba helyezésével, kötelességmulasztás, köny- 
nyelmű feledékenység, rendszertelen és rendetlen munkarend, 
nemtörődömség és hasonló szolgálati lanyhaságok miatt. „A 
híveknek légy példa 1“ — vájjon milyen példa lehetek a híveim 
számára, amikor még önmagamat sem tudom fegyelmezni? 
Nevetséges dolog volna arról beszélni, hogy egy lelkészi irodá
ban is összecsaphatnak az aktatenger hullámai, amikor a leg
felsőbb fórumokon is alig évi 3000 aktaszámmal záródnak a
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folyó ügyek! Az alsóbb fokokon meg alig évi 500 akta szerepel I 
Vagy talán dicsekedni akarunk azzal, hogy minden más „fon
tosabb" dologban plusz jel van nevünk előtt, csak a megvetett 
skribler munkákat becsüljük le s tartjuk méltóságunkon alulinak 
a  velük való foglalkozást? Egyházi közéletünk szenved miatta 
sokat! Nem lehet pl. egyöntetű képet kapni a gyülekezetek 
teherviseléséről, mert Reszegepiskoltiról, vagy Zúgfalváról kép
telenség adatokat beszerezni! A „szigorú rendbírság" helyett 
megérdemeljük a fegyelmit!

Belmissiói jelentés. — Lelkészi jelentés. Hála Istennek, ez 
is van I Ahogy a tanítóság némely tagját kétségbeejti a legújabb 
miniszteri Utasítás kötelező „vázlat“-követelése, úgy hiszem, 
sok lelkészt meg megborzaszt a lelki munkáról teendő beszá
moló. Dunántúli egyházkerületünkben 12 év óta összefoglaló, 
részletes jelentést kell tenni az elvégzett belmissziói munkáról. 
Üjabban a gyülekezetben végzett lelki munkáról is külön lelké
szi jelentést kell a közgyűlés elé terjeszteni s azt a püspökhöz 
is fel kell terjeszteni.

Erre a két számadásra gondolva, a következő kérdőpon- 
iokat ajánlom meggondolásra és kitöltésre:

I. Lelki munka.
1. Igeszolgálat:

a) Az istentiszteletek időpontja:
b) Mely perikopa rendszer használtatott? (Oltári igék és szó

székiek ?)
c)  Mely énekdallamokat, hányszor énekelték és mely szöveggel ?
d) Az istentiszteleten átlag hányán jelentek meg vasárnaponként?
e) Hétköznapi könyörgések, vagy istentiszteletek: (időpont,

hányán ?)
f) Hétköznapi könyörgések, vagy istentiszteletek rendje: (litur

giával, vagy anélkül?)
g) Hétköznapon olvasott igék: (textusok)

2. Az Úrvacsora szentségével való élés?
a) Mikor osztottak Úrvacsorát? (Hány résztvevő volt?)
b) Volt-e közös gyónás? (Úrvacsora és gyónás együtt tartatik?)
c) Volt-e magángyónás? (hányszor?)
d) Hány beteggyóntatás volt? (Fi és nő?)
«) Szórványokban volt-e Úrvacsoraosztás?

3. Bibliakörök:
a) Időpontjuk:
b) Igeszolgálatuk: (Témakörök)
c) Hányán látogatták?
d) Munkarendjük: (milyen formák közt s hogy folyt le egy- 

egy óra ?)
•e) Voltak külön bibliai megbeszélések? 
í) Kik vezettek bibliaköröket?
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4. Kórházi és fogházi szolgálat:
a) Ki végzi a rendszeres kórház- és fogházlátogatást?
b) Milyen időközökben?
c) Hány beteget (rabot) látogatott meg?
d) Hányszor osztott Úrvacsorát nekik s hányán vettek ezen részt?
e) Kik segédkeztek a betegek (rabok) látogatásában és gon

dozásában ?
5. Lelkipásztori munka:

a) Lelkipásztori magánlátogatások száma:
b) Hogyan végezte ezeket?
c) Hány házi istentiszteleten vett részt a lelkész? Ellenőrzi-e azt?
d) Milyen a háziistentiszteletek lefolyása?
e) Ki vezeti a családokban a házi áhítatot? (Apa, anya?)
f) Van-e minden családnak Kiskátéja, Hitvallási irata?
g) Mennyiben látszik meg a lutheri szellem az egyes hajlékokban?
h) A békétlen családok békéjét elősegítette-e a lelkész s meny

nyiben ?
i) A válni akarókat figyelmezteti-e a  lelkész szándékuk súlyos 

voltára ?
j) A város (község) erkölcsi életének emelésében milyen mun

kát fejtett ki a lelkész?
k) Melyek gyülekezete kirívó rossz szokásai (bűnei) és hogyan 

küzd ellenük a lelkész?
l) Korcsmázás, kártya, hazardirozás, esztelen sportszenvedé

lyek ellen milyen eszközöket használ a lelkész?
m) Szükséges volna-e külön munkaerő beállítása a fokozott 

lelkipásztori feladatok sikeresebb megoldása szempontjából ?
6. Szórványgondozás:

a) Hány kilométernyire van a legközelebbi és- a legtávolabbi 
szórvány ?

b) Hány szórványgyülekezete van a lelkésznek? (lélekszám?)
c) Mely más felekezetüek között élnek az egyes helyeken híveink?'
d) Miben nyilvánult a szórványgondozás ? Hányszor volt künn 

az egyes helyeken és mikor?
e) Elég-e az eddigi szórványgondozás a híveknek?
f) Mi a véleményük a híveknek a körzeti lelkészségről?
g) Van-e készség önálló szervezkedésre? Milyen módúak a hívek?
h) Hányszor volt szórványistentisztelet, Ijol és mikor?
i) „ „ „ Úrvacsoraosztás és há

nyán vettek részt azon?
j) Hány hittanórát tartott a lelkész a szórványokban s mikor T
k) Ki készíti elő a konfirmandusokat a szórványokban?
l) Mely szórványokban vannak iskoláink ? Vagy kellene ilyen ?

II. Egyháztársadalm i munka.
1. Vallásos előadások:

a) Számuk, időpontjuk, címük:
b) Hol tartattak? Hányán látogatták azokat?
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c) Kik voltak az előadók?
d) Kisérőműsor: (kiegészítő műsor, karének, szavalat, szín

darab stb.)
2. Presbitereknek tartott előadások:

a) Időpont és témák:
b) Kik voltak az előadók?

-c) Mennyi a presbiterek száma? Részt vettek mindig mindnyájan?
d) Milyen társadalmi osztályból választják a presbitereket?
e) Milyen a presbiterek viszonya az egyházhoz?

3. Nőegyleti munka:
a) Milyen munkát fejt ki a lelkész a nőegyletben?
b) Mikor tartják összejöveteleiket?
c) Mennyi a tagok száma?
d) Milyen előadásokat tartottak? Hányat?
e) Kik tartották az előadásokat és mikor?
f) Milyen egyháztársadalmi munkát végez a Nőegylet?
g) Mennyi a vagyona ? Mennyit fordított jótékony célra ? Mire ?

4. Énekkar:
a) Milyen énekkara van a gyülekezetnek ? (Vegyes-, férfi-, vagy 

nőikar ?)
b) Mennyi a tagok száma? Mikor jönnek össze?
c) Mikor szerepelnek? Évente hány új éneket tanulnak?
d) Magasabb egyházi zenére felhasználható-e a kar? (Sympho- 

nikus zenekarban.)
e) Van-e zenekar? Ki vezeti, mikor szerepel?
f) Egyházzenei szolgálat? (Liturgiái törekvések?)
g) Kik az orgonistái a gyülekezetnek? Képzettségük?

III. Ifjúsági munka.
1. Mindennapi és ismétlőiskola:

a) Tanulók létszáma mindennapi és ismétlőiskolában? (fiú, 
leány.)

b) Szorgalmi idő: (heti hány óra. ismétlősök mikor ?)
c) Az iskolai év eseményei:
d) Iskolalátogatók: (Kik, mikor ?)
e) Reggeli áhítatok? (Vezérfonal, sorrend?)
f) Van-e Ifjúsági Vöröskereszt; Cserkészcsapat?
g) Mesedélutánok, madarak és fák napja?
h) Anyák napja? Hősök napja?
i) Karácsonyfa-ünnepélyek?
j) Lelkész mely napokon foglalkozott az ifjúsággal?
k) Szülői értekezletek? (Mikor, hányszor, részt vett-e minden 

szülő ?)
l) Tantestületi értekezletek? (Voltak-e, hányszor, témájuk?)
m) Anya- és leánygyülekezetek ifjúságának egymáshoz való 

viszonya? (Miben nyilvánult, hogyan keresik az egymással 
való kapcsolódást?)
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2. Lelkészi munka az ifjúság közt:
a) Mikor, milyen témákról beszélt?
b) Gyermekistentiszteletek ? (Mikor, témák, résztvevők száma ?)
c) Gyerm.-istentisztelet liturgiával vagy katechizációval tartatik?
d) Ki végzi a  hitoktatást?
e) Hány koráit énekel az ifjúság?
f) Hány bibliai történetet dolgoztak fel s melyeket?
р) Hány aranymondást, vagy bibliai Igét tudnak a gyermekek ?

3. Vasárnapi iskola:
a) Ki vezeti a  vasárnapi iskolát?
b) Mikor tartják, hol és évente hányszor?
с) Témák? Aranymondások?
d) Hány Igét tanultak ebben az évben?
e) Missiói gyermekszövetség van-e?
f) Mennyit gyűjtöttek s mennyit mire fordítottak?

4. Konfirmációi oktatás:
a) Ki végzi? Mettől-meddig?
b) Konfirmációi tankönyv?
c) Egy konfirmációi óra sorrendje? (Kidomborodik-e a konf. 

nevelés célja ?)
d) Konfirmációi vizsga és időpontja? Együtt tartatik-e az Úr

vacsoraosztással ?
e) Konfirmandusok száma? (fiú, leány,)
f) Mi történik az ifjúsággal a  konfirmáció után?
g) Van-e megkonfirmáltak egyesülete?

5. Ifjúsági Egyesület:
a) Van-e és ki vezeti?
b) Szervezett-e? Tagok száma?
c) Heti összejövetelek száma? Sorrendje, témák?
d) Tagja-e az egyesület a KlE-nak, vagy más alakulatnak?
e) Belekapcsolódik-e a gyülekezeti munkába? Miben nyilvá

nul ez?
f) Ifjúság és szülők között milyen a viszony?
g) Milyen nevezetesebb munkát fejt ki az ifjúság? Kézműipar, 

fonás, slöjd.)
h) Rendezett-e az ifjúság önálló előadói estéket, szinielőadáso- 

kat, szeretetvendégséget, hányat, mikor és mily alkalomból ?
6. Leányegyesületi munka:

a) Szervezve van-e és ki vezeti?
b) Tagok szám a: (Fiuk, leányok?) Van-e külön serdülő munka?
c) Heti összejövetelek száma, sorrendje, témák?
d) Tagja-e a KIE-nak, vagy más országos alakulatnak?
e) A gyülekezet életével való kapcsolata? Miben nyilvánul?
f) Munkaköre? (Fonók, munkájuk, hatásuk, irányuk.)
g) Népművészet, tanfolyamok, gyöngyösbokréta?
h) Rendezett a leányegylet szeretetvendégséget? Lefolyása, 

meghívottak ?
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7. Leventeegyesületi munka:
a) Ki a levente oktató?
b) Tagok száma, munkaköre, összejövetelek?
c) Az egyházzal való kapcsolat I
d) Istentiszteletre való felvonulás?
e) Testületi szellem, fegyelem, hazafias érzés?
f) Van-e leventezászló, kitüntette-e már magát az egyesület?

8. Cserkészmunka:
a) Van-e és ki végzi?
b) Tagok száma? (Fiuk, leányok?) Hány csoportban jönnek 

össze ?
c) Munkakör, összejövetelek?
d) Az egyházzal való kapcsolat?
e) Testületi szellem, fegyelem, hazafias érzés?
f) Van-e cserkészzászló ?
g) Avatási ünnepély? Egyenruha?
h) Kitüntette-e magát az egyesület? Hol, mikor?
i) Szülői házzal való kapcsolat?
j) Milyen nevet vett fel az egyesület?

9. Középiskolai ifjúsági munka:
a) Milyen középiskolákból adódnak a tagok? Mennyi a tagok 

száma ?
b) Van-e szervezett Diákszövetség?
c) Munkaköre, heti összejövetelek szám a?
d) Belmissiói kör van-e? Lutherszövetség?
e) Bibliatanulmányozás? Bibliakör? Tagok száma?
f) Hol tartják az összejöveteleket?
g) Ünnepélyek? Hányszor, mikor, témák?
h) Van-e külön ifjúsági istentisztelet? Mikor? Hol tartatik?
i) Miben nyilvánul az egyházi öntudatra való nevelés?
j) Járnak-e pontosan az istentiszteletre?

10. Egyetemi Lutherszövetség:
a) Van-e? Szervezett? Elnökség?
b) Munkája, heti összejövetelei?
c) Bibliakör?
d) Ünnepélyek, nyilvános estélyek? Szeretetvendégség?
e) Egyetemi istentiszteletek?
f) Egyházi öntudatot fejlesztő előadások, összejövetelek, társas 

körök ?
g) Anyagi támogatás ? Segélyegylet ? Munkaköre ? Segélyezések 

száma, mérve?
h) Tagja-e az egyesület az OLSz-nak?
i) Van-e közös protestáns szervezete?
j) Az egyházhoz való viszonya?
k) Társadalmi munkája?
l) Mit várna az egyesület az egyháztól?
m) Szükséges volna-e külön ifjúsági lelkész ?
n) Egyetemi templom épülhetne-e, hol, miből, hogyan?
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IV. Statisztikai adatok.
1. Születések: . . . .  fi, . . . .  leány, ......... összesen.
2. Konfirmáltatott: . . . .  fi, . . . .  leány, .........összesen.
3. Esketések szám a: . . . .  tiszta evang. pár, . . . .  vegyes

pár; nevezetesen: . . . .  ev. férfi más (milyen) vallású nővél; 
. . . . ev. nő, más (milyen) vallású férfiúval; összesen esküdött 
egyházunkban: ......... pár.

4. Reverzális: . . .  javunkra; . .  . . esetben kárunkra; ne
vezetesen : . . . .  vallású nő...........vallású férfi javunkra; -------
nő, . . . . férfi kárunkra. Mi volt az oka a kárunkra történt 
reverzálisoknak ?

5. Halálozás: . . .  fi, . . . .  nő, összesen . . . .  ember.
Természetes szaporodás . . . .  lélek; %-okban kifejezve: . .% .

6. Betérés: . . .  fi, . . .  nő; összesen: . . .  Mely vallásból?
7. Kitérés: . . .  fi, . . .  n ő ; össszesen: . . .  Miért ? Mely 

vallásra?
8. Betérés és kitérés egybevetése:

V. Gyülekezeti háztartás.
1. Adókivetés:

a) Összes kivetés: 1. Pénzben . . . .  Pengő; 2. Terményekben 
. . . .  Pengő érték.

b) A legnagyobb adó: 1. Pénzben . . . .  Pengő; 2. Termények
ben . . . .  Pengő érték.

c) A legkisebb adó: 1. Pénzben . . . .  Pengő; 2. Termények
ben . . . .  Pengő érték.

d) Milyen adóalapok után vettetik ki az egyházi adó?
e) Hány százaléka az egyházi adó az államinak?
f) Mennyi külön az egyházi és külön az iskolai adó? a) . . .  P,

b) . .  • Pengő.
g) Együttesen vettetik-e ki?
h) A politikai község adójával együttes kezelésben van-e?
i) Adóhátralékok összege: a) egyházinál: . . . .  P, b) iskolai

nál : . . . .  Pengő.
2. Mennyi adóalapi segélyt kapott a gyülekezet?
3. A gyülekezet tartozásai:
4. A gyülekezet takarékbetétjeinek összege:
5. A gyűl. alapjainak, alapítványainak, öröktőkéinek értéke:
6. Önkéntes áldozatkészség:

a) Vasárnapi perselypénzek évi összege: . . .  Pengő . . .  fill.
b) Külön célú adományok: (Milyen célra ?) . . .  Pengő . . .  fill.
c) Szegények segélyezésére: . . .  Pengő . . . fill.
d) Gyámintézeti gyűjtések: . . .  „ ...........
e) Külmissiói gyűjtések: ........................... „
f) Bibliaterjesztésre: . . .  „ . . .  „
g) Evang. sajtóra: . . .  ...............  „
h) Fogházmissióra: . . .  ...............  „
i) Gyermekek és szegények karácsonyára: . .  Pengő . . .  fill.
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j) Orsz. Lutherszövetségnek:         . .  .  Pengő    . . . fill.
k) Missióegyesületnek:                  . . . „ . . .  „
l) Építő egyházaknak: .  .  .  „        .  .  .   „
m) Egyébb gyűjtések: .  .  .  „        .  .  .   „

VI. Az év esem ényei.
1. Mi történt a gyülekezetben?
2. Fontosabb közgyűlési határozatok:

VII. A  gyülekezet helyzete.
1. Viszonya a hatóságokhoz:

a) Szívesen vállalnak-e híveink egyházi és politikai községi 
tisztséget ?

b) Világi hatóságok iránt rokon-, vagy ellenszenv uralkodik-e?
c) Pártszellem? (Milyen politikai párt van többségben a gyü

lekezetben ?)
d) Politikai községi vezetőség iránt táplált viszony milyen?
e) Járási hatóságokhoz és vármegyei vezetőséghez s a kor

mányhoz milyen ?
f) Mit várna népünk a hatóságoktól?

2. Más egyházakhoz való viszony?
a) Milyen más egyházak vannak a községben (városban ?)
b) A velük való viszony?
c) A szekták hódítanak-e? Számuk emelkedik? Esik? Terje

désük oka?
d) Az egyháztagok véleménye a szektákról?

3. Esetleges sérelmek:
VIII. A  jöv ő  év m unkafeladatai és tervei.

A statisztikának is van lelke! Minden attól függ, hogy 
milyen szívvel és lélekkel fogunk hozzá az adatgyűjtéshez. Ha 
csak kényszerű nyűg a statisztikai ívek kitöltése számunkra, 
akkor nem lesz belőle más, mint adathalmaz, s nem valószínű, 
hogy őszinte és igaz tájékoztatást fog nyújtani a kérdezett do
logra nézve! Vigyünk lelket a statisztikába és akkor hozzánk 
is fog szólni annak a lelke.

Fuchs János
egyházaskozári lelkész.
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Vasárnapi és ünnepi beszédek.

Víztől és Lélektől. . .
Szentháromság vas.

János 3, 1—15.

Nem olyan természetes dolog az, hogy Jézushoz bármikor 
el lehetett menni. Korán reggel vagy későn éjjel mindig nyitva 
volt az ajtaja és a szíve az emberek előtt. Hányszor hivatkoz
hatott volna elfoglaltságára, fáradtságára 1 De egyszer sem cse
lekedte. Aki az emberek szívét meg akarta nyitni az Isten szá
mára, annak mindig nyitva kellett tartania a szívét az embe
rek előtt.

Jézusnál nem volt alkalmatlan idő. A tanítványok, amikor 
alkalmatlannak tartják az időpontot és el akarják küldeni tőle 
az embereket — Jézus készen van mindig arra, hogy nehéz 
lelki kérdésekkel gyötrődő emberekkel beszélgessen. Nikodémus 
éjjel jött Jézushoz. Amikor elhalkult a világ zaja, amikor az 
éjszakai csöndben olyan jó mindentől elvonatkozva hallgatni 
az Isten hangját, —  amikor az emberek előítéletei, kísértései 
eltűnnek az éj leple alatt, olyan jó egyedül lenni a Mesterrel. 
Áldott dolog az, amikor reggel a napi munkára a Krisztus szava 
ád erőt! Boldog ember az, akit a nap heve, a munka törődései 
között megint csak ő erősít. Sokszor pedig egész életre döntő 
jelentőségű dolog az, hogy az éj sötétje nem hozza szemünkre 
az álmot, és minél nagyobb kívül és belül az éj, annál köze
lebb a Krisztus, hogy segítsen.

Krisztus előtt az időn kívül a hozzájövök személye is 
mindegy. Fontos és sietős utján megáll egy koldus kedvéért, 
— de a zsidók fejét és főemberét is csak úgy fogadja, mint 
egy küzködő és békességet kereső embert. Előtte mindegy, hogy 
éjjel vagy nappal, titkon-e vagy nyíltan, bátran-e vagy félénken, 
koldusok rongyában vagy királyi palástban jön-e valaki —  
Krisztus mindig készen van a fogadásra.

Jöjj tehát, menjünk Nikodémussal együtt mi is Jézushoz. 
Bármilyen méltatlanok és bűnösök, hűtlenek és lázadozok, neki- 
iramodók és visszaesők vagyunk is, ahogyan és amilyenek va
gyunk — úgy menjünk Jézushoz. Ne nézzünk arra, hogy Jézus 
szemei előtt összeomlik minden, amibe mi úgy szeretünk bele
kapaszkodni, ne sirassuk embervoltunk minden értékének por- 
bahullását — a Krisztus közelében újjá lehet minden. Ott el 
lehet kezdeni még egyszer mindent élőiről, — de nélküle min
den törekvés, igyekezet, munka, érték és kincs, minden rommá 
és bűnné lesz és nem marad számunkra semmi menekvés.

Krisztus közelében látjuk meg mindennek az igazi arcát. 
A magunk lelkéét is, a keresztyénségünkét is. Nikodémus is 
kemény beszédet hallott. Ott látta meg, hogy Krisztus szemében
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nem elég a vallásosság, ha nincsen hit. Nem elég ha vallásosak 
vagyunk, de nem vagyunk hívők. Nem elég elismerni azt, hogy 
Krisztus nagy, Istentől küldött tanító, de ugyanakkor nem az 
én személyes megváltóm. Valahogyan a mi keresztyénségünk is 
ugyanolyan, mint Nikodémus. A világ előtt bátortalan a Krisztus 
megvallására és sokszor gyáván húzódik félre és titkon hagyja 
nyomtalanul szétszóródni az erőit. Vallja, nevében hordozza a 
Krisztus nevét, de rajta van a Krisztus vádja: te Izrael tanítója 
vagy, te keresztyén vagy, követőm vagy, igém hirdetője és 
hallgatója vagy és nem tudod, hogy melyek a legszükségesebb 
dolgok. Sok köztünk és bennünk a panasz a saját keresztyén
ségünk gyengesége miatt és milyen gyakran az ajkunkon ül a 
sopánkodás szava: mi módon születhetik újjá valami, ami úgy 
kiöregedett, elkorcsosodott, megmerevedett ? S a Krisztus közel
ségében minden kérdésünk egy mondatban kapja meg válaszát, 
Ítéletét, de egyúttal a kegyelem útját is : szükség néktek újon
nan születnetek!

Újjászületés nélkül nincsen keresztyén élet. Ami testtől 
született, test az. Nem elégséges a mi számunkra, ha az Isten 
teremtői rendje szerint test szerint születünk e földi világba. 
Még az sem elégséges, ha elismerjük és tudjuk a Krisztus meg
váltói áldozatát — újjá kell születni a Lélek szerint is. Szent- 
háromság ünnepe épen arra figyelmeztet, hogy az Isten teremtő, 
megváltó munkáját a megszentelésnek be kell fejeznie. Minden 
keresztyén embernek kétszer kell megszületnie: egyszer test, 
egyszer lélek szerint. Az újonnan-születést az ige eredeti szö
vege „felülről* való születésnek mondja. Egyszer itt a földi 
világból, emberből vesszük az életet, másodszor onnan felülről, 
Isten Leikétől kell megszületnünk. Az újjászületés Isten mun
kája: épen ezért újjászülethet az ember ha vén is, ha fiatal. 
Nem függ időtől, embertől, bűntől, semmitől — csak annak a 
meglátásától, hogy nekem „szükség* az újjászületés. Létérde
kem, az életem értelme, boldogsága, a lelkem örök élete függ 
tőle. A testtől született test fölött diadalt fog ülni a halál. Nem 
kóstol halált, aki újjászületett.

Azt mondja Jézus az újjászületésről: szükség néktek —  
viztől és Lélektől újjászületnetek. Víztől. Jelképezi a keresztség 
szentségét. Istennek azt a kegyelmét, amikor már a születésnél 
övének elfogad, a keresztség vizével megtisztít, megszentel. A 
testtől született testet érinti a keresztség vize. Tehát a testet is 
megszenteli Isten. Azért nem élhet az én testem akármilyen 
életet, mert az is Istennek van odaszentelve. Tiszta testi életet, 
világosság cselekedeteit várja tőlem az Isten; a szemem a lélek 
tükre kell hogy legyen, arcomon Isten képe és hasonlatossága, 
testi egész életemben tisztaság és becsület. Nem őrizhető meg 
a lelkem tisztasága, Istenhez való hűsége a testem nélkül. Ha 
a szemem gonosz, a testem tisztátalan, a bűnnek korlátlan ta
nyája —  a lelkem az üdvösségével fizet érte. Azért kell viztől 
—  a keresztség újjászületésének fürdője által újjászületni.
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Az Isten igéjével egyesített viz jelképezi az ige tisztító 
«rejét is. Ahogyan a viz megtisztít a szennytől, ugyanúgy az 
ige a bűntől. Nemcsak a test, a lélek is megkereszteltetik. Min
denek előtt az igével. Ige nélkül a viz puszta viz — mondja 
Luther, de igével hatalom Isten kezében, amely megtisztít a 
bűntől, életet szerez, megtörve a bűn és az ördög hatalmát. —  
Milyen keveset gondolunk mi arra, hogy milyen nagy kegyelem 
az életünkben a keresztség. Hány hívő ember van, aki talán 
még sohasem adott hálát Istennek, hogy őt már gyermekségé
ben övének elfogadta.

A víztől újjászületés nagy megtisztulást is jelent. A bűnnel 
való leszámolás nagy elkötelezését. Akit a keresztség szent 
vizében gyermekének fogadott a Szentháromság, az egész életére 
a bűnnel való leszámolás harcát vette magára. Nem élhetünk 
kényelmes, bűnben elmerült, talán „vallásos" életet, de a bűn 
hatalma nem csökken az életünkben. Aki Lélektől újjá akar 
születni, annak meg kell látnia és le kell számolnia a bűnnel.

A keresztség nemcsak vízzel és igével kapcsolatos, hanem 
a Krisztus halálába való bekapcsolódás. Mi a Krisztus halálába 
keresztelkedünk meg. Addig a bűnnel nem tudok leszámolni, 
amíg meg nem látom az érettem a keresztre felemeltetett Krisz
tust. Az érckígyó a pusztában haláltól mentett meg — a keresztre 
felemelt Krisztus, s az ő megtisztító aláhulló vére tisztítja meg 
szívem és készíti el a Lélektől való újjászületésre. Meg kell 
halnom a bűnnek, önmagámnak, hogy életet találjak. Ha járni 
akarok Isten útjain, engednem kell, hogy Isten elvegye a lábai
mat, ha látni akarok, kell hogy Isten elvegye a szemem világát, 
ha élni akarok, meg kell halnom, meg kell „öldököltetnem". 
így készülünk elő a Lélektől való újjászületésre.

A Lélektől való újjászületés Isten kegyelmi munkájának 
az utolsó része.

A teremtés munkája Isten kizárólagos tulajdona. A meg
váltás Krisztus munkája. A megszentelés is teljesen Istené. 
Amint nem tudom, mikor és honnan jő a szél — úgy nem tu
dom, mikor kezdődött el bennem a Lélek munkája. Zúgás, néha 
recsegés-ropogás jelzi a szél útját, —  teljes összetörettetés, az 
ó-ember összeomlása kiséri a Lélektől való újjászületést. Várat
lan és kiszámíthatatlan, de annál biztosabb a Lélek munkája 
annál az embernél, aki a víztől való újjászületés minden komoly 
kötelezését magára veszi.

Nem tőled függ! Isten áldott kegyelme cselekszi veled, 
hogy újjá tesz az örökéletre. Vedd magadra a víztől való újjá
születés minden kötelezését, lásd meg bűneidet, hogy meglát
hasd az éretted keresztre emelt Krisztust, higyj a Jézus Krisz
tusban, hidd, hogy Isten tud a te kőszívedből is fiúi új szívet 
teremteni magának — s a Lélek újjászül téged új életre. Nem 
fogsz elveszni, mert, akik újjászületnek víztől és Lélektől, azok
nak örök életük van. Ámen.

Zászkaliczky Pál
fóti lelkész.
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Egy pergő film.
Szenthár. u. I. vas.

Luk. 16, 1 9 -3 1 .

Szentháromság vasárnapja záróköve a karácsonyi, húsvéti 
és pünkösdi ünnepkörnek, amely három ünnepkör elénk tárja 
ennek a félelmetesen nagyszerű mindenségnek, e mindenség 
két világának, a látható és láthatatlan világnak Alkotóját, Kirá
lyát. Elénk tárja, hogy e Király a mi édes Atyánk és hogy mit 
tett Ő érettünk, gyermekeiért, hogy minden dicsőségének része
sei lehessünk.

Az ezután következő vasárnapok felhívó jelek, mit tegyen 
az ember Isten országáért és az emberért és kérdőjelek, vájjon 
megteszi-e azt?

Ez az első vasárnap is elénk állítja már a gyakorlati élet 
egyik legsúlyosabb kérdését: a szegénység és gazdagság kér
dését. Ezt a világmozgató problémát.

S ha ezt a példázatot jól szemügyre vesszük, úgy érezzük, 
mintha egy filmszalag peregne le előttünk. Képsorozat, amely 
színpompájával, változatosságával, megdöbbentő igazságszolgál
tatásával lenyűgöz bennünket. És amint a filmszalag lepergett 
és kigyúlnak a lámpák s mi emberek egymás szemébe nézünk, 
mint a rajtakapottak, először lesütjük zavart tekintetünket, de 
azután erősen megfogjuk egymás kezét — gazdagok és szegé
nyek, tehetősek és tehetetlenek, Isten nélkül mind koldusok, 
Istennel mind királyfiak és égre nézve úgy érezzük és meg is 
fogadjuk, hogy ezentúl melegebb lesz a szívünk.

*
1. Az első kép. Tárgya: „Vala egy gazdag ember és öltö

zik vala bíborba és patyolatba, mindennap dúsan vigadozván." 
Ragyogó színek peregnek a vásznon. Ápolt park közepén pom
pás kastély, melyből napról-napra kicsendülnek a vigadozás 
andalító hangjai. Bent suhogó selyem, bibor és bársony hival
kodnak, szakácsművészet remekei és mámorba ringató italok 
kínálkoznak. Ebben a házban minden bőségről és jólétről han
goskodik. Ennek a nagy módnak, fénynek, vagyonnak birtokosa 
nagyra bízatott. Ennek olyan kiváltságos eszközök állottak ren
delkezésére, melyekkel Isten szerint örvendezővé, boldoggá és 
boldogítóvá tehette volna életét. E javakkal annyira megáldott 
ember szívének Isten iránt túláradó hálával annyira el kellett 
volna telnie, hogy az segítő, gyógyító szeretetben csorduljon ki. 
Ennek éles szemmel meg kellett volna látnia az élet hiányait 
és nyomorúságát, szakadékait, arcok sápadtságát és vértelensé- 
gét, emberek rongyait és árvaságát. Ennek az embernek jóté
kony, meleg, fehér kéznek kellett volna lennie. Ennek az em
bernek mindene volt. Csupán egy valamije nem volt. Nem volt 
szíve. És így azután nem volt semmije. Lett bíborba öltözött 
koldus. „Az a neved, hogy élsz és halott vagy." Kitenyészett
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a teste és annak minden megnyilvánulása, a lelke azonban 
elsorvadt és telve lett hullafoltokkal.

Ennek a gazdagnak képében tükröződik a ma világának 
arca. Nemcsak azoké a kapitalistáké, akik pazarul szórják a 
kincseiket, amikor a saját kényelmükről, inyenckedésükről, 
éldelésükről van szó, vagy amikor fokozott hivalkodással akar
nak túltenni hasonló gondolkozásu társaikon, — de vakok és 
süketek embertestvéreik sokszor annyira kiáltó nyomorúságával 
szemben, — hanem minden szívtelen öncéluaké, a maguk e 
világ szerinti életét keresőké, a mások testi és lelki Ínsége iránt 
érzésteleneké, akik bűnös közönnyel mennek el mások testi, 
lelki bajaik mellett.

2. De pereg a film. S ime egy másik képcsoport játszik 
a színen. „Vala egy Lázár nevű koldus, ki az ő kapuja elé volt 
vetve, fekélyekkel tele." Elénk, éles kép ez is. Legalább olyan 
színes, mint a másik, csakhogy döbbenetesen sötétek a színei. 
Az éhség, a betegség, az elhagyatottság, a részvétlenség és ki
szolgáltatottság festette őket oly sötétre, amilyenre csak a leg
nagyobb művész: az élet tud festeni. A rozzant viskó, hol 
éjjelente meghúzódik, a rongyok, melyek kiaszott testét takarják, 
az emésztő kívánság, mely a bővelkedők asztaláról lehullott 
morzsákért is hasztalan eseng, a nyílt fekélyek, melyeket a 
kutyák nyalnak, kiáltó vonásai élete képének. Mi minden szép 
és gyönyörködtető, mennyi napfény és illat, melyből neki kós
tolónak sem jutott és mennyi csalódás, keserűség, árny és tövis, 
melyekből élete szövődött. Ebben az emberi életben összesűrü- 
södött minden, ami kétségbeesésbe kergethette, a világrend ellen 
lázongóvá tehette volna és zúgolódással tölthette volna el a 
lelkét és átokkal az ajkát. Ennek a szánalomra méltó koldusnak 
semmije nem volt. Csupán egy valamije volt. Csendes, alázatos, 
béketűrő szíve. És így mindene volt. A rongyok alatt királyfi 
rejtőzött. Az a neved, hogy halott vagy és élsz! Teste a kínok
tól és nélkülözésektől elsorvadt és kisebesedett, lelkén azonban 
kinyíltak az örökélet szirmai.

Ennek a szegénynek életében is tükröződik a ma világának 
area. A kifosztottaké, a megrövidülteké, a sápadt nélkülözőké, 
a tej és levegő nélkül tengődő vérszegényeké, a robotosoké és 
kiuzsorázottaké, állás és kenyérmorzsák után kivánkozóké, azoké 
a testi és szellemi proletároké, akik nagy árvaságukban, otthon- 
talanságukban, tanácstalanságukban, lelki ínségükben valami 
szent, tiszteletreméltó türelemmel várják a szebb jövő hajnal- 
hasadását. A nagy várakozóké. . .

3. íme azonban színváltozás van. Új jelenetek szövődnek 
a vásznon. A halál tart diadalutat. Temetés van. Valahol a kül- 
utcában. Szegényes dísztelen temetés. Temetik a város koldusát. 
Ugyan ki venne róla tudomást. Árva csengetyüszó talán minden 
kísérete a festetlen koporsónak, melynek lakójáról ennyit állapít 
meg a világ: „ez is jól járt végre", — vagy ezt teszi hozzá 
még: „szegény ördög, amilyen volt élete, olyan a temetése".
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Ki figyelne fel arra, hogy itt nem néma film, hanem hangos 
film pereg. Ki gondolna arra, hogy csak a kagylót kell feltenni 
fülünkre és beállítani a menny hullámhosszára s hallga! égi 
dalárda szól: „aki győz, az fehér ruhába öltözik®, „aki győz. 
örökségül nyer mindent®, „ezek azok, akik jöttek a nagy nyo
morúságból®. Csak a nagy távcsőt kell feltenni szemünkre s 
ime zárak pattannak és angyalok írják be Lázár nevét az élet 
könyvébe.

Ki figyelne minderre, amikor egy másik temetés szem
fényvesztő ünnepélyessége hív. Temetik ime a város, a vidék 
közismert gazdagját. Csupa fény és pompa minden. Amivel az 
ember el szereti leplezni az enyészet rútságát, a halál hatalmát, 
az oszlás elviselhetetlen szagát. Aranyos koporsó, bíbor és se 
lyem, balzsam és tömjénfüst, virágillat és pálma, kórus és dicső
ítő beszéd. Csak aki a mennyei antenna hangjaira figyel, annak 
fülébe az előbbiekkel valami dissonans melódia csendül: „aki 
a testnek vet, a testből arat örök veszedelmet...®

4. Az utolsó képcsoport a túlvilág megrendítő jeleneteiből 
tevődik össze. Az egyik jelenet címe ez lehetne: „a nagy ki
egyenlítődés*. Az írás egyszerűen így fejezi ezt k i: „emlékezzél 
meg róla, hogy te javaidat elvetted a te életedben, hasonlóképen 
Lázár is az ő bajait; most pedig ez vigasztalódik, te pedig gyöt- 
rettetel®. De ez egyszerű szavak mögött az Isten elől való örök 
elvettetés emésztő kínja, viszont az Isten dicsősége részességé
nek üdvözítő örvendezése rejtőzik.

Lehetne ez utolsó képcsoport egyik jelenetének címe ez is : 
„a túlsó partról visszatekintve®, vagy „emlékezés®. S a vissza
tekintés és emlékezés nyomán felvonul az emberiség négy cso
portja, melynek egyikébe te is beletartozol.

Az egyik a gazdag gazdagok csoportja. Azoké, akik tisztes 
örökség, vagy még tiszteletreméltóbb munkájuk nyomán bőséges 
anyagi javakkal rendelkeznek. Gazdagok. Gazdagok azonban 
csak azért, mert javaikkal párosul az Istenben gazdag lelkűk. 
Van szemük a látásra. A szépnek, jónak, igaznak meglátására. 
Van szívük a részvétre és kezük a szent és áldott osztogatásra. 
Az örök, nagy kapitalistának: az Istennek jószívű pénztárosai 
ezek.

A másik csoport, a szegény gazdagok tekintélyes számú 
tábora, melynek képviselője a mai példázat szánalomra méltó 
bukott hőse.

A harmadik csoport a gazdag szegények csoportja, akik
nek anyagi javakból, a föld örömeiből kevés jutott és akik úgy 
vannak „mint ismeretlenek és mégis ismeretesek; mint meghol
tak és im élők; mint ostorozottak és meg nem ölöttek. Mint 
bánkódok, noha mindig örvendezők; mint szegények, de soka
kat gazdagítok; mint semmi nélkül valók és mindennel bírók®. 
(II. Kor. 6, 9 - 1 0 . )

A negyedik csoport pedig a szegény szegények csoportja. 
Azoké, akik a nélkülözés, betegség és bajok súlyos keresztjét
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hordozzák. De akik nem ezért szegények, hanem azért, mert 
keresztjük nem a reményt, nem az alázatosságot, nem az Isten
hez való odamenekülést, — ellenkezőleg, a zúgolódást, az irigy
kedést, a gyűlöletet váltja ki. Szegények Istenben s készek vele 
perbe állni és készek lennének lángba borítani a világot.

Megállapítások ezek a túlsó partról visszatekintve.
És lehetne ennek az utolsó képcsoport egyik jelenetének 

még ez a cím e: „a nagy tanulság". A hangos filmnek hozzánk 
üzenése. Mely üzenés úgy hat, mint az ébresztő csengő szava, 
vagy úgy, mint a vészharang kondulása. Az egész példázat 
nekünk szól, de ez az ige egészen a szívünkbe hasít: „Van 
Mózesük és prófétáik; hallgassák azokat".

Igen, van Mózesünk és vannak prófétáink és mindenek- 
felett van Prófétánk, aki a Világ Világossága, aki bevilágít az 
élet rejtelmeibe, a halál éjszakájába, az örökkévalóság rejtelmes 
országába, Ut számunkra és Igazság értünk és Élet minékünk. 
S bizony mind vak és botor az, aki babonás félelemmel, balga 
asztaltáncoltatással, hátborzongató spiritiszta szeánszokkal, tiltott 
utakon igyekszik elköltözött túlvilági szellemekkel kapcsolatot 
keresve tekintgetni az örökkévalóság rejtelmeibe kisértve az 
Istent. Bizony senki sem mehet az Atyához, másként, mint 
egyedül Jézus által! Bizony kívüle: „nincsen senki másban 
idvesség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más 
név, mely által kellene nékünk megtartatnunk."

*
Lepergett a filmszalag. Oszlik a nézők serege. És meg

szólal az egyik: valóban nem kis probléma a szegénység! Sá
padtság és bágyadt tekintet, lelencgyermeksorok, munkanélküliek 
szomorú serege, szülők álmatlan éjszakái, pince és padlásszobák 
nyomorúsága és tragédiái, nyomor és inségtanyák, szellemi sö
tétség, lelki sivárság és meghasonlás, a Duna hullámai.. .  bizony 
sokszor ezek a színei és vádoló u tja i.. .  És megszólal a másik: 
nagy probléma ám a gazdagság is. önzés az ösztönös törvénye, 
mohóság és elégedetlenség a rugója és ösztönzője. A szív meg
kövesedése s a lélek elsorvadása a fenyegető veszedelme. Kisér
tés az útja és igen sokszor halálos tőrbehullás a tragédiája... 
És megszólal egy harmadik: bizony súlyos probléma mindkettő, 
hátha még szembe kerül egymással. Amint a gazdagság kiadja 
a jelszót: világ kapitalistái egyesüljetek, hogy azután szervezet
ten folyjon a kihívó és életfogyasztó szipolyozás.. .  vagy amint 
a szegények lihegik gyűlölettől vérbenforgó szemmel: világ pro
letárjai egyesüljetek. Bizony veszedelemmé lesz, amint az anyagi, 
szellemi és lelki kincsek birtokosainak nem a segítés és szeretet, 
hanem a kihasználás, uralkodás és letiprás lesz a lelke; s ve
szedelem és pokol kerekedik ott, ahol a szegénynek nem a 
becsületes munkakészség és bizalommal teljes istenfélelem és 
remény, hanem a boszu és világfelforgatásra való készség és 
szándék a mozgató erője.

A megbeszélésbe most belészól egy mennyei hang: lás-



250

sótok, minden a lólek síkjában dől el, egyébként is én mindent 
jóváteszek. . .

Vigyázzunk! Omoljanak le közöttünk a hideg szív építette- 
válaszfalak, hidaljon át és szőjjön össze mindent a hitből szü
lendő szeretet, hogy leomolhasson az ezen válaszfalak folyomá
nyaként épült — minket a túlvilágon elkülönítő nagy válaszfal, 
a közbevetés fala s lehessünk mind Isten dicsőségének boldog 
örökösei. Ámen.

Bakay Péter
apostagi főesperes lelkész.

Az anyaszentegyház isteni és emberi 
értékelése.

Vázlat sztháromság u. 2. vas.
Luk. 14, 16—24-

Jézus egy alkalommal egy farizeus asztalánál ül, mint meg
hívott vendég. Mint mindig, ez alkalommal is jót tesz és tanít. 
Tanítja a jelenlevőket és a házigazdát olyan isteni értelemmel 
és erővel, hogy ennek hatása alatt az egyik jelenlevő vendég 
így kiált fel: „Boldog az, aki eszik kenyeret az Isten országá
ban.* Erre mintegy feleletül mondja el Jézus ezt a most felol
vasott példázatot. Világos tehát, hogy a példázatban említett 
„nagy vacsora* alatt az Isten országát, illetve annak földi intéz
ményét az anyaszentegyházat érti. Kézenfekvő dolog tehát, ha 
ezen szentigék alapján mi is erről szólunk s kérdezzük:

1. hogyan értékeli azt Isten és
2. hogyan értékelik azt az emberek?

1. Nagy vacsoráról szól az Úr a felolvasott szent igékben 
s evvel juttatja kifejezésre, hogy amit alatta é r t : az anyaszent
egyházat nagy értéknek tartja. Valóban nagy érték is

a) eredeténei fogva. Maga Isten szerezte. Amit a nagy 
Isten szerez, az nem lehet kicsinyes, jelentéktelen dolog. Ember
nek nevezi szent leckénk az anyaszentegyház szerzőjét. Joggal, 
mert Isten az Ő szent fia személyében maga lett emberré. Mint 
ember megalázta magát, sőt odaáldozta magát, életét, vérét on
totta mint jó pásztor a nyájért. Amit Isten ilyen drága áronr 
Szent fia keresztjével, vérével szerzett, az nem lehet értéktelen.

b) Nagy érték hivatásánál fogva. Isten az ő drága kegyelmi 
javait: az igét és a szentségeket bízta rá, hogy azokkal táplálja 
üdítve az elepedt, eltikkadt lelkeket. Nincsen a léleknek olyan 
szüksége, melyet ezek ki ne tudnának elégíteni. A világnak 
legdrágább eledelei és italai, leginyencebb falatjai is értéktelen 
semmiségek ehez képest. Szerezhetnek testi kielégülést, de csak 
egy időre, az éhség és szomjúság csakhamar újból jelentkezik. 
Szerezhetnek élvezetet, gyönyört, de ezeknek mindig van bizo
nyos keserű utóíze. Mámorba ringathatnak, elkábíthatnak úgyv
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hogy egy pillanatra felejtetik a kínzó gondokat, a mámor elmúl
tával azonban kétszeres erővel térnek vissza. Istennek az egy
ház által odakinált kegyelmi javai azonban tökéletes kielégülést 
szereznek. Aki azokból eszik, meg nem éhezik, aki azokból 
enyhíti szomját, meg nem szomjuhozik. A világ javai minél 
többek között osztódnak szét, annál kevesebb jut belőlük egy- 
nek-egynek, de Isten kegyelmi javait akárhányan élvezik, telje
sen bírhatja mindegyik. Bizony csodálatos javak ezekl Amely 
intézmény ilyen csodálatos javakkal rendelkezik, annak nagy 
értéknek kell lennie.

c) Joggal nevezhető nagynak terjedelménél, befogadóképes
ségénél fogva is. Nincs és nem is lehet soha annyi ember a 
földön, hogy bele ne férne mind. Ha mindnyájan helyet foglal
nának benne, akkor is el lehetne mondani: „és mégis van hely".. 
Arra is van rendelve, hogy egyesítse magában a földnek összes 
népeit. Ezt igazolja a missziói parancs: „Menjetek el széles e 
világra, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztel
vén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentiéleknek nevében !*

Az anyaszentegyháznak megvan minden joga ahoz, hogy 
nagy értéknek legyen tekinthető. Isten nagy értéknek szánta, de

2. hogyan értékelik az emberek ? Ebben a tekintetben két: 
részre oszlanak az emberek. Ezt látjuk a példázatban, a múlt
ban és jelenben egyaránt.

a) A példázatban említés tétetik olyan emberekről, akik 
különféle kifogást hangoztatva kitérnek a nagy vacsorára való 
meghívás elől. Az egyik hivatkozik szántóföldjére, a másik 
barmaira, a harmadik családi körülményeire. Evvel azt juttatják 
kifejezésre, hogy mindezeket többre értékelik, mint a nagy va
csorának javait. Szívük egész szeretetével ezen csüngnek, érdek
lődésük, gondoskodásuk kiváltképpen ezekre irányul, idejük, 
erejük legjavát ezek kötik le. Ezekben való legkisebb károso
dást is nagyobb bajnak tekintenének, mint a nagy vacsora 
javainak hiányát. S milyen keserű gúny jut kifejezésre abban 
a megjegyzésben, hogy ezek a „hivatalosak" közül kerültek ki, 
a választottak közül, akiket a gazda arra a kiváltságos kegyre 
méltatott, hogy elsőknek Ízleljék meg a nagy vacsorát!

Találkozunk aztán a példázatban emberekkel, akik eddig 
az utcákon, a szennyes sikátorokban loholtak, hajszolva a világ 
javait és örömeit, de a legelső hívó szóra elhagynak mindent 
és sietnek a nagy vacsorára, mert úgy érzik, hogy annak javai 
bőven kárpótolják őket mindenért, amit elhagytak. Ők örömmel 
kapva-kapnak a meghíváson, mert nyereségnek és kitüntetésnek 
veszik, hogy helyet foglalhatnak a nagy vacsora asztálánál.

bl A múltban is megvolt mindig a „nagy vacsorádnak, 
az anyaszentegyháznak ez a kétféle értékelése. A történelem 
lapjain minduntalan találkozunk „bivatalosok“-kal, kiváltságos 
egyénekkel, akik szerepet vittek, a polcokra ültek, de eszmé
nyük a vagyon, a hatalom, a dicsőség volt. Nemcsak maguk 
nem áhítoztak az egyháznál letett drága kincs, az evangéliom
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után, hanem még másokat is akadályoztak annak használatában. 
Kiváltságos helyzetüket, nagy vagyonukat és hatalmukat a 
Krisztus anyaszentegyházának üldözésére és elnyomására hasz
nálták fel.

De beszélnek azok a megsárgult lapok viszont emberekről, 
akik legdrágább kincsüknek tartották a Krisztus anj^aszentegy- 
házát és érte mindent, ha kellett még vagyont és életet is oda
adni nem tartották nagy áldozatnak. Többnyire jelentéktelenek 
a világ előtt, sokuknak még neve sem maradt fenn, de emlé
kezetük áldott lesz mindenkoron a hívek gyülekezetében, mert 
Isten után első sorban nékik köszönhetjük, hogy evangéliomi 
anyaszentegyházunk drága örökségként reánk maradt.

c) Ma sincs ez másként, mint volt a példázatban és volt 
a múltban. Közel kétezer esztendő telt el a példázat elhangzása 
óta. Ez alatt sok minden megváltozott, de az embereknek az 
egyházzal szemben tanúsított magatartása, érzés- és gondolat- 
világa változatlan maradt. Ma is vannak emberek, akik csak a 
földet, jószágot tekintik értéknek s ezek mellett szívük szeretete, 
lelkűk gondja és törődése legfeljebb még családjukra terjed ki, 
de az egyházat semmibe veszik, az általa kínált javakat fitymál
ják, megvetik. Sajnos ezek többnyire ma is az előkelők, a kivált
ságosok köréből kerülnek ki. Hogy ezek ma nagyon gyakran és 
különös előszeretettel emlegetik a keresztyén anyaszentegyházat 
és hivatkoznak keresztyénségükre, az ne tévesszen meg senkit. 
Nem az egyház lelki értékeinek megbecsülését jelenti az, mert 
náluk az egyház többnyire csak az érvényesülésnek eszköze 
és aszerint értékelik, hogy önző világi érdekeiket előmozdítja e, 
vagy akadályozza? Ezért nincs ma a világ előtt súlya és tekin
télye annak az egyháznak, amely csak Istentől rendelt hivatá
sának él és csak a reábizott drága lelki javakkal sáfárkodik.

De vannak és Istennek legyen hála, hogy vannak azért 
ma is, kik az anyaszentegyházat drága örökségnek tekintik és 
éppen az általa nyújtott lelki javakért értékelik és becsülik, érte 
a nehéz időkben is áldozatot hozni nem tartják nehéznek. Van
nak ilyenek — hála Istennek — szegények és gazdagok, ala
csony és magas ranguak között egyaránt. De bárkik és bármik 
legyenek, a világ szemében csak „szegények, csonka bonkák, 
sánták és vakok". A világ csak szegény bolondoknak nevezi, 
lesajnálja és megveti őket. De boldogok, kiket a világ Ítélete meg 
nem téveszt és el nem tántorít. Mert míg amazok az egyház 
Urának haragját vonják magukra, ezeken megnyugszik áldása.

Te melyik táborhoz tartozol ? Mi néked az egyház ? Drága 
nagy érték, vagy haszontalan lom ? Igen sok függ attól, hogy 
a kérdésre milyen feleletet adsz. Mielőtt felelnél, gondold meg 
hát jól a dolgot s ne feledd: „Boldog, aki eszik kenyeret az 
Isten országában." Ámen.

Teke Dénes
sandi lelkész.
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Isten szeretete.
Szenthár. u. 3, vas.

Lukács 15, 1—10.

Az igében szereplő pásztornak és asszonynak az alapér
zése a szeretet. A pásztor azért dacol ezer veszéllyel, hogy 
megkeresse az elveszett századikat; az asszony „gyertyát gyújt 
és gondosan keresi, mígnem megtalálja" az elgurult tizediket. 
Mivel pedig a pásztor és az asszony Istent jelenti Jézusnak 
ezekben a példázataiban, nyilvánvaló, hogy itt Isten szívének 
csodálatos szeretetéről van szó.

*

Isten szeretetét nem lehet megérteni, de ha legalább any- 
nyit akarsz belőle a szíveddel megérezni, amennyit például a 
Nap sugaraiból egy kicsiny virág magába fogadhat, akkor fo
galmazd meg ennek az igének a tartalmát így: engem szeret 
az Isten.

Olvasd el a biblia első lapját: uralkodjatok az egész Föl
dön, és azután nézz körül: az ember igájába hajtotta az egész 
Földet. Hatalmas kultúrát teremtett: pusztaságok helyén termő
földeket, ingoványok helyén városokat, felhőkarcolókat és leve
gőben szálló csodákat, csillagvizsgálókat és olyan gyárakat, 
melyekben 55 perc alatt készül el egy-egy autó. Olvasd el a 
mai kor egyik legnagyobb csillagászának a könyvét, Jeans 
„Világegyetemét". Azt írja : „Az élet a fejlődés legmagasabb 
fokát jelenti, mely felé az egész teremtés halad és amelynek 
eléréséhez az anyagnak lakatlan csillagokban és ködökben, 
billió és billió éveken át tartó átalakulása, és a sugárzásnak 
az üres térbe való pazarlása csupán hihetetlenül különös elő
készület volt." Emeld fel a fejed: ime az ember, a Föld ura* 
a teremtésnek, a világegyetemnek a koronája és végcélja!

Itt azonban másról van szó. Nem arról van szó, hogy Isten 
szereti a mártírokat, akik az arénákban dicsőítő énekeket éne
keltek, — az Assziszi Ferenceket, akik mindenüket szétoszto
gatták a szegények között, — a misszionáriusokat, akik halált- 
megvető bátorsággal küzdenek az evangéliumért, —  azokat az 
embereket, akik becsületes munkában töltik el életüket, — azo
kat a szülőket, akik szívük vérével nevelik fel gyermekeiket, 
— a diakonisszákat, akik csak őt szolgálják; nem, itt arról van 
szó, hogy Isten az elveszett századikat, az elgurult tizediket, 
a bűnös embert szereti, akit mindennek lehet nevezni, csak a 
teremtés koronájának nem, mert elveszett a koronája és be- 
sározódott a méltósága. Isten a gyáva esküszegőket, a pár fil
lérért rablógyilkosságra vetemedőket, a templomkerülőket, a 
dologtalan léhákat, a gyermekeiket elpusztító szülőket, és a 
mulatóhelyek festett pillangóit is szereti. S ezek között a bűnö
sök között —  be kell ezt ismernem, ha nem akarok farizeus 
lenni — első vagyok én! Ha magamat keresem a felolvasott 
igében, nem a kilencvenkilenc, nem a kilenc között kell keres



254

nem, mert én az elveszett juh, az elgurult drakma, az elkárho- 
zott ember vagyok. De te se légy farizeus, testvérem. Gondolj 
a bűneidre. Hányszor szakadtál el Istentől ? Hányszor lökted el 
magadtól az ő nyáját, az anyaszentegyházat ? Hányszor voltál 
lázadója az ő országának? Ha meg akarsz érezni valamit az 
Isten szeretetéből, akkor hajtsd le a fejed, gondolj a bűneidre, 
az elveszett juh és az elveszett drakma helyére írd oda a te 
nevedet, és azután úgy mondd: engem szeret az Isten.

*

Hha életedben csak egyetlen egyszer éreztél bűntudatot, 
lelkiismeret-furdalást, ha csak egyetlen egyszer megláttad azt 
a távolságot, amely a te valóságos énedet és életedet elvá
lasztja attól az eszménytől, melyet emberek gondoltak felőled 
és Isten álmodott rólad, akkor lehetetlen, hogy eszedbe ne 
jutott volna: miért engedett engem az Isten ilyen mélyre süly- 
lyedni, ilyen messzire eltévelyegni, elgurulni? Miért? Azért, 
mert bölcsen szeret téged, nevelő szeretettel. Az ő szeretete nem 
zsarnoki szeretet. Ő azt akarta, hogy az ember a saját kárán 
tanulja meg az ő szeretetének pótolhatatlan értékét. Engedi, 
hogy elmenj a nyájtól, legurulj az asztalról, hogy külön utakat 
keress magadnak. Az igében nincs megírva közelebbről az el
veszett juh és az elgurult drakma sorsa, de nézd meg az Istentől 
elszakadt ember tragikus történetét.

Az örök tékozló fiú merészen kitűzi a célt: én a magam 
erejéből akarok boldogulni. A zsidók a törvény útját próbálták 
meg. Ezt az utat járta végig Pál apostol. Komolyan vette a tör
vényt, minden kis részletparancsot meg akart tartani. Meggyő- 
ződéses híve volt a törvénynek, Krisztus híveit fanatikusan 
üldözte. Életének erről a korszakáról és minden tragikusan 
hiábavaló kísérletéről ír a Róm. 7-ben: hiába tudtam, hogy mit 
kellene tennem, a bűn erősebb volt, mint én. A görögök népe 
a filozófia utján az önmegváltást kereste. Ragyogó elméleti 
rendszerek épültek fel az emberről, a világról, az ember igazi 
élethivatásáról, és ugyanakkor még a legjobbak is a bűn rab
szolgái voltak. A bölcs Sokrates, aki olyan szép szavakat tud 
mondani az erényről, a családjához kegyetlen, a feleségét és a 
gyermekeit üti-veri. Platón, az ideák tanának megalkotója, a 
testiség és érzékiség rut bűneinek a rabja volt. Cató, a római, 
a végletekig becsületes és puritán, abban a korban, mikor min
denki zsarol és sikkaszt, az ő kezéhez egyetlen jogtalanul elvett 
fillér nem tapad, — és ez az ember állati módon, kegyetlenül 
kínozza a rabszolgáit. íme, még a legkiválóbbak ereje is milyen 
kevés ahhoz, hogy súlyt adjon ennek a célkitűzésnek: én bol
dogulni akarok.

De ne gondold, hogy csak régen próbálták meg az önmeg
váltás útját. Ma is megpróbálják. Minden politikai, társadalmi 
és gazdasági rendszer középpontjában az a cél á ll: igazabb 
emberi életet kell kialakítani. A szovjet ezért változtatta meg 
véres forradalom utján a társadalmi és gazdasági berendezke
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dést. Elérte, amit akart? Egy francia újság szemtanú tollából 
közli, hogy Oroszországban ma óriási öngyilkossági járvány 
tombol. Néhány részletet is közöl az öngyilkosok búcsúleveléből. 
„Borzalmas az élet. Vízbe ölöm magamat, hogy a halak felfal
janak és ne maradjon belőlem semmi.® Egy másik: „így csak 
akkor tudnánk élni, ha gyengeelméjüek lennénk, de az ember 
gondolkozik s ez leírhatatlanul borzasztó.® íme, hová jutott az 
Istentől elszakadt társadalom! Képzelt mennyország helyett a 
kárhozatot valósította meg a földön. — Egy másik irány nem 
a társadalmi, hanem a technikai forradalomtól várta a megvál
tást. A gépet tette megváltójává, mert a gép könnyebbé, ké
nyelmesebbé teszi az emberi életet. — Egy harmadik elgondolás 
Isten helyett a faji eszmét tette meg imádása tárgyává. Büszkén 
hirdeti: a kereszt napjai meg vannak számlálva, mert a mi iste
neink a Nap, a vér, a faj stb.

Szegény elveszett ember! Elfelejti, hogy a mi rabszolga
tartónk nem a szegénység, nyomorúság, hanem a bűn s hogy 
a mi célunk nem a szenvedéstől, hanem a kárhozattól való 
megszabadulás. És hiába sírja, jajgatja, kiáltja büszkén vagy 
fenyegetően millió ember, millió elveszett juh és elgurult drak- 
ma: én boldogulni akarok, kénytelen a kárhozat felé menni, 
mert a bűn erősebb, mint ő és mint minden alkotása.

Látod, Isten bölcsen szeret téged, hogy a saját károdon, 
ezer hiábavaló kísérleted romjain tanuld meg ennek az igének 
az igazságát: nálam nélkül semmit sem cselekedhettek és ezzel 
együtt Isten szeretetének értékét, pótolhatatlan szükséges voltát.

*

Csodálatos, hogy Isten téged szeret, hogy bölcsen szeret, 
de lásd meg azt is, hogy milyen végtelenül szeret.

Mikor az ember hiába mondta milliószor: én boldogulni 
akarok, akkor Isten az idők teljességében kegyelemből, szere- 
tetből azt mondta: nem te akarod, én akarom, hogy tiéd legyen 
az örökélet boldogsága. És elindult, hogy megkeresse és meg
mentse azt, ami elveszett. Mi hiába törekszünk arra, hogy meg
mentsük a lelkünket. Tudod, úgy-e, hogy a tenger vizéből felhő 
lesz. A tenger vizparányai szédítő magasságba emelkednek. 
Hogyan ? A tenger nagy, de a maga erejéből még egy milimé- 
terre se tudna felküldeni egy molekulányi vizet sem. Az emel
kedés egy felső erő által, a levegő mozgásának és a napsugár
nak az ereje által történik. Ha süllyedsz a bűn ingoványában, 
magadat nem tudod megmenteni, akármilyen hatalmas légy is. 
Ide valami felső erő kell, egy feléd nyújtott kéz. A felső erő 
a kegyelem. A kéz Istennek keze. Elveszett ember, csak Isten 
kegyelme menthet meg téged.

Itt kell meglátnod Isten szerelmének végtelenségét. A te
remtéshez elég volt Istennek „legyen® szava, a megváltói aka
ratnak azonban drága áldozatot kellett hoznia. Ez az ig e : „Megy 
az elveszett után®, egyszerű szavakkal leplezi Isten szeretetének 
legnagyobb áldozatát, azt, hogy odaadta a Fiát, s a Fiú odaadta
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önmagát. Mikor Jézus az elveszett juhot kereső pásztorról be
szél, már tudja, hogy ezen a kereső utón veszélyes szirtek 
várakoznak reá : Gecsemáné, Pilátus palotája, Golgota. Ezaz 
ige: „Az asszony gyertyát gyújt*1, Jézus érted elégetett életét 
jelenti, melynek látszatra utolsó lángja nagypénteken lobbant 
ki s háromórás sötétség követte kilobbanását. ím e : Isten szere- 
tete nemcsak érzelem, nemcsak bölcs vezetés, hanem áldozatos 
cselekedet.

Felelj két kérdésre: meghalnál-e egy idegen emberért, 
odaadnád-e a fiadat az ellenségedért? Látod, Isten úgy szeret, 
hogy mindezt megtette, hogy megmentsen téged.

*
Jézus azzal fejezi be a példázatot, hogy a végtelen szere

tetnek ez a végtelen áldozata örömöt szerez Istennek. Nem 
számítgat utólag: vájjon érdemes volt-e ilyen áldozatot hozni 
azokért az elveszettekért és elkárhozottakért, hanem olyan örö
möt érez, melyet egyedül el sem tud viselni.

Gondoltál-e már arra, hogy Isten mennyi örömöt szerez 
neked naponként? Úgy szeretne ő is örülni. Te eltévelyedett 
ember, elgurult drakma, szerezd meg Istennek a legnagyobb 
örömöt: térj meg! Ámen.

Keken András
hódmezővásárhelyi lelkész.

Földi vándor, mit választasz?
Szentháromság u 4. vas.

Lukács 6, 36—42.

Az Úr bennünket mindnyájunkat, mielőtt megszülettünk, 
magának választott. Ezt a választást olyan halálosan komoly 
dolognak vette, hogy egyszülött szent Fiát is keresztre adta 
azért, hogy egészen az ő tulajdona legyünk s az Ő országában 
0  alatta éljünk. Mindamellett ezt a maga számára való elválasz
tást nem akarja kényszerrel ránk kényszeríteni. Tetszésünkre 
bízza, hogy mi is válasszunk! Tetszésünk szerint választhatjuk 
az Urat és a Sátánt, az életet és a halált. Voltakép az egész 
életünk egy nagy válogatásban, választásban telik el, mert az 
Urat is, a Sátánt is ezer alakban láthatjuk életutunkon s ezer 
alkalommal, ezer alakban választhatjuk. A választás ép azért 
nehéz és felelősségteljes. Ámde az Úr ezt a nehéz és felelősséggel 
teljes választást is könnyűvé teszi a számunkra azáltal, hogy élet
utunk minden pontján ott áll mellettünk és mindig figyelmeztet 
bennünket minden lépésünk következményére. Mikor hatalmas 
hegyi beszédeit tartja, akkor is életutunk megválasztását akarja 
megkönnyíteni számunkra. A hegyibeszédnek evvel a most fel
olvasott részével is ezt akarja. Lehetőségeket, szabad választást 
állít szemeink elé s megkérdi: földi vándor mit választasz ?
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1. Szemfényvesztést-e — csalódással? A szemfényvesztők 
annak idején boszorkányos dolgokat mutattak, de mindig csaló
dást keltettek, vagyis mindig csaltak. Végszámra húzták ki 
kabátujjukból a szebbnél szebb selyem és gyapjú kelméket a 
lámpa esti fényénél. Mindez nagyon tetszetős volt, a hiba csak 
ott volt, hogy a szemfényvesztő nappal rongyos ruhában járt 
s az esti selymeket csodáló nézőktől kért — elvetett ruhát. Év
századokig tetszett az embereknek, de végül ráuntak, a szem
fényvesztés hitelvesztett lett. Annál különösebb jelenség az, hogy 
a mai ember a saját életében viszont nemcsak nem tudott a 
szemfényvesztéssel ilyen alaposan leszámolni, hanem a saját 
életét sokszor egyenesen a szemfényvesztésre építi fel. A mások 
szemében megmutatott szálkával s magunk szemében megvilá
gított gerendával ezt a szemfényvesztésre felépített életet pellen- 
gérezi ki az Űr. Rámutat arra az emberre s ezt magunkban 
mutatja meg, aki a jóságnak, kegyességnek, talán egyenesen a 
szentségnek köntösében jár s mutogatja magát az utcák szeg
letein, belseje pedig tele van tisztátalansággal és undoksággal. 
Hisz a mai ember egyebet se tesz, mint azt mutogatja, bizo
nyítgatja, hogy az ő élete az igazi élet: az ő kora az igazi kor. 
Sajnálja, akik előtte voltak, sajnálja, akik nem az ő életét élik 
— de ugyanakkor tele van az élete keserűséggel és gyötrődés
sel. Örök panasz szava tölti be életét, örök keserűség ize érzik 
minden falatjában. Ezt a kiáltó nagy ellentmondást a szó és 
való, az élet és vágy között avval igyekszik áthidalni, hogy 
megállapítja: valami nagy hiba csúszott be az életbe, valami 
nagy hiba teszi szerencsétlenné az emberek életét. Kutató inté
zeteket tart fenn azért, hogy a kiáltó hibákat felkutassa, lelep
lezze . .  Messzelátóval, nagyítóval, lombikkal, tükörrel keresi 
a gerendákat mások szemében. Olyan biztos abban, hogy a 
gonosz gerendát mások szemében fogja megtalálni, hogy annak 
alapján már özönvizet is kész volna zúdítani a körűié levő go
nosz világra. Dávid király felháborodása kavarog a mai elkese
redett ember lelkében, aki mikor meghallotta, hogy országában 
akad olyan elvetemült ember is, aki gazdag létére vendégei 
számára a szegénynek egyetlen báránykáját rabolja el, felkiált: 
él az Úr, hogy annak meg kell halnia. Milyen tetszetős is ez 
a méltatlankodás, hangos Ítélet. Csak az kár, hogy egy nagy 
baja van : Dávid volt az az ember. így önmagát csalta meg, 
önmagát Ítélte halálra.

2. A valóságot-e — sok szomorúsággal ? A valóságot sok
szor nem szeretjük, szinte nem szívelhetjük. Úgy teszünk sok
szor, mint a kis gyermek, aki szívesebben lapoz a mese színes 
világa felé, mint az élet valóságos dolgai felé. A mesék szín
pompás világát akarjuk játékokban, szórakozásokban, pihené
sekben belekeverni életünkbe. Pedig a valósághoz van oda 
kötve egész életünk. A terített asztalt és puha vetett ágyat csak 
mint valóságot vagyunk haljandók elfogadni. így kénytelen, 
kelletlen mégis érezzük, hogy az életet csak valóságra építhet
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jük fel. A valóság és szemfényvesztés között válogatva, tana
kodva áll önfeledten, míg találkozik az Úrral. Ö azután csalha
tatlanul megmagyarázza háborgásunk okát. Ez a szomorú ok 
pedig az, hogy még magunkra nem néztünk Dávidhoz hasonlóan. 
Másokra néztünk volna, de másokra se nézhettünk, mert az Úr 
megállapítása szerint a valóságban akkora gerenda van a sze
münkben, hogy attól nem is látunk. így az észrevett nagy ha
lálos baj okát önmagunkban találjuk meg. Borzasztó ez a meg
látás, elrémítő ez a tapasztalat, de többet ér a színes látszatnál, 
mert ez a valóság. Borzasztó volt a valóság, amit Dávid önma
gában talált: Te vagy az az em ber! De el kellett fogadni, mert 
ez volt a valóság. Ugyanígy megrémült a valóságtól Jónás a 
háborgó tengeren, mikor a sorshúzás kiáltotta fülébe: te vagy 
az az ember. Borzasztó volt Dávidnak, hogy magában kellett 
megtalálnia a rablógyilkost, borzasztó Jónásnak, hogy miatta 
háborgott a tenger és fenyegetett elnyeléssel másokat. Borzasztó 
nekem is észre vennem, hogy én vagyok az az ember, aki 
vétkezett s aki miatt felfordulás fenyegeti a világot, de mégis 
észre kell ezt vennem, mert ez a rideg beigazolható valóság 
és másrészt mégis ez az egyetlen ut vezet a szabadulásra.

3. A megtartó kegyelmet? Az Úr azt kiáltja minden baj, 
nyomorúság, háborúság, világcsalás által a fülünkbe: képmutató, 
vesd ki a gerendát saját szemedből! Ha ezt megtesszük, bor
zasztó látvány tárul a szemünk elé. Látunk. Olyan szakadékot 
látunk saját szívünkben, hogy elrémülünk tőle. A szörnyű sza
kadék szélén állva kétségbeesetten mondja ajkunk: a bűnösök 
között az első én vagyok! Ki szabadít meg a kárhozat testéből?

Ez a meglátás a halálod — a te Ítéleted szerint. Pedig ez 
a meglátás a menekülésed és életed a Jézus akarata szerint.

Ha bűneid mélységét látod az Úr fényénél, egyebet is 
észreveszek Észreveszed és meglátod Őt, aki beszél veled. Meg
látod azt, aki igazán Ítél. Ő az, aki, ha földre roskadtál bűnöd 
súlya alatt, ha keserű könnyekkel megsirattad nyomorúságodat, 
lehajol hozzád s az ítélet Ura azt mondja néked: én nem kár
hoztatlak téged, eredj el, hogy többé ne vétkezzél! Ez aki keres 
téged. Ez aki beszél veled. Ez az, aki azt mondja néked: meg
bocsáttattak a te bűneid. Ez a gyógyulás, a szabadulás a szá
modra. Tőle kapod meg a szabadságleveledet és felmentő Ítélete
det. Tőle kapod meg az életlevelet: jogot és okot az igaz életre. 
Így te magad egy világot Ítéltél meg, döntöttél össze magadban. 
De ne sajnáld. Hamis, álnok világ volt, amely megcsalt, kifosz
tott. Az Űr egy új világot épített fel szívedben: a valóság bol
dog kegyelemvilágát. Ez a világ örökké egyet hangoztat a szá
modra : elég neked az én kegyelmem! örülj ennek a világnak. 
Ez az élet világa!

Ma is olyan alkalomra hívott ide az Úr, hogy válassz! 
Mit választasz? Válaszd a kegyelmet, vele az életet!

Fábián Imre
sárszentlőrinci lelkész.
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Nagy halászat.
Szenthár. u. 5. vas.

Luk. 5, 1—11.

A felolvasott szentigék olvasása vagy hallgatása alkalmával 
sokaknak csak a csodálatosan gazdag halfogás ragadja meg a 
figyelmét. Azt figyelik csak meg, hogy Jézus biztató szavára 
az előbb teljesen sikertelenül fáradozó halászok oly csodálatosan 
gazdag eredményhez jutnak, hogy hálóik szakadoznak, hajóik 
csaknem elsülyednek a halak terhe alatt, magukat a halászokat 
pedig „felelem fogta körül. . a halfogás miatt." Valóban csoda 
történt itt. A halászok feltétel nélkül való, bizakodó engedelmes
ségét nem remélt áldással jutalmazza az Úr.

Azonban meg kell látnunk e gyönyörű történetben mást is. 
Meg kell látnunk a megváltó Jézus emberlelket kereső és mentő 
szent munkájának folytatásáról való gondoskodását is. Tudta 
azt, hogy az ő testi életben való földi működése úgy térben, 
mint időben nagyon is szűk korlátok közé szabott. Tudta azt, 
hogy aránylag piciny földrészen s kevés ideig hintheti csak az 
istenországa szent magvait s azután vérével kell megpecsételnie 
működését, halálával kell megváltania a bűnös emberiséget. 
Gondoskodott tehát tanítványokról, akik mindenkor vele legye
nek, szívükbe s emlékükbe írják szavait és tetteit, hogy azután 
elmenvén e széles világra, tanúi legyenek Mesterüknek, folytat
hassák az ő áldott munkáját, hirdethessék az evangéliumot és 
százakat, ezreket vezessenek a Krisztusban való hit boldogsá
gára. Tanítványokul pedig olyan embereket keresett és hívott 
cl, akiket nem húzott a világi kincs, gyönyör és kényelemsze
retet, hanem akiket hozzászoktatott az élet keménysége nélkü
lözésekhez, fáradozásokhoz, küzdelmekhez, megpróbáltatásokhoz, 
viharokhoz, szenvedésekhez, türelmes várakozásokhoz és az 
esetleges sikertelenségeken is bizalommal felülemelkedő remény
kedésekhez. A Genezáret tavának szegény halászaiban pedig 
mindezt megtalálta. Ez a történet magában foglalja 1. Péternek 
és társainak tanítványul való elhivatását, de 2. egyben példázza 
a  hűséges tanítványi munka eredményekkel való megáldatását is.

1. Jézus a szépséges Genezáret tó partján áll, a part men
tén pedig tömegekben tolong körötte a nép. Működésének a 
legelején van még Jézus, de eddigi kevés tanítása és csodatétele 
is messze terjesztette már a hírét, úgyhogy özönlik hozzá a 
sokaság és hallani kívánja drága tanításokat tartalmazó beszé
dét. Jézus a néptömegnek Isten beszéde után való vágyakozását 
örömmel használja fel az evangélium hirdetésére. Beszáll tehát 
a tó szélén üresen ringatózó halászbárkába, mely épen Simon 
Péteré volt, kissé beljebb viteti magát a parttól és onnan tanítja 
a  sokaságot.

A beszéd végeztével ezt mondja Simon Péternek: „Evezz 
a mélyre és vessétek ki hálóitokat fogásra." Bizonyosan segíteni 
akart a szegény halászokon, amikor újabb munkára serkentette
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őket. Azt akarta, hogy legyen gazdag halfogásuk, amely minden 
eddigi sikertelen fáradozásukért bőséges kárpótlást nyújt. A célja 
a/ónban más is lehetett és pedig az, hogy ezeket a halászokat, 
akik a tömegnek tartott beszéde alatt is szent ámulattal és oda
adással csüggtek a szavain, egészen megnyerje az ő szent ügyé
nek. Simon Péter kifejezést ad ugyan egész éjszakai hiába való 
fáradozásuknak, mégis tettre kész engedelmességgel fogadja 
Jézus szavát: „ . . .  a te parancsolatodra levetem a hálót." — 
A készséges engedelmességet csodás eredmény jutalmazza. A 
hálók szakadoznak a halak sokadalmától és két hajót töltenek 
meg a rendkívül gazdag zsákmánnyal. Nagy jelentőségű ese
mény lehetett ez a szegény halászoknak, azonban mégsem az 
anyagi haszon öröme telíti meg őket, hanem megragadja a lel
kűket Jézus csodás lénye, isteni hatalma. Simon Péter a szószóló. 
A saját törpe, gyarló, bűnös emberi mivoltának a tudatában és 
átérzésével Jézus lábai elé esik és a legmélyebb alázat és áhítat 
hangján rebegi: „Eredj el éntőlem, mert én bűnös ember va
gyok, Uram!"

A mélyre ereszkedett, előbb engedelmességéről, most pedig 
alázatosságáról bizonyságot tevő embert Jézus emeli fel. Meg
biztatja és elhívja jövendő nagy hivatás-munkásává: „Ne félj, 
mostantól fogva embereket fogsz." A „nagy halász" hálójába 
fogta a halászokat s a halászok tanítványokká lettek. „És a 
hajókat a szárazra vonván, elhagyák mindenüket és követék őt".

Az elhívottak közül szentigénk Simont kiemeli, aki később 
Jézustól a Péter nevet kapta. Időre nézve ő volt az első tanít
vány. Egyike a legérzékenyebb, legfogékonyabb és egyben a 
legváltozékonyabb lelkeknek. Ő volt az, aki legelőször győződött 
meg Jézus igazi küldetéséről, amikor Jézusról ezt a vallomást 
tette: „Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia." (Máté 16, 16). 
És ugyancsak ő volt az, aki Jézus elfogatásának az éjszakáján 
fogadkozott, hogyha meg kell is Jézussal halnia, meg nem ta
gadja (Máté 26, 35), mégis a főpap udvarában esküvéssel há
romszor állította, hogy nem ismeri Jézust (Máté 26, 69—75). Ezt 
a bűnét keservesen megsíratta és ezután a bűnbánat tűzében 
megtisztult szívvel egészen vértanúhaláláig híven, szent lelkese
déssel szolgálta Urát és az istenországa szent ügyét.

így hívta el Jézus az első tanítványait. S ők megindultak 
bátran, bizva, készséges és hűséges szívvel Jézus utján, hogy 
ezután emberlelkek halászai legyenek, lelkeket mentsenek a 
hitetlenség és bűn háborgó, vészes tengeréből. Engedelmesség
gel, alázatossággal, kitartással, nélkülözések, szenvedések és 
üldöztetések között is bátor hősiességgel teljesítik szent felada
tukat. Egész életüket odaszentelik az emberhalászat nagyon 
nehéz, de annál gyönyörűségesebb szent hivatásának és mártír
halállal is készek megpecsételni az igaz ügyhöz való hűségüket.

Az első tanítványok porait évszázadok takarják már, de 
Krisztus követésére feltétel nélkül való engedelmes készségük 
és tanítványi, apostoli munkájukban kifejtett tevékenységük ma



261
is és minden időben követendő példaként tündöklik. Ne gon
doljuk azonban, hogy a tanítványi küldetés az ő elhivatásukkal 
véget ért. A régieknek, a porladóknak a helyébe mindig újab
baknak, élőknek kell lépniük. Az istenországa terjesztése, a 
Krisztus szent ügyéért való küzdelem nem befejezett tény, ha
nem ma is tartó és mindig tartó folyamat, amíg bűnös ember 
és hitetlen ember lesz a földön. A mi világunk pedig — fájda
lom ! — inkább csak névleg keresztyén, de valójában tele van 
kőszívű, önző, a krisztusi hit boldogságát nem ismerő és a ke
resztyén életet egyenesen megcsúfoló emberekkel. Tehát van 
kiket menteni!

A lélekmentés mindnyájunknak szent kötelessége. Mind
nyájunkra vár feladat, mert mindnyájunkra bizott valakit az 
Isten! Hitves a hitvestársának, szülő a gyermekének, testvér a 
testvérének, hívő a hitetlennek, ember az embertársának legyen 
lelki gondozó, léleknemesítő apostola az Úr szolgálatában. Fe
lelősséggel tartozunk egymásnak leikéért. Ne áltasson senkit az 
a tudat, mintha ez csak a hivatásos lelkipásztorok kötelessége 
volna. Mindenki munkás az Úr szőlőjében és mindenkitől szá
mon kéri az Isten, hogy miként munkálta övéinek és ember
testvéreinek a lelke üdvét. És jaj annak, akinek a lelkét övéi 
lelkének a porban vergődése terheli! — Krisztust hűségesen 
követő tanítványokká kell lennünk, akik égő hittel és rajongó 
szeretettel simulunk drága Megváltónkhoz, akik az ő evangéli
umával tápláljuk naponként a lelkünket s imádkozó életet élünk. 
Akkor tudunk lélekmentő^ munkát is végezni. Erre pedig mind
nyájunkat hív és vár az Úr Jézus. Testvérem! — vizsgáld csak 
meg magadat, hogy milyen követője és milyen tanítványa vagy 
te Jézusnak!? Boldog vagy, ha Jézus hűnek talál.

2. Az első tanítványok a gazdag halfogás kapcsán lett 
<3lhívatásuk alkalmával talán nem is értették meg annak a szent 
hivatásnak a nagyságát és majdan messze országokban vége
zendő munkájukra vonatkozó amaz Ígéretet, melyet Jézus a 
térdre hullott Péternek röviden ekként fejezett k i: „ . . .  mos
tantól fogva embereket fogsz.“ — Ők csak Jézust látták maguk 
■előtt. Egészen elbűvölte őket Jézus csodás egyénisége, lelkeket 
megkapó szava és bízva, teljes önátadással vállalkoztak minde
nüket elhagyva Jézus követésére. Pedig a bőségesen gazdag 
halászat egyben jelképezte végezendő lélekmentő apostoli mun
kájuknak Istentől megáldott gazdag eredményét is. Mi már 
ismerjük azt a múltat, amely az ő számukra rejtett jövendő volt 
és Isten iránt érzett hálával mondhatjuk, hogy munkájuk nem 
volt hiábavaló. Emberlelkeknek ezreit mentették be a világ za
varos. néha csendes, de többször hullámzó, sőt háborgó tenge
réből a Krisztusban való boldogító hitnek örökkévalóság partjai 
felé vivő hajójába.

Gondoljunk csak az első Pünkösd nagy eseményére, ami
kor a Szentlélek tüzétől bátor vallástevőkké erősödött tanítvá
nyok megindulnak apostoli hivatásuk betöltésére. Bátran kivetik
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hálójukat, az evangélium hálóját és épen Péter apostolnak a 
megfeszített, de feltámadott Jézus igazságait prédikáló beszédére 
háromezerén keresztelkednek meg a Krisztus nevében (Csel. 
2, 41). Csodálatos eredményi Csodálatosabb a Genezáret tavá
nak gazdag halászatánál is. — Azután a tanítványok mennek 
tovább e széles világ határai felé. Tanítanak és megkeresztelnek 
minden népeket, amint a Mester parancsolta. Ahol kivetik az 
evangélium hálóját, ahol Krisztust prédikáló szavuk hangzik, 
hittüzek lángolnak fel, fejek és térdek hajolnak meg a Megváltó 
Jézus előtt és hitben boldog hívők serege indul hullámokon, 
vészeken és vérzivatarokon keresztül is az örökkévalóság felé.

Miért volt a munkájuk ennyire megáldott? Mert ugyanaz 
volt a lelkűk, szívük és készségük, mint a gazdag halfogásnál. 
Jézus testileg már nem volt velük, de folyton erősítette őket 
Szendéikével és ők ugyanolyan hűséggel simultak hozzá, mint 
egykor a Genezáret tavánál. Mesterük parancsa iránt való föl- 
tétlen engedelmességük fáradhatatlan tevékenységre ösztökélte 
őket. Ha néha-néha a szívek keménysége miatt eredménytelen
nek látszott is a munkájuk, kitartással járták a világ tengerét 
és nem szűntek meg hálóikat fogásra kivetni. Emellett megma
radtak a szolgálat alázatosságában. Nem kábította el őket siker 
és gazdag eredmény, nem vágytak földi dicsőségre. Caesáreában 
a megtérő pogány százados Péter lábaihoz esik és imádni kezdi, 
de Péter felemeli ezekkel a szavakkal: „Kelj fel, én magam is 
ember vagyok." (Csel. 10, 25—26.) Előttük csak egy cél lebegett, 
a Krisztus szent ügye és ezt a szent ügyet szívvel, lélekkel, 
fáradhatatlanul és hűséggel, de mindig alázatosan szolgálták.

Mikor lesz áldott a mi lelki munkánk is, melyet kicsiny 
világunkban végzünk ? Akkor, ha szívvel lélekkel, életünk teljes 
odaszentelésével Megváltó Jézusunké leszünk és neki szolgálunk 
engedelmességgel, alázatosan.

Légy tehát egészen Jézusé. Elsősorban te magad. A vele 
való lelki közösséged meg ne szakadjon soha. Imádkozva kér
jed Szentlelke erejét, hogy folyton lángoló legyen a hited és 
buzgó a szíved. Olvasd és tanuld az evangéliumot, hogy meg- 
ismerhesd Jézus útját és hűséggel járhass azon. Zárd a szívedbe 
Krisztus parancsolatait, hogy engedelmesen cselekedhesd azo
kat. Légy fáradhatatlan lélekmentő, hiszen szeretteid és ember
testvéreid örökéletéről van szó. Munkálkodj amíg nappal vagyon 
evangéliumi szép szóval, a jóság cselekedeteivel és tiszta élet
példával, de mindig alázatosan és keresztyéni hűséggel ! —  
Munkálkodj élő hittel, szeretettel, imádkozva s bizva, mint Jézus 
jó tanítványa! — Ámen.

Csákó Gyula
kisvárdai lelkész.
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Testgyilkolás — Lélekgyilkolás.
Szenthár. u. 6. vas.

Máté 5, 20—26.
Két kép rajzolódik meg előttem akkor, mikor ez a jól 

ismert Ige csendül fel újra fülünkben.
„Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek.. “ akkor, 

mikor mennydörgés, villámlás, kürtök zengése között a füstölgő 
Sinai hegyre leszállt az Úr és felhívá Mózest Áronnal együtt 
magához, de a népet nem engedé, hogy ne láthassák Őt. És 
szólotta Isten a Sinai hegyen, nagy prófétáján keresztül, az 
ószövetség népének, a tízparancsolat igéit, melyekből kicsendül 
ma a : Ne ölj 1. . .

„Én pedig azt mondom n é k te k ...fc szól újra az Ige, csen
des szelídséggel, jóságos szeretette], napsugaras hegyoldalnak 
lankás pázsitján. Isten Ieküldi Fiát a magasságból gyermekei 
közé, ahol mindenki láthatja és hallhatja Őt, hogy a törvénynek 
betöltője, értelmezője és végrehajtója legyen.

Rámutat ez az Ige minden borzalmával:
I. a testi gyilkolásra és

II. a lelki gyilkolásra.
Lássuk ez évezredes Igék mire tanítanak minket ma is.
I. Nem tudom gondoltatok-e arra, hogy nem csak az isteni 

törvények, hanem az ú. n. emberi törvények, világi paragrafu
sok is, miért a gyilkosságot tartják a legnagyobb bűnnek, ítélik 
el legjobban és büntetik a legsúlyosabban? Mi az oka annak, 
hogy míg az embergyilkosságot oly rettenetes tűnnek tartják, 
addig a többi élőlények megölését szinte természetesnek vesz- 
szük ? Az erdei állatok pusztítását sportszerüleg űzik és előkelő 
szórakozásnak tartják. Á házi állatok elpusztítását, melyek nem 
szolgálnak emberi táplálkozásra, legfeljebb forgalmi értékük 
megfizetéséig büntetik. Ha valakinek kedves kutyáját vagy ma
darát megölöd, felbecsülik azt pénzértékben és néhány pengőt 
fizetsz érte. Ha egy világhíres versenyparipát ölsz meg, akkor 
nem pengőkre, hanem ezer pengőkre büntetnek. — Egyik nagy 
uradalomban, betegség ellen védekező szérummal ojtották be 
annak néhány ezer bárányát. A szérum rossz volt és az ojtás 
után sok száz bárány elpusztult. Az elhullott állatok árát meg
becsülik és pénzben megfizettetik az ojtó anyagot szállító tár
sasággal. Sem a kedves kis kutyáért vagy madárkáért, sem a 
híres versenyparipáért, sem az ártatlan báránykák százaiért 
nem csuknak be senkit sem.

De ha gonosz anya magzatját öli meg, vagy egy napos 
csecsemőjét fojtja meg, nem csak az emberek megvetése, de a 
törvény keze is lesújt rá. Embergyilkosságot nem csak az isteni 
törvények büntetnek, de e világ Ítélkezése is súlyos, életfogytig 
tartó börtönt, vagy bitót mér rá.
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Abban a bibliai megállapításban találjuk ennek magyará
zatát, mely szerint: „Isten az embert az Ő képére teremté." 
Nem ember mondja ezt, nem próféták és szent írók jelentik ezt 
ki, hanem maga az Örök Isten mondja az Ő alkotó munkája 
fensége közepette: „Teremtsünk embert a mi képünkre és ha
sonlatosságunkra." — „És lehellett vala az Ő orrába, életnek 
lehelletét." Nem csak magához hasonlóvá teremtette Isten az 
embert, de önmagából adott bele egy darabot, az „élet lehelle
tét", leikéből lelket, hogy életre keljen, létezzen és éljen.

Az élet a világmindenség legtitokzatosabb rejtélye. A tu
domány már sok mindent kikutatott, az ember sok rejtélyre 
rájött, — de hogy mi az élet lényege, azt még nem tudjuk és 
talán soha nem is fogjuk tudni. — Születésünk pillanatában 
isteni szikrát kapunk, amit senki más nem adhat nekünk, amit 
tehát senki más nem is vehet el tőlünk. „Lássátok meg, hogy 
én vagyok és nincs Isten kívülem; én ölök és elevenítek" — 
így szól a teremtő Úr Isten. — Az, aki emberi élet ellen tör, 
az nem csak az Isten tulajdona ellen tör, — hanem magának az 
Istennek egy szikráját, lényének egy darabját akarja megölni.

Ebből következik az is, hogy miért vannak különbségei 
és fokozatai annak az érzésnek, mely akkor támad bennünk, 
mikor emberi holttest mellett állunk.

Hosszas betegség után elhunyt koros embernél, a néma 
gyász megnyugvása tölt el. —  Hirtelen kidőlt életerős embernél 
a megrendült gyász fájdalma ül ki arcunkra. — Öngyilkos te
temnél, a gondolkodó, okokat kereső és nyugtalanító fájdalom 
gyásza kínoz. — Meggyilkolt ember holttesténél, a felháborodott 
emberléleknek döbbenetes gyásza nyilvánul meg, mely türtőz
tetni alig képes magát, hogy ki ne törjön és el ne ragadtassa 
önmagát. — Ez az oka, hogy a gyilkost nemcsak azért kell 
szuronyos őröknek körül venni, hogy meg ne szökjön, de a 
tömeg szenvedélyétől is védeni kell. Sokszor megtámadtak már 
gyilkosokat, hogy meglincseljék őket és ha meg nem védenék, 
úgy népitéletet tartanának felettük, mely életért életet kívánna.

Ha Isten akaratára, természetes halállal fejezi be valaki 
az életét, akkor meg kell nyugodni, hogy az isteni szikra, me
lyet Ő adott mint lelket, visszaszáll újra hozzá, mint az Ő tulaj
dona és része. De ha gyilkos kéz oltja ki az ember életét, az 
az ember mellett magára az Istenre tör, hisz az Isten lényének 
egy szikráját akarja kioltani. Érzi ezt maga a gyilkos is. Ez a 
magyarázata annak, hogy minden gyilkosban a tett elkövetése 
után megszólal a lelkiismeret, mely Isten szava, Isten lelkének 
a darabja benne és számonkéri vele Isten lelkének azt a darab
ját, melyet a megölt emberbe helyezett. Ezért törnek meg a 
legkonokabban tagadó gyilkosok is a tetemre hívásnál, amikor 
a meggyilkolt holttestével szembesítik, sokszor a tett színhelyén 
és kezdenek vallani. Ezért érzik a gyilkosok a vér szagát kezü
kön, melyet semmi illatszer nem tud elvenni, látják a vérfoltot, 
melyet semmi viz le nem tud mosni. (Arany: Ágnes asszony
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balladája.) Ezért vannak a gyilkosoknak látomásaik, melybe 
vagy belepusztulnak, vagy önként jelentkeznek a rendőrségen. 
De elkerülheti valaki a földi törvények büntető paragrafusait, 
megmenekülhet esetleg a földi igazságszolgáltatás pallósától, de 
az Isten ítélkezésétől soha senki meg nem menekülhet.

Amikor Isten özönvíz általi büntetése a bűnös világ és 
emberek felett végétért s a kegyelmet talált Noé családjával 
együtt hála áldozatot mutatott be, az Úr a megújított világ szá
mára törvényeket is adott. Már itt intézkedik Isten a gyilkosság
gal szemben, mikor azt mondja: „A ti véreteket, amelyben van 
a ti éltetek, számonkérem.. .  az em bertől... számonkérein az 
ember életét. . . mert Isten a maga képére teremté az embert."

Ezekre a törvényekre, a tízparancsolatra és még a többi 
ószövetségi tilalmakra mondja Jézu s: „Hallottátok, hogy meg
mondatott a régieknek: Ne ölj, mert aki öl, méltó az Ítéletre."

II. Jézus azonban nem áll itt meg, hanem folytatja: „Én 
pedig azt mondom n é k te k ..."

Ha borzalmas a testi gyilkolás, a vérontás és az minden 
Ítéletet megérdemel, akkor még szörnyűbb a lelki gyilkolás, a 
lélekölés, mely a földi életet is megrövidíti és a lelki életet is 
pusztítja. Hányszor hallani emberek ajkáról a büszke kijelentést: 
Nem öltem soha senkit! Most tedd a szívedre a kezedet és te
kints vissza eddigi életedre. Mondd, sohasem ingereltél fel sen
kit oknélkül? Édesanyádnak sohasem kellett sírni miattad? Nem 
virrasztott álmatlan éjszakákon átfázva és az ablakfüggönyt 
félrehúzva százszor is, hogy jössz-e már haza és hogyan? Édes
apád kérésével sohasem szálltál szembe? Nem kellett soha 
kifizetni neki helyetted könnyelmű adósságaidat? Nem kellett 
soha érted közbevetni saját tisztességét és becsületét, hogy 
téged a gyalázattól megkíméljen? Mit gondolsz, nem érted 
érző vérző szívükbe döftél tőrt ezekkel és nem az ő lelkigyil
kosuk voltál?

Házastársaddal szemben mindig megtartottad 8z oltár előtt 
tett esküdet? Éleltársadat sohasem ölted jogtalan és oktalan 
haraggal? Nem voltál vele igaztalan és kíméletlen? Meggondo
latlan pénzszórásodért nem kellett feleségednek zokogva borulni 
az éhes gyermekekre és fázva, dideregve összebújni?

Lelkipásztoraid, tanítóid lelkét sohasem sebezted meg olyan 
tettel, mely rácáfolt minden érted való fáradságos munkájukra ? 
A magad lelkén nem követtél el öngyilkosságot, mikor a kon
firmációi oltárnál tett fogadalmadat és esküdet megszegted ? 
Gyermekeid lelkét nem ölted, mikor hitüket eltékozoltad ?

Testvéred lelkét nem gyilkoltad, mikor gyűlölködve osz
tozkodtál az örökségen és haraggal váltál meg Tőle édesapád 
koporsójánál ? Nem csak a testi gyilkos, de „ . . .  aki haragszik 
az ő atyjafiára ok nélkül, méltó az íté le tre ..."

Valami gonosz szellemnek munkája már a gyermekek kö
zött, hogy gúny neveket adnak egymásnak. Emberek egymás 
festi hibáit csúfolják, gúny tárgyává teszik. Gyarlóságokat, fo
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gyatékosságokat kikezdenek és megmérgezik emberek életét- 
Rettenetes fegyver a gúny, mert több embert öl meg. mint a  
gyilkos szerszámok. A nevetségesség öl — mondja a közmon
dás, ezért Ítéli el Jézus az életet megrontó, lelket ölő csúfoló
dást. —  Te még sohasem tettél gúnytárgyává senkit, nem hoz
tál nevetséges helyzetbe jólelkü embereket, nem csúfoltad ki 
senki gyöngéjét?

Nem csak az a gyilkosság, mikor vértócsában hever em
bertársad teste, de gyilkosságot követsz el akkor is, ha a harag* 
gyűlölet és gúny nyilait bocsátód embertársadba, melytől vérzik 
a szív és sajog a lélek. Jézus nem látja kisebbnek a testi ülés
nél a lelki gyilkolást és méltónak tartja ezt is a törvényszéki 
ítéletre, sőt a gyehenna tüzére is, mely kárhozatot jelent néked-

A magad lelkét gyilkolod, mikor megvonod attól az éne
ket, imát és Igét, mely táplálék és életadó erő számára.

Nem követsz-e el gyilkos merényletet a más lelkén, mikor 
meggátolod őt a buzgóságban, áhítatban és a lelki tápláltatásban?

Levelet olvastam a napokban, melyben egy fiatal asszony
ka kiönti lelkét. Férje nem engedi templomba, mivel a lelkész 
más politikai párton van, mint ő. Arra kéri egyházias atyjafiát, 
kinek levele szól, hogy ne írjon többé neki és ne küldje el 
többé címére a Harangszót, melyben annyi vigasztalást és biz
tatást talált, mert mind ettől eltiltotta a férje. —  És ez nem a 
bolsevista Oroszországban történik, hanem nálunk: ma. Lehet-e 
ennél nagyobb lelki gyilkolást nem elkövetni, de elgondolni is?

E világ törvénykezése módot ad arra, hogy a halálra Ítél
tek kegyelemért folyamodhatnak az Államfőhöz, melyet ha meg
kapnak, elkerülik a bitót és életük végéig fegyházban élnek- 
Szomorú élet ez, de alkalom a megtérésre.

A lelki gyilkosok is folyamodhatnak kegyelemért, a lelkek 
örök országának Urához és Királyához. E kegyelmi kérvények
nek formája az alázatos imádság, lényege, tartalma pedig az 
igaz bűnbánat és Istennek adott teljes élet. A kegyelem drága* 
királyi ajándéka pedig, mely megment a kárhozattól és új, örök 
életet adhat, a Krisztus kiontott vére. Minden vérfoltot és bűn
foltot egyedül csak ez tehet fehérré és ez menthet fel. — Én 
nem tudom e mai Igének melyik szavánál ismertél magadra* 
csak arra kérlek, tartsd oda szíved a kereszt alá, hogy hadd 
hulljon arra is egy csepp az alácsurgó megmentő vérből. Amen.

Menyhár István
keszthelyi lelkész.
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A kenyérkérdés megoldása.
Szenthár. u. 7. vas.

Mk. 8, 1—9.

A gazdasági munka kellős közepében vagyunk. Sok helyen 
még peng a kasza és zeng az aratók dala. Feszülnek az izmok, 
búgnak a gépek. Verejtékező munkások hordják be az „életet",, 
amint a magyar olyan találóan nevezi a gabonát. S mintha a 
szerszámok zaját és a gépek zakatolását egyetlen szó irányítaná, 
az emberi és állati izmok feszülését egyetlen vágy vezényelné,, 
a dalt és a verítéket egyetlen varázslatos cél fakasztaná: ke
nyér, kenyér, kenyér!

Bizonyára ez a nyár is különféle adagokban osztja majd 
el az emberek között ezt a drága csodát, — a kenyeret, amely 
aszerint, hogy mennyi van belőle, boldogságot vagy nyomort, 
mosolyt vagy könnycseppet, erényt vagy bűnt, tékozló jólétet 
vagy vésztjósló elégedetlenséget jelenthet. Most is lesznek, akik 
boldogan gyönyörködnek megtelt kamráik Istenadta kincseiben, 
de lesznek olyanok is, akik rettegve kérdik majd: „Mit együnk ?' 
Mit igyunk? Mivel ruházkodjunk? (Mt. 6, 31.)

A kenyérnek, a földi javaknak az a különféle elosztása 
hozta világra a kenyérkérdést, melynek megoldásán fáradoznak 
ma is még az emberek legjobbjai, de leggonoszabbjai is. Pró
féták és agitátorok, jóltevők és felforgatok egyaránt. A világ 
forradalmainak legtöbbje a kenyérkérdés miatt lángolt fel. A  
parasztlázadásokat és munkásbérharcokat leginkább a kenyér 
gondja okozta a történelem folyamán. A régi római köznép 
„panem et circenses" kiáltásától el egészen az orosz szovjet 
szörnyű terrorjáig rendszerint ez a kérdés állott a társadalmi 
rendszerek összeütközéseinek gyújtó pontjában.

Az éhezők megelégítésének, a kenyértelenek ellátásának 
nagy problémáját azonban erőszak, sztrájk, lázadás, vagy forra
dalom kielégítően és véglegesen sohasem oldhatja meg, hanem, 
amint azt textusunk mutatja, egyedül a Krisztusi szeretet.

A kenyérkérdés megoldása tehát a szánakozó, adakozó és 
imádkozó szeretet.

I. „Szánakozom a sokaságon, m e r t ...  nincs mit enniök." 
Jézusnak ezek a szavai valami boldog melegséggel járják át 
még azt a szívet is, amely egyébként távol áll tőle. Ébredű 
reménységgel és új bizalommal tölthetik el azt a lelket is, ame
lyet már a kétségbeesés éjszakája fojtogat. Ha voltál már, test
vérem, olyan helyzetben. —  Ínség, gyász, kudarc, vagy más 
csapás miatt — hogy csüggedő lelked reményvesztetten szinte 
elmerült balsorsodnak életeden átcsapó hullámaiban és akkor 
valaki szelíden reád nézett, halkan megfogta kezedet és így szólt 
hozzád meleg részvéttel: Szegény ember, szívből sajnállak... 
Veled é rz e k ... Gyötrődésedben szánakozom ra jta d ...,  úgy 
tudod, mit jelentettek számodra ezek a szavak. Mintha egyszerre 
derülni kezdett volna fölötted az ég, világosodni az é jsz a k a ...
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A kenyérkérdés csak ott vezet pusztító kirobbanásokra, 
ahol a jóllakottak szíve kőből van és érzéketlenül, szánalom 
nélkül tudja nézni az éhezők vonaglását. Nem indítja részvétre, 
lehajlásra a kenyértelenek sorsa, a nélkülözők jövője!

Az Űr szíve telve van belátással: „ha éhen bocsátom haza 
őket, kidőlnek az úton" és igaz együttérzéssel: „szánakozom e 
sokaságon, mert immár harmad napja, hogy velem vannak és 
nincs mit enniök“. Óh, ha a gazdagok, bőségben élők ilyen 
szánakozó szeretettel telnének meg szerte a világon a nincste
lenek iránt! Hány lopásra kinyújtott kezet mentene meg a bűn
től az ilyen szeretet! Hány elégedetlenkedő lelket az elkesere
déstől! Hány meghasonlott szívet a fellázadástól! Ha nemcsak 
jótékony egyesületek, mentő akciók és — rendszerint mindig 
csak ugyanazokat a jóltevőket igénybevevő —  társadalmi meg
mozdulások érdeklődnének szánalomtól indíttatva az éhezők és 
nyomorgók sorsa iránt; de mindenki, akinek van, együttérző 
testvérként tekintene arra, akinek nincs!

Ha a keresztyén életszabályok „atyafiúi szeretettel egymás 
iránt gyöngédek legyetek"., „sírjatok a sírókkal" stb. (Róm.
12.) életté és valósággá váltak volna ezen a világon, akkor éhen 
senkinek sem kellett volna soha meghalnia és a világrenddel 
meghasonlottan soha senkinek sem kellett volna fegyverhez 
nyúlnia és romboló forradalmak tűzcsóváját elvetnie!

II. Ámde a szánakozás egymagában még nem elég. Hogy 
a kenyérkérdés megoldást nyerjen, a szánakozás érzésére nyom
ban a segítés cselekedetének kell következnie. Mert „mi a 
haszna, ha valaki azt mondja a szűkölködőknek: „Menjetek el 
békességgel, melegedjetek meg és lakjatok jól, — de nem adjá
tok meg nékik, amikre szüksége van a testnek?" (Jak. 2, 16). 
A szánakozó Jézus mindjárt munkához is lát, hogy segíthessen, 
adhasson és így megelégíthesse az éhező sokaságot. Kicsiny a 
tanítványok készlete kenyérben is, halban is, de az Űr áldozat
kész, adakozó szeretető egy pillanatig sem habozik. Megosztja 
azt mindazokkal, akik „vele vannak". Nem kérdezi, hogy elég 
lesz-e, amije van, mindnyájuknak. A „holnapi nap felől" sem 
aggodalmaskodik. A segítségre várók érdemességét sem mérle
geli és más ürügyet sem keres arra, hogy elutasíthassa a nélkü
lözőket. Itt gyors segítségre van szükség! Hadd lássa az éhező 
sokaság, hogy él még az adakozó, segíteni kész szeretet a szí
nekben. Hadd lássa, hogy ha kicsiny is a készlet, valamit jut
tatnak belőle mindenkinek a jószívű birtokosok. íme az adako
zásra kész szeretet a nincstelenekből is szép erényeket csihol ki. 
Szerénységgel, kisigényűséggel viszonozzák a feléjük hajló jósá
got. S a kenyérkérdés megoldásának ez is egyik feltétele. 
„Megelégedének" azzal, amit kaptak! Hiszen az Úr nem tart 
vissza többet a maga és tanítványai részére, mint amennyit ad 
az éhezőknek. így éltek az első keresztyének is. Az Apostolok 
-Cselekedeteinek könyvében meg van írva, hogy „mindenök 
 köz vala". Óh ez nem a kommunizmus gyilkos közössége, ez a
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Krisztusi adakozó szeretetnek az áldott testvérközössége. „Jószá
g u k a t... szétosztogaták mindenkinek, amint kinek-kinek szük
ségük vala“. Később azonban, minél jobban távolodott a világ 
a Krisztus tanításától, annál jobban mélyült és szélesedett a 
szakadék a gazdagok és a szegények között. Azoknál az önzés 
és a szeretetlenség öltött egyre nagyobb mérveket, ezeknél pe
dig az irigység és a düh!

A kenyérkérdés ma is egyre égetőbb és veszedelmesebb! 
Pedig most is olyan könnyű volna a megoldása. Csak be kellene 
tölteni a Krisztus törvényét és hordozni egymás terhét (Gál. 6, 
2). Ha a gazdagok keze kinyílnék testvéri adakozásra, a szegé
nyek méltóbb támogatására: a munkaadók szíve a munkások 
nagyobb megbecsülésére, — akkor a szegények és a munkások 
ökölbe szorult keze áldásra simulna ki, gyűlölködő szíve pedig 
hálaadással telnék meg. Ha a Krisztus áldozatos, adakozó sze
retető lenne úrrá ezen a rideg, elzárkózó, szeretetlen világon, 
— vége volna minden kenyérharcnak és Isten kegyelméből 
békességben élne egymás mellett a vagyon és a szegénység, 
a tőke és a munka, a bőség és a szükség.

III. Igen. Isten kegyelméből. De ezért imádkozni kell! Még 
pedig hittel és tiszta szívvel. Lélekben és igazságban. Úgy, amint 
imádkozik Jézus, mielőtt a nagy feladatot elvégezné és a hét 
kenyérből s kevés halból megelégítené a négyezerét. Ó, mert 
az isteni kegyelem csodákat művel ma is, —  csak nem tartja 
őket számon és könnyelműen megy el mellettök a hálátlan és 
hitetlen ember. Ha a hálának és hitnek olyan mélységeit fog
lalná magában a mi szívünk is, mint a Szentirás krónikásaié, 
bizony-bizony fel tudnánk jegyezni mi is sok olyan eseményt, 
ahol Istennek hatalmas keze nyúlt bele csodásán életünkbe: 
ahol Istennek kegyelme a fenyegető éhínséget csodálatosan 
eltávolította tőlünk és csodálatosan gondoskodott rólunk, hogy 
életútunkon ki ne dőljünk elgyötörve, kimerültén. S megtette 
mindazt a mi kérésünk nélkül, sőt a mi bűneink ellenére! —  
Hátha még imádkoznánk az ő kegyelméért naponkénti esede- 
z é s s e l !? . . .  Ha olyan imádkozó életet élnénk, mint J é z u s !? . . .  
Mennyi megmentett Illés és sareptai özvegy hirdetné áldón az 
imádságot meghallgató, kegyelmes Isten csodáit máma i s ! ? . . .

Azért a kenyérkérdés megoldásánál a szánakozó és ada
kozó szeretetnél is fontosabb az imádkozó szeretet.

Hogy a kevésből „elég", sőt „sok" legyen: a kicsiny kész
letből megelégíttessünk és még „morzsák is maradjanak" nagy 
mennyiségben: „embereknél az lehetetlen, de Istennél minden 
lehetséges" — csak imádkozzunk hozzá Isten, embertársaink 
és önmagunk iránti igaz szeretettel! Én hiszem, hiszem kétkedés 
nélkül, hogy sokkal többen volnának, akik adhatnának és sokkal 
kevesebben, akik nyomorognának, ha egyre több lélekből sza
kadna fel naponként az Istenben vetett bizalomnak buzgó imája: 
„A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma". Ámen-

Kellő Gusztáv
szarvasi lelkész.
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Isten akarata teljesítésének áldása.
Szenthár. u. 8. vas.

Máté 7, 15—23.
Egy földi kincsekkel bőven megáldott férfi egyszer arról 

panaszkodott barátja előtt, hogy sok jócselekedete mellett is nem 
tudja elnyerni az ő háborgó lelkét megnyugtató nyugalmat és 
békességet. Barátja ekkor elvitte egy többemeletes ház padlás
szobájába, ahol egy szegény, nyomorúságban sinlődő asszony 
feküdt súlyos betegen, láztól gyötörten. Nem volt senkije, sem 
kenyérkeresője, sem gyermeke, aki ápolta volna. Nem volt pén
ze, sem orvosra, sem gyógyszerekre. A fájdalmában felnyögő, 
önmagával tehetetlen asszony lázas tekintete könyörületre indí
totta a gazdag embert, a nyomor és baj láttán új érzés támadt 
lelkében, béke költözött leikébe s orvosért küldve, meghagyta, 
hogy saját költségén óhajtja gyógyíttatni a beteget. Az elkövet
kező napokban megismételt látogatásai során örömmel tapasz
talta, hogy áldozathozatala nem hiábavaló: megmentője egy a 
sír szélén álló embertársának.

De mást is tapasztalt. Eddig, ha jót cselekedett, az embe
rek nyilvánosan dicsőítették, érdemeit magasztalták, érmeket 
tűztek a mellére, mikről úgy érezte, hogy mindezek csak ideig- 
óráig tartó, hamar elmúló viszontszolgáltatásai az ő jótettének. 
Földi értékekért földi jutalmakat kapott. — Itt a betegnél be
látta, hogy ennek nincstelensége már eleve kizárja a könyörü- 
letességnek pénzbeli ajándékokkal való jutalmazását s mégis 
emellett érezte azt, hogy minden földi kincsnél többet ér az a 
hálatelt tekintet, mely az asszony szemeiből feléje sugárzott s 
az az összekulcsolt kéz, mely jelképe volt egy szívből fakadó, 
igaz, áldást kérő imádságnak és az a néhány könny, mely ra
gyogásában egy kincset tárt fel előtte: a hű ragaszkodást és 
szeretetet.

Ez a gazdag ember, mielőtt a beteg asszonyhoz jött, Pál 
apostolnak a világtól elferdített mondását ismerte csak. Jobb 
venni, mint adni — mondja a világ, mert venni, elfogadni vala
mit, annyi, miDt vagyonúnkat, hírnevünket gyarapítani, önzé
sünket, hiúságunkat, nagyravágyásunkat növelni; adni pedig 
annyi, mint önmagunkat kifosztani, szegényebbé tenni. Talán 
távol igyekezett magától tartani az elfogadás gondolatát, mégis 
lelke nyugtalansága azt igazolja, hogy a világ részéről jövő 
elismerés hizeleg az ő becsvágyának s újabb jótékonykodásra 
ösztönzi. — A beteg asszonynál azonban megismerte Pál igaz 
mondását: „Jobb adni, mint venni“ (Ap. cs. 20, 35), mert itt 
„rozsda és moly“ által elpusztítható kincseket nem várhatott 
viszonzásul s mégis e tudat mellett telik meg lelke békességgel 
s azon érzéssel, hogy ez egy helyen többet kapott, mint egész 
eddigi életében gyakorolt jócselekedetei által. Itt ismerte meg 
Isten szent akaratát, mely szerint a reánk bízott javakkal bölcsen 
sáfárkodjunk, hogy ezáltal az üdvösség honához közelebb jussunk.
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„Jobb adni, mint venni". Aki ad. Istennek ad. Aki ad, 
Istenhez hasonlít. Mert Isten is mindig bőven ad. Mégis legjobb 
adni és venni egyaránt, mert aki ad is, vesz is, abban megvan 
a két legfőbb erény: a hit és szeretet. A hit vesz, elfogad, a 
szeretet ad. A hit az égbe nyúl s megragadja Jézus szívét, a 
szeretet a mi szívünkbe nyúl s odaadja azt Jézusnak. E két 
-cselekedetet követeli tőlünk a felolvasott szent Igék szerint Jézus. 
Amikor csak azokat ismeri, akik az Atya akaratát cselekszik, 
akkor szívét adja nekik; amikor azt kívánja, hogy az Atya 
akaratát cselekedni akarók saját akaratukat fojtsák el, akkor 
az ő szívüket kéri.

Legyen ezért beszédem tárgya: Isten akaratának teljesítése 
s nézzük 1. az akaratát Isten akarata alá helyező embert,

2. a szívét az embereknek odaajándékozó Jézust.
I. Az a körülmény, hogy emberek között, a társadalmi és 

nemzetek életében oly sok gyűlölség, vérig menő háborúság 
van, annak bizonyítéka, hogy a hamis próféták száma ma sincs 
csökkenőben s hogy megtévesztő és félrevezető munkájukat ma 
is fokozott mértékben folytatják. Ezért kell Krisztus Urunk 
figyelmeztetését nemcsak a tanítványokra vonatkoztatni, hanem 
nekünk is meg kell azt szívlelnünk. Egész életünk éber figye
lem és kemény viaskodás legyen. Mert észrevétlen jönnek hoz
zánk és feltett szándékaik véghezvitelében az eszközökben nem 
válogatósak. Leginkább a legkecsegtetőbb Ígéretekkel, az álnok
ságot, hazugságot igazságnak feltüntető jelszavakkal jönnek, 
melyekkel az ingatag jellemeket mihamar magukhoz láncolják, 
az ellenállókat pedig folytonos nyílt és rablók módjára alatto
mos támadásokkal földre tiporni igyekeznek. Külsejükről nehéz, 
vagy sehogysem lehet őket megismerni, csak Krisztus szavai 
szerint „gyümölcseikről ismeritek meg őket*. Csak az a baj, 
hogy a megismerés legtöbbször későn jön. Mert a hamis pró
féták által hirdetett tan, mint elvetett mag magában hordja a 
gonoszság csiráját, de ennek megismerése csak akkor válik 
lehetővé, hogyha a csira az idők folyamán fává terebélyesedett 
s gyümölcseit érleli. Mégis következtethetünk a hamis próféták 
munkájára. Tanításuk soha életfenntartó nem lehet, a lélek táp
lálását, üdítését elő nem mozdíthatja, hatása olyan, mint a tövisé 
és bojtorjáné: szúrós és mérgező. Ahogy ezeken hiába keresünk 
szőlőt, vagy fügét, melyek a test táplálására vannak, erejét 
növelik, úgy az álprófóták igazságai nem a lélek megerősítésére, 
az isteni igazság utáni vágy kielégítésére szolgálnak, hanem 
romlásba, kárhozatba döntenek. Ezen igazság megvilágítására 
szolgál az Űr által elmondott rövid példázat: „Minden jó fa jó 
gyümölcsöt terem ; a romlott fa pedig rossz gyümöcsöt terem. 
Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt; romlott fa sem teremhet 
jó gyümölcsöt.* Oly közelfekvő ez az igazság hozzánk, hogy a 
kételkedésnek még csak árnyéka sem érheti. Isten nem a külsőt 
nézi, hanem a szívet. Az egész világot megtéveszthetjük, de 
soha Istent. Tehetünk jót, járhatunk templomba, imádkozhatunk



272

sokat és sokszor, ha mindezekhez a szívnek semmi köze, ha 
nem hitből fakadnak s a szeretet fénye nem sugározza be őket, 
csak romlott fa vagyunk, mely jó gyümölcsöt nem terem s mely 
Isten hatalmas keze által sokszor idő előtt kivágattatik és a 
tűzre dobatik.

Ezért őrizkedjünk a hamis prófétáktól, nehogy az általuk 
kijelölt utakon haladva a Krisztus érdemeire érdemetlenek, de 
az örök kárhozatra méltók legyünk. — Mégis, miért e nagy 
elővigyázatosság a hamis prófétákkal szemben ? Mert „Isten 
nem csúfoltatik meg; ki mint vet, úgy arat". Az Cr távolról 
látja gondolataidat; emberek előtt elrejtheted szíved szándékait, 
de nem Isten előtt. Ha emberi ítélettől függne, sokan jutnának 
az örök életre. De Krisztusi jóslás. Isteni Ítélet szerint: „Nem 
minden, aki azt mondja nekem: Uram, Uram, megyen be a 
mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám 
akaratát." A mennyei Atya akarata a mi üdvösségünk. Azért 
„küldötte szeretetből az ő fiát a világba, hogy mindenki, aki 
őbenne hiszen, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." És  
azért „nem akarja a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és 
éljen". A hitnek erejével törekedjünk tehát a hamis próféták 
áligazságait megismerni és elvetni, Istennek tetsző életet élni, 
mindinkább tökéletesedni, akaratunkat Isten akarata alá helyezni, 
hogy az Ítéletnapkor ne elutasításban, hanem örömteljes fogad
tatásban legyen részünk.

Ne tévesszük szem elől, hogy az emberi életet feltétlenül 
valamely akarat irányítja. Ha ez az akarat saját akaratunk, mely 
felsőbb, isteni irányítást ismerni nem akar, hanem saját elkép
zelt utain jár, akkor következik „a testnek való vetés", ami 
kárhozatra vezet. Nem helyes az akarat megnyilvánulásában 
más emberek cselekedeteit követni, vagy a világ szeretetében 
és örömeiben felolvadni. Ha azonban a mi akaratunk Isten aka
rata szerint igazodik, akkor óhaja csak egy: cselekedni, amit 
Isten akar, kerülni, amit Isten tilt, szenvedni, ami szenvedéseket 
Isten ránk m ér; jutalma pedig az élet. Ennek alapján: ha valaki 
teljesen el akar merülni Isten akaratába, annak ismernie kell 
az isteni és emellett az emberi akaratot is. A kettő közötti meg
különböztetést elősegíti az Ige, mert ebben foglaltatik Isten aka
rata. így Isten Igéje a próbakő. „Nem mind arany, ami fénylik". 
Nem minden Isten akarata, ha látszólag annak tűnik is. Ezért 
ha valami az Ige, mint próbakő mellett nem állhat meg, úgy 
mint emberi akarat elvetendő. — Próbakő a lelkiismeret is, ha 
Isten Igéje azt átvilágította. A szívből jövő gondolatok szerint 
hol ez a dolog, hol amaz a jó és helyes, de jól vigyázzunk, 
ami a testnek legkedvesebb, a lelkiismeret Ítélete szerint bizo
nyára a rossznak forrása, vagy gyümölcse; és ha valami ellene 
van a testnek, a lelkiismeret Ítélete szerint bizonyára ez egyezik 
Isten akaratával. Mert Isten akarata a test ellen van.

Ha megismerted Isten akaratát, cselekedd is. Mert Krisztus 
mondása szerint: nem azok jutnak a mennyországba, akik isme
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rik Isten akaratát, hanem akik cselekszik azt. Ahogy a napra
forgó korongja állandóan a nap felé fordul, úgy kell szíveddel 
és akaratoddal állandóan Isten szíve és akarata felé fordulnod 
és teljesíteni mindazt, amit ez az akarat tőled kíván. Ami más 
szóval azt jelenti, hogy önakaratodat gyakran meg kell tagadnod, 
fékezned, sőt gyűlölnöd. Harc a gondolatok ellen, harc a test 
ellen. A szerencse napjaiban könnyű így fohászkodni: Uram, 
legyen meg a te akaratod. Vagyont adsz, vagy megsokasítod 
jószágaimat: legyen meg a te akaratod. De a nem szeretem 
napokban, a nincstelenség, a szegénység, a megpróbáltatás, a 
megvettetés idején nehéz e fohászt kimondani. Pedig ép ekkor 
kell Krisztus nyomdokát követnünk s még a kereszt tövénél, 
vagy a halál küszöbén is Isten akarata alá helyezni akaratunkat, 
így fohászkodván: legyen meg a te akaratod. így cselekedve 
világnyújtotta kincseket veszítünk ugyan el, de helyükbe bir
tokba vesszük az eget, az örök életet.

II. Krisztus a miénk. Nekünk adja szívét. Kitűnik ez a 
gonoszokhoz intézett szavaiból: „Sohasem ismertelek titeket, 
távozzatok tőlem ti gonosztevők®. Mert ennek ellentéte a jókhoz 
intézett eme szava: „Jól ismerlek titeket. Jertek, én Atyámnak 
áldottai, örököljétek az országot, amely számotokra készíttetett 
a világ megalapítása óta®. Ez legyen vigasztalásod. Krisztus 
ismer tégedet. S ha Krisztus ismer, van kegyelmes Atyád. Ki- 
vánsz-e még többet? Panaszkodol, hogy nincs kenyered? Van 
kegyelmes Atyád. Vagy azt hiszed, hogy aki az ég madarairól 
gondoskodik, annak nincsen számodra kenyere? Panaszkodol, 
hogy szíved állandóan szomorúsággal van tele? Van kegyelmes 
Atyád. Tudtán kívül egy hajszálad sem görbül meg és a kereszt
viseléshez is ő ad erőt. Éhes vagy? Isten kegyelme megelégít. 
Szomjas vagy? Isten kegyelme megitat. Elhagyatottnak érzed 
magad ? Isten kegyelme veled van, ő vigasztal és bátorít. Ismer
lek, mondja az Atya szent Fia által, legyen ez neked elég. Ezt 
a szót írjad szívedbe, ezt házad küszöbe fölé, ezt szobád falaira. 
Hogy az Isten ismer téged: legyen ez neked nagyobb gazdag
ság a föld minden kincsénél. Ne gyötörd magad avval, hogy a 
világ nem akar ismerni. Múló dolgokat nyújthat csak. Ellenben 
örülj, hogy Isten ismer, mert ismerete tele van szeretettel, sze
retető pedig örökkévaló javak adományozásával. — A világ 
gyakran szégyenletes Ítéletet mond rólad: Hol álszent, hol kép
mutató vagy a szemében. Ne fájjon ez a gúny. Jézus ismer. A 
világ megvonja tőled segítségét, kétségbeesésbe dönt: ne rettegj. 
Jézus ismer és enyhíti nyomorodat, visszaránt a kétségbeesés 
örvényétől és megvigasztal. A világ csak addig ismer, míg jól 
megy dolgod, de neveti könnyeidet. Jézus ellenben a szegény
ségben is ismer és letörli az aggodalmak könnyeit. A világ ad
dig ismer, míg élsz, de nincs senki, aki halálod után akár nyolc 
napig is házában tartana, vagy veled a sírba szállna, Jézus 
ellenben még halálod után is ismer, a holt tetem szagos volta 
őt nem riasztja el, lemegy veled a sírba, hogy onnan veled
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feltámadjon. A világ csak ideig ismer, Jézus ellenben az Ítélet 
napkor is ismerni fog s mikor megszólalnak a harsonák, paran
csot ad angyalainak, hogy téged, az ő báránykáját, az ő jobbja 
felől állítsák. S ha kérdeznéd őt: Honnan ismersz? Válaszul 
azt mondaná, teljesítetted Atyám akaratát; enni és inni adtál, 
ruháztál; türelemmel és bizalommal viselted a keresztet; a világ 
kisértéseinek ellentálltál.

Oh, mily öröm ! Jézus az örökkévalóságban is ismerni fog. 
szíve egybeolvad a tieddel, ajka a te ajkadon, hogy érezzed 
örökké az ő szeretetének csókját. Ámen.

Feiler Ernő
gyomai lelkész.

Alkalmi beszédek.

Keresztelési beszéd.
1. Kor. 12, 27.

A felolvasott rövidke bibliai szakasz Krisztus élő testéről, 
a keresztyén Anyaszentegyházról beszél. Krisztus élő teste, a 
keresztyén Anyaszentegyház, örökké friss, eleven életfolyamat. 
Nem csupán, sőt lényegét tekintve éppen nem test és vér által 
(János 1, 13) szaporodik, hanem olyan, mint a Lélek zuhogó 
folyóvizei mellé ültetett fa (Zsoltár 1.), mint vesszőket kibocsátó 
szőlő (János 15, 1—6.), mint egy élő, végtelen lelki organizmus 
(I, Kor. 12.). Ahogyan a tenger vizében minden csepp: maga a 
tenger, de az egész —  végtelen vizcseppek sokasága, úgy vi- 
szonylik a keresztyén egyéni élet a keresztyénség misztikus 
életéhez.

Ebbe a misztikus, testen túli, vér felett álló, de valóságos 
életbe merítkezik bele a keresztelés alkalmával minden újszülött 
gyermek, aki Lélektől is születve nem csupán a test, hanem a 
lélek életére is rendeltetett. A végtelen lelki organizmus befo
gadja a valamikor belőle szakadt s a testi születés fájdalmas 
szentségű misztériumában ismét beléje visszahullott lélek csepp- 
jét s a lélek boldogan merül bele az organizmus dús életének 
közösségébe. Imé a test új tagot nevelt magának s most boldo
gan ismeri el magáénak az új tagot.

Boldog és áldott bizonyosság tudni azt, hogy a mi Urunk, 
a Jézus Krisztus halála és dicsősége által minden Benne hívők 
egy nagy lelki házzá: Krisztustestté épülnek össze élő tagok
ként. Ez a kisded is tagja a Krisztus testének rész szerint, még 
pedig olyan rész szerint, amely az igazságnál is nagyobb osztó 
elv : a kegyelem szerint adatik mindnyájunknak. A keresztség 
által olyan tagságot nyerünk és nyer ez a kisded is, amely 
súlyos kötelességekkel, elkötelezésekkel, de egyúttal királyi
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jogokkal is jár. Olyan közösségbe épül bele e gyermek gyenge 
kis élete, amely mindennél nagyobb erőforrás egy reményben 
induló emberi sors számára.

Csuda-e, ha ez a kis ártatlan, szunnyadó lélek nem érti 
még a csodát, mely itt vele történik nem csupán a jelképies 
víz, hanem a Lélek keresztségében közölt isteni kegyelem által. 
Éppen azért nagy a ti felelősségtek kér. szülők és keresztszülők, 
akikre Isten ezt a drága kincset megőrzésre bízta. Nos, ismeri
tek-e első sorban ti magatok a Lélek tűzzel keresztelő, tisztító 
erejét? Megfogjátok-e, megtudjátok-e ismertetni azt ezzel a kis
deddel ? Óh mekkora kiváltság, de egyúttal mekkora felelősség 
is rejlik ezen kérdésekben! „Aki azért megalázza magát, mint 
ez a kis gyermek, az a nagyobb a mennyeknek országában. 
És aki egy ilyen kis gyermeket befogad az én nevemben, en
gem fogad be. Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek 
közül, akik én bennem hisznek, jobb annak, hogy malomkövet 
kössenek a nyakára és a tenger mélységébe vessék." (Máté 18, 
4 — 6.) Vigyázzatok, híven az ő életére és lelkére; minden féltett 
dolognál jobban őrizzétek meg és tartsátok tisztán a szívét, míg 
majd az élet nagy konfirmációja bizonyságot tesz róla, de egy
úttal rólatok is. Imádkozzatok és úgy fáradozzatok, hogy ez a 
bizonyság mellettetek s ne ellenetek szóljon.

Ez a kisded pedig váljon a szent keresztség nyomán Isten
nek kegyelméből s az ő saját hite által a mi Urunk, a Jézus 
Krisztus testének élő tagjává, akit semmi sem szakaszthat el 
Istennek szerelmétől.. Ámen.

Takáts Béla
kaposvári lelkész.

Esketési beszéd.
I. Kor. 16, 14.

„Fiacskáim, szeressétek egym ást!“ —  A világ legrövidebb 
és leghatalmasabb prédikációja ez a három szó. Legrövidebb, 
mert csak három szóból áll és leghatalmasabb, mert — aki 
meghallgatja és életében megvalósítja — , azt valóban boldoggá 
teheti. És minden prédikációnak ez a célja. Elősegíteni az em
berek boldogságát. Fel fegyverezni őket azzal a hatalommal, 
amely megszerezheti a földi és mennyei üdvöt. Reámutatni arra, 
hogy a megelégedett, örvendező és békességes életnek mi a 
feltétele.

Pathmosz szigetének száműzöttje, János apostol, prédikált 
így a legenda szerint, amikor száz évnek terhe alatt megros- 
kadtan, hordágyon vitték be hívei a templomba, hogy még egy
szer meghallják buzdító apostoli beszédjét.

Nagyon meg kellett gondolnia, hogy mit mondjon híveinek. 
Sokat nem beszélhet... Ereje fogy. Teste összeomlóban már. 
Ki tudja, hogy többször egyáltalán fog-e még hozzájuk beszél-
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hetni? Hiszen olyan magas korban van, hogy minden órában 
örökre elnémulhat apostoli ajka. Egész életének programmja az 
volt, híveinek boldogságát munkálni. Most tehát, amikor talán 
életének utolsó prédikációját mondja, még inkább az a cél lebeg 
szemei előtt. Így születik meg ez a rövid, de hatalmas szent
beszéd: „Fiacskáim, szeressétek egym ást!“ . . .  A száz éves ag
gastyán gazdag élettapasztalatának mintegy az eredményét sűríti 
össze ezekbe a szavakba. ,

Azt is mondhatta volna: „Fiacskáim, legyetek istenfélők 
— Őrizzétek meg szívetek vallásos hitét". Mert tapasztalatai 
arra is megtanították, hogy „a mi hitünk az a győzedelem, mely 
meggyőzi a világot", —  hogy az istenfélelem a legbiztosabb 
fundamentuma a békének és a boldogságnak az élet viszontag
ságai között. Amikor ifjú korában hívő lélekkel az Úr kebelére 
hajtotta fejét, akkor érezte magát legboldogabbnak. Úgy érezte, 
hogy nem árthat neki semmi veszedelem, hogy mint a gyermek 
édesanyja ölén, biztonságban van a világ minden támadása, az 
emberek minden gonoszsága, a sors minden csapása ellen.

Vagy mondhatta volna e z t: „Fiacskáim, tartsatok ki a 
reménységben!" — Hiszen élete száz esztendejének élményei 
meggyőzték arról is, hogy nincsen veszendőben semmi, amíg 
az ember bízni és remélni tud. Megrendült lélekkel látta Judás 
árulását és nem csüggedt el. Hallotta a félrevezetett tömeg ször
nyű „feszítsd meg" kiáltását és nem tántorodott meg. Ott állott 
fájdalmában megdermedten haldokló Mestere keresztfája alatt 
és nem esett kétségbe. Az Isten jóságára, bölcseségére és igaz
ságára épített reményében meg nem ingott soha, azért nem 
teperhette le semmiféle megpróbáltatás.

Szólhatott volna így is : „Fiacskáim, legyetek türelmesek, 
kötelességtudók, szerény igényűek, csendes szívüek, munka- és 
rendszeretők stb .!“ Hiszen hosszú életében ezer alkalma volt 
meggyőződni arról, hogy ezen erények nélkül az ember boldog 
és elégedett sohasem lehet.

De ő gazdag lelkének teljes meggyőződésével csak a sze- 
retetre inti őket, mert azt tapasztalta patriarcha élete hosszú 
útján, hogy az a legfőbb feltétele a boldogságnak. Hiszen a 
keresztyén szeretetben benne foglaltatik a többi mind. Akiben 
van szeretet, abban bizonyára van vallásosság, hit, remény, 
hűség, türelem, gyöngédség, önmegtagadás, kötelességtudás, 
jóakarat és a többi keresztyén erény valamennyi. — Ezért 
mondja Pál apostol is, hogy „ . . .  ezek között pedig legnagyobb 
a szeretet".

Igen a szeretet legfőbb feltétele az ideig s örökké tartó 
boldogságnak!

És én kinek kivánhatnám őszintébben ezt a boldogságot, 
ha nem nektek, testvéreim, akik olyan közel álltok lelkipásztori 
szívem h ez?... Neked, vőlegény atyámfia, aki tanári hivatásod 
szerint szeretett munkatársam vagy Isten országának terjesztése 
terén, egyházunk és hazánk jobb jövőjének előkészítése munká
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jában. Es neked, menyasszony, kedves húgom, akit, mint álmo
dozó szemű, szelíd lelkű, felejthetetlen konfirmandusomat ben
sőségesen átérzett áldásommal bocsátottalak el néhány évvel 
ezelőtt ezen oltár elől életed útjára s akinek édesatyjához az 
ifjúkori barátság, —  édesanyjához pedig az egyházi téren ta
pasztalt lelkes buzgóságáért érzett mélységes hála aranyszálai 
fűznek.

íme, azért adom át nektek itt, házasságtok küszöbén egy 
igen boldog élet útravalójául az apostolnak azt a rövid, de ál
dott intelmét: „Fiacskáim, szeressétek egymást!" Szeretetben 
fedezzétek el egymás hibáit. Szeretetben viseljétek el az élet 
nehézségeit. És szeretetben végezzétek hivatástok minden köte
lességét. Vagyis, hogy boldog házastársak legyetek édes szeret
teitek és mindnyájunk örömére, teljesítsétek az írás parancsát: 
„Minden dolgotok szeretetben menjen végbe". Ámen.

Kellő Gusztáv
szarvasi lelkész.

Temetési beszéd.
B. G. 52 éves építőmester koporsójánál.

Az ebben a koporsóban pihenő keresztyén testvérünk: 
néhai B. G. építőmester a jó Istentől reábizott talentomokkal 
példásan sáfárkodott. Egész életén át igazán arca verejtékével 
ette az ő mindennapi kenyerét. Kora reggeltől késő estéig dol
gozott, munkálkodott, számítgatott, tervezgetett, üzletet kötött. 
Itt a földön meg is lett az ő fáradozásának gyümölcse. A leg
nehezebb időkben s a legnehezebb körülmények közt, amikor 
mindenfelé egymásután mentek tönkre a legnagyobb vállalatok, 
az ő vállalata nőtt, gyarapodott, virágzott. Közel 600 épülettel 
gazdagította városunkat. Ha az általa emelt templomokat, isko
lákat, palotákat, kis és nagy házakat egymás mellé állíthatnánk, 
elmondhatnék, hogy egymaga egy egész kis várost épített. És 
ime, mégis őnéki is meg kellett tapasztalnia: „Nincsen itt ma
radandó városunk, hanem a jövendőt keressük." (Zsid. 13, 14.) 
Néki is meg kellett tapasztalnia, még pedig emberi számítás 
szerint időnek előtte, hogy itt nem lehet állandó lakásunk, hogy 
itt csak rövid ideig vagyunk. S ha a legszilárdabb sziklafunda
mentumon s a legkeményebb kövekből építenők is meg házun
kat, mégis csak ki kell abból költöznünk és javainkat, csalá
dunkat, testvéreinket, rokonainkat, barátainkat, szóval mindent, 
mindent itt kell hagynunk s elmennünk, szétmennünk, mint 
azoknak az embereknek, akik egykor ott Bábel alatt nevet akar
tak maguknak szerezni és azon voltak, hogy az égig építik fel 
az ő tornyukat. Igen, itt a földön minden hervatag, hiú, mú
landó. Azért mondja az apostol: „Nincsen itt maradandó váro
sunk, hanem a jövendőt keressük."
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Vannak emberek, akik nem keresik a jövendő várost, akik 
csak a kétes értékű földi boldogság után törekszenek, nem akar
nak tudni mennyei üdvösségről. De vannak — hála Isten — 
olyan emberek is, akik félelemmel és rettegéssel (Filip. 2, 12.), 
szorgalmas imával és munkával, Istennek tetsző élettel, alázatos, 
bűnbánó lélekkel keresik azt a „jövendő várost" s benne az 
igazi boldogságot és örök üdvösséget. Vájjon, a mi keresztyén 
testvérünk is kereste azt ? A jó Isten, aki a szíveket és veséket 
vizsgálja, bizonyosan tudja. A jó Isten megmondhatja, hogy ez 
a sok száz és száz házat épített mester, épített-e magának örök 
hajlékot is, amely most, — amikor „mindenből megfogyatkozott" 
amikor minden, minden földi gazdagságot el kell hagynia, —  
megnyitja kapuit és befogadja őt.

Réges-régen élt ott messze napkeleten egy király, ki nagy 
pénzt adott építőmesterének s megparancsolta, hogy egy rengeteg 
puszta helyen építse meg a legszebb márvány palotát. Az építő
mester elment a kijelölt helyre, hogy megépítse a palotát. Ami
kor azonban látta, hogy a nép ott éhezik, fázik, nincs betevő 
falatja, ruhája, hogy nincs hová fejét lehajtani, a reá bízott 
nagy pénzt, minden idejét, minden tehetségét ennek a szegény 
népnek a felsegélyezésére fordította. Amikor aztán nemsokára 
eljött a király s értesült arról, hogy elfogyott a nagy pénz s 
hogy üres az építőtelek és az építendő palota helyén még egyet
lenegy kő sincs, az építőmestert halállal akarta büntetni. Éjszaka 
azonban álmot látott a király. Azt álmodta, hogy égbe szállott 
s az angyalok oly csudálatos palotát mutattak neki. Olyant, ami
lyent még sohase látott. Sokkal szebb volt az, mint amilyet a 
pusztaságban építtetni akart. A király megkérdezte az angya
loktól, hogy kinek a palotája az és hogyan lehet az ilyen szép» 
Az angyalok azt 'elelték: Ez a szép tettek s jó cselekedetek 
palotája, melyet a te szorgalmas és okos építőmestered a te 
számodra épített. Mikor majd minden földi palota leomlik, ez  
még mindig áll és örökké megmarad.

A mi elköltözött testvérünk ebben a pusztává lett világban 
minden reábizott „nagy pénzt", minden idejét, erejét, tehetségét,, 
vagyonát tulajdonkép csak arra használta fel, hogy évente né
hány száz szegény embernek tápláló kenyeret, munkával szer
zett kenyeret adjon. Evvel mindenesetre, a minden más istenadta 
tehetsége mellett, a szívébe — leikébe csepegtetett szociális 
érzékről, emberbaráti szeretetről is tanúságot tett s anélkül, hogy 
arra gondolt volna, „építgette azt a hajlékot", amelynek meg
építésére Krisztus Urunk mindnyájunkat biztat, amikor azt 
mondja: „Én is mondom néktek, szerezzetek magatoknak bará
tokat a hamis mammonból, hogy, mikor meghaltok, befogadja
nak benneteket az örök hajlékokba." (Luk. 16, 9.) Eme jó igye
kezetét koronázza meg a minden kegyelemnek Istene avval, 
hogy a Jézus Krisztus bűntörlő szenvedése s halála által, a 
kegyelemből megnyílt egekbe fogadja be ezt a fiát is. Azt kíván
juk mi mindannyian, akik az elköltözöttet szerettük, becsültük,
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hogy az Űr Jézus Krisztus szóljon most hozzá úgy, amint meg
ígérte, hogy a jobbkezefelől állókhoz szólni fog : „Jertek el én 
Atyámnak áldottai, bírjátok az országot, mely megkészíttetett 
néktek e világ fundamentumának felvettetése előtt, mert éhez
tem és ennem adtatok, szomjuhoztam és innom adtatok; uton- 
járó voltam és befogadtatok engemet. Mezítelen voltam és fel
ruháztatok engemet, beteg voltam és meglátogattatok engemet, 
fogoly voltam és énhozzám jöttetek. . . mert amit cselekedtetek 
eggyel az én kicsiny atyámfiai közül, én magammal cseleked- 
tétek." (Máté 25.) Azt kívánjuk, hogy ama jövendő város kapuján 
kopogtató kér. testvérünk halhatatlan, a Jézus Krisztus vérében 
megfürdött lelkét ily szóval fogadja az Ür: „Jól vagyon jó és 
hív szolgám, kevesen voltál hű, sokra bizlak ezután, menj be 
a te Uradnak örömébe." (Máté 25, 23.) Ámen.

Ziermann Lajos
soproni lelkész.

Illusztrációk.
Ján. 3, 7 :  Egy tapasztalt, az életet nyitott szemmel látó 

öreg lelkész prédikációjának fő tartalma rendszerint a lélek 
megújulása, az újjászületés volt. Mikor megkérdezték tőle, hogy 
miért nem inkább erkölcsi prédikációkat tart, azt felelte: „Ha 
egy sereg betör az ellenséges földre, a vezér minden hatalmával 
és erejével a főerődre veti magát s nem a kertek és villák 
elfoglalásával fecsérli az idejét; hiszen azok az erődítménnyel 
együtt maguktól is hatalmába esnek". — A lélek meghódolásá
val és átadásával tudjuk csak egész egyéniségünket s erkölcsi 
életünket a Krisztus szolgálatába állítani.

*
Luk. 16, 22jb :  Jay  Gould, az Erie-vasut tulajdonosa ügyes

séggel és páratlan energiával rengeteg vagyont barácsolt össze. 
Mikor 1892 ben meghalt, egy newyorki újság azt írta ró la : „Nem 
hull utána senkinek a könnye; de annál többen átkozzák a 
n e v é t" ... „A gazdagság előbb teszi keménnyé a szívet, mint 
a forró viz a tojást" (Börne). — „A gazdagság — Schoppen- 
hauer-ként — hasonlít a tenger vizéhez; minél többet iszik 
belőle az ember, csak annál jobban szomjazik tőle".

*
Luk. 14, 18—2 0 :  Egy lelkész feljegyezte a különféle ürü

gyeket, amikkel az emberek lagymatag templomlátogatásukat 
mentegetni, igazolni szokták. Az egyik: „Az istentisztelet nagyon 
korán kezdődik; egy héten egyszer csak megengedhetem ma
gamnak, hogy egy kissé tovább kényelmeskedjem". Egy asszony 
azt kifogásolta, hogy későn van az istentisztelet! utána már 
nem tud a dolgaival elkészülni. A harmadik attól fél, hogy a
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templomban meghűl, megfázik; mert az sohasem elég meleg. 
A negyediknek az volt a panasza, hogy a templomban mindig 
fejfájást kap az elviselhetetlen melegtől. Az ötödik a prédikáció
kat igen magasaknak, nehezen érthetőknek találta; a hatodik 
viszont túlságosan egyszerűeknek, közönségeseknek. És így to
vább. . .  Igaza volt annak a lelkésznek, aki azt mondotta, hogy 
nem azokkal van a legtöbb baja és gondja, akik vétkeznek, 
hanem sokkal inkább azokkal, akik hibáikra mindig mentséget 
keresnek.

*
Luk. 15, 10 : Egy istenfélő ember azt álmodta, hogy a 

mennyek kapujánál áll. Amint betekintett rajta, éppen az üdvö- 
zült lelkek egy csapata haladt el ott Istent dicsérő énekeket 
zengedezve s angyali seregek hallelujájától kisérve. Megkérdezte: 
„Kik ezek ? “ Azt a feleletet kapta: „Ez a prófétáknak a serege". 
Fájdalmasan sóhajt fel: „Nekem ezek között nincs helyem!" — 
Kis vártatva újabb csapat vonul el előtte; ragyogó arcok, fehér 
ruhába öltözött férfiak, akik szintén örvendező, magasztaló 
énekkel jártak körül a mennyekben. „Kik ezek?" — kérdezi. 
„Ez az apostolok csoportja", — volt a válasz. Fájdalmasan sza
kad fel leikéből a sóhaj: „Ezek között sincs nekem helyem". 
— Majd egy másik csoport közeledett, kezükben pálmaág, fejü
kön dicsfénytől ragyogó korona; ajkukon még tisztábban csen
gett az ének, mint az előzőkén. „Hát ezek kik" ? „Ez a vértanuk, 
mártírok égi koronát nyert serege". Még szomorúbb lett: „Ezek 
közé sem tartozom én; számomra úgy látszik a mennyben nincs 
hely". —  Végül egy nagy tömeg hullámzott eléje, köztük Dávid, 
tarzusi Pál, Péter, a kereszten függő egyik lator, a tékozló fiú, 
Mária Magdaléna. „Kik ezek?" „Ez a bűnösök serege, akik a 
bűnbánat könnyeivel s a Bárány vérében megmosták a lelkűket". 
Boldogan újjong fel e rre : „Ezek közé tartozom é n ; ezekhez 
jogosan csatlakozhatom." Majd aztán mégis kétség fogja e l : 
vájjon az ő hozzájuk csatlakozása fog-e örömöt okozni a menny
ben? De amint közéjük áll bűnbánattal, megtérő lélekkel, egy
szerre még hangosabbá válik az égi seregek éneke: mert ör
vendezés van az Isten angyalainak színe előtt egy bűnös ember 
megtérésén.

*
Luk. 6, 37/c:  Napóleon jellembeli tulajdonságai közé tarto

zott az engesztelhetetlenség és bosszúvágy is. Végrendeletében 
tízezer frank jutalmat hagyományozott annak a részére, aki 
waterlói legyőzőjét, Wellingtont elteszi láb alól. S mégis Wel
lington volt az, aki a bécsi kongresszuson a Napóleont halálra 
ítélni akaró képviselőkkel, köztük győző társával: Blücherrel is 
szembe helyezkedett és határozott eréllyel szállott síkra ellenük.

*
Luk. 5, 10 : Irlandban egy iskolalátogatás alkalmával az 

egyik gyermek a többitől egészen elkülönítve ült. Az iskola
felügyelő kérdésére a tanító azt felelte: „Ez egy haszontalan,
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semmirekelö gyerek". Az iskolafelügyelő a gyermekhez oda
lépve s kezét szelíden a fejére téve így szólt hozzá: „Csak ne 
csüggedj, fiam; próbáld m eg: még belőled is lehet jóravaló,. 
derék ember". — S ebből a gyermekből lett a később oly hires 
angol theológus: dr. Clarké Sámuel.

He

Máté 5, 2 2 :  Hassan Kalifának egy rabszolgája vigyázat
lanságból elejtette a forró étellel telt aranytálat. A kalifa ha
ragra gyűlt. De a szolga hirtelen eléje borult a Koránnak kö
vetkező szavait idézve: „Azoké a paradicsom, akik mérséklik a 
haragjukat". „Nem haragszom rád," — felelte a kalifa. A rab
szolga tovább folytatta: „és azoké, akik az ellenük vétőknek. 
megbocsátanak". „Megbocsátok neked", — válaszolta amaz. 
„Legfőképen pedig azoké, akik a rosszért jóval fizetnek", — 
mondta újból is a szolga. Mire a kalifa azt felelte: „Vissza 
adom a szabadságodat s neked ajándékozom ezt az aranytálat"... 
így gondolkozott, így felelt Mohamednek egy tanítványa. Hát 
mi, Krisztus tanítványai?!

He

Márk 8, 6 :  Egy régi legenda szerint az Örökkévaló meg
hívta királyi trónusa elé az erényeket mind. Megjelent a halált 
megvető bátorság, a sírig tartó hűség, kitartás, bizalom, őszin
teség, mértékletesség, béketűrés, jóság, szelídség, nyájasság. Ott 
szerénykedett az alázatosság, a szolgálatkész engedelmesség;, 
ragyogott a hit, lobogott a szeretet, virult a remény; s mint 
feslő bimbó, olyan volt a hála. .  Az erények régi jó barátként 
köszöntötték egymást. Csak kettő nézett ismeretlenül, idegenül 
egymásra. „Ti nem ismeritek egym ást?" — fordult hozzájuk 
az Úr. „Nem, mi még nem találkoztunk egymással soha," —  
volt a felelet. Ez a két erény a jóság és a hála v o lt.. .  Szomorú 
dolog, de a legtöbbször ma is így van! Milyen ritkán jár a 
jóság nyomán a hála. Isten eláraszt bennünket adományaival;, 
de milyen kevesen vannak, akik azért Neki köszönetét, hálát 
mondanának!

Kiss Samu
nagybarátfalui lelkész.
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Könyv- és folyóiratismertetés.
Aktuális egyházi kérdések német folyóiratokban, 

német és skandináv könyvekben.
/. A Luthertum  márciusi füzetének tartalmából különösen figyelemre 

méltó L a u erer neuendettelsaui rektornak i4z egyház erőtlensége c. mélyen 
szántó tanulmánya, amely II. Korint. 4, 7. alapján azt az Isten akaratából 
meglevő feszültséget veszi szemügyre, amely az egyház és az egyes keresztyén 
hívő életében a lényeg és a megjelenési forma, az Istentől Krisztusban nyert 
kegyelem és a mód között fennáll, ahogyan mi azt sáfárkodva hordozzuk. — 
Az áprilisi füzetben Pöhlm ann  (Erlangen) — utalva a Kálvin „institutio*-ja 
megjelenésének 400. évfordulójával kapcsolatos református megmozdulásokra
— Praedestinatio címen megírt kitűnő értekezésében a reformátusok ú. n. 
kettős predestinációjával szemben tömören és mégis élvezetesen kifejti egy
házunknak írásszerű és hitvallásos tiszta tanítását „de praedestinatione et 
electione D ei“. Manapság, amikor ugyancsak nagy szükség van az egyházban
— a keresztyén élet egészsége érdekében — a „tiszta tan“ fokozottabb hir
detésére, — mert olyan sok mindenfélét divat a „reformátort kereszlyénség“ 
cégére alatt propagálni, aminek pedig vajmi kevés köze van a  (lutheri) refor
mációhoz, — csak örülhetünk, hogyha ez a tanulmány is segíti megeleveníteni 
és tudatossá tenni a Form ula  Concordiae intelmét: „A eterna igitur D ei p ra e
destinatio in Christo, et nequaquam  extra mediatorem Christum  consideranda  
e s t i“ (F. C. II., Sol. Deci. X I : 65 ; Symb. 717—718 ) — Bárcsak nálunk is 
életeleven hitvallássá válhatnék újra az Ige tiszta hirdetésére elhívott minden 
szolgában az egyházunkra bízott keresztyén igazság: „N eque verő talis p a x  et 
concordia, quae verítati adversaretur et eiusdem  oppressionem  moliretur, diu  
du ra re possei. S é d  et n e  in anim um  quidem  nostrum  unquam  induxim us, p u ri-  
oris doctrinae corruptelas vei etiam m anifestos dam natosque errores fu c o  quo- 
dem  com m endare, dissim ulare aut occultare. H an c verő concordiam ex  animo  
diligim us et toto pectore amplectimur, eam que p ro  virili (quantum  quidem  in 
nobis érit) prom overe sum m o stúdió cupim us, qua D eo honor su u s illibatus 
servetur, verítati evangelicae nihil decedat, nulli etiam fa lso  dogm ati locus con- 
cedatur, peccatores a d  seriam  poenitentiam  invitentur, perturbatae m entes fid e  
erigantur, in obedientia nova confirm entur, atque adeo p e r  unikum  Christi m eri
tum iustitiam veram et salutem  aeternam  consequantur / “ (i. m. X I : 95—96: 
Symb. 725.)

A Pasloraltheologie áprilisi füzete folytatólagosan közli D ehn  professzor
tól a Felnőttek evangélikus oktatásának vezérfonala c. értékes tanulmánysoro
zat 6. részét az egyházról. Szerző az egyház-probléma jelentőségének ismer
tetése után szól az egyházról, amint ez az újtestamentumból megismerhető, 
azután a  „ re fo rm á to rt  egyházfogalomról, amint ez az Ágostai Hitvallás VII. 
cikkében jelentkezik, majd a „successio apostolica" jelentőségéről, az egyházi 
tiszta tanról és az egyház életformájáról, — mindvégig érvényesíteni igye
kezve azt a főszempontot, hogy az egyháznak egészen az Úr tulajdonának kell 
maradnia és így kell élnie. — Sok tekintetben a D ehn-féle tanulmány-részlet 
kiegészítésének és az ott hangoztatott elvi követelésnek a tényleges német 
helyzetben való realizálásának a kísérleteként tekinthető ugyanebben a füzet
ben C ordes tanulmánya, amely Milyen értelem ben kell a lutheri egyháznak  
népegyháznak lennie ? címen a németországi egyházi élet egyik legégetőbb 
kérdésére kíván az írás és a Hitvallás értelmében feleletet adni.

A Pastoralblatter márciusi, valamint az áprilisi és májusi füzetében is 
folytatódnak az Ébresztő prédikáció címen S ta n ge  Eriktől kezdeményezett 
megbeszéléshez a hozzászólások, amelyek során B ru n s  az egyház igehirdeté
sének jóformán teljesen misszionáló bizonyságtevéssé való „átlényegesülését* 
sürgeti, — mig Ottó inkább az igehirdetés alapelvi kérdéseihez visszanyúlva, 
az egyház igehirdetésének, éppen mint a teljes Ige hirdetésének a tényleges 
gyülekezeti állapothoz igazodását kívánja és az igehirdetés feladatát látja 
veszélyeztetve minden sematizálásban, — M öller pedig szinte teljesen a meg
előző hozzászóláshoz kapcsolódva azt fejti ki, hogy a gyülekezeti igehirdetés
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tárgyi változatlanságának teljes biztosítása mellett mint kapja meg a minden
kori konkrét helyzetben szükséges és mindig változó megfelelő módját az Ige 
szolgálata. A márciusi füzet tartalmából felhívjuk még a figyelmet Schroth : 
E gy h á zi és egyháziatlan apologetika c. cikkére, — a májusi füzet tartalmából 
pedig D oerne professzornak A m ájus 1-i prédikáció alapelvei c. rövid tanul
mányára, amelyben a keresztyén embernek minden földi, nemzeti vonatkozású 
ünnepén a neki szóló Ige szuverénitását hangsúlyozza.

A M onatschrift f á r  Gottesdienst u n d  kirchliche K u nst február-márciusi 
és áprilisi füzetében ismét igen komoly himnológiai értéket képvisel Chr. 
M iiller tanulmánya, amely A Hitvallás az egyházi énekben  címen nemcsak a 
tulajdonképpeni gyülekezeti (nép-) ének formájában élő credo kincset, hanem 
a szükebb értelemben vett liturgikus jellegű hitvallási iratainkat is behatóan 
ismerteti. — A február-márciusi füzet tartalmából még figyelmet érdemel 
W eism ann tanulmányának (Az evangélikus passiós ének történetéhez) folytatása, 
amely a passiós-éneknek a történetéből a reformáció-utáni — 1550—1617 
közötti — periódust öleli fel. Az áprilisi füzetben a főistentisztelet megújho
dásának kérdésével, illetve ebben a D eutsche Aíesse-nek a jelentőségével fog
lalkozik H an ne  cikke, amely Vasárnapi istentisztelet és ném et mise címen 
egyrészt azzal a felfogással száll szembe, amelyik a szentségnélküli istentisz
teletből holmi „gazdagítással" és „szépítéssel" akarna vasárnapi főistentiszte
letet „csinálni", másrészt pedig azzal a túlzott „konzervatív" törekvéssel, 
amelyik a vasárnapi istentisztelet egyetlen lehetőségének szeretné a teljes 
communio istentiszteletet megtenni; — szerző igen helyesen mutat rá az egy
ház istentiszteleti életének teljességére és benne a com m unio főistentisztelet 
mellett a külön prédikációs és külön imádságos-istentiszteleteknek a hivatá
sára és szükségességére.

Az E in e  H eilige Kirche 1935. évi decemberi száma 48 lapon megjelent 
külön füzetként Az egyetemes p a p sá g  nagyfontosságú kérdésével foglalkozik 
igen érdekes és értékes tanulmányokban, amelyek közül külön is megemlítjük 
Schaefer Paula cikkét: A hívek egyetem es p a p sá ga  az ősi egyházban, — Schor- 
lem m er cikkét: Az egyetem es p a p sá g  a liturgiában, — Leonhard  cikkét: Az  
egyetemes p a p sá g  a protestantizm usban, és Schöfer cikkét, amely az igazi 
egyetemes papsághoz való eljutást a gyülekezet aktív szolgálatba állításától 
várja. — Az idei évfolyam március-áprilisi kettős száma pedig ugyancsak 
külön füzetként jelent meg (64 lapon) és A konfirmáció-t tárgyalja. A folyó
irat jellegéből természetesen következik, hogy a konfirmációnak csaknem 
kizárólagosan a sacram entalis jellege nyer hangsúlyozást; — ez a körülmény 
azonban egyáltalán nem jelenti, hogy éppen a mi magyar praxisunkat illető
leg nem tartalmazna az egész tanúlmány sorozat sok-sok megszívlelésre méltó 
okulást. — Elég utalnunk Schaefer Paula cikkére: A konfirm áció az őskeresz- 
tyénségben, —  Schorlem m er cikkére: Az evangélikus konfirmáció, — M inkner 
cikkére: A sacram entalis konfirm áció visszahozása az evangélikus egyházba, 
— és H eiler tanulmányára: A konfirm áció szentségének ( ! )  a jelentősége a 
jelen számára.

II. A lelkipásztori szolgálat egy igen értékes segédeszközt kapott E . zű r  
N ied en : Sprechstunden mit deinem  Ich c. német könyvében (1935), amelyről 
maga a szerző minden olvasójának valóban túlzás nélkül mondhatja: „rólad  
van s z ó ! “ — A ma emberének meggyötört, agyonhajszolt, minden bűnnel, 
testi és lelki nyomorúsággal elborított élete ennek a szinte lebilincselő hatást 
kiváltó műnek a tárgya, amelynek során szóhoz jut a „modern" élet minden 
Ínsége. Bár erősen látszik rajta az individuális psychologiának a hatása és 
tulajdonképpen laikusoknak is Íródott, — mégis az a meggyőződésűnk, hogy 
elsősorban a lelkipásztorok kezébe való, hogy ők — minden kendőzés nélkül 
szembenézve önmagukkal, — megértő pásztorai lehessenek a hozzájuk forduló 
híveiknek. — „A lélek titka", — „Lélek és lelkigondozás", — „Énszerűség 
és tárgyilagosság", — „Gyermekből férfiúvá", — stb. — fejezetek tulajdon
képpen mind-mind önmagukon túl utalnak: — a bűnös ember egyetlen élet- 
lehetőségére, — Akinél meg kell érkeznünk, Akihez azonban a saját erőnkből 
nem érkezhetünk (13. fejezet!).

Még 1928-ban jelent meg H . M artensen-Larsen  roskildei nagyprépostnak 
•egyik legkiválóbb műve, amelynek magyarul így hangzanék a címe: A halót- 
iá k  helye im ádságunkban. — Mivel az elmúlt évben már a dán eredetiből a
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többi skandináv nyelvre is lefordították és jóformán az egész evangélikus 
Északon ismertté lett és mindenütt nagy feltűnést keltett mondanivalójának 
mélységes tárgyilagosságával, írásszerűségével és hitvallásosságával, de nem 
kevésbbé témájának a „modern protestantizmus* körében szokatlan formulá- 
zásával és hangsúlyozásával, — szükségesnek tartjuk legalább egy-egy fejeze
tének megnevezésével a könyv evangélikus értékének, gazdag tartalmának, 
némi sejtetését. „A halottakért való im ádságnak természetes és keresztyén je l
lege", —  „M ire tanít a Szentirás —  „A halottakért való egyházi könyörgés“ 
(történeti áttekintés), — „A  szakadék a legutóbbi generációknál", — „A  hivő 
lélek szeretet-cselekedete". — önmagukban is eleget mondanak arról, hogy itt 
olyasmiről van szó, ami a magyar evangélikus egyházi életben is lappangó
kérdés, a személyes lelkipásztorkodásban pedig az evangélikus papot újra és 
újra súlyos feladat elé állító probléma, amely előbb utóbb tisztázást fog sür
getni minálunk is. Dr. theol. Jánossy Lajos

egyetemi tan&r.

Gedat G. A.: „A bumeráng visszaröppen.* Fordította Kutas Kálmán. 
120 oldal. Kapható a fordítónál Szombathelyen. Ára 2 40 P.

A mindent skatulyázni szerető elme nem tudja hova tenni ezt a könyvet. 
Ha az útirajzokat veszi tekintetbe, melyek egy nagy intelligenciájú s nyitott 
szemmel járó világkörüli utazó megfigyeléseit írják le színes, eleven képek
ben, akkor az útleírások közé kell a könyvet soroznia.

Ha azok a megállapítások ragadják meg, melyekben a múltból boncolja- 
ki s a jövőbe vetíti ki a történelemalakító tényezőket, akkor okvetlenül a- 
történelemfilozófiai könyvek közé teszi be a könyvtárába.

A könyv azonban maga nem elég tárgyilagos ahoz, hogy csupán törté
nelemfilozófia legyen. Nem bizonyítani akarja az állításait, ügy szól, mint a 
próféta, kinél megfellebbezhetetlen személyisége a fő és sokszor az egyetlen 
bizonyíték. Ha ezt megondolja az ember, akkor okvetlenül az újkor prófétai 
könyvei közé kell tenni ezt a könyvet.

A prófétai komorságon azonban állandóan átcsillan valami nagy élet
igenlés, rendíthetetlen optimizmus. Néha egészen úgy érzi az ember, mintha 
valami régebbi amerikai, vagy német pedagógiai könyvet olvasna, mely az 
ethikai idealizmus talaján akar életerőt és kedvet önteni a megfáradt embert 
lelkekbe.

Lehetetlen azonban észre nem venni azt is, hogy végül minden szál- 
Krisztushoz vezet. Még az is, amelynek az elején fejcsóválva áll meg a hivő
ember s nyugtalanul kérdi önmagától: Hová fog ez a gondolatsorozat vezet
ni ? S ha az ember azt figyeli meg, mint bizonyítja be a szerző, hogy korunk 
és a világ válságos kérdéseit csak Krisztuson keresztül lehet megérteni és 
megoldani, akkor ezt a könyvet okvetlenül az evangelizációs irodalom pol
cára kell tenni, dacára annak, hogy nincs benne semmiféle dörgedelmes té> 
rítő szándék s alig találni benne bibliai idézetet.

Már maga ez a sokoldalúság is érdemessé teszi a könyvet arra, hogy 
megszerezzük ős elolvassuk. Amerikáról, Japánról, Kínáról és Indiáról ir Gedat 
ebben a könyvben. Néhol egészen megrázó módon festi meg, hogy repül- 
Európa felé vissza a vén Európa által kidobott bumeráng, ez a harci eszköz, 
hogy katasztrófába sodorja. Nincs más megoldás a katasztrófa kikerülésére, 
csak Krisztus.

Gedat könyvének ismerete ma hozzátartozik a kulturnivóhoz. Német
országban százezer számra kapkodják el a könyvét s előadásain egymás he
gyén hátán tolong a tömeg, dacára a belépti díjnak.

Gedat könyve egy újfajta igehirdetés. Igehirdetés ige nélkül. Vallásos- 
estékre, világnézeti és külmissziói előadásokra kitűnő útmutató.

Mindenkinek melegen ajánljuk. Tyn.


