
Csendes óra.

Üdvözítőm, most csak a tied vagyok. Ünnepi óra, csendes óra ez, 
szólj Uram, mert jól hallja a te szolgád. Zárj be kegyelmed édes fogságába. 
Nyilj meg mélység és magasság: átadom magam. Táplálj, éltess, erőve! 
íölts meg, vigasztalj vagy kárhoztass, te tudod, mire van szükségem. For
málj engem, Uram, tetszésed szerint, mert csak a te kezedben tudok a te 
tetszésedre változni. Üj reggel, új nap, új alkalom: együtt új kegyelem. 
Hallgass alázatos könyörgésemre: „Nyissa meg előttem Isten az Ige ka
puját, Krisztus titkának hirdetésére . . Ámen

Fogoly vagyok az Úrban.
Efézus 4, 1—16.

Május 31. Hogy jutottam fogságba? Fii. 3, 12. Még mindig nem késő 
gondolkozni felelte. Jobb lenne s bizonnyal feljebb lennék Isten előtt, ha 
már régen vagy éppen kezdettől azt éreztem volna: megragadott engem 
a Krisztus. Sokszor kellene végiggondolni: hogyan, miért lettem pap? Mi
csoda merészség volt tőlem, hogy lelkipásztornak menjek? Nem tévesztet
tem-e össze gyermeki, tudatlan vágyakozásokat a hivatásérzettel? Tud
tam-e, hogy fogságba megyek? Tudnom kell, hogy abban vagyok. Akar
nom kell, hogy abban maradjak. Naponként éreznem kell az én Uram 
szavát: neveden hívtalak téged, — enyém vagy...

Június 1. Én nem fogságot akartam. Jer. 29, 11. Krisztus más utakon 
talált engem. Mondogattam ugyan gyermekkoromtól kezdve, bele is szók 
tam abba a gondolatba, hogy oltár elé és szószékre jussak, de mit tudtam 
én akkor azt, hogy Krisztus fogságba visz? Gyakorta gondoltam más élet 
útra, ifjúságom mellékösvényein szabadon szaladgáltam s nagyon meg
nyugodtam mindig abban, hogy azért még pap lehetek. Ha Krisztus meg 
nem ragad, ki tudja, hol volnék most? Naponként hálát kell adnom azért, 
hogy Isten mást gondolt felőlem, mint én magam, mert én nagyon sokban 
egészen mást gondoltam az életemről, mint ö.

Június 2. Űr akartam lenni. Jer. 1, 9—10., Máté 5, 13—16. Ezt láttam 
benne először, ez tetszett benne a legjobban: hogy kimagasodik a pap a 
többi ember közül, mennyi tisztelet tekint reá, mindenki köszönti. Beszéi 
Isten nevében, megítéli a jelenvaló és jövendő dolgokat, gyomlál, irt, pusz
tít, rombol, épít és plántál. Micsoda megdöbbenés az, mikor a felelősség 
fogságában kell felébrednünk! Milyen teher a mások tisztelete. Milyen 
nehéz a dicsérő szót hallani. Bűnök bűnöse én, — mit akartok tőlem, hogy 
Ítélkezzek? Ezerszeresen érzem, hogy mindig előbb nekem szól minden 
parancs az Igéből és csak azután másoknak, önmagámban kell folyton 
irtani, gyomlálni, rombolni és építeni. Segíts erre, Istenem!

Június 3. Szolga lettem. Máté 20, 28. Jobban, mint bárki más. Hiszen 
mindenki szolgálja önmagát, családját, munkáját, jövendőjét, közösségeit. 
Én is. Csakhogy én ezenkívül őket is mind szolgálom. Szolgák szolgája 
vagyok. Soha nem lehetek elég szerény és alázatos, ha erre gondolok. 
Szinte kétségbe kell esnem, ha szolgálataimat sorba gondolom, nem is 
lehetne erre önként vállalkozni. Csak úgy lehetek ilyen szolga, hogy Krisz
tus megragadott és rákényszerít. önmagára mutat: én is szolgálni jöttem.
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Vedd fel láncaidat és kövess. Akkor bárátomnak foglak szólítani... .ítfí, 
mikor fogom én ezt hallani a szívemben?

Június 4. Isten kegyelméből van ez. Ésaiás 41, 9—10. Fogság, szolga
ság, erőim gyengesége, megalázkodásom: ez mind kegyelem. Mikor már 
tudom ezt, más lett a szívem. Nem igehirdetői tulajdonságaimért (jobb 
nem is beszélni róla), nem szives modoromért (mennyi gyávaság van eb
ben!), választottak meg emberek egyik vagy másik gyülekezetbe lelki- 
pásztornak, hanem Isten kegyelme hivott el minden más lehetőség közül 
erre az egyetlen kényszerűségre: neki szolgálni a gyülekezetben, az ol
tárnál, a szószéken és a szívemben, mint Krisztus foglya. Ha ezt tudom, 
félelem nem lesz többé a szívemben, hanem engedelmesség, csüggedés nem 
uralkodik rajtam, hanem alázat. Hogyan háláljam meg neked, Istenem, 
hogy minden dolgomban magamon érzem ígéreted teljesedését: megerő
sítelek, sőt megsegítelek . . .

Június 5. A szolga csak szolgáljon. János ev. 13, 16. Még mindig 
fenyeget a kisértés, hogy többre bízom magamat, mint amennyire az Ür 
bíz engem. A kegyelem megragadásakor megkísért a prófétaság. Világ
javító, emberváltoztató, gyülekezeteket felemelő szolgaság: bizonnyal ez 
az én munkám és ez ki fog emelni szolgatársaim közül is. Meg kell ta
nulnom, hogy ilyenkor már szorít a bilincs és szeretném, ha díszesebb és 
tágasabb volna. Igazgatni szeretném, hogy mit parancsoljon nekem az 
Ür és hogy hová és mire küldjön. Ments meg Uram, engem a kevélységtől 
Nehéz és megvetett munkára küldetni, ez a megkülönböztetés az Űrtói.

Június 6. A nagy lakoma asztalánál. Lukács, 14, 16—24. Ha csak 
egyet is elfelejtek e hét csendes óráinak gondolatai közül, méltatlanul 
fogok prédikálni erről az evangéliumról. Még csak a lakomára hívogató 
szolgának sem érezhetem magam, mikor a kegyelem asztalát megteríti 
az Ür, mikor begyülnek hozzá a vendégek, névtelen felszolgáló vagyok 
mellette, semmi több. Nem az enyém a hivó szó: az Űré, — nem az enyé
mek a vendégek: az Űré. Segíts Uram, hogy igy prédikáljak azoknak, akik 
eljöttek a nagy lakoma asztalához.

Bátorság a fogságban.
Június 7. Biztonságban vagyok e fogságban. I. Péter 5, 6—11. Annyit 

beszélek arról magam is, hogy a világ élete veszedelmekkel van tele. Az 
ellenség, mint ordító oroszlán, körüljár. Én erős várban vagyok. Ostrom 
alatt ugyan magam is, de sokkal biztonságosabban, mint azok, akik nincse
nek fogságban. Milyen nagy dolog az, hogy már túl vagyok e világ fiai
nak a szabadságán és a minden kegyelem Istene maga fog elkészíteni és 
megszilárdítani: vagyis nem enged vissza többé ebbe a „szabadságba" 
engem...

Június 8. Munkát kaptam. János 9, 4. A Krisztus fogsága munkába 
, zár. Milyen kegyelem ez is. Mennyire félreismerik, akik tétlen szemlélő
désnek értelmezik. Mintahogy Krisztusnak folyton cselekednie kellett an
nak akaratját, aki őt elküldötte, úgy kell nekem folyton cselekedni Krisz
tus akaratját, aki azért ejtett fogságába, hogy neki és az ő parancsai sze
rint munkálkodjam. Köszönöm, hogy munkát kapok. Más, aki vet és más, 
aki arat, talán nem ismerik egymást soha, de Krisztusom ismeri 
mindakettőt. ....



Június 9. Foglyokat kell ejtenem. ít. Kor. 10, 3—5. Krisztus foglyai 
kinnt járnak a világban, hogy mindent Krisztus fogságába hozzanak. Em 
bereket és gondolatokat. Nem engedhetem, hogy halálos fogságba jussa
nak az élet fogsága helyett, amit Krisztusban elnyerhetnének. Nem enged
hetem, hogy más gondolatok uralkodjanak, mint amelyek Krisztusnak en
gedelmeskednek. Ebben van az én nagy feladatom: azóta vagyok egészen 
kicsiny, mióta ezt tudom.

Június 10. A hitetlenség foglyait. János 3, 36. Krisztusom azért jött, 
hogy a loglyoknak szabadulást hirdessen. Itt látszik meg a legjobban, hogy a 
halál fogságából átmenteni akarja őket az élet fogságába. A hitben való 
életnek abba a fogságába, amit nem ismerhetünk ö  nélküle. Az elveszett 
juhokat vissza kell terelni a nyájhoz. És ebben a munkában éppen az a leg
kevesebbet érő, amit a leggyakrabban használunk: a beszéd. Hit kell hozzá, 
megszégyenítő és ellenállhatatlan hit. Érettük erősíts meg benne Krisztu
som, nálad nélkül semmit nem cselekedhetünk . . .

Június 11. Az önzés foglyait. II. Tim. 3, 1—5. Magamnak is a leg
nehezebb volt az önzés fogságából szabadulni. Mennyi bűn származik az 
önzésből: hogyne kellene erősen küzdenem azért, hogy kimentsek belőle 
mennél több embert, testvéremet. Kevélység, pénz, hálátlanság, mértékte- 
lenség, érzékiség: szívós kötelek ezek kezemen, lábamon, szívemen, indu
lataimon. Engedjétek, hogy segíthessek! Mind ismerem magam is, mind
egyik ellen annyit imádkozom, — nagyon komolyan kell vennem tehát 
másoknál is.

Június 12. Az ördög gondolatait. Máté 12, 43—45. Nyilvánvaló, hogy 
a mai kor a tisztátalan lelkek visszatérésének kora. „Gonoszabb hét lelkek1' 
lakoznak az emberekben. A társadalom, a technika, a politika, a gazdasági 
világ életében a rosszul használt gondolatok veszedelmes következményei 
fenyegetnek. Hallgatni róluk, mentegetni őket, felületesen foglalkozni 
velük egyaránt bűn. Fogságba kell vetni őket kíméletlenül. Mindegy, mit 
.nond a világ: egy a fontos, hogy mit mond Krisztus?

Június 13. A saját szavaimat. Lukács 15, 1—10. Ha e hét csendes 
óráin e gondolatok közül bármelyikkel is langymeleg módon óvatoskod
tam, alkalmatlan lettem arra, hogy prédikáljak erről az evangéliomról. Ez a 
vasárnap is újból megtanít magam érlelésére, alázatos őszinteségre, bátor 
világosságra. Prédikálnom kell az elveszett drachmáról és az elveszett juh- 
lól anélkül, hogy elfelejtkeznék az én igehirdetéseim elveszett drahmáiról 
és az én szolgálatom elveszett juhairól. — Segíts, Uram, hogy megtaláljak 
csak egyet is közülök a te kegyelmedből. . .

Imádság; a fogságban.
Június 14. ünfegyelmezésért. Zsoltár 79, 11. Bármily jól tudom, hogy 

kegyelem nekem ez a Krisztusban való fogság, mégis minduntalan nehéz 
marad. Keserűségeinek íze mindig tovább tart, mint édes jutalmai. Magam 
gyarlósága ez. Még jobban kell fegyelmeznem magamat. Még mindig sok 
az engedékenységem magammal szemben. Adj nekem, Istenem, több erőt 
a magam zabolázására.

Június 15. Hivatásomért. Máté 10, 38. Mennyire fáj, ha különösen ná
lam fiatalabb papok között olyanokat látok, akikben kevés a hivatásérzet: 
mi lesz belőlük? Azt szeretném, ha erősebb, jobb, küzdőbb nemzedék jönne
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utánunk, mint mi vagyunk. Iía a fogságba és a gyönyörűséges igába ko 
rábban törnének be és kevesebb ellenkezéssel, mint mi. Többet érnének el, 
több sort kapálnának meg a szőlőben? Uram, te tudod! Te magad adod 
„némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, másokat evangélistákul, má 
sokat pásztorokul és tanítókul!" De naponként könyörgök: tégy engem 
jobbá és erősebbé hivatásomban!

Június 16. Egyházamért. Efez. 3, 20—21. Uram, te mindent sokkal 
bőségesebben megtehetsz, mintahogyan kérjük vagy elgondoljuk, mégsem 
lehet élni egyházadban anélkül, hogy ne könyörögjünk érette. Annyi küz
delme van és olyan kevés harcosa. Annyi aratni valója és olyan kevés 
aratója. Annyi ellensége és olyan gyenge védelmezői. Használj minket min
dig többre. Tégy alkalmatossá az Igére és tisztíts meg a szentségekre.

Június 17. Hitért. 1. Kor. 4, 7., Efez. 2, 8. Néha az egeket ostromolja, 
máskor szárnya visszahull. Olykor nem ismer lehetetlent, olykor vonako
dik, erőtelen. Isten ajándéka, de bennem — méltatlanban — él. Elveszt
hetem. Földbe áshatom.Könyörgök: mindig újra add! Kell, kell, nekem 
magamnak, hogy élhetnék én nélküle? De a te igazságod hitből-hitbe je
lentetik ki:Könyörgök, ajándékozz meg vele naponként mindazokért, akik 
hiendők lesznek tebenned! Hitem felelőssége mérhetetlen.

Június 18. Szegényekért. Jakab 2, 5. Nagy árnyék lelkipásztorságo- 
mon, hogy sok szegényt kell elbocsátanom üres kézzel. Szégyenlem ma
gam és ez gyakran türelmetlenségre késztet. Milyen tehetetlen vagyok, ha 
a lelki szegénység mellett kenyérinséggel is találkozom. Szegénység és 
bűn, szenvedés és bűn, hitetlenség és bűn folyton találkozik. Segíts, Uram, 
hogy közéjük állhassak! Sok imádságomat fogadd el szegényeimért, be
tegeimért, tusakodások közötti testvéreimért!

Június 19. Fogolytársaimért. Efez 4, 13—14., Zsid. 13, 3. Mert fogsá
gom kegyelmességéért és ajándékaiért elegendően hálálkodni nem tudok, 
gyakorta gondolok fogolytársaimra, akik még gyötrődnek és azokra, akik 
már több örömét és áldását ismerik, mint én. Add, hogy segítsek az újak
nak és tanuljak a légiektől. Bőséggel és örömmel való szólást adj, én 
Uram, a te fogságodban lévőknek. Hadd ismerhessük meg együtt világos
ságodat, mint részestársaK a Krisztusban.

Június 20. Az evangéliomért. Lukács 6, 36—42. Ha ennek a hétnek a 
csendes óráiban nem imádkoztam volna mindezekért, üres szónak maradna 
prédikálásom arról, hogy egymásnak jó mértéket adjunk, megnyomottat, 
megrázottat és színig teltet. Csak vak vezetné a világtalant, csak megint 
a tanítvány akarna nagyobb lenni a Mesternél. Könyörgök hozzád, Iste
nem, tedd szentséges munkámmá evangéliumod hirdetését. Mint földből 
való kohóban kétszer megtisztított ezüst: ilyen a te beszéded, — salak
jaimat égesd el mellőle, Uram!

Reménység a fogságban.
Június 21. Félelem nélkül. És. 40, 31. Erőm fogyatkozik, napjaim egy

más nyomában futnak. Gondjaim újból és újból születnek. A nehéz élet 
terheiből mindig van bőséges ráadás Isten szolgáinak. Azóta tudok min
dent elbírni, mióta nincs már félelem a szívemben. De hogyan is lehetne 
krisztus fogságában? Áldlak, Uram, hogy nem bocsátottál ki belőle semmi 
félelmek idején!
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Június 22. Csüggedés nélkül. Példab. 18, 10. Nem kifelé mutatom: be
lül érzem, hogy nincsen bennem csüggedés. Tele vagyok az Ürban való 
bizakodással. Mert reá hagytam magam, nem hagy el engem. Sikertelen 
ség csak látszat, valamire fel tudja azt használni Ő, akár bennem, akár 
kívülem. Nekem csak engedelmesnek kell maradnom, az áldás, az aratás és 
a megítélés az övé. Rábízom magam kegyelmére.

Június 23. Áldozat nélkül. János 15, 16. Azóta vagyok félelem nélkül 
és csüggedés nélkül, mióta megvilágosodott előttem, hogy áldozat nincs 
az életemben. Csak kötelesség van. Csak szolgálat van mindörökké azért 
az áldozatért, mely Krisztusban adatott. Égni, világítani, ízesíteni, farka
sok között járni, ördögök ellen küzdeni, gyűlöltetni és visszautasíttatni: 
mért mondod, hogy ez az élet áldozat? Mindent felnövelni ö  hozzá, aki 
a fej: a Krisztushoz, — nincs ennél szebb élet!

Június 24. Vég nélkül? Máté 18, 23—34. Meg kell fizetni mindent az 
utolsó fillérig. Én sohasem mondhatom, hogy már elég. Ezt csak az Ür 
mondhatja nekem, kegyelemből, mikor elengedi a tartozásokat. Nem va
gyok tehát semmiféle fogságomban vég nélkül, de az „elég" egyedül Isten
től függ. Életben, halálban hozzá kívánkozom. Hiszem feltámadásomat 
örök kegyelemre..

Június 25. Örömmel és alázatosan. II. Tim. 1, 16. Szeretni kell fogsá
gomat. Ezerszer szabadabb és boldogabb vagyok benne, mint mások minden 
más szabadságban és boldogságban. De nem szabad felejtenem soha, hogy 
nem ezért kaptam. Nem magam, hanem a Krisztus nyájának, az ö szegé
nyeinek, az ő megváltottiainak szabadságáért és boldogságáért. — Ezért 
kell örömmel és alázatosan hordoznom benne mindent. „Én választottalak 
titeket."

Június 26. Az Or ajándékai között. II. Kor. 9, 15. Minden ajándék, 
mely a Krisztusban való fogságból származik, tőle van. Kell, hogy láttassák 
rajtam, de azzal, hogy az ő ajándéka ez. Ha valaki nem láthatja rajtam 
túl Krisztus, én vagyok hibás, visszatartottam fényességeit s árnyékban ma
radt. Mindennap szól nekem: „Vigyázz, hogy a benned való világosság 
sötétséggé ne legyen." Arra vagyunk elhiva, hogy mások áldást kapjanak 
örökségül. Óh Uram, hogyan merném én visszatartani áldásaidat?

Június 27. Szakadozzék a háló. Lukács 5, 1—11. Ha ennek a hétnek 
csendes óráiban becsületesen nem viaskodtam e gondolatokkal és nem 
őriztem meg minden reménységemet, nem vethetem ki bizakodással a 
hálót. Mélységekbe kell alábocsátanom. Bűnös vagyok, de az Or tudja, 
hogy hol, hogyan és mikor kell kivetni a hálót, hogy embereket fogjon. 
Prédikálni fogok azokról, kik mindenüket elhagyván, követik Krisztust. 
Engedd, Uram, hogy jó mélységeket találjak, te általad, aki foglyokat 
vetsz fogságba és ajándékokat adsz az embereknek . . .

Köszönöm, Uram, hogy fogságodban tartasz. Senki ki nem ragadhat 
engem a te kezeidből. Egyéb fogságok sokaságából mentettél ki, hogy a 
magad fogságába végy. A te közelséged mely igen jó énnékem.

Hálás szívvel könyörgök hozzád, Uram, tarts meg oltalmadban. Tégy 
alkalmassá a szolgálat munkájára. Gyarlóságaim, mulasztásaim változtas
sad el bünbánattá, megtéréssé, reménységgé és engedelmességgé. Ámen-

Kemény Lajos,
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Első ige.

Az okos és hivő lelkipásztor.
„Az apostol a saját példájában mutatja meg, hogy a lelki- 

pásztoroknak miként kell viselkedniök híveikkel szemben.
Az Isten okos szolgájának az a kötelessége, hogy becsület

tel töltse be hivatását és hivei előtt tiszteletben álljon.
Az Isten hivő szolgájának pedig az a kötelessége, hogy túl

kapásokra ne ragadtassa magát és elbizakodottságában ne él
jen vissza hivatásával, hanem legyen azzal híveinek a. hasznára.

Az Isten szolgája legyen okos is és hivő is. Ha hiányzik be
lőle az okosság, akkor csak puszta árnyék és méltatlan a megbe
csülésre. Akik ostoba alázatoskodásból mindenkivel szemben bi
zalmasok és híveikkel szemben nem tartják be a kellő távolsá
got, azok elvesztik hivatásuk tekintélyét és bizalmaskodásukkal 
lebecsültetik magukat. Ó micsoda bűn ez! Mert ezzel azt enge
dik lábbal taposni, ami az Istené, ami rájuk bízatott és amit meg 
kellene másokkal is becsültetni. Aki pedig az utóbbival nem tö
rődik, az zsarnokká válik és mindenképpen rettegetté akar 
lenni. Az ilyennél a hivatás nem lesz mások áldásává, hanem azt 
akarja, hogy mindenki féljen tőle. Pedig a hivatali hatalom az 
apostol szerint nem rombolásra, hanem építésre adatott. Ne
vükön nevezve ezt a két bűnt: az egyik a könnyelműség, a másik 
a- kegyetlenség. Az elsőről ezt mondja Zakariás: „Jaj a mihaszna 
pásztoroknak, akik elhagyják a juhokat!" (XI. 17.) A második
ról pedig Ezékiel ezt: „Keményen és kegyetlenül uralkodtok 
rajtunk!" (XXXIV, 4). Ezek azok a főbűnök, amelyekből a lelki- 
pásztorok minden vétke burjánzik. Nem is csoda, mert ott a 
bűnös kívánság, itt a kegyetlen nyakasság fűti az embert. S e 
kettőből származik minden rossz. Ezért veszedelmes az olyan 
hivatal-vállalás, amelynél az ember nem számol le előzetesen ez
zel a két vadállattal, melyek annál veszedelmesebbek, minél na
gyobb hatalmuk van.

Az apostol példáját követve a lelkipásztoroknak is meg ke1- 
lene különböztetni önmagukat a hivataluktól, vagyis az „Isten 
formáját" a „szolga formájától", mert csak igy tudja az ember 
a hivatását félelemmel és szeretettel betölteni, a reábizottak ja
vát és hasznát előmozdítani. Ha a hivatásból nem fakad áldás, 
vagy a lelkipásztor csak akadék, akkor inkább mondjon le hiva
taláról. ó  rettenetes lesz az a számadás, amelyet egykor adni 
kell hivatali működésünkről!
• Sokra tartja az apostol az ő szolgaságát; de nem azért, 
mert elbizakodottan uralkodni akar az övéi felett, hanem hogy 
azok őt mint az Isten szolgáját alázatosan fogadják be és óva
kodjanak megvetni. Mert ha magunkról nem is tartunk sokat, 
hivatásunkat mégis magasztalni kell az Isten dicsőségére. Sőt
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nem is szükséges mindent megokolni, amit mondunk, hanem úgy 
hallgassanak bennünket, mintha Istent hallgatnák. Gal.*III, 18.

Ezért mondja: „Jézus Krisztus szolgája.“ Ebben a szóban 
bent van a méltóság is és az alázat is. Az alázat annyiban, 
amennyiben nem önmagát teszi úrrá és mesterré, miként azt a 
zsarnok szokta tenni. A méltóság pedig annyiban, amennyiben 
boldogan hirdeti, hogy ő ilyen Urnák a szolgája. Én azt hiszem, 
hogy a „szolga11 a hivatal és a méltóság megjelölése és nem a 
személyes istenszolgálatban való megalázkodást jelenti, mert ez 
vakmerőség lenne. Mert ki merészelné teljes bizonyossággal ál
lítani: Én az Isten szolgája vagyok, — s e  mellett fogalma sincs 
arról, hogy valóban megtett-e mindent, amit az Ur tőle kívánt: 
Egyedül az Isten dönti el, hogy ki az ő szolgája és ki az ő eb 
lensége. Csupán „szolgádnak nevezi magát, mert ezzel vallja 
meg, hogy a mások fölé rendelt hivatalt az Istentől nyerte. Er
kölcsi és tropológiai értelemben mindenki az Isten szolgája; al- 
legórikusan azonban mindenki a másikért és a másik miatt van. 
Ez utóbbi méltóságot és megtiszteltetést, az előbbi teljes alá
rendeltséget és alázatosságot jelent.

Luther „Római Levél magyarázatának11 eredeti latin szövegéből 
fordította: Vitéz Magassy Sándor.

Tanulmányok.

Nehézségek az igehirdetőben.
(Folytatás és befejezés.)

3. Az igehirdetői nehézség biológiai oldala. Erről homileti- 
kai szakkönyvekben sehol egy szó sincs. Nem vindikálom ma
gamnak az elsőszülöttség jogát, de emlékeztetem munkatársai
mat olyan tényekre és adottságokra, amikre munkánk közben 
tekintettel kell lennünk.

Az igehirdetés, mint munka, fizikai teljesítmény is. Senki 
nem tagadhatja meg tőlünk azt az elismerést, hogy az a lelki és 
testi energia mennyiség feloldása és szabaddátevése szükséges a 
szószéki szolgálathoz, hogy az rengeteget vesz el az ember 
egészségéből. Két teljesen egyenlő értékű tehetség egyenlően 
kidolgozott beszédének értékkülönbözete csak abban mutatható 
ki, hogy melyik volt a szükségesen adott pillanatban jobb kon
dícióban. Ez a megállapítás nem a sportnak a modern emberre 
gyakorolt hatásával magyarázható meg, hanem olyan sok meg
figyelés és tapasztalat eredménye, hogy felismerésről szó sem 
lehet.

Ezért beszélhetünk arról, hogy a lelkész életében lényeges 
szerepe van annak, hogy testi egészségére miként vigyáz. A kö-
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zépiskola 4. o. hittani tankönyvben azt tanítja, hogy miért és 
mennyiben kell vigyáznunk önmagunkra. Magunk pedig kon
díciónk érdekében semmit sem teszünk meg. Egyik vidéki város
ban két lelkész működött 5 év alatt. Az egyik minden szombat 
este két-három hívénél tudott vacsorázni és esetleg a fél éjsza
kán át táncolni, az utódja pedig még a szombatra eső meghívást 
is visszautasította arra való hivatkozással, hogy a vasárnapi sze
replés miatt teljes pihenőre van szüksége. Nem szükséges alá- 
huzottan hangúlyozni, hogy az utóbb említett testvérünknek volt 
igaza. A római kath. testvéreinkről tudjuk, hogy náluk a hóra 
canonica után semmit sem szabad fogyasztani; a mi elgondolá
sunk azonban közelebb áll ahhoz a gyakorlathoz, amit a rabbik 
folytatnak, akik szombati napon sem nem dohányoznak, sem 
semmiféle izgató italt nem isznak.

Komoly kérdés ez, amellyel épen egyszerűsége s látszólagos 
jelentéktelensége miatt kell érdemileg és egyéni vonatkozásban 
foglalkozni. Tudomásom van arról is, hogy családos operaéne
kesek és énekesnők nagy szerepeik előtt olyan nemi önmegtar
tóztatásban élnek, ami képessé teszi őket arra, hogy a nyilvános 
szereplés alatt tehetségük teljességét adhassák.

Egyházunk múltjában pedig rengeteg szédülős, ideg beteg 
lelkész irtózott attól a gondolattól, hogy órákig kell állania az 
oltár előtt s remegett a magasban levő szószék rémétől. S ebből 
a beteges állapotból senki sem válthatta meg őket, mert nem 
hallották fiatal korukban, hogy ilyen tekintetekre is figyelemmel 
kell lenni a lelkészi pályán működni akaróknak.

Tehát önmegtartóztatás a káros nikotin és alkohol élveze
tekben, de különösen a vasárnapi munka előtt. Tanácsos ez ab
ban az esetben is, ha a lelkésznek csak egy prédikációja van va
sárnap, de még inkább olyan esetben, amikor két-három vagy 
esetleg négy beszédet kell a lelkésznek tartania. Nem lehet arra 
hivatkozni a fiatalságnak, hogy ő még bírja s az öregebbeknek, 
hogy ő már megszokta, itt mindenkinek arra kell gondolni, hogy 
tiszta fejjel kell a szent szolgálatot végezni. Vagy gondolunk-e 
általánosságban arra is, hogy az oltárnál fungáló lelkész csak 
teljes testi és lelki tisztaságban jelenhetik ott meg.

Helytállónak és egyházunk érdekében állónak ismerem azt 
a megállapítandó igazságot, hogy minden olyan lelkész nyugdí
jazandó, aki egy félévnél hosszabb időben olyan állapotban van, 
hogy homiletikai munkáját nem tudja ellátni.

4. Az igehirdetői munka nehézségei hitbeli vonatkozásokban.
Volt olyan idő, amikor volt hitvalló teológia, orthodox teo

lógia, racionális és élmény teológia, bizonytalankodó és bizony
ságtevésre hajlamos teológia, az egyszer és a kétszerszületettek 
teológiája, az őskijelentés dogmáján állók és a közösségi sze
mélyes Krisztusban élők teológiája. Ezek az irányok voltak, él
tek, hatottak. Szerették és utálták ezeket az iskolákat, de látta 
ezt az élő egyház és megérezték ezt a hívek is. Egészen beteges 
tünetei is voltak ezeknek a csoportosulásoknak. Olyan személy
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hez kötött gyülekezeti és istentiszteleti megnyilvánulások ala
kultak ki, mely fölött csak súlyosan elitélő szavakat lehet hal
latni. Vegyük reálisan és durván a példát: egy bethánia vagy egy 
Fébe-tag olyan hitbeli neveltetésben részesül — s ezt a műhely
titkot nem tudjuk ellesni, hogy az ilyen tagok készítenek ma
guk használatára egy listát, mely más csoportba tartozó papokat 
lehet meghallgatni és melyeket nem. Ha ez nem katholicizmus, 
akkor nem tudom mi lehet az. Azt sem tudom, hogy ez a gya
korlat ottműködő kartársaink tudtával történik-e vagy anélkül, 
de azt valamennyien valljuk, hogy ennél lehetetlenebb és bete
gebb tünet kevés van egyházi életünkben. A svédek, vagy a nor
végok megtehetik, hogy az államilag kinevezett papjuk mellé 
20—30 család eltart még egy a gusztusuk szerint való papot, de 
ez a józan keresztyén megítélés szerint túl nagy luxus.

Mi történik akkor, ha a lelkész életében történik meg az, 
hogy szinte megmagyarázhatatlan és váratlanul bekövetkezett 
okok következtében lelki életében ingadozás áll be s máról hol
napra egész teológiai világfelfogását áthangolja. Arról lehetne 
beszélni, hogy tisztán teológiai szemüvegen át nézve a dolgot, ez 
hogyan történhetik meg, de eseteink vannak rá s olyanok ezek 
az esetek, amelyek a gyülekezet előtt sem maradhatnak isme
retlenek, hiszen az igehirdetés hangján és tartalmán a változás 
rögtön felismerhető.

Mi itt a tennivaló? Ha a lelkész lelkifordulása megtörténik 
s erről önmaga előtt változhatatlanul megbizonyosodik, ezt a 
tényt lehet közölni a hívekkel akár megtérési élményének el
mondásával, akár azzal a bizonyságtevés megmutatásával, ami 
új életében kísérője lesz. Vigyázni kell azonban arra, hogy ez a 
hitingadozásnak számító tett életében csak egyszer fordul
jon elő.

Formai megoldást erre az adhat, ha az illető olyan más 
gyülekezetben keres elhelyezkedést, ahol a múltja után senki 
sem érdeklődik s új életét örömmel fogadják.

5. Ami az ördögtől van. Beszélhetünk erről is az igehirdető 
nehézségei között. Kétségtelenül az ördög hatása a rögtönzés, 
amelynek esetleges s váratlan mérsékelt sikere megzavarja az 
igehirdetőt s elmondja önmagának azt is, hogy mintha jobban si
került volna a rögtönzött beszéd, mint a szépen kidolgozott s me- 
ditálásokon át megszületett komoly tanulmányokat igénybevett 
s egy heti fáradságot magában hordozó beszéd. Itt volna külö
nösen szükség a lelkészi önkritika olyan formáira, amilyenekkel 
nagyon kevés rendelkezik s itt volna szükség arra is, hogy mi 
hivatásunk és szolgálatunk olyan intimitásait is baráti kritika alá 
engedjük, amelyiknek arra tényleg szüksége van.

Az ördög hatása dolgozik az igehirdetőben akkor is, amikor 
a liturgiára nagyon is alkalmas szép hangját, mint valami hatásos 
szerszámot ismeri fel s elhiteti önmagával is azt, hogy hangjá
nak eddig ismeretlen muzsikálitása az, amelyiknek birtokában 
bárkivel szemben felveszi a versenyt. A külső szépségével való
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hódítás, elegáns szószéki öltözködése mind olyan ördögi meg
nyilatkozások, amelyek súlyos gátló befolyást gyakorolnak s ne
hezítik a munkát.

Amennyire elismerem a szónoknak és igehirdetőnek azt a 
szükségérzetét, hogy elhangzott beszédeit valakivel komolyan 
megtárgyalja s amennyire jónak tartom a korholást, ugyanany- 
nyira vallom azt is, hogy a megérdemelt s hiúságot nem keltő 
elismerés igen buzdító hatást gyakorol s megtermékenyíti magat 
az igehirdetést is. A tömegsiker s különösen nagy templomi gyü
lekezetek seregei sokszor megzavarják az igehirdető lelkületét 
s szerény papi egyéniségét. Pl. nagy ünnepeken olyan gyüleke
zetekben, ahol több lelkész tevékenykedik, a vezető vagy leg
idősebb lelkész úgy fogja fel a dolgot, hogy a nagy tömeg csak 
kizárólag és egyedül őt akarja hallgatni. Maga a tömeg azután 
épen a lelkészek által kezdeményezett ezen rossznak nevezhető 
szokás alapján rendkívüli s egy évre szóló igehirdetői hatást vár 
a lelkésztől s mivel ilyen nincs, de azért is, mert ennek a szokás
nak sok köze van a személyi hiúsághoz, ezek a beszédek szoktak 
a legkevésbbé sikerülni akár az evangéliom közlése s akár a hí
vek lelki építése szempontjából.

A pesti nagy papok egyikéről, Győry Vilmos igehirdetői 
szolgálatáról tudom, komoly evangélikusok közlése alapján, 
hogy amikor ő prédikált, a templom zsúfolásig megtelt s a gyü
lekezet tagjai is, de maga a lelkész is tudta azt, hogy hallgató
ságának több, mint a fele nem evangélikus. Egyik vidéki városi 
lelkészről tudom, hogy egy református püspöki székhellyel bíró 
városban, református és katholikus hívek az evangélikus lelkész 
igehirdetésére mennek el, mert ő beszél valamennyi lelkész kö
zött olyan hatalmasan, hogy azt érdemes meghallgatni. Ami 
Istennek tetsző ebben az esetben, azon legyen áldás, kívánja 
valamennyiünk, de a személyi hiúságnak itt olyan tág kapui tá
rulhatnak fel, amelytől inkább félni kell, mint annak örülni. Az 
ördögtől való az is, amikor a lelkész személyi igehirdetői tevé
kenységét különös egyházi tömegszónoklatok alatt összehason
lításoknak teheti ki s amikor épen az élménye is, hogy pálya
társai az elsők, akik sikerét őszintén vagy konvenciolizmusból 
elismerik. Ugyanezt lehet mondani a kerületi és egyetemes, vagy 
gyámintézeti és hasonló gyűlések alkalmával tartott istentiszte
letek szónokainak szereplésénél. Nem méltó az evangéliom gyü
lekezetéhez az, hogy a jegyzőkönyvbe ezt úgy diktálják be, 
ahogy ez az eset nálunk s nem egy lelkész ígéretes fejlődését 
tette tönkre ez az elismerés. Ha van terület, ahol a lelkésznek 
önmaga megtartása érdekében önmagáért imádkozni és sóhaj
tozni kell, akkor épen ez a terület az. Látszólag nem nehézség, 
hiszen siker, elismerés és megbecsülés és értékelés jut neki osz
tályrészül, de itt az ördög is jelen van.

6. Ami az Istentől és a Szentlélektől van, vagyis az igehir
detői munka és nehézsége az Istennel való közösség mérlegén. 
Mert tanulságunk, szorgalmunk, hitünk, belátásunk, erényeink,



271

bűneink, tisztaságunk és tisztátalanságunk, mindenek dacára; az 
igehirdetés ténye rajtunk keresztül Istennek a világ dolgaiba 
való beleszólása. Méltóknak bizonyulunk ideig-óráig arra, hogy 
Isten minket arra az időre s azon a helyen, ahol az ő kitüntetett 
munkatársai lehetünk, igénybevesz, figyelmeztetően és a Lélek 
vezetésével kényszerít minket arra, hogy azt is elmondjuk, amit 
nem szeretnénk elmondani s arra is kényszerít, hogy önmagun
kat olyan haszontalanoknak is megmutassuk, mint amilyenek 
az Ő megállapítása szerint vagyunk.

Az igehirdetést Isten megszenteli, szankcionálja abban a pil
lanatban, amikor a szó és az Ige a hívek között megszólal. 
Beszélhetünk a szószék szentségéről Isten ezen munkánkban való 
részvétele miatt. Sokszor érzi azt az igehirdető, hogy igehirdetői 
munkája közben, akár a megírt szövegén, akár a meditált anya
gán világos, de előre el nem gondolt beleegyezésével olyan vál
tozások történnek, amelyeknek sem ellent nem tudott állni, sőt 
maga is helyeseknek ismerte ezt és azokat. ..

Ez az igehirdetés isteni oldala s ebben a vonatkozásban az a 
nehézség, ha mi bűnös lélekkel előre bekalkuláljuk a munkánkba 
a szent Lélek váratlan segítségét. Erről a lelkészi bűnről a homi- 
letika több helyen és több ízben szokott említést tenni. De ez ai  
igehirdetői munkának csak formális részében van így.

Az igehirdetői munkának egy olyan élményére akarok rá
mutatni, amely ezt a megjegyzésemet igazolni látszik. Valameny- 
nyien érezzük az igehirdetésre való készülés közben azt az ideg- 
feszültséget, ami a munka alatt, a szószékre való vágyódás köz
ben, a mondanivalók szorongató hatása alatt, hogy valami olyan 
nyugtalanító hatása alatt vagyunk, amely nem idegesség, nem 
az igehirdetés munkájától való félelem, sem az, hogy a mon
danivalóinkat túl erős kritikai szemmel nézzük, hanem az a 
kívánság, hogy már a szószéken állhatnánk s már lehetne be
szélni s az igét működtetni. Ez az igazi feszültség a szószéki 
munka végzésében és végzése alatt oldódik fel és szűnik meg 
teljesen, abban a jótékony kifáradásban és megnyugvásban, 
amelyben részünk van már a befejező oltári ima alatt. Nem az 
ördög incselkedése ez már, hanem a „nem emberi11 a mi mun
kánk végzése közben, ami arról győz meg határozottan, hogy 
az igehirdetői munka nem kizárólagos emberi munka.

Az az öröm, ami az igehirdetés befejezése után osztályré
szünk, nem a hiúságunk dicsőségét szolgálja s nem azt az érzést 
szólaltatja meg az emberben, hogy ma is emberek állíttattak az 
Ige hatása alá, hanem egyszerűen annak a ténynek öröme, hogy 
az Ige Isten jelenlétében közöltethetett, emberi megítélés sze
rint jól vagy rosszul. Ezt az örömet semmi más pályán levő s 
a nyilvánosság előtt szereplő ember nem érezheti s ez a boldog
ság oldja fel az összes igehirdetői nehézségeket. Amikor a ne
hézségek mind elmúlnak, amikor egészen az Isten előtt állunk 
s Vele szemtől-szembe vagyunk, akkor tudjuk, látjuk és érezzük 
azt, hogy a meglevő és örökösen megismétlődő szorongás állan
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dóan feloldódik és nyújtja a hozzá foghatatlan örömöket. Az 
igehirdetői munka aktivitása ezzel szolgálja s éri el a hívek olyan 
aktív részvételét, hogy ennek az igehirdetői örömnek a hívek is 
nemcsak megsejtői, hanem részesei is lesznek.

Mert látják és tudatosan észre kell vegyék azt, hogy milyen 
állomásai és megnyilvánulásai vannak az igehirdetői munkának. 
Az út a következő: Isten, az Ige, a beszéd és az ember. Isten 
ezen az úton indul meg, ami szemünk láttára és fülünk hallatára, 
eljön az emberig az emberért, hogy az ezen az úton megindulva 
Istenig és Istenhez érkezzen el. Az igehirdetés alatt áll a lelkész 
és a gyülekezet az Isten előtt. Ezt elérni — nehézségek árán 
is — öröm.

Dr. H. Gatidy László.

Ördögűzés.
(Egy fogházgondozó lelkész naplójából.)

Folytatás és befejezés.
. . .  A mai istentisztelet után ismerkedtem rab-hiveimme!. 

Négyszemközti beszélgetés közben próbáltam beletekinteni ré
szint. szabad életük földi viszonyaiba, részint lelkivilágukba. Első 
kérdéseimmel hazavezettem őket, elhagyott családjuk, polgári 
életük foglalkozása körébe. Ezzel bizalmukat igyekeztem meg
nyerni, hiszen ismeretlen vagyok előttük. A külső életkörülmé
nyekről szóló beszélgetés azonban csak bevezetés és arra jó, 
hogy azután megismerkedhessem a belső emberrel. Ezen négy- 
szemközti beszélgetések során érdekes volt megfigyelnem, hogy 
az őszinteség milyen gyorsan elpárolgott embereink szívéből ami
kor a súlyosabb kérdésekre került a sor. Beigazolódott előttem, 
hogy minden emberben tényleg száz védőügyvéd lakik, mihelyt 
a maga bűnének takargatásáról van szó. Nyilvánvalóvá lett, 
hogy a bűnös emberből mennyire hiányzik a tékozlófiu őszinte 
bűnbeismerése, az önmaga felett kimondott ítélet szava: Atyám, 
én vétkeztem!

Egyenesen megdöbbentő volt, hogy az elítéltek nagyobbik 
része, milyen csökönyösen tudta hangoztatni a maga teljes ár
tatlanságát még akkor is. amikor bűnügyében már a végsőfokú 
ítélet is elhangzott. Perüknek ujrafelvételét emlegetik, amikor 
ki fog derülni az igazság. . .  mert már erre is volt ám eset!

Mások hihetetlen leleményességgel, vagy mosolyra késztető 
bárgyusággal próbálják védeni magukat. Egyszerre mindenki és 
minden bűnös lesz, csak az elitéltek maradnak ártatlanok és tisz
ták, feddhetetlenek és mások bűneiért szenvedők. A körülmé
nyek . . .  a so rs. . .  a rosszakarat. . .  az irigység . . .  a szegény
ség . . .  az idő. . .  lesz bűnös és nem maga az ember. Most látom 
csak, hogy az őszinte bűnbeismerés milyen ritka és nehéz dolog!

És akinél találtam bűnbeismerést, abban sem volt köszönet. 
Egy, már ősz hajú, megtört testű magyar, részvéttel feladott



kérdésemre: Miért került öreg korában a börtönbe? — így fe
lelt egészen egykedvűen: „Hát agyoncsaptam az asszonyt, mert 
elkorhelkedett!". . .  A másik aki halálos kimenetelű tiltott mű
tétet hajtott végre egy cselédlányon, igy beszél: „Megvert a jó
ságom! Annyira könyörgött, hogy megesett rajta a szívem. A 
jóságomért kell most szenvednem!“ . . .  Pedig a múltkor magam 
láttam a fejlapján, hogy már másodszor veri meg ilyeténképpen 
a jósága. . .  Azután jön a harmadik, aki az apját vasvillázta 
meg és ezt mondja: „Nem kellett volna az „öregnek" annyira 
heveskedni velem és most nem lenne semmi baj!“ . . .

És igy folytathatnám tovább. Mindenütt azt látom, hogy 
ahol a sarokba szorított ember kénytelen bűnbeismerést tenni, 
ott csak könnyelmű, hetyke kijelentések hangzanak el, a meg
bánásnak minden jele nélkül.

Csak egy esetem volt, ahol a vallomás rátapintott az igaz
ságra. 60 éves, ráncos arcú öregasszony áll előttem. Most kéz
besítették neki a kúria ítéletét. Életfogytiglani fegyházbüntetést 
kapott s legközelebb Márianosztrára szállítják. A suhanc-korban 
levő kovácslegényükkel szövetkezett férje, a 70 éves kovácsmes
ter meggyilkolására . . .  Hát hogyan tudott ilyen rettenetes 
bűnre vetemedni? — kérdem tőle. És megremegő ajakán ki
buggyan az igazság szava: „Megszállt az ördög és én engedtem 
neki!" . . .

Ez a vallomás, mint ellobbanó villámfény, megvilágítja 
előttem szolgálatom minden mélységét. Óriási feladat előtt ál
lok. Be kell teljesítenem a Krisztus parancsát, amit az útra in
duló tanítványoknak adott: „Ördögöket űzzetek!" (Máté ev. X. 
8.) Rettenetes viaskodásra kell elszánnom magamat. Harcra kell 
kelni a százarcu bűnnek minden ördögével és leteperni, le
győzni, kiűzni a megalázott testvérek szívéből. Most, most keli 
kézbevenni ennek a harcnak kettős fegyverét: az Igét és az 
imádságot!. . .  Megszállt az ördög és én engedtem neki!... vallja 
egy 60 éves, életfogytiglani börtönre ítélt asszony, aki a mária- 
nosztrai fegyház egyik cellájában fog meghalni és a rabteme
tőbe kerül, hogy porrá legyen, mi porból vétetett. . .

Eszembejutnak az evangéliomokban felemlegetett ördög
űzések s eszembejut, hogy „Az ember tragédiájában" Ádám 
minden bukása mögött ott gubbaszt Lucifer.

Rab-hiveim közötti szolgálatomat ebben az egy szóban sü
rítem hát össze: ördögűzés!... A közös istentiszteletek mellett 
éppen ezért különös jelentőséget nyernek a négyszemközti be
szélgetések, amelyek a magángyónás jellegét öltik magukra. 
Itt lehet módját ejteni, hogy az Ige igazán ad personam szóljon 
és éppen az az Ige szólaljon meg, amelyre éppen annak a lélek
nek van szüksége. Hiszen alvó lelkiismeretet kell felrázni, a 
bűnös ember dacos hetykeségét kell önmagát sirató sírássá vál
toztatni, meg kell láttatni a mélységet, ahova alázuhant, hogy 
a mélységből kiáltson az Úrhoz. Mindehhez két fegyverem van. 
Az egyik „az Istennek beszéde, mely élő és ható és élesebb min
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den kétélű fegyvernél és elhat a Szívnek és léleknek, az ízeknek 
és velőknek megoszlásáig és megítéli a gondolatokat és a szív
nek indulatait." (Zsid. lev. IV.—12.) A másik az imádság.

Fogház-istentiszteleteink után mindig veszek időt, hogy sze- 
mélyszerint külön-külön foglalkozzam egy-egy rab-hivemmel, 
hogy közelférkőzzem a leikéhez. Ezen lelkipásztori beszélgeté
sek alatt megszólaltatom a törvényt, az Istennek törvényét a 
maga félelmes erejével, hogy egyszer majd megszólalhasson a 
kegyelem szava, az evangéliom is.

Ördögűzés!. . .  Kemény harc!. . .  fel kell rá készülnöm.
Uram! adj a te szolgádnak erőt, — az ördögűzésre... 

lélekmentésre!
Nagy Miklós

zalaegerszegi lelkész.

Régi magyar liturgikus imádságok 
az egyházi év ünnepeire.

Az 7598-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 
lectionarium (7674-ből és 7637-ből való kiadásának a soproni 
líceum könyvtárában meglevő egy-egy példánya alapján közli:

Dr. theol. Jánossy Lajos 
egyetemi tanár.

42. Szentháromság ünnepe után II. vas. — Ep.: I. Ján. 
3:13—18. — Ev.: Lukács 14 :16—24.

Ür Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk: hálát adunk 
mi tenéked, hogy Te minket az te szent igédnek általa az te va
csorádra, az az örök életre hívtál. Kérünk is Tégedet, hogy az Te 
Sz. Lelkednek általa gerjeszd föl az mi szívünket, hogy az te Igé
det hiába ne hallgassuk, és hogy magunkat az te Vacsorádhoz 
készítsük, és semmivel attul magunkat el ne szakasszuk, hogy 
ekképpen az más világon is az Te szent Fiadnak általa Te veled 
élhessünk és vigadhassunk, Ki Te veled és az Szent Lélekkel él 
és uralkodik, etc. Ámen.

43. Szentháromság ünnepe után III. vas. — Ep.: I. Péter 
5:6—11. — Ev.: Lukács 15:1—10.

Ür Isten, mi mennyei szerelmes sz. Atyánk: mi szintén olya
nok vagyunk, mint az eltévelyedett juhok, mert eltévesztett min
ket az pokolbéli ördög és az mi bűnös testünk, de kérünk Tége
det: légy kegyelmes minekünk, és bocsásd meg minden bűnein
ket az te szerelmes sz. Fiadért, az mi Urunk Krisztus Jézusért,
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és gérjeszd föí az mi szíveinket az te Szent Lelkednek általa, 
hogy mi az te szódat fogadhassuk, igazán pönitenciát tarthas
sunk, és az te Szent Fiadnak általa Te benned bízhassunk, hogy 
ugyan azon te Sz. Fiadnak vállán az te szent országodba az örök 
boldogságra vitessünk. Ki te veled és az Szent Lélekkel él és 
uralkodik, Isten, mindörökkön örökké, Ámen.

44. Szentháromság ünnepe után IV. vas. — Ep.: Rom. 
8:18—23. — Ev.: Lukács 6:36—42.

Ür Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk, ki kegyelmes 
és irgalmas vagy mihozzánk és ki az te szent Fiadnak általa mi
nekünk megígérted, hogy minket, kik Te hozzád térünk, nem 
akarsz megítélni, sem elkárhoztatni, hanem bűneinket meg aka
rod bocsátani és minden szükségünket megadni: kérünk Tége
det, hogy öregbítsed és erősítsed mibennünk az Te szent Lelked
nek általa ezt az te irgalmasságodba való bizodalmát, hogy mi 
is irgalmasok lehessünk a mi felebarátainkhoz, hogy senkit ne 
ítéljünk, se kárhoztassunk, mindennek megbocsássunk, minden
nek adakozzunk; mi magunkat pedig ítéljük és kárhoztassuk, >és 
Te benned való félelemben idvességesen élhessünk. Az te szent 
Fiadnak, a mi Urunk Krisztus Jézusnak általa, ki te veled és az 
Sz. Lélekkel él és uralkodik, etc. Ámen.

• 45. Keresztelő Szent János ünnepén (június 24-én). — Ep.: 
Ézs.: 49:1—7. — Evang. Lukács 1 :57—80.

Ür Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk, aki az Te nagy 
kegyelmességeddel nem hagytál minket az törvény prédikálása 
alatt, hanem keresztelő Sz. Jánost elbocsátottad, hogy újjával 
mutassa meg az Krisztust és ő általa ígérje minekünk az bűnnek 
bocsánatát, kérünk Tégedet, hogy világosítsd meg az mi szívein
ket, hogy mi szent Jánosnak efféle kegyelemből való prédikáció
ját elhihessük és Hozzád térve, Tenéked félelem nélkül teljes 
életünkben szentségbe és igazságba szolgálhassunk, és végre az 
örök boldogságra juthassunk, az Te szent Fiadnak, a Krisztus 
Jézusnak általa, Ki te veled és az Szentlélekkel él és uralkodik, 
etc. Ámen.

46. Szentháromság ünnepe után V. vas. — Ep.: I. Péter 
3:8—15. — Ev.: Lukács 5:1—11.

Ür Jézus Krisztus, élő Istennek szent Fia, hálát adunk mi Te 
neked, hogy Te minket az te szent igéddel nagy bőséggel legel
tetsz, és még annak fölötte minden testi jókkal is ajándékozol, 
jóllehet ismerjük és valljuk, hogy mi ezekre nem volnánk mél
tók. De mind az által kérünk Tégedet, hogy ennek utána is min
den nyavalyáinkba és minden szükségeinkbe légy segítséggel 
minekünk. Ne nézzed a mi méltatlan voltunkat, se hálaadatlan- 
ságunkat, hanem nézzed az Te emberekhez való szeretetedet és 
jótétedet, hogy mi ekképpen Te keresztyénid lehessünk, és Te 
veled mind örökkön örökké megmaradhassunk: Ki élsz és ural
kodói az Atya és az Sz. Lélek Ür Istennel, mindörökkön örökké, 
Ámen.



47. Szent Péter és Szent Pál apostol ünnepén (június 29-én). 
— Ep.: Ap. Csel. 12:1—Jl. — Ev.: Máté 16:13—20.

Oh Atya mindenható Ür Isten, hálát adunk Te neked, hogy 
szent apostolaid tudománya által az Te szent Fiadnak ismere
tére hoztál minket. Kérünk is Tégedet, miérthogy az pokolbeli ör
dög nem szűnik meg egyházadat irtani, és minket különfélekép
pen az Te szent Fiadtól elszakasztani, hogy igazgass minket az 
Te szt. Lelkeddel, hogy az te szent Fiaddal mindéltig megmarad
hassunk az igaz hitben és ő általa örök boldogságra juthassunk, 
Ki Te veled és az Szent Lélekkel él és uralkodik, etc. Ámen.

Vasárnapi és ünnepi beszédek.

Keresztyénségünk élettelenségé- 
nek igazi oka. )

Szentháromság; utáni 2. vasárnapra.

A mai vasárnap szent evangélioma a nagy vacsoráról (Luk. 
14:16—24.) szólva, megmutatja emberi életünk valóságában, 
hogy milyen elutasító magatartással felel az Isten népe a ke
gyelmes Isten hívó szavára, amellyel a Vele való legbensőbb 
életközösséget felkínálja. Általában azonban alig szoktuk fi
gyelemre méltatni a nagy vacsoráról szóló evangéliomnak azt a 
lényeges mozzanatát, hogy az Isten országába való elhívás a 
maga legbensőbb lényege szerint az Isten asztalához, a mennyei 
Király oltárához, az Ür szentséges és szüntelen vendéglátására 
való kegyelmes elhívás. Jó azért, ha mai prédikációnk alapigéje 
nyomán szemébe nézünk a mi ú. n. keresztyén magatartásunk
nak, amellyel keresztyén életünk igazi erőforrásának felkínálá
sára, erre az igazi elhívásra felelünk. — Milyen sokan vannak, 
akik állítólag meghallják a hívó szót és legfeljebb a templom 
szószéke alá jutnak el, ott megállnak, kényelmesen leülnek és 
megvetik az Ür kegyelmének azt a gazdagságát és teljességét, 
amely oltárainkról, irgalmának szentséges csodájából árad szét, 
hogy igazi életet plántáljon belénk és igazi élő keresztyénséget 
tartson fenn mibennünk?! Nem természetes-e így, hogy minden 
külső látszat ellenére is élettelen a mi keresztyénségünk?!

Keresztyénségünk élettelenségének igazi okára, a Krisztus 
szent teste és vére szentségétől való rendszeres megfosztottságra *)

*) Dr. theol. Lysander Albert malmö-i prépost a svédországi egyház
nak az apostoli evangéliom teljességében való megújhodását a tiszta 
lutheri hitvallásosság alapján szolgáló egyházi mozgalom egyik kiválósága. 
Fenti prédikációja a Pro Ecclesia traktátus-sorozatban (1935:4) jelent meg.

János evang. 6:53.
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döbbent rá az Úrnak ez a vádoló és hívogató szentigéje: „Ha 
nem eszitek az ember Fiának testét és nem isszátok az ő vérét, 
nincs élet bennetek!'4

Milyen kemény, megbotránkoztató és elviselhetetlen az Ür 
Jézusnak ez az igéje! — gondolják talán most is sokan közüle- 
tek. „Enni az ember Fiának testét és inni az ő vérét!11, — ez a 
„szörnyű11 ige botránkozást okozott már az első tanítvány-sereg
ben is és sokan ezt mondták: „Kemény beszéd ez, ki hallgathatja 
őt?“ — Sokan éppen ennek az igének a hatása alatt vonultak 
vissza Jézustól. Az Ür előre látta ezt és mégis kimondta ezt a ke
mény beszédet. Jézus senkit sem akart magától eltaszítani, de 
annál inkább kívánta kemény próbára tenni követőit. Szándé
kosan választotta itt is, miként a Hegyibeszédben vagy másutt, 
ezeket a paradoxon-szerű, kemény igéket. Így akarja, hogy az ö  
gondolatai érintkezzenek, összetalálkozzanak a mi gondola
tainkkal, mint a menny a földdel és nyilvánvalóvá legyen a kü
lönbség azok között az emberek között, akik tiszta és jó szívvel 
fogadják be igéjét és elmélyednek benne, — és azok között az 
emberek között, akik nem hallgatnak szavára, hanem eltávolod
nak és elszakadnak tőle.

Mi tehát nem húzódunk vissza, nem botránkozunk meg, ha
nem alázatosan megállunk az Ür Jézus előtt és ez előtt a szent
igéje előtt, amelyben már szereztetése előtt egészen nyilván
valóan szól az Ürvacsora szentségéről — és miként atyáink — 
hódoló tisztelettel elmélkedünk erről a drága szentségről, amely- 
lyel Isten megvigasztal és megerősít bennünket az Úr Jézus 
Krisztusban!

Az, hogy ennek a szentségnek anyagi formája van és hogy 
az Ür Jézus nem valami lelki, hanem nagyon is testi kifejezés
sel szól róla, egy csöppet se nyugtalanít bennünket. Vagy talán 
mi lelkiebbek vagyunk, mint Ő? — És Ő, amikor szentigénkben 
isteni szeretetének csodálatos ajándékáról szól, nem angyalok
hoz, hanem emberekhez beszél! — Isten teremtett bennünket 
testből és lélekből. A legmodernebb kutatás arra tanít bennünket, 
hogy az anyagnak (matériának) legvégső részecskéi mozgásban 
vannak, magukban bizonyos erőket hordoznak. Miért ne hordoz
hatná földi matéria a Lélek erejét?! — Az apostoli ige, amely az 
Ür Jézusról is, rólunk is azt mondja, hogy „élő kövek11 vagyunk,— 
íme új megvilágítást kapott a mi korunkban. A teremtéstől 
— Istennek Krisztusban valósággá lett emberrélevésén át — 
egyenes vonal húzódik a keresztyén szentségekig, különösképpen 
pedig az oltári szentségig. Ezért nem botránkozunk meg az Űr 
igéjén, hanem inkább drága ajándékul, boldogító erősítésül fo
gadjuk az Ö kegyelmes akaratát, amellyel testét, és vérét nekünk 
ajándékozza, velünk egyesíti. Ezért vallja szent örömmel anya- 
szentegyházunk és vele minden hívő, hogy „az Úrvacsora szent
ségében Krisztus teste és vére valósággal jelen van és kiosztatik 
mindazoknak, akik ezt a szentséget eszik és isszák.11 Ez pedig 
azt jelenti, hogy az Ür Jézus, az igaz Istenember, személyesen
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jelen van ma is, itt a nyköping-i Szent Miklós-templömban, va
lamint mindenütt, ahol egyházunk felszentelt papjai megkeresz
telt férfiaknak és nőknek (ifjaknak-öregeknek) az ö  rende
lése szerint nyújtják a megszentelt ostyát és megszentelt bort, 
amelyben és amellyel és amelynek a színe alatt Jézus Krisztus 
valóságos testét és valóságos vérét kapjuk és vesszük.

Hogyan és mikor történik ez a misztérium? — kérdezi va
laki?! Az ilyennek alázatosan azt felelem: ezt nem tudom! Az a 
szentséges titok, ami oltárainkon történik, sohasem szorítható 
be valami formulába és nem határozható meg az értelem szá
mára. Ha ez lehetséges volna, megszűnnék a misztikuma. — Ami
kor Jézus, feltámadása után, a Genezáret-tó partján állott és a 
tanítványai még nem ismerték fel, János apostol csendben csak 
ennyit mondott Péternek: „Az Ür van ott!“ és amikor megven
dégelte tanítványait a kegyelem asztalánál (miként ma is!), senki 
se merte tőle megkérdezni „ki vagy te?“, — mivelhogy megér
tették, hogy az Ür ő, — hanem örvendeztek. — Ez az igazi ta
nítvány-öröm az Ür asztalánál születik. Ezért kívánunk most is 
őhozzá közeledni a szentség vétele által. Elég tudnunk, elég 
hinnünk, hogy az Ür jön hozzánk, hogy ővele egyesül a lelkünk 
és a testünk egészen, ez áldott szentség élvezésében.

Jézus azt mondta: „Bizony, bizony mondom néktek: Ha nem 
eszitek az ember Fiának testét és nem isszátok az ő vérét, nincs 
élet bennetek!" — Az anyaszentegyházunkra bízott drága szent
ségek mélységes misztériumok és mégis olyan egyszerű ajándé
kok, hogy a gyermek is „megértheti11. — A víz megtisztít a por
tól és piszoktól, — erre nyilvánvalóan szükség van; ahhoz pedig, 
hogy élhessünk, táplálékra — ételre és italra — van szükségünk.

A mi keresztyén életünk fenntartására különféle táplálékunk 
van, de a leghatásosabb és legegészségesebb az Ürvacsora szent
sége, amelyet maga az Ür szerzett és olyan nyomatékosan ajánl 
nekünk. A kegyelmi eszközök közt olyan a jelentősége ennek a 
szentségnek, mint az imádságok közt a Miatyánknak. El nem 
tudok képzelni keresztyén imádkozó embert a Miatyánk haszná
lata nélkül. — Jézus pedig azt mondja szentigénkben, hogy az 
Ürvacsora szentsége feltétlenül szükséges a lelki (keresztyén) 
élethez!

Keresztyén hívek! Mai szentigénk az elé a kérdés elé akar 
állítani bennünket: van-e életünk, van-e lelki élet mibennünk?! 
— Lehetséges-e mibennünk az az igazi keresztyén élet, amelynek 
a feltétele, az Ür kegyelmes akarata szerint, az ő  szent testének 
az evése és az ö  szent vérének az ivása?! — Milyen helye van 
ennek a gyülekezetnek az életében, a ti személyes életetekben az 
Ürvacsora szentségének? — Van-e bennetek az Ür akarata sze
rint való, rendszeres, állandó szakramentális élet?! — A Krisztus 
testének nem lehet és nem maradhat az élő tagja, aki nem él 
rendszeresen, állandóan az Ür szent vacsorájával! — Nem ott 
tartunk-e, hogy már keresztyén egyházi életnek tekintjük, ha 
gyülekezetünkben évente 50—60 ünnepnapon és vasárnapon ün-
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hepelhetjük az istentisztelet keretében az Úrvacsora szentségét 
és a kommuniók száma eléri a lélekszám 100 százalékát?! Pedig 
ha minden 12. évet betöltött, megkonfirmált hívünk évente csak 
négyszer-ötször élne ezzel a drága kegyelmi ajándékkal, 1000 
lelkes gyülekezetben is 3500—4000 vendégnek kellene leborulnia 
az Úr oltáránál!

Milyen sok „buzgó" gyülekezeti tagunk, hűséges templo
mos hivünk van szerte a gyülekezetekben, akik nem használják 
lelki életük állandó, normális táplálékaként az Úrtól rendelt 
drága szentséget. Csoda-e, ha könnyen megerőtlenülnek gyüle
kezeteink?! — A sok egyéni okot ti magatok talán jobban isme
ritek személyes vonatkozásban, mint én, — de egy általános 
okot meg kell neveznem: az egyház, a papság mulasztása ez. Mi 
papok igen nagyot vétkeztünk, az Úr hűtlen sáfárainak bizonyul
tunk ebben a vonatkozásban; emberek gondolatait követtük és 
nem az Úrét! Magunk se használtuk ezt a szentséget buzgón, 
gyakorta, — legfeljebb néhanapján tinektek ajánlottuk! — 
Hagytuk egyebek közt, hogy az a felfogás is elterjedjen: nem 
megyek az oltárhoz, mert „nem vagyok méltó!" — Kicsoda 
méltó arra, hogy találkozzék az Úrral? — Senki! Legkevésbbé 
az, aki azt véli magáról, hogy ő már méltó, — mert az ilyen em
ber: farizeus! Ne a te gyenge hitedet nézd, ne a te lelki életed 
fogyatkozásait lásd, hanem az ő  akaratára figyelj! Azért vagy 
gyenge, erőtlen, haldokló, — mert nem sietsz, hogy élj a ke
gyelmi élet mennyei eledelével, amelyet az Úr Jézus maga kínál 
szüntelen elédjövő és magáhozhívó szeretetével.

A keresztyén istentisztelet kezdettől fogva kétségtelenül 
az Isten igéjének és a szentségnek az összetartozásán, egységén 
épült fel. Amit Isten egybeszerkesztett, ember azt el ne válassza 
és ne tegye bűnös bölcselkedéssel az oltár szentségét az egyház 
istentiszteleti életében valami mellékes „függelékeké!!! — Az a 
nyugtalanság és kísérletezés, ami annyira jellemzi korunk „mo
dern" keresztyénségét, annak a bizonysága, hogy az egyház és 
benne a hívek gyülekezete nem tartotta és nem tartja magát az 
Úr igéjéhez és nem igazodik az ő oltárának szentséges 
táplálékához.

Még az első századokban, az üldözés idején történt, hogy 
egy pogány (római) bíró „értelmesen" akart beszélni a börtön
ben sínylődő keresztyén foglyokkal. A bíró „türelmes" ember 
volt a maga módja szerint és így szólt a rabságban szenvedő 
hívekhez: „Vájjon nem hagyhatnák el maguk ezeket a furcsa 
szertartásos étkezéseket, amelyeket — okkal vagy ok nélkül — 
az állam biztonsága szempontjából veszélyesnek, megbotrán- 
koztatónak tartanak? — Nekem kötelességem, hogy magukat 
ezekért a szertartásaikért elítéljem, de nem szívesen teszem. 
Semmi se fog annyira maguk vallásának a javára, megkedvelte- 
tésére szolgálni, mintha elhagyják ezeket a vasárnapi szertar
tásokat! — Személyesen pedig életet vagy halált jelent a válasz
tásuk! ígérjék meg nekem, hogy felhagynak ezzel az elleuszen-
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vés (úrvacsorái) szertartással és én visszaadom maguknak az éle
tet!" — A bilincsbevert hívek ezt felelték: „Uram, te nem tudod, 
mit beszélsz. Meghalnánk, ha nem élhetnénk állandóan úrvacso
rái életközösségben a mi Megváltónkkal! Ezt ö  maga mondta 
nekünk és meg is tapasztaltuk!" Inkább készek voltak a testi ha
lált elszenvedni, mintsem az Úrvacsora szentségétől megfosztott 
életben, lelki halálban maradni. . .

Amikor az Ür Jézus mai szentigénket mondta: „Ha nem 
eszitek az ember Fiának testét és nem isszátok az ő vérét, nincs 
élet bennetek!" — ketté oszlott a tanítvány-sereg és — mint 
előbb is hallottuk — „sokan visszavonulának." — Az ottmarad- 
takhoz intézte az Üdvözítő ezt a fájdalmas kérdést: „Vájjon ti 
is el akartok-e menni?" — és Péter ekkor minden hívő nevében 
felelte: „Uram, kihez mehetnénk? — Örök életnek beszéde van 
tenálad. És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, 
az élő Istennek Fia!" — . . .  Aztán a tanítványok „mindent úgy 
cselekedtek, amint Jézus parancsolta nekik. . . “ és Jézus aszta
lánál megelégíttetést, kegyelmet, erőt, életet nyertek!

Az Ür Jézus ma is változatlan kegyelemmel hív magához, 
a Vele való állandó szentségbeli egyesülésre, hogy ö  hordozza 
szentséges erős karjában az életünket, hogy ö  éljen mibennünk 
és így —: életünk lehessen!

Jövök, Uram Jézus, szent parancsolatodra! Te magad öltöz
tess szentséges ruhába, én Uram és én Istenem, hogy megláthas
sam itt a Te üdvözítésedet! Ámen.

Dr. theol. Lysander Albert
malmö-i prépost.

Svédből ford.: J. L.

Asztal — vessző — bot.*)
Szentháromság utáni 3. vasárnapra.

23. zsoltár.
Az ószövetség zsoltárírójának ez a zsoltára világosan meg

mutatja nekünk, hogy az ószövetség szentjeinek hitbeli vilá
gossága micsoda újszövetségi magaslatra tud felemelkedni. 
Aligha tud ma is ennél magasabbra emelkedni hitéletében és 
Isten hűségének és szeretetének magasztalásában Isten kegyel
mének bármely gyermeke.

Az ember egyenesen kétkedve szeretné megkérdezni, hogy 
vájjon a zsoltárírónak ez az élménye igaz lehet-e? Vájjon le- 
het-e ilyen élményben mindenki másnak is része, vagy csupán 
csak neki egyedül? Lehetnek-e mások is ebben a vonatkozásban *)

*) A finn teológusok egyik harcos egyénisége, aki nemrégen hunyt 
el. Ez a beszéde egy csupa ótestamentumi alapige alapján készült besréd- 
gyujtemény-kötet egyik darabja. A beszédkötet címe: „Az ígéret föld
jének örökösei".
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az ígéret földjének valóságos örökösei? Megtapasztalhatják-e 
életükben ilyen csodálatosan Isten áldását, szeretetét, mindenek 
felett diadalmaskodó segítségét, vezetését és kormányzását úgy, 
hogy életük minden változásában ujjongva tudjanak bizonysá
got tenni: „Az Ur az én pásztorom, nem szűkölködöm, füves le
gelőkön nyugtat engem11 stb.

Mindenki eljuthat idáig. Olyan bizonyos ez, mint amilyen 
bizonyos az, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember üdvö
zöljön és az igazság ismeretére eljusson.

Te, Barátom, azt mondod: Igen, életemben néha én is úgy 
éreztem, mintha az Ur az én pásztorom lenne, aki fölüdíti tel
kemet, annyira, hogy szinte úgy kezdem érezni: „Csak jóságod 
és kegyelmed követnek engem életem minden nap ián.“ Tudtam 
gyermekmódra bízni Istenben, tudtam hinni az Ő bűnbocsátó 
kegyelmében, tudtam örülni szeretetének. Tapasztaltam, hogy 
hallja imádságaimat, a mélységből küldött kilátásaimat, sőt még 
azt is tapasztaltam, hogy ő többet tett, mint amit én kérhettem 
tőle, vagy amit meg tudnék érteni. Külső életkörülményeimben 
is tapasztalhattam az ő áldását és eredményeket, melyeket neki 
köszönhettem.

De azután máskép fordult a dolog. Meglepő nehézségek, 
szenvedések, életem külső körülményeiben. Belső nyugtalanság, 
sötétség a telkemben. Ó-emberemnek erőmfeletti testi kíván
ságai, a sátán támadásai, gonosz emberek cselszövései.

Figyelj csak barátom! Épen így történt a zsoltáríróval is. 
Megfigyelheted, ha elolvasod, hogy miként önti ki szivét más 
zsoltárokban. Ugyanígy történt Pál apostollal is, mikor pl. a 
korinthusiaknak igy ir: „Én erőtelenség, félelem és nagy ret
tegés közt jelentem meg tiköztetek.11 (I. Kor. 2 :3.) Azonban 
mind ettől függetlenül a zsoltáríró mégis így tesz bizonyságot 
az Ur előtt: „Csak jóságod és kegyelmed követnek engem éle
lem minden napján11, „asztalt terítesz nékem az én ellenségeim 
előtt.11 A hitnek ez a természetfölötti látása a jó pásztor ado
mánya, a zsoltáríró telke számára.

Mert hiszen nagy hadvezérnek kell mondanunk azt az em
bert, aki a legerősebb ellenséget is el tudja űzni úgy, hogy el
tűnnek a láthatárról, mintha nem is léteznének, de nem csodá
latosabb és erősebb-e még sokkal inkább az a hadvezér, aki 
megengedi, hogy az ellenséges csapatok szabadon végezzék hadi 
mozdulataikat, lövöldözzenek és támadjanak szemük láttára, 
ő pedig leül elibük gazdagon megterített asztal mellé, az ő ba
rátaival együtt teljes nyugalomban, kinyújtott jobbkezével úgy 
uralkodva ellenségei fölött, hogy azok nem képesek az asztal 
körül ülők egyikében sem tenni még a legkisebb kárt sem.

És még csodálatosabb volna annak a hadvezérnek a varázs
ereje, hogyha nemcsak ő maga tudna ilyen nyugalomban ülni 
az asztal mellett, hanem az asztal körül ülő többieket is annyira 
meg tudná tölteni azzal a meggyőződéssel és nyugalommal, 
hogy mindegyik teljesen hiábavalónak ítélné minden ellenségnek
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rettenetes lármáját, dühét és erejét és saját ébredezni kezdő fé
lelmét teljesen alaptalannak látná.

Ilyen hadvezér az Ür Jézus, a jó Pásztor, aki életét adta ju
haiért s aki így szól: „Élek, pedig halott valék és ime élek örök
kön örökké és nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai'1 
(Jel. 1, 18.)

Jézus olykor megengedi, hogy a mi testünk, a világ és a 
sátán ránk rontson, mikor visszautasítjuk amazok barátságát 
és az Ő barátságát választjuk. Ilyenkor természetesen leverten 
és kétségbeesett kiáltások között szenvedünk amaz előbbi ba
rátaink támadásai, kisértései és nyomorgatásai alatt. Kínjaink
ban igy kérdezősködünk: miért mindez, miért mindez? Ha azon
ban Jézus nevét kitartóan segítségül hívjuk, rendszerint nyilván
valóvá válik előttünk óemberünknek valami bűnfészke a lel
kűnkben s elkezdjük megérteni, hogy annak a kitisztítása és el
pusztítása végett jutottunk ezekbe a szenvedésekbe és hogy az 
Ür ellenségeink dühét használta „vesszejéül11, amely által asz
talt terít nekünk és amellé ültet ellenségeink előtt.

Oh bárcsak sohse kérnénk tanácsot testtől és vértől s bár
csak sohase bíznánk abban. Bárcsak akarnánk hinni az Urnák, 
mikor bizonyosakká akar tenni arról, hogy a megpróbáltatás és 
elcsendesedés Krisztushoz vezet s csendességben és reménység
ben leszünk erősekké.

Sokkal inkább jobb belső és külső szorongattatásba jutni 
gyarlóságaink és vétkeink miatt, mint élvezni azt az állapotot, 
amelyben a világ, a mi testünk és a Sátán békét hagy nekünk. 
Ezerszer jobb eltűrni, hogy ellenségeink kárt okozzanak né- 
künk, mintsem az ő barátságukban megőrizni és megsokszo
rozni rilindazt, ami büszkeségünknek, pénzvágyunknak és irigy
ségünknek kedves. Istennek minden szentjei sokszor megtapasz
talhatták, hogy az Ur sokszor megáldotta őket, felül minden e 
világ által okozott káron, egészen kiszámíthatatlan és csodála
tos utakon, ha megelégedtek azzal, hogy várják az Urat, jobban 
mint az őrök a reggelt.

Igen, nekünk asztalt terít az Ur, gazdagon megtérítettet, 
ellenségeink előtt, de az Urnák ebben is megvan a maga saját 
szokása és ideje. Ehhez is hozzátartozik a jó Pásztor „vesszeje 
és botja11, mégpedig elválaszthatatlanul s bizony ezek mindig 
kínosan érintenek minket és mindig alkalmatlan időben jönnek. 
E világ gyermeke és a gyenge hitű ember sehogysem tudja be
venni azt, hogy lehet olyan ünnepi ebéd, amelyhez „vesszővel 
és bottal11 kergetik az embert és amely mellett még azután is 
mindig ott van a „vessző és bot.11

Azonban boldog vagy barátom, ha nem haragszol meg az 
Urra, ha újra, meg újra csak tovább kiáltasz hozzá segélyért, 
ha bizonyságot teszel előtte eltévelyedéseidről, hitetlenséged
ről, bevallód istentelenségedet és bűnödet.. Boldog vagy, ha el
ismered előtte, hogy minden büntetésre méltó vagy, de ugyan
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akkor fellebezel az Ő megingathatatlan Ígéreteihez, aki a gono
szul eltévedett korinthusiakhoz is igy szólott: „Avagy nem tud
játok-e, hogy ti Isten temploma vagytok és Isten lelke lakozik 
Bennetek?" — „De megmosattatok, megszenteltettetek, megiga- 
zíttattatok az Ur Jézusnak nevében és a mi Istenünk Lelke által.’ 
(I. Kor. 3, 16. 6, 11.)

Ezen az utón kezded el, barátom, a zsoltáríróval együtt 
örömkönnyek között betüzgetni ezt az igazságot: „Bizony, meg
fenyít engem az Ur, de nem enged a halálba." És igy előbb-utóbb 
te is egyesülsz a zsoltárírónak ezzel az emberi értelem szem
pontjából teljesen érthetetlen bizonyságtételével: „a te vessződ 
és botod, azok vigasztalnak engem."

Megtanulod megérteni, hogy a vesszőre nincs szükség ott, 
ahol a pásztor botjának vezetését követi a nyáj. Azonban, ahol 
a bot nem elég, ott a vesszőnek kell segíteni. A keleti pásztor 
nagy botja a gyenge bárányt agyonüthetné, a vessző ütése azon
ban nem, bárha fájdalmat okoz is. Mindkettő együtt azonban 
vigasztal, ha megértjük, hogy az Urnák célja éppen az, hogy 
ezek által megoltalmazzon minket attól, hogy a gonosz ellen 
erőt ne vehessen rajtunk. Igen gyakran éppen az nyújt nagy vi
gasztalást nekünk, hogy mikor valamilyen „vessző" ütését kell 
elszenvednünk, utólagosan azt vesszük észre, hogy épp ezáltal 
őrizett meg Isten minket valami nagyobb gonosztól.

Míg szorongattatásainkban gyötrődünk, természetesen in
kább azt kívánjuk, hogy Isten távolítsa el nyomorúságunk min
den okát és űzze el szorongatóinkat annyira, hogy se ne lássuk, 
se ne halljuk többé őket. — Igaz ugyan, hogy néha-néha alá
hajoló szeretetében cselekszik igy is az Ur. De ha mindig igy 
cselekednék, mi lenne akkor velünk, mikor végül is szemtől- 
szembe kell majd megállnunk legrettenetesebb ellenségünkkel, 
a halállal?

Mikor a halál borzalmas mélysége előtt meg kell állnunk, 
hogyan tudnánk akkor fölfogni a vigasztalást és az élő remény
séget, hogyha már annak előtte nem szoktunk volna hozzá 
Istennek ehhez a sajátságos segítésmódjához, hogy ő megen
gedi, hogy ellenségeink szabadon dühöngjenek körülöttünk és 
bennünk s mégis a sötétség közepette világosságot, az erőtelen- 
ség közepette erőt, a nyugtalanság közepette nyugalmat és a 
leverettetés közepette győzelmet ad nekünk.

Ezen az utón tanulta meg Pál apostol ezt a bizonyságtételt: 
„Gyönyörködöm az erőtelenségekben, bántalmazásokban, nyo
morúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban."; „Bán- 
kódók vagyunk, noha mindig örvendezők, szegények, de soka
kat gazdagítók, semmi nélkül valók és mindennel bírók." Csak 
ezen az utón juthatott el az apostol odáig, hogy mikor a halál 
borzalmaival kellett szemtől-szembe néznie, erőt kapott kegye
lemből arra, hogy igy kiáltson fel: „Halál, hol a te fullánkod, 
pokol, hol a te diadaímad?" — „Hála Istennek, aki a diadalmat
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adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által." Amikor tehát a 
zsoltáríró igy tesz bizonyságot az Ur előtt: „asztalt terítesz né
kem az én ellenségeim előtt", ez a csodálatos élmény bizonyí
tékot kaphat még a halál félelmetes gyötrelmei közepette is.

Ez bizony nagyobb csoda, mint az, hogyha az Ur elkergetné 
a látóhatárunkról minden szorongatónkat.

Hiszen az Ür megakadályozhatta volna a zsidó tanácsot 
abban, hogy Pétert és Jánost megvesszőzzék, de sokkal nagyobb 
csoda volt ennél az, hogy ők örömmel mentek el a tanács elől, 
hogy méltókká tétettek arra, hogy Jézus nevéért gyalázattal 
illettessenek. (Ap. csel. 5, 41.) Az Úrnak az is nagyon könnyű 
lett volna, hogy megakadályozza a vértanuk megöletését idő
számításunk első évszázadaiban. Azonban sokkal nagyobb dia
dalom volt az Urnák az, hogy ők a világ gyűlöletének nyomor- 
gattatása közben dicséretet énekelve mentek a halálba.

Mindegyikünknek keresztül kell menni életútján minden 
bizonnyal bizonyos értelemben sötét völgyeken is, amelyekben 
a belső és külső szorongattatások még rettenetesebbek, mint 
az élet nappali felében és a lelki éhség is kibirhatatlanabbnak 
látszik, óh milyen csodálatos volna akkor a hit bátorságával bi
zonyságot tenni a mi igénk alapján önmagunk és mások előtt 
is arról: „még ha sötét völgyben járok is, nem félek a gonosz
tól, mert te velem vagy!" Már pedig barátom, te is eljuthatsz 
idáig.

Ha az Ur hívása felébresztett téged, hogy hagyd el bűnei
det, szakadj el a világtól, felkínált néked megtisztulást, teljes 
bűnbocsánatot, Jézus engesztelő vérében és megvédelmezte a te 
hátadat, mikor az ördögnek, a világnak és a saját testednek 
hátat fordítottál, akkor indulj el bátran és szakítsd el magadat 
mindentől, amiben amazok el akarnak téged választani Jézustól 
és Isten igéjétől! Igen, az Ur mindig terít néked asztalt annyira, 
hogy csak jóság és kegyelem követnek téged életed minden 
napján. (6. v.) Ellenségeid sohasem fogják tudni elragadni tőled 
az élet kenyerét. Az asztal, vessző és bot a világ előtt mindig el
rejtett boldogságod lesz, mig csak meg nem kapod örökségedet 
az uj Jeruzsálemben és ehetsz az élet fájáról, mely az Isten pa
radicsomának közepette van (Jel. 2, 4.)

Lujanen Féliks
esperes.

Fordította: T. Z.
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Sivár otthonok és sivár egyházak.
Szentháromság utáni 4-ik vasárnapra.

Ján. 4, 5—15.
Hétköznapi esemény az, amellyel ma foglalkoznunk kell. 

A samáriai asszony nem öltözött ünneplőbe, nem öltött ájtatos 
arcot, hanem a maga házi teendőit végezte: vizet vitt a kútról. 
Jézus sem elmélkedett prédikáción, nem vett Luther-kabátot 
magára, nem volt mellette orgonista, hogy a hallgatókat meg
felelő hangulatba ringassa, hanem napkeltétől fogva fáradságos 
vándorlással rótta a köves utat. S mivel most pihenőt tart a 
kútnál, összetalálkoztak. Ez a hétköznapi esemény azonban 
megszámlálhatatlan vasárnap számára teremtett alapot és tár
gyat, valóságos, nemcsak aféle mondva csinált vasárnapok szá
mára, nemcsak vallásos komédiák, hanem valóságos istentiszte
letek, olyan órák számára, amikor a szívek sötétjébe behatol 
a mennyei világosság s az ember Isten szavát hallja és arra felel: 
„Szólj, Uram! Jól hallja a te szolgád."

Azért használta fel Jézus ezt a mindennapi eseményt a maga 
kijelentésére s a maga munkájának véghezvitelére, mert ő a 
maga ajándékát nemcsak valami járulék, valami toldalék gya
nánt akarja a mi történetünk mellé odabiggyeszteni, amelynek 
a valóságos emberhez, az életünk folyásához semmi köze. Mi 
bizony sokszor így teszünk vele és az Ö igéjével. Ügy hallgat
juk az evangélium hirdetését, mint valami egyéb előadást; itt 
is ott is megmozdul bennünk valami, ha a hangulat másforma is; 
tetszik nekünk, hogy vannak ilyen különböző hangulatok. Csak 
úgy vagyunk tagjai az egyháznak, ahogy száz egyéb egylethez 
hozzátartozunk; vannak vallásos kérdéseink, mint ahogy szo
ciális, politikai vagy tudományos kérdések is forognak a fe
jünkben. Jézus nem így érti a dolgot, különben nem nevezte 
volna azt, mit ő ad, „élő viz“-nek. Víz — az valami nélkülöz
hetetlen, az életfeltétel; a szomjan epedő tudja, hogy szüksége 
van rá. Víz nélkül elszárad minden növény és kimerül minden 
emberi erő. A samáriai asszony úgy tűnt fel Jézusnak, mint va
lami, ami szomjas és senyved, mint valami hervadt növény, 
amely nem kap vizet, mint egy vándor a pusztában, az izzó nap 
hevében, ő  azonban adhat neki élő vizet. Nem csak adhat, ha
nem akar is adni. Meg is tette.

Hogy minek a hiányát sínylette ez az asszony és mit adott 
neki Jézus, azt megtudjuk, ha világossá válik előttünk: honnan 
jött, egy sivár házból; romhalmaz az otthona; továbbá: hová 
ment, Jákob kútjához, egy sivárrá vált egyház szent helyéhez. 
Sivárrá vált otthon és sivárrá vált egyház, itt van szükség 
élő vízre.

 1.
Honnan jön ez az asszony? Halljuk, amint Jézus azt mondja 

neki: hívd a férjedet. Ez csak kedves megbízatás volt. Azt vár-
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nók, hogy a legnagyobb örömmel teljesíti az asszony. Jézus fel
ajánlotta neki a maga ajándékát; nem kellene most magával 
hoznia az urát is, hogy az is megkapja vele együtt ezt az aján
dékot? De Jézusnak ez az egyszerű szava az asszony életének 
egész nyomorúságát napvilágra hozza. „Nincs férjem." Metsző 
fájdalom vonaglik e mögött a szó mögött. Szíve hevesen kezd 
dobogni, kalapál a pulzusa. Még ennek az embernek is az ő fér
jéről kell kérdezősködnie? Újra meg újra közelegnek felé azok 
a régi árnyak, amelyek egyre nyomon követik és amelyeket 
nem lehet elhessegetni. Újra meg újra megsajdul az a seb, amely 
nem bír meggyógyulni és minden boldogságát tönkreteszi. Ele
gendő lesz-e vájjon az a lepel — töpreng — az, amellyel fedezni 
próbálja magát, az a féligazság, amely tulajdonképen nagy ha- 
zúgság? Tudjátok, hogy Jézus elvette róla azt a leplet; külön
ben nem adhatta volna neki az élő vizet. Éppen azáltal adja neki, 
hogy odaállítja a világosságba, kisegíti minden látszatból és 
csalásból, rásegíti az igazságra. Jézus nem körülményeket em
leget, sem balsorsot, nem azt, hogy ez vagy az természetes do
log, nem környezetet, mindezeket a nagy hazúgságokat, ame
lyek mögé mi elbújunk. Nem olyan irgalmatlan, hogy ilyen esz
közökkel vigasztalja az asszonyt. Nem. Átemeli az igazságba. 
Végre valahára őszinte lehet. Végre valahára becsületessé vál- 
hátik. De az a világosság, amelybe beleállítja, nem boszuló 
villám, mely agyonsújtja. Feszült várakozással tekint Jézusra: 
vájjon undorral és utálattal fordul-e el tőle, mint az ítélet kép
viselője, aki nem ismer könyörületet? Jézus szeme a szemébe 
mélyed, igaz, komoly, Isten jogával és rendjével egyező tisztá- 
talanságnak még a lehelletétől is érintetlen tekintettel. Úgy áll 
előtte, mint a Szent, ingadozás nélkül. És mégis keresi őt a te
kintete. És fogva tartja magánál. Kegyelemben részesíti, ő a 
Krisztus, aki az Atyában él, de most egyszersmind neki is oda- 
nyujtja a kezét, aki az Atyától jön s most, ime, odalép hozzá és 
elhívja. A Király az, aki megbocsát neki, a Megváltó az, aki 
meghívja azoknak a közösségébe, akik Isten kegyelme alatt 
vannak. így nyújtott neki élő vizet elenyészhetetlen vigaszul és 
elveszíthetetlen erő gyanánt.

Barátaim, a samáriai asszony története az ember sorsát ál
lítja elénk. Sivárrá vált házak, bennük kiégett szívek nemcsak 
a samáriai falvakban vannak. Egy emberi szív áll előttünk a 
maga szenvedélyével, a maga hajszájával a boldogság után, 
amelynek eredménye:

Földi kincsek mennyit érnek?
— Egy marék törmelék —
Fáj belé a lélek.
De bizony még valami gonoszabb dolog is rejtőzködik e kö

zött a törmelék között, amelyet az emberi kéz olyan mohón föl
markol: féreg, amely rág, tűz, amely éget.

Az pedig, amit a samariai asszony átél Jézussal találkozva, 
az egész keresztyénség élménye, a mi élményünk is akkor, ami
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kor Jézus megismerhetővé válik számunkra és észrevesszük, 
mit tett ő a világban és mit tesz folytonosan. Ekkor rólunk is 
lehull minden lepel; az ember bűne és nyomorúsága szemmel- 
láthatólag ott áll a világosságban és Jézus úgy lép oda mihoz- 
zánk is, mint aki Isten kegyelmét hozza számunkra. A samáriai 
asszonynak vissza kellett térnie a maga sivár házába, amelyik 
nem változott egy csapásra paradicsommá. Az emberi történet 
komoly és azokat a romokat, amelyeket teremt, nem lehet 
egyik napról a másikra eltakarítani. De mégis minden mássá 
lett ettől fogva a samáriai asszony sivár házában; hiszen a sze
mébe nézett Isten kegyelmének. Aki ezt megtette, az tudja, 
hogyan iszik az ember élő vizet.

De sohasem csak az otthon magában adja meg az emberi 
életnek a formáját; hiszen egyúttal benne állunk azokban a nagy 
közösségekben is, amelyek életünk folyásának megadják a tar
talmat. A samáriai asszony is tagja volt egy egyháznak. Hiszen 
nagyon buzgó samaritánusnak mutatja magát a zsidó Jézussal 
szemben, akiről eleinte azt gyanítja, hogy megveti az ő vallását. 
Azért tartja elébe a maga dicső szent helyeit, Jákob patriárcha 
kútját, meg a templomot fenn a hegy tetején, ahol az atyák 
Józsue ideje óta imádkoztak. Csakhogy ez sivárrá vált vallás 
volt, amely szomju vágyat keltett ugyan az élő víz után, de nem 
volt képes azt lecsillapítani. Nem kell azt gondolnunk, hogy a 
samaritánusoknál unalmasan, álmosan ment az egyházi élet; el
lenkezőleg, teljes buzgalommal nekiláttak. Izrael nagy közössé
géből kiszakadtak s ebből nagy buzgóság származott. Óvniok, 
védelmezniök, dicsőíteniük kellett a maguk szektáját. Mivel 
harcot kellett vivniok, ez szenvedélyt szított bennük, a nagy 
egoizmust, amint az egy dyen gyülekezetben könnyen magához 
ragadja az uralmat. Ebből azonban tüskés és keserű gyümölcsök 
termettek. Manapság joggal mosolvgunk azokon a mesterséges 
ereklyéken, meg azon a szent kúton, amelynek a tiszteletremél
tósága azon alapult, hogy Jákob juhai ittak belőlük. Az ilyen 
szent dolgokban nincs élet, nem buzog bennük a kegyelemnek 
és igazságnak az a forrása, amelytől erőre kaphatnak a szom
jas szívek. Olyan vallás lett ebből, amely a vetélkedésből élt. Az 
ilyen élet pedig mindig csak látszólagos élet, nem valóságos erő. 
Mivel mi így csináljuk ezt, mások pedig másképen, azért vitat
kozni kell, bizonyítani, cáfolni, magunkat nagynak feltüntetni, 
másokat befeketíteni. Olyan sok dolgot adó mesterség ez, 
amelynek soha a végére nem ér az ember, csakhogy olyan mes
terség, amely mellett kiszárad a lélek.

Honnan származott a civakodás? Onnan, hogy az ember 
itt maga csinálta magának a vallását, meg az istentiszteletét. 
Ezt a templomot felszenteljük, mondták a samaritánusok; ezeket 
az ereklyéket szenteknek nyilvánítjuk, egyházunk határait úgy 
állapítjuk meg, amint azt a magunk érdekében tanácsosnak lát
juk; megajándékozzuk Istent a magunk tiszteletével és szolgá
latával; ezzel megszerezzük magunknak Isten kegyelmét. így
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ácsol az ember magának mennyei lajtorját fel egészen Istenig. 
Ilyetén mód persze vitatkoznia kell s a maga alkotását védenie 
azokkal szemben, akiknek az nincs kedvükre. A vitának azon
ban egy gonosz kísérőtárs is az oldala mellé szegődik; a két
ség, mint valami forró szél, perzselve, életet veszélyeztetve. Mi 
igy csináljuk ezt, ti meg amúgy. Kinek van hát igaza? Hol van 
hát a szent hely: Jeruzsálemben, vagy a Garizim hegyén? Ki 
tudja? Az istentiszteletből ily feleletet nem kapó kérdés, vigasz 
nélküli panasz lesz, nem erősítés, hanem nyomasztó teher. Ezért 
van a samáriai asszonynak élő vízre szüksége. És Jézus ad neki.

„Én a Krisztus állok előtted": — ezzel egy csapásra átala
kul az asszony egész vallása. Jézust az Atya küldte hozzá, ke
gyelme átadójául, mint Urát, aki elhívja, magánál tartja és tel
jesen elvégzi rajta a maga munkáját. Hozzá menni, nála ma
radni, ez most már az ő istentisztelete. Többé nem olyan vallás, 
amelyet az ember csinál, hanem olyan, amely Istentől származik. 
Nem az emberi szív segélykiáltása, amely a maga kívánságaival 
ostromolja az eget, hanem Isten felelete, amely bizonyosságot 
teremt. Nem a saját magunk igazságának az építménye, azzal az 
örökké hiábavalónak bizonyuló erőfeszítéssel, hogy a bűn elől 
elmeneküljünk, hanem annak a megigazulásnak a mienkké le
vésé. amelyet Isten bocsánata és szeretete ad. Nem az ember föl- 
emelkedése Istenhez, amellyel maga akarja magát lelkivé és 
istenivé tenni, hanem belehelyeztetésünk az Istennel való közös
ségbe az által, aki elhív bennünket.

A fölolvasott történetnek ez a vonása elénk állítja az 
emberi életnek egyre mindig visszatérő menetét. Hogy azt 
az egyházat samaritánusnak, vagy lutheránusnak, methodistá- 
nak vagy katholikusnak hivják-e, az nem lényeges különböző
ség. A döntő, lényeges különbség az, hogy olyan vallásunk 
van-e, amelyet az ember csinál, vagy olyan, amelyet Isten ad. 
A magunk csinálta és magunk űzte istentisztelet súlyos helyze
tet teremt, magunkra maradást, örökös keresést, a nélkül, hogy 
megtalálnánk, amit keresünk, meddő fáradozást. Merőben más 
az a vallás, amelyet Isten ad. Ez boldog állapot: az Atyához való 
megérkezésünk, a gyermeki viszonyba való belépésünk, a bé
kességbe való beiktattatásunk. Az az óra pedig, amelyben vilá
gossá válik előttünk a különbség a vallásnak e között a két for
mája között és sikerül kijutnunk a magunk csinálta vallásból 
át abba, amelyet Isten ad nekünk, mindnyájunk számára az az 
óra, amikor Jézus megismerhetővé válik számunkra, amikor 
megértjük, hogy az ő szeretetén át kell megismernünk Isten 
akaratát s az ő keresztjében bírnunk azt az alapot, amelyén 
állva békességünk van az Istennel időben és örökkévalóságban.

Ha panaszkodni akarnánk: nagy az út számunkra Jézusig! 
Vigasztalásunkra szolgálhat, hogy a samáriai asszony számára 
sem volt valami könnyű az út. Az evangélista világosan leírta 
azokat az akadályokat, amelyek elsősorban is megnehezítették 
neki a Jézushoz való menetelt. Mivel mint zsidó áll vele, samáriai



asszonnyal szemben, először úgy tetszik neki: mély szakadék 
választja el őket egymástól. Valami eféle gondolat riaszt vissza 
közülünk is sokakat. Jézus zsidó, a maga külső megjelenési for
májában is más, mint mi: más kor szülötte, más szellemi világ 
részese, mint a mi világunk. Mikor pedig észreveszi a samáriai 
asszony, hogy Jézus nemcsak mint zsidó beszél vele és sejteni 
kezdi, hogy Istennel van szövetségben, tőle kapja, amit mond 
és tesz, akkor az a babonás gondolat lepi meg: talán valami va
rázserejű életvíze van neki, amellyel őt csodálatos módon akarja 
átváltoztatni és megdicsőíteni. Eféle gondolatok sötét árnyéka 
is rávetődik újra meg újra Jézus képére, ő  olyan teljes tökéle
tesen más, mint amit mi ésszel fölérhetnénk, olyan messze tá
volban tartja magát attól, amire a mi vágyaink irányulnak, hogy 
itt újra meg újra tág tér nyílik az emberi babona számára. Ilyen 
vagy amolyan formában egy korsócska csodabalzsamot keres
nek nála az emberek, mint a samáriai asszony, hogy az teljesítse 
nekik a szívük vágyát.

Csakhogy Jézusnak még ma is megvan a régi bölcsesége és 
hatalma arra, hogy minden akadályon keresztül megnyissa az 
ajtókat. Nekünk is az elevenünkre talál, mint a samáriai asz- 
szonynak s elkészíti számunkra azt az órát, amikor igazakká 
és őszintékké leszünk előtte, úgyhogy talpra állíthat bennünket 
azzal a segítséggel, amely Isten kegyelméből származik. Ha pe
dig egyszer föltetszett előttünk, hogy Isten Jézusban jelenti ki 
magát nekünk, hogy Jézus arca Isten orcáját teszi láthatóvá 
számunkra, akkor a mienkké válik az a vallás, amelyet Isten hoz 
létre és oiyan istentiszteletünk lesz, amelyen nem szomjazunk 
és epedünk, hanem amely élő vizet ad számunkra.

A samáriai asszonynak megígérte az Ür: amit ö  ad neki, az 
örökké buzgó forrás lesz, amely soha el nem apad. Nemcsak 
most ajándékozza meg egy boldog órával, amelynek későb.i 
csak az emlékezete marad az övé. Jézus becsületes jósággal ad 
és komoly céllal ad. Ezért lesz abból az élő vízből, amit Ő ad az 
asszonynak, forrás, amely egyre mindig megújul, tova áradó 
patak, amely nem szárad ki. Nem követhetjük tovább az élete 
történetét ennek az asszonynak, hiszen az evangélisták azt so
hasem mondják el, mi lett azokból az emberekből, akiknek Jézus 
véghezvitte a maga munkáját, azután. Jézusra, az Ö művére irá
nyítják a tekintetünket, nem pedig azokra, akikhez elviszi Isten 
igéjét és kegyelmét. De ha nem tekinthetünk is végig azon, 
amit a samáriai asszony még azután átélt és átszenvedett, egy 
bizonyos: amikor tikkadt ajka az utolsó ital után epedt s a 
végső enyhületre szomjazott, akkor Jézus nevével az ajkán halt 
meg. Adjon Isten mindnyájunk életének ilyen véget!

D. Dr. Schlatter Adolf
tübingeni egyetemi tanár.

Ford.: P. P.
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   Törvény és hit.
Szentháromság ntání 5. vasárnapra,

Róm. 10, 1—15.
Ma már szinte döntő jelentőségű kérdéssé lett, hogy vájjon 

megvan-e a mi korunk rohanó árjában a helyes viszony a mo
dern idők és az egyházi tanban felhalmozott tapasztalati értékek 
között. Mert minden forradalmi kor hajlamos arra, hogy ön
magát élesen elhatárolja a múlttól. Minden energia a jövendőre 
és egy új világ létrejövetelére irányul. Vájjon célhoz vezet-e a 
múltnak az a boncolgatása, amely az egyházi tanból hozzánk 
beszél? A valóság pedig egyáltalán nem az, amit a naiv evő- 
lucionizmus gondol. A történelem u. i. nem az a felfelé mutató 
fejlődés, mely a folytonosan megújuló felfedezéseken nyugszik. 
Hanem az a valóság, hogy a forradalmak csak ősrégi és a tör
ténelmi életet mozgató mindennemű kérdést egyre lázasabban 
dobnak bele a modern időkbe. És csak az tudja igazán a törté
nelmi pillanatok jelentőségét felfogni, aki felismeri ezek össze
függését a történelem örök kérdéseivel. Nos és éppen ezekről a 
kérdésekről van szó az egyház tanításában. Ebben a szent lecké
ben is egy ilyen kérdés van, amikor Pál a törvény és a hit viszo
nyáról beszél.

Vájjon miért hangsúlyozza annyira Pál, hogy a törvény 
vége a Krisztus? Mert felismerte, hogy az ember sohasem tud 
teremteni. S éppen ez volt az, ami a zsidó törvény-embert ak
kora veszedelembe sodorta. Az volt a veszedelem, hogy sze
repet akart cserélni az Istennel. Nagy dologról volt szó; nem 
csoda tehát, hogy csak úgy égett az Isten-kereséstől; nem csoda, 
hogy olyan vakbuzgóvá lett. Minden igyekezetének az volt az 
iránya, amely az önistenítéshez vezetett. Az ember azt hiszi, 
hogy az „ő tulajdon igazságát érvényesítheti11 (3). Azt hiszi, 
— Pálnak ez volt a tapasztalata —, hogy itt nincs szüksége az 
Istenre. Pál itt leleplezi a zsidóság önigazságára törő emberi 
akarat legutolsó és legrejtettebb zugát.

Mert valóban kétségtelen, hogy az ember akar a Teremtő 
lenni és maga akar az Isten helyére ülni. Ez az akarat benne van 
már az ember minden izében és porcikájában. S ebben a meg
állapításban a bibliának feltétlenül igaza van. De ez nem akar 
az ember rágalmazása lenni, csak pusztán ténymegállapítás. Nos 
és ebben iátja Pál a teremtő emberi erők kifejtésének legna
gyobb akadályát. Ez az oka annak, hogy elvétjük azt, amit erő
nek erejével akarunk elnyerni: az igazságosságot. Elvétjük igazi 
célunkat, mert teremteni akarunk.

Le kell szögeznünk teljes határozottsággal, hogy itt nem 
az ember megüresítéséről van szó, hanem arról, hogy meg
találja a teljesség felé vezető utat. Hol találja meg? Amit a 
textus erről mond, azt mind ebben a megállapításban lehet ösz- 
szefoglalni: Ne állítsuk fejtetőre a dolgokat, hanem úgy néz
zünk mindenre, a mint azok vannak: Csak az Isten a Teremtő,
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egyedül nála vannak azok a javak, amelyek nélkül mi nem élhe
tünk. Végső elemzés szerint csak nála van meg mindaz, amire 
szükségünk van. Nála van az az igazságosság is, amely nékünk a 
Krisztusban adatott. Benne jött le az Isten a földre s viszont 
benne találja meg az ember a mennyet. A mennybemenetel meg
történt. A halál legyőzetett. Az embernek csak meg kell nyilat
koznia azon valóságok, előtt, amelyektől életének értelme és 
sikere függ. Az üdvösség készen várja az embert. Csak érte kell 
nyúlnunk. Üdvösséget mi nem tudunk teremteni. Mi csak akkor 
szabadulunk meg, ha az üdvösség felé fordulunk, amelyet az Isten 
állandóan felkínál nekünk. De az üdvösség nem mechanikus 
módon nyilvánul meg, hanem azt egész lényünkkel kell meg
ragadnunk. Az üdvösség a szó teljes értelmében állandóan az 
ember újjászületését igényeli.

Amikor az apostol leírta ezt a szót: : „Hit“, akkor ebbe a 
szóba mindazt belevitte, amit fentebb érintettünk. Mert mit je
lent „hinni“? Elismerni az életünket meghatározó legvégső té
nyeket és ezeket felvenni a saját életünk összefüggésébe. Sza
vaiban szinte érezni lehet azt a megdöbbenést, amelyet egy tel
jesen uj felfedezés váltott ki belőle: „Közel hozzád a beszéd, 
a szádban és a szívedben van.“ Neked csak szívvel kell hinned 
és szájjal kell vallást tenned arról, ami érted történt (10). De 
az, ami itt olyan egyszerűen hangzik, az önistenítés szenvedé
lyét gyűri le.

Hogy ezek a felismerések a jelen kor számára mennyire al
kalomszerűek, mutatja Dinter Artúrnak az izenete, aki a szel
lemi keresztyénséget akarja szolgálni.. Dinter küzd a keresz- 
tyénség elzsidósodása ellen, mert úgy látja, hogy az elzsidóso- 
dás kikezdte már a megváltás gondolatát is. Egyik újabb mun
kájában „a bűntől és annak következményeitől való szabadu
lá s i t  azonban úgy fejezi ki, hogy „az ember maga dolgozza fel 
magát az Istenhez a bűnből és annak következm énye ibő lDe 
vájjon nem ez éppen az a zsidóság, amelynek leleplezését Pál az 
ő életcéljául tűzte ki? Ez az örök veszedelem, amelynek nem 
vet gátat semmiféle faji elkülönülés. Hiszen tények bizonyítják, 
hogy a modern emberiség ennek meglátására vak. De az egyház 
igehirdetése meg akarja nyitani a szemeket. Nincs azért ebben 
a mi vajúdó korunkban üdvösségesebb dolog, mint nagy kérdé
seinkre abban az ősi bölcseségben keresni feleletet, amely az 
egyház gazdagsága.

D. dr. Müller Alfréd
lipcsei egyetemi tanár.

Ford.: Vitéz Magassy Sándor.



Vasárnap délután.

Kátéprédikáció-vázlatok.
Hetedik parancsolat.

II. Mózes 20, 15.
Ez a parancsolat a magántulajdon védelméről szól. Nagyon 

időszerű tárgy. A legégetőbb társadalmi kérdések központját a 
vagyon, a magántulajdon képezi. Kommunizmus. Teljes vagyon- 
egyenlőség azonban sohasem lesz lehetséges, mert hiszen az em
berek egyéniségük szerint is — tehetség, szorgalom, stb. — kü
lönbözők. — Az attikai Prokrusztesz az úton elfogott embere
ket egy ágyba fektette s a kicsinyeket az ágy nagysága szerint 
megnyujtotta, a hosszúakat pedig megkurtította. Így tesznek a 
kommunisták is.

A magántulajdon ellen való leggyakoribb vétek: a lopás. 
Az első emberpárnak Isten iránti engedetlensége, bűne is ez 
volt: meglopta az Istent. Azóta az eredendő bűnnek egyik leg
általánosabb megnyilatkozása a másé után való vágyakozás, 
a más vagyonának erőszakkal, vagy hamis úton való eltulaj
donítása. A Mammon szerelme. Jézus semmit sem ostoroz több
ször és élesebben, mint ezt a bűnt: a gazdag és Lázár: Máté 6, 
19—20; 19, 23—24. Pál apostol minden rossz gyökerének a 
pénz szerelmét mondja (I. Tim. 6, 9—10.).

A vagyon nem lehet cél, hanem csak eszköz. Aki célnak te
kinti, arra nézve csakhamar úrrá, sőt zsarnokká válik az. A pénz 
szerelme állítja egymással szembe a szülőket és a gyermekeket; 
az örökségen osztozkodó testvéreket. A hozomány ígérete ké
pezi sok házasságnak az alapját. A pénzimádat szakít szét min
den köteléket; ez az oka a mai sok boldogtalanságnak. Mert: 
Máté 16, 26. A pénz zsarnoki hatalma bontja meg s tagolja 
osztályokra a társadalmat: tőkések, munkások. Azokat szere
tetlenné, szívtelenné teszi; ezekben irigységet kelt. Igaza van 
a közmondásnak: „Nyugtalanít a kincs, akár van, akár nincs.“

Nemcsak az vét a hetedik parancsolat ellen, aki a máséi 
erővel elveszi, embertársát megcsalja, megkárosítja, hanem a 
fösvény is, mikor magától és családjától megtagad olyasmit, 
amire szüksége volna; vagy a tékozló, mikor hasznos céloktól 
von el anyagi értékeket. Nemcsak a tőkés, aki kiuzsorázza mun
kásait, alkalmazottait; hanem az a munkás is, aki szabotázzsal, 
amerikázással megkárosítja munkaadóját. A hetedik parancso
lat ellen vétett Jákób (I. Móz. 27, 15—19); Céházi (II. Kir. 5, 
21—22); a hamis sáfár (Luk. 16, 1—7).

Betölti e parancsot, aki arra törekszik, hogy embertársai 
anyagi tekintetben is jólétnek örvendjenek. Ábrahám, mikor 
Lóthtal szemben engedékeny (I. Móz. 13, 8—9); Tabitha, mikor 
a szükség, nyomor enyhítésén fáradozik (Csel. 9, 36—43.). — A
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hétéves háború idején egy, a íovak élelmezésével megbízott strá- 
zsamester rászól egy földmívesre: „öreg, hol szerezhetnék a lo
vaimnak eleséget?" „Kövessen vitéz ur“; s elindul vele ki a ha
tárba. Elmennek egy zabtábla előtt. „No, ez is jó lesz", — véli 
a katona. „Csak egy kis türelmet még“, — felel a földmíves. S 
megy odább; majd megáll egy táblánál, mely azonban jóval sze
gényebb, silányabb volt, mint az előbbi. Az őrmester lovai há
tára felpakolván a learatott zabot így szól: „Hanem öreg, kár 
volt ekkora utat megtennünk, mikor az a másik tábla jobb volt.“ 
„Igen ám, de az nem volt az enyém.“

Nyolcadik parancsolat.
II. Mózes 20, 16.

Az embernek a vagyonnál is drágább kincse a becsülete: 
Péld. 22, 1/a. Aki másnak a becsületébe gázol bele, vagy azt 
rabolja meg, nagyobb bűnt követ el, mint aki a hetedik paran
csolat ellen vét.

„Ne tégy hamis tanúbizonyságot", — a törvénykezésre cé
loz. Mikor tanúnak idéznek a törvény elé, ne tanúskodj hami
san; valld meg mindig az igazat. Hamisan tanúskodtak a Jez- 
reélbeli vének által felfogadott férfiak Nábot ellen (1. Kir. 21). 
Krisztust is hamis tanúbizonyság alapján ítélték e l . . .  De tiltja 
e parancsolat a hazugságot, az árulást, vagy felebarátunk ki
sebbítését, rosszhírének a költését is.

Már a második parancsolat is tiltotta a hazugságot. Igen 
sok isteni parancs: II. Móz. 23, 7; Péld. 12, 21; Efez. 4, 25; Kol. 
3, 9; — Jelen. 21, 8. stb. És mégis mennyi a hazúgság! Sokan azt 
tartják: hazúgság nélkül ma már nem lehet megélni; pl. hogy a 
politikának, kereskedésnek szükségszerű velejárója az. Szomorú, 
hogy igy van; de erre is áll az apostol mondása: „Nem kellene 
ezeknek így lenni." (Jak. 3, 10). Szükség-hazugság? Akkor azt 
is mondhatnánk, hogy szükségből lehet lopni, ölni; akármi vét
ket elkövetni.

„El ne áruljuk"; vagyis felebarátunknak a titkát ne beszél
jük ki, ne üssük dobra azon célból, hogy neki ártsunk. Elárulta 
Delila Sámsont (Bir. 16, 16— 19); Doég a Saul elől menekülő 
Dávidot (I. Sám. 22, 9); Judás Jézust. — De a gonoszságot tit
kolni, a bűn előtt szemet hunyni nem szabad. József kötelességét 
teljesítette, mikor testvéreinek gonosz élete felől atyját érte
sítette (I. Móz. 37, 2); Pál apostol unokaöccse, midőn felfedte 
a zsidóknak nagybátyja megölésére irányuló összeesküvését 
(Csel. 23, 12—23).

„Ne kisebbítsük, rosszhírét ne költsük." Pedig milyen gya
kori társaságban, társas összejöveteleken a távol levők meg- 
szólása; a pletyka — A farizeusok kisebbítették Jézust, amikor 
azt mondták róla, hogy az ördögök fejedelme által űzi ki az ör
dögöket; és hogy nem Istentől van, mert nem tartja meg a 
szombatot (Ján. 9, 16). Putifár felesége rágalmazta Józsefet;
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Tertullus Pál apostolt (Csel. 24, 2—5 ) . . .  Égy kath. íelkész egy 
hirharang asszonyra gyónása alkalmával azt a penitánciát 
szabta, hogy a falun végig menve kopasszon meg egy tyúkot 
és szórja el a tolláit. A feloldozási parancs után azzal fogadta, 
hogy ismét menjen végig az utcán s a szétszórt tollakat szedje 
össze. „De hiszen azt már ki tudja, merre s hova hordta el a 
szél", — felel az. Így vagyunk a pletykával!

A hetedik parancsolat követelése. Mentette, védelmébe 
vette Jonathán atyja ellenében barátját, Dávidot (1. Sám. 19, 4). 
Ez a mentés azonban nem jelentheti az igazság megsértését; 
nem azt, hogy a bűnt erénynek, a rosszat jónak mondjuk. Pél
daképünk Jézus, aki a bűnt ostorozza, de védelmébe vette az 
üldözöttet, a megtérőt. Ne gyanúsítsunk alaptalanul senkit. Más
nak az elejtett szavaiban s tetteiben ne akarjunk minden áron 
rosszat felfedezni; azt elferdíteni. Tegyük fel róla mindig a jót.

Kilencedik és tizedik parancsolat.
H. Mózes 20, 17.

Nemcsak cselekedettel lehet véteni a tízparancsolat ellen; 
bűn a gonosz kívánság is. Isten e parancsolatokban a bűnös tet
tek forrására, okára mutat rá. Mint ahogyan az orvos is a be
tegségnek az okát igyekszik kinyomozni, megállapítani; hogy 
ahhoz alkalmazza a gyógyeljárást és orvosságot. A kívánság, 
a másé után való vágyakozás az eredendő bűnnek a csirája: Éva 
és Ádám megkívánták a tiltott almát. A gonosz kívánságokat 
addig igyekezzünk magunkban leküzdeni, míg el nem hatalma
sodnak rajtunk; mert a kívánság megfoganván bűnt szül (Jak. 1, 
25.). Az eredendő bűnből így lesz a cselekedetbeli bűn.

A legtöbb embernek nem a saját állapota, vagyoni helyzete 
okozza a boldogtalanságát, hanem a másénak a megkívánása, 
az irigység; a telhetetlenség. — Franklint egyszer megkérdez
ték: miben látja az okát annak, hogy a vagyonnal, a birtoklással 
oly ritkán jár együtt a megelégedés és a boldogság. Felelet he
lyett egy játszadozó kis gyermeknek egy szép almát adott. Alig 
tudott az hova lenni az örömtől s mindjárt bele is akart harapni. 
Franklin erre még egyet adott neki; majd megint és megint: 
hogy a gyermek végre nem tudta már a kezébe fogni valameny- 
nyit s leejtette a földre. Amire aztán elkezdett keservesen sírni.

A gonosz kívánság leggyakrabban felebarátunk háza, java, 
ingatlan, vagy személyi tulajdona ellen irányul. Irigységből tör
tek József testvérei öccsükre. Jákób ravaszsággal szerzi meg 
Ézsautól elsőszülöttségi jogát (I. Móz. 25, 29—40.). Ákháb és 
Jezábel dúsgazdagságuk mellett is megkívánják Nábót szőlőjét 
(I. Kir. 21, 9—16) Dávidot Hitteus Uriás feleségének a megki- 
vánása vitte gyilkosságra. (II. Sám. 11, 14—25). — A mai élet 
ugyanezt mutatja. A koldus irigyli koldustársának a jobb poszt
ját; a tizholdas gazda a huszholdasnak a birtokát. A falusi em
ber a városinak a kényelmét; ez viszont annak a jobb ellátását
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stb. Ha csak magára gondolna s tekintene, elégedett lehetne; de 
sorsának a máséval való összehasonlítása s annak a megkivá- 
nása, az irigység elrabolja nyugalmát, megkeseríti betevő 
falatját.

Kötelességünkké teszi e két parancsolat, hogy felebará
tunknak segítségére legyünk javai megtartásában. — Alfonz 
nápolyi király, aki a bibliát 14-szer olvasta végig, nagyon ba
rátságos és szolgálatkész volt mindenkivel szemben. Midőn egy 
ízben Kampánián utazott keresztül, egy szegény öszvér-hajcsár
ral találkozott, aki a feneketlen sárba belesülyedt s elesett bar
mát sehogysem tudta lábra állítani. Rimánkodva könyörgött a 
mellette elhaladó udvari embereknek segítségért; de azok ügyet 
sem vetettek rá. Erre Alfonz leugrott a lováról, belegázolt a 
sárba és maga segédkezett a szegény embernek öszvére fel 
emelésén.

„Hogy nála megmaradjanak és kötelességüket teljesítsék.'1 
Az Ur angyala erre inti Hágárt (I. Móz. 16, 6—9); Pál Onezi- 
must (Filemon). — Ma igen sokszor inkább szítják a férj és fe 
leség, szülők és gyermekek, munkaadó és munkások közti el
lentétet. Házassági válások; a sztrájkok elmérgesedése.

A tízparancsolat záradéka.
II. Mózes 20, 5/b.—6.

Isten igazságából folyik, hogy a bűnt büntetlenül, az erényt 
jutalmazatlanul nem hagyja: Róm. 2, 6. Mózes Isten parancso
latainak a felsorolásához az ígéret földjének birtokba vétele 
előtt áldást és átkot fűz (V. Móz. 11, 26—28). Ez az áldás és átok 
már itt a Sinai hegyen elhangzik Isten ajkáról.

„Isten büntetéssel fenyegeti mindazokat, akik parancsola
tait megszegik." Ádámot kiűzi a paradicsomból; özönvíz; Já
kobnak idegenbe kell bujdosnia; Géházi bélpoklossá lesz; So
dorna és Gomorra; Jeruzsálem pusztulása. — Minden bűn előbb, 
vagy utóbb elveszi a maga büntetését. Sokszor hivalkodik, kér
kedik a bűn; de csak ideig-óráig: Dunánt. ének. 387. 1. Igaza van 
Dávidnak: Zsolt. 37, 35—36.

A bűnt Isten még a fiákban és unokákban is bünteti: Jer. 
31, 29. Saulnak a Gibeonitákon elkövetett kegyetlenségéért hét 
fia bűnhődik (II. Sám. 21, 1—9). Jeroboám bálványozásáért 
egész háza népe lakói (I, Kir. 14, 1—11; 15, 28—30.). Akháb 
vétke pusztulásba sodorja minden maradékát, sőt egész rokon
ságát (II. Kir. 10, 11). — A szülők bűne, tékozlása, könnyelmű
sége, kicsapongása hányszor boszulja meg magát ma is ivadé
kaikban.

Ha tán a világ szerinti büntetést, a törvény ítéletét sikerül 
is egyik-másik bűnösnek kijátszani s elkerülni, a lelkiismeretét: 
nem. Kain; Heródes, (Jézusban Keresztelő János szellemét látja 
megelevenedni); Judás. — Voltaire kínos halála, Arany balladái 
(Welszi bárdok; Ágnes asszony; Éjféli párbaj stb).
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De Isten irgalma nagyobb az Ö szigoránál. Mert míg har
mad- és negyed-izig büntet, addig ezer-izig gyakorol kegyelmet 
azokkal, akik Őt szeretik és parancsolatait megtartják. Istenhez 
való ragaszkodásáért és beszédének, parancsolatainak való en 
gedelmességéért Ábrahámban megáldatnak a föld minden nem
zetségei (I. Móz. 12, 3; 22, 18). Az istenfélő József nagy méltó
ságra jut (I. Móz. 41, 39—44).

Herkules a válaszúton. A Sinai hegyről leszállva a tízparan
csolat záradéka ilyen válaszút elé állít minket is: áldás, vagy 
átok; üdv, vagy kárhozat; élet, vagy halál?! Álljunk Isten mellé 
Józsué jelmondatával: 24, 15.

Kiss Samu
nagybarátfalui lelkész.

Vasárnapi iskola.

— Beszédvázlatok. —

I. Aki mer, az nyer.
I. Kir. 17, 1—6.

Ma az a feladat várakozik ránk, hogy elolvassuk Illés pró
féta élettörténetének egyik megrázóan felséges fejezetét, amely
ben csodálatos tiszta fénnyel, boldogsággal ragyog az Istenbe 
vetett élő, boldogító hitnek ereje, másrészt, hogy ennek a tör
ténetnek fényében arról szóljunk: aki mer, az nyer.

Illés története Isten szentsége, tisztasága közelébe emel 
minket. Ez a példaszó meg mintha Istentől távol vezetne azok 
közé, akiknek istenük a pénz. Pénzillata, nem is egészen tiszta
pénz illata van ennek a közmondásnak, úgy, amint az életben 
használják. Egymás mellé lehet-e állítani a kettőt?

Isten ezáltal is tanítani akar minket. Ahoz szoktunk hozzá, 
hogy Isten Igéjének dolgait mi egész külön világban kezeljük, 
kivegyük ebből a világból és kivegyük a hétköznapi munka kö
réből. Isten pedig arra adta, hogy a hétköznapunknak is ez le
gyen a tápláléka és a sava. Sokszor azt gondoljuk, hogy a hét
köznapi életben ügyeskednünk kell, ügyelnünk arra, hogy erköl
csi alapon, a becsület útján ugyan, de a mi igazunknak érvényt 
szerezzünk és ügyeinket előre vigyük. Nekünk hozzá kell ahoz 
szoknunk, hogy Istenországa dolgaival még többet kell törőd
nünk, előbbreviteléért még többet kell ügyeskednünk. Nem kü
lönben, hogy Istenországának ügye elbírja, hogy belevigyük 
azt a viaskodó ember életébe.

így Illés történetéből megtanulhatjuk, hogy Isten ügyéért 
nekünk bátran ki kell és ki lehet állnunk. Megtanulhatjuk, hogy 
Isten ügye előbbre volna, hogyha gyermekei vállalkozó szellemű
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bátor emberek volnának. Istenországa szolgálatához bátorságra 
van szükség. Ez a bátorság pedig Istenből táplálkozik. Aki Istent 
olyan tökéletesen ismeri, mint Illés, az Isten szavára nem merne 
nemet mondani. De Isten szavára kész elindulni a háborgó ten
gerre (Péter, Pál), vagyonát elosztani (Zakeus), a hatalmasokkal 
szembeszállni (Pál, Luther). Az mer nemet mondani, ahol min
denki igent mond. Az ilyen gondolkozású, hitű emberekre 
mondta az Ür: ne félj te kicsiny nyáj, tetszett a ti atyátoknak, 
hogy nektek adja az országot. Van-e hitetek? Bátorságtok? 
Isten ügyéért vállalkozó kedvetek? Merítek-e, akarjátok-e, hogy 
Isten rátok építse országát?

Köztudomású, hogy Dévai Biró Mátyásnak nagy vitája volt 
Budán egy szerzetessel. A vita napokig tartott, tanuk előtt folyt. 
Nem tudták a vitát eldönteni. Erre a vita vezetője azt mondotta: 
itt van két puskaporos hordó, álljanak fel a vitatkozók azokra. 
Egyszerre robbantatja fel őket. Aki épen marad, annak van 
igaza, az nyer. Erre Dévai felugrott a hordóra, a barát pedig 
elpárolgott.

Aranymondás: 37. zsolt. 5.
Ének: 370. 

II. Az erőtlenség ereje. 
I. Kir. 17, 7—13. 

Ezt a szent történetrészt Isten külön a gyenge és erotelen 
embereknek, ilyenformán a gyermekeknek szánta. De nem azért 
ám, hogy kipellengérezze az erőtlenek gyengeségét, hanem meg
fordítva: azért, hogy a gyengéknek megmutassa, hogyan lehet
nek erősek, hatalmasak, akik nagy dolgokat könnyű szerrel vé
geznek. Ki nem akarna közületek erős, hatalmas lenni? Ki nem 
akarna nagy dolgokat végezni? Erre ad útmutatást, tanítást most 
az Úr hatalmas prófétájának és egy gyenge, szegény özvegy 
asszonynak példája által.

Erőtlenebb embert alig tudunk elképzelni, mint ez a sarep- 
tai özvegy. Gondoljunk Vörösmartynk gyönyörű költeményére: 
A szegény asszony könyve címűre. Ez az özvegy annál is erőtle
nebb volt, mert volt felneveletlen fia és mert nagy Ínség volt s 
mégis életmentővé, Isten hatalmának megjelentőjévé. Isten ere
jének hirdetőjévé lett. Egyszerűen azért, mert hitt Istennek. 
Csodálkozásunk ezen a csodálatos történeten s vele kapcsolatban 
azon, hogyan is lehet az erőtlenségben olyan nagy erő? 
1. Azáltal, hogy a gyenge bevallja gyengeségét. Ha ez az özvegy 
erős lett volna, azon tanakodott volna: szembefordulok az em
berekkel, mindenkivel, szerzek kenyeret, míg valakinek lesz. 
ő  azt mondja: ha elfogy, várom a halált. Érzi, hogy gyenge. Ezt 
érzte Mózes is, mikor Faraó elé kellett mennie. Gedeon. Evvel 
szemben áll a mai hősködő ember elbizakodott hányivetisége, 
aki a Marsra is vasutat akar építeni; mindenkinek aranyhegyet



s terített asztalt ígér. 2. Azáltal, hogy nem nyugszik bele erőte- 
lenségébe. Erőt keres. Az erőtelenségbe az ember nem nyugszik 
bele. Segítséget keres. Azért akartok ti is nagyok lenni. Dávid 
az oroszlánnal is, a Góliáttal szemben is Istenben kereste s ta
lálta meg az erőt. Ez az özvegy Istenben. A mai ember gépeiben, 
de azok legázolják a gyenge embert. 3. Azáltal, hogy megtalálja 
Istent s a többit arra hagyja. A kereső ember sok mindent talál
hat, de a legnagyobb nyeresége az, mikor Istent megtalálta, mert 
akkor az ember gyenge cserépedénnyé lesz, de egyúttal Isten 
eszközévé, amelyet Isten tölt meg erővel. így lesz a kis Dávid
ból verhetetlen hős, aki megveri tíz ezerét, Saulból hatalmas 
Pál, aki egymaga többet munkálkodik, mint a többiek együtt.

Mikor Pál Rómába ment hajón, Malta mellett rettenetes 
viharba jutottak. Étlenek, fáradtak, álmatlanok voltak s a féle
lem szinte kétségbeejtette őket, ekkor Pál igehirdetése által erőt 
öntött beléjük. Testre ő volt a leggyengébb a hajón, mégis ő 
volt, aki hite által felbátorította a hajó népét s így Isten által 
megmentette azokat.

Aranymondás: II. Kor. 12, 9/a.
Ének: 262.

III. Egy beszélő, zengő véka.
I. Kir. 17, 14—16.

Milyen sokat hallottatok Lehel kürtjéről. Szép is volt, de 
még szebb volt a hangja. Még a német császár és Konradinó is 
ámulattal hallgatták. Milyen szép a debreceni öreg templom 
nagy harangja. Egész életében a pusztán élő pásztor nép szívét 
is megejtette annak hangja. Nóta kelt annak nyomán a rideg 
szívű pásztornép szívében. Dávid hárfája meg egyenest elűzte 
Saul király leikéből az ördög erejét.

Ezekről hallottatok s az emberek is sokat beszélnek róla. 
De nem hallottatok még arról, hogy egy véka zengett, beszélt 
volna s különösen, hogy annak messze elhangzott volna a 
hangja. Itt olyan vékáról hallotok, amely zeng, beszél szépen, 
csodásán, messze, a világ végéig elhangzóan. És pedig ez a véka 
Isten hatalmát, erejét, szeretetét hirdeti. Mindenütt hallják a 
szavát, ahol emberek élnek.

Arról énekel: Ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől: 
mit egyetek, mit igyatok . . .  Tekintsetek az égi madarakra, ar
ról beszél, hogy nézzétek a szegény özvegy két fillérét és hogy 
jobban olvassuk el az özönvíz után Isten ígéretét a szivárvánnyal 
kapcsolatban. De erről beszél minden szegény ember asztalán a 
kenyér. Még inkább minden szegény ember házában a megelé
gedés. Erről beszél minden falat kenyér, vagy fillér, melyet sze
gény ember oda mer adni annak, aki kér. Erről beszél minden 
templomunk. Minden templomunk egészen szegény emberek fil
léreiből épült. Minden iskolánk. Végeredményben pedig az egész 
keresztyén világ kultúrája. Ebben ma már milliomosok milliói
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is benne vannak. De mind egy-egy véka lisztből, korsó olajból 
fejlődött, amely véka liszt mellett ott állott a megsegítő Isten. 
Azért beszélnek a véka lisztek az özvegy sareptai asszony házá
ban és pedig olyan erővel, hogyha mi emberek, igehirdetők mind 
elhallgatnánk, ezek akkor is hirdetnék az Ür nagyságos dolgait.

De mi se hallgatunk el. Bizonyára ti se hallgattok el. Ked
ves Gyermekek, Isten kicsinyek és csecsszopók által akarja meg
dicsőíteni a maga hatalmát. Nektek akar szólni a véka liszt be
szédével, de azután azt akarja, hogy a véka liszt rajtatok ke
resztül s áldozati filléreiteken keresztül, melyet szegényeknek, 
templomoknak, árváknak, pogánymisszióra adtok, zenghessen s 
hirdethesse: ma is olyan Atyánk él az égben, aki gondot visel 
s aki maga mondja: minden gondotokat ő  reá vessétek.

Francke, a nagy német igehirdető, lelkipásztor s belmisszió- 
nárius úgy alapította meg híres hallei árvaházát, hogy perselyt 
hirdetett egy árvák számára építendő otthonra. A perselyben 
alig talált többet négy tallérnál. Ebből épült a hatalmas hallei 
árvaház összes intézményeivel, iskoláival. Mert a zengő véka ma 
is beszél. Ma is vannak, akik hallják a szavát.

Aranymondás: Ján. 6, 48.
Ének: 357.

IV. Gyáva hősködés.
I. Kir. 18, 7—14.

Ma már a kutakra ki van írva: ivó víz! Vagy: ivásra nem 
alkalmas. Nem is igen akad olyan balgatag ember, aki abból a 
vízből is igyék, amely fölé az van írva: ivásra nem alkalmas. 
Tudja mindenki, hogyha abból iszom, magamnak ártok, esetleg 
életemmel lakolok meggondolatlanságomért. Annál különösebb, 
hogy amit az ember emberi tábláknak, feliratoknak elhisz és 
megfogad, azt nem akarja elhinni és megfogadni Istennek. Isten 
már sokkal régebben: az édenkerti élet óta felíratta mindenre: 
ebből ne egyél, abból ne igyál, mert meghalsz. Az ember mégis 
Évával egyetemben meggondolatlanul megy neki mindennek 
ebben a világban. Mikor azután jön a baj, akkor az ember nem
csak jajveszékel, de még okol is mindenkit, csak önmagát nem.

Isten itt egy olyan történetet állít elénk Illéssel kapcsolatban, 
melyre azt Íratta fel: ilyet ne tegyetek, mert meghaltok. Olyat 
ne tegyetek, mint ez a király, mert meghaltok. Király volt, mégis 
gonosz volt. Sajnos a magas állás az életben nem mindig jelenti 
azt, hogy aki magas állást tölt be, az jó is volna, Isten gyermeke 
is volna, akit nyugodtan követhetünk.

A nagy baj épen abban van, hogy az emberek rendesen azo
kat szeretik követni, akiknek magas állása, szép ruhája, nagy 
tekintélye van. Azok meg sokszor nem Istenhez, hanem Istentől 
el vezetik az embereket. Még nagyobb baj az, hogy akiknek 
erő, hatalom van a kezében, azokat az embereket rendesen ha
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talmasoknak is, meg hősöknek is, tehát nagy embereknek is tart
ják, akiket érdemes is követni. Meg kell látni, hogy a földön több 
a hősködő ember, mint a hős és sokszor a hősködő ember a leg
gyámoltalanabb, gyávább. Aki durva, goromba, az még nem hős. 
Aki, mint ez a király is, a gyengébbeket bántja, kínozza, az 
gyáva, gyámoltalan. Nem az a hős, aki a gyengébbekkel hatal
maskodik s aki a tömegekhez menekül, hanem az, aki meggyő
ződése mellett — ha egyedül marad is, kitart. Józsue azt kiál
totta a habozó Izrael népe felé: aki az Úré, ide én hozzám. 
Luther azt mondotta, ha Wittenberg és Worms közé akkora tü
zet raknak, hogy a lángok az eget csapkodják, mégis elmegyek. 
Nem vagy-e te is olyan, hogy bántod a gyengét? Nem véded? 
Állatokkal kegyetlenkedel? Arra mégy, amerre nagy seregben 
a haszontalanok mennek? Úgy gondolkodok ahogy mások és 
nem, amint szíved diktálja? Ez a legnagyobb gyávaság volna. 
Isten az ilyen életre azt mondja: ne tedd!

A mesebeli szamár mindig félt az oroszlántól, hizelgett is 
neki. Mikor azonban az oroszlán kimúlt, odament a többi bán
talmazó állatokkal hullájához és nagyot rúgott rajta!

Aranymondás: 118. zsolt. 6.
Ének: 256.

Fábián Imre
sárszentlőrinci lelkész.


