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Csendes óra.

Uram! Mögöttem a felelősség ösztökéje. Előttem a kötelességek sör- 
getö hívása. Én mégis elcsendesedem Előtted. Várom, hogy szólj hozzám. 
Itt vagyok Előtted teljes akarattalanságban. Nem akarok mást, csak azt, 
hogy legyen meg a Te akaratod. Várom a parancsod, mint a katona a 
szolgálati beosztást.

Uram, szólj, mert hallja a Te szolgád.
Irgalmazz nekem.
Tudom, hogy irgalom az, ha szólsz hozzám s irgalom az is, ha meg

engeded, hogy szolgálhassak Neked Ámen.

Nem tudok, mégis k ell!
Egyéni életem kudarca

Április 4. Nem tudom a bűneimet igazán megbánni. János 16. 7—9. 
Tudom, hogy szemmel láthatólag itt kezdődik minden: bűnösnek, elve
szettnek és elkárhozottnak kell magamat tudnom. Jézus csak a bűnösök 
megváltója, az „igazakénak csak Ítélő bírája. Minél őszintébben nézek 
azonban ennek a kérdésnek mélyére, annál jobban látom, hogy nem tartom 
magam eléggé bűnösnek. A bűntudat a Szentlélek munkája, a Szentlélek 
pedig Isten ajándéka. Nem tudom a bűneimet eléggé megbánni, Uram, 
add nekem Szentlelkedet!

Április 5. Nem tudom a bibliát megérteni. Ap. csel. 8. 26—40, Luk. 
9. 45. a. Tanultam, olvastam, tanítom s mégis sokszor úgy érzem, hogy 
nem értem. Hiába keresem meg az eredeti szöveget, nézem meg a legjobb 
kommentárokat, sötétségben maradok. Titok előttem. Nincs más magya
rázata, mint az, hogy el van rejtve előttem. Uram, könyörgök, vond el a 
fátyolt, fejtsd meg a titkot, jelentsd ki magadat nekem!

Április 6. Nem tudok imádkozni. Lukács 11, 1—4. Sokszor rajtaka
pom magam, hogy másutt jár a gondolatom, mikor kívülről imádkozást 
mutatok, szónokolok embereknek, mikor Istenhez kellene szóianom. Ezen 
a ponton vagyok a leglustább. Mikor másokat látok imádkozni, elemi 
erővel tör fel belőlem is a vágy az igazi imádság után. Uram, taníts meg 
engem imádkozni.

Április 7. Nem tudok hinni. Márk 9. 24. Úgy szeretnék hinni igazán! 
Néha hiszem is, hogy hiszek. De ha arra gondolok, hogy a hit legpará- 
nyabbikának, a mustármagnyi hitnek is, milyen csodatevő ereje van, ösz- 
szetörve látom, hogy az én hitem nem méltó a hit nevére, ez csak hitet
lenség. Uram, könnyhullatással kiáltok Hozzád: Légy segítségül az én 
hitetlen hitemnek és hivő hitetlenségemnek!

Április 8. Nem tudok szeretni. I. Kor. 13. 1—8. I. János 4. 7. Nézem 
magam a szeretet himnuszának tükrében. Ha a kedves beszéd, az önzet
len jótékonyság, az önfeláldozás még nem maga a szeretet, akkor mi a 
szeretet? Szeretet-e az, ami bennem van, vagy csak a szeretetnek a cse-
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lekedete? Nem tudok én magamtól szeretni. A szeretet az, Istentől van-. 
Uram, add meg nek'em is!

Április 9. Nem tudok győzni. Róma 7. 14—25. Olyan az életem, mint a 
változó hold. Nagy felemeltetések és mélységes bukások. Elragadtatott 
pillanatok s ördögtől megszállott órák. Oh én nyomorult emberi Uram, 
szabadíts meg!

Április 10. Nem tudok üdvbizonyságra jutni. Róma 7. 23, Lukács 20. 
35. a. A nagy holnap gondja szorongatja a szívem. Nem jutok-e ország
úti útjelzők sorsára? Mig mások célba érnek, nem maradok-e veszteg a 
korhadásban? Akármit csinálok, nem tudom biztosítani magamnak az 
üdvösséget. Kegyelmi ajándék az. Csak kérni tudom. Add meg nekem 
Uram!’

Szolgálatom kudarca.
Április 11. Nem tudok szólni. Máté 10. 19—20. Beszélni könnyű, mon- 

cr-mi már nehéz, azt mondani, amit kell, a legnehezebb. Mennyit fog ki
húzni majd a nagy piráiatker Isb*n lelkészi szolgálatom sok beszédéből: 
Ezt nem az Atya Lelke szólta tebenned! Ez is csak „adatik". Ezt is csak 
kérnem lehet! "v ’’*

Április 12. Nem tudok cselekedni. Máté 10. 1—4. A lelkészi szolgálat 
is nemcsak beszédből áll, hanem erőnek a megmutatásában. Nekem pedig, 
be kell vallanom, nincs hatalmam a tisztátalan, beteg és erőtelen lelkek 
fölött. Egyre jobban látom, hogy ezt nem lehet eltanulni, nincs fortélya, 
nem lehet kierőszakolni. Ez is adatik onnan felülről. Uram, írj be engem 
azok névsorába, akiknek hatalmat akarsz adni a Te dicsőségedre!

Április 13. Nem tudok harcolni. Lukács 22. 49—51. Tudom jól, hogy 
az Ur szolgálata harctérre rendelt. Nem esik semmi különös sérelem raj
tam, ha ellenségek támadnak reám. Csak az a baj, hogy én csak vagdal- 
kozni tudok, de nem harcolni. Mikor az Ur várja, hogy kardot rántsak, én 
a diplomácia békekürtjét fújom. Mikor pedig az elszenvedést várja tőlem, 
akkor kardot rántok. Uram, taníts meg a Te vezérleted alatt harcolni!

Április 14. Nem tudok engedelmeskedni. Zsoltár 51. 1.5—15. Magam 
tapasztalatából tudom, hogy csak engedelmes szolgákkal lehet eredmé
nyes munkát végezni. Én pedig a legtöbbször a magam feje után megyek. 
Nincs türelmem kivárni az Ur mozgósítási parancsát s nem tudok meg- 
állani ott, ahol ő megállást parancsol. Az engedelmességet nem lehet meg
tanulni. Az engedelmesség lelkét is kérnem kell. Kérem is, Uram!

Április 15. Nem tudom kibírni a közösséget. Máté 20. 20—28. Sok * 
szót szeretnék menekülni a munkatársaimtól. Bök a hiúságuk, a tapintat
lanságuk, a kicsinyességük. Bizonyos, hogy sokszor meg én bosszantom 
őket s kész újra a harc az oltár körül azért, hogy kinek megy fel egye
nesebben az áldozati füstje az ég felé. Uram, adj erőt, hogy el tudjuk 
hordozni egymást szolgáló szeretetben.

Április 16. Nem tudom elbírni a sikert. Lukács 10. 17—20. A siker 
elhördozásához nagy bölcseség kell. Nem könnyű minden földi dicsőséget 
is á mennynek adni. Mennyiszer megvámolóm az Isten munkáját a magam 
dicsőségére. Uram, józaníts ki önkiválóságom mámorából s mutasd meg 
mindig a munka láthatatlan oldalát is.
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Április 17. Nem tudok semmit. János 15. 5. b. Semmit sem! Ez nem 
túlzás. Jézus nem szokott túlozni. Ez a valóság.- Én csak egyet tudok: 
rontani. És még egyet: könyörögni: „Ugyan Uram, ei ne hagyj engemet, 
mert ha magamra vagyok, akkor könnyen mindent elrontok".

Egyéni életem kötelességei.
Április 18. Meg kell bánnom a bűneimet. Joel 2. 12—13. A bűntudat 

és a bünbánat Isten ajándéka, de az én kötelességem is. Akármilyen el
lentmondásnak látszik is, ez a tény: Isten adja nekem és Isten követeli tő
lem. Nem lehet magamból kipréselnem, akárhogy akarom. De nem lehet 
mentegetnem sem magam, ha nincs meg bennem. Uram, mutasd meg ne
kem ,hogy mit cselekedjem!

Április 19. Táplálkoznom kell az Isten Igéjével. II. Tim. 3. 14—17, 
Máté 11. 25—26. Egy gyermek megértheti a Szentírást, hát akkor én, a 
theológus, visszariadjak a nehézségeitől? Isten kijelentése mindig ke
gyelmi ajándék, de a vele való táplálkozás az. én kötelességem, akár ki
jelenti magát benne Isten jótetszése nekem, akár nem.

Április 20. Imádkoznom kell. Lukács 1.8. 1—8. Az imádkozás kegye
lem is, de kötelesség is. Imádkozni nem csak szabad, hanem „kell" is és 
nem szabad megrestülni. Az imádságos életem látszólagos eredményte
lensége, a vele való elégedetlenségem nem jogosít fel arra, hogy extatikus 
imádsághullámok felém sodródását várjam ölhetett kezekkel. Imád
koznom kell!

Április 21. Hinnem kell. Ap. csel. 16. 19—33. A hit ajándékozása is 
Isten felségjogai közé tartozik és mégis minket szólít fel arra, hogy higy- 
.iíink. Nem tudom, hogy mi az, amit nekem kell tennem azért, hogy hitem 
legyen, azon kívül, hogy kérem ezt a hitet Tőled, Uram. Mutasd meg ne
kem, mi az akadálya énbennem annak, hogy élő, igaz hittel ajándékoz
hass meg engem !

Április 22. Szeretnem kell. János 13. 34—35. A szeretet parancs. Nincs 
jogom tehát várni, mig valaki felébreszti bennem. A szeretetet követeli tő
lem az Ur függetlenül attól, hogy adja-e, vagy viszonozza-e azt más. 
Máté 5, 43—48.

Április 23. Győznöm kell. Jelenések 2. 7, 11, 17, 26—28, 3! 5, 12, 
21—22. Aki nem győz, mindent elveszít. Hiába minden harc, szenvedés, 
áldozat, szeretet, ha nem győzünk, minden elveszett. Ha győzünk, min
den a mienk. Érzem, Uram, hogy ezeken a komoly figyelmeztetéseken 
Keresztül hogyan zúg felém a nagy felszólítás: Győznöd kell! Nem tudok, 
mégis kell!

Április 24. Üdvbizonyosságra kell jutnom. II. Tim. 4. 6—8. Lehet üdv
bizonyosságra jutni. Ha lehet akkor szabad is, de kell is. Ilyen nagy dol
got nem szabad a reménykedés tárgyává tenni. Uram, óvj meg engem az 
üdvbiztonságtól és az üdvgőgtől s vezess el a „simul iustus, simul pecca- 
tor“ boldog csodájára.

Szolgálatom kötelességei.
Április 25. Szólnom kell. Máté 10. 32. Az a fenyegetés, mellyel a ta

nítványok kiküldése alkalmával megfenyegeti az Ur a hallgató tanítványom
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kát, világosan mutatja a szólás szükségét. Nem az a kérdés tehát, hogy 
tudok-e, illik-e bizonyságot tenni, hanem az, hogy kell bizonyságot tennem.

Április 26. Cselekednem kell. Márk 16. 19—20. Ez a ítét vers az cgy- 
háztörténclem summája. Minden más mellékes epizód benne. Lehetne-e így 
kivonatolni az én lelkészi szolgálatomat? Maradna-e belőle valami, ha a 
20. vers rostáján Isten angyalait megrostálnák? Pedig vagy ez a lelkészi 
szolgálatom, vagy semmit sem ér.

Április 27. Harcolnom kell. Máté 10. 34—39. Bizony jobb a békevilág, 
mint a harctér, de ostoba az a katona, aki a lövészárokban fütyülő go
lyók között ezen ábrándozik ahelyett, hogy keményen fogná a puskatust. 
Nem köthetek különbékét a világgal. Még a botránytól sem szabad oly
kor visszariadnom. Harcolnom kell.

Április 28. Engedelmeskednem kell. Lukács 7. 1—10. Ez a katona el 
sem tudja képzelni, hogy valaki, vagy valami Jézusnak ne engedelmes
kedjék. Mintahogy elképzelhetetlen az is számára, hogy valamelyik kato
nája fellázadjon a fegyelem ellen. Ép ez a természetesség mutatja, hogy 
milyen nagy bűn az engedetlenség és milyen kötelesség az engedelmesség.

Április 29. El kell tudni hordozni egymást. I. Kor. 12. Nincs két egy
forma ember s Istentől ez nem szeszély, még csak művészi termelő bőség 
sem, hanem céltudatos, tervszerű, boldogságunkat építő munka. Ezt be 
kell látnom s szépen bele kell simulnom Isten csodálatos gépezetébe, bele 
kell épülnöm Krisztus titokzatos testébe.

Április 30. Le kell győznöm a sikert. Zsoltár 127. A zsoltáríró le
győzte a sikert. Tudja, hogy minden eredmény onnan felülről adatik s a 
munkát nem mi végezzük, hanem az Ur. Mi csak a kudarcainknak va
gyunk az okai. Sikerülhet tehát legyőzni a sikert. Ha lehet, akkor kell.

Május 1. Mindenre van erőm. Fii. 4. 12—13, II. Kor. 12. 7—10. Krisz
tus nélkül semmit sem cselekedhetünk, de vele fölöttébb diadalmaskodha
tunk. Erejében azonban csak az erőtclen részesül. Mikor erőtelen vagyok, 
akkor kapaszkodom bele a legjobban az Ő kezébe s ezért akkor vagyok 
erős. .Mikor semmit sem tudok tenni, akkor beszüntetek minden egyéni 
akciót s várom az Ur parancsát s ezért akkor vagyok mindenható.

Uram! Tehetetlenségek és kötelességek között hánykolódva ['élelem
mel és rettegésben élem az életemet. Nem kérek nagyobb békességet. 
T udom, hogy csak így lehet véghez jutni az üdvösséggel. Kit osztottan, kol
dusszegényen, tehetetlenül megállók nagy feladataimmal minden reggel a 
Te szent színed előtt s tudom, hogy Te vagy az, aki munkálja bennünk 
mind az akarást, mind a munkál ást jó kedvéből. S ez nekem elég. (Fii. 2, 
12—13.) Mert ez azt jelenti: Nem tudok, mégis kell, mert lehet. Mert ez a 
kegyelem. Ámen.

Túróczy Zoltán.



Első ige.

A kulcsok hatalma.
Máté 18, 18.

A földön és az égben tehát azonos a kötés. Mert arról van 
itt szó, hogy ha a keresztyén egyház helyesen él a kulcsok hatal
mával, akkor Isten tartja magát az egyház ítéletéhez, úgy, hogy 
az egyház ítélete Isten tulajdon ítéletévé válik. Lám, tehát az Ür 
Krisztus az egyházban oly felséges hivatalt létesített, amelynek 
nyilvános bűnök és botránkoztatások esetében hatalma van az 
igével embereket megkötni és kirekeszteni. Nem mondja az Ür, 
hogy e tekintetben valamit is magának tartana fenn, hanem amit 
az egyház megköt, az nála is kötve lészen. Ez az igazság.

Ahol tehát azt látod, hogy bűnöket bocsátanak vagy rónak 
meg, legyen az nyilvános, vagy magán, tudhatod, hogy Isten 
népe van ott. Mert ahol nem Isten népe van, ott nincs jelen a 
kulcsok hatalma. Mert Krisztus azért rendelte a kulcsok hatal
mát, hogy a Szentlélek ezzel szentelje meg újra az elbukott bű
nöst s a keresztyéneknek legyen mivel megbizonyítani, hogy ők 
a Krisztus szent népe e világban. Akik pedig nem akarnak meg
térni s magukat megszenteltetni nem engedik, azok e szent nép 
közül kitaszíttatnak, vagyis azokat a kulcsok hatalma megkö
tözi és kirekeszti.

Luther Márton.
Ford: Szabó József.

Tanulmányok.

„Hazafias" igehirdetés ?
Mi a hazafiasság? Gyakorlati megjelenési formája szerint 

igen gyakran beszéd és beszéd és beszéd. Műlelkesedésben, vagy 
pillanatnyi, önfeledt mámorban fogant csillogó szólamok, fo
gadkozás, „majd megmutatjuk"- virtuskodás. Igazi lényege sze
rint a hazához való teljes hűség, iránta a végletekig való oda 
adás, önzetlenség, áldozatkészség.

Mi az igehirdetés? Isten akaratának tolmácsolása, kegyel
méről való bizonyságtevés, kegyelmével való biztatás. Theoló- 
giai nyelven: a törvénynek és az evangéliumnak együttes meg
szólaltatása.

Lehet a kettőt, a hazafiasságot és az igehirdetést kapcso
latba hozni? Lehet. Sőt az igazi hazafiasság és a helyes igehirde
tés mindig kapcsolatban van egymással, akkor is, ha erre nem 
történik is határozott utalás. Mert a helyes igehirdetés mindig 
szolgálja a hazafiasságot is. Ahol meghallgattatásra, megszív-
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lelésre talál az Ige, ott az élet minden területén, az embernek a 
külvilághoz való minden viszonyában kifejti megújító, átalakító 
hatását. Az Ige hatalmába került ember elevenen átérzi az Isten 
előtti felelősségét és ennek tudatában mind jobban belenő az 
önzetlenségbe, Isten adományainak megbecsülésébe, az adomá
nyaival való hűséges sáfárkodásba. Tehát a hazájával szemben 
való önzetlenségbe és abba a hűségbe is, amely a haza nagy ado
mányának, drága kincsének megbecsüléséről tanúskodik.

De fennáll az a veszély, hogy az igehirdetés a frázisos haza
fiasság szolgálatába szegődjék. A vasár- és ünnepnapokon is 
áldozatul eshetik ennek a veszélynek, ha a hatás kedvéért jó 
alkalmat felhasználva, vagy kevésbbé jó alkalmat erőltetve, 
mindig elhangzik egy-egy hazafiaskodó jelszó vagy szólam. De 
különös kísértést hoznak magukkal ebben a tekintetben á nem
zeti ünnepek és emléknapok: március 15.-e, a hősök napja, a 
trianoni gyásznap, október 6.-a, a kormányzó születés- és 
névnapja stb.

A veszély kivédésére arra a megfontolásra van szükség, 
hogy csak az igehirdetés alkalma lehet hazafias jellegű, amely 
a nemzet múltjának egyes eseményeire' emlékeztető, vagy jele
nének egyes mozzanataira eszméltető napokból adódik. Maga 
az Ige ilyenkor is ugyanaz: Isten akaratának és kegyelmének 
kinyilatkoztatása. Csak arról lehet tehát szó, hogy ez a kettő 
az alkalomnak megfelelően hirdettessék, a változatlan Ige meg
felelően alkalmaztassák, az örök Ige örök érvényessége és az 
illető alkalomkor is nyilvánvaló időszerűsége megbizonyíttassék.

Ha az igehirdető ezt szem előtt tartja, akkor az igehirdetés a 
múltra nézve a helyett, hogy a sors igazságtalanságát és az el
lenségek gonoszságát hánytorgatná fel, kényszerítő szükség- 
szerűségből bünbánatra szólít majd fel. A jelenre nézve az em
berek és teljesítményeik iránt érzett minden hála mellett is ezek
nek dicsérete helyett az isteni kegyelem magasztalásává válik. 
A jövőre nézve pedig a nemzeti erények helyett a kinyilatkoz
tatott és megígért kegyelembe veti a reménység horgonyát. 
Mert ha az igehirdető nem helyezkedik az Ige fölé, hanem alá
zatosan azt engedi szóhoz jutni, akkor nem az alkalom követ el 
erőszakot az Igén, hanem ez szenteli meg az alkalmat.

A népek megváltó Istenének igéje, nem pedig a „magyarok 
Istenéé!11 Ezt ne emlegessük! A magyar nép nem választott 
népe az Istennek. Bár ennek bizonyítaná meg magát! De épen 
az Ige ítéli meg a nemzeti elbizakodottságot, épen annak fényé
ben kell elveszítenünk minden kedvünket a felfuvalkodottságtól 
és bünbánatban a mellünket vernünk. Keményen elitéljük a val
lásnak nemzeti színre v?ló átfestését, a fajhoz való szabását, 
amint azt ma Németországban találjuk és.amivel nálunk is pró
bálkoznak egyes naiv és álmodozó Hadúr-imádók. Elitéljük és 
nem vesszük észre,.hogy akárhányszor súroljuk határát. Tehát 
vigyázzunk és Igét hirdessünk! Annak mindenek-fölé való helye
zése, majd megőriz .ilyen, tévelygésektől, is.
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Ezek figyelem be vétele mellett talán nem lesi: „hatásos" a 
nemzeti ünnepeken való igehirdetés? Lehet hogy utána nem 
mondják majd, hogy „szép" volt. Lehet, hogy épen azok hallgat
nak majd, akiknek szavát súlyosnak minősítik, a hatóságok, hi
vatalok képviselői, társadalmi előkelőségek. Olyanok, akiket más
kor alig lehet a templomban látni, akik azonban épen nemzeti 
ünnepen eljönnek, mert — kivezényelték őket, vagy mert nem 
akarnak hiányozni akkor, amikor hazafiasságukkal tüntethetnek. 
Az igehirdetésnek akkor épen az ilyenekre való tekintetből sem 
szabad másnak lennie, mint Isten akaratának és kegyelmének 
hirdetésének. Számukra ezek a ritka alkalmak azok, amikor 
Isten szava elér hozzájuk. Ezt az isteni szót kell nekik az ige
hirdetésnek tolmácsolnia. „Hazafias" szólamokat másutt is 
hallhatnak. Jaj az igehirdetőnek, ha ő sem tud nekik egyebet 
nyújtani! De jaj az Egyháznak magának is, ha a világ a haza
fiasság jeligéje alatt is betolakszik szent területére!

Ha pedig egyenesen vád éri az igehirdetőt, hogy ige
hirdetése nem elég hazafias, tekintse ezt az Isten iránti hűségneic 
a világ részéről kijáró jutalomnak. És nyugtassa meg az a tudat, 
hogy igazán hazafiasán akkor teljesíti hivatását, hazája javát a 
maga részéről akkor munkálja a leghatásosabban, amikor 
honfitársainak a hamisítatlan, meg nem rövidített, erőszakkal 
át nem értelmezett, örökké ugyanazon Igét hirdeti. Pusztán 
hazafias beszéd magában véve még nem ébreszt hazafiasságot a 
hallgatóságban. Akkor sem, ha igazán hazafias szívből fakadt. 
De aki valóban keresztyén, valóban hazafiasán gondolkodik és 
él is. De keresztyénné, Krisztusban hívővé, Krisztusnak szolgá-* 
jává csak az Ige teheti az embert.

Azért: hazafias igehirdetés? Nem! Hanem igehirdetés a 
hazafias alkalmakkor is!

Budaker Oszkár.

Pásztori szolgálatunk akadályai 
magunkban és magunkon kivül.

Pásztori szolgálatunk sikeres végzésének sok akadálya van. 
Címünk is erre utal, mikor az akadályokat magunkban és ma
gunkon kívül jelöli meg. De ezeknek az akadályoknak meglátta- 
tása nem elriasztani akar, hanem arra akar rámutatni, hogy a 
bárhonnét jövő akadályokat mind el tudjuk hárítani akkor, ha 
mi arra támaszkodunk, aki az Ö nyájának gondozását és pász
torolását reánk bízta.

Magunkban pásztori szolgálatunk akadályát az jelenti, hogy 
mi is korunk gyermekei vagyunk. Itt nem is korunk általános 
világszemléletére gondolok, amely. — minden ellenkező állítás 
dacára is — erősen hedonisztikus, materialisztikus, tehát pogá:
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nyos — amely hiszen a világ életének szinte állandó 'vele
járója — hanem korunk gondolatkifejezési formáira gondolok.

Minél előbbre haladunk az időben, az emberi tudomány s 
az emberi foglalkozási ágak annál inkább részekre specializá
lódnak. Mindez természetes folyamat egyrészt a tudomány 
körének napról-napra való kibővülése folytán, mikor lehetetlen, 
hogy egy ember egyformán behatoljon a különböző tudomá
nyok minden mélységbe. Az is lehetetlenség, hogy a gyakor
lati életnek minden ágát valaki egyforma tökéletességgel is
merje és művelje. A rohanó életnek sok irányú fejlődése erősen 
előtérbe állítja és követeli a szakembereket. Ez a specializálódás 
határozottan erősen hozzájárul az élet fejlődéséhez, de az is ép- 
oly bizonyos, hogy hozzájárul a részember kifejlődéséhez. Ez a 
fejlődési irány elkerülhetetlen az élet fejlődésével, mert egyedül 
ez teszi lehetővé az élet nagyméretű fejlődését. De az is bizonyos, 
hogy emberi szempontból s különösen keresztyén szempontból 
ez a fejlődési irány nem mondható kedvezőnek, mivel nem az 
egész embert, hanem a részembert tartja szem előtt és juttatja 
szerephez. Különös veszedelmet jelent ez az irány reánk lelki- 
pásztorokra nézve.

Helyzetünk jellemzésére nem is az Urra hivatkozom, mert 
azt mondhatnánk, hogy Ö isteni tökéletességgel rendelkezett. 
Annál inkább hivatkozhatom azonban Pálra, aki páratlant al
kotott, mint tudós, mint igehirdető, mint szervező, mint nép
gondozó, mint egyházkormányzó, mint belmisszionárius, mint 
külmisszionárius, mint író és mint az életnek bármely területén 
való munkása. Ugyanez a kép bontakozik ki előttünk, ha Lut
herünkre nézünk. Az élet ezer ágát veszi szemügyre és minde
nütt szakember, de sohasem részember; mindenütt egész ember. 
Ezeknek a példáknak nyomán fejlődött ki különösen evangé
likus lelkészi karunkban a múlt századok folyamán az úgyneve
zett polihisztor típusa. Iskolákban, parochiákon ezer áldást nyúj
tottak egyházunknak.

Lelkészi szolgálatunk olyan természetű, hogy ezt az élet
ideált sohase nélkülözheti. Csak így tudjuk az egész embert szol
gálni, az egész embert megérteni. Még jobban hangsúlyoznom 
kell ezt a gondolatot, ha figyelembe vesszük, hogy nemcsak az 
emberek ismereteiben tóiul a rész szerint való az egész embe
riség elé, hanem magában a társadalmi — hozzátehetjük: az 
egyháztársadalmi életben is. Egyháztársadalmi életünk fejlődése 
is azt mutatja, hogy a fejlődés vonala az egyházi életnek egy- 
egy vonását emeli ki időnként. Egyszer az ismeretközlést, vele 
az iskolát — máskor az igét s vele annak hirdetését; majd a kül- 
missziót, majd a belmissziót; majd az egyházkormányzatot, 
majd az egyházi irodalmat. Ma olyan időket élünk, mikor a 
szociális probléma áll az egyházi érdeklődés homlokterében is. 
Más egyházak példái is, a viszonyok is valósággal belevisznek 
bennünket abba, hogy egyházunk jövője ennek a kérdésnek ren
dezésével áll, vagy esik.



Nem szeretnék féíreértetni. A főbajt nem abban látom, hogy 
egy-egy tudományágba alaposan beledolgozzuk magunkat, ha
nem abban, hogy az egy mellett elhanyagoljuk, vagy legalább 
kevesebb figyelemmel kisérjük az egészet. Nem arra gondolok 
aggodalommal, hogy ez idő szerint a szociális kérdés áll érdek
lődésünk homlokterében, hanem arra, hogy emiatt a szinte — 
divatos és korszerű — feladatunk mellett, háttérbe szorul többi 
feladatunk.

A veszedelem itt azért nagy, mert látható sikerrel jár. Sem
miképpen se látja a pásztor pásztorkodásának olyan kézzel fog
ható eredményeit, mint e téren. Az ügyes-bajos emberek nemcsak 
keresnek bennünket, hanem dicsérnek is. Híveink is azt mond
ják, meg a kívül állók is, hogy mi vagyunk ezen az úton a jó pap 
eszményképei. így könnyen azt gondolják nemcsak a hívek, de 
magunk is, hogy ez az út az evangéliomi egyház pásztorolásá
nak az útja. Nagy veszedelmet jelenthet ez az út, mert ahelyett, 
hogy Krisztus számára nyernénk meg lelkeket, a magunk szá
mára szerzünk tömjénező embereket. Emellett előfordulhat, 
hogy üresen hagyjuk a szíveket; előfordulhat, hogy a szívből ki
űzzük a Krisztust; előfordulhat, hogy bennünket szeretnek, nép
szerűségünk páratlan s ugyanakkor kiürítjük a templomot. Ez 
következik be, minden jó akaratunk mellett, ha embereket aka
runk szolgálni és nem az Urat.

További akadálya szolgálatunknak nem magunkban, hanem 
magunkon kívül van. Ez pedig az, hogy egy idegen világban 
élünk és végezzük szolgálatunkat. Olyan világban élünk, amely 
hivatalosan, szóval velünk együtt munkálkodik, de a céljai egé
szen mások, mint a mienk. Gondolok itt azokra a társadalmi, 
hatósági szervekre, melyeknek körében életünket éljük. Formára 
egyek velünk, de lényegében más úton mennek. A mi feladatunk 
a szolgálat, a világé az uralkodás. Minden társadalmi és hiva
talos tényező azt hangsúlyozza, hogy céljuk a vallásos élet fel- 
ébresztése és fejlesztése. A valóság azonban az, hogy eme mun
kánk végzésében mégis nagyon sokszor akadályokat gördíte
nek utunkba, sokszor munkánk végzését lehetetlenné teszik- A 
kívül levő világ célja nem az emberben van, hanem az emberen 
kívül és abban foglalható össze, hogy az embert mindenféle 
formában és mindenféle szállal odakösse a hatósághoz annyira, 
hogy későn, korán, otthon és a munkamezőn, az életben és a 
halálban az ember mindig a hatóságra tekintsen. Amennyiben 
a mi munkánk megfelel ennek az elgondolásnak, annyiban mel
lettünk a támogatás is, amennyiben azonban a mi szolgálatunk 
nem követi teljesen ezt az elgondolást, annyiban nemcsak külső 
támogatást nem kapunk szolgálatunk számára, hanem erős aka
dályokat találunk-annak végzése közben.

Akkor lesz ez a valóság teljesen világossá, ha ügyes-bajos 
dolga a hívek egyikét másikát anyagi, vagy szociális vonatko
zásban is oda vezeti a parochiára. Ha a parochiáról kiinduló 
megkeresés visszaérkezik — a hatóságon keresztül — az egyes-
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hez, a szemrehányást el nem kerülheti. Á szemrehányás tárgya 
pedig sohasem az, hogy igaztalan, törvénybe ütköző dolgot tett 
volna, hanem egyedül az, hogy hogyan kerülhette el a hatóságot. 
Mivel pedig az élet szövevényes szálai ma a legegyszerűbb em
bert is odavezetik a hatóság elé, mindig meggondolandó, hogy 
nem kárt okozunk-e a hozzánk fordulónak haszon helyett?

Ez alkalommal csak két akadályára mutattam rá pásztori 
szolgálatunknak. Mind a kettő megegyezik abban — bár az 
egyik bennünk, a másik rajtunk kívül van, — hogy külső aka
dályok. A belső akadályok, sajnos, a külsőknél is súlyosabbak.

Mindez azt a mérhetetlen felelősséget állítja szemeink elé, 
amellyel tartozunk égi hivatásunknak s azt a belső kényszert, 
hogy minden napunk s minden lépésünk odavezessen bennüket 
az elé az Ur elé, aki bennünket elhívott az ő aratásába, egyúttal 
az elé az Ur elé, akire feltekintve az a Pál apostol, aki egymaga 
többet munkálkodott, mint a többi apostolok együttvéve, — azt 
tudta mondani: mindenek lehetségesek nekem a Krisztus által, 
aki engem megerősít.

 Fábián Imre.

Ördögűzés.
(Egy fogházgondozó lelkész naplójából.)

. . . Amikor elolvastam új gyülekezetem lelkészi híványleve- 
lét, amely nagyjából lelkészi kötelességeimet is felsorolja, olyan 
különösen hatott reám ez a kitétel: „ ...k ö te le s  a kir. törvény- 
széki fogház evangélikus rabjait lelkigondozásban részesíteni1*. 
Különösen hatott reám ez a kitétel azért, mert a felsorolt többi 
lelkészi kötelesség már ismerős volt előttem, de a fogház-gon
dozás mikéntje egészen „terra incognita**. Fegyházat, börtönt, 
fogházat eddig csak kívülről láttam. Rabruhába öltözött evan
gélikusokkal sem volt még találkozásom . . .  Eddig csak ünnep
lőbe öltözött híveknek prédikáltam . . . ,  de hogyan férkőzöm 
hozzá azoknak a szívéhez, akikre lesújtott a törvény büntető Íté
lete? . . .  Egész csomó kérdés kavargott előttem.

A legelső bemutatkozó látogatásaim egyike a kir. ügyész
ség elnökéhez vezetett. Mindjárt ezt az alkalmat használtam fel 
arra is, hogy bejelentsem: a jövőben evangélikus részről én lá
tom el a felügyeletére bízott kir. törvényszéki fogház lakóinak 
lelki gondozását. Az elnök úr készséggel jön segítségemre és 
egy régi Rendelettárból mindjárt felolvassa a vonatkozó részt: 
, . . . .  a fegyencek vallásfelekezetek szerint egymás után temp
lomba vezettetnek s az ünnepélyes istentiszteleten kivétel nélkül 
s mindvégig jelen lenni tartoznak**. (1. M. E. 2106. sz. s 1880. 
augusztus 9.-én kelt rendelete 23. §. 3. bekezdés.)

A legközelebbi vasárnapon már el is indultam, hogy meg
tartsam életemben a legelső fogház-istentiszteletet. A szolgála-
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tóm felett való tépelődésemből csak akkor ébredtem fel, amikor 
odaérkeztem a fogház hatalmas tölgyfakapujához. Fegyveres őr 
tógád a kapuszín alatt s igazolásra szólít fe l. . .  Nem ütközöm 
meg rajta. Még nem ismer. Kötelességét teljesíti. . .  „Kérem ve
zessen a fogházfelügyelő úr irodájába! Ott igazolom magamat 
s feltárom érkezésem célját: evangélikus istentiszteletet akarok 
tartani rab-híveimnek.

Alig hangzanak el a fogházfelügyelő intézkedő utasításai, 
már is elindulunk mi magunk is. Míg végighaladunk a fogház 
hosszú folyosóin, a róm. kath. fogházfelügyelő megszólal mellet
tem: „A kir. törvényszéki fogháznak van külön kápolnája az 
istentiszteletek számára s mivel itt minden kincstári tulajdon, a 
fogház-kápolnát mindegyik egyház használja. Ugy-e, Nagytisz
teletű úr is ott kívánja tartani az istentiszteletet? . . . “ Nincs mó
domban az igenlő választ megadni, mert már is belépünk az 
ódon, több százéves, régi épületbe. Tipikus fogház-kápolna.. .. 
melyre egészen róm. kath. bélyeget nyomtak. Nem csodálom, 
Mária Terézia uralkodása idejében épült. Az oltárrészt egészen 
magas vasrács választja el a kápolna többi részétől. Csak ezeken 
a vasrácsokon keresztül látom magam előtt a mindössze 6 evan
gélikus rabot, a misztikus félhomályban. Az apró ablakokon át 
csak gyéren szűrődik át a világosság. A férőhelyek száma mind
össze csak 40, pedig a fogház létszáma állandóan 140—150 kö
zött mozog. Mi azonban — hála Istennek — megférünk benne. 
Most először örülök annak, hogy kevesen vannak a templomban!

Ez a gondolat éppen csak átcikázik az agyamon. Reverendát 
veszek.. . ,  énekeskönyvet keresek, de kiviláglik, hogy nincs. 
A rabok istentiszteletén nem szoktak énekelni, pedig — úgy ér
zem mindjárt — hogy itt különösen fontos szolgálatot végez
hetne az ének. De én sem gondoltam előre az énekeskönyvekre, 
kénytelen vagyok hát ének nélkül megkezdeni az áhítatot. 
Ézsaiás könyvéből az 55 fejezet 5 versét olvasom textusul. A té
mát így fogalmazhatnám meg: Az igazi szabadulás. . . ,  mely
független attól, hogy mikor szabadul ki valaki a börtönből. 
Imádság és áldás után a fegyőrnek éppen csak inteni kell, hogy 
meginduljanak a rabok az oltár mellől a börtöncellák felé. Hosz- 
szan utánuk nézek az ismeretlen embereknek . . .

. . .  A fogházfelügyelő irodájába kerülök vissza, hogy szol
gálatomat bejegyezzem a fogház naplójába, mely az istentiszte
leteket tartja nyilván. Kérésemre egy vastag könyvből egymás 
után keresik ki azoknak az embereknek a „fejlapját11, akiknek 
az előbb igét hirdettem. Ismerkedem velük ... Az első, ami fel
tűnik, hogy mind távoli evangélikus gyülekezetek népe közül 
valók. Szolgálatom tehát igazán misszió. Megköszöntem a fog
házfelügyelő szíves kalauzolását, aki mostmár tovább adja ren
delkezését alantasainak, hogy mint a fogház egyik lelkigondo
zóját, a jövőben akadálytalanul engedjenek be szolgálatom el
végzésére. Megnyílt tehát előttem az út a börtöncellák szomorú 
lakói felé is.

12*
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Hazaindultam . . .  Úe valami különös hiányérzet szorotlgatta 
szívemet. Nem voltam megelégedve szolgálatommal. Ezzel a tem
póval és merevséggel nem hiszem, hogy közel tudjak férkőzni a 
szívekhez. Enélkül pedig minden én szolgálatom csak „zengő 
érc, vagy pengő cimbalom...“ Valahogyan másként kell csinálni!

Nagy Miklós.

Régi magyar liturgikus imádságok 
az egyházi év ünnepeire.

Az /598-ból származó Keresztúri Agenda tartozékát képező 
„Az evangéliomok, es az epistolak: mellyeket esztendő altat 
szoktak az keresztyeneknek Gyüleközetibe olvasni, es hirdetni" 
című, Lethenyei István összeállításában használatba került lectio- 
narium 1631-bő\ és /634-ből való kiadásának a soproni líceum 
könyvtárában meglevő egy-egy példánya alapján közli:

Dr. theol. Jánossy Lajos 
egyetemi tanár.

30. Quasi modo geniti (Fehér-) vas. — Ep.: I. Ján. 5:4—10. 
Ev.: Ján. 20:19—31.

Ür Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk, hálát adunk 
mi tenéked, az te nagy és megmondhatatlan kegvelmességedért, 
hogy az te szent Fiadnak, az mi Urunk Krisztus Jézusnak általa, 
az evangéliumnak prédikálását és a szentségeknek szolgáltatását 
szörzetted az mi váltságunkra, hogy ezekbe bűneink bocsánatját 
találjuk. Kérünk tégedet, add az te Sz. Lelkedet az mi szívünkbe, 
hogy az te szent Igédet teljes szívvel hihessük, és az szentségek 
által az igaz hitben öregbedhessünk, és az örök boldogságra 
juthassunk. Ugyan azon te sz. Fiadnak Jézus Krisztusnak általa: 
Ki teveled és a Szentlélekkel él és uralkodik, etc. Ámen.

31. Misericordia Domini vas. — Ep.: I. Péter 2:21—25. — 
Ev.: Ján. 10:11—16.

Ür Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk, ki megtekin
tetted az mi nyavalyás voltunkat és az te sz. Fiadat pásztorul 
adtad, hogy ő minket az ő sz. Igéjével legeltessen és az ő oltal
mával mind az haláltól és mind az ördögtől megszabadítson és 
megoltalmazzon: kérünk Tégedet, add minekünk az te szent 
Lelkedet, hogy miképpen ez az Pásztor ismer minket és minden
ben gondunkat viseli, azonképpen mi is ismerhessük őt és teljes 
szívvel őhozzá ragaszkodhassunk, minden szükségünkben segít
ségért és vigasztalásért ő hozzá mehessünk, az ő szavát hallgat
hassuk és eképpen az örök boldogságra juthassunk. Ugyanazon 
te szent Fiadnak általa, ki Te veled és a Szentlélekkel él és ural
kodik, etc. Ámen.



175

32. Jubilatc vas. — Ep.: I. Péter 2:11—20. — Ev.: Ján. 
16:16—22.

Ür Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk, ki az te atyai 
jó ítéletedből minket, Te fiaidat ez világon ostor alatt akarsz 
tartani, hogy mi az te egyetlen egy Fiadhoz mind szenvedésében, 
és mind dicsőségében hasonlatosak legyünk: kérünk Tégedet, 
vigasztalj minket az mi kísértetinkben és háborúságinkban a 
te Szent Lelkeddel, hogy mi kétségbe ne essünk, hanem az Te 
sz. Fiadnak ez ígéretihez ragaszkodjunk, hogy az mi szenvedé
sünk kevés ideig való, de az öröm, mely követi az szenvedést, 
örökké megmaradandó, — hogy mi ez reménység által minden 
nyavalyát békeséggel szenvedhessünk és az örök boldogságra 
juthassunk. Ugyanazon te szent Fiadnak általa. Ki te veled és a 
Szentlélekkel él és uralkodik, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

33. Cantate vas. — Ep.: Jakab 1:17—21. — Ev.: Ján. 
16:5—15.

Ür Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk, ki az Te szent 
Fiadnak általa a Sz. Lelket minekünk ígérted, hogy ez világot az 
bűnről, az igazságról és az ítéletről megfeddje: kérünk tégedet, 
világosítsd meg az mi szívünket, hogy mi az mi bűneinket ismer
hessük, és a Krisztusbeli hitnek általa az örökké való igazságra 
juthassunk, és minden nyavalyáinkban és kísértetinkben magun
kat ezzel vigasztalhassuk, hogy az Jézus Krisztus ez világ feje
delmének, az gonosz ördögnek és az halálnak Urává lett, meg is 
akar minket minden ellen oltalmazni és az örök boldogságra 
vinni: Ki teveled és a Sz. Lélekkel él és uralkodik, etc. Ámen.

Vasárnapi és ünnepi beszédek.

Diadalmas hit.
Hunét után I. vasárnapra.

1. János lev. V. r. 4—10. v.
Legyőzni a világot! A világot bennünk és körülöttünk, min

den bűnével s érzékiségével, telve betegséggel s halállal — ezt 
a világot legyőzni s benne megállani, dolgozni, néki szolgálni, 
anélkül, hogy hatalmasai s erői rabigájába görnyednénk: mily 
fenséges cél! Ki éri ezt el? „Az a diadal, amely legyőzte a vilá
got, a mi hitünk." Ezt az igazságot fényesen igazolja jelenünk. 
Avagy nem tapasztalták-e milliók s bizonyították be a világnak, 
hogy mily győzedelmes erőt jelent egy vezérbe vetett hit? Meg
mutatták, hogy mit jelent hinni: önmagát teljesen átadni a ve
zérnek, feltétel nélkül szolgálatára állni, egész életét érte koc
kára tenni. Miként ezt hazafias lelkesedésből tesszük s vezérünk 
hű követésében minden ellenségünket legyőztük, úgy hit által az
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istennellenes világ minden gonosz hatalmát is legyőzhetjük; de 
csak akkor, ha az igazi vezért követjük. Nem használ akármi
lyen hit, mint némelyek vélik; azon múlik, hogy mit hiszünk s 
kiben hiszünk. Ezt mondja meg a mai szentleckénk: Csak a fel
támadott Üt Jézus Krisztusba vetett hit győzi le a világot! Mert 
csak Jézus Krisztus szabad minden világi megkötöttségtől és 
csak ő szabadíthat meg minket is ezektől.

1. Csak az győzheti le a világ minden gúzsba kötő hatal
masságait, akinek világfeletti ereje van. Úrrá kell lennie embe
rek és bűnök és minden felett, ami megköt, bajt, szenvedést és 
pusztulást okoz; ez végeredményben a sátán. Erre pedig egyedül 
Jézus Krisztus, Isten fia képes. Az idők teljességében ezért lett 
emberré s mindenben hozzánk hasonlóvá, kivéve egyet: szabad 
maradt a mindent leigázó világi megkötöttségtől. Csak egy kö
töttséget ismert, a mennyei atyja iránti engedelmességet. Iránta 
való szeretetből vette magára a világ bűnét és büntetését. Isteni 
szeretetétől hajtva megjelent e világban, kérte a János kereszt- 
ségét s ezzel a bűnös emberiséghez tartozónak vallotta magát, 
így „víz által jött", mint szentigénk mondja s az emberek ügyét 
a magáévá tette. Határtalan szeretettel felkarolta és szolgálta 
isteni kegyelemmel a bűnösöket. Ennél is nagyobb cselekedete, 
hogy magára vette bűneiket. Ezsaiás Lili. 4—5. Vérét ontotta 
értünk. Tehát nemcsak víz, hanem „vér által" is jött hozzánk. 
A keresztre feszítettet eltemették, de nem maradt a sírban. Har
madnapra dicsőségesen feltámadott, széttépte a halál bilincseit. 
Ezzel végérvényesen legyőzte a sátánt és annak világát minden 
csábításával, amelyet ismert, minden félelmével, amelyet átélt, 
minden gyötrelmével és elhagyatottságával, amelyet végig
szenvedett. Megdicsőült testben megjelent ismételten övéinek: 
Róm. iev. I. 4. így vált Jézus Krisztus a halálból való feltámadása 
révén szabadítónkká, Urunkká, Istenünkké! A világ minden 
bűne és a halál hatalma felett örök szeretetével diadalmaskodó 
Jézus Krisztus, apostolai s ezek nyomán az anyaszentegyház ál
tal, közkinccsé akarja tenni az örömhírt:

2. aki a feltámadott Jézus Krisztusban hisz, az legyőzi a vi
lágot, mert csak ő szabadíthat meg minket minden bűnös meg
kötöttségtől. Hiszünk-e feltétlen teljes odaadással Jézus Krisz
tusban, a mi Urunkban? Hozzá fűz-e bennünket a hitteljes sze
retet? Boldogító életközösségben, a gonosz világ minden szol
gai megkötöttségétől mentesen vívhatja kiki az élet harcát „aki 
hisz az Isten fiában." Ha Jézus Krisztus számunkra többet je
lent, mint minden, amit e világ adhat, vagy elvehet, általa bé
kességünk lészen, mert benne elnyerjük bűneink bocsánatát. Az 
ő szeretetében szívünk gazdagodik s rendületlenül bízhatunk 
benne még a szenvedés éjjelén is. Általa megerősödik akaratunk, 
hogy mindazt kerülje, ami a vele való közösséget széttéphetné; 
de arra is képesít, hogy felebarátainkért, egyesekért és né
pünkért, úgyszintén az emberiségért az ő rendelése szerint dol
gozzunk. Ezért kell az egyháznak missziót folytatnia. A Krisztus
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gyék az ő szeretetét. Uj élet ez; most már nem önmagát tekinti 
központnak az ember, hanem az „én“ szolgaságából felszaba
dulva, a Krisztus követésében és vele való közösségben, hit által 
legyőzi a keresztyén ember a világot.

Igaz ugyan, hogy a hivő szív is sok kísértésnek és kételke
désnek van kitéve s bizony nemritkán bűnbe is esik. Minél ko
molyabban vesszük hitéletünket, annál fájdalmasabban érezzük 
elbukásunkat. Tudja ezt az Ür is. Ezért adja a hit harcán mel
lénk a földön, „kik bizonyságot tesznek, a Lélek, a víz és a vér: 
és ez a három egy.“ Miként Mózes törvénye az igazság bizonyí
tására tanukat kívánt, így adja nékünk az Úr e hármat tanuul 
annak igazolására, hogy hit által az újélet szabadságában állunk, 
azaz hogy legyőztük a világot. A lélek tesz bizonyságot, akár 
csendben olvassuk otthon Isten igéjét, akár a templomban hall
juk annak hirdetését, hogy „nincsen senkiben másban üdvösség, 
mert nem is adatott emberek közt az ég alatt más név, mely ál
tal kellene nékünk megtartatnunk", mint egyedül a Jézus neve. 
Próbáld meg életedet a feltámadott Jézus nélkül berendezni és 
folytatni. Odamernél-e állani nélküle teremtőd és bírád, a min
dentudó és szent Isten elé? Aki komolyan veszi életét, az mene
déket csakis az érettünk keresztre feszített Krisztusnál keres és 
talál. Minél behatóbban vizsgáljuk igéje világánál éltünket, annál 
bűnösebbnek fogjuk azt találni. Arra nevel, hogy naponkint ke
ressük az Urat, szüntelen harcoljunk a bűn ellen, kérjük bűnbo
csánatát s mint Luther mondja: „naponkint meneküljünk a mi 
keresztségünkbe."

Ez a keresztség szentleckénk szerint a második tanunk. A 
keresztség vízében az Úr Jézus Krisztus mindannyiunkhoz eljött. 
A keresztség nemcsak puszta víz, hanem oly víz, mely Isten pa
rancsolatában foglaltatik s Isten igéjével van összekötve. Isten 
igéjével együtt keresztség, vagyis kegyelemnek és új életnek 
vize s a Szentiélekben való újjászületésnek fürdője. A bűnös em
ber így válik Isten gyermekévé. Ez éltünk nagy csodája, amelyet 
Isten kegyelméből naponkint újra tapasztalhatunk. De ép ezért 
kell az óembert mibennünk naponkinti bűnbánat és töredelmes- 
ség által elfojtani, hogy meghaljon minden bűnével s gonosz kí
vánságaival együtt és viszont naponkint új ember szülessék s 
támadjon fel, aki Istennek tetsző igaz és tiszta életet éljen. Ily 
engedelmességben Isten iránt szolgálhatunk legtöbbet magunk
nak és embertársainknak is.

Ha pedig meglankadunk, ő ád új erőt. Erről szól a harmadik 
tanunk, mert az Ür Jézus „vér által" is jön hozzánk szent vacso
rájában. Értünk is kiontott vérében, valamint miattunk megtöre
tett testében valósággal eljön hozzánk, hogy újból vehessünk 
bünbocsánatot, életet és üdvösséget. Életközösség azzal, akin a 
halálnak már nincs hatalma! Lelkipásztori szeretettel és hűség
gel kísér bennünket a kísértés és a harc idején. Nem kell a bűn 
súlya alatt összeroskadnunk, mert az ő keresztje lábánál lerak
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hatjuk annak terhét. Egyben új erőt nyerhetünk bűnös voltunk 
dacára is a szolgálatra, mégszentelődésre és a szeretetre. A múló 
lét minden baja és nyomorúsága közt, úgyszintén a mindennapi 
életben és halálunk óráján is bizonyosak lehetünk megsegítő és 
megmentő kegyelmében.

Ez a három tanú, mindegyik külön is, de mégis felbonthatlan 
egységben, erősít és bátorít, hogy a Jézus Krisztussal való élő 
közösségben legyőzhessük a világot, miképen ő is legyőzte azt.

Persze nem jut el mindenki ily hitre; Isten nem is erősza
kolja rá senkire. Feltárja ugyan szívét a keresztségben minde
neknek s hívogatja Szentlelke által, az anyaszentegyház munká
jával szabad elhatározásra s boldogságra az embereket. Korunk 
egyik legfájdalmasabb sebe, hogy népünk ezrei nyíltan szembe
fordulnak Istenünkkel és a feltámadott Jézus Krisztussal. Meg
rázó erővel mondja az ilyenekről az apostol: „Aki nem hisz az 
Istennek, hazuggá tette őt; mert nem hitt abban a bizonyságté
telben, amellyel bizonyságot tett Isten az ő Fiáról." Bizony áll 
ma is, mint mindenkoron: I. Kor. lev. I. 18. A keresztyén egyház 
legszentebb feladata, hogy belekiáltsa s belevigye népünkbe az 
Isten mentő szeretetének és üdvözítő kegyelmének örömhírét; 
mert csak az győzheti le a világot, aki hisz a feltámadott Úr Jé
zus Krisztusban, aki egyedül szabadíthat meg a bűntől és e világ 
minden megkötöttségétől.

Érthető ezekután, hogy miért választotta az ókori egyház a 
húsvéti ünnepeket közvetlenül követő vasárnap számára ép ezt 
az igét. Miért oly szép a húsvéti idő? Talán mert a tavasz jő? 
Husvét nélkül is eljönne az. Avagy talán azért, mert az újra
ébredő természet sejtet valami halálutáni feltámadást? Bizony 
lesz feltámadás, még az istentagadók számára is; csakhogy íté
letre és örök kárhozatra szóló. A húsvéti időszak azért oly gyö
nyörűséges, mert a feltámadott Jézus Krisztus üres sírja felől 
immár évezredeken át hangzik a diadalének: „Elnyeletett a ha
lál diadalra. Halál, hol a te fulánkod? Pokol, hol a te diadalmad?" 
Minden hívő lélek boldogan felel rá: „Az Urnák jobbkeze ha
talmasan cselekedett!" „Hála az Istennek, aki a diadalmat adja 
nékünk a mi Urunk Jézus Krisztus által." „Az a diadal, amely 
legyőzte a világot, a mi hitünk."

t D. Priegei Frigyes,
a breslaui ólutheránus lelkészképző szeminárium igazgatója.

Ford.: Hanzmann Károly.
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Csendességben az Isten előtt.
Husvét után II. vasárnapra. Zakariás 2 13.

Mai istentiszteletünket Isten előtti elcsendesedés előzte 
meg és ezzel egy kissé másként kezdődött az istentisztelet, 
mint egyébként szokott. Beszéljünk most arról, hogy miért 
tettük ezt.

Ma már sok ezer templomban prédikálnak és mázsaszámra 
jelennek meg a keresztyén könyvek, iratok. A bibliaterjesztés 
óriási arányokat öltött. Egyszóval a világ krisztianizálódása 
számbelileg valóban szépen megy.

És mégis olyan kevés a változás. Mily sok a bizonyságtevő 
és mégis olyan kevés történik. Mily kevéssé érezhető ennek a 
léleknek a hatása, a politikában és társadalomban, egyházban 
és iskolában, családban és saját magunkban.

Ezt tudjuk mindannyian és bánt bennünket a keresztyénség 
erőtlensége. Keresztyénségünk nem tesz bennünket olyan 
erőssé, olyan bizonyossá, olyan örvendezővé, mint amilyennek 
lennünk kellene.

Valami itt nincs rendjén. Valahol porszemnek kell lenni a 
kerekek között, ezért nem vágnak össze pontosan a kerekek, 
vagy talán rosszul vannak elhelyezve? Mi van itt tula.jdonképen?

Némelyek azt mondják: „ennek oka Krisztus. Ha Ő való
ban élne, akkor életet teremtene." Az ő számukra a holt keresz
tyénség halott Krisztust jelent.

Mások a hibát a dogmatikában keresik. Azt mondják: 
egyes dolgokat másként kell értelmeznünk, akkor majd helyt 
leszünk.

Vannak olyanok is, akik rájönnek arra, hogy a hibának 
bennük kell lenni. De ha nekik igazuk van, akkor ennek igen 
nagy és igen általános hibának kell lenni. Akkor a keresztyén
ség, azaz mi, valami egészen fontosat, valami centrális dolgot 
csinálunk rosszul. Valahogy úgy, mint aki vízvezetékből akarja 
öntözni a kertet, de nem nyitja ki a csapot, vagy, mint az, aki 
csónakázni akar, de hiába feszül neki az evezőnek, egy tapottat 
se mozdul a csónak, mert elfelejtette eloldani a csónakot.

Micsoda hibát követtünk hát el, hogy az egyház, a keresz
tyénség gépezete olyan keveset produkál, olyan szánalmasan és 
annyira nem rentábilisan dolgozik?

Úgy gondolom, hogyha nem is az egyetlen, de mindenesetre 
egyik ok az, hogy nem vagyunk csendességben az Isten előtt, 
nem tudunk némák lenni az Isten előtt és ezért nem szólhat hoz
zánk az Isten és ezért amit teszünk, Isten nélkül történik. Lehe
tetlen lelki gondozást végezni ott, ahol az, akinek szolgálatán 
akarunk lenni, annyit beszél, hogy képtelenek vagyunk tőle 
szóhóz jutni.

Felfohászkodunk az Istenhez, de nem engedjük az Istent 
szóhoz jutni. Úgy teszünk, mintha telefonon felhívnánk valakit, 
de folyton csak mi beszélünk és elfelejtjük a telefonkagylót a
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fülünkhöz tenni, hogy meghalljuk annak szavát, akinek beszé
lünk. Nem adunk az Istennek alkalmat arra, hogy szóljon hoz
zánk, hogy feleljen nekünk.

Mi papok is nagyon sokat beszélünk. Prédikáló egyház 
v agyunk és nem Isten előtt csendben hallgató egyház. Pedig nem 
az a fontos, hogy mit mondunk mi, hanem, hogy mit mond az 
Isten. A prédikáció sem más elsősorban, mint továbbadása an
nak, amit az Isten mondott. Ha ennél többet mond a lelkész, 
akkor már túl sokat beszél.

Ezt kitűnő érzékkel ismerte fel Luther, amikor ezt mondja: 
,.Ha a Szentlélek kezd prédikálni a szivedben, akkor öreá fi
gyelj, fogd be a szád, hagyd a saját gondolataidat, maradj 
csendbe és hallgass arra, aki mindent jobban tud, mint te.“

Kierkegaard igy ír: „Minél áhítatosabb és bensőségesebb 
lett imája, annál kevesebb mondanivalója lett. Végül egészen el
csendesedett. most már csak hallgatni, figyelni tudott. Előbb azt 
gondolta, hogy imádkozni annyit jelent, mint beszélni. Most 
megtanulta, hogy az imádkozás elcsendesedő felfigyelést jelent. 
Az imádkozás nem azt jelenti: a magad szavát hallgatni. Imád
kozni valóban ez: „csendben lenni, némán maradni és figyelni, 
míg a könyörgő hallja Istent.'1

Ugyanezt mondja a 62. zsoltár is: „Csak Istenben nyugszik 
(csendesedik) meg lelkem, tőle van az én szabadulásom." Istent 
eddig nagyon is mások közvetítése után ismertük. Ismerjük Őt 
meg közvetlenül, amihez az kell, hogv hozzá menjünk és en
gedjük szólni. Az álmából felébresztett Sámuel is így kiált fel: 
„Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád."

Az imádkozásnak az a része a legértékesebb, amikor ebben 
a párbeszédben mi elhallgatunk és Isten beszél. Rendkívül fontos 
dolog tudni azt, mit akar velünk az Isten és tudni azt, hogy 
épen ma, pontosan ebben az órában és személy szerint épen ne
kem mit akar mondani, ezért engednem kell, hogv szólhasson 
az Isten és olyan állapotban kell lennem, amelyik alkalmas arra. 
hogy Isten igéjére és vezetésére figvelhessek, más szavakkal: a 
hallgatás a mi felkészültségünk az Isten számára.

így tett Jézus is. Ismételten is azt olvassuk róla az Evangé- 
liomban, hogy visszavonul a magányba, hogy csendességben le
gyen az Isten előtt. Mindig, valahányszor Jézus Isten előtti csen
dességben volt, utána valami nagy dolog történik. Ott gyűjt új 
erőt, megtöltekezik, mint az akkumulátor, amelyet éjszakára 
bekapcsolunk az elektromos hálózatba, onnan kap uj megbíza
tásokat és így valóban Isten vezetése alatt áll és amit tesz, si
kerre is vezet. így van ez velünk is. Ha reggel volt Isten előtti 
elcsendesedésünk, akkor napközben mi is Isten vezetése alatt 
állunk és az ilyen napok dolgait Isten fel tudja használni, hogy 
— amint Blumhard kifejezte magát — „ramazurit idézzenek 
elő a mennyben."

Hogy miről van itt szó, arra jó példát látunk a szemklini
kákon; Minden reggel egy órára bekötözik a páciens szemét és
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a sötétség gyógyitóiag hat, felszabaditja, tehermentesíti a szem- 
izmokat. így kell minekünk is lelkileg felszabadulni, hogy legyen 
bennünk hely az Isten számára. Ez azonban épenséggel nem 
könnyű dolog. Még az úgynevezett nagy emberbarátoknál és 
jótevőknél is rettenetes erővel áll a középpontban a saját énjük 
(entsetzlich Ichbezogen.) Mindent önmagukkal hoznak kapcso
latba, ők a jótékonyak, kegyesek, barátságosak. Mindennek 
azonban másként kell lenni. Nem ők cselekszenek, hanem a 
Szentlélek cselekszik általuk.

Csak az a fényképezőgép ad jó felvételt, amelyiknek belseje 
teljesen sötét. Az olyan fényképezőgép, amelyiknek belsejébe 
beszűrődik a fény, nem használható épúgy, mint ahogyan rossz 
hangszóró az olyan, amelyiknek saját magának is van zöreje.

Amikor gazdasági alkalmazásban voltam, társaimmal 
együtt minden este jelentkeznem kellett a gazdatisztnél, akitől 
megkaptuk a másnapi teendőnket, amelyek — lévén nagy a gaz
daság, — olyan bőségesek voltak, hogy alig győztük írni. Igv 
van ez abban a vonatkozásban is, amiről most beszélünk. Az 
Isten előtti elcsendesedésíinkben néha olyan sok utasítást ka
punk, hogy leírni is alig győznénk. Emberek neve iut eszünkbe, 
akiknek szolgálatot kell tennünk vagy valamit jóvá kell ten
nünk, megbízatásokat kapunk, ezt meg ezt el kell hagynunk, 
valami dologban össze kell magunkat szednünk, amott engedé
kenynek lenni. De még akkor is, ha semmi se jut eszünkbe, ha 
semmise „jön“, ez is így jó és így szükséges nekünk. Naofürdő 
volt ez számunkra, amely egész napon át üdévé tesz és bacilu- 
sokat öl bennünk. Az ablak, amit reggel kinyitottunk, egész nap 
nyitva marad, beárad a mennynek ragyogó fényessége és üde 
levegője, hogy átjárjon bennünket napi törődéseink között. Aki 
naponként megfürdeti lelkét Isten napfényében, az egészen más
ként fogja érezni magát napközben, mint az, aki ezt nem 
teszi meg.

Erre az elcsendesedésre természetesen szükségünk van 
mindennap, ez a legszükségesebb lelki hygiénia. Nem mond
hatom azt: tegnap mosakodtam, azért ma nem mosakodom.

De maga az, hogy hallgatjuk azt, amit Isten mond, még 
nem elegendő. Mi itt megbízatásokat, instrukciókat kapunk. Nem 
arra való ez az elcsendesedő felfigyelés, hogy Isten szórakoztas
son és simogassa a lelkünket, hanem itt történnie kell valami
nek. Fontos az engedelmességre való beállítottság, készen kell 
állnunk arra, hogy Istennek teljesen átadjuk, kiszolgáltassuk 
magunkat. Minél teljesebben tesszük ezt meg, annál több tenni
valóval bízatunk meg. A hangsúly ezen a szócskán van: teljesen. 
Tekintet nélkül arra, hogy nehéz, majdnem teljesíthetetlen fel
adat elé állít bennünket. Teljes odaadás. Teljes felajánlása 
erőnknek, érdekeinknek, tehetségünknek, időnknek, kedvtelé
seinknek, barátságunknak és minden javainknak. Mindent a 
Jézus lábaihoz: „Uram Jézus, életem, halálom, szenvedésem le
gyen a tied, akár élek, akár halok, csak a tied maradok!"
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Azt gondolhatná az ember: ez túl sok, ez nem megy, ez ra
jongás. Ismerek embereket, akik ezt egészen komolyan vették 
és mondhatom, sohase találkoztam még örvendezőbb keresztyé
nekkel. Abból, amit ők odahelyeztek Jézus lábai elé, Jézus sem
mit se vett el tőlük, hanem megtisztítva, megszentelve adta vissza 
nekik. A katholikusoknál szokásban van, hogy bizonyos tárgya
kat átadnak a papnak, hogy szentelje meg és akkor megszen
telve visszakapják, az a hitük, hogy ezzel valami különleges erőt 
nyernek azok a tárgyak. Éhez hasonló dolog történik itt is: 
földi életünk minden dolgát és saját magunkat átadhatjuk Jé
zusnak és kérhetjük Tőle, hogy szentelje meg és így adja vissza 
nekünk uj értékkel. Egész bizonyos, hogy ezzel nem leszünk 
szegényebbek, hanem inkább gazdagabbak, boldogabbak. Cso
dálatos, mennyire megtelik az életünk tartalommal attól kezdve, 
hogy az Isten vezetése alá kerülve, a hitben való engedelmesség
ben élünk. Eltűnik az ellenszenv, feloldódnak a feszültségek, 
megszabadulunk az aggodalmaktól, megtelünk örömmel, k i
tágul azoknak az embereknek a köre, akiket szeretünk és 
akik bennünket szeretnek, megszűnik elhagvatottságunk és a 
hűvös légkör, a keserűségnek nem lesz helye többé bennünk.

Csalódásainknak vége szakad, mert Krisztus mindig megóv 
a csalódástól. Jézus erejével sikerülnek olyan dolgok, amikről 
álmodni sem mertünk volna. Valóra válik Pál apostol igéje: 
„Minden lehetséges nekem a Krisztus által, aki engem megerő
sít." Úgy van ez, mint a hajóval. Lehet az még olyan kitünően, 
fényűzően és praktikusan felépítve és berendezve, ha hiányzik 
a kormánylapát, a viharban tehetetlen és vihar nélkül is ki van 
szolgáltatva minden sodrásnak, végül is minden nagyszerű fel- 
építettsége dacára rá kell szánnia magát az S. O. S. segélykérő jel 
leadására. De ha a kormány és a kormányos helyt van, nyűgöd 
tan úszhat a hajó. Életünk hajóját Krisztus kezeli. Erre van ne
künk szükségünk. Vannak emberek, akik rettenetesen félnek a 
kormányostól, mert abszolút engedelmességet kíván.’De ez a 
félelem oktalan dolog. Igaz, hogy Jézus sokat követel tőlünk, 
de nem túl sokat.

Ő egyáltalán nem kíván tőlünk heroikus dolgokat. Mindig 
csak a legközelebbi lépést. Csekélységeket. Még a nagyvonalú 
élet is csupa kicsiségekből tevődik össze épúgy, mint a leghatal
masabb betonépítmények csupa kavics és homokszemekből álla
nak. Épen ezekről a kicsiségekről van szó, ezek kellenek néki, 
ezeket vigyük Hozzá. Ő majd hozzáteszi a megfelelő kötőanya
got és épít belőle valami nagyot, valamit, ami érdemes a fárad
ságra és amit Isten felhasználhat.

Felséges élet a Jézus által kormányzott élet. Ott nincs 
többé véletlenség az életünkben. Épen ezek a véletlenségek, 
ezek a sorscsapások, amelyek ellen védekezni nem tudunk és 
amelyeket semmiképen sem vagyunk képesek hasznunkra for
dítani, ezek okozzák a legtöbb bajt. Eddig az volt az érzésünk: 
minden nap történhet velünk valami rettenetes dolog, most pe-



%  már abban a bizonyosságban élünk: semmi sincs többé, ami 
engem megrémíthetne, mert Jézus veiem van. Neki adtam át az 
életemet.

Az eredmények egészen gyakorlatiak. Sem okom, sem jo
gom többé arra nincs, hogy ideges legyek, mert ami idegesség, 
az mindig türelmetlenség és aggodalom, már pedig mind a kettő 
bűn. Megszűnik ez a hajsza és túlságba menő tevékenység. Most 
már nem tőlem függnek a dolgok, hanem sokkal inkább Krisz
tustól. Nekem csak hűségesnek kell lennem és ez sohase lehet 
sok. Most már mindig és mindenütt a Krisztus atmoszférájában 
vagyok és ez mindig jó és örömteli atmoszféra. Ott az emberek 
barátságosak, türelmesek egymással szemben, ott elbírják az 
emberek egymást és önmagukat, eltűnik a sötét gond, megsza
badulunk attól az egyetemes emberi bajtól, hogy a mának gond
jait megtetézzük a holnap és a holnapután gondjaival. Krisztus 
azt mondja: ne aggodalmaskodjatok. Ez nem azt jelenti: egyál
talán ne aggodalmaskodjatok, hanem azt jelenti: csak a mára 
legyen gondotok. Gondot okozni magunknak a holnap miatt 
ostobaság, mert Krisztus holnap is ott lesz és mert holnap olyan 
dolgok történhetnek, amelyek mai gondjaimat a holnap miatt 
egészen értelmetlenné teszik.

Testvérem, az maga is egy egész prédikáció volna, ha az 
ember minden oldalról meg akarná világítani, milyen más és 
milyen felséges minden, ha az ember az életét átadja Jézusnak és 
az ó  lelkének vezetése alatt áll. Egy ilyen prédikáció alapigéjéül 
Pál apostolnak ezt a ragyogó kijelentését kell, hogy válassza: 
„Íme a régiek elmúltak, ime mindenek megújultak."

Lássátok, mindez azzal kezdődik, hogy csendben maradunk 
előtte és engedjük, hogy szívünkhöz szóljon.

Nemde ha egy kiváló ember jön közénk, egyszerre csend 
lesz, a teremben minden zaj elnémul, csak az ő hangja hallik és 
mindenki odafigyel? Amikor Isten lép közénk — amikor imád
kozunk, épen erre kérjük, — akkor ne legyünk csendben előtte 
és ne arra figyeljünk, amit Ő mond?

Testvéreim, azt tiiszem mindannyian érezzük, kell valami
nek történnie Istennel való érintkezésünkben. Ha nem tanulunk 
meg felfigyelni, sohase leszünk képesek igazán engedelmeskedni.

Miután ennek ilyen elhatározó jelentősége van, az Isten 
előtti elcsendesedésünk idejére el kell reteszelnünk magunkat. 
A világ felé nyíló ajtókat és ablakokat be kell zárnunk és így 
megakadályozni azt, hogy a világ belebeszéljen az Istennel való 
párbeszédünkbe, azaz, hogy Istennek velünk való beszélgetésébe.

Ehez részünkről erőfeszítésre van szükség. Csak az képes 
Isten előtt elcsendesedni, aki tudja azt, hogy ezekben a pillana
tokban ez a legnagyobb dolog, amit ő egyáltalán megtehet. 
Minden egyebet félre kell tennie, bármily nagynak és fontosnak 
látszanak is azok és alárendelni a mindenekfelett valónak, an
nak, hogy Istentől erőt, világosságot és vezetést nyerjünk a 
megkezdett napra. 
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Sert) az alvás, sérti úí evés, sérti az üzlet, sem a telefon, sérti 
semmi nem olyan fontos, mint az, hogy alkalmat adj az Istennek 
arra, hogy szóljon hozzád.

Az ilyen alkalmak jelentik önmagad, családod, üzleted, ha
zád és a világ megmentését, mert az az erő, amelyik egyetlen 
bűnöst meg tud menteni, egv egész világ megmentésére is 
elegendő.

Ahol ezeket az alkalmakat figyelmen kívül hagyják, ott a 
világ minden erőfeszítése sem elegendő ahoz, hogy ez a világ a 
nyomorúságból és a káoszból kiemelkedjék.

Ezért testvéreim, ha azt akarjátok, hogy mássá legyen az 
életetek és összhangban álljon az Isten terveivel, keressétek az 
Isten előtti elcsendesedést és akkor csodálkozni fogtok azon, mi 
minden történik veletek, mert jelen van az Isten.

W. J. Oehler,
svájci (Heinrichsbad) oxfordista lelkész.

Ford.: Molitórisz János.

A boldog szomorúság.*)
Hasvét után III. vasárnapra.

János 16 :16—-22.
Jubilate a vasárnapnak ősi neve és erőteljesen zeng végig az 

örvendezés hangja ennek a napnak szent evangéliumán. Meg
előző szeretettel edzi az Ür Jézus aggódó tanítványait a reájuk 
váró nehézségekkel szemben. Be akarja őket avatni abba a ti
tokba, hogy tanítvány-módra viselhessék el a szomorúságot, —* 
mert a szomorúság kikerülhetetlen. — Jézus igazi tanítványa 
számára ezenkívül a szomorúság teljesen nélkülözhetetlen. 
Egyáltalán nem is lett volna jótétemény az, ha az Ür eltüntette 
volna a gondot és aggodalmat élet-útjukról. Jó, hogy a keresz
tyén élet rendje ez: „sok háborúságon által kell nékünk az Isten 
országába bemennünk11 (Ap. Csel. 14:22.). így a szorongattatás, 
szomorúság: próbája lesz annak, hogy igaz-e a tanítványszere
tet?! Nélküle senki se lesz Isten gyermeke, — a keresztyén hívő 
életének az útja szomorúsággal van kirakva.

Kishitűségre, elcsüggedésre azonban semmi okunk sincs. 
Ellenkezőleg! A szomorúság csak pitvara az örökkévalóságnak, 

drága kincs, amelyről a hívő tapasztalata vallja: „ne veszesd 
el, mert áldás van benne". (Ézs. 65:8.) Már ez is magában fog
lal valamit a boldogságból, üdvösségből, mert az Isten szerint 
való szomorúság végső sorban Isten Szentleikének tulajdon 
műve, aki bennünk együtt szenved velünk. így a szomorúság

*) Ek Emanuel rimbo-i parochus lelkész, igehirdetését erősen jellemzi 
az elmélkedés, az elmélkedő elmélyedés. Prédikációi közül minden évben 
megjelenik egy-kettő traktátus formában is. Itt közölt igehirdetése 1934-
ben jelent meg a fenti címet viselő traktátusként.
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nem is lehet mássá, mint az örom lépcsőfokává. Boldog, áldott 
az ilyen szomorúság! — Ez nem rémít el Istentől, hanem éppen 
ellenállhatatlanul vonz Hozzá. „Lásd meg“ — ezt akarja mon
dani ma a Mester — „a szomorúság boldogságát, az öröm ha
mar beköszöntét a most rátok nehezedő szomorúságban, hogy 
boldog lehess szomorúságodban11. — Isten a „kevés idő" szomo
rúságában soha el nem vehető boldogsággal ajándékoz meg 
bennünket!

I. A boldog szomorúság megerősíti Istennel való közössé
günket a Jézus Krisztusban.

Vannak időszakok a mi életünkben, amikor úgy látszik, 
mintha Jézus elvétetett volna tőlünk. Ilyenkor a lelkem elha- 
gyottságban vergődik, — a kiváncsi világ pedig értelmetlen te
kintetével annál bántóbban kutat végig engem. Már-már magam 
is hajlandó vagyok a kétségbeesésre. Amikor azonban legsöté
tebb az éjszaka lelkemben, valami arra késztet, hogy felfigyel
jek szomorúságomban. Ez az ige, a mai evangélium az, ami fel
emel és magával vonz, hogy bátran, valóban merészen hatoljak 
tovább a szomorúságban: Jézus it t  akar találkozni velem zavar
talanul. A lelkem soha sincs annyira megvédve az Isten számára, 
mint a tanítvány-módra viselt nyomorúságban. Ez a szomorúság 
nem választja el egymástól az Istent és lelkemet. Ez a szomorú
ság egyesít! Maga Isten hordozza életemet, — a szomorúságo
mat is. Amikor Jézus leginkább látszik hűtlennek irántam, akkor 
hű ő csak igazán! Csak Egy volt — egyedül Ő! —, aki magára- 
hagyatott, aki szomorú volt értem mindhalálig, hogy nekem so
hase kelljen egyedül vívnom harcomat. Az Ö hűségére egészen, 
nyugodtan támaszkodhatom! — Meleg szeretettel mondja az Ür, 
hogy eljön a viszontlátás. A szomorúság éjjelére elkövetkezik 
a boldogság napja, — még akkor is, ha esetleg köd és felhő mu
tatkozik is a felkelő nap előtt. Az igazi közösség az Istennel és 
az Üdvözítővel szét nem törhetik, sőt a szomorúság által csupán 
mélyebbé, bensőségessé válik. A gond, aggodalom már magá
ban hordja a boldogság gyümölcsét.

A boldog szomorúsággal megszentelt, megerősített Isten
nel való közösség embertársainknak is áldásul lesz. Erről mondja 
a kegyes Seriver: „Isten gyermekei olyanok, mint a templom 
harangjai. Őket érik az ütések és a többiek hallják csengésüket. 
Minél keményebbek az ütések, annál hatalmasabban zeng a hang
juk és annál messzebbre elhallatszik az Ür üzenete minden 
lélekhez11.

II. A boldog szomorúság állandó életújulás erőforrása.
„A ti szomorúságtok örömre fordul11, mondja Jézus és ígé

retét megerősíti ezzel a szóval: „bizony!11 Jézus tanítványainak 
semmiféle más tapasztalásából nem született olyan boldog ma
gasztalás ezen a világon és olyan erős hűség Isten iránt, mint a 
szomorúságnak örömre fordításából. Ebben tör napfényre a szó-
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morúság forrás-ereje a hívek kibeszélhetetíen boldogságára. 
A tanítványok öröme: — a szomorkodók öröme. Az ilyen öröm 
felfoghatatlan ennek a világnak, pedig diadalmasan, ellenállha
tatlan erővel árad felénk azokon az utakon, amelyekre előbb a 
szomorúság kényszerített bennünket. Ezt az örömet senki el 
nem veheti tőlünk, mert Krisztus kegyelméből mélyen gyökeret 
vert a szomorúság jó talajában. A gond is, az öröm is eggyé 
lett velünk. A gond-szomorúság nem tűnt el, hanem itt van: — 
átváltoztatva örömmé. A fájdalomnak összetörő órája Isten te- 
remtő-pillanata lett, — igaz, hogy ésszel fel nem fogható, ke
serves, — de boldog, boldogító. Minél mélyebb a megelőző 
gond és szomorúság, annál túláradóbb aztán az öröm.

Krisztus követői alázatosan és hitbeli bizonyossággal tekin
tenek fel Királyukra, ő  erőtlenségüket erőre, fájdalmukat 
örömre fordította. Örömünk töretlen, elpusztíthatatlan, mert a 
passió csodaforrásának mélységéből támadt. Maga az Isten sza
badított ki az ínség torkából tág mezőre, ahol nincs szorongat- 
tatás". (Jób 36:16.)

III. A boldog szomorúság szárnyat ad örök hazánkba vá
gyódásunknak.

„Egy kevés idő“. Ismételten visszatér ez a csodálatosan gaz
dag vigasztaló ige evangéliumunkban. Minden ínséges óránkban 
megelevenedik és felfelé mutat. Ez a mi keresztyén életünk me
lódiájának alap-hangja nyomasztó időkben: „Egy kevés idő!“ 
Nem aggodalmaskodhatom reám nehezedő ínségemben, hiszen 
Krisztus megváltottjának az útja csak átvezet mindezen, — a 
szomorúság hamar eltűnik, csak boldogsága marad meg mind
örökké. Amikor a szomorúság betöltötte hivatását ezen a vilá
gon azzal, hogy azoknak, akik Istent szeretik, kibeszélhetetlenül 
boldog dicsőséget készített, akkor Isten elveszi azt mindörökre. 
Akkor a viszontlátás végérvényessé válik. Az Ür összegyűjti 
azokat, „akik a nagy nyomorúságból jöttek és akik a Bárány 
vérében fehérre mosattak1' (Jelen. 7:14.), hogy most — mintegy 
álomból életre keltve — szemtől-szembe láthassák a boldogság
nak azt a tündöklő fényességét és gazdagságát, amely azelőtt 
földi életük hirtelen tűnő-múló szomorúságába volt elrejtve.

Uram, alázatosan és mégis bátran kérlek Téged: ajándékozz 
meg a szomorúság boldogságával! Ámen.

Ek Ernmanuel
rimbo-i parochus lelkész.

Svéd eredetiből fordította: Dr. J. L.
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Az igazság diadala.
Hasvét után IV. vasárnapra.

János evang. IV. r. 15—26.
„Oldd le sarudat lábadról, mert az a hely, amelyen állasz, 

szent föld.“ Ezt hallotta egykoron Mózes, amikor élte nagy órája 
ütött. Nem tölt-e el bennünket is hasonló érzés, amikor mai 
szentleckénkhez közeledünk? Oly oktatásról hallunk benne, ami
nőben sem azelőtt, sem azóta nem részesült senki. Amit Görög
ország bölcsei hiába kerestek, a lélek és igazság kincsei nagy 
bőséggel tárulnak fel egy tanulatlan és tisztátalan viszonyok 
közt élő asszony előtt.

A történelemben van egy korszak, amelyet „felvilágosodás“- 
nak neveznek. Az egyházban és államban, a nevelés és művelő
dés terén érzett sorompók és balítéletek eltávolítása volt eme 
kor törekvése. Nagy haladást ért el, de mégis nagyon megosz
lik a vélemény arra nézve, hogy vájjon többet ártott-e, vagy 
használt-e vele. Nemcsak a babona ellen küzdött az a kor, ha
nem a hit alappillérjeit is próbálta megingatni. Nemcsak régi 
balítéleteket küszöbölt ki, hanem újakat is létesített; nevezete
sen azt, hogy a nagy műveltség és sokoldalú tudás összeegyez- 
tethetlen a keresztyén hittel, de legalább is nélkülözhetővé teszi. 
Testvéreim, az igazság sohasem nélkülözhető. Mivel pedig az 
Urnák a samáriai asszonnyal folytatott beszélgetésében az Istent 
kereső igazságról, a legfőbb igazságról van szó, azért feltétlenül 
szükséges, hogy maga az Ür világosítson fel bennünket és 
mondja meg a teljes igazságot. Szava az igazság diadalát jelenti 
egy tévelygő, bűnös emberi szív felett. Az igazság diadala mit 
eredményez? 1. önismeretet, 2. istenismeretet, 3. üdvismeretet.

1. Minden oktatás egyszerű és közelfekvő dologból indul ki 
s fokozatosan tér át nehezebb és legnehezebb kérdésre. Az Ür is 
e szabályhoz tartja magát. Az igazság, amelyre elsősorban szük
sége van az embernek, hogy az Ür Jézust megértse, az önisme
ret. Ama samáriai asszony, bármily csekély volt is a műveltsége, 
nagyjában ismerte népe vallási és faji viszonyait; de sem a Ga- 
rizim hegy kultusza, sem halvány messiáshite nem tárta fel szíve 
s élte legbensőbb kárát. Hogy ezt meglássa, ahhoz el kellett jön
nie annak, akit az asszony prófétának nevez s aki őt teljesen 
megismerte.

Testvéreim, mindez gondolkodásra késztet. Azt mutatja, 
hogy a vallási ismeret, egyház- és hazaszeretet magában nem 
elég. Az ember évtizedeken át borzasztó önámításban élhet. Azt 
képzelheti, hogy nála minden rendben van s hogy Istennek 
kedve kell, hogy teljék benne. Pedig csak öncsinálta bálványt s 
nem az igazi, élő Istent imádta. Ez megnyilvánul minden komoly 
próbánál, amely engedelmességet, hitet és döntést követelt. 
Ilyenkor a bálvány cserben hagy s az ember magára marad 
csüggedtségével s bűntudatával. Nem tudja maga felett azt az 
Jstent, akinek közelléte megaláz, de fel is emel. Nem érzi azt az
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igazságot, amely1 az emberi vélemények fölött áll, haneni csak 
nézeteket, amelyek harcban állanak egymással. Keresztyén gyü
lekezetnek az élethez való jogát azzal kell igazolnia, hogy tag
jai szóval és cselekedettel határozottan és világosan bizonyságot 
tesznek azon hatalmasságról, amelyre támaszkodnak s hirdetik 
azt a kegyelmet, amelyben részesültek. Mindazok, akik az egy
ház és gyülekezet megújhodását szorgalmazzák, kell, hogy ab
ban keressék igazolásukat, hogy viselkedésükkel és életükkel az 
Isten igéje ítélete alá helyezkedjenek, mint ahogy azt másoktól 
is megkívánják. Ha az igazság diadal maskodhatik s eljutnak 
mindnyájan önismeretre, akkor nincs messze az a nap, amikor 
civakodó testvérek találkoznak annak lábainál, aki Sikár kutjá- 
nál tanított. De nem titkolható el, hogy a hamis felvilágosodás 
szelleme erősen kísért még ma is a népiség és faji jelleg túlzott 
hangoztatásával, amikor a bibliát a német érzületnek megfele
lően akarják átírni és „sémita alacsonyabbrendűségétől“ meg
tisztítani. De nem épen a „felvilágosultak" által annyira magasz
talt Nitzsche volt az, aki, mint a keresztyénség heves ellenzője 
igazolta azt, amit a szentírás minden igaz ismeret alapjaként je
löl meg, bár túlzásnak mondják oly gyakran: „nincs, aki jót cse
lekedne, nincsen csak egy is." Ha szívünket s életünket az Isten 
igéjének tükrében vizsgáljuk, akkor az eredmény csak így szól
hat: „Felismerem álnokságaimat és bűneim mindig előttem van
nak." Az igazság első diadala, hogy az önismeret pitvarába vezet. 
Csak általa leszünk fogékonyak a továbbiakra, amiket Jézus az 
Istenről mond, általa az önismeret pitvarából az istenismeret 
szentélyébe vezet.

2. A samáriai asszony találva érzi magát s hamar áttereli a 
beszélgetést általános vallási kérdésekre. Nem akar kínos sze
mélyi ügyeknél időzni. Meg akarja mutatni, hogy magasabbrendű 
kérdések is érdeklik, de tanulni is kíván tőle az oly sokat vitatott 
vallási kérdésekre nézve. Ebben is mesterére akadt, aki nem áll 
meg általánosságoknál, hanem oly meggyőző erővel szól, hogy 
sietve hívja hozzá honfitársait.

Ahogyan a samáriai asszony felvetette a kérdést: Jeruzsálem 
vagy Garizim, úgy ma azt kérdik: protestantizmus, vagy kato
licizmus; országos egyház, vagy szabadegyház; biblikus keresz
tyénség, vagy szabadgondolkodó. Ha efféle kérdéssel Jézushoz 
fordulnánk, ma is ugyanazt válaszolná, mint egykoron: „Eljő az 
óra s az most vagyon, amikor az igazi imádók lélekben és igaz
ságban imádják az Atyát." Az Ür nem közönyös a történeti fej
lődéssel és adottsággal szemben. Világosan mondja: „Az üdvös
ség a zsidók közül támadt." A Bölcs Náthán három gyűrűjéről 
szóló mese, amely a keresztyénség, zsidóság és islam egyforma 
értékét hirdeti, nem hivatkozhatik Jézusra. Ép így mondhatjuk, 
hogy a reformáció a németek közül támadt. Tetszett Istennek, 
hogy az evangéliom új és mélyebb megértését egy német férfi 
előtt tárja fel. Azonban jól jegyezzük meg magunknak: mind
addig, xníg a zsidó zsidóságában hisz és nem abban az Istenben,
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akit a próféták hirdetnek néki; mindaddig, míg a protestáns 
protestantizmusában hisz, nem pedig abban az Istenben, akihez 
az evangélikus egyház vezetni akarja, téves úton jár. A történeti 
vallásközösség nagy áldása abban rejlik, ha az általa hirdetett 
ige bennünket Isten lélekben és igazságban való imádóivá avat.

Mit jelentsen az, hogy Isten lélek? Azt, hogy Isten függet
len a tér és idő korlátáitól. Még az ember is soktekintetben át
töri e korlátokat. Egy másodperc törtrészében évezredeket repül 
át, hogy az ókor valamelyik bölcsészével társaloghasson, avagy 
átszáll a világtengereken és kapcsolatot létesít az ott élőkkel. 
De az Isten mindenütt jelenvaló s mindenki megtalálhatja, aki 
őszintén és helyes úton keresi. Isten lélek — ez annyit is jelent, 
hogy tiszta, szeplőtelen és szent lény, világosság, akiben nincs 
semmi sötétség, bíró, kinek szeme lángoló tűz, mindeneknek 
szívét ismerő, aki — mint a samáriai asszonynál is — a szívek 
rejtekébe lát. Aki őt akarja imádni, az világosságban járjon, kü
lönben imádsága látszat és hazugság. Nem lehet vele büntetlenül 
visszaélni, hogy bármily emberi munkát fedezzen, hogy bármit, 
legyen az akár az állam, akár az egyház, „aláfalazzon." Nem 
fogható emberi célért igába, nem engedi magának előírni, hogy 
kinek, mikor és hogyan jelentse ki magát. Aki áldásáért könyö
rög, az engedelmeskedjék neki. Az Isten nem szolgája az em
bereknek és népeknek, hanem Ura. Ennek a felismerésnek győz
nie kell, mert ez is hozzátartozik az igazság diadalához.

3. Ép ezért nem mi határozhatjuk meg az üdvösség útját. 
Isten valóra váltotta a messiási reményeket, bár nem a kor fel
fogása szerint hatalmas földi uralkodó, hanem alázatos emberfia 
képében. „Én vagyok az, aki veled beszélek." Igen, ma is szól 
hozzánk, valahányszor szentigéjét olvassuk, halljuk. Hallgatunk 
szavára? Mily nagy harcot kell sokszor vívnia az igazságnak! 
Istenismeret? Ám legyen; de Krisztus? Valóban szükség van 
őreá? Nem tartozik az írás tanítása arról a Jézusról, ki maga az 
út, igazság és élet s a megváltásról szóló tan ama dogmatikus 
kérdések közé, amelyek felett theológusok vitatkozhatnak, de 
ami távolabbi köröket nem érdekel? Nem kellene-e minden el
választó akadályt lebontani és a legegyszerűbb istenfogalomra 
szorítkozni? Testvéreim, az igaz keresztyénség ezt sohasem te
heti. Örökké fennáll: Apóst. Csel. IV. 12., mert csak a Jézus 
Krisztusban jut el igaz üdvismeretre s az Ő kegyelméből és ál
dozati vére árán léphet be az istenismeret szentélyéből a szentek 
szentjébe.

Nem kell-e fájlalnunk és végzetesnek tartanunk a keresz
tyén egyháznak felekezetekre való szakadását? Tény, hogy a 
reformációnak nagy az ára, de feltétlenül megérte. Azonban 
érthető a felekezetek egyesítésére vonatkozó törekvés. Ha Je
ruzsálem és Garizim háttérbe szorult, miért nem Wittenberg és 
Róma is? Emberi igyekezet és külső nyomás etéren nem érhet 
célt. Csák még mélyebb megértése annak, hogy mit akar az Ür 
igéje s mit kíván egyházával elérni, az tudna ily egyesítést létre-
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hozni. Valóságod csoda volna számunkra. De mindaddig az A 
feladatunk, hogy azt, amit egyházunk istenismeretben és üdv
ismeretben nyújt, a leghűségesebben és a leghathatósabban hir
dessük és éljük, hogy megmutassuk: az Ür szava felette áll min
den emberi szónak. Ha azt követjük, sohasem tévelygünk; sem 
gondolatban, sem cselekedetben. Akkor nemcsak az ismere
tünk, hanem az életünk is ama Jákob kútja melletti beszélgetés
hez hasonlóan a mélységből a magasságba viszen, amaz örök 
város magasságaiba, amelyről a biblia utolsó könyve azt írja: 
„Templomot nem láttam abban; mert az Ür, a mindenható Isten 
annak temploma és a Bárány." Ámen.

D. Wurm Theofil,
a würtenbergi evang. országos egyház püspöke.

Ford.: Hanzmann Károly.

Vasárnap délután.

Káté-magyarázati
prédikáció-vázlatok.*)

Irta: Kiss Samu nagybarátfalui lelkész.

A Kiskátéról.
II. Tim. 3, 14—15.

Nekünk is szól a figyelmeztetés: „Maradj meg azokban, ami
ket tanultál. . Hiszen nem az iskolának, hanem az életnek ta
nulunk. Szomorú, mikor valaki az iskolából kikerülvén elfelejti, 
amit ott tanult. A továbbképző iskola az elemiben nyert ismere
tek felújítására és gyakorlati kibővítésére szolgál; a népműve
lési ismeretterjesztő előadások is. Vallási ismereteinket sem en
gedhetjük a feledés homályába merülni; mert ha a közismereti 
tárgyak szükségesek földi boldogulásunkra, ezek viszont nélkü
lözhetetlenek az örök életre. De még a földiekre is. Hiszen ta
pasztalati tény, hogy a vallásos ember könnyebben boldogul az 
életben; éppen, mert vallásosságában bírja azokat a feltételeket, 
amelyek segítik, támogatják: munkaszeretet, takarékosság, be-

*) Luther Kiskátéja az utóbbi időkben nagyon sokat veszített igazi 
jelentőségéből. Hitvallási iratból egyszerű tankönyvvé vált. A családok 
részéről, melyeknek pedig Luther első sorban szánta, úgyszólván teljes 
mellőzésben részesül. Az igehirdetésben sem foglalja el azt a helyet, amely 
méltán megilletné. Régebben a vasárnap délutáni prédikációknak, magya
rázatoknak képezte a tárgyát. Ma e tekintetben is meglehetősen háttérbe 
szorult. Ezt érezte a dunántúli egyházker. lelkészegyesület, amikor 1936. 
Győrött tartott gyűlésében a Káté-prédikációk bevezetését sürgette. Ezt 
a kívánt célt akarja szolgálni az itt közölt s folytatólagos részletekben 
következő vázlat-sórozat.
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Csülct, hűség, megbízhatóság; a szenvedések közt türelem, Isten 
akaratán való megnyugvás.

A Szentírásoknak, a vallási tárgyaknak főcélja azonban 
mégis az, hogy „bölccsé tegyenek az idvességre a Krisztus Jé
zusban való hit által." A vallási ismereteknek, az üdvünkre vo
natkozó hitigazságoknak összefoglalta a Kiskáté. Megmarad
tunk-e benne? Tudjuk-e még? Ezért kell a népművelési előadá
sok mintájára ezeket az ismereteinket is felújítani, kibővíteni.

1. A Kiskáté keletkezése. (Inkább gyakorlati vonatkozásban.)
A Kiskáté Luther Márton műve. Szászországi egyházlátoga

tásai alkalmával szomorúan tapasztalta, hogy különösen falu
helyen az egyszerű emberek, de még a papok is milyen keveset 
tudnak a vallás igazságaiból. Ezen a „nyomorúságon" akart se
gíteni Kátéjának a kiadásával: 1529. Tehát több, mint négyszáz 
éve. Sokan úgy vélekednek, hogy a mai rohamos fejlődés mellett 
egy ilyen régi könyv felett egyszerűen napirendre térhetünk. 
Hiszen mennyit változott azóta a világ. Azok az iskolai könyvek 
is, melyekből valamikor tanultunk, már mind kimentek a haszná
latból; egészen mások forognak ma közkézen. Miért kössük ma
gunkat egy négyszáz éves könyvhöz?

Igaz, korunk haladása óriási méreteket öltött; különösen 
technikai téren. Napóleon mondta, hogy a „lehetetlen" az ő szó
tárában nem fordul elő; a mai ember sem akar lehetetlent 
ismerni. Csodával határos találmányok: rádió, távolbalátás, az 
éther hullámain keresztül ezer kilométerekre kiható villanyfel- 
gyujtás (Marconi); láthatatlan sugarak, melyek a repülőgép mo
torját a földről megállítják. De kérdés: vitte-e előbbre mindez 
az emberiséget? Rousseau kétszáz évvel ezelőtt nemmel felelt 
(dijoni akadémia pályatétele). Ma még határozottabb nemmel 
felelhetünk.

Ha Luthernak volt oka panaszkodni kora valláserkölcsisé- 
gére és a vallási dolgokban való tudatlansága miatt: ma hatványo
zottabban. — Luther megtette, hogy egyházlátogatásai alkalmá
val a felnőtteket is vallási vizsgának vetette alá. Söderblom svéd 
érsek is kikérdezte kanonika visitacióin az öregeket, preszbitere- 
ket a Kátéból. Meg tudnánk-e mi felelni? Nem lapulnánk-e szem
lesütve a padokban? Ha valamikor tudtuk is, mennyire elfelej
tettük már. Ez teszi szükségessé, hogy a Kátéval foglalkozzunk; 
de meg

2. annak a lényege és tartalma is.
Mi voltaképen a Kiskáté? Sokan azt gondolják, tankönyv: 

a tanulók „kínzására"; aztán sutba vele. Tévedés! Ha csak tan
könyv volna, akkor négyszáz év után bizony lehetne gondol
kodni azon, hogy újabb, „modernebb" tankönyvet vezessünk be 
helyette.

A Kiskáté hitvallási irat. Evangéliomi vallásunknak egyedüli 
fundamentoma, zsinórmértéke ugyan a Szentírás. De az egy 
nagy erdő; sokan „a fától nem látják az erdőt": nem tudják ki
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venni a hitigazságokat. A biblia aranybánya; de az aranyat rend
szerint nem kapjuk készen: előbb megtisztítani, kiolvasztani! Ezt 
s így adja nekünk a Kiskáté. Evangélikus keresztyén vallásunk 
hitigazságait legkifejezőbben, legtömörebben ez foglalja magá
ban. — Luther mondta, hogyha a bilia elveszne s nem maradna 
belőle más, csak Ján. 3, 16: ebből tiszta fogalmat tudnánk alkotni 
az egész bibliáról. Hitvallási irataink között ilyen a Kiskáté. Köz
pont; a többiek ekörül csoportosulnak, magyarázzák, értelmezik.

A Kiskáté a Szentírás veleje. Ma nagyon divatosak az egyes 
nagy írók műveiből készült breviáriumok: tanításaik rövid tar
talma, gondolataik rendezése, csoportosítása. A Kiskáté a biblia 
alapvető hitigazságainak ilyen breviáriuma. — Egy olasz katho- 
likus pap kezébe került; a címlap hiányozván, nem tudta: ki írta. 
Elolvasása után azt mondta, hogy ennél tömörebben és szebben 
még sehol sem találta összefoglalva a Szentírás summáját, a 
keresztyén hit lényegét.

Ezeket a tanokat az egyszerűbb s könnyebb áttekintés ked
véért öt főrészben adja.

3. A Kiskáté célja.
Pál apostol erről a Timótheusról azt írja (II. 1, 5.): hogy a 

hitet ő a nagyanyjától és anyjától örökölte. Tehát családi vonás, 
így kellene lenni a Kiskátéval is: családról-családra, fiúról-fiúra 
kellene szállania. Luther is első sorban a családok számára 
szánta. Azért az egyes főrészeket eredetileg ezzel vezeti be: 
„Ilyetén egyszerűséggel tanítsa rá háznépét a családfő.“

Luther megtette. A Káté mindennapi eledele volt; naponként 
olvasott fel belőle övéinek; ő-maga „imádkozni szokta". Vájjon 
hány helyen van így? Hány szülő követi Luther példáját s fo
gadja meg utasítását? Hiszen sokan még annyit sem tesznek 
meg, hogy gyermekeiket a feladott iskolai Káté-leckéből kikér
dezzék. A Káténak a biblia, énekes- és imádságoskönyv mellett 
ott kellene lenni minden evangélikus családnak az asztalán.

Ma sok a panasz. Az okot magukban is kell keresnünk. Nem 
maradtunk meg azokban, amiket tanultunk. Nem mintha a Káté
val való foglalkozás mentesítene az életküzdelmektöl és terhek
től; de megtanít a nemes életre, bizalmunkat, Istenben való hi
tünket növeli: s ez által sok téves, káros lépéstől megóv, lélek
ben erősít. — Sok betegséggel szemben az orvostudomány csak 
úgy tud védekezni, ha a szervezetet erősíti, ellenállását fejleszti. 
A Káté ezt teszi velünk lelki téren. Azért maradjunk meg . . .

A tízparancsolatról.
Máté 5, 17—19.

Egy elragadó szépségű ifjú egy festő barátja által megfes
tett önarcképének (Wilde: Dorian Gray) a láttára eltűnődik 
azon: milyen szomorú, hogy míg ő lassanként megöregszik s 
megcsunyul, a kép sohasem lesz öregebb. „Vajha fordítva 
lenne!" — sóhajt fel. Kívánsága teljesül. Arca üde, ifjú, viruló
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marad; a múló időnek s elkövetett bűneinek nyomait helyette 
csak a festmény tükrözi vissza. Az ifjút csodálatos szépsége el- 
kapatja; kísértésbe, bűnbe, sőt gyilkosságba sodorja. A róla 
szállingó kétes híreknek azonban szépségével egészen elbűvölt 
környezete nem ad hitelt. De önmaga megdöbbenéssel és irtóza- 
tal látja a képen lelki életének minden eltorzulását. Félelmes elő* 
vigyázattal rejtegeti mások elől az áruló festményt. Míg végre 
is megundorodva saját magától, kést döf a képbe s véget vet 
nyomorult életének.

így a tízparancsolat is a mi lelki fotográfiánkat. A világ 
előtt lehetünk szépek, kifogástalanok: gyöngeségeinket, hibáin
kat talán sikerül palástolgatnunk nekünk is; de ebben a tükör
ben szégyenkezve látjuk, hogy milyenek vagyunk a valóságban. 
— Viszont láthatjuk azonban azt is, hogy milyeneknek kell len
nünk! Isten maga írja ezt elénk a sinai hegyen tartott s kőbe 
vésett hatalmas prédikációjában. Két főrészből áll: Isten és em
bertársaink iránti szeretet. Jézus összefoglalása: Máté 22, 37-39. 
Az első főrész aztán három, a második pedig hét altételre osz
lik. Csodálatos prédikáció, fenséges istentisztelet, melyhez az 
orgonakíséretet a mennydörgés, az oltárgyertyák lobogását a 
cikázó villámok szolgáltatják.

Negyedfélezer éve már ennek. Vájjon ennyi idő óta
7. korszerű-e még a Tízparancsolat?
Sokan kétségbe vonják. Vannak különösen manapság, akik 

a zsidók iránti ellenszenvből az ótestamentomot és vele együtt 
a Tízparancsolatot is elakarják vetni (Németország; nálunk is 
felmerült) s csak az újszövetséget megtartani. „Nincs nekünk 
szükségünk a zsidók erkölcstanára". Akik így gondolkoznak, 
szem elől tévesztik, hogy a Tízparancsolat nem zsidó törvény, 
nem zsidó jogszabályok és rendeletek gyűjteménye; hanem 
Istennek a törvénye. „Az Isten pedig egy". Egységéből kifolyó
lag egy a törvénye is s nem más és más: nemzetek szerint. És 
mert örökkévaló: a törvénye is az; ami magában foglalja a Tíz- 
parancsolat örökkévalóságát, tehát idő- és korszerűségét is.

De akik vallási, vagy faji elfogultságból csak az újszövet
ségre esküsznek, tulajdonképen s akaratlanul elvetik az újszö
vetséget is. Mert hiszen az újszövetség az ó-ban gyökerezik; 
aminthogy az ó-szövetségi ígéretek az újban válnak teljességgé. 
Jézus is: „Nem jöttem . . . “ Krisztust hazudtolnánk meg és Hozzá 
lennénk hütelenek, ha a Tízparancsolatot mellőznénk. Krisztus 
tegnap és ma és örökké ugyanaz. így tanítása s vele együtt a 
Tízparancsolat is. Időszerű.

A korviszonyok is ezt igazolják. Hiszen éppen az a baja 
korunknak, hogy az Isten törvényét, a Tízparancsolatot lépteti- 
nyomon lábbal tiporja. Úgy vagyunk, mint az az anekdotabeli 
ember, aki maga alatt vágja a fát; s még panaszkodunk, hogy 
recseg-ropog körülöttünk és inog alattunk minden. Természetes. 
Nem is lesz addig másképen: jobb sorsfordulat, míg azokat a ti
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lalomfákat és útjelző táblákat, miket a tízparancsolat képvisel, 
újra vissza nem állítjuk és nagyobb tiszteletben nem tartjuk. 
Hamis vágányra tévedtünk, rossz úton járunk: ne tovább, ne 
beljebb a rengetegbe! A válságból csak visszafelé vezet a kiút. 
Mert

2. a Tízparancsolat és a földi élet.
szoros okozati összefüggésben vannak egymással. Közlekedő 
edények módjára párhuzamosan haladnak: együtt emelkednek, 
vagy sülyednek. Isten törvényének a megtartása maga után 
vonja a földi viszonyok javulását; és viszont. Példákat? Töröld 
el az első parancsolatot, tépd ki a szívekből az istenfélelmet: 
lelki eldurvulás, elvadulás; állati színvonal. Második parancso
lat: az Isten iránti tekintéllyel eltűnik minden más tekintély; 
szülői, feljebb-valói. Amikor csak terrorral lehet ideig-óráig fé
ken tartani az emberi hordákat. Harmadik parancsolat: iga
vonó barommá válik az ember; ahol a gyári gépek zakato
lása elnyomja a vasárnapi harangok szavát; templomba siető 
áhítatos hívek helyett vörös-sapkás, vörös-zászlós tüntető 
csoportok. Negyedik parancsolat: meglazul, felbomlik a leg
szentebb földi kapocs; amikor a gyermek apjában s anyjában 
nem lát mást, csak életre hívóját s hátat fordít nekik, mikor már 
nem szorul reájuk, ötödik parancsolat: nem lehetünk nyugod
tan, biztonságban egy percig sem. Hatodik és kilencedik: sza
bad-szerelem; orgia; erkölcsi fertő, mely ezerszámra nyeli ma
gába szerencsétlen áldozatait. Hetedik és tizedik: rablás; minde
nek harca mindenek ellen. Nyolcadik parancsolat: megnyitod a 
rágalom zsilipjeit, hogy sárral fecskendezze be becsületedet, lel
ked tisztaságát. Szomorú, ijesztő kép!

Ezt a lelki és erkölcsi hanyatlást, a Tízparancsolat hiányát 
nem lehet kiegyenlíteni, helyrehozni semmiféle világi törvény
nyel. Minél jobban és minél többet veszít érvényéből Isten tör
vénye, annál több emberi törvényre és rendőrre van szükség. 
De amint egy templom lerombolását nem pótolja tíz csendőr
kaszárnya: úgy egy isteni parancsolatot nem tud kipótolni száz 
meg száz világi törvény. Valaki kiszámította, hogy az Egyesült 
Államokban 10 millió törvény van életben. De az egész világon 
sehol nem történik annyi bűntény, rablás, gyilkosság, mint éppen 
ott. A garmadaszámba hozott emberi törvények nem érnek fel 
Isten Tízparancsolatával.

Ha már a földi életviszonyokra ilyen nagy jelentőségű a 
Tízparancsolat, még inkább az

3. az örök élet szempontjából.
Valamely állam törvénye csak annak az átlamnak a polgár

jogát biztosítja. Isten törvénye kettős polgárjogot biztosít szá
munkra: földi viszonylatban; és Isten mennyei országának pol
gársága. Azért mondja Jézus a gazdag if júnak: „Ha be akarsz 
menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat!*'

Ki nem akarna életre menni? Ez a földi, sok nyomorúság-
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gal teljes élet is oly kívánatos: Préd. 9, 6.; 11, 7. Mennyivel in
kább az az élet, ahol az Isten eltöröl minden könnyet. . .  (Jel, 
21, 4.) Az Istennek való engedelmességtől, parancsainak a 
megtartásától függ. Nehéz sokszor a megtartásuk; de nagy a 
jutalma is. Ez a jutalom biztasson bennünket.

Első parancsolat.
11. Móz. 20, 2—5/a.

Ha az életviszonyok valakivel bizonyos közösségbe hoznak, 
érdeklődni szoktunk az illető felől; tudakozódunk a neve, kiléte 
után. Ezért bemutatkozásnál az emberek megmondják egymás
nak a nevüket: hogy kik s mik. így tesz az Isten is. Mikor szö
vetséget köt népével s kiadja a Tízparancsolatot, az Ö nevével 
kezdi azt: „Én vagyok a te Urad, Istened!"

Urnák nevezi Magát. Az „úr" tekintélyt, méltóságot jelent. 
Az illetlen, lealázó cselekedetre szoktuk mondani: „Nem úri el
járás". Sok ember igen büszke úri mivoltára: „Én úr vagyok". 
Mert mindenki többnek akar látszani; úrnak, előkelőnek adják 
ki magukat. Isten igazán úr; tökéletes úr. Egész lénye fenség, 
minden cselekedete méltóság. — De az „úr“ hatalmat, cselekvési 
szabadságot és képességet is jelent. Isten ennyiben is: hiszen 
nincs senkinek akkora hatalma, mint Neki. Világteremtő „le- 
gyen“-szava, ég és föld hatalmát hirdeti. Berzsenyi: „Szemöldö
köd ronthat s teremthet száz világot".

Aki úr, annak van rendelkezési joga; parancsolhat, engedel
mességet vár és követel. Isten mint feltétlen úr feltétlen enge
delmességet követel tőlünk: hogy akaratát teljesítsük. Akaratát 
a Tízparancsolatban jelenti ki. A parancsolatok rendesen két 
részre oszlanak: tiltanak, parancsolnak. Itt tiltás: „Ne legyenek 
más isteneid!"

1. Tiltva van tehát a bálványimádás.
Milyen különös, hogy míg a sinai hegyen hangzik ez a kö

vetelés, míg Mózes az Istennél jár követségben, éppen az alatt 
a zsidó nép aranyborjút öntet magának s azt imádja. Miért? 
Mert az isteni kijelentés késik,a nép türelmetlen,elúnja a várást. 
— A lélek pedig üresen soha nem állhat: horror vacui. Mindig 
szüksége van valakire, vagy valamire, amit istenként tiszteljen. 
Ha az igazi Isten ismeretében és tiszteletében valami gátolja: tu
datlanság, gőg, önteltség, — maga formál magának istent. Há
rom és félezer éve már; s még mindig nagy a bálványimádók 
száma. Több, mint ezermillió; az egész emberiségnek kb. a fele. 
Nevetséges és siralmas állapotok! Nevetséges, mikor az az afri
kai, vagy ausztráliai néger megveri, vagy kidobja putrijából bál
ványistenét, mert a kérését nem teljesítette. De döbbenetes, haj
meresztő, megrázó esetek is! A zsidókkal szomszédos ókori po
gány népek Molohk istenüknek égő emberi áldozatot mutattak 
be. Volt idő, mikor a zsidók is a Jeruzsálem melletti Hinnom völ
gyében: Gyehenna tüze, Mexikó és Peru őslakói kolosszális érc
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bálványaik gyomrában tüzet gyújtottak s a bálvány kitátott szá
ján abba dobálták, vagy pedig izzó ölébe nyomták emberáldoza
taikat. Ma is vannak indus anyák, akik, hogy a haragvó istent 
kiengeszteljék, képesek és készek ártatlan kisdedeiket a „szent11 
Gangesz folyóba vetni; s örülnek, ha az felbukkanás nélkül el
merül: mert ezt arra magyarázzák, hogy az Isten kegyesen fo
gadta a felajánlott áldozatot.

Az első parancsolatból folyó külmissziói kötelesség.
De van más fajta, modernebb bálványimádás is. Korunk 

nagyra van modernségével. Óh igen! Modernizálta a bálvány
imádást is. — Egy misszionárius hittérítői útjáról visszaérkezvén, 
előadást tartott tapasztalatairól, élményeiről. Egyik előadását 
azzal fejezte be, hogy legközelebb be is mutat néhány újabb bál
ványt. Seregesen mentek a kiváncsiak. A zsebéből aztán egy
másután kerültek elő: női púderes skatulya s egyéb szépítősze
rek, hajbodorító vas, csecse-becse értéktárgyak, amulettek; kü
lönféle kártyacsomag, pénztárca, cigarettadoboz, borosfiaskó, 
pálinkás kupica, stb. Igaza van. Akik a világot, a Mammont Isten 
mellé, vagy fölé helyezik: vétenek az első parancsolat ellen. Az 
egyiknek bálványa a pénz, a vagyon: érte képes feláldozni tisz
tességet, becsületet, hitet, meggyőződést. ^  másik bűnös szen
vedélyeinek hódol s a szórakozásoknak, élvezeteknek él csak; 
azt mondja Pál róluk: Fii. 3, 19. Van, aki magát bálványozza: 
hiúságának a rabja; szépségére, erejére büszke.

Vannak, akik nem élettelen tárgyakat, hanem élő lényeket 
bálványoznak. Szülők gyermekeiket. Á debreceni temetőben egy 
kisgyermek sírkövére az van felírva: „Istenünk voltál11. A sze
relmes, mikor azt írja, vagy mondja választottjának: „Imá
dott . . . “ Lehet, hogy nem igazi, tartalmi jelentése szerint veszi 
s érti; de keresztyén ezt a szót mással, mint Istennel szemben 
nem használja. — Akadnak állatimádók.Nemcsak a pogánvok kö
zött; India: fehér elefánt; Egyptom: krokodil. Hanem a keresz
tyének között is, akik kedvenc állataikra többet és szívesebben 
költenek, mint a szegények, árvák felsegítésére. (Jak. 1, 27.) 
Amerikában pár évvel ez előtt egy özvegy asszony több millió 
dollár értékű vagyonát végrendeletileg a kutyáira hagyta.

2. M it kíván, mire kötelez ez a parancsolat?
„Hogy féljük és szeressük11. Nem meghunnyászkodó, szolgai 

félelem; hiszen hozzá teszi: „és szeressük11. Már pedig „a szere- 
tetben nincsen félelem11 (I. Ján. 4, 18.), Gyermeki félelem, mely 
a szülője iránti tiszteletből tartózkodik a rossztól; fél bűnt elkö
vetni, hogy meg ne szomorítsa apját s anyját: mert az neki 
magának is fájna. József: „Hogy mívelném e nagy gonoszsá
got ...." „Mindennel jobban11 —- mondja Luther; tehát jobban 
az embereknél és saját maguknál, világi érdekeink fölé helyezve. 
Péter és apostol társai: Csel. 5, 27. — Carpentárius Györgyöt 
1527-ben evangéliomi hitéért máglyahalálra ítélték. Már lobo
gott a tűz; valaki felszól hozzá: György gondolj a feleségedre
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és gyermekeidre, vond vissza". Azzal felelt: „Bár ők a herceg 
minden vagyonánál drágábbak nekem; de Istent náluk is jobban 
szeretem".

Luther a többi parancsolat magyarázatát is ezzel vezeti be: 
„Istent féljük és szeressük". Mert ez a „szegeietkő“: amennyiben 
Isten tekintélyén és tekintélytiszteletén fordul meg minden egyes 
parancsolat; az egész élet s annak minden emberi ténye, csele
kedete. „A törvény betöltése a szeretet" (Róm. 13, 10.). Enélkül 
nem teljes a mi Isten iránti engedelmességünk. Ha meg is tart
juk a parancsait; legfeljebb csak a betűjét, de nem a szellemét. 
A gazdag ifjú. A gyermek semmivel sem mutathatja ki jobban 
szülei iránt való tiszteletét és engedelmességét, mint a szeretettel. 
Mi is!

A szeretetből folyik aztán a bizalom. Istentől várni minden 
jót. Reá támaszkodni minden esetben, Tőle remélni segítséget a 
bajok közt. Dávid mikor Góliát ellen indult. Luther mikor a vá
lasztófejedelem tiltakozása ellenére elhagyta Wartburgot, azt 
írta neki: „Kegyelmességednél nagyobb oltalom alatt térek visz- 
sza Wittenbergbe". Tudunk-e mi így bízni, mikor a nyomorúság 
árvizei körül vesznek; midőn az emberek ellenünk támadnak, 
vesztünkre törnek? (Zsolt. 56, 5/b; 91, 2.)

Második parancsolat.
II. Móz. 20, 7.

A név nem lényegtelen. Jelenti magát az illetőt. Azért min
den jóérzésű ember vigyáz nevének a tisztaságára. A szülő gyer
mekét arra kéri s inti, hogy a nevére szégyent ne hozzon. Ha va
lakinek a neve valami bűntény kapcsán az újságokba kerül, az 
ugyanazon nevet viselő siet közzétenni: „Nem vagyok azonos..." 
Az egyes családok, nemesi famíliák büszkén emlegetik ősi nevü
ket. Azért névmagyarosításkor nem is lehet minden nevet fel
venni. A népek, nemzetek is féltékenyek a nevükre. Petőfi: „A 
magyar név megint szép lesz, Méltó régi nagy híréhez S mit rá
kentek a századok, Lemossuk a gyalázatot".

Minden név között legszentebb az Isten neve. Joggal köve
telheti meg, hogy azt mindenki tiszteletben tartsa. A zsidók 
annyira tisztelték, hogy kiejteni sem merték; hanem ahol a bib
liában Isten neve fordult elő, ott mindig azt olvasták helyette: 
„Adonáj =  Ür“. Ha papírt találtak, nem mertek rálépni: hátha 
Isten neve van rajta. — Isten nevét nekünk is meg kell szentel
nünk. Az iránta való tiszteletből; de meg azért is, mert annak a 
hiába vevését megbünteti az Ür. A Tízparancsolat közül ez az 
egyetlen, amelyhez közvetlenül hozzá fűzi a megtorlást s amely
nek megszegéséért mindjárt büntetéssel fenyeget az Isten.

1. Ki veszi hiába Isten nevét?
Az átkozódó. Izrael fiai közt a pusztai vándorlás idején 

akadt egy, aki átkozta az Istent (III. Móz, 24, 10—16.), Oly



nagy, hallatlan bűnnek tetszett előttük, hogy nem tudták mité
vők legyenek. Mózes Istenhez fordul tanácsért; Aki azt paran
csolta, hogy kövezzék agyon. Vájjon találnánk-e elegendő kö
vet,ha minden istenkáromlóval így akarnánk elbánni?— Főképen 
a mi magyar népünk híres róla. Különös és csodálatos, hogy ez 
a nevére oly kényes nép oly könnyen és gyakran megfeledkezik 
az Isten nevének kijáró tiszteletadásról. Ugy-e nem szeretnéd, 
ha a nevedet minden szire-szóra folyton emlegetnék; s hozzá 
még sértő, gyalázó módon? Ne tedd s ne tűrd Isten nevével se! 
Sokan azt mondják: azért káromkodnak, hogy azzal a haragju
kat, felindulásukat levezessék. Juliusz Cézár ha mérges volt, 
előbb 20-ig számolt magában s csak azután szólt. Ha ő pogány 
létére ezt a módszert alkalmazta, miért ne tehetnénk mi is? 
Mások úgy vélekednek, hogy egyes foglalkozási ágak szüksé
gessé teszik: hogy a munkásokkal, katonákkal nem is lehetne 
máskép boldogulni s köztük fegyelmet tartani. Kapernaumi szá
zados; pedig nála is volt fegyelem: Máté 8, 9.

Nem fogható ugyan az átkozódáshoz, de mégis könnyelmű
ség s Isten nevének hiábavevése az a manapság szinte divattá 
vált szólásmód: ,,Te jó Isten!" Vagy a másik: „Istenkém". Talán 
semmi rosszra nem gondolsz és semmi rosszindulat nem vezet; 
de bizonyos, hogy kiejtésekor hiányzik belőled a kellő tisztelet. 
Mert Isten neve annyira fenséges és szent, hogy azt kellve s kel
letlenül kicsinyítő, becézgető formában nem szabad az ajkadra 
venned.

Ne esküdjünk! Vannak ünnepélyes alkalmak, mikor meg
engedett és szükséges az eskü. Elhatározó komoly életkörülmé
nyek, nagy jelentőségű események: hivatalba lépés; konfirmá
ció, házasságkötés; törvényszéki tanuzások. Maga Jézus is: Máté 
26, 63—64. De lépten nyomon, ok nélkül Isten nevével bizony
gatni: bűn. Csak azok szokták, akik maguk is érzik, hogy egyé
niségük nem elég kezesség és biztosíték a szavuk mellett. Máté 
5, 37.: akkor nem lenne szükség a bizonykodásra. Gyermekek: 
„Isten bizony!" Tudod-e, hogy egy neme az átkozódásnak? Ha 
Isten megkövezést parancsolt: tedd meg, hogy legalább üss a 
szájára. Hamisan pedig ne esküdjél s az esküdet meg ne szegd! 
Konfirmáció: hű leszel egyházunkhoz! — Arany: Hamis tanú. 
I. Ulászló; 1444. várnai csata: „így bünteti Isten az esküszegőt". 
Valóban, a második parancsolat fenyegetésének a teljesülését 
láthatjuk mindegyik esetben: „Nem hagyja az Ür büntetés 
nélkül. . . “

Ne igézzünk! Vagyis ne babonáskodjunk: kártyavetés, pla- 
nétahűzás; kuruzslás. Babonás számok: 13; napok: péntek; ma
darak: kuvik. A babona mindig fogyatékos vallásosságra vall; 
az Istenben való bizalomnak, hitnek a hiánya. A nagy tudományú 
Rousseau lyukas oszlopon keresztüldobált kavicsokból igyeke
zett megtudni szerencséjét; az istentagadó Voltaire pedig mind
annyiszor szomorúan fordult vissza útjáról, ha balkeze felől 
varjúkárogást hallott. — A babona nevetségessé tesz: Arany: A

1 9 8
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bajusz; de sokszor súlyos, végzetes következményekkel is járhat: 
Tompa: A keresztútról.

Ne hazudjunk, se ne csaljunk! Aki nem igazat mond; vagy 
jóakaratot színlelve másnak a kárára tör, mást megtéveszt, fél
revezet. Heródes a bölcsekkel szemben; a képmutató farizeusok; 
hamis próféták: báránybőr. A Kr. e. V. században élt görög ál
lamférfiról, Ariszteideszről jegyezte fel a történelem, hogy még 
tréfából sem hazudott soha. Pedig ő Krisztusról semmit sem tu
dott. Igaz volt Nátánáel (Ján. 1, 48.). A keresztyén vallás az igaz 
vallás; de hát akkor követőinek is igazaknak kell lenniük: iga
zaknak szavaikban és cselekedeteikben.

2. Hogyan szenteljük meg Isten nevét?
„Ha ő t segítségül hívjuk. . .  dicsőítjük". Istenre csak a leg

nagyobb tisztelettel szabad gondolnunk; az ö  háromszor szent 
nevét csak imádkozva szabad az ajkunkra vennünk. Az imádság 
köt össze bennünket Istennel. Jákób lajtorjája, amelyen Hozzá 
fölemelkedünk; s amelyen az ő angyalai alászállanak hozzánk. 
Gyermeki kézfogás a mi mennyei Atyánkkal. Ha a gyermek fél 
s megfoghatja apjának, vagy anyjának a kezét, mindjárt meg
bátorodik; félelme, nyugtalansága eloszlik. Augusztinusz: „Csak 
az Istenben nyugszik meg a lelkünk". De nemcsak megnyugvást, 
hanem erőt is nyerünk az imádság által az Istennel való érint
kezésből. Antheusz Herkulessel való életre-halálra szóló birkó
zásban mikor anyjával, a földdel érintkezésbe jött, mindig új 
erőt nyert; hogy Herkules végre is csak a levegőbe felemelve 
tudta megfojtani. — Mi is. Ha ez az érintkezés megszakad, a tá
maszpontot lába alól elvesztett Antheusz sorsára jutunk: az élet 
harcán Herkulesként ránk törő küzdelmekkel, viszontagságok
kal szemben nem tudunk megállani; elbukunk. Sok szomorú 
példa.

Panaszkodol, hogy nehéz az élet: szükséget szenvedsz, sok 
a nyomorúságod? Hallod, mit mond az Úr: Zsolt. 50, 15. Maga 
ajánlja fel segítségét. A tíz bélpoklos; kérésük meghallgatást 
talál. Tapasztalhattad te is!

De aztán ne feledkezz meg a hálaadásról. Szomorú, hogy 
erről igen sokan és gyakran elfeledkeznek. A tíz bélpoklos kö
zül is csak egy. A bajok közt még csak megnyílik imádságra az 
ajak; de a veszély elmúltával rendesen feledésbe mennek a jó 
feltételek s elhal az imádság. Vagy a sikert, eredményt maguk
nak tulajdonítják. Az Istent mindenütt megtalálja a buzgó imád
ság; de az ő  segítségül hívására és hálaadással való dicsőítésére 
különös hely és alkalom a templom, a hívek közössége.



Vasárnapi iskola.

Sámuel.
— Vázlatos anyag. —

1. Otthon.
I. Sámuel 1, 20—28.

Milyen jó szülei voltak Sámuelnek! Könyörögnek Istenhez, 
hogy adjon nékik gyermeket. S mikor megérkezik a kis vendég, 
örömükben ezt a nevet adják néki: „Istentől kért.“

Pedig a gyermek veszedelmet is hozhat születésekor az édes
anyjára. Hány édesanya pusztult el abban, hogy életet adott 
gyermekének. Azután mennyi gondot, törődést és áldozatot je
lent minden gyermek a szüleinek. Sámuel szülei mégis boldogan 
köszönték meg Istennek kisgyermeküket. Egyebet is tettek. Már 
egészen korán Isten házába vitték a kis Sámuelt. Tudták, hogy 
jobb helyre nem vihetik. Nem is csak egyszer vagy kétszer vit
ték fel a templomba, hanem egészen Istennek szentelték. Tud
ták, hogy a gyermek csak akkor lesz igazán az övék, ha egé
szen az Istené lesz.

Gondolj jó szüléidre! Akik téged szeretettel vártak Istentől, 
boldogan fogadtak, önfeláldozó szeretettel neveltek, Istenhez 
vezetgetnek s minden törekvésük az, hogy életed Istennek szen
telt élet legyen. Szeresd őket hálás szívvel, engedelmes élettel!

Példa. Egy római édesanyát meglátogattak a barátnői. Hi
valkodva mutogatták néki ékszereiket. S mikor megkérdezték 
tőle, hogy hol vannak az ő ékszerei, akkor az édesanya behívta 
gyermekeit, sorba állította őket s rájuk mutatva így szól: „íme 
ezek az én ékszereim!“

Aranymondás: II. Mózes 20, 12.
Ének: 469.  

2. Az iskolában.
I. Sámuel 2, 11, 19, 26.

A kis Sámuel hamarosan iskolába kerül. A gondtalan játék 
esztendei elmúltak s Éli főpap iskolájában kezdetét veszi az 
életre való előkészülés komoly munkája.

Sámuel szívesen és szorgalmasan tanul. Ezért kapott olyan 
jó bizonyítványt. A kis Sámuel bizonyítványába mindenek előtt 
az van beleírva, hogy növekedett. Testben is. Édesanyjának min
den évben nagyobb ruhácskát kellett kisfia számára készítenie, 
mert a tavalyi már kinőttnek bizonyult. De lélekben is növeke
dett. Nem feledte, hogy nem játszani vitték Éli főpap iskolájába, 
hanem lelki kincseket gyűjteni. Magaviseletérői pedig azt
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Mondja a bízortyítvárty, hogy Sámuel kédvés Volt. isten előtt is, 
meg az embrek előtt is. Tehát olyan volt az élete, hogy öröme 
telt benne Istennek is és az embereknek is.

örülj, hogy iskolába járhatsz. Adj hálát Istennek, hogy jó 
tanítók gazdagítják az életedet. Milyen lesz a bizonyítványod? 
Közeledünk a tanév vége felé. Testben bizonyosan növekedtél 
szeptember óta. Vájjon lépést tartott-e ezzel lelki fejlődésed is? 
Olyan-e az életed, hogy öröme van benned Istennek és az 
embereknek?

Példa. Gyönyörű nyári napsütésben megszólítja a lusta tü
csök a szorgoskodó hangyát: „Mit cipekedsz te ostoba? Reggel
től estig dolgozol. Gyere hegedülök neked, aztán játszunk egyet". 
„Nem megyek — felelt a hangya —, gyűjtöm az eleséget télire." 
Sanyarú télidőben bekopogtat az éhes tücsök a hangyához: 
„Könyörülj rajtam, adj egy kis ennivalót, üres a kamrám." A 
hangya így felelt: „Ennivalót nem adhatok, de tanácsot igen: 
menj és hegedülj, csak hegedülj!" — Addig gyújts, míg lehet.

Arany mondás: Máté 6, 19, 20.
Ének: 452.

3. Kísértések között.
I. Sámuel 2, 12—17.

Sámuelnek naponként sok-sok kísértéssel kellett megküz
denie. Ott élt mellette Éhnek két haszontalan, rossz fia: Hofni 
és Fineás. Lusták, szófogadatlanok, tolvajok, istentelenek s ap
jukat halálra keserítik. Megdézsmálják az Istennek szánt áldo
zatokat. Legnagyobb bűnük pedig az, hogy rossz példájukkal 
másokat is bűnbe rántanak. Mint ahogy a kormoskezű ember 
beszennyezi mindazt, amihez hozzáér.

Ez a két rossz gyerek bizonyosan sokszor igyekezett Sá
muelt is bevonni a csinytevésekbe. S mikor nem sikerült őt elcsá- 
bitaniok, de sokszor nevezhették gyávának, anyámasszonykato- 
nüjának és könyvmolynak. De Sámuel állhatatos maradt. Nem 
vegyült bele a rossz társaságba. A bűnös példát nem követte, a 
kísértést legyőzte. Isten volt az ő erőssége.

Válogasd meg barátaidat. Rossz példát ne kövess. A kísér
tést győzd le. Sokat imádkozzál.

Példa. Nemrégiben végeztek ki egy fiatal gonosztevőt. A 
börtönben megírta az életrajzát. íme néhány sor a könyvéből' 
„A rossz társaság vitt bűnbe. Gonosz barátok, akik elcsábítottak. 
Oh az az első almalopás. . .  Mért is nem hallgattam rád, drága 
édesanyám?!"

Aranymondás: Máté 26, 41
Ének: 457.
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4. Az Isten  szolgálatában.
1. Sámuel 2, 18; 3.

Sámuel nem magának tanult, hanem, hogy az Istennek szol
gálhasson. Már gyermekkorában ezt cselekedte. Ügyességét az 
istentiszteletek körüli segítkezésre szentelte. Később is az Istent 
szolgálta egész életében. Akkor is, mikor nagy ember, egész né
pének vezetője lett belőle. Engedelmes volt (3 fej. 10.), hűsé
ges volt (3 fej. 19.).

Néked is az a kötelességed, hogy Istent szolgáld. Már gyer
mekkorodban. Ne gondold, hogy Istent csak világrengető nagy 
dolgokkal lehet szolgálni. Az életed ezernyi apró alkalmat ad na
ponta, amikor szolgálhatsz Istennek. Az Isten olyan sokat tett 
értünk. Teremtett, megtart, szent Fia által megvált. Ennyi ál
dást meghálálni ugyan sohasem tudunk, de éppen ezért kell 
szolgálattá tennünk az életünket.

Példa. Él messze Japánban egy áldott életű ember: Kagawa. 
Gyermekkorában egy missziói iskolában megismerte Jézust. 
Azóta nem tesz mást, mint szolgál. Prédikál, betegeket ápol, 
árvaházakat létesít s több mint egy millió pogányt megtérített 
már. Sok munkája közben tüdőbajt és szembajt szerzett. Már 
csak fél tüdeje van s a múlt hónapban egészen megvakult. Mégis 
ezt írja: „Utolsó lehelletemig az én Uramnak szolgálok, — 
hálából!“

Aranymondás: Jelenések 2, 10. vége.
Ének: 407.

Szabó József
dunántúli püspöki másodlelkész.

Könyv és folyóiratismertetés.

Nagy Szőlős! Mihály: Lobogó Szövétnek, vagy a Lelkipásztorságnak 
tiszta Tüköré. Kolosvár, 1676.

Nagy Szőlősí Mihály gyakorlati theológiai és egyházi szempontból 
érdekes és értékes művét, melynek unikum-példánya a Ráday-könyvtárban 
van elhelyezve, dr. Incze Gábor, a budapesti református egyház hitoktatási 
felügyelője rendezte sajtó alá s a budapesti ref. theol. akadémia hallgatói 
jelentették meg.

Érdemes volt ezt a 45 oldalra terjedő kis munkát kiadni, mert meg
lepő átfogó teljességgel tárgyalja a lelkész egyéniségére és szolgálatára 
vonatkozó problémákat.

Az 1675. esztendőben irt előszó elmondja, hogy a szerző miért írta 
meg munkáját. Megírta azért, mert az országban számkivetésbe bújik a 
kegyesség, az atyafiui szeretet meghidegedik, az igazság az utcákon el
esik. Játék a bűnt cselekedni s bolondnak tartják a gonoszságtól eltávo
zott embert. Az egyházi szolgálat sikertelen, mert a nép azt gondolja, 
hogy enélkül is üdvözölhet. Veszedelem az is, hogy az egyházi szolgálat
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nem terjed ki az élet minden dolgaira. Nem becsülik meg, mert a lelki- 
pásztorban nem látják a megváltó Isten Personális Legátusát. Az egyházi 
személyek rossz példaadása is károsodást okoz, mert angyali testet vi
selnek ugyan, de nincsen angyali életük. Christiánusok vagyunk, de hol 
a Christiana vita? Szükséges, hogy a lelkész a saját ajtaján zörgető Krisz
tust bebocsássa. A pásztor szolgálatának három eszköze van: Nyelvvel, 
élettel, pennával szolgál.

A történeti patinás előszó is mutatja, hogy Nagy Szőlősi Mihály a 
lelkipásztorságról megrajzolt Tiszta Tükre ma is igazságot közöl Krisz
tus szolgáival.

Érdekes a munka felépítése: 1. Micsoda dolgok kivántatnak az egyházi 
szolgában személyére nézve? 2. Mikor tisztit fel akarja venni, minémünek 
kell lenni és tiszti gyakorlására miképen kell készülni? 3. Miképen kell 
közhelyen az Igét kiszolgáltatni? 4. Miképen kell magánosán ugyan, de a 
népre nézve közönségesen az Igét kisáfárolni? 5. Mint kell forgolódni a 
térítendők körül kiváltképen? 6. A megtértek s kiváltképen az egészsége
sek körül való tisztiről az egyházi szolgának; 7. A beteges juhok orvos
lására való készületiről az egyházi szolgának; 8. A megsebesítettek or
voslásáról, az alkalmas Ige kiszolgáltatása által és a Törvénytől megsé
rültek felsegítéséről; 9. Az Evangéliom által megsebesíttetteket miképen 
kell felsegíteni? 10.Mi formában kell az elestek közt dajkálódni? 11.Micsoda 
tiszti van a lelkipásztornak a Sakramentumok kiszolgáltatása körül? 12. 
Mennyiben szája a népnek Isten előtt; és mennyiben mikre kell vigyázni?

A rendkívül érdekes, nagy anyagot felölelő, de tulajdonképen csak 
tételekben és vázlatokban dolgozó munkának egyik nagy, mai időkben is 
fontos jelentősége abban rejlik, hogy a különböző munkamezőn történő 
lelkipásztori szolgálatban mindig a személyi követeléseket hangsúlyozza. 
Jellemzően mutatja ez, hogy a XVII. század harmadik negyedében milyen 
lelki követelésekkel léptek fel a lelkipásztorral szemben és a reformáció 
egyházai ezen korszakban miben látták az egyházi szolgálat és egyházi 
munka lényegét.

Incze Gábor értékes munkát végzett, midőn ezt a munkát megjelen
tette és ezzel azt nemcsak megmentette, hanem közkinccsé is tette. A köny
vecske fűzve 60 fillérért, kötve 1.60 P-ért megrendelhető dr. Incze Gábor
nál (Bpest, II. Török-utca 4.) A megjelölt árban a portóköltség benne van.

Török István: Luther-idézetek római katholikus kézen. A pápai ref. 
theol akadémia XXIV. számú kiadványaként. Ára 20 fillér.

Ezen polemikus és apologetikus irat mögött Bilkey Ferenc, székes- 
fehérvári esperes-plébános röpirata áll, mely azt a kérdést tárgyalja, hogy 
„Miért nem ünnepelhetik a katholikusok október 31.-ét?“ Szélesebb hát
terét ugyanezen kath. szerzőnek „Debrecentől Pannonhalmáig" című 
munkája adja.

Széles theologiai és történeti tájékozottsággal és nagy igazság
érzettel állapítja meg a szerző a félremagyarázott Luther-idézetek helyes 
értelmét. Ezzel nemcsak az igazságnak, hanem a protestantizmusnak is 
kiváló jó szolgálatot tesz.

Barth Károly: Isten kegyelmi kiválasztása. Az Igazság és Élet 8. fü
zete. Debrecen. Ára 1.— P.

A nagy modern theológus négy előadásban szól a református theolo- 
gia sarkalatos problémájáról: Isten kegyelmi kiválasztásáról. Evang. theo
lógus számára is mélyítő tanulmány.

Barth Károly és Révész Imre: Az egyház jelene és jövője. Az Igazság 
és Élet 9. füzete. Debrecen. Ára 80 fillér.

A füzet Barth Károly 2 előadását közli: 1. Népegyház, szabadegyház, 
hitvalló-egyház; 2. A német egyházi harc egyetemes egyházi jelentősége. 
Ezeket az előadásokat Barth Károly magyarországi látogatása alkalmával 
Sárospatakon, Budapesten és Pápán tartotta.

A harmadik előadást Révész Imre tartotta: Az egyház és az állam vi
szonyának várható alakulásáról.
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A levegőben lógó, történeti alakulásból folyó és történelmi alakulá
sokat teremtő problémák világos tárgyalásban lépnek elénk. A három ta
nulmány theológiai és egyházi szempontból egyformán értéket jelent.

Virág Jenő: A Luther-rózsa. Budapest, FÉBÉ könyvkereskedés. 
Ára 60 fillér.

Virág Jenő értékes és hiányt pótoló munkát végzett ezen tanulmá
nyának megírásával. Visszavezet eredeti forrásokhoz s hitelt érdemlően 
állapítja meg a Luther-rózsa eredeti formáját, változásait és értelmét.

*  *  *

Kowarik Sándor: Én és az én házam az Úrnak szolgálunk. Szerző 
kiadása, Rozsnyó 1936., 110 lap, ára 1 pengő.

Istentiszteleti életünk megújhodásának kíván szolgálni ez az értékes 
tanulmány, amelyet a szepesolaszi-i parochia fiatal papja írt, aki a „Szlo- 
venszkói Magyar Evangélikus Szövetségibe tömörült 30.000 magyar hit- 
testvérünk lelkipásztorai közül jelenleg a legnagyobb buzgósággal és ak
tivitással, valamint a legmélyebb tárgyi kongenialitással munkálkodik 
az ottani magyar evangélikusság egyházi életének belülről való megeleve- 
nítésén. A könyv gazdag tartalmának részletesebb ismertetése helyett 
csak a fejezetek címét idézhetjük: „Az istentisztelet és a keresztyén élet". 
„Az istentisztelet felépítése", (itt „A liturgia eszközei" című részben 7. 
szakaszában tárgyalja az ige, a szentség, az imádság, a hitvallás stb. kér
dés-komplexumát, valamint a zene és a szimbólum kérdéseit), „A meg- 
újhodott főistentisztelet". — Függelék gyanánt közli a felvidéki magyar 
gyülekezetek számára kiépített, teljes lutheri főistentisztelet rendjét, a 
Szentháromság-ünnepe utáni 18. vasárnap liturgiájának teljes szövegével 
(1936. október 14.-én így került először bemutatásra 'a pozsonyi nagy
templomban).

Nagy értéke ennek a könyvnek, hogy teljes határozottsággal az ere
deti evangélikus istentisztelet megújhodását kívánja és a laikusok számára 
is könnyen érthető módon tárgyalja az ige és a szentség egységén felépülő 
evangélikus liturgiát, amelynek valóban minden értéke megvan abban a 
tervezetben, amely közben már Isten kegyelméből el is indult az életté 
válás útján a felvidéki magyar evangélikus gyülekezetekben. Mennyivel 
előbbre vannak ők! Egy kis gömörmegyei magyar falu evangélikus gyüle
kezete (Balogpádár) pedig elsőnek fogadva vissza életébe az ősi lutheri 
istentisztelet rendjét, példát mutatott, hogy mint lehet jóigyekezettel le
győzni még faluhelyen is minden nehézséget, ami semmivel se nagyobb, 
mint az a zökkenő, mely ideát az evangélikus-lutheri liturgiától eltérő, 
új istentiszteleti rendnek a végrehajtásával együtt jár.

Kowarik könyvét a legmelegebben ajánljuk mindenkinek, aki a ma
gyar evangélikus istentiszteleti élet igazi megújhodását a szívén hordozza.

Dr. J. L.


