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Első ige.

Légy biztos a dolgodban!
Tess. 1, 5.

Egyházunk tanainak igazságában a lehető legbizonyosabb
nak és megalapozottabbnak kell lennünk, hogy ingadozás nél
kül tudjunk „igen‘‘-t vagy „nem“-et mondani s amellett megma
radni. Lám az apostol mily sokszor használja e görög szót: 
plérophoria.Érti alatta a meggyőződéses bizony osságnak oly fokú 
teljességét, amikor a szívünk cseppet sem ingadozik, hanem 
minden ponton teljes a bizonyossága. Teljes határozottsággal 
kell hát elhatárolni és megvallani, hogy mit hiszünk és mit tar
tunk. Ha nem tudsz teljes bizonyossággal „igen“-t mondani s 
így a keresztyének nem bizonyosak a maguk dolgában, akkor 
már nem is keresztyének többé, — elvetted a hitüket. Mert a 
Szentlélek azért adatott a keresztyéneknek, hogy a hívő szíve
ket megszentelje, őket állhatatossá és bizonyossá tegye, hogy 
tudjanak a Krisztusról hitet tenni, ebben szilárdan megmaradni 
és meghalni. Mármost a teljes bizonyosságú „igerí'-mondás 
nemde az, mikor az én „igen“-em mellett oly szilárdan állok, 
hogy halni is kész vagyok érte?

A Szentlélek nem kétkedő Valaki; a szívünkbe is nem va
lami bizonytalan hiedelmet írt, hanem erős nagy bizonyosságot, 
mely nem hagy ingadozni, sőt oly bizonyossá tesz, mint ami
lyen bizonyosak vagyunk afelől, hogy testben élünk és hogy 
kétszer kettő négy!

Luther Márton:
Vöm unfreien Willen. 
Ford.: Szabó József.

Tanulmányok.

A lelkészegyesület uj feladat előtt.
A készülő zsinati törvény lehetőséget ád lelkészi becsület

szék felállítására.A lelkészi becsületszék felállítását aMELEsür- 
gette és pedig főleg abból az okból, hogy ilyen becsületszék nél
kül bizonyos mulasztások és inkorrektségek nem torolhatók 
meg, mert a fegyelmi eljárás paragrafusai nem alkalmazhatók 
rájuk, vagy pedig a törvényszéki eljárás nem alkalmas arra, 
hogy a vétségeket és mulasztásokat olyan nyilvánvalóan bebizo
nyítsa, hogy azok megtorolhatók lehetnének.

Minthogy éppen a lelkészi kar, a saját reputációja érdeké
ben tartotta szükségesnek a becsületszék felállítását, most meg
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kell vizsgálnunk, tekintetbe kell vennünk az érem másik oldalát 
is. Hogyha ugyanis a lelkészi kar kebelbeli becsületszéket állít 
fel, akkor ennek a másik oldalon meg van az a lelkészegyesü
letekkel szemben fennálló követelménye, hogy a lelkészegyesü
letek tagjainak magán és hivatali életét ne csak figyelemmel kí
sérjék s ne csupán akkor lépjenek fel, amikor a becsületszék 
útján megtorlásról 'kell intézkedni, hanem tartsák kötelességük
nek azt is, hogy a szolgatársi szeretetből kifolyólag úgy kell 
gyakorolniok a testvéri és kartársi szeretetet, hogy a becsület
székre minél ritkábban legyen szükség.

Nagyon elhibázott intézkedés lenne a becsületszék felállí
tása, ha már most beérnénk azzal, hogy vétkes, de a törvény
szék által nem büntethető szolgatársakat a becsületszék elé hur
colnánk, s nem gondoskodnánk arról, hogy a lelkészegyesüle
tek teljesítsék a testvéri szeretetnek kötelességét s intéssel, buz
dítással, lelki gondozással előzzék meg azt, hogy lelkészek any- 
nyira elmerülhessenek rossz szokásokban, vagy botránkoztató 
életmódban, hogy a becsületszék nem tehet mást, mint őket a 
lelkészi karból kiközösíti.

A becsületszék felállítása tehát olyan feladat elé állítja a 
lelkészegyesületeket, amelyet korábban is meg kellett volna 
már látnunk és korábban is kellett volna teljesítenünk, de eddig 
elmulasztottunk, viszont most már elodázhatatlan kötelességgé 
lett. A testvéri és szolgatársi szeretet és lelkigondozás nélkül a 
becsületszék működése egyúttal könnyen ítélet lehet a lelkész
egyesületek felett is és méltán felvetheti majd egy-egy a becsü
letszék elé, tehát saját szolgatársai elé állított lelkész: Mit tet
tetek ti, ítélkező testvérek, hogy engemet a lejtőn megállítsa
tok és életemet, viselkedésemet tőletek telhetőén megjobbítsá
tok? S ha ebben az irányban nem tettetek semmit, honnan ve
szitek magatoknak a jogot az ítélkezéshez? Ráolvashatja a be
csületszék tagjainak fejére á becsületszék elé állított kartárs, 
hogy az ő mulasztásaiban és vétkeiben a becsületszék tagjai is 
bűnösek, mert őt nem intették, nem buzdították, iránta szerető 
érdeklődéssel nem viseltettek, nem figyelmeztették és nem 
óvták.

A becsületszék feltételezi a lelkészek testvéries együttélését 
s testvéries érdeklődését, egymás életének szívünkön viselését. 
S ha a becsületszék mint intézmény létesül, akkor a lelkészegye
sületnek szintén intézményesen kell gondoskodnia arról, hogy a 
kartársi, szolgatársi és hittestvéri együttélés valósággá legyen 
a lelkészi karban.

A Pastoralblátter idei decemberi számában „A lelkészi kar 
megújhodásához" címen két cikket találunk, amelyek közül az 
egyik a bajorországi lelkészek kiképzésének kérdését tárgyalja 
dr. Meinzolt tollából, a másik pedig a hannoveri helyzettel fog
lalkozik, s ezt Klügel lelkész írta.

A tanulságos cikkekből ismertetem a témára vonatkozó 
részt. Dr. Meinzolt így ír:
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„Á bajor országos egyház nagy figyelmet fordít a már hi
vatalban levő lelkészek kiképzésére és továbbképzésére. Első 
sorban természetszerűen tudományos továbbképzésük jön te
kintetbe. Ennek biztosítására szolgálnak a következő intézke
dések:

1. A lelkészek kötelesek a rendszeresen tartott lelkészkon
ferenciákon résztvenni és theológiai vagy általános egyházi kér
désekről referátumokat hozni.

2. A negyvenedik életév betöltéséig minden lelkész köteles 
ötévenként egy tudományos értekezést (az ú. n. szinodális dol
gozatot) benyújtani, amelynek témáját az országos egyházi ta
nács jelöli ki.

3. Ajánlva van a lelkészeknek, hogy a különböző kurzuso
kon és gyűléseken vegyenek részt s a részvételt a rendelkezésre 
álló eszközök szerint pénzbeli segéllyel is megkönnyítik.

S végül, hogy a papnékról is megemlékezzünk, a lelkész- 
menyasszonyok és a lelkésznék számára időnként kurzusokat és 
Freizeit-eket rendeznek, hogy a lelkésznék számára megteremt
sék azokat az eszközöket, amelyek nélkülözhetetlenek, hogy 
férjük oldalán eredményes tevékenységet fejthessenek ki.“

Talán még tanulságosabb, amit Klügel lelkész ír a hanno
veri helyzetről:

„A lelkészi kar megújhodására különösen jelentős az egy 
éve hatályba lépett Konventsordnung (KO). Ebben az egyház je
lenének tapasztalatai és követelményei alapján évszázados ha
gyományok öltöttek új alakot. A régi, egészen a reformációig 
visszanyúló konventi rendszabályokban az egyházkormányzat
nak a lelkészek élete és hivatala iránti komoly, lelkipásztori fá
radozás ölt testet és nyert szabatos kifejezést. Valahányszor az 
idők folyamán ezeket a KO-kat az elmúlás veszélye fenyegette, 
mindannyiszor újjá alakították és érvénybe léptették. Az utóbbi 
évek megrázkódtatásaiban, az individualizmusnak és a lelkészi 
kar eltisztviselőiesedésének (Verbeamtung) korszaka után egyre 
erősebb lett a testvériségnek és a lelki vezetésnek a követelése. 
Ennek a követelménynek kíván eleget tenni az 1935. évi KO. 
A félévenként (s nem mint eddig két évenként) tartott összejö
veteleken a figyelmet határozottan az egyház egészére irányít
ják. A kartársi (amtsbrüderlich) közösség az egyházi hivatalban 
végzett azonos és közös szolgálatból nő ki. A kartársi közösség 
kifejezésre jut az ige és a szentség közös élvezésében, az egy
másért való könyörgésben és Isten közös dicsőítésében. A kon
vexeknek tehát az a feladata, hogy a kari testvériséget (Amts- 
bruderschaft) ápolják s fejlesszék a lelkészi hivatalnak tanítás
ban és életben való helyes betöltését.

Minden ilyen összejövetelnek elején és végén istentisztelet 
van. A záró istentiszteleten a gyülekezet is résztvesz. A napi 
programm az ige körül való gyülekezésben (Sammlung unter 
dem Wort) alakul ki, s ebbe torkollik. Kifejezetten gondoskodás
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történik arról, hogy a szolgatársak (Amtsbriider) az Úrvacsorá
ban találkozzanak.

Ezen a réven a theológiai munka az akadémikus megbeszé
lés teréből az egyházi összetartozásnak és kötöttségnek terébe 
lép át. A theológiai munka a Biblia és a hitvallási iratok egy- 
egy szakaszának feldolgozásából áll. Már ebben is utalás van 
arra, hogy nem kölcsönös tudományos indításokról s egyéni 
szempontok és vélemények ápolásáról van szó, hanem, hogy 
— miként ez a lutheránus egyházban nem is lehet máskép — 
a theológiai munka az egyház munkája s mindig az „igaz tanra" 
kell irányulnia. Az egyház életéből fakad és minden egyházi 
munka élő alapjául szolgál.

Emellett vannak azután a lelkipásztori feladatok. A KO. kü
lönleges célja, hogy az egyházi hivatal viselőinek lelkére kösse 
a kölcsönös lelkipásztori kötelességet. „A szolgatársi (amtsbrü- 
derlich) közösség a konvent tagjait arra kötelezi, hogy a szolga
társak egymásnak lelkipásztori felelősséggel szolgáljanak, a hi
vatal helyes betöltésénél egymásnak segítségére legyenek s a 
lelkészi hivatal egyháziassága és erkölcsi tisztasága felett őr
ködjenek."

Hangsúlyozott követelmény a lelkipásztori beszélgetés le
hetősége. Hogy ez milyen komolyan értetődik, bizonyítja a kü
lönleges lelkipásztori fegyelmezés, amely a konventre ruházva 
van. Ez a fegyelmezés határozott elvek alapján rendezett eljá
rás által lehetővé teszi, illetőleg kötelességgé teszi, hogy a kon- 
ventben megbeszéljék és elintézzék az egyes lelkészek között 
felmerült súrlódásokat vagy egy-egy lelkésznek életmódja és 
szolgálata körül felmerült aggodalmakat. Ezeknek a határoz- 
mányoknak a hátterében nem utolsósorban állnak az egyházi fe
gyelmi bíráskodás szomorú tapasztalatai, amelyek igen gyakran 
feltárják a legközelebb álló szolgatársak mulasztásait.

Le kell győzni azt a félénkséget, amely visszariad a testvér 
személyes életével való törődéstől és meg kell erősíteni a valódi 
mutuum colloquium-ra irányuló akaratot. Ez a konventnek egyik 
lényeges célkitűzése és feladata.

Egy új rend létesült így olyan időben, mikor a rend (Ord- 
nung) szót a lutheránus egyházban lassanként megint megértik 
és méltányolják. A rendi gondolat túlfokozásának veszedelmét a 
KO. azzal akarja elhárítani, hogy a hivatalos konventek számát 
évenként kettőre korlátozza. Ezzel tért akar hagyni a havon
kénti Inspektions-konferenz-ek szabad csoportosulásának és mun
kájának, a Bruderschaftokban és egyéb közösségekben. De ezek 
is konventekkel organikus összefüggésben végzik munkájukat.

Németh Károly.

98



99

Régi magyar liturgikus imádságok 
az egyházi év ünnepeire.

Az /598-ból származó Keresztúri Agenda tartozékát képező 
„Az evangeliomok, es az epistolak: mellyeket esztendő áltál 
szoktak az keresztyeneknek Gyüleközetibe olvasni, es hirdetni“ 
című, Lethenyei István összeállításában használatba került lec- 
tionarium 1631-bői és 1634-bői való kiadásának a soproni líceum 
könyvtárában meglevő egy-egy példánya alapján közli:

Dr. theol. Jánossy Lajos
egyetemi tanár.

17. Invocabit vas. — Ep.: II. Kor. 6 : 1—10. — Ev.: Máté 
4 : 1—11.

Ür Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk, miért hogy az 
gonosz ellenség mindenütt utánunk vagyon és azon jár, mikép
pen mint az sívó oroszlán ugyan elnyeljen: Kérük tégedet, ad
jad minekünk az Te szent Fiadért, Jézus Krisztusért az te Sz. 
Lelkedet és erősítsd meg az te Sz. Igédnek általa az mi szívün
ket, hogy az ellenséget meggyőzhessük, és az te akaratod sze
rint élhessünk és az örök életre juthassunk. Ugyan azon te szent 
Fiadnak, Jézus Krisztusnak általa, Ki te veled és a szent Lélekkel 
él és uralkodik, mindörökkön örökké, Ámen.

18. Reminiscere vas. — Ep.: I. Thess. 4 : 1—7. — Ev.: Máté 
15:21—28.

Ür Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk: kérünk tége
det, erősítsd meg az te Sz. Lelkednek általa az te irgalmassá
godba és kegyelmességedbe való hitünket és bizodalmunkat, 
hogy mi noha látjuk az mi bűnös voltunkat és méltatlanságin- 
kat, ugyanazért mi is mint az Kananéabeli asszonyi állat, az te 
kegyel mességedbe bízhassunk, tehozzád ragaszkodhassunk és a 
Krisztus Jézusnak általa tenálad minden szükségünkbe és nya
valyánkba szabadulást találhassunk: Ki véled és az Sz. Lélek 
Istennel él és uralkodik, mindörökkön örökké, Ámen.

19. Oculi vas. — Ep.: Ef. 5 : 1—9. — Ev.: Luk. 11 : 14—28.
Űr Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk, ki az te szent

Fiadat, az mi Urunk Krisztus Jézust ez világra bocsáttád, hogy 
az ördög kegyetlenségének ellene álljon, és minket nyavalyás 
embereket attól a gonosz ellenségtől megoltalmazzon: Kérünk 
is tégedet, hogy minden kísértetinkben légy minekünk segít
séggel és tarts meg minket az te Szent Lelkednek általa az te 
Igédbe, és az te hozzád való félelembe, hogy mind végig az go
nosz ellenségtül békességbe maradhassunk, és az te szent Fiad
nak általa, az örök boldogságra juthassunk: Ki te veled és az 
Sz. Lélek Istennel, etc. Ámen.

20. Laetare vas.—Ep.: Gál. 4 : 21—31.—Ev.: Ján. 6 : 1—15.
Ür Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk, ki az te szent
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Fiadnak általa az pusztában öt ezer embert csak öt árpa kenyér
rel és két hallal bőségesen megelégítettél: kérünk tégedet, az te 
Sz. áldásoddal légy kegyelmes mihozzánk is, oltalmazz meg tel- 

• hetetlenségtül és ez világi életünkről való szorgalmatosságtól, 
hogy mi mindennek előtte az te országodat és annak igazságát 
keressük, és az te Atyai bőséges jótétedet mind testi, mind lelki 
szükségünkben megismerhessük. Ugyanazon te szent Fiadnak, 
Jézus Krisztusnak általa, aki Teveled, etcet. Ámen.

21. Szűz Mária meghirdetése, vagyis Krisztus Urunk fogan
tatása ünn. — Ep.: Ézsaiás 7 : 10—15. — Ev.: Luk. 1 : 26—38.

Ür Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk: hálát adunk 
mi teneked a te megmondhatatlan nagy kegyelmességedért, 
hogy megemlékeztél mirólunk, szegény bűnösökről, és az te 
egyetlen egy Fiadat emberi testbe bocsátottad, és hogy miéret
tünk a Szűz testéből emberré legyen, akartad. És kérünk tége
det, hogy az te Szent Lelkednek általa világosítsd meg a mi szí
vünket, hogy mi az Ő emberré létével, kínszenvedésével és halá
lával vigasztalhassuk magunkat, Urunknak és örökkévaló Kirá
lyunknak ismerhessük őtet és vallhassuk, és ő általa teveled és 
a Szentlélekkel mindörökkön örökké élhessünk, Ámen.

22. Judica vas. — Ep.: Zsid. 9 : 11—15. — Ev.: János 
8 :46—59.

Ür Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk, kinek szent 
Fiad az Jézus Krisztus ezt mondotta: valaki az én beszédemet 
megtartja, az soha halált nem lát: Kérünk ezokáért tégedet, add 
minekünk az te szent Lelkedet, hogy az te szent Fiadnak beszé- 
dit érthessük és megtarthassuk, tiszta szívvel hozzá ragaszkod
hassunk és az halálnak közepette is magunkat azzal vigasztal
hassuk és halált soha ne kóstoljunk; az te szent Fiadnak Jézus 
Krisztusnak, az mi édes Megváltónknak általa, ki Teveled és az 
Sz. Lélekkel él, etc. Ámen.

23. Virágvasárnap (Palmarum) ünn.—Ep.: Filipp. 2 :5 —11. 
— Ev.: Máté 21 : 1—9.

Úr Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk: hálát adunk 
mi Teneked, hogy az te szent Fiadat, miképpen ígérted volt, 
azonképpen ez világra bocsátottad és hogy az ő isteni és kirá
lyi voltát halálának előtte, Zakariás próféta mondása szerint 
megjelenteni akartad. Kérünk is tégedet, add minekünk az te 
Sz. Lelkedet, hogy hihessük mi az ő ez világra jöttét, igazságos, 
engedelmes és üdvözítő Királyi voltát, hogy ezt hívén, ő hozzá 
folyamodhassunk és ő hozzá ragaszkodhassunk, ő vele mind 
végig maradhassunk, és az örök boldogságra juthassunk: Ki te
veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, etc. Ámen.

24. Nagycsütörtök ünn. — Ep.: I. Korint. 11 :20—29. — 
Ev.: Ján. 13 : 1—15.

Ür Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk: hálát adunk 
mi teneked az te nagy kegyelmességedért, hogy az te szent 
Fiadnak Jézus Krisztusnak általa minekünk Szent Vacsorát szer
zettéi, melyben mi az Ö Testét esszük és Vérét isszuk. Kérünk is
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tégedet, add minekünk a te Sz. Lelkedet, hogy mi ez te ajándé
kaiddal méltatlan ne éljünk, hanem az mi bűneinket nyilván is
merhessük, és ugyan valóban elhagyhassuk, és azoknak az te 
szent Fiad által bocsánatát nyerhessük és hihessük, és ekképpen 
napról-napra az hitben, és az isteni és az atyafiúi szeretetben 
öregbülhessünk és az te szent Fiadnak által az örök boldogságra 
juthassunk, Ámen.

25. Nagypéntek ünn. — Ep.: Ézs. 52 : 13— 15., 53 : 1—12. 
— Ev.: Ján. 19 : 16—30.

Ür Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk, hálát adunk 
mi teneked az te megmondhatatlan nagy irgalmasságodért, hogy 
az te egyetlen egy szent Fiadat nem kímélted, hanem a mi rút- 
ságos és sok bűnünkért ez világra bocsátottad, az hitetlen zsidók 
és pogányok kezébe adtad, megcsúfoltattad, arcul csapdostattad 
és megpökdöstetted, megostoroztattad, tövis koronával megko
ronáztattad, az magas keresztfán az két tolvaj között felfeszít- 
tetted, drága szent Vérét kiontattad és halálra bocsátottad. 
Kérünk is tégedet, add minekünk azon te szent Fiadnak kínszen
vedéséért és haláláért az te Sz. Lelkedet, hogy a mi bűneinknek 
nagy és rútságos voltát valóban ismerhessük, és az Te bűn ellen 
való haragodtul megrettenvén, minden bűnt megutálhassunk, 
hogy az te szent Fiadnak Vére hullásának és halálának általa te 
előtted megigazulhassunk, és az örök boldogságban részesek le
hessünk, Ámen.

26. Nagyszombat ünn. — Ep.: Ézs. XI : 6—10. — Ev.: Máté 
27 :57—66.

Ür Jézus Krisztus, élő Istennek szent Fia: hálát adunk mi te 
neked, hogy mi érettünk emberré lévén, nem csak halált szen
vedtél, de még el is temettettél és koporsóban feküdtél, hogy a 
mi koporsónkat is az Te koporsóban való feküvéseddel meg
szentelnéd és megáldanád, hogy a mi koporsónk ne lenne mi
nekünk örökké való tömlőcünk, hanem ideig való nyugodalmas 
aluvó szállásunk. Kérünk is tégedet, add minekünk a Szentleiket, 
ki az te szent Atyádtól és Te tőled származik, hogy mi az bűn
től teljességgel elszakadhassunk, tebenned tiszta szívvel bízhas
sunk, és ekképpen az mi koporsónkból az örök boldogságra 
feltámadhassunk, és örökké vigadhassunk, Ámen.

27. Húsvét ünn. — Ep.: I. Korint. 5 :6 —8. — Ev.: Márk 
16 : 1—7.

Ür Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk, ki az te egyet
len egy Fiadat, az Krisztus Jézust az mi bűneinkért halálra ad
tad, és az mi megigazulásunkért harmadnapon halottaidbó! fel
támasztottad: kérünk tégedet, add minekünk az te szent Lelke
det, és azon te szent Lelked által igazgass és vezérelj minket, 
hogy az igaz hitben megmaradhassunk, bűntől megoltalmaztas- 
sunk, és az te szent Fiadnak általa az örök életre feltámasztas
sunk; Ki teveled és a Szentlélekkel él és uralkodik, etc. Ámen.

28. Húsvét-hétfőn. Ep.: Ap. Csel. 10:34—-43. — Ev,: Luk, 
24 : 13—35.
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Úr Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk, ki az te szent 
Fiadat Emmausban az két tanítványoknak megnyilatkoztattad: 
kérünk tégedet, világosítsd meg az mi szívünket is az te Igéd
nek és szent Lelkednek általa, hogy az igaz hitben megerősöd
jünk, és életünkkel kövessük, és végre, hogy mikor minekünk 
is, az te szent Fiadnak példája szerint szenvednünk kelletik, min
dent békességgel szenvedhessünk, az te Igéddel vigasztaltassunk, 
és ez életnek utána az te szent Fiaddal az örök életre feltámasz
tassunk; Ki teveled és a Sz. Lélekkel él, etc. Ámen.

29. Húsvét-kedden. — Ep.: Ap. Csel. 13 : 16, 26—32. — Ev.: 
Luk. 24 :36—47.

Úr Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk, ki az te szent 
Fiadnak, az Krisztus Jézusnak általa az apostoloknak elméjét az 
írásnak megértésére megnyitottad: kérünk tégedet, hogy vilá
gosítsd meg az mi elménket is az te Sz. Lelkednek általa, hogy 
az te Sz. Igédet megérthessük, és megértvén elhihessük, hogy 
mi is az te Szent Fiaddal feltámadván, új életben élhessünk, és az 
örök boldogságra ez élet után feltámadhassunk. Ugyanazon te 
szent Fiadnak az mi Urunk Jézus Krisztusnak általa, ki teveled 
és az Sz. Lélekkel él, etc. Ámen.

Magunk között.
Az újtestámentom világosan különbséget tesz az igehirde

tés (kérygma) és a tanítás (didaché) között. A kérygma jelenti 
Istennek a Krisztusban megjelent mentő kegyelme hirdetését, a 
didaché pedig jelenti az erkölcsi tanítást, bizonyos tanok fejte
getését és az apológiát. Micsoda a mi predikálásunk? Kérygma, 
vagy didaché? Az evangéliom hirdetése, vagy ismeretközlés, er
kölcsi ostorozások és buzdítások tömkelegé? — I. Kor. 1, 21. 
szerint, „minekutána a világ a didaché által nem ismerte meg 
Istent, tetszék az Istennek, hogy a kérygma bolondsága által 
tartsa meg a hívőket."

* * *
Nemrégiben egyik protestáns rádió-„prédikáció“-ban ilyetén 

mondatok hangzottak: „Jézust a keleti bölcsek tanulmányozása 
képesítette arra, hogy még az ellenségeit is szeresse." „Jézus ne
mes ambícióktól fűtött lelkét a sátán meg akarta vesztegetni." 
„Jézus férfias jellem-szépségben méltóvá tette magát az Isten 
jótetszésére és minden idők vallásos embereinek szeretetteljes 
hódolatára." — Hát nem borzasztó?! Igaz, hogy az illető „szó
nok" nem evangélikus lelkész volt, de eféle antropomorf isten
káromlások a mi szószékeinken is nem egyszer hallhatók.

*  *  *

Barth írja: Mennyi mindent elvár a mai kor a lelkésztől. 
Hogy legyen jó szónok, a saját szakmája mellett legyen ottho
nos minden más tudományban és az irodalomban is. Értsen a
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politikához, sporthoz, zenéhez. S aztán legyen jó viszonyban 
mindenkivel. A lelkészek pedig teljes igyekezettel meg is akar
nak felelni e sokirányú várakozásnak.

Csak az a különös, hogy mégis ugyanez a kor vetette fel 
azt a szörnyű gondolatot, hogy vájjon nem felesleges-e a lel- 
készi hivatal?!

* «
Dr. Thurneysen Ede, a báseli Münster lelkésze, Barth egyik 

erős munkatársa, írja egyik magyar lelkésztestvérnek:
„A mélységből való fenevad, amelyről a Jelenések könyve 

szól, ma újból ijesztő formában lép fel. Megrészegíti a népeket 
a nacionalizmus és keresztyénség keverék-italával. Barth Ká
roly tartott itt Sveicban nemrég egy előadást, amelyben azt 
mondotta, hogy a liberalizmus és annak szabadgondolkodása 
szinte ártalmatlan ellenfele volt a keresztyénségnek, ahoz a tu
lajdonképpeni ellenséghez képest, amelyik az egyházat a maga 
lényegében és létében a legélesebben fenyegeti, t. i. a magát 
konzervatívnak, sőt pozitív-keresztyénnek nevező fasiszta em
ber. Az a szorongattatás, amelyet az egyház ma Németország
ban a totális állam részéről tapasztal, hasonlíthatatlanul vesze
delmesebb, mint az egykori liberális atheizmus támadása. Az 
előadás után azonnal gyalázó és fenyegető leveleket kapott a 
már nálunk is mozgolódó nacionalista ifjúság soraiból. Azt ír
ták néki, hogy titkos bolsevista s hogy adandó alkalommal meg 
fognak fizetni néki. — Mi a teendő? Először is: e mámoros 
áramlatnak a kisujjunkat sem bocsáthatjuk rendelkezésére. 
Megismétlődik Dániel esete Nabukodonozor udvarában. Nem 
szabad ennünk e világ királya asztalának étkeiből. Másodszor: 
mindent meg kell tennünk, amit csak tudunk, az egyház lénye
gének erősítésére. Ez azt jelenti, hogy meg kell tanulnunk ma
gunkat még alapvetőbb módon Isten igéjéhez és csak ahoz tar
tani. A közöttünk fellépő új vallás pogány lelkesedésével az 
Isten igéjébe és annak erejébe vetett hit valódi lelkesedését kell 
szembehelyezni. Ne bátortalanodjunk el! Éppen a német egyházi 
harc mutatta meg, hogy azok a kevesek, akik a zászlót magasra 
tartják, mily sokra képesek!"

Súlyos mondatok: érdemes elgondolkodni rajtuk!
* * :í

Az észtországi lelkészek azon tanácskoznak, hogy ponto
san megszabják: mit szabad a lelkésznek egyháza képviseletében 
megáldani. Legutóbb ugyanis pl. egy mozi megáldását kívánták 
á lelkésztől.

Nálunk sem ártana egyszer ezt a. kérdést elővenni!
Szabó József.
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Vasárnapi és ünnepi beszédek.

Uj élet.
Ötvened vasárnapra.

51. zsoltár 12, 13.

Voltaire, a hitetlen francia, gúnyverset akart faragni az 51. 
zsoltárból. Mikor azonban odaért a 12. vershez, abbahagyta go
nosz munkáját. A gúnyverset nem tudta befejezni. E zsoltár
vers oly mélyről szakad fel s annyi forró esdeklés izzik benne, 
hogy még az istenkáromló hitetlennek is torkán forrott tőle 
a szó.

Mindig véghetetlenül komoly pillanatok azok, amikor va
laki letérdel Isten elé és így rimánkodik: „Tiszta szívet teremts 
bennem, oh Isten!" Csak az könyöröghet így, aki ismeri önma
gát. Szíve romlottságát, élete nyomorúságát, kárhozatra-meg- 
érett egész valóját. Kiábrándult magából, öntelt gőgje elpárol
gott. Megfeneklett. Büszkén lépdelő lábai felmondták a szolgá
latot: neki immár csak térdei vannak. Viszont azonban így csak 
az könyöröghet, aki ismeri az Isten kegyelmét. Azt a kegyel
met, amelynek van hatalma ahoz, hogy a bűnöket a háta mögé 
vesse. Azt a kegyelmet, amely nem átallja kezébe venni a fené
kig romlott emberi szívet s kész és képes újjáteremteni azt. Azt 
a kegyelmet, amely a térdelő embert felemeli és hordozza.

„Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten!" Nincs senki, aki
nek ezt az imádságot a Dávidéhoz hasonló bűnbánattal ne kel
lene az ajkára vennie. S nincs senki, aki ezt az imádságot az új 
életnek Dávidéhoz hasonló reményével ne vehetné az ajkára.

Bizonyos dolgokkal azonban legyünk tisztában.
Az új élet az Isten teremtő munkája. „Tiszta szívet teremts 

bennem, oh Isten!" Nem a magunk erejével, vagy erőlködésé
vel újulunk meg, mégcsak nem is az Isten „segítségével", ha
nem Isten újjáteremtő kegyelméből. Nem úgy van, hogy az új 
élet felerészben, kisebb-nagyobb hányadban a mi munkánk, a 
többi pedig Isten munkája. Az új élet mindenestül Isten műve 
rajtunk, bennünk. Nem az a helyzet, hogy mi elkezdünk meg
javulni s az Isten megkoronázva jószándékunkat, befejezi a 
folyamatot, sem az, hogy Isten megérint, elindít, mi pedig foly
tatva az ő  művét, teljességre visszük magunkban az új életet. 
Ö az, aki elkezdi s Ő az, aki elvégzi bepnünk „a jó dolgot." 
Bennünk nincs semmi jó, ami kapcsolódási pont lehetne az Isten 
számára ahoz, hogy mint fundamentomon felépítse bennünk az 
ő  művét., Itt nem tatarozásról, hanem gyökeres újjáteremtésről 
van szó. Lehet, hogy ez alaposan megtépázza emberi önérze
tünket. De hiába! Ez az igazság!!

Istennek ez a bennünk új életet teremtő munkája folytonos. 
„Az erős lelket újítsd meg bennem!" Isten egy pillanatig sem
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hagyhat minket magunkra. Szemét, kezét sohasem veheti le ró
lunk, mert akkor menten végünk van. Azonnal sűlyedni kez
dünk, mint Péter a tengeren. Ne hidd, hogy ha Isten új szivet 
teremtett benned, akkor ez egyszersmindenkorra elégséges erő
tartalékot jelent számodra, amelynek birtokában végigjárhatod 
az életedet. Mi nem olyanok vagyunk, mint a gőzmozdony, ame
lyet befűtenek, vízzel-szénnel ellátnak a kezdőállomáson s ez a 
készlet kitart a végállomásig. Inkább olyanok vagyunk, mint a 
villanymozdony, amelyiknek nincs készlete és erőtartaléka, ha
nem minden pillanatban felülről kapja az erőt. Ha megszakad az 
érintkezés, azonnal megáll a mozdony is. Ez az, amire Pál apos
tol gondol, mikor így szól a filippi levélben: „Nem mondom, 
hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék . . . “ Ugyan
erről szól Luther 95 tételének első pontja is: „Mikor a mi Urunk 
és Mesterünk, a Jézus Krisztus azt mondja: Térjetek meg . . . ,  
azt akarja, hogy a hívek egész élete megtérés legyen."

Mindebből pedig egy sereg rendkívül fontos következmény 
adódik. — Én minden pillanatomban az Istenre vagyok utalva. 
Földi sikerek lépcsőin magasra juthatok, de ajkamról sohasem 
fogyhat el ez az imádság: „Ne vess el engem a te orcád elől és a 
te Szentlelkedet ne vedd el tőlem." Isten nélkül csak elveszni 
lehet, de élni nem. Aki ezt tudja, annak életében nagyon sok az 
alázat, az imádság és a hála. — Ez az ige azt is jelenti, hogy az 
én új életem itt e földön sohasem juthat el a teljes befejezettség 
nyugvópontjára. Sohasem mondhatom: „Idenézz, világ, készen 
van a nagy mű!" Mindig csak azt mondhatom, amit Luther ér
zett:,^ keresztyén ember örökké készül,de soha sincsen készen". 
Mi mindig csak útban vagyunk a teljesség felé. Megérkezni csak 
akkor fogunk, ha az Ür kiragad majd e jelenvaló gonosz 
világból.

Könyörögj Istentől tiszta szívet, új életet, szüntelenül meg
újító Szentleiket. S ha adni akar, fogadd el. Ne kösd meg a ke
zét. Mert Ő akar adni. Kegyelmének biztosítéka, eszköze és 
megvalósulása a Krisztus, aki azért jött, böjti útakon azért ment 
fel Jeruzsálembe s lépett Golgotára, hogy életünk legyen és 
bővölködjünk.

Ahol Isten új életet teremt, ott mindig csoda történik. Mély
séges titok az, amelynek csak a tényeit látjuk, de a lefolyását le 
nem írhatjuk. El van rejtve, mint csírázó mag a barázdában. 
Nem is az a fontos, hogy színes és drámai szavakban el tudd 
mondani, hogyan tértél meg, hanem hogy valóságos új életed a 
hálás szolgálat nyelvén beszéljen arról, Aki egyedül tud új éle
tet teremteni.

Dr. Knubel F. H.,
az amerikai egyesült evang. egyház éUjöke.

Ford.: Szabó József.
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Lelkinagyság. *)
Böjt I. vasárnapjára.

Máté, 16:21-23.

Miért is kellett Jézusnak Jeruzsálembe menni, sokat szen
vedni és megöletni?

Azért, mert benne nagy lélek lakozott, melynek abban volt 
a nagysága, hogy egy nagy eszme töltötte be uralkodva egész 
élete felett: Isten országának eszméje. Ennek az eszmének az 
volt a tartalma, hogy mivel eddig az emberek szívén a bűn 
okozta bűntudat s a bűntudatból eredő erőtlenség és az erőtlen
ség szülte levertség uralkodott, ő  az egész nyomorult állapot 
helyébe Isten uralmát akarta állítani, vagyis bűnbocsánatot s a 
megbékéltségből fakadó új életet, mely a szív éjszakáját nap
pallá változtatja s azután az egyes szívekből kiindulva, kovász
ként meghódítja az egész emberiség szövevényes életét, míg
nem Isten akarata meglesz a földön épúgy, mint a mennyben. 
Jézus e nagy eszméjének élt és mikor az a szenvedések útjára 
vezette őt, ez oly „kell“, oly feltétlen szükségszerűség volt szá
mára, hogy a kitérés szóba sem jöhetett. Nagyobb eszmét senki 
a világra nem hozott, mint ez a Jézus szívéhez nőtt eszme volt 
és senki sem élt eszméjének oly rendíthetetlen hűséggel, mint ő. 
Ezért „az Isten is felmagasztalá őt és ajándékoza neki oly ne
vet, mely minden név felett való, hogy a Jézus nevére minden 
térd meghajoljon és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus 
Ür az Atya Isten dicsőségére. (Fii. 2:9-11.)

Nékünk ez a szöveg először is azt mondja, hogy nem léte
zik igazi lelki nagyság egy életünket kormányzó nagy eszme 
nélkül. Senkiről nem tudunk a történelem lapjain, aki az utó
kor emlékezetében halhatatlan maradt volna nagy eszme nél
kül, amely uralkodott élete felett úgy, hogy életében minden 
mást kénytelen volt ennek alávetni. Említsünk néhány híres 
egyéniséget és könnyen észrevesszük ezt. Hannibál 9 éves volt, 
mikor az istenek oltáránál szent esküvel fogadott örök gyűlö
letet hazája elnyomója, Róma iránt és ez a gondolat töltötte 
be egész életét, egész a halála pillanatáig s ettől semmi fárad
ság, sem sikertelenség, sem szenvedés nem tántoríthatta el. És 
évezredek mögül hívja az ő hősies alakja a nagy elnyomók igá
jában élő kis népek honszerető fiait, hogy járják ugyanazt az 
önfeláldozó, harcoló utat. Luthernak egy nagy ügye volt: Isten 
kegyelme a Jézus Krisztusban s ez úgy betöltötte a lelkét, hogy 
annak szolgálatában a hit és bátorság, a munka és fáradhatat
lanság óriásává nőtt. Megvolt a nagy eszméje Livingstonnak,

*) Ez a prédikáció a finn Aleksi Lehtonen, tamperei püspök müve. 
Régebben a helsinkii egyetem gyakorlati theológiai tanszékén működött. 
Benső kapcsok fűzik az oxfordi mozgalomhoz. A finn lelkészek tavaszra 
tervezett magyarországi látogatásán ő lesz a csoport vezetője.



ánnak a nemesi el kű embernek, aki évtizedek hihetetlen nagy 
erőfeszítései után azt írta naplójába: „Nem hoztam soha áldo
zatot" s akit aztán Afrika szívében egy reggel holtan találtak 
sátrában, de holtan is térdepelve: még egyszer imádkozott azért 
a sötét földrészért! Charles Gordonnak is volt nagy eszméje, mi
kor végzetes utolsó expedíciójára indult a rabszolgakereske
déstől rettenetesen szenvedett Szudán megsegítésére és indu
lása előtt ezt írta nővérének Angliába: „Ma este Szudánba uta
zom. Nyugodtnak érzem magam és boldognak, mert tudom, ha 
Isten velem, ki árthatna nekem. Dicsőség néki, áldás Szudán né
pére, — belőlem pedig legyen por az ő lábai alatt." E szavak
ban van valami föltétien, szinte világfeletti odaadás a nagy ügy 
szolgálatára.

Nem említhetjük e nagy férfiak nevét az eszme nélkül, 
melynek éltek, aminthogy lehetetlen Beethovent említeni a ze
nére, vagy Snellmannt a finn nép nemzeti ébredésére való gom 
dolás nélkül. Az elé a kérdés elé kerülünk: milyen dolog jut az 
emberek eszébe, a mi nevünk említésére? Van-e egyáltalán va
lami, aminek mi élünk? Van-e lelkűnkben valami eszme, amely 
nyugtalanságban tartja egész életünket s tűzként emészt? Vagy 
mi is csak olyan tucatemberek vagyunk, kiknek a pénz, az élve
zet és kényelmes élet minden mindenekben, akiknek egész élet- 
felfogása olyan, mintha nekünk az élet szőlőfürtül adatott volna, 
hogy belőle a lehető legtöbb élvezetet préseljük ki; pedig az 
életet valóságban feladatúi kaptuk, amelyet engedelmesen kell 
elvégeznünk.

Jézus lelki nagysága ebből az engedelmességből tűnik ki 
hatalmasan. Tudta, hogy az szenvedésbe s végül erőszakos ha
lálba viszi őt. Újra meg újra beszél erről tanítványainak. „Ne
kem Jeruzsálembe kell mennem és sokat szenvednem és meg- 
ölettetnem." Péter ezt hallva megborzadt és közvetlen szavak
kal, mint mindig, védelmezni akarta Jézust ilyen sorstól: „Isten 
őrizzen, Uram, nem eshetik ez meg tevéled." Jézus a legszigo
rúbb szavakkal űzi el magától. Arról az útról, amelyre Isten 
ügye állítja őt, nem akar egy lépést sem eltérni, bár a közeledő 
szenvedés rémképei tisztán állnak előtte. Meggondoltuk-e va
laha is alaposan, mit jelentett Jézusnak a keresztrefeszítés tu
data? Jézus valószínűleg látott ünnepi útjai alkalmával kereszt- 
refeszíteíteket Jeruzsálem határában. Mit érzett, látva a szeren
csétlen embereket, kik gyakran több napig szenvedtek a keresz
ten rettentően kínlódva, ahogy a sebláz növelte az égő fájdal
mat és elviselhetetlen szomjúságot okozott. Tudta, hogy egy
két év múlva ez vele fog megtörténni. Most délre, Jeruzsálem 
felé tartva, tudta, hogy lépésről-lépésre ehez a borzalmas vég
hez ju t közelebb. Jobban megérthetjük e bizonyosság okozta 
szenvedést, ha magunkat képzeljük az ő helyébe. Ha minket vin
nének egy keresztrefeszítést élethűen ábrázoló kép elé és azt 
mondanák, hogy az. mind nemsokára velünk fog megtörténni, 
bizony különös érzésekkel szemlélnénk a képet és bizony min
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dent elkövetnénk az ilyen sors elkerülésére. Gyakran épen af 
legfájdalmasabb előre tudni a közeledő kínt. Jól tudjuk ezt, ha 
már operáltak minket valami betegség miatt. A műtétet meg
előző biztos tudat, hogy annak meg kell történnie, hogy talán 
véres és fájdalmas lesz, a várakozás hetei alatt talán több ideg
feszítő belső kínt okoz, mint maga a műtét. Mindent, ami azok
ban a hetekben történik, csak ennek az egy bizonyosságnak a 
sötét megvilágításában látunk. De micsoda a legnehezebb mű
tét is ahoz képest, ami Jézussal történt a kereszten s aminek Ő 
már előre teljes tudatában volt? Azt gondolnánk, hogy Ö min
dent sötétnek látott az életben, ahogy látta az út mellett a me
zők liliomának ég felé emelt fejét? Mikor az ég madarai elrö
pültek feje felett, hirdetve Isten atyai gondoskodását, vájjon 
lelkében reménytelen hang szólalt meg: „Nem igaz, ő  elhagy 
téged, nem érdemes azon az úton járni, melynek végén kereszt 
vár rád?“ Nem, Jézusban nyomát sem találjuk ennek a lélek
nek. A ráváró szenvedésekről komolyan, de nem reményvesz
tetten beszél. Csendesen, de tántoríthatatlanul halad útján egy 
lépésnyi kitérés .nélkül.

Nem ez a'lelkinagyság legmagasztosabb képe? Nem látjuk 
benne a férfit, aki legszebb példája számunkra a férfias enge
delmességnek? Nem fog-e el szégyen a kép előtt? Nem szé- 
gyenled-e magad, keresztyén ifjú, aki már egyszer elindultál kö
vetni Jézust, de elhagytad őt a téged ért kis megpróbáltatások 
miatt, mikor talán felületes lelkű barátaid néhány gúnyos szava 
késztetett arra, hogy elhagyd életed legfőbb javát? Nem szé- 
gyen-e, hogy oly kevés világi ember van közöttünk, aki leplez- 
getés nélkül nyíltan is Jézus ügye mellé mer állni, mikor leg
mélyebb érzése belül már úgy is az övé? És nem szégyenke
zünk-e az ő  templomában mi, Krisztus ügyének hivatalos szol
gái, hogy oly kevés bennünk a teljesszívű, égő odaadás az ő 
nagy ügye iránt, mikor az tőlünk fáradságot, erőfeszítést és 
szenvedést kíván? Jézusnak a szenvedésben tanúsított lelki 
nagyságát nézve könnyen esünk ámuló csodálatba. Csakhogy 
ha valaha, úgy most kell, hogy eszünkbe jusson: Jézus tőlünk 
nem csodálatot, hanem követést kíván!

Szövegünk harmadik irányból is bepillantást enged Jézus 
lelki nagyságába, mikor megláttatja velünk azt a nagyszerű el
járást, ahogy a kísértővei elbánt. Egy pillanatra sem állt meg 
tárgyalni a kísértővei. Azon nyomban szent felindulással űzi el 
magától a kísértést és hívja sátánnak az egyik hozzá legköze
lebb álló emberét, mert hántására van, „mert nem gondolsz az 
Isten dolgaira, hanem emberi dolgokra?* A kísértésben tűnik ki 
legjobban a valódi nagyság — és kicsiség. Jézus eljárása, a kí
sértés azonnali elűzése az egyetlen mód a győzelemre. Nekünk 
szokásunk gondolkozni a dolgon, tanakodni felette és azért 
esünk el. Ebben van a kísértés lelki lefolyásának legdöntőbb 
mozzanata. Csábító valami legalább elgondolkozni a dolgon, 
mikor például tisztátalan gondolat jut eszünkbe. Ebben szerin-
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ifink niég nincs semmf bűn. Öé ésZre sem vesszük, Hogy ezzel a 
bűn lassan már meg is igéz. Szövetségest talált magának a sa
ját szívünkben s mi csak akkor eszmélünk fel, mikor az éle
tünkben ismét valami végtelen szomorú történt. Az bizonyos; 
hogy senki sem akar szándékosan bűnössé lenni. Ha megkér
deznénk azoktól, akiknek élete külsőleg is hajótörést szenve
dett s így börtönbe jutottak, vagy másformában kénytelenek 
nyilvánosan hordani szégyenüket, hogyan eshetett ez meg ve
lük, egy sem mondaná, hogy ő bűnössé akart lenni. Ellenkező
leg, nekik is volt egyszer ifjúságuk,, tiszta álmuk a boldogság
ról, a jövendőről, mint mindenki másnak. De nem volt erejük 
azonnal nemet mondani a kísértőnek, így a bűn megigézte őket 
s ők csak akkor ébredtek fel, mikor már minden elveszett.

A lelki nagyság leghatalmasabban abban a szigorúságban 
nyilatkozik meg, amelyet önmagunkkal szemben a kísértéskor 
alkalmazunk. Ebben van életünk legérzékenyebb pontja. Az 
egyes kísértésekben megnyilvánuló szigorúság nélkül nincs élet
ben mutatkozó lelki nagyság. Itt meg kell állnunk Jézus alakja 
előtti hogy segítséget nyerjünk.

ö  maga akar elvezetni erre a lelki nagyságra. Semmi úgy 
ki nem szabadítja az embert kicsinységéből, mint a mindent oda
adó, mindent remélő szeretet. Ezt Jézusban találjuk meg. Miért 
szenvedett Jézus? Hozzánk, nyomorult bűnösökhöz való szere- 
tetéből. Ahogy a felkelő nap az egész földet ölébe zárva átfonja 
sugarával a föld minden gyermekét, olyan az ő szenvedő, önfel
áldozó megváltói szeretete mindannyiunk iránt: egyformán sze
mélyes, egyformán reménytadó. Keresztjével ez teszi lehetővé, 
hogy egyedül Isten nagy kegyelméből éljünk és így neveli ben
nünk azt a lelki nagyságot, melyre a felolvasott igék erős vá
gyat ébresztenek bennünk. Ámen.

A. Lehtonen.
finn (tamperei) püspök.

Ford.: Caram Lajos.

Az Úr oltalmában. *)
Böjt II. vasárnapjára.

János 17 :17-18.
Ez az ige a keresztyén hit egyik legmélyebb titkát tárja 

föl előttünk. János evangéliumának abból a fejezetéből való, 
amelyet úgy szoktunk emlegetni: a főpapi imádság. Jézus utolsó 
óráit tölti immáron tanítványai körében. Nemsokára el kell

*) Ezt a prédikációt Rendtorff Henrik stettini lelkésznek a közel
múltban megjelent, In dér Gewalt Gottes c. prédikációs kötetéből közöl
jük (Furche kiadás, Berlin). Rendtorff a hitvallásos theológia és igehű 
egyházi irány egyik kimagasló képviselője. A kiéli theológiai fakultáson a 
gyakorlati theológia professzora, majd mehlénburg-schwerini püspök volt. 
Ezen állását politikai okokból elveszítette s azóta lelkészi állásban mű
ködik.
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hagynia őket, a tanítványok magukra fognak maradni, a Mes
ter nélkül; és ott marad Jézus müve, az egyház néhány csügge-. 
teg szívű, gyarló ember kezében. És ebben az órában Jézus imád
kozik tanítványaiért: könyörgésében Isten elé viszi őket. Ebben 
az imádságban, — ha mi is imádkozva olvassuk és hallgatjuk, 
— megvilágosodik előttünk: hogyan látja Jézus tanítványait az 
Atya színe előtt, mit kér a számukra és mit kíván tőlük.

Az egyház megmaradt, mert megtartotta Jézus imádsága: 
Isten meghallgatta őt. Az egyházat gyakran fenyegették elme
ntéssel a történelem zúgó áramlatai, gyarlók és gyengék voltak 
szolgái, — és azok ma is; de mindig újra megtartotta Jézus 
imádsága. E világ zaja és a saját szívük aggodalmai közepette 
Jézus imádsága az a csendes szentély, ahova mindig újra össze
gyűjti az ő tanítványait: ahol az Isten igéje szól és Isten igazsága 
világlik. Itt a tanítványok állandóan megújulnak az egyetlen örök 
forrásból, itt vértezi fel őket a Magasságosnak ereje. Jézus 
Krisztus egyháza Jézus imádságából él és abba van elrejtve: az 
Ür oltalmában.

„Amiképen Te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is 
őket e világra.1' A világba küldi Jézus, tehát munkába és küz
delembe küld. De a munka zajában, emberi tervek és gondola
tok zűrzavarában mindig újra felhangzik parancsszava: Én kül- 
delek titeket. Jézus tanítványainak mindig újra meg kell tanul- 
niok a bibliából: hogyan küldötte Jézust Isten és hogyan enge
delmeskedett Ö, hogyan vált az Ö egész élete engedelmességgé 
és szolgálattá Isten parancsának a teljesítésében. És Jézus azt 
akarja, hogy az ő tanítványai részt vegyenek ebben a szolgá
latban: Isten könyörülő szeretetének szolgálatában. Ezért imád
kozik és imádsága minden emberi botladozáson és tévelygésen 
keresztül örök irányt szab egyháza életének, az egyetlen lehet
séges utat, amelyen Isten egyháza haladhat. Amíg az egyház ez 
által a küldetés által él és ennek a parancsnak él, addig élni fog 
az Ür oltalmában.

Egyedül Isten igéje ad erőt és csendességet a mi életünkbe. 
A bűn, harci lárma és zűrzavar világában Isten az Ö igéjét aján
dékozta nekünk, hogy a körül gyülekezzünk mindig újra össze 
és merítsünk erőt az engedelmességhez. Az egyház ma harcoló 
egyház. Hisszük, hogy ezt a harcot Isten rendelte a számunkra. 
Az igazi békességet pedig nem az fogja meghozni, hogy ha mi 
akarunk minden áron békét kötni, hanem az, ha az egyház az 
ige egyháza lesz: elcsendesedik Isten előtt, egyedül az ő beszé
dére hallgat és őtőle kér világosságot és bátorságot nehéz órái
ban. Ezért gyülekezünk ma is össze az ige körül. Ezért próbál
juk ezt az imádságot, a Jézus imádságát imádkozva megérteni. 
Meglátni azt: hogyan látja Jézus az ő egyházát a hétköznapok 
küzködésein keresztül is, — az Ür oltalmában.

Az egyháznak csak egy ura van: Jézus Krisztus! „A világba 
küldöm őkét!“ Az egyház ő általa lett, őt pedig Isten küldötte 
hozzánk. Isten nem feledkezett meg az emberről. Arról, hogy az
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ember az övé! Reá tekintett az ember bűnére és nyomorúságára 
és könyörült rajta: segíteni akar, meg akarja menteni! Ezért 
küldötte el Jézus Krisztust. És Jézus ezt a küldetést tovább adta, 
átadta a 1 tanítványoknak. Csak azért maradt fenn az egyház a 
világon, mert Isten Jézust ezzel a küldetéssel elküldötte és mi
vel ő ezután is mindig újra elküldi az ő tanítványait, ugyan
ezzel a küldetéssel a világba. Ez az a mérték és ez az az ítélet, 
amely alá az egyháznak oda kell állania és amely alatt meg kell 
alázkodnia: hű maradt-e küldetéséhez? Egyedül ez a küldetés 
ad az egyháznak erőt és reménységet munkájának elvégzésére, 
— az, hogy egyedül ebből a parancsból él. Ezért egyedül Jézus 
Krisztus az egyház ura! Az egyháznak küzdenie kell az ellen, 
hogy valahogy idegen uraknak ne szolgáljon, hogy valahogy 
parancsot, hatalmat és tanácsot mástól el ne fogadjon. Jézus 
Krisztus az egyház egyedüli ura: ez nem egy csatakiáltás, amely 
teológiai viták és egyházpolitikai harcok túlfűtött levegőjében 
született meg, hanem ez Jézus imádságából való, amelyet az 
örök főpap mond övéiért.

Az egyháznak egyedüli célja, hogy eljöjjön Isten országa, 
hogy legyen meg az ő akarata. Jézus egészen szorosra fűzte az 
ő küldetését a tanítványai küldetésével, amikor így tanította 
őket imádkozni: „Miatyánk ki vagy a mennyekben, szenteltes
sék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te 
akaratod.“ A világ változó eszményei, amelyek az idők folya
mán az emberszíveket megdobogtatták, az egyház tagjaira sem 
maradtak hatás nélkül. Az emberek mindig újra megkísérelték 
a keresztyén élet gazdag erőtartalékait földi célok szolgálatába 
állítani. Beszédes példa erre éppen a mi korunk, amely az egy
ház kulturális feladatait állította előtérbe. Ige hirdetésének mű
velő hatását, erkölcsiségének nevelő erejét, templomainak és 
istentiszteleteinek művészi értékét mind úgy tekintették, mint 
az emberiség egyetemes munkájának egy részét, az emberi kul
túra gazdagítását, — és éppen ebben látták az egyház tulajdon- 
képeni szolgálatát. Hasonlóan állott a helyzet az egyház szo
ciális feladataival. Az általa hirdetett felebaráti szeretet paran
csa lett volna hivatva hidat verni a társadalmi osztályok szaka- 
dékai felett. A testi és lelki nyomorúság enyhítését az egyháztól 
várták. Most a szociális kérdés megoldásában látták az egyház 
fő feladatát. Mikor pedig bekövetkezett a nagy nemzeti meg
újulás, ismét csak az egyház volt az, amelyre a tömeg várako
zásteljes tekintete irányult. Az Isten örökkévaló rendeletéiről 
szóló egyházi tanítás szentelje meg a népet és az államot és 
torrassza össze felbonthatatlan közösséggé, tanítsa meg az 
egyest önzetlen áldozatra. A történelmet irányító Istenben való 
hit töltse meg az egyest, a népet és az államot Isten előtt való 
szent felelősségérzettel. így kellett volna az egyháznak is a 
nemzeti megújulást szolgálni. íme: olyan erős az egyházban 
buzgó életerő, hogy megszerzése minden iránta érzett közöm
bösség, vagy ellenségeskedés ellenére is kívánatosnak látszik,
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az emberi törekvések számára. Áz egyház nem is zárkózhatok 
el az ilyen munka elől: örömmel és teljes felelősséggel kell vál
lalnia ezeket a feladatokat. De mégis, a mostani egyházi harc
nak az a nagy áldása, hogy ráeszméltette az egyházat mindeze
ken felül és túl a maga egyetlen és örök feladatára, amelyért 
egyedül felelős és amely soha mással nem pótolható, — mert ezt 
a feladatot Urától kapta. Hogy Isten országa eljöjjön, hogy az 
Ő akarata meglegyen, — egyedül ez az egyházi imádság, az 
egyházi igehirdetés és munka célja. Ez a célkitűzés pedig nem 
teológiai megfontolások eredménye, még kevésbbé egyházpoli
tikai jelszó, hanem az egyház örök életfeltétele, ha élni akar a 
Jézus imádsága szerint, — az Ür oltalmában.

Az egyház egyedüli munkaeszköze Isten igéje, az igazság 
beszéde. Az imádkozó Jézusnak az a legfőbb gondja, hogy az 
övéi mindig újra megszentelődjenek az Ige által. Bizonyta
lanná, ingadozóvá és áldatlanná lesz az egyház útja, ha erről 
megfeledkezik. Szilárd és megingathatatlan lesz azonban akkor, 
ha Péterrel együtt vallja: „Uram, hová mehetnénk? Örök életnek 
beszéde van Tenálad!“ Jézus maga is legyőzte mindazt a kísér
tést, amit számára a világ hatalmas és tetszetős eszközei jelen
tettek, — lemondott a hatalomról és dicsőségről, hogy megma
radjon egyedül az Ige mellett! Ezért jutott a keresztre. Isten 
azonban megáldotta ezt a döntést az Ige mellett és az ő  igéjét 
saját, élő beszédévé tette a Szentlélek ereje által. Azért hálát 
kell adni neki ezért a küzdelemért, amelybe minket vezetett és 
amely által kényszerít minket mindig újra dönteni az Ige mel
lett, úgy ahogyan Jézus döntött; hogy egyedül az Ige legyen 
az egyház szolgálatának eszköze. Az bizonyos, hogy ha az egy
ház így dönt, akkor követnie kell Urát a kereszthordozás útján. 
De ezen az úton Istennek áldása, ereje és ígérete van. Vajha el
érkezett volna a mi egyházunk számára is ez az idő, amikor tel
jes elhatározottsággal mer egyedül az Igén csüngeni, hinni, 
hogy az ma is Istennek ereje! Ha merünk így dönteni, akkor eb
ből beláthatatlan áldás háramlik az egyházra: meg fog újulni 
fejében és tagjaiban. A gyülekezet önmagán fogja megtapasz
talni az Ige testté levését, mint uj közösséget, uj szeretetet, uj 
életet. Az egyház ellenségei pedig meg fogják tapasztalni, hogy 
Isten igéje hatalom, amelyben meg kel! ütközniök, — és amely 
meg fogja őket győzni. Egyedül csak az Ige: — ismét nem a 
hétköznapok civódásainak jelszava ez, hanem Jézus megtartó 
imádságának üzenete a számunkra.

Az a hely, ahol az egyház az ő szolgálatát végzi, a világ. 
A biblia és a keresztyénség sokat tud a világ Ínségéről és nyo
morúságáról. De Jézus könyörgése megszenteli ezt a világot, 
mert hiszen ez az a hely, ahová tanítványait küldi. Amiképen 
Jézus nem engedi meg, hogy mi keresztyének a szeretet paran
csát általában az emberekre vonatkoztassuk, hanem az Isten 
által számunkra rendelt felebarát elé állít bennünket, hasonló
képen alakul az egyház viszonya a „világ“-hoz, amelyben való
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szolgálatra van elkötelezve. A németországi egyház számára ez 
a világ a német nép. Ma ismét elevenné vált számunkra az a 
sorsközösség, amely minden németet összefűz, a vérközösség és 
a hűség közössége, amelybe minket a mi nemzetünk elhív. Az 
egyház azonban, ha engedelmeskedni akar Urának, kétszeresen 
elkötelezve érzi magát a nép iránt, — mert maga az Ür küldi 
őt ehhez a néphez! Az egyház urában való hit az igazi alapja 
ennek a közösségnek a nép és az egyház között. Ezzel a hűség
gel teljesiti az egyház a nemzetnek a legnagyobb szolgálatot: 
hirdeti neki Isten ítélő és megmentő igéjét, a Jézus Krisztusról 
szóló evangéliomot, a benne való hitet. Szeretet és Isten előtt 
való felelősség a nép iránt követeli azt, hogy ma a német nép
nek egy valóban keresztyén egyháza legyen, amely Istenhez 
kötött lelkiismerettel szolgál neki. Krisztus élő egyházát a né
met népnek, — ez nem a pillanat szükségéből kipattant ötlet, 
hanem az övéiért imádkozó Jézus leikéből lelkedzett gondolat.

Egyház ott van, ahol az Ür Jézus Krisztusban hisznek. Adja 
Isten, hogy meghalljuk a mi Urunk imádságát és bízzunk annak 
erejében. Adja Isten, hogy a mi egész egyházunkat megszen
telje az igazságnak ez az igéje. Adja Isten, hogy kiküldessünk 
a Jézus imádsága által ebbe az igazságra szomjuhozó világba. 
Akkor nem kell aggódnunk a jövő miatt. Csak engedelmesked
nünk kell. Isten pedig megcselekszi, — mert övé az ország, a 
hatalom és a dicsőség mindörökké.

Dr. Rendtorff Henrik
stettini lelkész.

Ford.: Groó Gyula.

Egy némaságtól 
megszabadított lélek.

Böjt 111. vasárnapjára.
Lk. 11, 14-28.

A felolvasott evangéliomi szentige az Ür Jézust e világban 
uralkodó sötétség hatalmai ellen vívott harcában mutatja be. 
Mi emberek igen hajlamosak vagyunk arra, hogy a sötétség ha
talmainak reánk vonatkozó hatását lebecsüljük. Sokan a sötét
ség fejedelméről, a sötétség hatalmáról szóló beszédet ósdi fe
csegésnek tartják, mit a régiek hittek ugyan, de amelynek a mai 
ember gondolkodásába se helye, se jelentősége nincsen. Azon
ban más ennek a világnak a helyzete, amely a szemünk előtt van 
s amelyre nézve mindnyájunknak megvannak a maga szomorú 
tapasztalatai, ez is mutatja, hogy valósággal létezik egy sötét 
hatalom. Nem hiábavalóság az, amikor a szentírás azokról a ha
talmasságokról beszél, amelyek e világ sötétségének leple alatt 
uralkodnak, amikor azokról a szellemi lényekről szól, akik nem 
testből és lélekből valók, de akik ellen korszerűbb hadi felsze
relés szükséges, mint amilyet e világ harcaiban használnak. Mi
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azonban ezúttal nem e világban hatalmaskodó szellemi hata
lomról óhajtunk szólni nagy általánosságokban. Az idők jelei 
megmutatják, hogy ez a sötét, gonosz hatalom milyen külön
böző formákban szokott jelentkezni; egyszer a mammon szol
gálatában, mint napjainkban, máskor istentagadásban, majd 
pedig száraz, léleknélküli észvallásban. Nekünk azonban most 
sokkal fontosabb megvizsgálni azt, hogy milyen hatalma van a 
gonosznak a saját életünkben, a saját lelkünk mélységeiben.

Az az ördöngős, kiről az evangéliomi történet beszél, néma 
volt. A némaság szelleme gyötörte. A néma már rendszerint kis
kora óta nem tud beszélni, de az itt szóban lévő ember süket
néma volt, aki nem hallott, sem beszélni nem tudott. Rendsze
rint azt gondoljuk, hogy a néma épen azért sajnálatraméltó, 
mert az emberekkel nem társaloghat és a történtekről csak ne
hezen vehet tudomást. A másik dolog azonban, amiért a néma 
különösen sajnálatraméltó az, hogy neki a beszéd nem hoz soha
sem megkönnyebbülést. Gondoljuk csak meg, hogy minden szo
morúság, minden rossz csak egyre nő a néma szívében és ettől 
a tehertől nem tud szabadulni. A beszélni tudó ember „kibeszéli11 
magát és megkönnyebbül a belső tehertől. A legtöbb süketnéma 
rendszerint azért olyan kesernyés. Bennük csakhamar úrrá lesz 
bizonyos gyanakvás és keserűség épen azért, mert nem tudják 
megkönnyíteni, nem tudják beszéd által a rossz indulattól meg
tisztítani a szívüket. Abban jelentkezik leginkább a némaság 
lelke, hogy az ember mereven bezárkózik. A gonoszság leiké
hez, a gonoszlelkűséghez hozzátartozik a zárkózottság, az én
nek szinte teljes elzárása. A bűn olyan természetű, hogy az las
sanként kérget növeszt az ember szíve körül és ez a kéreg las- 
san-lassan megfullasztja az embert. Ha egyszer ez a kemény 
kéreg bezáródik az ember szíve körül, — akkor menthetetlen 
állapotba jutott. Hasonlít ez a lelkiállapot a mi északi telünk
höz, amikor vastag jéglepel borítja a földet. Ha ez a jégkéreg 
több esztendőn át megmaradna és olyan hatalmas jégfolyamok 
képződnének, amelyek nyáron sem olvadnának el — bizony 
minden eleven élet kialudna. A bűn ilyen jégkéreg, amely arra 
törekszik, hogy elborítson és a hidegségével halálba döntsön 
minket. Ez az önző, hideg én bezárkózása. Ez ellen nincsen más 
orvosság, mint ezt a kérget valamiképen eltávolítani, a jeget 
megolvasztani. Ez azonban nincsen az ember hatalmába adva: 
az ember önmagában képtelen megolvasztani ezt a jégkérget. 
Azért mondja a mai levélbeli szentige: „Legyetek annakokáért 
követői az Istennek, mint szeretett gyermekek: és járjatok sze- 
retetben, miképen a Krisztus is szeretett minket és adta önma
gát miérettünk áldozatul az Istennek.11 (Ef. 5, 1—2.) Az Isten 
olyan lény, aki nem zárkózik önmagába, hanem akiből szaka
datlanul életfolyamok törnek elő. Jézus mondja róla, hogy ő 
felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra és esőt 
ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Az Isten nem ga
rasoskodó, kicsinyes gazda, aki nem akarja vagyonát gyerme-
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kei között elosztani, épen ellenkezőleg, ő mindenkihez gazdag
kezű, akik őt segítségül hívják, vagy amint Luther az első hit
ágazat magyarázatában mondja, hogy Isten minden napon gaz
dagon megajándékoz minket táplálékkal, ruhával és minden 
más ajándékkal.

Az Istennek a természetben megjelentett jósága azonban 
magában nem volt elég a jégkéreg fölolvasztására. Ügy tetszik, 
mintha Isten távol maradt volna! Az emberiség olyan nagy mér
tékben merült bele a bűnbe, hogy az Isten jóságát befogadni 
képtelen. Azért küldte Isten a fiát a világba. Krisztusban olyan 
szabad életet látunk, amely másokat is meg tud szabadítani. 
Azért mondja ő: aki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek, de ha 
a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek." (Ján. 
8, 34, 36.) Az Isten Fia, mint a nap, amelyhez őt hasonlítja is a 
biblia, meg akarja olvasztani bennünk a jégkérget. És ezt ő el 
is végezte életével, de különösen halálával, amelyben olyan sze
retet nyilatkozik meg, amely nem keresi a magáét, hanem amely 
életét adja szabadon az Istennek áldozatul, az emberek megvál
tásáért, nagy árat fizetve. Ő egvszersmindenkorra eltakarította 
a bennünket borító jégkérget. Ö mint egy erős vitéz, bement a 
sötétség fejedelmének házába és harci fegyvereit elszedve tőle, 
az ő rabjait kiszabadította. Igen, kedves Testvérem, nekünk sza
badságunk van! Megszabadított minket az önzésből és a bűn 
hatalmából, a börtönből, ahová be voltunk zárva. Mert nekünk 
nem kell többé némáknak maradnunk, hiszen Jézus a sötétség 
erejét összetörte. De olyan erős a fagy és olyan mélyen hatolt 
be a szívbe, hogv Jézusnak minden egyes szívet meg kell olvasz
tania. mielőtt azt győzelmesen megszerezhetné magának.

Amikor a bűnnek ezt a sötét, rideg hatalmát elgondoljuk, 
rendszerint bizonyos külső, feltűnő bűnökre gondolunk. És 
ezekről mondja az apostol a levélbeli igében: „paráznaság pe
dig és akármelv tisztátalanság vagv fösvénység ne is neveztes
sék ti közöttetek." Nem gondoljuk, hogy keresztvének ilyen 
durva testi bűnökben élnének, mert aki ilyenekben él, az állan
dó belső ítélet alatt ál! — és lehetetlen ezek rabszolgaságában 
élni és ugyanakkor isteni félelemben és szeretetben. Van azon
ban igen sok u. n. finom bűn, különösen keresztyén bűnök, a 
hívők bűnei, amelyekről talán nem beszélünk sokat, de amelyek 
mégis mint jégkéreg a lélek mélyén egvre növekszenek és el
nyeléssel fenyegetnek. Miiven gyakori bűn a keresztyének kö
zött pl. az irigység. Ritkán beszélünk- róla, és ritkán tartjuk 
bűnnek, de amelyről az írás mégis azt mondja: ne legyetek 
írfgvkedők! Az irigység ferde szemmel nézi a felebarát szeren
cséjét és gyarapodását. Fia valamely hivatalra két egyformán 
jogos személy pályázik és az egyik elnyeri a hivatalt, a másik 
szívébe irigység költözik és a másik munkáját állandó bírálga- 
íással kíséri. Az irigység olyan, mint a lakat, amellyel le lehet 
zárni egy lelket. Az az ördögnek olyan eszköze, amellyel némá
vá, és zárkózottá tesz bennünket. Az olyan lélek, amelyen az
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irigység uralkodik, gondosan lelakatolt lélek és kihalt belőle az 
igazi szabadság.

Vagy nézzük a belső keserűséget! Ez a belső fanyar lelki 
állapot úgy keletkezik, hogy nagy várakozásainkban és magas
röptű kívánságainkban csalódunk. Sohse nyerjük el őket! Vi
szont a szívünket egyre jobban eltölti a keseredettség! Ez a bi
zonyos kesernyés lelki fanyarság pedig olyan lelki hatalommá 
lehet, amely megfagyasztja az ember szivét; olyan vendég ez, 
amely bezárja az ember szívét Isten kegyelme előtt. Az apostol 
emlegeti azonban a rágalmazást is, mint amely az irigység és 
belső elkeseredés testvére. Ez mindenekelőtt mindig görbe szem
mel nézi a felebarátot és a lehetőség szerint ócsárolja. Hányszor 
téved épen a keresztyén ember abban, hogy másokról barátság
talanul és elítélőleg beszél, bár ismeri Jézus szavát: ne ítéljetek, 
hogy ti se Ítéltessetek! Az apostol a mai levélbeli igében emle
geti még az üres beszédet, a fecsegést, az élcelődést is. Nem til
takozik ő az ellen, hogy a keresztyén ember ne szeresse a tréfál
kozást. Pál apostol leveleiben itt-ott ékelődik bizony, Luther is 
híres tréfálkozó volt. Itt nem a jószándékú életről van szó, amely 
sokszor olyan, mint a napsütés az élet pusztaságaiban. Itt azon
ban a hiábavaló fecsegésről, az üres, más kárára történő nevet- 
gélésről, a csúfolódásról van szó, amelyeknek célja nevetsé
gessé tenni a másik embert. A kétértelmű beszédről van itten szó, 
amelyek alantas testi útakra viszik az embert. Ezek olyan dol
gok, amelyeket általánosságban nem tartanak bűnnek, a való
ságban pedig ezek is minden élettől elzáró jégkérget alkothatnak, 
amilyenről már szóltunk. A bűn akármilyen „fínom“ vagy „kicsi" 
is, ha békességben hagyják, megnő és a lélek lassanként a bűn 
hatalma alá kerül. Krisztus mondja alapigénkben, hogy ha az 
ember megszabadul bűneiből és lelkileg megváltozott — nem 
iszákoskodik, nem tolvajkodik, tisztátalanságban nem él, — mind 
erre való tekintettel is megtörténhetik, hogy bizonyos idő múlva, 
ha nem őrködik, lassan előtörhetnek az irigységnek, a keserűség
nek, a rágalmazásnak, a gyanúsításnak, a gonoszlelkűségnek a 
bűnei — és a lelket némává és bezárttá teszik, majd elveszik a 
lelkiismeret örömét, békességét és szabadságát. így bizony meg
történik, hogy igen sokan, akik elkezdték a lelkieket, és akik 
már nagy győzelmeket is arattak, visszaesnek. Bár az ilyenekre 
vonatkozik János apostol szava: „írok nektek ifjak, mert meg
győztétek a gonoszt11 (I. Ju. 2, 13.), mégis megtörténik, hogy 
ugyanezek megöregedvén, más útra lépnek, mint Démás is, aki 
visszament a világba. Ezek a finom mérgek megmérgezik a lel
ket és végül az ember elhidegül és ellankad. Ez ellen beszél itt 
az Ür Jézus, ő  azt akarja mondani, hogy nekünk sohasem sza
bad átadni magunkat az álmosságnak és a lelki felelőtlenség
nek, hanem éberen őrködnünk kell. Sohasem szabad gondolnunk, 
hogy az én ügyem rendben van, mert végre is Isten gyermeke 
vagyok, semmiféle Ínség nem szorongat engem. Az ilyen gon
dolkodás ellen írja az apostol: „félelemmel és rettegéssel vigyé
tek véghez a ti üdvösségteket.“ (Fil. 2, 12.)



117

Amikor Jézus arról beszélt, hogy milyen erős hatalom tar
totta szolgaságában az emberiséget, most azonban jött egy erő
sebb vitéz, aki elrontotta az előbbi hatalmát és az ő rabjait meg
szabadította— akkor az egész hallgatóság elismerte, hogy ő  az a 
férfiú, aki Isten újjával űzi ki az ördögöt, aki a gonosz erőit és 
hatalmát megtörte. Ekkor történt, hogy az egyik asszony szinte 
önkívületbe esve kiáltotta: „boldog a méh, mely téged hordozott 
és az emlők, melyeket szoptál!“ Mi itt megfigyelhetünk olyan 
rajongást, amely néha uralma alá hajtja az embert, önmagában 
véve nincsen ebben semmi rossz, hiszen Jézus is így válaszolt az 
ige szerint: Igen.*) Nem tiltakozott Jézus az ellen, hogy az ő 
édesanyja áldott az asszonyok között! ö  azonban hozzátesz va
lamit, nehogy itten valaki is abban a tévhitben legyen, hogy az 
ilyen rajongás, szinte önkívület határán mozgó fellelkesültség 
az igazi keresztyénség és az Isten országához való tartozás jele. 
Azért egy rövid mondatban, szinte az egész evangéliomi szöveg 
velejét egybefoglalva, kimondja a nagy igazságot: „Boldogok, 
akik hallgatják Isten igéjét és megtartják azt.“ A keresztyén- 
ségben sok olyan ember van, aki Jézust felülmúlhatatlan erkölcsi 
példának és a nagy erkölcsi igazságok megjelentetőjének tartja: 
vannak, akik igen szívesen lelkesednek és rajongnak Jézus be
szédéért, különösen, ha gyönyörű szónoklatokat hallanak róla. 
Jézus azonban azt mondja: ez még nem keresztyénség! A dolog 
ezeknél sokkal egyszerűbb: meghallgatni Isten igéjét és meg
tartani. Boldogok az ige hallgatói, de még boldogabbak az ige 
cselekvői! Ez alatt a cselekvés alatt nem értünk egyes külső cse
lekedeteket, mint ahogyan ezt a katolikus egyház érti, hanem 
értjük alatta az igében való hűséges megmaradást, hűséges és 
alázatos bizalmat Isten igéjével szemben, vagy pedig mint másutt 
az ige mondja, az igének az életben való elrejtését, úgy hogy 
az igéből az élet kenyere, az élet zsinórmértéke, az élet öröme 
lesz. Boldog az a férfiú, mondja a zsoltár, aki az Ür igéjét tuda
kozza és róla gondolkodik éjjel és nappal. Olyanná lesz, mint a 
folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében ad gyümölcsöt és min
den dolga jó szerencsés lesz.

Jézus ezeket a gyújtó mondatokat azért mondotta, hogy 
megmaradjanak a lelkűnkben. Az ő gondolata az, hogy ebből a 
beszédből maradjon meg legalább egy ige a telkedben, amely 
egész héten át úgy éltet, mint az élet kenyere és úgy vezet, mint 
igazi világosság. így maradjon meg ez az ige mindnyájunknak a 
lelkében, akik ma Jézus beszédét hallottuk a sötétség hatalmas 
erőiről és az ellenük való harcról. Maradjon meg a lelkűnkben 
igazi világosságnak az ő utolsó mondata: boldogok, akik hall
gatják Isten beszédét és megtartják azt.

Kaila Erkki
finn érsek.

Ford.: Zászkaliczky Pál.
*) A finn biblia ezt a szót használja. — Ford.
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Az élet kenyere.
Böjt IV. vasárnapjára.

Ján. 6:22-37.

Az 5000 ember megvendégeléséről szóló történetnek foly
tatása a mai evangéliomunk. Még ekkor igen nagy néptömeg 
követte Jézust. Akkor is nyomában voltak, amikor félre akart 
vonulni, mert hajtotta őket a vágy, hogy lássák és hallják öt. 
A felületes szemlélő ujjongott volna azon, hogy a nép ennyire 
keresi Őt, de Jézus a lélek mélyére tekintett és látta, hogy ke
vesen vannak, akik minden mellékgondolat nélkül keresik. A leg
többjüket önző érdekek hajtották keresésre. Ezért feddi őket 
igénk szerint, felfedve nekik keresésük hamisságát.

Sokan azért keresték, mert ettek abból a kenyérből és jól
laktak. Nagyrészüknek csak az volt fontos, hogy kenyeret kap
janak, testi ételt. Mikor pedig csodálatos módon jóllaktak, ki
rállyá akarták tenni Jézust, mert hiszen ilyen király gondosko
dása és uralkodása kellemessé és kényelmessé teheti életüket. 
Testi vágyakozás és testi törekvések mindenkor megfertőzték 
a hívő ember keresését. Minden időben voltak tévtanok, melyek 
a vallás, de különösen Krisztus segítségével, tökéletes világ
békét, szociális édenkertet akartak teremteni, hogy így az em
beri élet külső nyomorúságait eltörölhessék. A legfontosabb 
ezeknek mindig' csak az, hogy a szűkölködők élelmet kapjanak. 
Egyesekben könnyen felébred a testi kérés, mikor hitről van 
szó. Mert hiszen, — mondogatják, — mi hihetjük, hogy az Ür 
a világi szükségben is megsegít bennünket. Hiszen Jézus maga 
és az apostolok számtalan helyen emlegetik, hogy földi dolgok
ban is bízhatunk őbenne, ő  maga tanított így imádkozni: ami 
mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Meg van írva: 
semmifelől ne aggodalmaskodjatok, hanem minden gondotokat 
vessétek őreá, mert Néki gondja van reátok. Drága ígéret ez; 
melyben bízhatunk. Ezt Ő valóban meg is ígérte. De vigyázzunk, 
Isten sohasem ígérte meg a gazdag ember kényelmes életét. Az 
Ür nem ígérte meg, hogy életünkben mindig biztos menedékben 
leszünk. A balgatag gazdag emberről szóló példázatban azt 
mondja Jézus: egyél, igyál, gyönyörködjél, sok esztendőre való 
eleséged van! íme, Isten nem akarja, hogy pénzben, földi javak
ban keressünk menedéket. Mi hitben tartatunk meg. Megtartá
sunk csupán abban áll, hogy a mindennap szükséges kenyerét 
megkapjuk. Az az ember, aki azt gondolja, hogy így minden 
kártól és veszedelemtől megmenekült, helytelenül gondolkodik. 
Ha az élet nagy megpróbáltatásai,, betegség, szegénység, halál- 
küzdelem, összeütközések, csapások jönnek, akkor sokat cser
ben hagy hite. Azt gondolják, hogy bizony Isten nem visel ró
lunk gondot. De Isten sohasem ígérte meg azt, hogy ezektől 
mentek leszünk. Viszont igenis megígérte, hogy szomorúság és 
fájdalom idején menedéket találunk Nála és napról-napra új
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erőt nyerünk az élet terhének hordozására. Jézus nem kenyér
király, ki az övéinek ebben a világban gondtalan megélhetést 
biztosít.

Vannak azután olyan keresők, akik állandóan jelt kívánnak. 
Látták a nagy csodát, ott voltak, amikor az Ür ötezer embert 
csodálatos módon megvendégelt, mégis azt kérdik: micsoda jelt 
mutatsz? Mózes kenyeret adott a mennyből és a mi atváink 
mannát ettek. Mit művelsz te? Valószínűleg azt remélték, hogy 
Jézus kenyeret hullat alá a mennyből. A természeti ember állan
dóan ujjat és csodálatosat keres. Ha csodán keresztül kellene 
hitre jutni, akkor Istennek naponként csodát kellene tenni, mert 
az emberek mindig nagyobb és nagyobb csodát várnak. Az 
epistolai szentleckében halljuk Izrael gyermekeinek ajkáról: 
Az igaz, hogy Mózes a sziklából vizet fakasztott, de vájjon ad-e 
Isten nekünk húst és népének kenyeret? Üj és új csodákat vár
tak. Ez a természeti ember szenzáció éhsége. Mindig valami új, 
csodálatos dolgot akar hallani és látni. Ez mindenütt megvan, 
ahol a régi, egyszerű evangéliomot megunták és valami rendkí
vülire sóvárognak. Az a fontos, hogy az ember háta ludbőrös 
legyen, az eljövendő életről, a síron túlról legyenek jelek, ami
lyeneket eddig sose hallottak és láttak. De testvéreim, mi még 
a földön sem a rendkívüli dolgokból élünk!

Egyszerű, régi jó kenyér a táplálékunk, az a régi búzake
nyér, melyből ősapáink is éltek évszázadokon keresztül. Ugyan
ebből a kenyérből élünk ma is. Ez ad erőt és ez tartja meg az 
embert. Ugyanígy van a vallásos életben is. Nem a megrázó 
csodálatos lelki felindulások adnak életet — amelyekkel sok
szor dicsekszenek —, hanem az a kenyér, mely mennyből szál
lott alá, melynek neve Jézus Krisztus.

A természeti ember azt kérdezi: mi a keresztyén hit? Elgon
dolása szerint ennek valami újnak, érdekesnek kell lenni. De a 
dolog ugyanúgy áll, mint a földi életben: kenyér az igazi étel. 
Ha van kenyér, élünk! így mondja az Ür is: ne keressétek azt 
az ételt, mely elveszik, hanem azt keressétek, amely megmarad, 
ez az étel az a kenyér, mely a mennyből szállott alá, hogy az 
embernek életet adjon. És Ő mondja: én vagyok az életnek ke
nyere. Amikor Jézus magát az élet kenyerének nevezi, akkor azt 
jelzi, hogy ő az a kenyér, mely békét ad és lelkünket táplálja. 
Mire van tehát elsősorban szükségünk? Mivel mi bűnösök va
gyunk és a bűn ránk nehezedik, szükségünk van erős kézre, 
mely a bűnök bocsánatában elveszi ezt a terhet. Mivel mi gyön
gék és bűntől sújtottak vagyunk, mivel a bűn állandóan akadá
lyoz, szükségünk van erőre, szükségünk van olyasvalakire, aki 
megtart bennünket a bűnnel való harcban. És ha mi, modern, 
ideges emberek, hajlamosak vagyunk félelemre és felesleges só- 
hajtozásra, szükségünk van valakire, aki békességet ad, vigasz
tal és lelkűnknek tartást ad. Ez az élet kenyere, mely mennyből 
száll alá. Jézus nem azt mondja, hogy Ö az a kenyér, amely a 
mennyből alá szállott, hanem az, mely a mennyből száll alá.
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Állandóan alászáll, folytonosan, minden nap. Ez nem csak akkor 
egyszer történt, mikor Jézus emberi alakot vett magára, hanem 
Ő Lelkében mindennap alászáll. Úgy van, amint az apostol 
mondja: ne mondd a te szívedben: kicsoda megy föl a mennybe? 
azaz, hogy Krisztust aláhozza. Avagy kicsoda száll le a mély
ségbe? azaz, hogy Krisztust a halálból felhozza. Közel hozzád 
a beszéd a szádban és szívedben van. Itt van az közöttünk, ahogy 
maga mondja: ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én ne
vemben, ott vagyok közöttük.

Amikor Jézus mindezeket megmondta, a zsidóknak lelep
lezte hamisságukat és megmutatta magát nékik. Mégis azt kér
dik Tőle: Mit csináljunk, hogy az Isten dolgait cselekedjük? Mit 
kell tennünk, hogy Istennek kedves munkát végezzünk? Ők azt 
vélték, hogy az üdvösség a cselekedetektől függ, rendkívülit kell 
cselekednünk. De Jézus azt mondja: az az Isten dolga, hogy 
higyjetek abban, akit Ő küldött. Végül pedig azt mondja: én 
vagyok az életnek kenyere, aki hozzám jő, semmiképen meg 
nem éhezik és aki hisz énbennem, meg nem szomjuhozik soha. 
Olyan egyszerű ez, hogy minden ember megértheti. Jöjj Jézus
hoz úgy, mint a gazdag ifjú jött, jöjj Jézushoz, mint mindazok 
a betegek, akiket az evangéliom emlit, akik így szóltak. Uram. 
segíts rajtam. így menjünk mi is Jézushoz. Menjünk gyöngesé- 
günkkel és erőtlenségünkkel, amint vagyunk, ő segít rajtunk.

Azután még egyet. Keressük őbenne a menedéket, adjuk át 
magunkat Neki, bízzunk Benne, higyjünk igéjében, úgyhogy 
amikor mondja nékünk, hogy Ő az élet kenyere, ne kételked
jünk, hanem igazán higyjük, hogy Ő az! És ennek az élet ke
nyerének az evése és az élet vizének az ivása abban áll, hogy azt 
mondom Jézusnak: jöjj, Uram, megnyitom előtted szívemet; sa
ját erőmből nem tudok semmit tenni, de Te mindenre képes vagy. 
Tőled várok segítséget, Tőled várok vezetést, életet, bűnök bo
csánatát, erőt a harcban, üdvösségem reménységét és segítséget 
az utolsó küzdelemhez. Tied vagyok életemben, halálomban.

Ha ezt el tudjuk mondani, akkor sohase éhezünk, sohase 
szomjúhozunk, hanem mindvégig bővölködésünk van Jézus 
Krisztusban, a mi Urunkban.

Kaila Erkki
finn érsek.

Ford.: Sztehlo Gábor.
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Világosság a sötétségben. *)
Böjt V. vasárnapjára.

János 13 : 30-38.

„Vala pedig éjszaka", mondja az írás. Világos nappal is 
megtörténhetett volna az, ami ezen az éjszakán történt, de ak
kor a világos nappal is sötét éjszakára változott volna. Nem az 
éjszakán fordul meg, sem a nappalon, hanem azon, hogy vannak 
olyan események és cselekedetek, amelyek a legragyogóbb nap
palt is koromsötét éjszakává sötétítik. Az ilyen események 
miatt még a nap és a hold is elveszti fényét, bennünk és körü
löttünk minden vaksötétbe borul. Vannak azonban olyan ese
mények és cselekedetek is, jobban mondva, egy, egyetlen egy 
olyan esemény van égen és földön, amely a legsötétebb sötét
séget is eloszlatja. Ahol ez az esemény végbe megy, ott feltá
mad a nap az éjszaka kellős közepén, ott új fénybe derül a vi
lág, az éjszaka pedig fénylik ott, mint a nappal. Ezt az eseményt 
hirdeti szent igénk.

Maradjunk előbb azonban az éjszakánál. Álljunk meg az 
előtt a sötétség előtt, amely árnyékba borítja életünket. Nem 
valami messze kell keresnünk. Senki sincs közöttünk, aki önma
gán ne tapasztalná. Egyikünknél nehéz viszonyoknak a terhe, 
amin nem lehet változtatni, amivel minden áldott nap újra meg 
újra farkasszemet kell néznie, úgy, hogy elfeketiil a világ a 
szeme előtt. Másoknak sötét folt a lelkiismeretükön ad súlyos 
gondot, amit nem tudnak letörölni. Állandóan eszükbe ötlik és 
megkeseríti egész napjukat. A harmadik közülünk talán nyakig 
benne van megoldhatatlan súlyos kérdésekben. Nem tudja le
rázni és innét ered minden sötét gondolata. Mindnyájunk életé
ben megvan ez a sötétség, mint öregedés, mint a közeledő halál. 
Ott van aztán korunknak minden nyomorúsága és zűrzavara, 
amelyről sejtelmünk sincsen, hogy mi lesz belőle. Azonban még 
ez sem az igazi szenvedésünk. Az igazi sötétséget és éjszakát 
ezekben még csak nem is említettük. Amikor az írás ezt mondja: 
„vala pedig éjszaka", ezek jutnak eszünkbe. Igaz, ezek is benne 
vannak az éjszakában. Ezek is. De a legfontosabb, az igazi 
— ezt kell hallanunk — még csak ezután jön. Alapjában véve 
csak egyetlen egy ilyen sötétség van, égy ilyen esemény, egy 
éjszaka. Azért van annyi árnyéka és sötét oldala életünknek, 
mert ez az egy éjszaka itt van. Ettől az egytől kapja erejét éle
tünk minden sötétsége. Ez az egy éjszaka sötétíti egész életün
ket. Ha nem lenne életünkben ez az egy éjszaka, amit az ige le

*) Ez a prédikáció Thurneysen Eduard igehirdető munkáját szemlél
teti. Thtirneysen leghívebb barátja és fegyvertársa korunk egyik legna
gyobb theológusának: Barth Károlynak. Igehirdetési irányát írásszerüség, 
bibliai szellem és a modern ember lelki szükségleteivel való számvetés jel
lemzik. A bázeli Münster főlelkésze, az egyetemen a gyakorlati theo). 
professzora.
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leplez, akkor minden sötétség elvesztené gyilkos fullánkját. De 
milyen éjszakáról beszélünk itten? „Arról az éjszakáról, me
lyen Jézus elárultaték.“ Ezen az éjszakán az Igazat és a Szentet 
elárulta egy ember és a halálba taszította. Ez az a sötétség, ez 
az az éjszaka, amiről itt hallunk. Az a titka minden sötétségnek, 
ami csak van a földön, hogy ez az éjszaka egyáltalában lehetsé
ges volt. Judás, — egy hozzánk hasonló ember — felállott a 
vacsoráról és elment, hogy Jézust, a világ Üdvözítőjét ellensé
geinek kezére adja. Ez az a sötét esemény, amelyből szétárad az 
életnek minden sötétsége, bármi legyen is a neve.

Mi történt hát azon az éjszakán? Ahhoz, hogy ezt megért
sük, eszünkbe kell idéznünk mindazt, amit a biblia Jézusról hir
det. Azt, hogy ö  egészen más, mint mi mindnyájan. Ő nem ma
gának szolgált, hanem Istennek. Isten dicsőségét kereste, amikor 
szolgált Isten ellenségeinek, az istenteleneknek, a bűnösöknek, 
a halottaknak, a pokol rabjainak. Ahová csak betette a lábát, 
betegek nyerték vissza egészségüket, eszelősök tértek eszükhöz. 
Akiket gúzsba kötött a bűn, azoknak köteleit széttépte és sza
badon bocsátotta. Egy szóval azt cselekedte Jézus, hogy eljött 
az életnek minden sötétségébe, amiben mi emberek kínlódunk 
és sóhajtozunk, eljött a legvégső sötétségbe is, ahol kialszik 
minden fény, a halál éjszakájába. Egyszerűen azért és a végből, 
hogy ne legyünk többet magunkra hagyatva, hanem tudhassuk: 
itt van velünk és mert Ö van velünk, azért világos lesz a legsö
tétebb éjszakánk is. És most megtörténik az a megfoghatatlan, 
szörnyű esemény, hogy felkel egy szegény, nyomorult, segít
ségre szoruló ember, egy megtévelyedett ember, amilyenek ma
gunk is vagyunk és elmegy és őt, a nagy Segítőt, az Üdvözítőt, 
akihez fogható nincs sehol az ég-világon, beletaszítja a kereszt
halálba, hogy elpusztuljon. Ez az ember Judás. Megfoghatatlan, 
szörnyű esemény megy most végbe. Itt lepleződik le az embe
rekben a bennük rejtőző szörnyű sötétség. Ez azt jelenti, hogy 
az ember, a nyomorult, a balgatag, az elveszett ember nem en
gedi, hogy az egyetlen Segítő segítsen rajta. Az ember nem 
akarja. Ellenszegül Istennek. Éppen akkor, amikor Isten kegye
lemmel és könyörülettel fordul feléje a Jézusban. „Vala pedig 
éjszaka." Judás éjszakája. Az ember árulása. Ez minden sötét
ség sötétsége. Itt a világosság!, itt a ragyogó, a minden éjsza
kát bevilágító fényesség!, itt az Üdvözítőnek világossága!, — 
de „az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világos
ságot." Ez a gonoszság titka. Isten akarta; át akarta törni jósá
gával, amint a hajnal áttöri az éjszakát, de „ti nem akartátok!" 
Most lepleződik le a mi pártütésünk, a mi titkos, de annál szí- 
vósabb ellenségeskedésünk az Isten ellen. Ez van bensőnkben és 
ez mozgat minket. Azért nincs menekvés rettenetes nyomorúsá
gunkból, gondjainkból, szenvedésünkből. Azért keserves az élet 
és még keservesebb a halál, mert szívünket elzárjuk Isten elől 
és hadilábon, állunk vele. Hát hogyan lehessen segíteni az em
beren, aki cltorlaszolja magát sötétségében, megátalkodottan



eíz'árkdzift isten élői és' a legvégsőre is • kéjres, mirít Judás? 
A földi élet sötétségével még elbánnánk, Sőt a halál éjszakájával 
is, csak ennek a sötétségnek ereje törne meg, csak az Isten el
len lázadás végső sötétsége szűnne meg, csak a bűnnek védő
sánca omlana le bennünk, ami mögé el rejtőzködünk. „Vala pe
dig éjszaka.11 Vájjon megtörik-e egyszer ennek az éjszakának 
ereje?

Olvassuk csak tovább igénket: „Mikor azért kiment vala, 
monda Jézus; Most dicsőítteték meg az embernek Fia, az Isten 
is megdicsőitteték ő benne. Ha megdicsőitteték ő benne az 
Isten, az Isten is megdicsőiti őt ő magában és ezennel meg- 
dicsőiti őt.“ Valami hallatlan eseményről hallunk. Mi történt? 
Félrémlett előttünk az éjszaka, a bűnnek, lázadásnak éjszakája, 
az árulás éjszakája. Még itt van ugyan ez az éjszaka, de mint a 
hajnali nap, felragyog benne az Atya egyszülött Fiának dicső
sége, a kegyelemnek és igazságnak dicsőségé. Miről is hallot
tunk az imént? Judás árulásáról, amiben benne van és amiben 
lelepleződik a mi árulásunk is. Ez az árulás Krisztus szenvedé
sének kapuja. Nem akárkinek akármilyen szenvedéséhez vezet 
ez a kapu, hanem annak az Egynek szenvedéséhez, aki az egyet
len Segítő. Szörnyű, kegyetlen halál vár reá. Ö azonban azt 
mondja és éppen most, hogy ugyanebben a szörnyű, kegyetlen 
halálában ragyog föl igazában és örökre az ő dicsősége, a nagy 
Segítőnek dicsősége. Különös, érthetetlen igazság ez számunkra. 
Mégis úgy tekintünk a keresztfára, mint az egyetlen helyre a 
föld kerekségén, ahonnét segítség jöhet. Hogy merünk azonban 
ilyet várni? Hogyan merészkedünk segítséget várni arról a hely
ről, ahol egy magunkfajta ember árulása miatt az Üdvözítő a 
halálba megy? Világos, hogy nem magunktól tesszük ezt, ha
nem — és ezt hirdeti nekünk az ige — ő maga teszi velünk. 
Ö jön elénk, akit elárultak, aki halálba indul. Ott a halálban 
valósággal magára veszi mind azt a sötétséget, ami az embert 
éri. Ó megelőz minket: az vagyok Én, aki ott szerzek dicsőséget 
az Atyától, üdvözítő élet dicsőségét, ahol te megtagadsz. 
„Most dicsőítteték meg az embernek Fia“: most lesz ő igazán 
az, aki mindig volt, a világ Üdvözítője, itt, ezen a helyen, a ha
lálában, ahol a legszörnyűbb sötétség, az árulás éjszakája bo
rítja el. Éppen ezen a helyen dicsőíttetik meg, azért törik meg, 
azért ér véget az ember tagadása és árulása, az Isten ellen láza
dás bűne, ami óriási hegységként tornyosodik fel közöttünk és 
Isten között. Azok között lakozik most győztesként, mint meg- 
dicsőíttetett, akik ellenségei, akik váltig tagadják.

„Megdicsőíttetett!“—  a Fiú győzelme ragyog ebben a ti
tokzatos szóban. Most ismerjük meg igazán, kicsoda Jézus Krisz
tus. Most lesz világos, ami eddig idegen, érthetetlen volt rajta 
Kiderül, ami eddig rejtett volt. Most tárul fel a Fiúnak elrejtett 
műve, amikor a szenvedés elé megy. Nemcsak Judás árulása ta
szítja ebbe, hanem most viheti véghez a reábízótt ügyet. Mi ez 
az ügy? Mi az ő műve? Nem tudunk más feleletet találni, mint,
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hogy a Fiú meg akarja dicsőíteni az Atyát. Jézus, az isten Fia 
felmagasztalja, naggyá teszi az Atyát az emberek szemében, ki
jelenti és teljesíti az Atya akaratát. Mit akar azonban az Atya? 
A biblia legmélyebb titka előtt állunk, amikor az Atya akaratát 
keressük a Fiú művében. Erről tesznek bizonyságot a próféták 
és az apostolok. Isten akaratát Isten útjáról olvashatjuk le. Fe
lülről, a magasságokból ereszkedik alá az emberekhez. Hoz
zánk, akikről kiderült, hogy az Isten ellenségei, lázadók és párt
ütők vagyunk, kiknek egész lénye és minden tette szüntelen el
lenszegülés az Istennel szemben. Miért jött le Isten ezen az 
úton? Miért hajolt hozzánk? Miért? — Mert szeret. Minket sze
ret. Egyenesen minket, nyomorultakat, bűnösöket, halandókat, 
isten meg akarja osztani dicsőségét és boldogságát, örök életét 
velünk, akik arra sem vagyunk méltók, hogy rá feltekintsünk, 
még kevésbbé, hogy gyermekeinek hivattassunk. Miért cselek
szik Isten így? Mert neki így tetszik. Mert az Isten szeretet. 
Ésszel nem tudjuk fölérni, de abban mégis rendületlenül bízha
tunk, hogy ez így van. A mi engedetlenségünk közepette eljön 
az Atya szeretete. Íme a Fiú műve! Ez az eljövetele a királyi 
széktől a jászolig és a keresztig, ez az eljövetele életünk mély
ségébe, ez a Fiú útja és ez a Fiú műve. Most ismerjük meg 
Krisztust úgy, amint kell, amint megdicsőíti az Atyát.

Miközben az Atyát megdicsőíti, ő is megdicsőíttetett. Mert 
Krisztus útja a királyi széktől a jászolig és a keresztig nem ma
radt a mélységben. Megfordult ott lent. Kitör a pokolból és a 
halálból, felmegy újra a magasságba. Visszatér oda, ahonnét ki
indult, Isten királyi székéhez. „Fiaim, egy kevés ideig még vele
tek vagyok. Kerestek majd engem; de a miként a zsidóknak 
mondám, hogy: A hová én megyek, ti nem jöhettek; most nék- 
tek is mondom," Ez a „kevés idő" és ez az „elmegyek" az ő ha
lálos órája, de az ő feltámadásának titka is. Ez az Atya győzel
me a Fiú munkájában. És ez a Fiú győzelme az Atya munkájá
ban. Az egész evangéliom nem más, mint híradás a Fiúnak erről 
az útjáról. Erről az útról, amelyen az Atya szerető akarata túl
ragyog minden sötétséget. Jézus végigjárta ezt az utat. Elvé
geztetett. Ez a segítség! Újra rendben az életem, minden sötét 
mélységével, még ott is, ahol magamtól csak Isten ellensége és 
Jézus árulója vagyok. Az szabadított meg minden sötétségből, 
hogy a Fiú az éjszakában, halálának éjszakájában megdi
csőítette az Atyát és amikor ezt véghez vitte, ő maga is meg
dicsőíttetett.

Még egy különös fordulat következik. Péter azzal felel az 
Üdvözítő szavára, amikor az ember Fiának megdicsőíttetéséről 
beszél, hogy ő ezen az úton is követni akarja. Nem jöhetsz utá
nam — mondja Jézus. „Az életemet adom éretted!" — kiált föl 
Péter. Erre Jézus: „Az életedet adod érettem? Bizony, bizony, 
mondom néked, nem szól addig a kakas, mígnem háromszor 
megtagadsz engem." Komoly figyelmeztetés ez számunkra. Ma
radjunk meg annál az egynél, hogy a Fiú az Atyát megdtcsőí-



tette <ís az Atya a Fiút és ezen kívül semmi másra ne legyeit 
gondunk. Pedig mi nem érjük be ezzel, többet, mást szeretnénk. 
Eszünk ágába sincs, hogy csak e mellett az egy mellett marad
junk életünk végéig. Minden pillanatban letérünk erről az útról, 
jobbra vagy balra kitörünk. Mit akarunk hát? Különbek, többek 
akarunk lenni annál, amik valóban vagyunk. Nagyon megalázó 
számunkra az, hogy mi csak Isten árulói és ellenségei vagyunk 
és semmi egyebek? Tagadjuk, hogy olyan emberek volnánk, 
akik Judásként eltaszítják az Üdvözítőt, akik ellenszegülnek 
Isten akaratának? Akárhogyan vélekedjünk is, meg kell halla
nunk, hogy csak az ellenségeihez és tagadóihoz jött el a Fiú az 
Atya szeretetéből. Aki nem akar elveszett bűnös maradni, ha
nem jobbnak tartja magát, azt véli, hogy már elhagyta a mély
séget és felemelkedett; aki abba a hiedelembe ringatja magát, 
hogy ő már nem egészen ellensége Istennek, már nemcsak bű
nös, az elkerüli a Fiút, de azt elkerüli az Atya szeretete is, amely 
a Fiúban jelent meg, kizárólag azoknak, akik bűnösök és a ha
lálban vannak. Mi azonban szökevények vagyunk. Olyan keresz- 
tyénségről álmodozunk, amelyben többet már nem „csak“ bo
csánatból kell élnünk, hanem ahol lehetséges „Krisztusnak olyan 
követése1' is, ami által mi magunk is kisebb vagy nagyobb saját 
dicsőséghez jutunk. Jézus azonban éppen ezt az ő egyenes 
megtagadásának nevezi. A magunkban való bízás Krisztus meg
tagadásának egyenes útja. Az bizonyos ugyan, hogy a Krisztus 
megtagadása nem annyira gonosz, mint az elárulása. De ép 
eléggé gonosz az is, hogyha nem is vagyunk talán már árulói, de 
annál inkább megtagadói. Éppen eléggé gonosz az, hogy mi 
újra meg újra méltatlankodunk a fölött, hogy mi csak bűnösök 
lehetünk Isten előtt, de olyan bűnösök, akik kegyelmet kapnak. 
Aki ebből a helyzetből akár kicsi, akár nagyobb lépcsőfokkal 
fel akar emelkedni, az megtagadja a Fiút. Annak nem adhatja 
meg Krisztus azt, mit pedig neki szánt: az irgalmasságot és eb
ben életet és bővölködést.

A keresztyének szegények önmagukban. Szegények va
gyunk és kell, hogy akarjuk is ezt a szegénységet. Ebben a sze
génységben kell megmaradnunk mindvégig, minden fennhéjá- 
zásunk és elbizakodottságunk ellenére. „Koldusok vagyunk — 
ez az igazság!", ezt írta Luther halálos ágyán egy papírosra. 
Maradjunk meg annál az egynél, hogy Jézus Krisztus érettünk 
szenvedett és támadott fel. Ez a gazdagságunk. Ebből élhetünk, 
mint ahogyan az éhes ember kenyérből él. Vagy mint egy várat
lanul, hirtelenül meggazdagodott koldus új gazdagságából él. 
E mellett kitartani és megmaradni: ez az egész keresztyén élet. 
Akkor lesz mindig újra a mienk, ha ragaszkodunk ahhoz: koldu
sok vagyunk, ez az igazság! Jézus állandóan ezt az egyetlen 
kérdést szögezi egyházának: szegény egyház-e, az akar-e lenni 
és annak megmaradni? Csak így lehetünk az ő egyháza. Az bi
zonyos, hogy rabságot jelent nekünk ez. Ha engedjük, hogy 
isten fogva tartson minket ebben a szegénységben. Érthető,
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hogy valami mindig tiltakozik ez ellen bennünk. De kicsoda tart 
minket ebben a rabságunkban? Az Ige maga. Egyenesen Isten 
igéje. Ezért ez boldog rabság. Olyan rabság, amely merő sza
badság. Csak úgy élhetünk vidáman és bátorságosan, ha az Ige 
foglyai vagyunk. Minden, de minden azon múlik, hogy az Isten 
Igéjében foglyul ejtett egyház maradjunk. Hogy többet ne ru- 
godozzunk ez ellen a rabság, ez ellen a szegénység ellen, ha
nem magasztaljuk a bűnösök Jézusát és kegyelmének hatalmát. 
Akkor kezdheti el rajtunk munkáját. Akkor menedék-város le
szünk, ahová odamenekülnek minden felől az emberek nyomorú
ságukból, akkor feltámad rajtunk az egész sötétségben sínylődő 
világ számára Isten világossága.

Végül még ezt kell meghallgatnunk: „Új parancsolatot 
adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek ti
teket, úgy szeressétek ti is egymást." Egyenesen nekünk szól ez 
a parancsolat. Ahol Isten előtt a mélységben vagyunk, ahol a 
puszta irgalmon állunk, ott, éppen ott kezdődik a szeretet, az 
igazi, Isten szerint való szeretet. Ott és akkor nyílik meg szí
vünk a másik ember számára. Akkor fogadjuk meg: irgalmassá
got kaptál, légy te is irgalmas. „Erről ismeri meg mindenki, 
hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjá
tok." Nem azért vagyunk Jézus tanítványai, mert magunktól ké
pesek vagyunk szeretni. Hanem azért vagyunk tanítványok, 
mert Ö előbb szeretett minket, mert láthatjuk az ő üdvözítő út
ját. De éppen azért, mert ezt látjuk, mert ismerjük, azért nem 
tehetünk mást, mint, hogy mi is szeretetben járunk.

Ha leszállunk Isten előtt különféle magaslatainkról és emel
vényeinkről, akkor egymásra találunk, együvé kerülünk mind
nyájan. Az együttélés, a társadalom minden gyötrő kérdésére 
csak innen jöhet és jön megoldás. Emberek kellenek, akik, 
Isten előtt bűnösöknek vallják magukat és akkor az emberek 
között új közösség támad. Akkor, de csakis akkor! A kereszt 
alatt! A társadalmi, gazdasági, politikai élet is gyökeréig meg
érezné azt, ha olyan emberek akadnának, akik egyedül az Igén 
csüngenek és attól nem tágítanak egy tapodtat sem. Csak az 
Igén, Isten kegyelmes Igéjén, amely a bűnösöknek szól.

Kérjük Istentől ezt az egy szükséges dolgot, hogy csak a 
keresztre nézzünk. Megálljunk keményen az Ige mellett. Akkor 
mindazt ajándékul kapjuk, amit csak egyáltalában kérhetünk.

Thurneysen Ede
a báseli Mtinster lelkésze.

Ford.: Urbán Ernő.



A Krisztus hősei. *)
Nemzeti ünnepen.

Lukács 9, 23.
Az emberiség történetének van egy csodálatos velejárója 

s ez a hősiesség. Attól kezdve, hogy az ősember kezébe vette a 
maga dorongját s hősiesen elindult, hogy föléje verekedje ma
gát az elemek és vadállatok erejének, — Thermopylén, Katalau- 
numon, Waterloon keresztül egészen a legújabb háborúig, ami
kor katonáink vitézül állottak éhséget, hideget, kartácszáport 
és halált, — az emberiség élete tele van a heroizmus szépségeivel.

Ámde a hősiesség több, mint szépség. Ami a karunkban az 
izom lendítő ereje, testünkben a gerinc kemény tartása, járá
sunkban a továbbvivő erő, ugyanaz az emberiség életében a 
hősiesség. Emberi oldalon ez tart s ez visz előbbre bennünket.

Nagy kár, hogy a hősiesség szavát és gondolatát szinte ki
zárólag a háborúban tanúsított harci vitézség sajátította ki a 
maga számára. Pedig a békének is vannak hősei. Nemcsak az a 
hős, aki a lövészárokban pillanatonként kockára veti az életét, 
hanem hős az is, aki a mindennapi szolgálat robotos útján hűsé
gesen végzi a kötelességét. Sajnos, azt kell látnunk, hogy nem
zetünk fiai vitézebbek a háborúban, mint a békében. Jobban tud
nak hősi halált halni, mint hősi életet élni. Pedig meg kell talál
nunk a béke hősi alkalmait is.

James Vilmos, amerikai bölcselő azt ajánlja, hogy az állam 
törvénnyel kötelezzen minden ifjút elhelyezkedés előtt a követ
kező munkákban való két évi részvételre: bányászat, téli halá
szat, út- és alagútépítés, erdőirtás, betonépítés, stb. Hadd edződ
jenek meg s hadd lássák meg jóelőre, hogy az élet hősi alkal
makkal-teli küzdelmes csatatér.

Mi azt mondjuk, hogy a keresztyén élet az a terület, amely 
legbőségesebben szolgáltat alkalmat a hősiességre.

„Ha valaki én utánam akar jönn i. . . “ Itt olyan harcról van 
szó, amelyiknek vezére a világ legnagyobb hőse volt. Mert Jé
zus hősiessége mellett elenyészik Nagy Sándor és Napóleon min
den vitézsége. Igaz ugyan, hogy Jézus szelíd volt és alázatos. 
Ámde a szelídség és az erő, az alázat és a hősiesség nem ellen
ségei egymásnak. „A fenyő nemcsak szelíd karácsonyfa tud 
lenni, hanem kemény árboc is, amely dacol az orkánnal. A le
vegő nemcsak lágy fuvalom tud lenni, hanem sziklatördelő vi
har is." A szelíd és alázatos Jézus hős volt. Nemcsak akkor, ami
kor félelmetes haraggal kikorbácsolja a templom kufárait, vagy 
amikor fenséges biztossággal vitatkozik ellenségeivel, hanem 
legfőképpen akkor, mikor egy egész ellenséges világ gonosz 
ármánya közepette véghez vitte az Atya akaratát, mikor végig

*) Hughes H. M. lelkésznek, az anglikán egyház ismert igehirde
tőjének hazafias prédikációja, a megfelelő történeti átültetéssel, építően 
érvényesíti a nemzeti ünnepeli; szükséges evangéliomi igazságait.
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tudott menni a fájdalmak útján s engedelmesen le tudta tenni 
az életét. — Előre gondolhatja mindenki, hogy amerre ilyen 
vezér vezet minket, ott bő alkalom nyílik a hősiességre, mert 
ott kemény csaták várnak.

Ezért ennek a harcnak zászlaja alá nem válik be mindenki. 
Jézus mindenkit hívott és várt, de sorozási mértéke rendkívül 
magas volt. Éppen ennek a fejezetnek a végén beszél arról, 
hogy kicsoda nem alkalmas az Isten országára. Krisztus, mikor 
a zászlója alá toboroz, sok mindenre nem kiváncsi. Nem nézi, 
hogy mekkora a termeted, nem nézi izmaid erejét, talentumaid 
számát. De azt megnézi, hogy van-e benned kitartás, önfeláldozó 
hűség, — hősiesség. Ne kényszerítsd arra, hogy kiselejtezzen.

A keresztyén élet olyan harc, amely tele van áldozattal. 
Harc nincs is áldozat nélkül. Mi mindent áldoztak fel katonáink, 
amikor meleg otthonukból kiszállva, belefeküdtek a lővészárok 
sarába! „Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát.11 
Ez az áldozat legnehezebb formája. Mert minden áldozat között 
legnehezebb az önfeláldozás. Megtörni azt a felfelé ágaskodó s 
minden áron érvényesülni akaró ént. Legtöbben ezen a ponton 
válnak alkalmatlanná a Krisztus szolgálatára. Tele vannak jó
akarattal és lelkesedéssel, de nem tudják megtagadni magukat. 
Nem tudják magukra ölteni a Krisztus seregének azt az egy
szerű katonazubbonyát, amelyet ha felöltött valaki, akkor többé 
nem a saját személye a fontos, hanem az ügy és a vezér, akinek 
zászlója alá felesküdött. Egy áldott életű keresztyén azt mon
dotta: „Nekem csak egy szenvedélyem van: ö  az, Ö az!“ — 
Testvérek! Nagyon sok bennünk az önzés és az egyéni célratö
rés. Mindnyájunkra ráfér: törjük össze az ént, hogy annál di
csőségesebben felragyoghasson Ö.

, . . .  Vegye fel a keresztjét minden napon.“ Sok ember ér
dekből fordul a Krisztushoz. Hogy azonnal megszabaduljon a 
keresztjeitől. Pedig a Krisztus nagyon sokszor nem úgy segít 
rajtunk, hogy leveszi rólunk a keresztet, hanem hogy erőt ad 
annak elhordozásához. Van egy nagy sebed, betegséged, nyo
morúságod s te türelmetlenül toporzékolsz alatta. Krisztus pe
dig azt mondja: „Vedd fe l. . . “ Éppen ezt a keresztet vedd fel, 
amely alatt eddig zúgolódtál és én megcselekszem, hogy ezen
túl hálaadással tudd hordani azt. — „Minden nap . . . “ Ennek a 
harcnak tehát nincs fegyverszünete, sem békekötése. Míg nap
jaink itt el nem fogynak, addig örökös harcban állunk az 
ördöggel.

S a jutalom? Mi lesz e harcban a zsoldunk? Jutalom maga 
az, hogy Krisztussal harcolhatunk s Vele diadalmaskodhatunk. 
A legendáshírű olasz Garibaldi egyik csatája előtt így szólt ka
tonáinak: „Fiúk, én nem adhatok néktek sem fizetést, sem hosz- 
szú pihenőket. Amit ígérhetek néktek, az uj koplalás, uj ron
gyok, uj sebek, de a végén győzelem! Ki jön utánam?" S a kato
nák mentek egytől-egyig. Mert tudták, hogy Garibaldi oldalán 
harcolni rongyok, sebek között is felér minden jutalommal. —



„E világon riyomorúságtok lészen, de bízzatok, én meggyőztem 
a világot!" — mondja Jézus. Zászlója alatt a helyünk! Mert 
csak ott van győzelem.

Áldjuk Istent, hogy adott nemzetünknek hősöket a háború
ban. De könyörögjünk, hogy adjon békében is hősöket, akik 
szürke hétköznapok hű kötelességteljesítésének névtelen kato
náiként is tudnak hősök lenni — Krisztus erejével.

Hughes H. M.
londoni anglikán lelkész.

Ford.: Szabó József.

Krisztus szeretete. *)
Virágvasárnapra.

Azt kérem, hogy — megérthessétek minden 
szentekkel egyben, hogy mi a szélesség és hosz- 
szúság és magasság és mélység, és így megismer
jétek a Krisztusnak szeretetét. (Efez. 3, 18—19.)

Gyakran vagyunk úgy, hogy nem tudjuk szóval kifejezni 
azt, amit a szív megért. így volt szent Pállal is, amikor Krisztus 
szeretetét akarta kifejezni. Szól róla, mint az egyetlen üdvözítő 
hatalomról. Leírja, mint valami titokzatos kényszert. Beszél 
róla, mint olyan kötelékről, amelyet sem élet, sem halál szét 
nem szakíthat. Itt most emberi szóval és képben igyekszik le
írni, mint a határtalanságot, amelynek szélessége, hosszúsága, 
magassága és mélysége minden ismeretet felülhalad.

Mindenki, aki — bármilyen kis mértékben is — találkozott 
Krisztus szeretetével, mint élő hatalommal az életében, megérti 
az apostolt. Ez a szeretet sohasem volt olyasmi, amit emberi szó 
kifejezhetett és leírhatott. Krisztus szeretetével sohasem lehet 
az ember készen. Ha osztályrészül jutott belőle valami, akkor 
értette meg az ember, hogy neki abból mindig több kell. Ha va
lamit véghezvitt bennünk, akkor mindig annak megvallására 
késztetett, hogy sokkal hatalmasabbnak bizonyult, mintsem mi 
kértük, vagy elgondoltuk.

Ma megkezdődik a szent nagyhét. A mi gondolatunk és 
szívünk Azt öleli át, aki a „fájdalmak férfia" és a „világ világos
sága". Á keresztfa leleplezi Krisztus szeretetének végtelenségét, 
határtalanságát. Szívünk itt látja meg a szélességét, hosszúságát, 
magasságát és mélységét. Bárcsak élő hatalommá válnék cso
dája a mi szívünkben!

*) Lic. theol. Anderberg Algot kristianstadi prépost „All nads Gud“ 
c. prédikációs kötetéből. Anderberg az ifjú svéd papi nemzedék egyik leg
kiválóbb tagja és Isten igéjének különösen az ú. n. művelt új nemzedék
ben kedvelt prédikátora, aki 1925—1936. években mint dómvikárius, mély
séges erejű igehirdetésével állandóan ezreket gyűjtött az uppsalai főszékes
egyház szószéke alá.
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• János evang. 1 2 :1 -1 6 .
A szélesség, hosszúság, magasság és mélység.

Hat nappal volt húsvét előtt és ami Bethániában és a Jeru
zsálembe vezető úton történt, az semmi más, mint megnyilatko
zása Krisztus szeretetének, amely a keresztfán kapta meg párat
lan, tökéletes kifejezését. Hadd legyen a mai evangéliom szá
munkra az apostol tapasztalatának bizonysága, amely az Üdvö
zítő szeretetének szélességéről, hosszúságáról, magasságáról és 
mélységéről szól.

I.

Evangéliomunk Krisztus szeretetének szélességéről tesz 
bizonyságot.

Szentigénk három testvérről szól, akik szerették Jézust. 
Márta szolgál neki, Lázár a hitvallója, Mária pedig hódolatát 
mutatja be. Azután szentigénk szól Júdásról, az árulóról, aki 
most még itt van a tanítványi körben, végül szól a sokaságról, 
amelyet magával ragadott a lelkesedés és most hódol Sión 
királyának.

Ezeket mind átöleli Krisztus szeretete. Szívében mindezek 
számára van hely. Krisztus szíve nemcsak a kisszámú választot
tak számára van, akik vele a kereszthez vándorolnak. Krisztus 
öle mindenki számára tárva. Nézd csak Krisztus szeretetének 
szélességét!

Hála Istennek, hogy azok, akik „hat nappal húsvét előtt" 
követték őt, éppen ezek, akikről szentigénk szól. Nem valami 
tökéletes társaság ez. A három, Őt szerető testvér se szeplőtelen, 
hiba nélkül való. És a tanítványok csapatát, amely Vele vándo
rol, ugyancsak ismerem. Itt látom Pétert, a lángoló lelkesedésü 
férfit, aki néhány óra múlva hasonlít majd a szalma elhamvadó 
tüzéhez és itt látom Tamást, aki kétkedő lélekkel kényszerül 
majd járni magányos útját. Ezekhez csatlakozik az állhatatlan 
néptömeg, amelyet megragadott a pillanatnyi lelkesedés és most 
Hozsannát énekel Jézusnak, hogy aztán hamarosan magára 
hagyja őt. Jézus elfogadja hódolatukat, egyetlen kemény szót 
sem szól hozzájuk. — Ilyen az Ür Jézus kísérete!

Talán kezded már látni Krisztus szeretetének szélességét. 
Nem igyekszik ez rátartian kiválogatni a tökéletes embereket. 
Még utoljára is, mint mindig, a „bűnösöket" kereste és nem az 
„igazakat". Változatlanul ugyanaz maradt, mint amilyen akkor 
volt, amikor örvendezett a publikánus alázatos imádságának, a 
bűnös asszonynak, vagy a tírusi pogány édesanyának. Ez a sze
retet nem tehetett máist, minthogy mindnyájukat átölelte.

S azóta se változott meg. „Jöjjetek énhozzám, mindnyá
jan!"  Nem. azt mondja: jöjjetek énhozzám ti, tökéletesek, ti. 
akik szenny és hiba nélküliek vagytok, — hanem azt mondja: 
jöjj te, Péter, ha a lelkesedés lobog benned és ha a töredelem 
könnyét hullatod; jöjj te, Tamás, ha lelkedet a kétség gyötri!
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Jöjjetek mindnyájan, szívetek gyarló gondolataival és nagy hi
tetlenségével , reménytelenségével!

Volt idő, amikor egyes emberek meg akarták szűkíteni 
Krisztus szeretetét, de ő  az ilyenektől mindig megvonta magát, 
mert Krisztus szeretete szüntelenül olyan, mint amilyen egykor 
volt; — határtalan!

II.
Evangéliomunk azután Krisztus szeretetének hosszúságáról 

tesz bizonyságot.
„Ezeket nem értették eleinte az ő tanítványai, hanem mikor 

megdicsőítteték Jézus, akkor emlékezének vissza, hogy ezek ő 
felőle vannak megírva1'. — Krisztus tanítványa évről-évre új 
felfedezéseket tesz. Aki Krisztussal él, azt tapasztalja, hogy az 
Ö szeretete nemcsak egyszer érinti őt, hanem állandóan vissza
tér és mindinkább megnyílik számára. Jézus maga mondta: 
„íme, én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig!"

így van ez Krisztus szeretetével. Az idők változnak. Nem
zedékek jönnek és távoznak; de a nemzedékek összefüggésében 
ott él Krisztus szeretete, amely nincs korlátozva egy időpontra. 
Krisztus szeretete minden időnek szól, egészen a teljességre ju
tásig, az örökkévalóságig. A kereszt örökké jelenvaló. A földbe 
vetett gabonaszem szétmállik, elhal, de éppen így lesz új életté, 
amely sokkal erősebb, mint a föld és diadalmasan előtör belőle.

Az Üdvözítő itt képet használt. — így van ez az Ö szerete
tével. Ez a szeretet a keresztfán belehullott a mi emberi nemünk 
szántóföldjébe. Sokszor úgy látszott, mintha a föld lenne a 
győztes, — de az Élet mégis erősebbnek bizonyult. Krisztus sze
retete erős. Feltör a földből újból és újból, lelket lélek után hó
dítva, soha meg nem öregedve, mindig győzedelmeskedve. A ke
reszt diadalútja átvonul minden időn.

Mióta első kísérete felvonult Jeruzsálem felé, nemzedék 
nemzedék után vándorolt fel oda. A beláthatatlan menetben vol
tak ifjak, akik az életük kezdetén állottak és öregek, akik az 
életük alkonyához közelítettek. Amit mindegyikük kapott, az 
sohasem volt valami régi, elavult ajándék. A váltság új volt, 
amely mindig megújító erőnek bizonyult. És így kell annak len
nie az idők végéig.

Lásd meg Krisztus szeretetének hosszúságát!
III.

Evangéliomunk Krisztus szeretetének magasságáról is bi
zonyságot tesz.

Júdás kritizálta Máriát. Jézus pedig ezt mondta: „Hagyj 
békét neki; az én temetésem idejére tartogatta ő ezt! Mert sze
gények mindenkor vannak veletek, én pedig nem mindenkor
vagyok."

Az elhatározás tehát már megtörtént. Önként adja oda az 
életét.
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Az emberi szeretet is sok mindenre képes; de annál többre 
— hogy önmagát adja oda — sohasem képes. Krisztus szere- 
tete a legnagyobb odaadás. Ennek útja ez az egyetlen volt: a 
kereszt. Valaki azt kiáltotta a keresztnél: „Másokat megtartott, 
magát nem tudja megtartani". Aki ezt kiáltotta, maga se tudta, 
hogv a kereszt misztériumának legmélyebb igazságát fejezte ki 
ezzel a szóval. Mert valóban a szeretet számára — hogy segít
hessen — az volt az egyetlen út, hogv Ö maga egészen segít
ségnélkülivé váljék mindennek odaaiándékozásában. Itt, a ke
reszten már nem volt mit adnia. Egv megkínzott test haldokolt 
a gvalázat fáján, ahol ke/ét és lábát átszegezték. De nemcsak 
ez mutatta ennek a világnak a teljes segítségnélküliséget, hanem 
a keresztről felhangzó kiáltást is: „Én Istenem, én Istenem, miért 
hagytál el engemet?!", — amelv a lélek legnagyobb odaadása 
és a gyötrelmek mélységébe való keserves alászállása volt. És 
mégis, éppen ez a teljes odaáldozás volt ebben a sötét mélység
ben az, amellyel a Szeretet meg tudta teremteni a kiengesztelés 
közösségét az igaz Isten és a bűnös emberek között. Ezt a leg
teljesebb odaadást, amelv egészen új volt a mi Istenhez való vi
szonyunkban, Isten kapunak készítette, amelven át ő  a sze
gény, nyomorult, bűnös emberekhez hajolhat, az emberek pe
dig Istenhez utat találhatnak. Hatalmasabbá lett volna ez a sze
retet, ha másként cselekedett volna, ha leszállóit volna a ke
resztről és engedte volna, hogy újra lelkesülő tömegek, mint 
csodatevő próféták tömiénezhessék? — Nem! Egyedül ezzel a 
legteljesebb odaadással lett Ő Isten legteljesebb kegyelmének 
ajándékozója!

Ha ezt az Ő végtelen odaadását vágyódó szívvel fogadod, 
elhozza neked is Krisztus szeretetét. Valószínű, hogy nem tu
dod: hogyan kell róla szólnod, hogyan lehetne leírnod, — mert 
túlságosan magas! De a szíved ujjong, amikor Ő megérint, — 
újjong a Krisztus szeretete magasságának.

IV.
Végül evangéliomunk Krisztus szeretetének mélységéről is 

bizonyságot tesz.
Ennek az evangéliomnak egyik vonása különösen alkalmas 

is, megragadja az olvasója vagy hallgatója lelkét. Máriára gon
dolok, aki igazi drága nárdusból való kenettel megkente az Ür 
Jézus lábát. — Az emberek szemében oktalanul cselekedett. Nem 
használhatta volna hasznosabbra ennek a drága kenetnek az 
árát?

Jézus oltalmába vette az asszonyt. Ennek az asszonynak 
szívbeli odaadásából sejtjük, hogy neki sok bűne bocsáttatott 
meg és ezért szeretett olyan igen-nagyon. Krisztus szeretete 
megkereste és megtalálta őt. Krisztus szövetséget köt vele és 
befogadja őt szentséges szívének gondoskodó szeretetébe.

Ilyen mélyre hatol Krisztus szeretete. Nem úgy ér el hoz
zám, mint valami szó, mint egy emlék vagy kép, hanem legben-
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sőmben ragad meg és magához von egészen. A pásztor ott
hagyja a 99-et az egy elveszett juhocskáért és őt keresi és sze- 
retetének minden gyengédségével őt halmozza el. Ennél mé
lyebbre a szeretet sohasem hatolhat.

Ilyen volt a csapat Jézus körül „hat nappal húsvét elött“. 
Vájjon napjainkban megváltozott-e?

Hála Istennek, egy nem változott meg! Krisztus szereteté- 
nek szélessége és hosszúsága, magassága és mélysége ma is 
ugyanaz. Ez nyúl ma feléd újra. Nem veheted azonban észre en
nek bizonyságát, ha nem úgy közelítesz, mint alázatos, vágyódó 
bűnös és tanítvány.

Azért könyörögj tehát, hogy ez a szent nagyhét ajándé
kozza neked azt a kegyelmet, hogy megláthasd a csodát, — 
megláthasd a kereszt csodájában a szélességet és hosszúságot, 
magasságot és mélységet — és így megismerd Krisztus szerete- 
tét. Ez felülhalad minden ismeretet és mégis a tied lehet. Dicső
ség érte az Istennek! Ámen.

Lic. theol. Anderberg Atgot
kristianstadi prépost.

Svéd eredetiből ford.: Dr. Jánossy Lajos.

A három kereszt. 
Nagypéntek.

Luk. 2 3 :39-46

Három kereszt áll a szemünk előtt. A középsőn függ Jézus. 
Azoknak a szándéka szerint, akik fölállították a három keresz
tet, Jézusnak is úgy kellett volna meghalnia, ahogyan az embe
rek meghalnak, még hozzá úgy, ahogyan az olyan emberek hal
nak meg, akiknek az élete csak kárára van másoknak, nem pe
dig áldására. De Jézus nem úgy halt meg, ahogyan az emberek 
meghalnak, se nem úgy, ahogyan a bal keze felől függő lator, 
se nem úgy, ahogyan a jobb keze felől függő lator, sem tiltako
zással a halál ellen, amely elátkozza, sem megadással, amely 
mint kikerülhetetlen sorsot fogadja a halált, hanem Istennel halt 
meg. „Atyám, a te kezedbe teszem le lelkemet!" Ez volt az utol
só cselekedete, akaratának és öntudatának utolsó teljesítménye, 
a halála. Ez a halál a szó legmagasabb értelmében az élet 
ténye volt.

Mivel Jézus Istennel halt meg, azért adja nekünk azt a ke
gyelmet, hogy mi is Istennel halhatunk meg. „Boldogok, akik 
az Úrban halnak meg mostantól fogva.“ Ezért az adományért 
nemcsak akkor adunk neki hálát, amikor véget ér az életünk, 
nem is akkor, amikor olyanok halnak meg, akiknek az élete 
össze van kötve a mienkkel. Nagyon is szükségünk van rá ma és 
holnap és mindenkor, hogy Istennek élhessünk. Mélyen bele
markol az életünk folytatásába az, hogy milyen állást foglalunk
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el a halál kérdésével szemben. Úgy fogadjuk-e, mint a bal kéz 
felöli lator és föllázadunk ellene, vagy úgy, mint a jobb kéz 
felöli lator és megadással merülünk belé, vagy pedig a középen 
álló kereszthez tartjuk magunkat és az Atyának adjuk át a ma
gunk lelkét. Ebből nemcsak a halálos óra különböző megítélései 
származnak, hanem különböző életutak is. Ez nemcsak a bete
gekre nyomja rá bélyegét, hanem az egészségesekre is, nemcsak 
az öregségünket teszi másformává, hanem már a fiatalsá
gunkat is.

Tehát adjunk hálát ma mindnyájan, öregek és ifjak, erősek 
és erőtelenek a mi Urunknak, a Jézusnak azért, hogy elveszi tő
lünk a halál ellen való föllázadást és a halállal szemben való 
megadást egyaránt és megadja nekünk, hogy lelkünket az Atya 
kezébe tudjuk letenni.

I.
Szállj le a keresztről, segíts magadon és rajtunk is, véde

kezzél a halál ellen! így hal meg az egyik lator. Emberi módon 
hal meg. Milyen jól megértjük őt és keserű dacát, amellyel sorsa 
ellen zúgolódik. Ugyan ki nem védekezik a halál ellen? Melyi
ket magasztaljuk, az ifjúságot, vagy az öregséget, az egészsé
get, vagy a betegséget, a tavaszt, vagy a téli napot? De ha tisz
tára valamennyien föllázadunk is a halál ellen és sokan azzal töl
tik életük jelentékeny részét, hogy védekezzenek ellene: ez 
mégsem lehet az életnek helyes élése és a meghalásnak helyes 
módja. A lator daca gyerekes: hiányzik belőle az erő. A mi föl
lázadásunk a halál ellen esztelen; hiszen lehetetlent kíván és a 
halált keserűvé teszi számukra, aminthogy az életüket is meg
keseríti.

Honnan ered ez a föllázadás? Segíts magadon! kiált oda a 
keresztrefeszített lator Jézusnak. Ez az önző akarat, amely úr 
szeretne lenni életen és halálon. így beszél az ember akkor, ha 
megtagadja az Urat maga fölött és annak a balga hiedelemnek 
adja magát,hogy ő az úr és az élete a saját tulajdona, azt teheti, 
amit akar, saját magáért van a világon. Ha az ember magának 
él, akkor berzenkedik a halál ellen. Segíts magadon! így biztatta 
magát a megfeszített lator akkor is, amikor azokra a tettekre 
vetemedett, melyek a keresztfára juttatták. Akkor is segített 
magán, bosszút állt magáért, védelmezte magát, a maga akaratát 
vitte keresztül, a maga szerencséjének kovácsa volt. így lett a 
szerencséjéből szerencsétlenség.

Jézus nem így halt meg. Ezt a kérést: „Szállj le a keresztről, 
segíts magadon és rajtunk is!“ — Jézus nem hallgatta meg. Jé
zus nem akarhatja azt, amit ez a kérés óhajt, ő nem halhat meg 
úgy, hogy a halál ellen tiltakozik. Miért nem? Mert ezzel meg
tagadná Istent. Ö Isten szeme előtt hal meg, Isten akarata sze
rint. Ö még a keresztfán is tud imádkozni, képes imádkozva 
meghalni. Aki rugődozik a halál ellen, az nem tud imádkozni.

Bizony! Ez nem valami álmodozó halál volt. Jézus szenve-
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désének semmi köze holmi elragadtatáshoz, képzelgéshez, amely- 
lyel valami olyan gondolatvilágot építünk föl magunkban, 
amellyel a való világot eltakarjuk magunk elől. Jézus a meg- 
halásban sem menekül az igazság, az igaz valóság elől, hanem 
ugyanazzal a teljes tökéletes valóságérzettel hal meg, amellyel 
élt. Érezte és ki is mondta, hogy elhagyta az Isten. Isten jelen
léte erőt ad; a halál azonban az erőnek a vége. Ahol Isten van, 
ott van az ország, a hatalom és a dicsőség; a halál ellenben a 
leverettetés, a lealacsonyíttatás és a semmibe való merülés. Nem 
beszél Istennel való közösségről, amikor haldoklik, nem beszél 
üdvösségről, amikor szenved, nem beszél életről, amikor elér
kezik a halál pillanata. De Isten úgy hagyja el őt, mint ahogyan 
saját maga közt és közöttünk véghezviszi az elválasztást, hogy 
t. i. ez nem jelenti azt, mintha Isten eltűnnék és eltávoznék. 
Isten nem megy el és nem múlik el. Az Atya ott van és hallja 
Jézust. Azért imádkozhatik hozzá s azért adhatja oda a lelkét ő 
neki. Az Atya keze tartja. Minden elmúlik Jézus számára halá
lának az órájában, semmije sincsen már meghalás közben, ami 
az ő tulajdona volna; de az Atya ott van és neki adja oda a 
maga lelkét. I

Olyan egyszerűnél egyszerűbb mindenestül az, ami törté
nik: mégis érezzük mindnyájan titokzatos nagyságát. Senkisem 
meri közülünk azt mondani: én is meg tudnám tenni; napról- 
napra megérünk efélét. Nem! Ezt csak egyszer érte meg a vi
lág s most már természetesen egyszersmindenkorra megvan. 
Érezzük valamennyien: ez a helyes módja a ineghalásnak. 
A dac gyerekes dolog, a lázadás esztelenség; Istennek adni oda 
a magunk lelkét, ez az okos dolog, ez biztosít boldog halált, 
amennyiben a halál egyáltalában boldog lehet. Hiszen az ilyen 
halál dicsőíti Istent.

II.
De Jézus a daccal együtt a halálnak való megadást is le

vette rólunk. {A jobboldali lator beletörődik az adott helyzetbe, 
megadja magát sorsának. Ez tiszteletreméltó. Mindenkit tiszte
lünk, aki megadással hal meg, ha mindjárt csupán a természet 
fensége és törvényének megtörhetetlensége előtt hajol is meg. 
Mindig tiszteletreméltó, ha az ember elfödi az arcát, hallgat és 
megadással szenvedi el a halált. Csakhogy ez is nehéz halál s 
ezért az életet is nehézzé teszi számunkra. Okos dolognak okos 
dolog ugyan, hogy a tényeket úgy lássuk, ahogyan vannak, 
hogy ne álmodozzunk, hanem számot adjunk magunknak arról, 
ami velünk történik. Ez az okosság azonban mégis csak ember
telen, gyilkos; csak kifelé néz és még nem ad feleletet arra, mi 
lesz belőlünk. Még akkor is nehéz marad ez a megadás, ha a 
jobbfelőli lator módjára nemcsak a tények súlyát tartjuk tisz
teletben tés a természet törvényét ismerjük el szentnek, hanem 
meghajlunk Isten igazsága előtt és tudomásul vesszük, hogy 
nemcsak a testünk halandó, hanem az akaratunk is bűnös. Ez
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volt a jobb kéz felőli lator halállal való viaskodásában a helyes 
és a jó: szentnek ismerte el Isten törvényét saját magával szem
ben. De milyen meghatón és mindnyájunk számára közvetlenül 
érthetőn küzködi ki magát a megadásból ez a kérés! Ez a kérés 
mutatja, milyen nehéz a mi számunkra semmi egyebet nem látni 
magunk előtt, csak a halált s magunkat az ő uralmának meg
adni. Ha megadjuk is magunkat, mégis marad utána egy „de“. 
A lator megadta magát, belenyugodott Isten ítéletébe; de — 
de „ha eljösz a te országodban, akkor emlékezzél meg rólam!" 
A megadás fölött ott lebeg a remény: A sötét mához szeretne 
fénnyel teli holnapot fűzni. A lator meghajlik az előtt, hogy 
halál a sorsa, de egyúttal vágyva nyújtja ki a kezét egy jövendő 
élet után.

Az ilyen halál megható emberi; ami itt végbemegy, az na
gyon ismerős mindnyájunknak; Jézus azonban nem így halt 
meg. Ő nem megadással fogadta a halált. Ő nem dacol, de nem 
is roskad össze; nem hárítja el magától a halált, de nem is ün
nepli megmentőjeként. „Mért hagytál el engemet?11 Halljátok, 
nem adja meg magát! „Atyám, a te kezedbe — tehát nem a ha
lál kezébe — teszem le a telkemet!“

Miért nem adta meg magát? Mert nem akarta Istent meg
tagadni. Ahol Isten ott van, ott az élet van jelen. Ott nem diadal
maskodik a halál. Isten nem azt szabja ránk, hogy a semmivé 
léteinek adjuk meg magunkat. „Emlékezzél meg rólam!" — 
kérte a lator. „Még ma", — felelte Jézus. Ez a „ma" a teljes 
kegyelem isteni ajándéka, amely életünk minden körülménye 
közt megtalálhatóvá teszi számunkra a segítséget; ez a „ma" 
az örök szeretet ajándéka, amely minden napon érezteti a maga 
uralmát. Ez nem engedi Jézusnak, hogy csupán a jövőbe te
kintsen s a halál sötét órájához csupán a másvilágot fűzze 
hozzá. Ebben a „má“-ban természetesen a holnap is bennfoglal- 
tatik; minden gondot levesz rólunk arra nézve, ami jönni fog. 
Ezzel a „má“-val olyan holnap kél föl, amelynek nincsen éjsza
kája. De Jézus számára ez a jövendő nemcsak a távolban van, 
Jézus nincs ettől a jövendőtől elválasztva. Az Atya jelen van s 
az Ö kezébe teszi le a maga lelkét.

III.
Lehet a mi halálunk is ilyen? Vagy tanácstalanul ingadoz

nunk kell a dac és a lemondás között? Amit Jézus megszerzett, 
az mind az egész világ számára elnyert, megszerzett birtok. 
Jézus azért halt meg Istennel, hogy mi is Istennel halhassunk 
meg és Istennel élhessünk. „Boldogok, akik az Úrban halnak 
meg mostantól fogva." Vagy nekünk talán nincs lelkünk, amit 
az Atya kezébe tehetnénk le? Csak agyvelőnk van? Akit ettől a 
gondtól nem szabadít meg a Jézusra vetett tekintet, az nézzen 
a másik két keresztre. Ki dacol ott a halállal: nem akarok meg
halni! Az agvvelő? Vagy nézzetek a másik latorra, aki a maga 
bűnéről beszél és Isten ítéletéről. Nem a lélek teszi ezt? Ki eped



örökélet után? Nem, barátaim, nem igaz az, hogy ne volna lel
künk, vagy ne tudnánk, hogy van lelkünk, amelyet szabad Isten 
kezébe letennünk. Hogy azonban Isten kezébe tehessük le, bíz
nunk kell Istenben. Ha kicsiny, jelentéktelen dolgokat bízunk is 
valakire, akkor is bizalomra van szükségünk iránta. Hát akkor 
hogyan tehetnők a lelkünket, saját magunkat hit nélkül Isten 
kezébe, amikor meghalunk és minden elmúlik? Szabad Isten
ben így bíznunk, lehet benne így hinnünk? Jézus azért küldetett 
el és azért függött a keresztfán, hogv megtudjuk: szabad így 
hinnünk, szabad Istenről ilyet föltennünk. Jézusban tárul sze
münk elé, hogyan jár el Isten velünk, emberekkel szemben: mi 
az, amit elvet bennünk és hogyan von magához. Azt akarja, 
hogy egészen az övéi legyünk. Ezt mutatta meg a keresztfán 
számunkra kinyilatkoztatott kegyelmével. Egészen, ami azt je
lenti: szennyünk s gonoszságunk nélkül, egészen az ő számára, 
valóságos, élő közösségre. Ezért szabad benne hinnünk, még a 
halálban is, még a magunk bűnére tekintve is. Jézus ahhoz az 
Istenhez hív bennünket, aki megbocsát, kibékít magával és az 
életet adja nekünk.

Barátaim, valósággal úgy van, hogy szabad a lelkünket 
Istennek átadnunk. Ne csak valamikor tegyük meg ezt, ne csak 
akkor, ha elérkezik a halálunk órája! A mából sarjad ki a hol
nap. „Elhivatva állok majd a trónnak léDcsején, úgy futok, hogy 
elmaradva, kárt ne vallják én.“ Ha az Úrnak akarunk meghalni, 
éljünk is az Úrnak! Ha őt akarjuk dicsőíteni utolsó lehelletünk- 
kel, akkor szolgáljuk őt életkorunk erejével is! Aki az Úrnak él, 
az neki is fog meghalni és Isten kezébe fogja letenni a maga 
lelkét, ahol az teljes biztonságban van.

D. Schlatter Adolf t
tiibingeni egyet, tanár.

Fordította: P. P.

Az élő fundámentom.
Hasvét I. ünnepére.

Ján. Jel. 1, 17-18.

Tele nagy hálával és szívbéli örömmel ünnepeljünk ma 
húsvétot. Nem azt jelenti ez, hogy kint a természet feltámadá
sáról, a zöldelő vetésekről és feslő bimbókról, az éneklő pa
csirtákról és virágillatról ábrándozzunk. Bármennyire is meg
örvendezteti mindez szívünket, húsvét mivoltát illetőleg nincs 
semmi jelentősége. Az sem húsvét ünneplése, ha azzal a gondo
lattal vigásztaljuk magunkat, hogy az emberiség nagyjai mű
veikben élőén továbbhatnak és hogy a mi szeretteink, akiket 
könnyek között helyeztünk utolsó nyugvóhelyükre, a hátrama
radottak hálás emlékezetében továbbélnek, ami szorosan véve 
csak nagyon gyenge vigasztalás volna. Nem, ez mind elvezet

137



138

húsvét tulajdonképeni lényegétől. Semmiképcn sem nyújthat 
helyette valami pótlékot számunkra.

Húsvétot ünnepelni valami egészen mást jelent. Jelenti: a 
hatalmas húsvéti ténynek örvendezni: „Jézus, az én Megváltóm, 
él!“ Ez áll mai alapigénk középpontjában, amely az összes hús
véti íráshelyek között különösen fontos. Maga a felmagasztalt 
Úr lesz itt húsvéti prédikátorrá. Amíg az evangéliomokból 
megszoktuk, hogy az angyalok töltötték be ezt a feladatot, ad
dig itt maga Jézus nyitja fel ajkát s tesz bizonyságot magáról: 
„Halott valék és ímé élek örökkön örökké." Ez a húsvéti tény, 
amelynek János reszketve örült. És ez a húsvéti tény egyszer
smind a szikla, amelyen a mi egész keresztyén hitünk nyugszik. 
Azért ünnepeljünk ma húsvétot, midőn hálával és nagy öröm
mel telve száll fel magasztalásunk:

Az alap, amelyen állok, Krisztus,
az Élő, 
az Első 
és az Utolsó.

1. A szeretett tanítvány, János evangélista, öreg napjaiban 
Patmos szigetére száműzetett. Az Űr csodálatos látomásra mél
tatja őt. Megnyílik az ég és megjelenik előtte hét arany gyer
tyatartó között egy alak, bár emberhez hasonló, mégis isteni 
méltósággal teljes. Szemei olyanok, mint a tűzláng, feje és haja 
fehér, mint a hó, lábai hasonlók az ízzófényű érchez, mintha ke
mencében tüzesedtek volna meg. Szava pedig olyan, mint a sok 
vizek zúgása. Jobb kezében hét csillag. Szájából kétélű éles kard 
jő ki. Orcája, mint a nap, amikor fénylik az ő erejében. János 
nem vélekedhetik máskép, maga az élő, szent Isten áll előtte. 
Halálos félelem fogja el. A legbensejében megrendülve esik lá
baihoz, mintegy holt. Az azonban, aki előtte áll, reáveté jobb
kezét mondván: „Ne félj!" És hogy ezt megokolja, hozzáfűzi: 
„Halott valék és íme, élek."

Megértjük-e, mint voltak képesek e szavak valóban min
den félelmet elvenni János szívéből és hitének szilárd alapot 
adni? János boldogan szerzett tudomást e szavakból: Megváltód 
áll előtted, aki téged tanítványává választott és szeretett, Meg
váltód, aki a kereszten meghalt érted és a harmadik napon fel
támadott éretted. Most értjük a változást, amelyet János átél. 
Ameddig mint bűnös embernek egyedül kellett a szent Isten 
előtt állania, halálos félelem az osztályrésze. Mihelyt azonban 
Jézust, a halálból feltámadottat, az Élőt, látja maga előtt, min
den félelemnek el kell tűnnie. Ott Patmos szigetén, mégegyszer 
átélheti a nagy örömöt, mely egykor az első húsvéti napokban 
Jeruzsálemben töltötte el szívét. Mint volt azelőtt szíve tele ki
mondhatatlan félelemmel, amikor a szeretett Ür és Mester, aki
ben ő a többi tanítvánnyal együtt minden reményét vetette, ha
lálra hajtotta fejét és tényleg halott lett. A katonák dárdával 
döfhették át a holttestet. Isten pedig nem tett semmit Könnyek
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kfízé'tt vitték a meghalt Jézust a sírhoz. A sírt lepecsételték. 
Isten semmit nem tett. Nem kellett volna-e az Atyának bizony
ságot tennie a Fiú mellett, ha ő tényleg fia volt? Ekkor felvir
rad a húsvéti reggel. A sír üres. Az angyalok tanúsítják: „Feltá
madott!" Végre saját szemével láthatja János a Feltámadottat, 
mint az Élőt. Most már tudja: Az Atya egészen nyilvánvalóan 
megvallotta a Fiút. így pecsételte meg Fiának feltámasztásával 
mindazt az igét, amellyel a Fiú arról szólt, hogy életével, szen
vedésével és halálával megváltja a világot. Most már bizonyos 
lehetett János: az én vétkem is eltöröltetett, Krisztus által hoz
zám is kegyelmes Isten. így lett a húsvéti tény az ő egész keresz
tyén hitének szilárd alapja.

Ma sincsen másképen. A mi keresztyén hitünk is a nyitott 
húsvéti síron gyökeredzik. Megmarad minden időkben annál, 
amit Pál olyan világosan megír a korintusiaknak: „Ha pedig a 
Krisztus fel nem támadott, hiábavaló a ti hitetek, még bűneitek
ben vagytok." És a mi lelkünk mindig újra örvendez, ha húsvét- 
kor a boldog valóságot hallja hirdetni: „Krisztus feltámadott!" 
Ezen alapszik a mi hitünk. Mi mindnyájan mint bűnösök állunk 
a szent Isten előtt, akiknek félelemben kellene elvesznünk, ha 
tudatára ébrednénk bűnünk teljes nagyságának. Félelmünket 
nem lehetne lecsendesíteni, ha semmi több nem hirdettetett 
volna annál, minthogy Jézus élt és a kereszten meghalt. Igen, 
nekünk kétségbe kellene esnünk a felől, hogy lehetne-e a mi 
Megváltónk, ha a sírban maradt volna. Most azonban saját aj
káról halljuk: „Halott valék és ímé élek." A Fiúnak feltámasz
tásával mondotta Isten, az Atya az áment a kereszten elhangzott 
szóra: „Elvégeztetett!"

Figyelembe kell vennünk azonban még azt is, hogy a meg- 
dicsőült Úr kifejezetten mondja: „Élek örökkön örökké." Hogy 
valaki a halálból az életbe visszatért, bizonyára hatalmas csoda 
volt. Mégsem volt ez éppen Krisztus korában soha nem hallott 
eset. Jézus többízben támasztott életre halottakat. De a naini 
ifjú, Jairus leánya, avagy Lázár feltámasztása egyáltalán nem 
hasonlítható Krisztusnak halottaiból feltámadásához. Mindazok
nál csak a földi életbe való visszatérésről volt szó és ezt a visz- 
szatérést követte korábban vagy későbben egy második halál, 
így feltámasztásuk csak földi életnek rövid meghosszabbítása 
volt, de nem a halálnak mindenkorra való legyőzése. Egész más
kép van a mi Urunknál, Krisztusnál. Ő mondhatta magáról: 
„Ímé élek örökkön örökké." Ha mi szeretteinket a halál által 
elveszítjük, bizonyára szeretnénk, ha ismét visszahívhatnánk 
őket ebbe az életbe. Nem igen volnának azonban olyanok, akik 
az Úrban hunytak el, ha lehetővé válnék számukra, hogy még- 
egyszer visszatérjenek a földi életbe, szívesen élnének ezzel a 
lehetőséggel. Ez életnek a terhét és fáradságát még egyszer fel
venni, mégegyszer oly sok szenvedésen és csalódáson keresztül
vándorolni, mégegyszer átélni a bűnnel való kemény minden
napi küzdelmet és végül még egyszer meg kellene ízlelni a meg-



hálás keservét! — milyen sok boldog teljességrejutott kérné 
nagy komolyan, hogy ettől megkiméltessék. Hála Istennek, 
hogy a húsvéti tény nem ilyen feltámadásról szól, nem minden 
nyomorúságával és fáradalmával új földi életre való feltáma
dásról, hanem örökéletre való feltámadásról. Ezt bizonyítja már 
a megdicsőült test, amelyben Jézus feltámadása után megjelent. 
Nem volt kötve többé a tér törvényeihez, amint azok a földi vi
lágon uralkodnak. Hát még mennyire bizonyítja Jézus menny- 
bemenetele és most beszéde onnét tanítványához, Jánoshoz a 
Patmos szigetén. Így Jézus feltámadása egy egészen más, ma
gasabb életbe való bemenetel volt, erővel és hatalommal teljes 
életbe mennyei dicsőségben és pedig örökkön örökké. Az a mi 
hitünknek alapja, hogy nékünk olyan Megváltónk van, aki ma 
is él és uralkodik és közöttünk jelen van.

2. Ő lehet és neki kell lennie azonban annak az alapnak is, 
amelyre egész életünket felépítjük. Azért fontos számunkra 
alapigénkben a Feltámadottnak második önmegjelölése. Azt 
mondja: „Én vagyok az Első.“

Ha a világtörténelem felidézi azokat a férfiakat, akiket az 
első sorba állít, milyen nagy nevek kerülnek elő! De micsodák 
ők mind azzal szemben, aki elmondhatta magáról: „Én vagyok 
az Első!“ Szegény törpék egy óriással szemben. „Mielőtt Ábra
hám lett, én vagyok11, mondotta egyszer Jézus a földön és a 
zsidók meg akarták ölni e szavakért. Hallatlan felfuvalkodást 
láttak benne. De ennél is több az, amit Jézus itt kijelent. Azt 
mondja: „Mielőtt Ádám lett, én vagyok1*, azaz: „Már a világ 
teremtése előtt voltam, minden teremtmény általam lett, én fog
lalom el az emberek között is az első helyet. Amivé az emberi
ségnek lennie kellett volna, de nem lett, az vagyok én. Bennem 
minden igazsággá és lényeggé lett,ami az emberiség életében fel
virágozhatott volna, ha megmaradt volna Istennel való közös
ségben, a helyett, hogy tőle elszakadt.'* Igen, ebben az igében: 
„Én vagyok az Első**, még több foglaltatik. Azt fejezi ki: „Én 
olyan vagyok, mint Isten." Ki mondhatta volna teljes értelem
ben: „Én vagyok az Első", ha nem éppen Isten, Isten egyedül! 
A Feltámadottnak alakja ezzel az önmegjelöléssel a végtelenig 
megnő, igen, fel Istenig.

Nem kell-e hát ismét mondanunk: „Az alap, amelyen állok, 
Krisztus?** Ő az Első, nem kell-e akkor életünk vezetését épúgy 
engedelmesen, mint bizalommal néki átadnunk? Napjainkban 
nagy vezetők után kiáltanak. Itt van a legnagyobb, Jézus Krisz
tus, Istennek Fia. Vezéreltessük magunkat Ö általa! Igazán hús- 
vétot ünnepelni jelenti azt is: tedd fel magadnak a komoly kér
dést, vájjon Jézus valóban az Első a te életedben, házadban, 
munkád számára, megfontolásaidban és naponkénti elhatáro
zásaidban? Életünk csak akkor nyer szilárd alapot, ha a mi 
Urunk és Megváltónk akarata iránti őszinte, bátor engedelmes
ségen épül fel. Minden eltérés attól, minden saját szívünk vá-
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gyaítől, vagy a tömeg véleményétől való vezetetésünk, csak 
meggondolandó és káros ingadozásokat hoz be életünkbe.

Ha Krisztus az Első, a Vezér, akihez fogható nincs, akkor 
a mi gyermekeink élete számára is néki kell az alapnak lennie. 
Akkor nem szabad azzal megelégednünk, hogy népünk nagy- 
jain lelkesedjenek, Jézus mellett azonban elmenjenek. Minden 
keresztyén szülőnek főképen arra kell igyekeznie, hogy gyer
mekeink szívében is szeretetet ébresszen aziránt, aki minden 
nagy között a legnagyobb, minden tisztátalan között az egye
dül tiszta, mindenek között, akik itten lentről valók, az egye
düli, aki felülről származik. Mint tekintett az ifjúság régtől 
fogva arra a Christophorusra, akiről a legenda beszéli, hogy ő 
csak a legnagyobbat akarta szolgálni. Ez a Christophorus az em
beri lélek, nyugtalan mindaddig, amíg annak a Legnagyobbnak 
szolgálatába nem áll, aki elmondhatta magáról: „Én vagyok az 
Első.“

De akkor Krisztusnak kell a mi népünk vezérének lennie. 
Éppen húsvét újítja meg eziránt a felelősséget, teljes komoly
sággal szívünkre és lelkiismeretünkre helyezve azt. Egész ben
sőnket meg kell ragadnia, ha még mindig olyan népet látunk 
körülöttünk, mely mintha a halál árnyékának földében lakozna. 
És ez a mi népünk, melynek lehanyatlásában mi sem vagyunk 
hiba nélkül. Csak a feltámadt Krisztusról szóló evangéliom se
gíthet népünk fiain, ha abból élőén megérezve kapnának valamit 
körülöttünk a mindennapi élet keresztyénségében, a te és az én 
keresztyénségemben is. De ez a mi keresztyénségünk sajnos 
olyan gyakran csődöt mond és akkor akadályozza embertár
sainkat, hogy az evangéliom után nyúljanak. Oh, bár a mi éle
tünkben húsvét lehetne, akkor megtartó erő sugározna belőle 
is némelyekre a mi környezetünkben. Áldássá lennénk, ha még 
olyan kicsiny körben is, a mi népünkre.

Éhez azonban az erőt teljes bizalommal Krisztustól kell kér
nünk és megkapnunk épen azért, mert ő nem hiába nevezi így 
magát: „Én vagyok az Eiső.“ Talán éppen azok, akik komolyan 
szeretnék életüket egészen az ő akarata iránt való engedelmes
ségben folytatni, panaszkodnak a legfájóbban: nem tudom! Azok 
ezek, akik végül már hosszabb idő óta sóhajtoznak a belső 
előbbrejutásban való tehetetlenségük miatt. Némelyik talán 
már évek óta mintegy átok alatt jár. Isten valamelyik paran
csolatának titkos áthágása tartja fogva. Más senki nem tud 
róla, minduntalan küzd és mégis elesik, minden alkalommal szé- 
gyenli vereségét. Szeretne mássá lenni, szeretne győztes lenni a 
bűn ellen való harcban. De mindig erőtlenül hull a földre. Úgy 
véli, nem lehet és nem is lesz vele soha máskép. Bárcsak, ha va
lamit ismerünk már az ilyen küzdelemből, meghallanánk a hús
véti üzenetet: „Én vagyok az Első.“ Legyen hála Istennek! A Fel
támadott az Első, akkor nem kell nékünk magunk erejével elől
mennünk a küzdelemben. Nem, akkor Ő kiáltja felénk: „Túlsá
gosan nehéz számatokra, én megyek elől!“ Csak az Ö erejében



tudunk győzedelmeskedni az élet harcában. Azért örvendezünk; 
„Az alap, amelyen állok, Krisztus.'1

Szükségünk van azonban ilyen alapra akkor is, amikor meg-- 
halunk. Ezt adja a Feltámadott a harmadik névvel: „Én vagyok 
az Utolsó.“

Az első pillanatra nem látszik ugyan ez a megjelölés erőnek 
és szilárd támasznak. Ellenkezőleg, ha valakinek azt kell valla
nia: én vagyok az utolsó, úgy látszik ezáltal csupa gyöngeséget, 
erőtlenséget és hátramaradást fejez ki. Majdnem megvetően 
hangzik: „az utolsó!" Ez azonban egyáltalában nincs mindig így. 
Már az üdvtörténet megmutathatja, hogy e mondatban: „Én 
vagyok az Utolsó" hatalmas erő is lehet.

Noé bárkát épít. Körülötte napról-napra hangossá lett kor
társai gúnyolódása. Amidőn végül övéivel a bárkába megy, ami
kor az özönvíz előtör, a csufolódók megkísérelték, hogy a bár
kába tóluljanak utána. De azt mondja az írás: „Az Ür bezárá 
utána az ajtót." Isten volt az Utolsó, Isten volt oltalma és me
nedéke. Megértjük, micsoda erő rejlik e mondatban: „Én vagyok 
az Utolsó"? Ott állt Izrael a Verestenger mellett. Mögötte 
harcrakészen az egyiptomiak serege. Előtte a zúgó hullámok. 
Szívében félelem és szorongás. Ekkor az Ür szélvésszel nyit utat 
a tengeren keresztül népének. Izrael előrenyomul. Mögötte az 
üldöző egyiptomiak. De az Ür Izrael mögé méne.Tűzoszlop alak
jában az Utolsó, aki védi Izraelt az utánanyomuló ellenségtől. 
És Izrael megmenekült. Megértjük ismét, micsoda erő lehet e 
szavakban: Én vagyok az Utolsó"?

Hasonlóképen tanítottak bennünket kegyes elődeink, hogy 
a halálban milyen erős támaszt nyertek abból a bizonyságból: 
a feltámadott Krisztus az Utolsó. Egyházunk húsvéti, halotti és 
az örökéletről szóló énekeinek nem egy verse világító bizony
ság e mellett. Talán már mi is tapasztalhattunk ebből valame
lyest szeretteink halottaságya mellett. Látták a halált közeledni. 
Minden borzalma feltört, mint az özönvízkor a mélység forrásai. 
Melléjük lépett a halál és iszonyú hangon kiáltott: „Én vagyok 
az utolsó, hagyj fel minden reménnyel!" Ők azonban hittek Meg
váltójuk szavának és bátran mondották a halál szemébe: „Ha
zudsz, te nem vagy az utolsó. Az én Uram, a Feltámadott mond
ja: Én vagyok az Utolsó, nálam vannak a pokolnak és a halál
nak kulcsai; a halál csak az én követem, aki enyéimet meny- 
nyegzőre hívja oda fönt a Bárány asztalánál." Boldogan bíztak 
benne: Ha egyideig bezár is a halál, Jézusomnál vannak a halál 
kulcsai. Ha órája üt, felnyitja a halál ajtaját, hogy a sír sötétjé
ből felszálljak az örökélet: hajnalába. És ők gondoltak arra, ami 
a halál után jön, az ítéletre. Ha akkor a törvény felemelné sza
vát: „Én vagyok az utolsó!" mint leltek vigasztalást abban, hogy 
azt válaszolhatnák: „Nem úgy van. Krisztus mondja: Én vagyok 
az Utolsó, ő közbenjár érettem az ítélet napján is. Habár Isten 
előtt egész életem, minden kegyességem, egész hitem bűnfoltos 
szegénységben lesz is nyilvánvaló, egész bizodalmarnat egyedül
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á fceltámadottbá akárónt vetni. Ő lesz az én szószólóm. Általa 
állhatok meg Isten előtt, általa tapasztalhatom meg a végsőt is, 
hogy mindörökké vele lehetek a dicsőségben. Ez a mi kegyes 
elődeinknek boldog bizonyságtétele, amely mindegyikünk szá
mára feledhetetlen, ha talán édesapánk, vagy édesanyánk halá
lában megtapasztalhattuk.

Ha tehát ily módon kegyes elődeink a feltámadott Megváltó
nál találták meg „az alapot, amely horgonyukat örökké tartja", 
úgy mi is éppen itt vessünk horgonyt. Nem kell-e megváltanunk, 
ha visszatekintünk, hogy a valóságban azok voltak életünk leg
szebb órái, hogy igazán akkor vett körül bennünket a legmé
lyebb békesség és hogy minden szenvedésben valóban a legerő
sebb vigasztalást akkor éreztük, ha a feltámadott Megváltóba 
fogózkodtunk, mint a mi legjobb és utolsó támaszunkba, aki
nek nyitott sírjából a bűnök bocsánata, élet és üdvösség áram
lik felénk? Noshát, akkor éppenúgy tartsuk magunkat, ha előre
tekintünk a halálra és arra, ami utánajön. Mint omol össze min
den földi, ha a halál vihara zúg! A föld javai és ajándékai elvesz
tik fényüket, mint este a nap, testünk és lelkünk erői elhervad
nak, mint őszilomb. Szeretteinknek el kell engedniök bennünket, 
nem kísérhetnek el a halál völgyébe. Egy azonban, csak egy, 
enyészhetetlen erőben marad: Jézus, a Feltámadott, az Utolsó, 
aki azt a biztos ígéretet adta nékünk: “íme, én tiveletek vagyok 
minden napon a világ végezetéig."

Amikor V. Károly császár Gentben hódolatot fogadott, egy 
pályakérdés Íratott ki: „Mi a keresztyénnek legnagyobb vigasz
talása?" A legkülönbözőbb helységekből érkeztek be válaszok. 
Az altdorfiak azt Írták: „Jézus feltámadása a legjobb vigasz." 
övék lett a jutalom. így válaszolhatsz te is, ha megkérdeznéd: 
„melyik a legszilárdabb alap, amelyre a te hitedet, életedet és 
halálodat akarod alapozni?" Segítsen minket Isten igazán hús- 
vétot ünnepelni, azaz: a boldog húsvéti ténynek egész szívből 
örvendezni, hogy mi is elmondhassuk: „Az alap, amelyen állok, 
Krisztus, az Élő, az Első és az Utolsó." Ámen.

D. Nagel Gottfried
a boroszlói főkonzisztórium elnöke.

Ford.: Balázs Béla.

Tamás. *)
H uifét 1L ünnepére.

Ján. 20 : 24-29.
Ez a Tamás a maga becsületes és nyíltan kimondott kétel

kedésével — ahogyan itt a mai evangéliomban megint elénk 
áll — nekünk Krisztusban hívő németeknek valahogyan külö
nösen rokonszenves és belsőleg különösen rokon velünk.

*) A prédikáció szerzője: Niemüller Márton dahlemi lelkész, a német 
hitvallásos egyház egyik legkiválóbb és sokat szenvedett vezető egyéni
sége, hazájának elismert igehirdető nagysága. A világháborúban mint egy 
tengeralattjáró kapitánya hősies viselkedésével tűnt ki.
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Amint magános utakon jár a maga bánatával és megpró
bálja azon keresztülküzködni magát,, amint elutasítja azt a le
hetőséget, hogy másoknak a szavára megváltoztassa vélemé
nyét, mert azt akarja, hogy egyedül a saját szabad döntése ér
vényesüljön; amint a maga elveit és föltételeit bizonyos nyakas 
daccal képviseli — mindez és bizonyára még ez vagy az a ke- 
vésbbé előtérbe nyomuló vonása a lényének, olyan klasszikusan 
német módon szól a szívünkhöz, hogy valósággal az a gondola
tunk támadhat: ennek az evangéliomnak valami különös mon
danivalója van számunkra.

És még valami hozzájárul ehhez és mutat ugyanebbe az 
irányba: Azt tartjuk, hogy Tamás kételkedésének a hátterét ma 
világosabban látjuk, mint még csak egy pár évvel ezelőtt is. 
Hasonlóság van annak a tanítványseregnek és a mi helyzetünk 
között.

Az az ének: „Krisztus föltámadt11, nagyon is könnyen öm
lött az ajkunkról, amíg tulajdonképen mindenki előtt bizonyos 
volt, hogy a keresztyén hit minden egyéb vallásnál különb és 
hogy végül az egész világon övé lesz a diadal. Hiszen tudjuk, 
hogy még egy olyan önálló és kimagasló szellem is, mint 
Goethe, mélyen át volt hatva attól a meggyőződéstől, hog'y az 
emberiség sohasem fog a Krisztus evangélioma erkölcsi magas
ságának fölébe nőni.

így hát atyáinkkal együtt mi is abban a hiszemben voltunk, 
hogy a keresztyénség előre haladó győzelméből a világon a 
bibliai üzenet igaz voltára szabad következtetnünk s hogy a föl
támadt, élő Krisztust a magunk tapasztalatának az eszközeivel 
megtalálhatjuk, megfoghatjuk, bizonyos fokig a szemünkkel, 
„láthatjuk".

Most azonban ez a vélt tapasztalatunk alaposan cserben 
hagy bennünket, amikor a kereszt ellenségei világszerte nagy 
hangon hirdetik, hogy a názáreti Jézus mégis csak halott és ne
kik gondjuk lesz reá, hogy ne is támadjon fel többé halottaiból. 
Hiszen — mint akkoriban — az emberek rendelkezésére áll min
den hatalom. Teljes gyülekezési és szólásszabadságot élveznek, 
akadálytalanul hívhatnak össze a Sportpalotába tízezreket, még 
pedig nyilvánvalólag semmi egyéb célból, mint hogy a mi né
pünk is együtt kiáltsa a tömeggel: „El ezzel a Jézussal, nem 
akarjuk, hogy uralkodjék rajtunk! — Vére rajtunk és a mi 
fiainkon!"

Közben a nyilvánosság előtt elnémult a Krisztus evangé
lioma és a templomajtók mögé száműzetett. Gyakran már a 
templomokból is kiszorult és a hívőknek kicsiny köreire van 
korlátozva, akik pásztorok és tanítók nélkül jönnek össze zárt 
ajtók mögött. Még meddig? Rajnai Hessen több gyülekezeté
ben már mindenfajta összejövetel meg van tiltva, még a biblia- 
órára és az urvacsoravételre való összegyülekezés is.

És így valami egészen új, közvetlen megértés támad ben
nünk annak a kis tanítványseregnek lelkiállapotára nézve, amely
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„a zsidóktól való félelem miatt" titokban jött össze zárt ajtók 
mögött. És Tamás kételkedése egészen más színt és súlyt nyer 
számunkra.

Mondják, halljuk a hirt: Jézus él! Jézus győztes! — Igen 
ám, de hihetjük-e ezt egyáltalában komolyan? Csakugyan? Jé
zus, aki meggyőzte a halált, aggodalomban hagyja az övéit, 
még mindig szabad kezet ad ellenségeinek és nem lép közbe?

Aki a kétségnek ezzel a kérdésével nem ismerős s becsüle
tesen meg nem birkózott vele, az jobban teszi, ha csak nagyon 
óvatosan beszél a maga hitéről. Különben könnyen napvilágra 
jöhet, — ha egyszer úgy elénk áll ez a kérdés, hogy nem tér
hetünk ki előle, pedig milyen hamar megeshetik ez! — hogy ez 
az úgynevezett hit semmi egyéb, mint a tulajdon emberi mű
vünk, a magunk értelmének és a magunk erejének a szülemé
nye s épen ezért ez az úgynevezett hit gyöngének bizonyul és 
fölmondja a szolgálatot ott, ahol mi magunk is gyöngének bi
zonyulunk és fölmondjuk a szolgálatot. Más szóval: végül is 
csak öncsalás rabjai vagyunk a magunk hitével, amely erőnek 
és biztonságnak az érzését adja ugyan nekünk, ez az érzés 
azonban köd gyanánt foszlik szét a csalódás pillanatában.

Jézus, a föltámadott? Jézus, az élő? Jézus, az Ür?
A tények más nyelven beszélnek Tamás számára, meg a mi 

számunkra egyaránt. Jézus nem mutatja meg magát, rejtve ma
rad, nem segít ki bennünket nyomorúságunkból.

S csak azért, mert az a tíz azt állítja: „Láttuk az Urat!“ — 
azért higyjünk minden ténynek, minden értelemnek az ellenére?!

Becsületesen egyáltalában nem vagyunk erre képesek — ha 
mégis így tennénk, — nagyon törékeny hit jönne ki belőle, va
lami bátortalan „talán" és hamarosan egyenest egy heves, szen
vedélyes „nem".

Ezért ne kárhoztassuk Tamást! Milyen szíves-örömest en
gedte volna magát megvigasztalni ez a komoly, gondolkodó, 
tépelődő ember, aki már régen látta, hogy Jézusra halál vár és 
így szólt: „Menjünk el mi is, hogy vele együtt haljunk meg!" 
S aki aggódva töprengett rajta, vájjon mi lesz Jézus elhunyta 
után a tanítványok számára a helyes út: „Uram,nem tudjuk,hová 
mégy, hogyan tudhatnánk az utat!" Bizony, vigasztalásra szo
rult s maga is tudta jól, mennyire rászorul. De tudta azt is s 
ebben maradt megvesztegethetetlenül igaz és becsületes, hogy 
semmiféle emberi szó nem adhat neki bizonyságot és támaszté
kot, hogy a hit mint bizonyság és életsegítő erő soha sem em
beri lehetőség — ha még olyan erős is bennünk a vágy és még 
olyan nagy is a szeretet. „Hiszem, hogy saját értelmemmel vagy 
erőmmel nem tudnék Jézus Krisztusban az én Uramban hinni, 
sem Ö hozzá eljutni!"

Ezt köszönjük meg Tamásnak és ezt tanuljuk meg tőle: 
A hitnek így kell szólni tudnia: „Bizonyos vagyok benne!" kü
lönben nem hit; s ezért van a hitnek magára az élő Ür Krisz
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tusra szüksége, mivel senki más nem adhatja meg nekünk ezt 
a bizonyosságot.

Az ilyen hazúg szerénység nem segít rajtunk; hitünk nem 
abba hal bele, hogy túlságosan sokat várunk az Ür Krisztustól; 
hanem inkább abban satnyul és nyomorodik el, hogy egyálta
lában nem merünk minden fönntartás nélkül hinni és nem tu
dunk állhatatosan kitartani hitünk megbizonyosodásáig. Bizony, 
hitünk a szerénységbe pusztul bele, amely még hozzá jámbor 
alázatnak adja ki magát, amint azt Ézsaiás 7. részében Akház 
királyról olvashatjuk, aki Istennek fölajánlott jelét ezekkel a 
kegyes szavakkal utasítja el: „Nem kérek jelt, nem kísértem az 
Urat!“

Abba hal bele a hit, hogy elhitetjük magunkkal: „Ráhagyom 
Istenre; ő  majd elintézi jól.** íme, többé nincs szükségünk Isten 
igéjére, ajkunkon elnémul az imádság, az Ür Krisztus idegenné 
válik számunkra, nem tudjuk, él-e, hal-e és nem is igen törő
dünk vele!

De úgy gondoljuk, hogy Tamás túlságosan messzire megy, 
túlságosan sokat követel és az az ultimátum-jellegű, erőszakos 
mód maga mondja ki maga fölött az ítéletet.

Igen ám, csakhogy az Ür Krisztus egészen más álláspontot 
foglal el vele szemben, ö  tudja: itt a hinni akarásnak és a hinni 
nem tudásnak a nyomorúsága áll előtte. Olyan csillapíthatatlan 
vágyakozás ég lelkében a békesség és bizonyosság után, olyan 
gyötrő és mély ez a vágyakozása, hogy egyesegyedül Ö maga 
segíthet rajta. És ő  csakugyan segít is, belép övéi aggodalmas
kodásának és békételenségének kellős közepébe ezzel az igével: 
„Békesség nektek!11

Ezzel aztán megnyílik Tamás előtt a hitre vezető út: Jézus 
saját szavát hallja, megelevenedve látja a Megfeszítettet, látja 
a két kezét és belebocsátja kezét az oldalába és tudja — bizo
nyosan tudja: szabad hinnem és hinnem is kell; hiszen ö  maga 
mondta: „Ne légy hitetlen, hanem hívő!"

önvád? Fájdalmas visszaemlékezés a maga tehetetlensé
gére? Igen, bizonyára — és mégis: Nem! Sokkal több, mint ez! 
„ő mondta meg, ezért merek, a szívem vidám, nem remeg s nem 
borzad semmitől sem!" „Én Uram és én Istenem!" — Ez nem
csak látás és tudás, megragadása valaminek, belekapaszkodás 
valamibe, ez háíaadó, magasztaló imádás, ez azt teszi, hogy 
megragadott és tart valami, ez bizonyos hit, ez eleven hit, amely 
tart és hordoz. „Mivel hogy láttál, Tamás, hiszel?"

Igen, Uram, láttalak; de nem ez a fontos: Te láttál engem, 
Te szóltál hozzám, Te segítettél rajtam: ezért hiszek. A te mű
ved, a te ajándékod ez! Most kezdem sejteni, mit értesz azon: 
„Boldogok, akik nem látnak és mégis hisznek!" Te vagy min
den és Te vagy az egyedüli!

És mit jelent ez a mi hitünkre vonatkozólag, kedves gyüle
kezet?
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Hiszen mi is látni akarunk és azt hisszük, rá vagyunk erre 
utalva. Hiszen mi is ugyanolyan kísértésben vagyunk, mint Ta
más és ha már a külső nyomorúság nem vétetik el rólunk, ha 
már az Ür Krisztus a maga ellenségeit a maguk szabadjára 
hagyja, úgyhogy sóhajtás járja át a keresztyénséget: „Óh Krisz
tusunk, ítéleted miért késik oly sokáig?", nincs szükségünk 
legalább személy szerint közvetlen bizonyosságra, hogy Jézus 
él, közel van hozzánk és lehetséges ez a nélkül, hogy látnánk?

„Boldogok, akik nem látnak — akik nem a szemükre és az 
érzékeikre támaszkodnak — és mégis hisznek", — akik az élő 
Krisztusra támaszkodnak.

Tehát mégis csak nekivágjunk a bizonytalannak és szeren
csét próbáljunk?! Nem úgy, kedves barátaim, csak ne azzal a 
szerénykedéssel, amelyik azt mondja: „Nem akarom az Urat 
kísérteni!"

Kíséreljük meg: kísértsük meg az Urat, hogy igazat mon
dott-e, hogy csakugyan velünk van-e a világ végezetéig, hogy 
a szavai csakugyan azok-e, aminek mondta őket: Lélek és élet 
és bizonyság Ő róla, amely hitet teremt.

Ez lehetséges a mi látásunk nélkül, de nem lehetséges az ő 
élő, életteremtő jelenléte és a „Szent Lélek" nélkül.

És ezért nem lehetséges ez az Ő igéjé nélkül; mert hiszen 
a Lélek az igében,egyedül az igében hat: „A Szent Lélek az evan- 
géliom által hívott!" — s ezért nem megy semmiképen a mi 
imádságunk nélkül, miközben az igét halljuk; hiszen ebben az 
igében maga Jézus mondja nekünk: „Az én mennyei Atyám 
adni fogja a Szent Lelket azoknak, akik azt tőle kérik!" — És 
így, kedves gyülekezet, tanuljuk meg ebben az időben mind a 
kettőt: az új hallást, hogy igaz legyen az ige: „A kísértés meg
tanít figyelni az igére" és az új imádkozást, hogy beteljesedjék: 
„Nyomorúság tanít imádkozni!" — Akkor ma is, közöttünk is 
kísértésből és a nyomorúságból kisarjad annak a hitnek a val
lástétele, amely Istenből származó erő és élet s azért magasz
taló imádattá válik: „Én Uram és én Istenem!"

’ Niemöller Márton
dahlemi lelkész.

Fordította: P. P.
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Könyv -  és folyóiratismertetés.

Aktuális egyházi kérdések skandináv könyvekben 
és német iolyóiratokban.

/. A) 1936. október 31-én ünnepelte az egyház Dániában az apostoli 
evangéliomban való megújhodásának, a lutheri reformációnak 400 éves 
jubileumát. Ebből az alkalomból a Dán Papi Egyesület Nedergaard lelkész 
szerkesztésében 250 lapos emlékkönyvet adott ki: Luthers arv og Dán- 
marks Kirke (Luther öröksége és a dán egyház) címen. A pompás kiállí
tású mű tele van illusztrációval; egyebek közt közli a dán székesegyházak 
és a püspököknek a képét is. Az emlékkönyv egész sereg kiváló egyházi 
író külön-külön tanulmányának a gyűjteménye.

Ennek a könyvnek az aktualitása a mi számunkra abbap van, hogy 
aránylag keveset foglalkozik annak megjelenítésével, ami 1536 októberé
ben történt a kopenhágai országgyűlésen és ezzel kapcsolatban a dán nem
zet egyházi életében; megelégszik a történelmi helyzet rövid ismertetésé
vel, amelyből ma is, 400 év távolságában is tisztán láthatjuk az Isten igé
jének engedelmeskedő 1536-i dán országgyűlés határozataiban megnyilat
kozó főkövetelés érvényesülését: a püspöki kar gondoskodjék a tiszta evan- 
géliom igaz hirdetéséről Dániában! — Sokkal többet törődik azzal, hogy 
megvonja és kidolgozza az összefüggéseket a dán reformáció és napjaink 
dán egyházi élete között.

Az első főrész tanulmányai az egyház életének különféle nyilvánu- 
lásait tárgyalják és így szólnak külön-külön: az igehirdetésről, a lelki
pásztori személyes munkáról, a szakramentális életről, az egyházi énekről, 
az egyház oktató-nevelő munkájáról, a diakoniáról, stb. — A jelen vizs
gálata és ismertetése mindig a lutheri reformáció igazságának a fényében 
történik. Az egész, egyetemes ág. hitv. evang. anyaszentegyház számára is 
örvendetes tényként állapíthatjuk meg, hogy a dán gyülekezeti élet még 
többi északi szomszédjához viszonyítva is talán leginkább őrizte meg a 
sacramentum altaris-t, mint az istentisztelet integráns részét, magától az 
Ürtól adott csúcspontját. Azután azt se hallgathatjuk el, hogy milyen nagy 
becsben áll a dán egyházi életben a gyülekezet éneke, amely egy Kingo, 
Brorson és Grundtvig Istentől áldott szolgálata révén a lutheri reformáció 
drága életenergiáinak szüntelenül buzgó csodaforrásának bizonyult. — 
Megemlítjük még, hogy a műben külön fejezet szól a dán papi otthonról, 
azokról az áldásokról, amelyekben magános és családos papjainak az éle
tén keresztül részesült Isten kegyelméből a dán egyház.

A második főrész tanulmányai napjaink különféle irányzatait ismer
tetik és helyezik a genuin luteránusság megvilágításába és így szólnak 
külön-külön a „belső misszió", a „grundtvigianizmus", az „egyházi cen
trum", az új „oxfordi mozgalom"  stb. néven ismert mozgalmakról. Mind
egyik tanulmányt a megfelelő irányzat egyik reprezentánsa írta. Az utolsó 
tanulmány Ammundsen püspök tollából pedig mintegy összefoglalva a 
megelőzőket, a dán egyházi élet egységét domborítja ki és jellemzi a maga 
színes sokféleségében, megnyilvánulási gazdagságában.

Öröm, boldogság olvasni ezt a könyvet, — de nem lehet végigol
vasni anélkül a fájdalom nélkül, amely egészen önkéntelenül támad a szí
vünkben, valahányszor a mi magyar Sionunk belső erőtlenségére 
gondolunk!

II. A svéd Pro Ecdesia szövetség kiadóvállalata, amelynek az élén az 
apostoli buzgóságú dr. Rosendal osby-i parochus áll, újra jó munkát vég
zett, hogy megajándékozta a svéd papságot, a svéd egyházi életet Kyrkans 
ar 1937. (Az egyház éve, 1937.) című pompás útravalóval. A 112 lap terje
delmű, finom nyomdai technikával készített könyv első része egyházi ka
lendárium a folyó évre, amely egyrészt felöleli ádvent I. vasárnaptól kéz-



dddően az;. egyházj .éy valameanyr ünnepét' és mindén napra 'mkgádja az, 
egyházi evangéliomos-könyv alapján az ünnep (vasárnap). alapgondolatát, 
közli liturgikus színét, a „högmiissa11 énekeit, kijelöli a communio-napokat, 
az ú. n. mellékistentiszteleteket (matutinuin, vespera); —. másrészt pedig 
a Lö/ie-féle Martirologium-ra emlékeztető, módon az egész év minden nap-, 
jának egyházi commemoratio-s anyagát közli azoknak a nevével, akik az 
Ürnak szentelt életük áldozatos bizonyság.tevésével, hívő példaadásával el
választhatatlanul odatartoznak az egyház történeti életéhez, és az egyházi 
évhez. — A könyv második része 16 rövid tanulmányt közöl Az ige cs a 
hitvallás összefoglaló címen. Minden egyes rövid, alapos cikknek más és 
más a szerzője, egyedül dr. Rosendaltól van több értékes tanulmány a 
gyűjteményben, amely méltó folytatása — szolid, egyházi megalapozottsá
gával— a Pro Ecclesia egyházunk megújhodását szolgáló munkásságának

I l i .  Még 1935-ben jelent meg Kuortti Aatami finn pap szovjet-orosz
országi élményeiről szóló, megrázó erejű könyve: Pappina, pakkotyössii, 
pakolaisena (Pap, kényszermunkás, menekült) címen. Ezeknek a soroknak 
az írója még — sajnos — nem tud finnül és ezért kénytelen volt megvárni, 
a műnek 1936 tavaszán megjelent svéd kiadását. — Szívbemarkoló figyel
meztetés ez a könyvbe foglalt dráma arról, hogy meglássuk: mint vérzik 
a Krisztus teste, az egyház az Antikrisztus; sátáni , birodalmában. -r- 1926- 
ban még kb. 162,000 finn evangélikus testvérünk, élt a szovjet-járom alá 
került Inkeri területén, ahonnan az elmúlt 10 év alatt tízezreket hurcoltak 
el, hogy soha többé meg ne lássák otthonukat, hanem a szibériai szám
űzetés kínszenvedései közt haljanak mártír-halált az Ür Jézusban való 
szent hitükért, — és ahol manapság az egykor virágzó evangélikus-luthe
ránus egyházi életnek csak romjai tekintenek vádolva a „keresztyén 
Európa11 fe lé ... — Kuortti Aatami három éven át (1927^-1930).teljesíthe
tett papi szolgálatot Inkeri lelkipásztoraitól megfosztott gyülekezeteiben. 
Könyvének első fele erről az ő lelkipásztori szolgálatáról és az Ür ügyé
nek hitvalló szolgálata közben a szovjet-hatalommal való küzdelmeiről szól 
a személyes élményszerűség páratlanul lebilincselő erejével, Megelevenedik 
az inkeri-i finn gyülekezetek életében;az apostoli egyház katakomba élete, 
az Ür hűséges szolgáinak és híveinek naponkénti mártíromsága. — A mű 
második felének fejezeteiben pedig betekintést nyerünk a GPU eljárásába, 
gyilkossági rendszerébe és látjuk a halálra-ítélt fiatal papot, amint elvette- 
tettségében is olyan erős hittel fogja Üdvözítője kezét és látjuk őt, amint 
Moszkva részéről „kegyelemben11 részesülve és kényszermunkára ítélve, ott 
szenved hit- és faj-testvéreinek ezreivel, a pusztulók között, míg aztán 
Isten csodálatosan megszabadítja és hazavezérli ezt az ifjú papot a „sza
bad hazába11, S.uomi földjére.

A mi kegyelmi időnk még tart, nálunk még ilyen próbatételek nem 
következtek be, -J- de a. Krisztus ellenségeit, az evángélióm egyházának el
pusztítására készülő sötét hatalmasságokat nekünk is, már most is meg 
lehet és meg, kell látnunk. Vájjon, ha. az üldözések igazi mártíroinságra, 
hívják majd a magyar evangélikus egyházat trianoni határon innen és túl, 
— lesznek-e olyan glóriás, hitvallóink, vértanúink, mint. amilyeneket Isten . 
a szovjet-járom alatt nyögő testvérnépből támasztott és lesznek-e a mi 
gyülekezeteinkben olyan mártír-papok, mint amilyen például Kuortti 
Aatami személyében is az Ür csodálatos kegyelmének bővölködését mu-, 
tatja?! — Jó lenne, ha finn eredetiből magyarra fordítva, minél többen 
olvashatnák ezt. a nagyszerű könyvet.

 *  *  * 

B) A Luthertum októberi számában Schomcrus braunschweigi dóm-., 
prédikátor A konfesszionalizmus címen ír alapos tanulmányt erről a ná
lunk is ugyancsak aktuális kérdésről, amelynek igazi megoldása adja a.: 
nemzeti kérdésnek is egyetlen igazi megoldását. — A novemberi szám tar- • 
talmából Schomerus (Hilko Wiardo) haliéi professzor A dán-hallei misszió 
jelentősége c. tanulmányának a megemlítése után, nyomatékosan felhívjuk 
a figyelmet a decemberi szám Anglikán kérdések c. tanulmányára, amely
ben Liermatm erlangeni. professzor megismertet az anglikán egyház mai
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kérdéseivel és céltudatos munkásságának Igazi jelentőségével. Áz angliká
noknak üz evangélikus Északkal való kapcsolatai már kezdik goridolko- 
dóba ejteni a német luteránizmust; nekünk magyaroknak — kisebbségi 
helyzetünknél fogva — még fokozottabb érdekünk, hogy éber jzemmel fk  , 
gyeljük az eseményeket, — az egyházunk egyik legértékesebb provinciái 
felé forduló anglikán érdeklődést.

A Fendt-féle Pastoraltheologic októberi füzetének gazdag tartalmá
ból a folytatólagos meditációs-anyagon kívül megemlítjük, hogy Dehn pro
fesszor tanulmánysorozatából (A felnőttek evangélikus oktatásának vezér
fonala) itt olvassuk a IX. részt, amely A végső dolgokról címen laiku
sok számára is alkalmas formában tárgyalja az evangélikus eschatologiu 
kérdéseit. — Ugyancsak folytatódik ebben a füzetben Fendt professzornak 
A kazuális beszéd c. cikksorozata, amely mindenben az egyház eredeti 
felfogásához, reformációkorabeli praxisához igazodva tárgyalja a temetési 
beszéd alapvető kérdéseit. — A november-decemberi füzet befejezéshez 
juttatja Dehn tanulmányának eschatologiáját, Fendt sorozatából pedig 
közli az esketési beszédre vonatkozó fejezetet. Ez utóbbival kapcsolatban 
megjegyezzük, hogy m,agának a kazuális beszédnek a problematikájával 
együtt mindig tárgyalásába vonja Fendt a kérdéses casus-nak, egyházi 
szertartásnak egész liturgikus felépítését is. — Az 1937-es új évfolyam ja
nuári füzete is — a szokásos felosztásban — az egyházi év megfelelő nap
jaira vonatkozó meditációs anyaggal kezdődik. Fendttől (A kazuális be
széd) folytatólagosan hozza a keresztelési és a konfirmációi beszédre vo
natkozó fejezeteket. Jelentős mértékben teszi ezt a füzetet értékessé Lic. 
theol. Leó lelkésznek Autoritás és szolidaritás a lelkigondozásban elmen 
megjelent tanulmánya, amellyel a cikkíró tulajdonképpen Asmussen lelki- 
pásztorkodástanának egyik alapelvét boncolgatja.

A Síange-féle Pastoralblátter októberi füzetében első helyen olvas
hatjuk magának a szerkesztőnek a jelentését az elmúlt 10 év ökuménikus- 
jellegű munkájáról Egy évtizednyi ökuménikus munka címen, amelyben , 
felvázolja a „gyakorlati keresztyénség" stockholmi konferenciája óta az 
európai kontinentális csoportban végzett szolgálatot. Ebben a füzetben 
kezdődik meg Michels wittenbergi városi parochusnak Az egyházba való 
bevezetés c. tanulmánya, amely az alapvető kérdések tárgyalása u tán . 
nyomban megkezdi egy egész évre terjedő konfirmandus-oktatás anyagá
nak felvázolását is, amelyet aztán folytat a novemberi, decemberi és ja-, 
nuári számban. A novemberi füzet tartalmából még kiemeljük a gazdag 
prédikációs (különösen .kazuális beszédeket figyelembe vevő) anyagot és 
a Lelkipásztorok közti lelkipásztorkodáshoz rovatban közölt, II. Tim. 4 :5. 
alapján készült prédikációt, amely Strecker stralsundi lelkész ajkán hang-,, 
zott el, mint utolsó prédikáció a szolgatársak előtt, nyugalombavonulasa 
küszöbén. — A decemberi füzet tartalmából különös figyelmet érdemel az 
a megbeszélés, amelyet a szerkesztőség A papság megújhodása címen kez
deményezett. Aki tudatában van annak az igazságnak, hogy az egyház jö
vendőjének az alakulása milyen szorosan összefügg papságunk megújho
dásával, az csak a legtermészetesebb lelki vágyódással merül el annak meg
ismerésébe, ami — dr. Meinzoit, illetve Klügel közleménye szerint — a ba
jorországi és a hannoveri ág. hitv. evang. egyháztartományban Isten ke
gyelméből ennek a megújhodásnak a szolgálatában történik.

A Monatschrilt tű r Gottesdienst und kirchliche Kunst októberi füze
tében Müller Chr. folytatja A hitvallás az egyházi énekben c. tanulmányát, 
mégpedig a Credo II. ágazatának „a mi Urunkban" meghatározása szem
pontjából veszi sorra a lutheri egyház klasszikus értékű, hitvallást tartal
mazó énekeit. Az egész évfolyam egyik legértékesebb tanulmányának te
kinthető Buchholtz Walter Szimbolika, rajongás és reprisztlnáció az evan
gélikus liturgiában c. értekezése, amely az októberi füzetben kezdődik és 
a november-decemberi füzetben befejezést is nyer. Buchholtz tanulmánya 
helyes megvilágításba helyezi a napjainkban általában divatban levő két 
liturgikus elméletet, a szimbolikusát és a dialektikusát, azután igen mélyre
ható okfejtéssel tárgyalja a liturgikus repristináció igazi értelmét és érté
két. A november-decembert füzetben ugyancsak megtalálható Müller litur-
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gikus credo-tanulmányának a folytatása, amely most a „fogantaték Szent- 
lélektől, születék Szűz Máriától“ igék fényében veszi szemügyre az egy
ház énekkincsét. Végül ugyanannak a füzetnek a tartalmából megemlítjük 
Buchholz Frigyesnek A svéd nagymise c., 26 lapot felölelő kiváló tanulmá
nyát, amelyet értékesen egészít ki a svéd nagymise teljes, németre fordí
tott szövegét tartalmazó külön melléklet. Ha a liturgikus tekintetben ösz- 
szehasonlíthatatlanul jobban álló német hittestvérek a lutheri reformáció 
szülőföldjén úgy tekintenek a svéd egyházra, a svéd evangélikus istentisz
teletre, mint az egyházra, mint az evangélikus liturgia hűséges és igaz 
megőrzőjére, — mennyivel inkább kellene nekünk, magyar evangélikusok
nak megismernünk és újra értékesítenünk egyházunknak azokat az elvesz
tegetett drágakincseit, amelyeket éppen itt, a lutheri reformáció igazi egy
házi, liturgikus lelkűidének hű sáfáránál találhatunk meg. Ha a magyar 
evangélikus Sión valamikor vissza akar térni az igazi, genuin evangélikus 
istentiszteleti élethez, a német példát követve, minél előbb be kell állnia — 
mint kezdő tanulónak — az evangélikus Észak eme klasszikus liturgikus 
iskolájába!

A Heiler-féle Eine heilige Kirche július-szeptemberi száma A vér val
lása címen külön füzetként jelent meg 76 lap terjedelemben. Mindegyik 
tanulmány a német egyház helyzetére és a faji vallásossággal vívott har
cára van tekintettel és mindegyik tanulmány hatalmas és bátor bizonyság- 
tevés az egyházra bízott szentige igazságáról. — Az október-decemberi 
szám pedig 96 lapos külön füzetként jelent meg A szentek tisztelete a ke
resztyén egyházakban címen. A „szent fogalmának előállása és változása 
a keresztyénségben c. értékes alapvető tanulmány után, amely dr. Schafer 
Paulától való, — sorra következik érdekes társaságban az őskeresztyénbeli 
„szentek tiszteletének", a görög-keleti orthodoxismus, a római katholiciz- 
tnus praxisának és elvi felfogásának az ismertetése. Ezután következnek a 
bennünket közvetlenül érintő és érdeklő cikkek: A szentek tisztelete a 
lutheránus theológiában és a lutheránus egyházi énekben és A szentek tisz
telete az lutheránus istentiszteletben. — Külön tanulmány foglalkozik még 
az anglikánok és az ú. n. ókatholikusok idevonatkozó álláspontjával, illetve 
praxisával is. — Sok minden, amit ebben az érdekes füzetben olvashatunk 
és amiben lehetetlen észre nem vennünk bizonyos idegen szellem érvénye
sülését is, kell, hogy óvatosságra, vigyázásra késztesse az evangélikus egy
házat; — de sok minden, amit a lutheri egyházra vonatkozó cikkekben talál 
az olvasó, kell, hogy bűnbánatra, befelé és fölfelé tekintésre késztesse ezt 
a nagyon is e világhoz idomult és modernizálódott egyházunkat!

Dr. theol. Jánossy Lajos
egyetemi tanár.

Magyar könyv- és folyóirat-szemle.
Dr. Ravasz László: Hit és Engedelmesség. 1936. Ravasz László a pro

testáns irodalom és nemzeti kultúra legtermékenyebb embere. Senki sem 
léphet nyomába az élő és írott szó szolgálatának mértékét és értékét ille
tőleg. Esztendőnként megjelenik egy-egy vaskos kötete, mely előadásait, 
prédikációit, aestetikai és filozófiai munkáit tartalmazza. Minden kötet 
megbecsülhetetlen ajándék. Mindegyikben a filozófus, az aesteta, az ige
hirdető, a nemzeti próféta szólal meg. Minden megszólalása a tudás és hit 
syntézisében pompázik, örök értékét pedig abban bírja, hogy nemcsupán 
önmagát, hanem az örök Küldő örökkévaló Lelkét is adja.

Ennek a kötetnek jellemzőjét megadja az előszó néhány sora: „A 
prédikációk Krisztus változhatatlan örök és igaz tanítását éreztetik meg. 
A hallgatóság előtt elhangzott különböző témáról szóló beszédeknek is 
abban rejlik közös tartalmi vonása, hogy e világ minden dolgát az örök
kévaló Ige szempontjából nézik és annak fényével világosítják meg.“

A 331 oldal terjedelmű kötet 38 prédikációt és 14 előadást tartalmaz. 
Nehéz és felesleges lenne ezeket a prédikációkat és előadásokat jellemezni.
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Mindegyik magán viseli Ravasz László csodálatos teremtő lelkének bélye
gét. Igehirdetésében az igében való elmélyedés, a hitvallási mélység, a 
gyakorlati lelki szükséglet megérzése, a forma-tökéletesség, a meggyőző 
erő és a költői gazdagság érvényesülnek. Lelki problémái az Isten után 
vágyakozó átlagember leikéből vannak ellesve. Mintha mégközelebb jutna 
hallgatóságához és közvetlenebbé tenné a probléma cáfolhatatlan meg
oldását.

A tanulmányok különböző témakörből valók, irányzat és terjedelem 
tekintetében is eltérnek egymástól. De mindegyik ugyanazon tőről nö
vekszik, egységes világszemléletet nyújt és örök törvények uralmáért 
küzd. Ravasz kezében jelentőséget kap az elfelejtett kicsi probléma, egy
szerűvé válik a megoldhatatlannak látszott titokzatosság s olyan világosan 
látjuk ködfelszakadás után a felfelé kanyargó űtat, mintha világéletünk
ben mindig csak ezt tanultuk volna.

A prédikációk és előadások külső formájáról megjegyzi Ravasz, hogy 
nem fordíthatott időt finom csiszolómunkára. Az olvasó azonban ilyesféle 
hiányosságot nem észlelhet. A gondolat nemes formát kap. A vallási és 
filozófiai igazság a tudós hiánytalan tökéletességű stylusában, a gondo
lat-szépség pedig a költő pazar gazdagságú művészi köntösében jelenik 
meg. De azért a szerző lelki jellemzésére feljegyezzük az előszó néhány 
szavát: „ . . . a  műgond hiányát könnyen szememre vethetik olvasóim. Az 
élet rövid, a mondanivaló sok, tehát sietni kell. Hát még annak, akit ezer 
más dolog próbál eltéríteni igazi hivatásától: a bizonyságtevéstől. Ezért 
van az a sok egyenetlenség stílusban, kidolgozásban, sőt még a kiválo
gatás munkájában is. De abba vetem a reménységemet, hogy a mai világ
ban az örömmondó lábain nem azt nézik, hogy milyen finom a saru vagy 
ragyogó-e a lábvért, hanem azt, hogy honnan jön, hová megy, jókor ér- 
kczett-e és tud-e sietni? Legyen ennek a könyvnek nagy tanuságtétele 
minden olvasójában az a tapasztalás, hogy az igazi hit engedelmesség, s 
felmagasztosító engedelmesség csak hitből származhatik."

A prédikáció-gyűjteményben találunk 4 karácsonyit, 3 nagypéntekit, 
4 húsvétit, 3 pünkösdit. A többi prédikációról csak néhány találó címmel 
nyújtunk tájékoztatást: Az öregség művészete; A kegyelem iskolája; Az 
Ige tükör; A Krisztus népe; Isten aratása; Csendes óra; Isten igénye ve
lünk szemben; A hit mértéke; Felemás igában; Királyi vendégség; Várom 
az Urat, stb.

A tanulmányok között találunk szilveszteri elmélkedéseket: A barázda 
végén; Mérlegen. Egy tanulmány szól a fájdalom problémájáról, azután az 
Időelleni küzdelemről. A protestantizmus eszmekörébe világit két tanul
mánya: A református gondolat és a keresztyén oekumenítás; Van-e pro
testantizmus? Rendkívül értékes a tanulmányok sorában: A szabadság 
eszme és a kialakuló világ cfmű értekezés, mely a Prot. Irodalmi Társa
ságnak a szabadság eszméről tartott előadás-sorozatában a záró össze
foglalást nyújtotta.

Ravasz László ezen új kötete fejedelmi bőkezűséggel nyújtott drága 
ajándék. Vajha minél többen elfogadnák és gazdagodásukra fordítanák.

Dr. Ravasz László: Utaid Uram, mutasd meg! Kálvin-könyvtár. Buda
pest. Ára 30 fillér.

A Kálvin-könyvtár sorozatában, mely A láthatatlan templom és Lé
lekben és igazságban gyűjtőcím alatt értékes rádió-sorozatokat közölt, 
mely továbbá a házasság, a család és a gyermek problémájának szocio
lógiai és etikai megvilágítását adta. Ravasz László 3 beszéde jelent meg: 
Utak, A vőlegény barátja és Zarándok-ember.

A 3 beszéd gondolat- és idő egymásutánban kelt szárnyra. Az első 
meghallgatására a letűnt év szilveszterének alkonyati órájában bizonyára 
sok magyar rádió nyitotta ki ajtaját, hogy Ravasz László hivő szivével 
meglátott és lelki mélységével megvilágított szilveszteri gazdagodást sze
rezzen. Az örök nagy kérdést: az út kérdését vizsgálja, mígnem elvezeti, 
minden út végéhez, az Örökkévalóhoz. — A vőlegény barátja a gondolat
kör folytatásaképpen újévi és új-életi szemléletet ad. Arra kell törekedni, 
hogy Krisztus növekedjék, mi pedig alászálljunk, — A zarándok-ember4
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újév után való vasárnap hangzott el. Folytatja és tető alá hozza az új
esztendő gondolatkörét.

Az értékes beszéd-együttesre felhívjuk olvasóink figyelmét.
Sztehló Gábor és Urbán Ernő: Krisztus a királyunk. Harangszó- 

könyvtár.
A könyvecske címlapjának megjelölése szerint a könyvet nem írták, 

hanem összeállították. Finn konfirmációi káté szabja meg a könyvecske 
irányát és anyag-kiválogatását. Célját pedig abban látja, hogy Luther 
Kis Kátéjához elvezesse olvasóit s annak lábához ültesse őket, ki mindig 
Krisztus tanítványa maradt.

A könyvecske hasznos szolgálatot tehet olyanok számára, kik vallá
sunk tanításában tájékozottak s nemannyira anyag-teljességre, mint in
kább anyag-összefoglalásra van szükségük. Ebből a szempontból különö
sen a szórványban és általában a felnőtt egyháztagoknál hasznos misz- 
sziót tölthet be. Kevésbbé alkalmas a konfirmációi oktatásnál, jóllehet 
egyetemes egyházunk tankönyvül engedélyezte. Erre a célra vallási anyaga 
hézagos, némely tekintetben egyoldalú, stílusa pedig némely helyen meg
haladja a gyermekek értelmi képességét. Feltétlen értéke marad azonban 
a vallási kérdés mély felfogása, a bűnnel kapcsolatos követelések és prob
lémák megrendítő értelmezése s az egész vallási élet befejezettségének 
és megnyugvásának Isten kegyelmében való felismerése.

Dr. Vasady Béla: Igazság és Élet. Folyóirat a lelkipásztori és nevelői 
munka számára. 1937. januári szám.

Révész Imre „A küldetéstudat imaéletemben és igehirdetésemben" 
cím alatt közöl lelkészi bibliatanulmányozáshoz szolgáló anyagot.— Szabó 
Imre: „Akinek Isten a szövetségese" cím alatt gyakorlati bibliamagyará
zatot nyújt. Török István érdekes és értékes tanulmányt közöl ezen cí
men: A lelkész, mint etikus. Az igehirdetésben mutatkozó tartalmi és lelki 
fogyatkozás részbeni okát a lelkész etikai képzettségének fogyatékossá
gával magyarázza. Az evangéliomi tanítás teljessége etikai elmélyedést 
követel. Nem úttörésre, hanem út megtalálásra van szükség. Az Isten pa
rancsára kell hallgatni, az evangéliomot kell prédikálni! A prédiká
ció alakuljon át ismét bibliamagyarázattá és pedig prófétai magyará
zattá. Ne témákról, hanem textusokról beszéljünk! — Makkal Sándor volt 
erdélyi püspök, jelenleg debreceni egyetemi tanár: „Az egyház kormány
zói tevékenységéről" mondja el nézetét. Az egyházkormányzás Isten igé
jén alapszik. Az egyház kormányzói tevékenysége tehát munkakörét ille
tőleg Isten igéjében van meghatározva. Azonban aí Ige és a Lélek kormá
nyoz, a kormányzással megbízottak feladata pedig az irányítás és 
pásztorolás. A kormányzás örök feladata, hogy a felmerülő összes kér
dések evangéliomi megoldása lehetővé váljék. Az egyházkormányzás esz
köz, az Isten igéjében gyökerező evangéliomi tartalmat kell szolgálnia. A 
kormányzói munkára szükség van, ez az Isten parancsa szerint való. „Az 
independentizmus nem a mi eszményünk, mi az ecclésia militans, a had
sereg misszióját ismertük el sajátunkkul." — Rövid egyházi beszédvázla
tokat és vasárnapi iskolai vezérfonalat is közöl a füzet.
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+ D. Geduly Henrik püspök
1866. okt. 24-1937. febr. 18.

Február 22-én friss hóhullású téli időben, a nagyokat 
megillető méltóságteljes halotti pompával kísérték utolsó 
útjára dr. Geduly Henriket, a tiszai egyházkerület püspö
két. A nyíregyházai templomban ravatalra helyezett ko
porsóját gyülekezete, árván maradt egyházkerülete, a lel- 
készi vezérét sirató egyetemes egyház, a magyar törvény- 
hozás és kormány, vármegyék és városok, egyházi és vi
lági testületek képviseletének százai vették körül.

Életkeretét két szám jelzi: 1866. okt. 24-én született 
Becsben, 1937. február 18-án halt meg Nyíregyházán, elte- 
mettetett február 22-én.

Életének állomásai: Losoncon és Selmecbányán végezte 
középiskoláit, a pozsonyi theológiai akadémián készült a 
lelkészi pályára. Zólyomban és Nyíregyházán végzett se- 
gédlelkészi, majd hitoktatói szolgálatot. 1896-ban válasz
totta lelkészévé a nyíregyházai gyülekezet. 1911-ben emelte 
püspöki székbe a hatalmas tiszai egyházkerület. 1919-ben 
átvette az egyetemes egyház közgyűlésének lelkész-elnöki 
tisztségét.

Püspöki szolgálatát megelőzően fáradhatatlan mun
kása volt gyülekezetének s egyházunknak. Gazdag theoló
giai képzettsége a theológia tudományos művelésére képe
sítette, de csakhamar a gyakorlati egyházi munkával je
gyezte el magát. Megalapította az Evang. Homiletikai Fo
lyóiratot, majd az Evangélikus örálló szerkesztője lett. 
Erős jogi és gyakorlati érzéke, helyes ítélőképessége és 
biztos iránymutatása programmszerűen hatott.

46 éves korában vette át a tiszai egyházkerület veze
tését. Fiatalos erővel és nemes elhatározással fogott püs
pöki munkaprogrammja megvalósításához. Az egyház 
belső és külső rendjét biztosította. Volt kormányzási és 
pénzügyi koncepciója. A gyülekezeteket püspöki látoga
tásban részesítette, a középiskolák szintjét emelte.

Tragikus sors jutott néki osztályrészül. Csak néhány 
évig munkálkodhatott békés viszonyok között, azután ki-



tört a világháború. Hihetetlen erőfeszítések és megoldha
tatlan problémák acélvértezetű serege dübörgött feléje: 
nemzetiségi követelések, állandó vérveszteségek, megrop
panó intézmények, forradalmak rémei és végül Trianon. 
Mikor átvette egyházkerülete kormányzását, 175 egyház- 
község, 10 egyházmegye, 176 népiskola, 13 középiskola és 
2 főiskola tartozott vezéri botja alá. Mikor örökálomra 
hunyta le szemét, 2 egyházmegyéje, 19 gyülekezete, 34 nép
iskolája, 2 középiskolája, 1 tanítóképző-intézete és 1 fő
iskolája volt. Valóban Geduly Henrik egyházunknak tragi
kus sorsú püspöke.

Egyházunk átalakulási korában élt. Működése kezde
tén még virágjában állt a jogi- és történeti egyház sokak 
számára teljességet jelentő konstrukciója. Kizárólagosnak 
és döntőjelentőségünek látszott az egyházi közigazgatás 
szerepe. Az egyházi munka egyedül a megszokott szervek 
segítségével történt. Az autonómia védelme s a törvényes 
jogbiztosítás kérdései mozgatták a lelkeket. Csak később 
indult meg az egyház belső megújulása. Vágyódás, sőt ön
tudatos törekvés az egyház lelki szolgálatának kiteljese
déséért.

Geduly Henrik az egyház látható és láthatatlan formá
cióját hűségesen szolgálta. Kiváló képzettsége, széles látó
körű egyházi életszemlélete, kormányzói képessége, meg
higgadt bölcsesége és kemény önfegyelmezése a vezérek 
között is első helyre állította. Meleg szíve és szeretet
reméltó egyénisége, megértő jósága és kihagyásnélküli 
lelki finomsága pedig helyet biztosítottak néki az emberek 
szívében.

Alázatosszívű, szerény, közvetlen és egyszerűéletű em
ber volt. Munkájának jutalmát nem kereste, szolgálatát te
kintette drága jutalomnak. Az államfő feléje forduló el
ismerésében is az egyház és püspöki szolgálat megbecsülé
sét látta. Magyarország kormányzója teljes elismerésével, 
azután az első osztályú érdemrenddel, végül pedig a titkos 
tanácsosi címmel tüntette ki.

Áldott legyen az elköltözött püspök elvégzett mun
kája és befejezett élete!

Hálás kegyeletünk és emlékezésünk zöldelő babérága
ként letesszük sirhalmára Kapi Béla püspöknek a nyíregy
házai templomban elmondott prédikációját.
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Az életkönyv három lapja.
Geduly Henrik püspök felett tartott 

temetési beszéd.
I. Tim. 1, 15—17. Igaz beszéd ez és teljes elfoga

dásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött e világra, 
hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok 
én. Az örökkévaló királynak pedig, a halhatatlan, lát
hatatlan, egyedül bölcs Istennek tisztesség és dicsőség 
örökkön örökké Ámen.

Ebben a kongó bolthajtású templomban, ahol egy 
nagy és jó ember koporsójánál gyásznapot ül a fájdalom, 
szeretet, hála és kegyelet, kétféle látás jelenik meg előttem.

Az egyikben templom-oltár előtt magasra ágyazott 
koporsót látok. Koporsóban papi-köntösbe öltözött néma- 
ajkú, márványarcú embert. Koporsó mellett érdemes mun
kás életének külső jeleit. Körülötte gyászoló családot: hit
vest, gyermekeket, rokonokat, munkatársakat, barátokat. 
Ezt látja testi szemem.

A másik látásban emberi ékességeitől elbúcsúzott em
bert látok az örökkévalóság kapujában. Homlokán nincsen 
koszorú. Válláról hiányzik a papipalást. Mellét nem éke
síti csillogó érdemrend. Kezében sincsen semmi egyéb, ha
nem egy vásott-tábláju könyvecske: életének a könyve. 
Megáll a küszöbön erőtlenül, gyámoltalanul s kinyújtott, 
kezében megreszket az életkönyv. Ezt látja lelki szemem.

Ez a második látás arról beszél, hogy Isten előtt meg
semmisül minden nagyság. A koporsóban pihenő emberre 
nem saját nagyságának fénysugara esik, hanem az örök 
ige fénye. Az örökkévalóság ajtaján a leggazdagabb tar
talmú életkönyv is hasztalan zörget, az csak a kegyelem 
érintésére tárul fel.

Ezért szólok Geduly Henrik életkönyvének három lap
járól. Az első lap Isten kezével beírt rövid sorokat tartal
maz: ez a megbízás. A második lapon emberi írásokkal ta
lálkozunk: elénk tűnnek élete elvégzett munkái, küzdelmei 
és csalódásai, mosolygások és nyögések, verőfény-hullá
sok és éjszakai sötétségek. Ez a lap szolgálatáról beszél. 
A harmadik lapon a kezéből kihullott toll félbemaradt mon
data sötétedik, azután egy darabka üres hely, melyre majd 
Isten jegyzi a végső ítéletet. Ez a számadás.

11*



Az életkönyvnek tehát három lapja van: a megbízás, 
a szolgálat, a számadás.

1. Az első lap azzal kezdődik, hogy Isten bejegyzi 
megbízását az ember életkönyvébe. Kiosztja talentumait s 
egy nagy küldetéssel elküldi a földre. Az ember sokféle 
tálentumot kap Istentől. De sokszor éppen a legdrágább
ról felejtkezik meg: az Isten képét rejtő lélekről. Pedig 
minden életkönyvben ez az első megbízás. Eljutni és elve
zetni Istenhez. Fénysugárrá lenni és másokat fénysugárrá 
tenni. Sugárzó erkölcsi tisztaságot hozni a mennyei szent
ségből, szeretetet Isten szeretetéből. Megérteni és másokat 
is annak megértésére vezetni, hogy a lélekben két nagy 
megismerés szól hozzánk: bűnösségünk és Isten kegyel- 
mességének megismerése.

Ezt a megbízást írta Isten keze Geduly Henrik élet
könyvének első lapjára. Legyen napból hulló sugár, szere
tetet visszatükröző szeretet, igazságért élő egész ember. 
Dolgozza ki lelkében és életében Isten képét s minden em
beri munkán ragyogtassa át Isten dicsőségét.

Számára ez az egyetemes megbízás különös értelmet 
nyert az ő lelkipásztori és püspöki szolgálata által. Isten 
az ő gondjaira bízta a magyar evang. egyház szolgálását, 
egy nagy történeti egyház jövendőjének erősítését, egy 
láthatatlan lelki egyházban a Krisztus misztikus testének 
építését. Rábizta sok ezer halott- vagy égő-szívű, közöm
bös vagy vágyakozó, önmagával eltelt vagy bűnbánó em
bernek az élő Krisztushoz való elvezetését.

Légy munkás és hívő ember! Légy hű lelkipásztor! 
Légy Isten lelke szerinti püspök. Ez életkönyvének első 
lapján a megbízás. A megbízás foglalata pedig az apostol 
szava: „Az Örökkévaló Királynak, a halhatatlan, láthatat
lan, egyedül bölcs Istennek tisztesség és dicsőség örökkön 
örökké!“

2. A második lap a szolgálatról beszél.
Geduly Henrik egész életét az egyház szolgálatának 

szentelte. Családi hagyományai és egyéni képességei ezen 
munkához utalták. Külső és belső elhívatása Krisztus tanít- 
ványságára kötelezte. Állandóan emelkedő és mindjobban 
mélyülő életmunkájában Krisztust állította élete közép
pontjába.

Életéből három arc tekint felénk: emberi-, pásztori- és 
vezéri arca.

Emberi arcát a jóság, a szeretet és gyengédség szépí
tették. Belső acélvázát pedig az erkölcsi igazságokhoz való 
törhetetlen ragaszkodás állapították meg. Soha sem elégí
tette ki a formai igazság, mindig a lényegbeli igazságot
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kereste. Ez az önmagára alkalmazott követelés a lelki- 
korrektség ezüstpalástját borította életére, mint egy drága, 
szent palládiumot.

Nézzétek őt családja, barátai, munkatársai körében! 
A gondos, gyengéd, melegszívű férjet. A gyermekeit erős 
és hűséges kézzel vezető édesapát. Nézzétek őt, amint 
gyengéden lehajol unokáihoz s boldogan mélyeszti tekin
tetét ártatlan szemükbe. Hogyne sírna koporsójánál a hű 
özvegy, a gyermekek, a rokonok és unokák szíve! Figyel
jétek a hűszívű, mindig egyforma érzésű jóbarátot, a mun
katársakat megbecsülő, a méltatlanság keresztjét szelíd 
tűréssel hordozó, mindig megbocsátani tudó igazságos em
bert. Hogyne gyászolná őt a munkatársak és jóbarátok 
nagy serege! Ez az ő emberi arca.

Lelkipásztori arcát hűség és felelősség ragyogták be. 
A nyíregyházai gyülekezetnek szentelte életét kora fiatal
ságától koporsója bezártáig. Ez a templom tesz bizonysá
got igehirdetésének erejéről és krisztusi leikéről. Ez a gyü
lekezetbeszélhet pásztori szíve kimeríthetetlen szeretetéről, 
kezekről, melyekbe kenyeret hullatott, vérző szívekről, me
lyekbe az evangéliom olaját csepegtette, összetört emberi 
roncsokról, melyeket megerősített és új küzdésre buzdí
tott. Ez az ő lelkipásztori arca. Sirassátok őt, kit Isten lelke 
számotokra pásztorrá tett!

Isten még ennél is nagyobb szolgálatra kötelezte: a ti
szai egyházkerület püspöki kormányrudja mellé s egyete
mes egyházunk lelki vezetőhelyére állította. Huszonöt esz
tendő változó jelenésü eseményeinek színjátékából komo
ran rajzolódik elénk Geduly Henrik vezéri arca.

Annak a kornak volt neveltje, mely a reformációt 
szívesen azonosította a protestantizmus általános kulturá
lis eredményeivel. Ez az irányzat az emberi jogok bizto
sításában ismerte fel a reformáció jelentőségét s a lelki- 
ismereti szabadság felkent papjaként állt az emberiség ol
táránál. Avultnak érezte az egyház hitvallását és élettelen
nek annak dogmatikai követeléseit. Fölényes mozdulattal 
szerette volna elintézni az egyházak belső hitbeli és lélek
ben különbségeit, azután szívesen átváltotta volna a refor
máció elnémíthatatlan hitbeli és vallási követeléseit az er
kölcsi élet síkjába.

Geduly Henrik azonban Istentől kapott megbízása sze
rint az evangélikus egyházat a maga hitvallási hűségében 
és kifosztatlan lelki gazdagságában látta maga előtt. Nem 
elégedett meg a kultúr-protestantizmus hitegető tündér
várával, hanem a lelki egyházat kereste s a történeti egy
házban is állandóan a lelki egyházat építette. 26 évvel ez-
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előtt elmondott püspöki programmjában kimondotta, hogy 
az egyházat hitvallási alapon kell fejleszteni és pedig az 
ősi reformátori alapelvek érvényesítésével. Nem kísérlete
zett emberi szervezkedésekkel, avagy tetszetős, újszerű be
rendezkedéssel, hanem az egyház alapsejtjének: a gyüle
kezetnek élő kiépítését tartotta első feladatának. A püs
pöki szék magasságában is világosan látta, hogy az egy
ház felsőbb egységei elsősorban kormányzati jelentőséggel 
bírnak, lelki és hitéleti jelentősége a gyülekezetnek van. 
Az igazi püspöki munkaprogramm: a gyülekezet élő hité
nek felébresztése és megerősítése.

Elrendelt sorsa szerint több erőt és időt fordított a 
romokba dőlt látható világ megmentésére, mint a lelkek 
láthatatlan világának meghódítására. A történeti idő így 
jelölte ki munkálkodásának irányát. De nehéz küzdelmek
ben, véres verejtéket kiváltó, egyházát és egyházkerületét, 
gyülekezeteit és iskoláit elszántan védelmező harcai közt is 
meglátta az egyház új elindulásait. A lelki egyház sugaras 
mezői felett úgy állt mozdulatlanul, kitárult karral, mint 
Mózes az Igéretföld kéklő határánál.

Egyénisége szerint kemény cserből ácsolt vezérember. 
Határozott, de nem meggyőzhetetlen. Óvatos, de nem bi
zonytalankodó. Részletekbe mélyedő, de a részletekben a 
lényeget el nem veszítő. Megfontolt és bölcs, hadvezér és 
diplomata egyszerre. Volt benne valami előkelő személyi 
kikapcsolódás, mellyel a dolgokat elválasztotta személyi 
vonatkozásoktól és kizárólag önmagukban vizsgálta.

Vezéri arcára a legmélyebb vonásokat Trianon húzta. 
Pásztorbotja alól elveszítette Árvától Brassóig terjedő 
egyházkerületének nagyrészét. Ennek a nagy történeti egy
ségnek romjai felett sziklaszoborként, mozdulatlanul meg
állt, mint egy élő tilalomfa. Ö a magyar protestantizmus 
történeti tragikumának némaságában is beszédes élőszobra. 
Személyében megtestesül az egyházi integritás s lelkiisme
retében végiglen zengett a magyar nemzet és az evangéli
kus egyház elnémíthatatlan követelése.

A nemzet szolgálatában is hűséges munkás. Városá
nak, vármegyéjének, az egész országnak hű vezérembere. 
Vezetői polcon gazdagon adja a vezér bölcseségét, de min
dig hajlandó a névtelen közkatona mindennapi munká
jára is.

Ha emberi-, pásztori- és vezéri arcának vonásait egy
séges képben egyesítjük, elmondhatjuk, hogy Geduly 
Henrik élete szolgálat volt. Szolgálatában Isten megbízását 
igyekezett teljesíteni. Az emberekben ébresztgette az örök 
lelket. Bűnbánatra korbácsolta a lelkeket. Prédikálta és
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megmutatta, hogy Krisztus azért jött e világra, hogy a bű
nösöket megváltsa. Az egyházat a Krisztus élő testévé, a 
nemzetet Isten élő népévé igyekezett tenni. Életszolgálata 
Krisztus nemes, felelősségteljes szolgálata volt, melyben 
kihamvadt az emberi nagyravágyás, a hiúság, az önmagáért 
és saját erejéből való dolgozás hitető önáltatása. Szolgá
latának alaptételét az apostol eme mondatában hordozta: 
„Az Örökkévaló Királynak pedig, a halhatatlan, láthatat
lan, egyedül bölcs Istennek tisztesség és dicsőség örökkön 
örökké!"

Ez volt Geduly Henrik életkönyvének második lapja: 
a szolgálat.

3. Az élet könyv harmadik lapja: a számadás.
A Krisztust szolgáló ember élete örök elégedetlenség 

és örök megnyugvás. Saját tehetetlenségében és méltatlan
sága tudatában naponként összeomlik, azután Isten meg
újuló kegyelmében naponként újra felemelkedik. Minden
nap leborul az itélőszék elé, hogy mindennap megerősöd
hessék a kegyelem oltáránál. Mindennap átérzi életének az 
üdvösség szempontjából való elégtelenségét, de minden
nap megtapasztalja Isten kezének aláhajlását s Krisztus 
váltsághalálának mindent elfedező erejét.

Az embernek van számadása önmagával szemben. A 
haldokló embernek is van egy utolsó tollvonása életköny
vének harmadik lapján. Számbaveszi elvégzett munkáját, 
elmulasztott óráit és alkalmait, a kiejtett szavakat, a fel
lobbant, vagy meg nem született érzéseket, az elmondott, 
vagy elhallgatott igazságokat, Krisztusból származó erőit 
és Krisztussal egyesítő hitét.

Geduly Henrik a bűnbánati oltár gyertyafényénél nézte 
életét. Krisztus szolgáinak hitével vallotta, hogy életmun
kája nem érdem, hanem kegyelem. Alázatos lélekkel ismé
telgette az apostol szavát: a bűnösök közül első vagyok 
én! De a hívő ember boldog bizonyosságával érezte azt is, 
hogy „Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa 
a bűnösöket."

Ez a mi hitünk és könyörgésünk az ő életkönyve szám- |  
adáslapjának földi lezárásánál.

A számadáslap emberi vonala alatt üres fehér hely ma
radt: várja Isten kezének befejező utolsó sorait. Mit ír 
majd Isten keze erre az üres fehér lapra? Hogyan összegez 
majd és hogyan ítélkezik majd a szent Isten? Ember nem 
tudhatja. Kettőt azonban biztosan tudunk.

A számadás mindig érték-elvesztés és érték-megtartás.
Az ítélet rostáján nyomtalanul áthull sok nemes emberi 
munka és fáradozás, amihez Geduly Henrik könnye, vére
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és verejtéke tapad. Ez közös emberi sorsa a világ küzdel
meibe helyezett és szolgálatában elégő embernek. De amit 
Isten lelke munkáltatott vele és általa: az ajkáról elszálló 
Ige, az egyház lelki építése, a nyugtalanított lelkiismeretek 
bűntudatba zuhanása s a kegyelem karján boldog felemel
kedése a kereszthez, a megvédelmezeit és kiviaskodott 
igazságok, a nemzet és egyház lelkiismeretének felébre
dése, — az élete befejezése után is megmarad, tovább él 
és munkálkodik.

És tudjuk azt, hogy Isten nem bírói, hanem atyai szív
vel ítél. Az embert nem önmagában nézi és méri. Tekintete 
a keresztre feszített Krisztuson át hull alá az örökkévaló
ság kapujában megállóra s számadás lapjának üres helyére 
rájegyzi az utolsó szót: Krisztus érdeméért bűnbocsánat és 
üdvösség!

Ez az üdvösség örökélet, szerető szívek boldog talál
kozása a feltámadás után. A legnagyobb, az egyetlen vi
gasztalás, mit ajak hirdethet. Ezt hirdetem néktek gyászoló 
család: kegyelemből van feltámadás és viszontlátás! Imád
kozzunk ezért az egyetlen vigasztalásért!

Amint búcsúzásul mégegyszer rátekintek Geduly Hen
rik életkönyvére, felismerem annak két elrejtett, csodála
tos titkát. Életkönyve három lapján, mint életzsendülést 
ígérő napsugár, ugyanazon lélek suhant át: Isten lelke. 
Megbízása, szolgálata, számadása azért volt drága, tartal
mas és áldásos, mert nem emberi erő, nem is emberi lélek, 
hanem Isten lelke hatotta át.

És meglátom életkönyvének második titkát. A három 
lapot aranykapocs tartja össze: Isten kegyelmének arany
kapcsa. Nélküle széthullna az egész könyv. Megsemmisülne 
a megbízás, mert aki kapta, már nincsen. A szolgálat, mert 
a szolgálatra elhívott kialudt mécsesét már Isten lábához 
hullatta. A számadás, mert számadáslapja immár lezáratott 
és az emberek közül senki sem állhat meg Isten előtt. És 
mégis, megmarad az életkönyv, mert három lapját össze
tartja egy drága aranykapocs: az Isten kegyelme!

Geduly Henrik koporsójánál legyen ajkunkon ez az 
utolsó szó: életben, halálban egyetlen megtartásunk — a 
kegyelem. Ámen.

D. Kapí Béla.


