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Csendes óra ,

Uram, Te már születésem előtt ismertél és népek közé rendeltél 
engem, hogy gyomlálják» irtsak, pusztítsak, romboljak, építsek és 
plántáljak. Kicsiségem ellenére is nagyra köteleztél, erötelenségem mellett 
is erőm felett való útra küldöttéi. Ha számot vetek saját erőmmel és okos
ságommal, érzem, hogy küldetésemre méltatlan, elhivatásomra képtelen 
vagyok. De add, kérlek, igédet az én számba és övezz fel engem a Te 
erőddel, hogy viaskodásomban általam Te győzedelmeskedjél a Te dicső
ségedre és az én üdvösségemre. Ámen.

A Szentlélek hívott engem  
az evangéliom által.

Mire hívott el ?
Junius 28. Szentségre. I. Tess. IV, 1—7. Nem erkölcsi tökéletességet 

jelent ez, sem istentiszteleti tisztaságot, hanem százszorta többet, mint a 
mindennapi igazságosság és a modorrá lett szeretet. Azt, ami ezek mögött 
rejtőzik és megvalósulásra vár. Ez az én személyiségem őrszolgálata, mert 
arra kell vigyáznom, hogy a reámbizottak el ne szakadjanak az Isten ke
gyelmétől és csalódásaim meg ne zavarják életemet, mert minden testi és 
lelki paráznaság ezekből burjánzik fel. Őrszolgálatomban Te légy Uram 
lelkem vigyázója.

Junius 29. Isten békességére. Kol. III, 15. Csak megbékélt lélekkel tu
dok őrködni magam felett is és gyülekezetem felett is. De Isten előtti meg
alázkodás nélkül nincs békességem Istennel és ezért a világgal és önma
gámmal sem. Csendes óráimnak csak úgy van értelme és gyümölcse, ha 
Istenben épülök. S épülésem már a békesség útja. De nem tudom, hogy 
miképpen történik ez; csak annyit tudok, hogy szivemet és lelkemet em
beri értelmet meghaladó módon őrizte meg a lelkek Pásztora. Alázz meg, 
Istenem, hogy erre a tapasztalatra minél többször eljuthassak!

Junius 30. Isten világosságára. I. Pét. II, 9.; II. Móz. XIX, 5—6. Isme
rem ugyan ezeknek az igéknek teológiai értelmét, csak a szívemben nem 
kél rá mindig visszhang. Ez az, amikor az Isten haragját hordozom titkos 
bűneim miatt. De ha összeomlik minden önigazságom és az Isten leperli 
ügyemet; amikor bezárt ajtók mögött oly jólesik térden állva imádkoz
nom és „papi gőgömet" megutálnom, akkor jutottam el az Isten világos
ságára. Bárcsak már ma lenne!

Julius 1. Krisztussal való közösségre. I. Kor. I, 9. Azt is tudom, hogy 
mi fáj az én Megváltómnak és azt is, hogy minek örül. Csak az ö  fájdalma 
nem mindig hasít lelkembe és örömömet sem mindig tudom Vele megosz
tani. Pedig vallom, hogy az ő  örököstársa vagyok. Ugyan mi lehet az örök
ségem, ha nem az ő  megaláztatása és dicsősége!? De amíg ezeket nem 
áhitom, hanem csak a megtiszteltetésekre vadászom, csupán zengő ércként 
hangoztatom a Krisztussal való közösségemet: hamis cégér mögött csinált 
bort mérek, vagy vizet prédikálok és bort iszom. Vele együtt szenvedni
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és Vele együtt megdicsőülni: ez a Krisztussal való közösségem alfája és 
ómegája.

Julius 2. Az evangéliom hirdetésére. I. Kor. IX, 13—14. örömet hir
detni, másoknak örömet szerezni csak az tud, aki nem keserű lélek. Sa
vanyú és mogorva pásztoroknak soványak és ijedősek a juhai is. Nem ott 
van az igeszolgálat főbaja, hogy a lelkész irodalmi kóstolgató, vagy esz- 
tétizáló, hanem, hogy nem eszik az Élet Kenyeréből. Az igehirdetésen 
igen hamar észre lehet venni, hogy az igehirdetés lelki szükséglet, 
vagy kényelmetlen áldozat-e. Evangéliumot hirdetni csak az tud, aki min
den nap szomjasan iszik az evangélium vízéből.

Julius 3. Példaadásra. I. Tim. IV, 12—16. Azt szokták mondani, hogy 
minden gyülekezet olyan lelkészt érdemel, mint amilyen ő maga. Viszont: 
minden gyülekezet utóbb olyanná válik, mint amilyen a lelkésze. A példák 
jellemet formálnak. Ha kedves az, üdvösségem és a hallgatóim miatt is 
nyugodt lelkiismerettel akarok élni, akkor gyarapodnom kell a belső 
emberemben. De erre önmagámtól képtelen vagyok. Azért „jövel Szent
lélek Úristen!"

Az evangéliom által hívott el.
Julius 4. Erőt kaptam erőtlenségemért. 18. Zsolt. 33—41. Mindent kap

tam semmiért. Ezért húzódoznak tőlem a közönyösek, a kritizálók, a köny- 
nyelműek és a felszíneskedők: az Isten ellenségei. Mind egy úton támad
nak rám, de ha futnak, sziázfelé futnak előlem. Valahányszor Istenhez 
kiált a szívem s utána bátorságot érzek, lelkemben mindannyiszor erő 
támad. De mindig tévelygek és bizonytalankodom, ha nem tudakozom az 
Írásokat, mert nem élek az Isten erejével. Nyugalmam az ö  ereje, nyug
talanságom az én erőtlenségem.

Julius 5. Mert gondja van rám. 40. Zsolt. 18; I. Pét. V. 7. Vannak ese
tek, amikor családomban és gyülekezetemben minden egyéni hozzájáru
lásom nélkül is sikerül ez is, az is. Elhibázok sok fontos dolgot és mégis 
minden jóra fordul. Kényelmeskedem és mégsem szégyenülök meg. Más
kor meg úgy érzem, hogy elnyűtt idegeim már tovább nem bírják, türel
mem már teljesen elfogyott, hiábavaló minden buzgóságom és erőfeszí
tésem . . .  és másnap, harmadnap mégis csak minden megy, mint az 
elő tt. . .  Mert Isten engem az evangéliom által hivott el és nemcsak a 
mezők liliomára, az égi madarakra és az ökrökre van gondja, hanem 
reám is.

Julius 6. Hogy minden gondomat ő rá vessem. Zsolt. LV, 23; CXXVII, 
1—2. „Aki ezt a vetést jól megtanulja, az tudja, hogy ezek az igék igazak. 
De aki nem tanulja meg, az marad elvetett, megvetett, kivetett, szolga
ságra vettetett, hányt-vetett és alávetett ember." (Luther).

Julius 7. Hogy más hivogatásra ne hallgassak. V. Móz. V, 24—25. Mi
nél képzettebb, aszketikusabb és lelkibb akarok lenni, annál jobban csábit 
a világ, az ördög és a saját testem kívánsága. A lelkész általában több kí
sértésnek van kitéve, mint hívei. Akkor lehet elszéleszteni a nyáj juhait, 
ha a pásztort megverik. Sokszor hallottam és hallom magam is az evan
géliumban az Isten hivogatását, de nem értem, nem hatol a szívembe, 
mert ilyenkor mindig más hivogatásra hallgattam. Akaratomon múlik,
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hogy melyik hivogatásra hallgatok, mert akaratom olyan mint „a ló: vagy 
az Isten zabolázza, vagy az ördög." (Luther.)

Julius 8. Ezért sokra is kötelezett. Luk XII, 48. Az a mindennapi teen
dőm, hogy a tiszta tant és az abban foglalt tudományt megőrizzem, mert 
csak igy tudok én is, gyülekezetem is különbséget tenni jó és rossz, szent 
és közönséges, tiszta és tisztátalan közt. Ajkaimról, magatartásomból a 
törvénynek kell beszélnie, mert az Isten követe vagyok. Lelkemmel sá
fárkodom, lelkemmel fizetek értük. Az Élet igéje bízatott reám, életem
mel felelek érte. Bűnös ember vagyok én is és mégsem lehetek egészen 
olyan, mint más. Nem pihenhetek, nem kímélhetem magamat, hanem ég
nem kell, hogy másoknak világítsak és másokat melegítsek. Erőtelenség, 
félelem és rettegés közt kell élnem, hogy gyülekezetem erős, bátor és 
ellenálló lehessen. Nincs hivatalos órám, mert mindig hivatásomnak kell 
élnem és mert nem a hivány, hanem az Isten hivott el először

Julius 9. De sokra is méltatott. Máté V, 48. Szentségre hivattam; fel- 
ruháztattam a kulcsok hatalmával; az evangéliom által megítélem a vilá
got, sőt egykor az angyalokat is. S mindez azért, mert a Szentlélek hivott 
engem az evangéliom által. Halandó testben, kitéve a világ megvettetésé- 
nek, mégsem vagyok útszéli kavics, hanem akin a hivatása tövis koronája 
egykor az Élet Koronája lesz. El tehát minden csüggedéssel és a csökkent 
éitéküségnek minden érzésével!

Julius 10. Nem szégyenlem a Krisztus evangéliomát. Róm. I, 16. Az 
szégyenli, aki gyáva, megalkuvó akkor, amikor Istenről és a Vele való 
viszonyról e világ bölcsei lekicsinylőén nyilatkoznak. Szégyenli, aki az 
emberek befolyása miatt csak kerülgeti az igazságot, vagy el is hallgatja. 
Az elhallgatott igazság époly bűn, mint az elkövetett gonoszság. Hivő 
szívet és hitvalló ajkat adj nékem, Istenem!

Hivatásom — szolgálat.
Julius 11. Szolgálatom értelme. Ésaiás XLII, 1—4. Nem én választot

tam a lelkészi pályát, hanem az Isten küldött rá. Nem tekinthetem zsák
mánynak. Nem azt hirdetem, ami nekem tetszik, hanem sokszor ami nekem 
sem tetszik: az Isten követelő és ajándékozó akaratát. Nem fitogtathatom 
tehetségemet, nem megkapó beszédeket kell tartanom, új gondolatokkal 
gazdagítani a világot és soha nem sejtett jósággal árasztani el a gyüleke
zetei; ez a feltalálók és a fantaszták dolga. Szolgálatom értelme: Megta
láltam a Kereszt királyi útját és másokat is erre kell elvezetnem.

Julius 12. Szolgálatom lényege. Róm. XII, 1—2. Mivel szolgája vagyok 
az Istennek, nem erőszakolhatom ki tőle a „miért“-jeimre várt feleletet. 
Mivel az Istent szolgálom, nem panaszkodhatom tele a gyülekezet fülét 
a bajaimmal, hanem teljesen oda kell adni magamat a szent ügynek. Vég- 
eiedményben nem az emberekkel és a világgal van dolgom, hanem 
az Istennel; Vele tusakodom és reá hagyatkozom. Csak így lehet a kereszt 
útján járni; csak így tudom elkerülni, hogy míg másoknak prédikálok, ma
gam méltatlan ne legyek. Ha érzem is a diadal örömét és tudom is, hogy 
ez mekkora kísértést rejt magában, mégsem kedvezhetek magamnak, ha
nem megyek célegyenest előre, hogy az elveszettet megkeressem, a 
megtaláltat megmentsem. így válik szolgálatom okos istentiszteletté.
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Julius 13. Szolgálatom feltétele. I. Kor. IV, 1—2. Híveim szíve csak 
akkor fog gerjedezní, ha az enyém is gerjedez. Akkor vagyok evangéliomi 
lelkipásztor, akkor „követem a Bárányt, valahová megy", ha gyülekezetem 
általam gerjedez az örömtől. Akkor nem ismétlem meg magamat, hanem 
állandóan hazaérkezem és valósággá válom az igazságban. Kritikai érzé
kem csak ezen az úton finomodik ki s rájövök arra, hogy nem mindenütt 
lehet hajlékot építeni az Urnák, ahol éppen rámjön a lelkesedés. Belátom, 
hogy gyöngyeimet nem lehet a disznók elé vetnem.

Julius 14. Szolgálatom módja. Filipp. IV, 4; II. Kor. VI, 3—10. Az evan- 
géliom örömhír, — szolgálatomon át kell szövődnie a kegyelem felett 
érzett teljes örömömnek. Csak az ördög szomorú lélek. Nem a bánat, ha
nem az öröm az életelemünk. Örömömben hajtok térdet a Krisztus nevére, 
érzek erőt a Krisztusban, aki engem megerősít, mert az evangéliom szol
gálata a kegyelem bőségének bizonysága.

Julius 15. Szolgálatom eszközei. Jeremiás 1,9. Mindent felhasználhatok 
hivatásom érdekében, de nem minden épít és hasznos. Ami épít is és hasz
nos is, ami rombol is és plántál is, csak az Isten igéje. Csak az ige képes 
lelkeket felgyújtani és a lelkek pokoltűzét el is oltani. Megtérést csak az 
ige szerez; ami emberi, csak balgataggá tesz.

Julius 16. Szolgálatom ereje. Filipp. II, 12—16. Akarásom magvetés, 
munkám aratás s e kettő közt áll az Isten. Jó szándékaimat, életpélda
képpen világító jellememet nem én termelem ki önmagámból, hanem az 
Isten. Olyan vagyok, mint nagy feszültségű villanyáramot hordozó töré
keny üveg. S az ellentéteket a szolgálatom kapcsolja össze. Ez a termé
szetes és éppen ez a természetesség a szolgálatom ereje. Amíg hivatásom 
szolgálat, nem parancsokkal, erőszakkal vezetem gyülekezetemet, hanem 
úgy élek, hogy életem parancsszerűen hat.

Julius 17. Szolgálatom ajándéka. I. Kor. IV, 9—13. Utolsónak, látvá
nyosságnak, Krisztus bolondjának, erőtelennek, gyalázatosnak lenni, lelki
testi nyomorúságban türelmesen élni és minden nap élőiről kezdeni, — 
ez heroizmus, mert lemondás; kitüntetés, mert az angyalok nem részesül
nek ebben és nyereség, mert minden elveszhet, ami földi, csak az üdvös
ség nem. A modern idők ev. lelkészeinek sem lehet más jutalmuk, mint ez, 
mert Isten a megváltozott idők kedvéért nem változtatja meg az üdvösség 
útját. Csak akkor tudok igazán szolgálni, ha Istennek szolgálok. S szolgá 
latom jutalma az, hogy az Isten diadalmaskodik általam.

Akiket elhívott, azokat meg is igazította.
Julius 18. Nem vagyok képes. Ján. XIV, 6; XV, 5. Az a lelkem igazi 

ébredése, mikor belátom, hogy az Isten nem olyan, amilyennek képzeltem. 
Életemet nem én határozom meg, hanem a Mindenható. Sok minden más lett 
mint diákkoromban képzeltem. A valóságban más a gyülekezeti munka is. 
a családi élet is, az igehirdetés is, mint teológus koromban hittem. Üj va
lóságokra ébredtem, de előbb csalódnom kellett; új terveim lettek, de a 
régiek feladásának az árán; Isten-keresésem is más irányú lett. Mert a sa
ját erőmmel és okosságommal csődbe jutottam. Sok mindent akartam és 
nem tudtam véghezvinni; de sok mindent cselekedtem, amit viszont nem 
akartam. Isten nagyobb, mint én. Csak ebben az egyben lett igazam.
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Julius 19. Isten legyőzöttje vagyok. Mik. V, 9—15; I. Kor. I, 19—20. 
25—29. Mindig legyőz az Isten, de ezzel mindig a kegyelemnek új rendje 
is belép életembe. Ilyenkor új jelentést kapok Istentől: Kérlelhetetlenül 
szakadoznak a szálak, amelyek régi életemhez fűznek. S mégsem pusztu
lok bele, hanem élek. Legyőzött vagyok, de nem eltaposott; szegény va
gyok, de szegénységem előkelőség. Jobb így! Az élet is ezt igazolja. Meg- 
igazíttattam.

Julius 20. Nincs igazam. Zsolt. CXVI, 11; XXXIX, 1—6. Hányszor ámí
tom magam, hogy derék és hű pásztor vagyok. Pedig önszépítésem csak 
belső rútságom leple, nyájaskodásom kétszivűségem takarója. Isten isme
retéről teszek személyesen bizonyságot s a mellett érzem, hogy ebben sok
szor mily sok hazug póz van. Nincsen csak egy igaz is!

Julius 21. Isten igaz. Jób. IX, 2—3; Zsolt. CXL1II, 2; Róm. III, 4; Jer. 
XLII, 5; Ján. VII, 28. Amiben nincs igazság, az sohasem válik életté. Min
dig az a prédikáció, tett és viselkedés hat, amely igaz és nem mesterkélt, 
Mű-hangulatból fakadt meditációk, részvét és segítő készség csak a gaz
dájának szép és kedves. De a gyülekezet legegyszerűbb tagja is érzi, hogy 
ezek afféle „csinált" dolgok. Ezért legtöbbször nem is válnak életté. Ha 
Istentől valók, akkor igazak is és elevenek is, mert Isten az élet és az igaz
ság. Élet, mert igazság és igazság, mert élet.

Julius 22. Bűneim naponként megbocsáttatnak. Rom. II, 1—11; Zsolt. 
CXXX. 1—4. Egy vezeklő asszony mindennap beleszőtte imáiba, hogy hiszi 
bűneinek bocsánatát. Megtudván ezt egyik látogatója, így szólt a cseléd
hez: „A te asszonyod azelőtt bizonyára istentelen és gonosz életet élhe
tett." „Bizonyára, — felelt a cseléd, — mert az imái szerint Potifárné óta 
alig lehetett a világon ennél bűnösebb asszony." „Hazudsz, bestia, — ordí
totta felháborodva a vezeklő, — én egész életemben tiszta és erkölcsös vol
tam." A cseléd erre így mentegetődzött: „Azt hittem, igaz, amit napon
ként imádkozott." — Szólalj meg lelkiismeret!

Julius 23. Harcolom a hitnek harcát. I. Tim. VI, 12. Hitem nem olyan, 
hogy megszereztem és el nem veszíthetem. Péter is vallástétele után ta
gadta meg Mesterét. Mert a lélek a test ellen, a test pedig a lélek ellen vi
tézkedik. Most még béke van szívemben, de egy pillanat múlva már for
rongó óceán lehet a lelkem. Teljes odaadással kezdett imáim végén veszem 
észre, hogy közben nem is gondoltam az Istenre. Úrvacsorát veszek, vagy 
osztok, de vájjon élem-e alatta az unió mystica-t? Mert egyszerre vonz az 
Ég is és egyszerre a föld is; egyszerre akar az Ég is és egyszerre a világ 
is. S ez a csata bennem dúl. Egész hitéletem állandó harc. Harcolom a hit
nek harcát, mert erre hivott az Isten s amíg harcolni bírok, addig ad né
kem igazat az Isten.

Julius 24. Kapom a Szentlélek ajándékát. I. Kor. XII, 4—14. Nem ta
gadhatom, hogy megvan bennem a gyakorlati erk. belátás és a mélyebbre 
kívánkozó vallásosság is; van bennem külsőleg is érzékelhető képesség és 
a lelkeket is meg tudom ítélni. Az evangéliom hirdetésére gondosan ellátott 
az Isten. Elhivatásomnak itt van a bizonysága. Hivatás-hűségem fokmé
rője pedig az, hogy a Szentlélek ezen ajándékait miképpen használom fel. 
Ha a Krisztus tudományához semmit sem ragasztok, vagy abból semmit 
sem veszek el, sem a megváltás művén nem változtatok, hanem csupán azt 
jirarom, hogy gyülekezetem Krisztus-ismerete még elevenebb és bensősé
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gesebb legyen; ha a gyülekezetem kormányzását úgy fogom fel, mint in
dulatainak, szenvedélyeinek fékezését és rejtett értékeinek kihámozását 
és életre hívását, akkor az Isten hívásának engedtem, vagyis elfogadtam 
az élet igazságát.

Hivatásomhoz illően kell járnom!
Julius 25. Híven! Jel. II, 10. Hívő ev. lelkésznek lenni sohasem volt 

könnyű, de ma nagyon nehéz. Nemcsak az orosz, német és osztrák esemé
nyek igazolják ezt, hanem a saját gyülekezetemben lappangó titokzatos 
erők morajlása is erre figyelmeztet. Hiszen minden nem evangéliomi fel
fogás, minden bátor szó az igazság mellett már tárt börtönajtó lehet szá
momra. Nem megalkudni, zúgolódás nélkül szenvedni, a hírlapi észjárás
sal szemben a lehetetlenség politikáját űzni, — ez illik az ev. lelkész hiva
tásához. Uram, növeljed az én hitemet!

Julius 26. Jót cselekedve. Luk. XVIII, 18—20; V. Móz. XXX, 15; Zsolt. I. 
Amit Isten parancsol, az mind jó. Ha parancsolatait megteszem, jót cse
lekszem. És mégis „nincs, aki jót cselekedjék, nincsen csak egy is.“ Mert 
ha csak egyetlen parancsolatot nem teljesítek, már valamennyi ellen vét
keztem. Ó, én nyomorult ember! De hiszem, hogy a Jézus Krisztus engem 
megváltott. . .  a kárhozat hatalmától és e hit új erőt ad az Isten teljes szol
gálatára. Krisztus-hitem a legjobb cselekedet!

Julius 27. Önmagamat képezve. Ján. V, 39; Csel. XVII, 11; És. VIII, 20; 
Péld. XIX, 27. „A jó pap holtig tanul", — de nem úgy, hogy főstudiuma a 
napi sajtó, a Színházi Élet, Fél-Pengős Regények, Rádió-újságok, vagy a 
Gazdák Lapja. Teol. önképzés nélkül a lelkész vak; bibliaolvasás nélkül 
üres. Mit ad a lelkész híveinek, ha személyiségének a nem komoly stúdium 
a lényege?... Olyan, mint aki csak a lábával siet: hibázik, tévelyeg. A lel
kész az Isten kardja. Hogy az Isten használni tudja, legyen éles; tehát kö
szörülje lelkét a lélek tűzkövén: az Ige tudományán.

Julius 28. Mértékletesen élve. I. Tim. III, 2; I. Pét. IV, 7. Nem azért 
élek, hogy egyem, hanem azért eszem, hogy éljek. Aki vet a testnek, a 
testből arat magának veszedelmet. Aki a pályafutásban tusakodó, az maga
törtető. Nem a világi vagyonban való bővelkedésben van az embernek az 
ő élete. Paráznaság, bor, must elveszi az észt. Uram, őrizz meg engem a 
telhetetlenségtől!

Julius 29. Türelemmel. Jak. I, 2—4. A türelem megőrzi és erősíti a 
hitet. Annyira tudok az Isten szolgája lenni, amennyire fegyelmezem in
dulataimat, fékezem szenvedélyeimet és viselem embertársaimnak és a 
világnak sértéseit. Ha hiányzik belőlem a türelem, mindig csak kezdő és 
kísérletező maradok. Csak a sekély víz forr fel hamar, a tengerszemek 
nyugodtak; csak a sekély lelkek berzenkednek minden ellen, a mély lélek 
nem reagál a futó szellőkre. Evezz a mélyre lelkem, mert csak ott van 
nyugalom és terem az élet igaz gyöngye.

Julius 30. Kegyességgel. Jób. II, 3; I. Tim. IV, 6—8. A kegyesség nem 
szemforgatás és tehetetlen bárgyuság, hanem eleven aktivitás minden 
szentségtelenséggel szemben. Mert nem az a kegyes, aki mondogatja: 
„Uram, Uram", hanem aki elfordul a szentségtelen üres beszédektől, nem 
tűri a tévelygők ellenvetését és egyházunk igaz tanítása mellett kitart.
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A kegyes lelkész nem ássa el a karizmáit, hanem naponként osztogatja 
azokat híveinek. Elégedetlenkedő lelkész nem lehet kegyes lelkész, mert 
nem tud örülni sem e jelenvaló világnak, sem a jövendő életnek.

Julius 31. Felebaráti szeretettel. I. Ján. III, 17—18. Az Isten lélek, — 
láthatatlan. Láthatatlan lelkét belénk lehelte. Ha azért a lelkész a szeretet 
által mindenki szolgája, mindenkiben az Istent szolgálja és szereti. Nincs 
hivatali féltékenykedés és irigykedés, ha van igaz felebaráti szeretet; de 
nincs igazi felebaráti szeretet, ha nincs igazi Isten iránti szeretet. Mert 
aki nem szereti a felebarátját akit lát, mi módon szeretheti az Istent, akit 
nem Iát.

Uram, Te szentségre, tisztaságra és világosságra hívtál el engem, 
hogy általam másokat is erre hívhassál el. Ha nem őrzöm meg magamat, 
olyanná leszek, mint a mérgezett csatorna, amelyen át az Élet vize is ha
lálos. Ne engedd azért, hogy hivalkodóvá és gyümölcstelenné legyek és 
a vak vezetők módjára verembe vigyem híveimet. Ne engedd felednem, 
hogy Szent Fiad vére. megtisztított engem régi bűneimből és hogy bűnös 
visszaesésemmel a Szentlélek ellen vétkezem, ami megbocsáthatatlan ma
rad mindörökre. Tedd erőssé elhivatásomat, hogy soha meg ne ütközzem, 
hanem gazdagon adassák általam a Krisztus országába való menetel min
denkinek, akiket reám bíztál.

Vitéz Magassy Sándor
soproni lyc. vallástanár.

*  *  *

Csak . . . !
Uram, Istenem! Te csendben közeledsz felém —  én csendben várlak 

Téged. Lelkem, ez a szomjas, fáradt, üres, elaJélt lélek Eléd hull, közel
séged megérzését, kezed simogatását, kegyelmed harmat csepp jét, szerel
med szavát sóvárogja.

Nem akar másé lenni, csak a Tied, óh ölelj azért Magadhoz!
Nem akarok másra figyelni, csak Tereád, óh szólj azért hozzám!
Nem akarok mást szolgálni, csak Téged, óh használj fel azért engem!
Nem akarok másban élni, csak Benned, óh nyisd meg azért isteni 

életedet előttem és rejts el abban naponként engem!
Hadd legyek egészen a Tied! Ámen.

Csak eszköz . . . !
Augusztus 1. Nem rendelkezem magammal. Róm. 14:7—9. Egyszer 

már végérvényesen le kell számolnom azzal a gondolattal, hogy nem a 
magamé vagyok és nem magamnak élek. Ez a leszámolás nehéz. Az Énem 
tiltakozik a detronizálása ellen. Én rendelkezem magammal, erőmmel, szí
vemmel, időmmel, emberekkel, még az Istennel is! Milyen borzasztó bu
kás, hogy Énemet szolgálom még akkor is, mikor Istent szolgálom! Uram, 
győzd le és törd össze az Énemet énbennem!

Augusztus 2. Nem rendelkezhet velem a világ. Róm. 12:1—2. E világ
ban vagyok és ez igényt tart rám. Emberek között élek és ők azt várják, 
hogy hozzájuk alkalmazkodjam. így leszek világravaló ember, közkedvelt,
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népszerű pap. Milyen kedves csemege ez 3 hiúságom számára. S amig 
fogyasztgatom, nem veszem észre, hogy életemet a világhoz s emberek 
tetszéséhez szabtam. Istent akarom szolgálni és a világ és istenellenes em
beri bűnök szolgája lettem. Uram, törd meg a világ és az emberek ha
talmát rajtam.

Augusztus 3. Isten vett kezébe. Ézs. 46:4—5. Hős. 2:18—19. Él-e ben
nem állandóan és elevenen annak tudata, hogy Istené vagyok? Mennyi 
hűség, mennyi szeretet hull rá életemre atyai kezéből! És mennyi hűtlen
ség és szeretetlenség rá a válasz! Hányszor elfelejtkezem arról, hogy Isten, 
aki teremtett, megőszülésemig hordoz, eljegyzett magának. Tehát egyedül 
Néki van joga rendelkezni velem. Adj engedelmességet Uram, hogy min
denkor rendelkezhess velem.

Augusztus 4. Isten dolgozni akar velem. Jeremiás 1:4—10. Isten nem 
cél nélkül jegyzett el. Nem hiába vett kezébe. Nem azért hordoz, hogy 
én tenyerén tétlenül pihenjek, hanem azért, hogy velem munkát végezzen. 
Istennek mérhetetlenül nagy és sok a munkája, az emberiség üdvözítése, 
országának építése. Engem is fel akar erre használni. Bár érezném erőt
lenségem, hogy az Ö Igéje lehetne életem egyetlen ereje. Uram, a Te 
Igédet add az én számba!

Augusztus 5. A legboldogabb szolgaság. János 15:16—21. Az élet szol
gálat. A szolgálat lehet teher és boldogság. Ez attól függ, ki adott rá 
megbízást. Az én szolgálatom azért boldogság, mert az Ur választott ki 
arra. Szolgaságom boldogsága abban van, hogy Krisztus iránti hálából 
szabad |öt szolgálnom. Uram, vezess mindig ennek a boldog szolgálat
ai ak az útján!

Augusztus 6. Legnagyobb szabadság. II. Kor. 3:17, Róm. 8:14—17. Mi
nél inkább lekötöm magam Istennel szemben, annál inkább szabaddá te
szem magam a világgal szemben. Istennek való teljes önátadás, minden 
más lekötöttség alóli legnagyobb felszabadulás. S nekem inkább kell a 
rabszolgaság, mint ez a szabadság. Inkább vagyok a világé, mint Istené. 
Uram, vezérelj Lelked által a Te gyermekeid boldog szabadságára.

Augusztus 7. Csak eszköz vagyok. II. Móz. 3:1—14. Isten embereket 
akar rabságukból kiszabadítani. Akiket elküld a szabadításra, azok csak 
eszközök Isten kezében. Az eszköz nem szegül ellen a gazdájának, nem 
vonakodik, nem lázadozik, hanem engedelmeskedik és önálló akarat nél
kül cselekszi gazdája akaratát. Nem tudok ilyen akarattalan eszköz lenni. 
Ezért nem tud velem az Ur nagy dolgokat véghezvinni. Taníts meg Uram, 
hogy a Te akaratodat tegyem.

Csak kegyelemből. . . !
Augusztus 8. Nem vagyok rá érdemes. Lukács 7:1—10. Nem az én ér

demem, hogy közel jön hozzám és felhasznál engem az Ur. Az Isten szent, 
én bűnös vagyok, tehát minden megbízásra méltatlan vagyok. Csak egyie 
vagyok méltó: hogy elvessen, eltaszítson magától. Méltatlanságom érzé
sével tudok-e minden megbízást teljesíteni? Jaj nékem, ha ezt nem érzem. 
Uram, abban a Ielkületben, amit méltatlanságom érzése teremt bennem, 
tarts meg engem.

Augusztus 9. Nincs hozzá jogom. Róm. 11:33—36. Mindent Isten ke
zéből vettem, életemben minden Tőle, Általa és Reánézve van. Tehát szol
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gálatom is. Nem formálhatok ezért jogot hozzá. Nem mondhatom, hogy 
jogcímet szereztem rá, mert megszenvedtem érte. Kegyelemből adta Isten. 
Bármikor visszaveheti tőlem. Övé legyen a dicsőség, hogy kitüntetett vele.

Augusztus 10. Nincs arravalóságom. Jer. 1:6—7, Lk. 5—8. Isten ügyé
nek szolgálatára rátermettség kell. Bármennyire is azt tartom, hogy ez 
bennem megvan, mégsincs meg. Dehogy nincs — mondja bennem egy hi
tető hang — hisz éveken át erre készültél, ezért tanultál, képesítést nyer
tél, a gyakorlatban tapasztalatot szereztél! Mégsincs arravalóságom! Ma
gam csak rontani, de építeni nem tudok.

Augusztus 11. Nem, mert emberek hívtak el. Csel. 16:9—12. Szolgá
latra való alkalmasságon: igazolását látom talán abban, hogy emberek 
elhívtak a köztük végzendő szolgálatra. Hivány-levelet kaptam, ami fel
jogosít az evangélium prédikálására. Jaj nékem, ha az emberek hívása 
mellett nem hallok egy magasabb isteni hívást. Ha millió ember hív is, 
mert alkalmasnak tart a szolgálatra, de Isten nem hív, mert nem tud hasz
nálni, akkor elvesztem. Óh add Uram, hogy elevenen éljen bennem a Tőled 
való elhivatásom tudata.

Augusztus 12. A legnyomorultabb vagyok. I. Kor. 15:9. II. Kor. 
12:5—10. Milyen idegen lelkületemtől ez a vallomás. Ha másokhoz mérem 
magam, mindig azt tartom, külömb vagyok, mint mások. Nehéz beismer
nem még magam előtt is, hogy kisebb, nyomorultabb vagyok, mint má
sok. Dicsekszem a képességeimmel, elhallgatom a gyengeségeimet. Meg 
kell fordítanom ezt az önértékelést. Nagyon nyomorultnak, nagyon má
sok alatt állónak kell ereznem magam, hogy az Ur feljebb emelhessen

Augusztus 13. Mindennap elejthet az Úr. Lk. 22:31—34. Isten nincs 
kötve hozzám. Neki nem kell szolgálatába tartani engem. Hűtlenségem 
miatt mindennap elejthetett volna. Hogy mégis megtartott, azt nem ma
gamnak, imádságaimnak, hanem az Ur értem való imádságainak köszön
hetem. Megváltóm imádkozik azért, hogy ne kelljen Istennek elejteni 
engem. Imádkozom Hozzád Uram, hogy Te imádkozzál Istenhez értem.

Augusztus 14. Csak kegyelemből. Efezus 2:8—10, 1. Kor. 15:10. Cso
dálatos dolog a kegyelem! Istennek nemhogy nem kötelessége szolgá
latába állítani, hanem egyenesen meg kellene a szolgálat lehetőségét tő
lem tagadni, el kellene bűneim alatt veszíteni. Mégis megtart, szolgálásá- 
nak lehetőségével kitüntet. Ez a kegyelem hordoz, semmi más. Csak a 
kegyelem Uram, megalázom magam s boldogan vallom: Kegyelmed által 
vagyok, ami vagyok.

Csak kereszt alatt. . .  !
Augusztus 15. Könnyű nekem? II. Kor. 4:8—9, 11:23—30. Közfelfogás

ban nagyon általános vélemény az, hogy könnyű a papoknak. Mi az az 
1—2 prédikáció! íme, a kívülállók így vélekednek rólam! S ennek nemcsak 
abban van a magyarázata, hogy az emberek mások munkáját mindig ki
sebbnek tartják a magukénál, hanem abban is, hogy a lelki munkát na
gyon leértékelik. Itt egy tükörkép a lelkipásztori munkáról! Ha kisebb 
arányokban is, de ezt kell nekem is végeznem. Könnyű nekem? Jaj, de 
nehéz nekem!

Augusztus 16. Könnyű nekem! Mt. 11:28—30. Amit a világ könnyűnek 
lát, azt én nehéz tehernek érzem, mig a magam erejével hordozom. Ki
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fáradok, összetörök alatta. Minden mást meg tudnék tenni, ezt nem bí
rom a magam erejével megtenni. Borzasztóan nehéz nekem! És mégis 
igaz, hogy könnyű nekem! Nem azért mert munkámnak nincs terhe, — en
nél nagyobb senki munkájának sincs, — hanem azért, mert segít hordozni 
azt a Krisztus ereje. Ez az Ő igája, ez az Ö terhe.

Augusztus 17. Imitatio Christi. II. Kor. 4:10—11. Szolgálatom nem 
lehet színészet. Krisztus életének bennem kell kivirulni és láthatóvá lenni. 
Naponként meg kell halnom, hogy ő  élhessen bennem. Milyen nehéz ezt 
megtenni! Mégis meg kell tenni!

Augusztus 18. Megtagadva a világot. I. Ján. 2:15—17. Krisztus uj vi
lágot hoz. Ez más, mint a régi. Ellentétes vele. Ha az új világ hordozói 
vagyunk, a régi megtagadóivá kell lennünk. Van-e bennem készség és me
részség, hogy a régi világ gyűlöletét, megvetését magamra vegyem 
és mindenféle hántását eltűrjem?

Augusztus 19. Megtagadva önmagamat. Mt. 16:24—26. Krisztus szol
gálata szembefordulást jelent önmagámmal is. Krisztus szent, én bűnös 
vagyok. Ha ö t akarom követni, magamat félre kell taszítani. Volt-e már 
komoly órám, mikor az ö  életének s a magam csúnyaságát látva úgy 
megútáltam magam, hogy egész lényemet szerettem volna megsemmisí
teni, s megtagadni ezt mondván: ez nem, — más akarok lenni?!

Augusztus 20. Mindig lefelé, hogy mindig feljebb jussak. Filippi 2:5— 
H. 1. Péter 5:6. Az ember vágya, hogy mindig felfelé jusson. Nekem meg 
kell tanulnom, hogy a felfelé jutáshoz lefelé vezet az út. Nagyon meg kell 
alázkodnom, alá kell szállnom, össze kell töretnem, semmivé kell lennem, 
hogy valamivé lehessek az Isten kezében. Uramat kell ebben is követnem. 
Lefelé kell mennem, hogy felfelé jussak.

Augusztus 21. Csak kereszt alatt. Zsid. 10:31—36. Hogy tiltakozunk 
ellene. Sehogysem akarjuk vállalni. A kereszt borzalmát, félelmét látjuk 
csak, átoknak tekintjük. Pedig áldás a kereszt. Isten úgy nevel a maga 
számára, hogy a keresztet vállainkra rakja(. Óh drága kereszt! Alattad ta
nulom meg, hogy milyen hiábavaló az, amit én akarok és milyen felséges 
az, amit Isten akar velem. Csak kereszt alatt tudok igazán pásztorrá lenni!

Csak naponként ujjásziiletve . . . !
Augusztus 22. önvizsgálatom eredményei. Róm. 7:14—24. Látom a jót, 

amit tenni kell. Akarom is tenni. Látom a rosszat, amitől irtózni kell. Nem 
is akarom tenni. És mégis: nem a jót teszem, amit akarok, hanem a rosz- 
szat, amit nem akarok. Mi ez? Akaratgyengeség, amit meg lehet szüntetni 
azzal, hogy akaratomat megedzem? Nem! Ez bűnrabság! Bűneim tehetet
len rabja vagyok. Óh én nyomorult ember! így akarok Isten szolgája len
ni?! Kicsoda szabadít meg?

Augusztus 23. Nem vagyok sohasem kész. Lk. 9:57—62. Elkötelezem 
magam a szolgálatra. Készülök rá, hogy kész legyek bármit 100%-ig meg
tenni. Mégis mindig érzem, hogy a legnagyobb készülés mellett sem va
gyok sohasem készen. Az a „de“, az a „hátratekintés“, jobbra-balranézés 
mindig lecsökkenti a készséget bennem. Meg kell tanulnom azt, hogy se
merre se nézzek, semerre se gondoljak, csak Öreá!

Augusztus 24. Nem voltam sohasem alkalmas. Márk 10:17—31, II. Kor. 
3:5—6. Sok megirigyelné azokat a kiválóságokat amikkel ez a fiatalember
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rendelkezett s azt gondolná, ha valaki, ez alkalmas Krisztus követésére. 
És az Ur mégis alkalmatlannak találja. Életének van egy pontja, ahol kötve 
van olyasmihez, ami Krisztustól elválasztja. Nézem az én életemet és meny
nyi olyan pontot találok, ahol bebizonyosodik, hogy sohasem voltam al
kalmas a szolgálatra.

Augusztus 25. Isten ügyét teszem tönkre. Ján. 10:12—13, Csel. 9:3—6. 
3—6. Isten ügyének nemcsak a kimondott ellenség árt, hanem árt az is, 
aki szolgálatában béresmunkát végez. Ha nem vagyok e munkának ellen
sége, lehetek bérese, aki hűtlenségemmel többet ártok, mint használok. 
Bizony, Isten ügyének sokszor mi vagyunk a legnagyobb kerékkötői. Mek
kora kegyelem, hogy mégis megtűr az Ur e munkamezőn és vár, várja, 
hogy béresből pásztor legyek.

Augusztus 26. Bűnbánatom mélységei. 51. Zsolt. 3—6, 12—15. Nem 
lehet tovább így maradni. Valami változásnak kell bennem történni. Mi
kor elfog ez a gondolat, akkor felfakad bennem egy hatalmas érzés, mar- 
dosó bűnbánatomnak érzése. Előttem minden bűnöm, alkalmatlanságom. 
Szabadulni szeretnék tőlük. Megbánom, bevallom Előtted Uram, s könyör- 
gök, Szentlelkeddel szabadíts meg tőlük!

Augusztus 27. Óh áldott könnyek! Lk. 22:62. Nem szabad szégyelnem 
őket. Örülnöm kell, hogy felfakadnak, szememből kibuggyannak és végig
mossák arcomat. Péter nem lett volna e könnyek nélkül semmi. Én sem 
lennék semmi, ha nem tudnék magam felett kétségbeesve Isten előtt sírni. 
Uj életem útját ezek a könnyek mossák végig. Lelkem szennyét ezekkel 
mossa le a Szentlélek keze. Oh áldott könnyek, csak hulljatok.

Augusztus 28. Csak naponként újjászületve. Ján. 3:1—16. A 7. vers 
szerint az öreg Nikodémus lelkének is nekiszegeződött ennek követelése. 
Uram ajkáról nekem is meg kell hallanom: szükség néktek! Nem töpren
gek, hogy lehet-e, hogyan lehet, mert magam is érzem, hogy kell, hanem 
odateszem lelkemet a Lélek kezébe és könnyek közt kérem: vidd vég
hez rajtam!

Csak benne elrejtve . . .  !
Augusztus 29. Mint a vessző a tőkén. Ján. 15:1—5. Ez az életem, szol

gálatom titka: állandó szerves kapcsolat Krisztussal. Belőle kell életem 
hajtásának kihajtani és táplálkozni, hogy az Ő életének gyümölcsét te
remhessem. Balgatag dolog lenne lemetszett vesszőtől várni, hogy zöldel- 
jen, levelet, gyümölcsöt hozzon, egyszóval éljen. Haszontalan száraz ág 
lesz belőle. Ez az én sorsom, ha Krisztustól elszakadok. Add Uram, hogy 
mint vessző a tőkén, úgy éljek Rajtad.

Augusztus 30. Oj teremtés. II. Kor. 5:17. Egészen más, mint a régi. 
Nem valami átalakulás által lett ilyenné, hanem újjáteremtés által. Krisz
tus összetöri bennem a régi életet és élni kezdi a maga tiszta, szent életét. 
Én semmit sem teszek, hogy igy legyen, csupán rendelkezésre bocsátom 
magam. A teremtés munkáját ö  végzi el bennem.

Augusztus 31. „Élek pedig többé nem é n ...“ Cal. 2:20. Ez az Én 
csődje, de egyúttal Krisztus diadala. Halljon meg bennem az én és éljen 
bennem Krisztus, hogy azt mondhassam: már nem is én élek többé. Az 
énemnek ez a teljes legyőzetése az életem legnagyobb győzelme. Teljesen
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győzz le Uram, hogy e legyőzetés által igazi győzelemhez eljussak és egé
szen a Te szolgád lehessek!

Megváltó Uram! Az áhítat csendes pillanatai elszállnak, Te ne távozz 
el tőlem soha. Kiséri munkamezőmre, oltalmazó kegyelmeddel végy körül 
engem mindig. Uj meg uj harcok kezdetén ihless meg lelkeddel. Felada
tok várnak, miket Te akarsz elvégezni, óh add, hogy alkalmas eszközzé 
tudjak kezedben lenni. —  Kisértések özöne sorakozik elém isteni erőddel 
segítsd azokat legyőzni. —  Megpróbáltatások, csalódások, szenvedések 
völgye sötétlik előttem, vezess annak mélységein át a Te dicsőséged 
ténylő hegycsúcsai felé. Rakd vállaimra a Te terhedet és neveli engem 
kereszthordozások által parancsod készséges teljesítésére. —  Fogd 
meg kezemet, teremtsd újjá szívemet, támadj fel bennem, hogy ne is én 
éljek, hanem Te éli énbennem és Te munkálkodj, Te harcolj, Te győze
delmeskedj és diadalmaskodj mindennap énáltalam. Ámen.

Lukács István,
kemeneshőgyészi lelkész.

Első ige ♦

Isten titkainak sáfára.
Ügy tekintsen minket az ember, mint Krisz

tus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. I. Kor. 4,1.
Szent Pál apostol joggal mondhatta volna: mi Isten bölcse- 

ségének, vagy Isten igazságának, vagy valami hasonlónak va
gyunk a sáfárai. Hiszen Krisztus mindez, amint I. Kor. 1, 30.-ban 
mondja: Krisztus Jézust Isten tette nékünk bölcseségül, igazsá
gul, szentségül és váltságul. De mindez csak részleges megjelö
lés lett volna, azért egyszerre egy szóval akarta megjelölni mind
ezen ajándékokat, amelyeket Krisztus felől prédikálnunk kell. 
Ezeket nevezi „titkoknak11. Mintha csak azt mondaná, mi lelki 
sáfárok vagyunk, akiknek feladata, hogy kiosszuk Isten kegyel
mét, Isten igazságát és — ki sorolhatná fel egyenként Isten aján
dékait. Egy szóval akarom mindezt megjelölni és mondani: ezek 
Isten titkai; nevezd ezért ezeket titkoknak és elrejtett dolgok
nak, mert csak hittel lehet őket elnyerni.

Azt is meg kell jegyeznünk, hogy Szent Pál így fejezi ki ma
gát: Istennek titkai. Azaz olyan dolgok, amelyeket Isten ad és 
amelyek Istenben vannak. Mert az ördögnek is megvannak a 
maga titkai, ahogyan János Jel. 17, 5—7. mondja: „Az ő homlo
kára egy név vala írva: Titok, a nagy Babylon". S ugyancsak: 
„Én megmondom néked az asszonynak titkát.11 Ezek olyan tit
kok, amelyeknek most a pápa és a papok a sáfárai. Ők azt állít
ják, hogy tanításuk és cselekedeteik a mennybe visznek, pedig 
mögöttük csupa halál és kárhozat van azok számára, akik nekik 
hisznek. Isten titkai pedig azok, amelyekben élet és üdvös
ség van. ______
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Az apostol tehát azt mondja e szavakkal, hogy Krisztus szol
gája, Isten titkainak sáfára. Ez azt jelenti, néki magát ilyennek 
kell tekintenie és mások is lássák benne azt, aki nem prédikál 
mást, csak Istennek a dolgait és azokat mondja Isten cselédei
nek, akik Krisztuséi és a Krisztusban vannak. Más szóval: a ha
misítatlan evangéliomot, a tiszta hitet kell prédikálnia, hogy 
egyedül Krisztus a mi életünk, az út, a bölcseség, az erő, dicsé
ret és üdvösség és hogy a mi dolgaink mind csupa halál, tévedés, 
balgaság, erőtlenség, gyalázat és kárhozat. Aki másként prédi
kál, azt senki ember ne tartsa Krisztus szolgájának, sem pedig 
sáfárnak Isten ajándékai fölött, hanem kerülje őt, mint az ördög 
követét.

Luther Márton egy 1525. évi posztillájából.

Tanulmányok.

Az érdekes prédikáció.*)
Ősrégi panasz, hogy a prédikációk unalmasak- Szeretném 

kifejteni és példákon megmutatni, mi teszi az igehirdetéseket 
érdekessé és mi unalmassá. Szeretném egyben megmutatni: ho
gyan kell elkerülni azt, hogy unalmasak legyünk. Nem elég egy
szerűen kijelenteni: prédikálj érdekesen! Rá is kell vezetni erre 
és pedig a tapasztalat és a lélektani ismeret segítségével, mert 
ha csak általánosságban szólunk, meggyőző erejűek nem lehe
tünk s biztos útbaigazítást nem adhatunk.

A templomi alvás. Sokaknak a prédikáció ásítási kényszert 
jelent. Ezt nem szabad úgy magyarázni, hogy az ásító kizárólag 
az Isten igéjétől idegenkedik, sem pedig úgy, hogy belőle a szük
séges etikai tulajdonságok hiányoznak. Más az oka ennek.

A templomi alvás ekként szokott bekövetkezni. A hívő há
rom percig figyel. A lelkész körülményesen magyarázza a textus 
keletkezésének körülményeit, a korviszonyokat Korinthusban, s 
ekkép az első értékes pillanatokat könnyelműen elvesztegeti. 
Hallatszik, hogy Korinthus kikötőváros, a hallgató erre felfi
gyel, képzelete szárnyat ereszt és elröppen Hamburgba, amely
nek kikötőjét egy utazása alkalmával megtekintette. Eszébe jut
nak élményei; Jézus Krisztus az üdvösség egyetlen szegletköve- 
A képzelet még mindig a kikötővárosban kalandoz. Fent a szó
széken pedig elhangzik a diszpozíció: „Isten vetette meg és az 
idők viharában megtartotta." Ekkor hosszadalmas fejtegetés 
következik a szegeletkő jelentőségéről, hogy „a szegeletkő tu
lajdonképen nem is szegeletkő. . . “ s míg fönt hangzik a fejte- *)

*) Niebergall Fr. „Wie predigen wir dem modernen Menschen?“ c. 
müve alapján. — Ford.: Kutas Kálmán.
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getés arról, hogy a szegeletkőnek a keleti építkezésben milyen 
jelentősége volt, a képzelete a hallgatót elvezeti a barátjának, 
rokonának most felépített házához s azt szemlélteti vele. Krisz
tus küldetéséről szólva a szónoknak mégis sikerül a figyelmet 
pár pillanatra felébreszteni. Ámde a szónok a bibliai idézetek 
egész sorát vonultatja fel annak igazolására, hogy Jézus milyen 
drága erősség valamennyiünknek, nagyobb erő, mint arany, 
egészség, vagy barátság. A bibliai idézeteket a hallgatóság el
ereszti a füle mellett, de az „arany“-szóra felfigyel. Ám amikor 
a szónok hosszadalmasan adja elő, hogy mi mindent lehet ara
nyon szerezni, a hallgató képzelete ismét más tájakra röppen, 
hogy többé már ne is térjen vissza. A szavak nagyon távolról 
hallatszanak- tompán, s a gondolatok most már teljes fürgeség
gel rohannak oly tájak felé, ahol kellemesen időznek el. A fi
gyelem néha nekierőlködik, hogy a templomba, a szószékhez 
visszahívja a képzeletet, de innen egy már többször hallott unal
mas adomaszerű eset következik. No, végre alábbhanyatlik az 
igehirdető hangja, — remélhető, hogy hamarosan bevégzi az 
„igehirdetést." De ez nem megy olyan könnyen. A lelkész nem 
találja meg a befejező mondatokat, mert prédikációjának utolsó 
lapját az iroda asztalán felejtette. Talán már negyedszer hangzik 
el: „így tehát álljunk az egyetlen alapra, Jézus Krisztusra", 
amely egy kicsit furán hangzik, mert hát hogy is lehet Jézusra 
ráállaní. No, végre felhangzik az Ámen.

Egy másik eset. A lelkész panaszkodik a mai nemzedék, ki
váltkép pedig a műveltek blazírtsága miatt. Nagyon sok „iz- 
mus“-sal végződő szó hangzik el, mindjárt a beszéd elején. Né
hány falusi ember van a városi templomban, akik bejöttek kór
házi betegeiket meglátogatni. Az „izmus“-sal végződő szavakat 
sehogy sem értik meg. Mindjárt a beszéd elején szendergés lepi 
meg az atyafiakat. Csak akkor riad fel közülök egyik-másik, 
amikor a szószékről ez a kifejezés hangzik: „Az egyszerű falusi 
ember. . ."  A hallgatók igyekeznek a beszéd vezérfonalát meg
találni, de sehogy sem sikerűi, mert a szónok rohanva érinti a 
tárgyat; mihelyt felveszi, mindjárt el is ejti azt. Az atyafiak 
végkép feladják a reményt, hogy a prédikációt megértik, el
alusznak s csak a mellettük ülők felállásának zajára riadnak fel.

Az unalom lélektana. E példák eszméltessenek hibáinkra. 
Unalom akkor következik be, ha semmi sem köti le a figyel
münket; ha ellenben a mondott szó érdeklődési körünkbe vág, 
feszülten, szinte lélekzetünket visszafojtva figyelünk. A negyed
órák oly gyorsan múlnak, mintha csak percek lennének. Az a 
szónok, aki „a kikötővárosok“-ról szólva egy-két ilyen szót vet 
közénk: “h a jó k ... áruházak... tömegtől nyüzsgő utca ...", 
emlékezetünk tárházából könnyedén hív elő oly képeket, melye
ket tudatosan szemlélünk. A figyelem újabb táplálék után sóvá
rog, a beszéd azonban unalmasan halad előre. Hirtelen felhang
zik „Jézus" s e szóval együtt néhány szétfolyó mondat, de a fi
gyelem mégis talál némi érdeket. Azonban az „arany" szó kap
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csán a szónok annyira elmond mindent, hogy feleslegessé teszi 
a szellem öntevékenységét. A figyelem ellankad, mert nincs, ami 
foglalkoztassa. Ott szunnyadnak a lélekben a magunk java, az 
örömeink, az együttérzés, a lelkesedés iránti érdeklődések, de 
nem ébrednek fel, mivel a szónok nem ébreszti fel azokat- Nem 
elég szavakat mondani, ezeket tartalommal, képzetekkel kell 
megtölteni és pedig olyanokkal, amelyek érdeklődési körünket 
érintik. De ha a szószékről éppen hogy csak felharsan: „lelkese- 
dés“, s maga a tartalom nem lelkesít, úgy érdeklődésünk biro
dalmát unalom lepi el. Mivel nem találkozik össze az, amit vá
runk, azzal amit kapunk: elmarad az a lelkesedés, amely sze
retne viharosan megmozdulni. Vagy pedig azt a hibát követi 
el a szónok, hogy jelentéktelen érzésekről hosszadalmasan be
szél s ez megint csak a kedvünket szegi.

Vegyük most a második esetet, amikor az atyafiak a vá
rosi templomban vannak. Itt is az a hiba, hogy nem adatik nekik 
alkalom arra, hogy őket érintő tárgyakba és képekbe kapcso
lódjék a figyelem. Itt-ott már-már sikerülne, de sok az ismeret
len fogalom, s emellett a beszéd rohanó menetű. Az érzéseknek 
is szükségük van bizonyos nyugalmi időre, hogy kifejlődhesse
nek. Az unalom tehát ott következik be, ahol a hallgatóság ön- 
tevékenységére nem hat kellő inger, ahol a szépen hangzó sza
vakat nem tölti meg belső szemléleti kép és érzés. A képzelet
nek, s az értelemnek ez az ellankadása ott következik be, ahol 
a szavak semmi tartalmat sem hoznak, vagy pedig ahol képze
tekkel vannak túlzsúfolva, s nagy gyorsasággal elvillanó képe
ket idéznek fel. — Természetesen tudatában vagyunk annak, 
hogy az unalom viszonylagos. Az egyiknek érdekes az, ami a 
másiknak unalmas.

Most igyekezzünk azt az utat megtalálni, amelyiken az em
beri akarat befolyásolható, s a Jézus Krisztus igájába állítható. 
Azon az utón, amelyen az emberi akarat befolyásolásához és 
átalakításához igyekszünk eljutni, az első állomás: az értelem. 
Meg kell értetni, hogy mi a Jézus Krisztus akarata. A megértés 
és az akarat között még tág tér terűi e l . . .  Ha az ember valamit 
már meg is értett, még mindig távol van attól, hogy az értelmi
leg helyeselt ügyet a maga tevékenységének tárgyává tegye. 
Amiről azt akarjuk, hogy cselekedjék az emberek, előbb ked
vessé, kívánatossá kell tenni. Örömet kell felébreszteni a szív
ben, hogy ez aztán rábírja az akaratot. A gondolatokhoz vidám 
kísérőül tehát az örömteljes hajlandóságot kell adni, hogy 
együttesen megkeressék a nehézkes, a morózus akaratot. Á 
kérdés tehát az, hogyan ébresztünk rokonszenvet az Evangélium 
iránt, amely hivatva van életünket átalakítani? Amikor elindu
lunk az értelem-állomásról, hogy elérkezzünk a távoli célhoz, az 
akarathoz, a kettő között fekvő érzelmi területen kell áthalad
nunk. Ezt kell tehát szemügyre vennünk.

Úgy vélem, a következőkép kell örömet ébreszteni az Evan
gélium követelményei iránt. Először is olyan dolgokat kell kö
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zölni, amelyek örömteljes visszhangot támasztanak azokban az 
emberekben, akikre hatni akarunk. (Ha a városi templomban 
megjelent atyafiakra gondolunk, úgy látjuk, mitől kell óvakod
nunk. A nekik nyújtott „értékek" semmiféle vonatkozásban nem 
álltak a lelki életükkel, ezért következett be az unalom)-

Továbbá minden tárgy érdekessé válik, ha vonatkozásban 
van az életérdekeinkkel, szükségleteinkkel, vágyainkkal, esz
ményeinkkel. Tehát é r d e k e s  dolgokról kell szólani. A nyúj
tott értékek azonban nem mindig látszanak érdekeseknek. Te
hát hidat kell verni a dolgoktól, amelyek iránt figyelmet aka
runk keltetni, a hallgatóság érdeklődése felé. Végűi, aki rokon- 
szenvet akar ébreszteni, kerülje, hogy kedvetlenséget, vissza
tetszést keltsen a hallgatóságban. Nem oly értelemben, hogy 
minden kellemetlen kerülendő, hanem meg kell találni a módját 
a dolgok ízes feltálalásának. Ez a prédikáció formájának a kér
dése. A forma az a kedves teremtés, aki az akaratot, ezt a szi
gorú urat körűlhizelgi s végül oda vezeti, ahova akarja. Ezért 
a szónoknak mindig nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy 
lehetőleg ízes formában adja a tartalmat. (Folytatjuk.)

Régi magyar liturgikus imádságok 
az egyházi év ünnepeire.

Az 1598-ból származó Keresztúri Agenda tartozékát képező 
„Az evangeliomok, es az epistolak: mellyeket esztendő áltál 
szoktak az keresztyeneknek Gyülekezetibe olvasni, es hirdetni“ 
című, Lethenyei István összeállításában használatba került lectio- 
narium I614-bő\ és /637-ből való kiadásának a soproni líceum 
könyvtárában meglevő egy-egy példánya alapján közli:

Dr. theol. Jánossy Lajos 
egyetemi tanár.

48. Szűz Máriának látogatása ünnepén (Sarlós Boldogasz- 
szony napján, július 2-án). — Ep.: Rom. 12:9—18. — Ev.: Lu
kács 1:39—56.

Ür Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk: hálát adunk 
mi tenéked, hogy Te minékünk a hálaadásnak példáját a Szűz 
Mária által élőnkbe adtad, és hogy Te nem gyönyörködöl egye
bekbe, hanem csak az Téged félőkbe, megjelentetted: Kérünk is 
Tégedet, add minekünk az Te szent Fiadért az Te szent Lelke
det, hogy mi is Te neked az te számtalan jótétidről mindenko
ron és mindenütt hálákat adhassunk, Tégedet szerethessünk és 
teljes szívből félhessünk, hogy se ez világon, se az másikon meg 
ne szégyenülhessünk, meg se vettessünk, hanem inkább az Te 
irgalmasságodból megsegíttessünk, felmagasztaltassunk, és az 
Te szent Fiadnak általa az örök boldogságra juthassunk, Ki Te



veled és az sz. Lélekkel él és uralkodik, Isten, míndörökkön 
örökké, Ámen.

49. Szentháromság ünnepe után VI. vas.—Ep.:Rom.6:3—11. 
— Ev.: Máté 5:20—26.

Ür Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk: ismerjük és 
valljuk, hogy semmi jó bennünk nincsen, de kérünk Tégedet, 
hogy bocsásd meg az mi bűneinket, és adjad minekünk az te 
szent Lelkedet, hogy mi igazán tehozzád térhessünk, Te benned 
bízhassunk, felebarátainkhoz szeretettel lehessünk és az Te 
szent Fiadnak, Krisztus Jézusnak általa az örök boldogságra jut
hassunk, Ki Te veled és az szent Lélekkel él és uralkodik, Isten, 
mindörökkön örökké, Ámen.

50. Szentháromság ünnepe után VII. vas. — Ep.: Rom. 
6:19—23. — Ev.: Márk 8:1—9.

Ür Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk: hálát adunk 
mi Tenéked, hogy miképpen a pusztában az Te szent Fiadnak, a 
Jézus Krisztusnak általa, úgy-mint négyezer ember hét kenyér
rel és egy kevés hallal megelégítettél, azonképpen minket is 
minden szükségeinkben éltetsz és táplálsz. Kérünk is Tégedet: 
világosítsd meg az mi szíveinket az te szent Lelkednek általa, 
hogy ismerhessük az te mivelünk való jótétedet, és távoztassuk 
az telhetetlenséget és e világi éltünkről való szorgalmasságot és 
kereshessük mindeneknek előtte a te országodat és annak igaz
ságát, eképpen élvén, az Te szent Fiadnak általa vehessük az 
örök boldogságot, Ki Te veled és az Szent Lélekkel él és ural
kodik, etc. Ámen.

51. Szentháromság ünnepe után VIII. vas. — Ep.: Rom. 
8:12—17. — Ev.: Máté 7:15—23.

Ür Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk: hálát adunk 
mi Te néked, hogy Te minket az te szent Igédnek igaz ismere
teire hoztál. Kérünk tégedet, hogy tarts meg minket mindvégig 
az te Igédnek igaz ismereteiben és értelmében és oltalmazz meg 
az hív és igaz Tanítókat tévelygéstől és hamis tudománytól; az 
hamis tanítókat pediglen, kik noha jámboroknak mutatják ma
gukat, de azért ragadozó farkasok, távoztasd el az Te keresz- 
tyénidtől, hogy mindnyájan Tégedet ismerhessünk, Tebenned 
bízhassunk, Tégedet tisztelhessünk és az te szent Fiadnak, az 
Krisztus Jézusnak általa az örök boldogságra juthassunk, Ki Te 
veled és az Szent Lélekkel él és uralkodik, etc. Ámen.

52. Szent Mária Magdolna ünnepén (július 22-én). — Ep.: 
Példabeszédek 31:10—30. és I. Tim.: 1:15—17. — Ev.: Lukács 
7:36—50.

Ür Jézus Krisztus, élő Istennek szent Fia, ki az bűnös em
bert nem utálod, hanem Tehozzád fogadod, ha az ő bűnéből ki- 
térend, és minden ő bűnét megbocsátod: kérünk Tégedet, adjad, 
hogy mi is az mi bűneinkből igazán tehozzád térhessünk, teben
ned bízhassunk, tégedet szerethessünk, veled örökké megmarad
hassunk és az örök boldogságra juthassunk: Ki élsz és uralkodói 
az Atyával és a szent Lélekkel, mind örökkön örökké, Ámen.

23
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53. Szentháromság ünnepe után ÍX. vas. Ep.: I. Kor. 
10:6—14. — Ev.: Lukács 16:1—9.

Ür Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk, Te ki minde
neket gazdagon megáldottál és mindennapi kenyerekkel bőven 
megajándékoztál: kérünk Tégedet, oltalmazz meg minket fös
vénységtől és telhetetlenségtől, és gerjeszd föl a mi szíveinket, 
hogy az Te áldásodból és az Te tőled adott jókból az szegények
nek örömest és jó kedvvel osztogassunk ez végre, hogy az te jó
ságidnak jó sáfárinak találtassunk, és hogy ne szűkölködjünk, 
mikor ezféle sáfárságtól megfosztatunk, és az te ítélő széked 
eleibe vitetünk. Ugyanazon mi Urunk Jézus Krisztusnak általa, 
Ki teveled és az Szent Lélekkel él és uralkodik, etc. Ámen.

54. Szentháromság ünnepe után X. vas. — Ep.: 1. Kor. 
12:1—11. — Ev.: Lukács 19:41—48.

Mindenható Atya Ür Isten, Te, ki az te Igédet az te szent 
Fiad felől az te szent Lelked által minékünk megnyilatkoztattad 
és megjelentetted: kérünk Tégedet, gerjeszd föl az mi szívein
ket, hogy az te Igédet ugyan valóba fogadjuk és tunyán avagy 
hiába ne hallgassuk, — miképpen az te néped, az hitetlen zsidó 
nép. Ez végre, hogy mi Te benned való félelemben és irgalmas
ságodban való bizodalomban éljünk és az te szent Fiadnak, Jé
zus Krisztusnak általa üdvözölhessünk és örvendezhessünk vég 
nélkül az Te dicsőségedben, Ámen.

55. Urunk színe változásának ünnepén (augusztus 6-án). — 
Ep.: II. Péter 1:16—21. — Ev.: Máté 17:1—9.

Ür Isten, mi mennyei szerelmes Szent Atyánk, ki az Jézus 
Krisztusnak, az te Szent Fiadnak színének megváltozásával mi
nékünk nyilván megjelentetted, hogy Te veled egyenlő hatalmú 
és méltóságú légyen: kérünk Tégedet, adjad minékünk az Te 
Szent Lelkedet, hogy ismérhessük az ő méltóságát és tenálad 
való kedves voltát. Engedjed minékünk ezt is, hogy az Te szent 
parancsolatod szerint őtet hallgathassuk és Te szent istenséged
től az mi bűneinknek bocsánatát csak ő általa várhassuk, hogy 
mi is ő általa Te kedvedben lehessünk, és az örök boldogságra 
juthassunk: Ugyanazon szent Fiadnak, a mi Urunk Krisztus Jé
zusnak általa, Ki Veled és a Szent Lélekkel, etc. Ámen.

56. Szentháromság ünnepe után XI. vas. — Ep. I. Kor. 15:11. 
— Ev.: Lukács 18:9—14.

Ür Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk: kérünk Tége
det, hogy minket az te sz. Lelkednek általa úgy vezérelj és hor
dozz, hogy az mi bűneinkről el ne feledkezzünk, bátorságosakká 
ne legyünk, — hanem szüntelen poenitentia-tartásban éljünk, 
napról napra jobbakká legyünk és mi Tetőled ezzel vigasztaltas- 
sunk, hogy az te sz. Fiadért, az Krisztus Jézusért nekünk meg
kegyelmezel, bűneinket megbocsátod és üdvözítesz, Ámen.

57. Szent Lőrinc ünnepén (augusztus 10-én). — Ep.: II. Kor. 
9:6—11. — Ev. János 12:24—26.

Ür Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk, ki azt akartad, 
hogy miképpen az te sz. Fiad, az mi Urunk Krisztus Jézus kín-



szehvedésének és halálának által ment az dicsőségbe, azonképpen 
mi is különb-különb sanyarúságnak általa jussunk az örök bol
dogságra: kérünk Tégedet, adjad minékünk az te Sz. Lelkedet, 
hogy gyűlölhessük mi ez világon az mi életünket, fojthassuk és 
ölhessük meg mibennünk az testi kívánság szerint való életet és 
lehessünk készen minden háborúságnak elszenvedésére, — sőt 
még ha az Te sz. akaratod azt kívánja, ez világ szerint való ha
lálra is: hogy eképpen az te igazságodban megmaradván, az Te 
sz. Fiadnak, az Krisztus Jézusnak általa az örök boldogságra jut
hassunk és ő véle mindörökkön örökké élhessünk, Ki Te veled 
és a Sz. Lélekkel él és uralkodik, etc. Ámen.

58. Szentháromság ünnepe után XII. vas. — Ep.: II. Kor. 
3:4—9. — Ev.: Márk 7:31—37.

Örök mindenható Ür Isten, minden állatoknak kegyelmes 
Teremtője, hálát adunk mi Tenéked, hogy minékünk egészséges 
testet adtál és az mi nyelvünket, fülünket és egyéb tagjainkat 
kegyelmesen a gonosz ellenségtől megőrizted: és kérünk Tége
det, adjad minékünk az Te sz. Lelkedet, hogy mi főképpen az mi 
fülünkkel az te sz. Igédet szorgalmatosán hallhassuk és eszünk
be vehessük, nyelvünkkel az te kegyelmességedet magasztalhas
suk és hirdethessük, ez végre, hogy senki az mi nyelvünk által 
meg ne tántorodjék, hanem minden megjobbuljon; az te szent 
Fiadnak, az mi Urunk Krisztus Jézusnak általa, ki Te veled és a 
Szentlélekkel, etc. Ámen.

59. Szentháromság ünnepe után XIII. vas. — Ep.: Gál. 3:15— 
22. — Ev.: Lukács 10:23—37.

Űr Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk, szívünk szerint 
hálát adunk Tenéked, hogy te ez boldog időt adtad minékünk 
érnünk, melybe az te üdvösséges igédet tanuljuk, szent evangéliu
modat halljuk, az te akaratodat és atyai szerelmedet értjük és 
az te szent Fiadat, Krisztus Jézust ismerjük: kérünk is tégedet, 
irgalmasan tartsd meg minálunk az te igédnek világosságát és 
világosítsd meg az te sz. Lelkednek általa az mi szíveinknek ho
mályosságát, hogy az te igédtől el ne szakadjunk, hanem abban 
mind végig megmaradjunk, és végre az boldogságra juthassunk, 
az mi Urunk Jézus Krisztusnak általa, Ki veled és a Sz. Lélekkel 
él és uralkodik, etc. Ámen.

60. Szentháromság ünnepe után XIV. vas. — Ep.: Gál. 5:16— 
24. — Ev.: Lukács 17:11—19.

Ür Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk, ki megszaba
dítottál minket mindnyájunkat, kik Te benned hiszünk, az te 
Igédnek és az keresztségnek általa, az bűnnek iszonyűságos pok- 
losságától, az te sz. Fiadért, az Krisztus Jézusért és mostan is az 
te kegyelmes segítségedet minden szükséginkbe naponként je
lented hozzánk: kérünk Tégedet, gerjeszd föl az te Sz. Lelked
nek általa az mi szíveinket, hogy mi az te ilyen nagy jótételidről 
el ne feledkezzünk, hanem igaz félelemben és az te irgalmassá
godban való bizodalomban éljünk, Tenéked mindenkoron vigas- 
ságos szívből hálákat adjunk és Tégedet magasztaljunk, Ámen.
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61. Szentháromság ünnepe után XV. vas. — Ep.: Gál. 5:25— 
6:10. — Ev.: Máté 6:24—34.

Ür Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk, hálát adunk 
mi Tenéked minden jótétidért, hogy minékünk testet és lelket 
adtál, és eddig kegyelmesen megtartottál: kérünk is tégedet, ne 
vedd el az te áldásodat mirólunk, hanem oltalmazz minket fös
vénységtől és telhetetlenségtől, hogy mi csak Tenéked szolgál
junk, tégedet szeressünk, tetőled függjünk és magunkat az ör
dög Mammonnak való szolgálatjától származó bálványozással 
meg ne bűnösítsük, — hanem minden reménységünket és bizo- 
dalmunkat csak az te jóvoltodba, kegyelmességedbe vessük, az 
Krisztus Jézusnak, az te sz. Fiadnak és mi Urunknak általa: Ki 
veled és az Szent Lélekkel él és uralkodik, Isten, mindörökkön 
örökké, Ámen.

62. Keresztelő Szent János nyakavágása ünnepén (augusztus 
29-én). — Ep.: Zsid. 11:36—40. — Ev.: Máté 14:3—12.

Ür Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk, ki az te nagy 
irgalmasságodból az bűnös emberi nemzetségnek igaz és tökéle
tes Tanítókat adtál, kik őket az bűnökbül az te szent Fiadnak 
általa igaz poenitentiára hívnak, intenek és minden keménység
gel feddenek, hogy így az ő bűneiket megismernék és azokból 
tehozzád megtérvén, el ne vesznének, hanem örökkén üdvözöl
nének: könyörgünk Tenéked az Te szent Fiadért, az mi Urunk 
Jézus Krisztusért, tartsd meg miközöttünk is az igaz Tanítókat, 
és az Te szent Lelkednek általa őket úgy vezéreljed és bátorít
sad, hogy tisztükben igazán és híven eljárhassanak, a bűnöket 
személyválogatás nélkül mindenekben megfeddhessék és az Te 
szent Országodnak gyarapodására sok lelkeket nyerhessenek. 
Hogyha pediglen az Keresztelő szent Jánosnak példája szerint az 
Heródesek miatt szenvedniük kelletik, erősítsd és biztassad őket 
az te szent Lelkednek általa, hogy mind tömlöcöt s mind fegy
vert békességes tűréssel szenvedhessenek és az örök életnek ko
ronáját elvehessék, az Te szent Fiadnak, az mi Urunk Jézus 
Krisztusnak általa, Ki Te veled és a Szent Lélekkel egyetemben 
él és uralkodik, Isten, mindörökkön örökké, Ámen.
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Vasárnapi és ünnepi beszédek.

Hűség- az evangélium igazságához.
Szentháromság ntáni 6-ik vasárnapra.

Lukács 12, 13—21.
Az első pillanatban csodálkozunk Jézus feleletén, amelyet 

keménynek és meg nem érdemeltnek ítélünk. Miért utasította 
vissza Üdvözítőnk a történetben szereplő embernek a kérését, 
jóllehet a látszat szerint a kérés teljesen jogosult volt? Azt je
lenti-e ez, hogy Jézus túlzó spirituálizmusból megvetette a földi 
dolgokat? Igen félreismerné azonban Jézust az, aki ilyesmit 
tételezne fel Róla.

Ezt az eseményt nem lehet külön vizsgálni, ez szorosan 
összefügg Jézus azon magatartásával, amelyet ő  a maga szá
mára előre meghatározott és amelytől soha el nem tért. Ha vál
lalkozott volna a döntőbíró azon szerepére, amelyet számára az 
elégedetlenkedő testvér felajánlott, ezzel olyan veszedelmes le
hetőséget teremtett volna, amelyet mások is igyekeztek volna fel
használni arra, hogy olyan űtakra csábítsák, ahol az ő tulajdon- 
képeni munkáját elgáncsolhatják. Ennélfogva Jézus mindig tar
tózkodott attól, hogy olyan kérdésekbe avatkozzék be, amelyek 
semmi összefüggésben nem voltak küldetésével. Innen magya
rázható aztán, hogy a számtalan kínálkozó alkalom ellenére. 
Jézus pl. sohasem nyilatkozott, milyen álláspontot foglal el a 
római államhatalommal szemben.

Jézus fellépése előtt, az előkészület csendes ideje alatt vilá
gosan és határozottan kitűzte maga elé azt a célpontot, amely 
felé törekednie kell. Tudta, hogy az Ő feladata, megtanítani az 
embereket az „egy szükséges dolog“-ra, az Istennel és egymás
sal való békességre, megmutatni nékik Isten országát. Ennek a 
munkának szentelte magát, mert át volt hatva attól a meggyő
ződéstől, hogy akik megfogadják az Ő tanítását és az Ö orszá
gába akarnak tartozni, azok számára minden más kérdés és 
minden más nehézség önmagától megoldódik. Tudta nagyon 
jól azt is, hogy arra a betegségre, amelyben az emberi nem 
szenved, nem elég hatásos egy külső orvosság: nem elegendő 
új törvényt, vagy alkotmányt hozni, vagy megváltoztatni a po
litikai és gazdasági viszonyokat, hanem először az ember lelkét 
kell meggyógyítani; azt kell Isten képmására átformálni, mert 
enélkül minden más orvoslás meddő, annak meggyógyításával 
viszont minden más átformálható.

Jézus a lelkek orvosa akart lenni és mivel a történetben 
szereplő ember nem ismerte fel ezt a hivatását akkor, amikor 
bírói véleményt kért tőle, azért mondta el néki az oktalan gaz
dagról szóló példázatot. Mintha csak ezt mondta volna: „Lehet, 
hogy sikerülne nékem elérnem azt, hogy a te testvéred meg
osztaná veled az örökséget, de ha ez sikerülne is, tennék-e néked
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valóban szolgálatot, ha a szíved olyan maradna, mint amilyen 
volt azelőtt: önző, irigy, a világ dolgaihoz és nem Isten orszá
gához ragaszkodó? Inkább engedd, hogy olyan javakkal gaz
dagítsalak, amelyek értékesebbek a világ múlandó javainál. Ha 
Istenben leszel gazdag, el tudod viselni a szerencsétlenséget 
anélkül, hogy összetörne és a szerencse sem fog megszédíteni.“

Nem tudjuk, mi történt a történetben szereplő emberrel, az 
azonban bizonyos, hogy elégedetlenül és csalódottan távozott. 
Ha Jézus népszerűségre áhítozott volna, akkor bizonyára enge
dett volna unszolásának és később másokénak is; lett volna be
lőle az igazságtalanságok jóvátevője, politikai vezér, esetleg 
népének szabadítója; de műve tiszavirágéletű lett volna és sem
miesetre sem imádhatnánk Benne a világ Megváltóját!

Veszedelmes helyzet volt tehát ez és Jézus ezt világosan 
látta. Visszautasította, sőt menekült szinte a népszerűség kísér
tése elől. Híven küldetéséhez, igen vigyázott arra, hogy meg
őrizze függetlenségét a hatalmasokkal, pártokkal és a tömeg
gel szemben is; nem ismert sem ügyes megjegyzéseket, sem óva
tos elhallgatásokat: mindig és mindenkinek csak az igazságot 
hirdette, ennélfogva mind többen és többen idegenedtek el tőle. 
Félreismerve és gyűlölten is két dolog volt, ami mindig meg
erősítette Öt: egyik a nagy szeretete, másik a nagy hite! Any- 
nyira szerette az embereket, hogy értékesebbet akart nékik adni 
annál, amit azok kívántak és követeltek tőle. Mennyei Atyjá
ban való nagy hite pedig megerősítette ő t abban a tudatban, 
hogy — a kedvezőtlen látszat ellenére sem —, munkálkodott 
hiába; az elvetett mag előbb-utóbb kikel és szeretete végül is 
diadalmaskodni fog a világ felett.

Üdvözítőnknek ebben a magatartásában sok tanulság rejlik 
a mi számunkra és különösen alkalmazható arra a korra, amely
ben élünk.

Szemben azokkal a keresztyénekkel, akik — elfeledkezvén 
az Evangélium tulajdonképeni lényegéről —, szeretnék azt, ha 
az Egyház érvényesítené befolyását bizonyos pártok szolgála
tában, reá kell mutatnunk arra, hogy az evangéliumi keresz- 
tyénség nem vállalkozhat ilyen szerepre és akármilyen rokon- 
szenv legyen bennünk bármilyen oldal felé is, óvakodjunk attól, 
hogy közösséget vállaljunk valamilyen politikai rendszerrel, 
gazdasági, vagy társadalmi elmélettel.

Azoknak pedig, akik keresztyén lelkiségről megfeledkez
nek, vagy azt tagadják, juttassuk eszükbe, hogy az Evangélium
ból a szeretetnek és igazságosságnak olyan szelleme árad, amely 
nélkül a kor égető kérdései meg nem oldhatók!

Ha hívek akarunk maradni az evangéliumnak ehhez a szel
leméhez, óvakodjunk a pártszellemtől és ne szegődjünk a pár
toknak és szövetkezéseknek a csatlósaivá. Ha valóban szolgálni 
akarjuk Mesterünket és embertársainkat, akkor őrizzük meg 
függetlenségünket a tömeggel szemben és feltétlenül ragasz
kodjunk az igazsághoz. Hirdessük fennen, hogy az erőszak és
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a gyűlölet rombol, a szeretet épít: hirdessük, hogy mind az 
egyén, mind a tömeg számára nem az anyagi javak a legértéke
sebbek és minden politikai, vagy társadalmi reform erőtlenné 
válik, ha nem kíséri azt a benső világunknak, a léleknek a re
formációja. Ezt hirdessük szóval és ezt hirdessük életünk pél
dájával is!

Arra el lehetünk készülve, hogyha mindig az igazságot, 
mondjuk, ellenszenvesekké válunk a világ szemében. Félreis
mernek és gyűlölnek bennünket és mindenfelől csak sebeket 
kapunk. Ez azonban ne csüggesszen el bennünket és erősítse 
meg szívünket az a szeretet és az a hit, amely Üdvözítőnket el- 
töltötte. Szeressük testvéreinket az ő szeretetével és hozzunk 
értük áldozatot még akkor is, ha ők másként cselekesznek. És 
higgyünk rendületlenül abban, hogy munkánk nem lesz hiába
való mert egy napon majd, — amelyet mi bizonyára már nem 
érünk meg —, igazságot fognak majd nékünk szolgáltatni és 
minden látszólagos gyengeség és vereség ellenére Istennek és 
Krisztusnak megváltó szeretete mondja ki az utolsó szót!

Lambert Sámuel
párisi evamr. lelkész, 

a „TémaiKnage" szerkesztője. 
Franciából ford.: Halász Béla.

Pihenés.
Szentháromság utáni 7-ik vasárnapra.

Márk ev. 6, 30—31.
Mily finom vonása az Ur gondoskodásának: pihenésre hívja 

az agyonhajszolt, kimerült tanítványokat, kiknek az emberek jö
vés-menése miatt még az étkezéshez sincsen idejük. Ez valóban 
nekünk való Ige. A mai vasárnap az iskolai szünet előtt való 
utolsó vasárnap. Ennek a hétnek a végén gyülekezetünk sok 
tagja vakációra megy, hogy kihasználja az évnek régóta meg
kívánt pihenési és üdülési-idejét; de az itthonmaradók számára 
is csendesebb idő kezdődik, mely több teret enged a pihenésnek 
és üdülésnek-

Nekünk embereknek szükségünk van arra, hogy egyszer 
kipihenjük magunkat. A munka ugyan életünknek öröme és 
gazdagsága, de nem csak az; fáradsága felőröl bennünket, tes
tünk és lelkünk erőit felemészti s idővel lelkünket is fásulttá 
és fáradttá teszi. Hordoz minket, de gyakran lefelé nyom és húz. 
Ez ma kétszeresen áll. A hétköznapok minket jobban igénybe 
vesznek mint az előző generációkat; korunk munkatempója, a 
technika sietős lélekzete, .jobban megfeszítenek minket. Nem 
hiába ülésezik most a „szabad-idő“ nemzetközi kongresszusa, 
amelyen arról tanácskoznak, hogy a technikai kultúrának mun
kától agyonhajszolt emberének, — elsősorban a nagyvárosi
nak, — mikép lehetne igazi pihenést, valódi felüdülést szerezni.
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Pihennünk kell már az új munkára való felkészülés végett. 
De necsak miatta pihenjük ki magunkat. Hiszen nemcsak kell, 
hanem szabad is pihennünk. Isten engedte meg nékünk — nem 
csupán az új munkára való felüdülés végett ,hanem magáért a 
pihenésért. A pihenésnek megvan a maga sajátos értelme. Bizo
nyos, hogy Isten adja a munkát, s mi érezzük, hogy javunkat 
akarja, mikor dolgoznunk, hatnunk, kicsiben vagy nagyban va
lamit alakítanunk szabad. Ez az „Isten-hasonlóságnak" egyik 
vonása. Bármennyire igaz is ez, forró munkanapok, fanyar he
tek után mégis csak érezzük Gerhardt Pál versének igazságát is:

Fejem, lábam, kezem 
örvendezett végre,
Hogy a pihenésnek 
Munka lett a bére.

Ezért a munkaszünetet, a vasárnapokat és a vakáció heteit Isten 
jóságának adományaként vesszük- Ő azt akarja, hogy dolgoz
zunk, de ne legyünk szolgái a munkának, hanem az ö  gyerme
kei; és Ő gyermekként kezel minket, mivel megadja a pihenés 
drága jogát. Ez is valami az Ö hozzánk való hasonlóságából: 
amikép szabad Ö minden tevékenységében a mi munkásságunk 
szolgai fáradságától, úgy nekünk is szabad egyszer szabadnak 
lenni, mint az Atya házában való gyermeknek. „Az élet több 
hogynem az eledel", több mint evés-ivás, több mint a te háztar
tásod, több mint az üzlet, több mint könyveid és aktáid, több 
mint tudományos munkád. Ilyenformán munkaszünetünkön, va
sárnapjainkon ,s szabad időnkön megnyugszik az Isten atyai jó 
ságának ragyogása, gyermeki méltóságunk tiszta fénye és az 
Isten országában való örök szabadságnak fénysugara.

„Pihenjetek meg egy kevéssé" — Jézusnak tanítványaihoz 
intézett eme gondoskodó szavából halljuk az Isten jóságának 
hangját mindazok felé, akik dolgoztak. De nem elég, hogy 
pihenőnapjaink vannak. Pihenőnapokkal rendelkezni és valóban 
pihenni nem egy és ugyanaz. Vannak emberek, akik már nem 
tudnak pihenni. A gondok miatt nem jutnak hozzá. De mit hasz
nál munkaszünet, vasárnap és vakáció, ha a gondok nem enged
nek el?! Vagy: sokszor nem is a munka az, ami felőröl, hanem 
inkább a nagyravágyás ostora, mely ott suhog az ember mögött, 
irigyli tőle a pihenést és „túlórázásba1 hajszolja. Ez az ostor a 
pihenés napjaiban sem áll meg. Ilyen esetben nem létezik igazi 
pihenés. Hogyan juthatunk mi, kiket ezer gond gyötör és olyan 
gyakran a nagyravágyás hajt, igazi pihenéshez?

Ma az orvosok kezdik belátni, hogy sok nyugtalanságnak, 
idegességnek, álmatlanságnak, sok testi-lelki bajnak végső oka 
életünk szívkamrájában lappang, ott, ahol az Isten és az örökké
valóság találkoznak velünk- Mélyebb értelemben sok minden 
szívbaj. Itt nem segít puszta könnyítés, sem levegőváltozás és 
magaslati levegő. Itt szükséges egy másik orvosság, a régi házi- 
gyógyszer: „Minden gondotokat ő reá vessétek, mert néki 
gondja van reátok!" — Imádságban vessétek ő reá gondjaitokat.
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Ha újra elkezdünk Istennek hálát adni számtalan jócselekede
téért, ha szívünk-szánk neki énekel, ha Istennel beszélgetünk 
— Gerhardt Pál énekeinek szellemében — gondjainktól és az 
élettől való félelmünkről, az kihat — amint megtapasztaljuk 
esti imádságunkban — testünk reménységeire, idegekre és vér
keringésre. Isten atyai közelségének bizonyossága a lélekkel 
együtt testünket is felüdíti, kibogozza és felszabadítja az egész 
embert. „Szívem és testem ujjonganak az élő Isten felé.“ (Zsolt. 
84, 3.) Olyan orvosokra van szükségünk, kiknek megvan a belső 
joguk és bátorságuk, betegeiknek erről is mondani egyetmást.

Istennek először meg kell minket váltania pihenésre. Ha ő t 
az áhítatban, szavára való figyelésben és imádságban újra meg
tapasztaljuk, az szabadít meg a gondtól. Őt újra félni megta
nulni, mint erőnk Urát, mikor imádkozva előtte állunk, ez sza
badít meg a nagyravágyás gondolatától, mely elrabolja nyugal
munkat. A hit megnyugtat. Épen azok az emberek szabadulnak 
meg legnehezebben a „feszültségtől", akik komolyan veszik kö
telességeiket és felelősségüket. „Hogyan tudnék nyugodni, mi
kor rajtam csüng az egész üzem, mikor nélkülem nem megy!" 
De Isten azt mondja: Igen, tedd meg a magadét, mert én bízta
lak meg vele. De ne úgy, mintha egyedül rajtad állna minden! 
Újból meg kell tanulnunk a 127. zsoltár leckéjét: „Ha az Ur nem 
építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Ha az Ur nem 
őrzi a várost hiába vigyáz az őriző. Hiába néktek korán felkel
netek, későn feküdnötök, fáradsággal szerzett kenyeret enne
tek! Szerelmesének álmában ad eleget! Hiszen ez azt jelenti: Ő 
őrködik, míg mi alszunk. Ő munkálkodik, mialatt mi pihenünk. 
Valóban nem rajtunk áll tehát egyedül. Mi dolgozzunk, de az 
áldást megadja ő  a maga szabadságában. Mi nélkülözhetetle
neknek tarthatjuk magunkat és felette sokat dolgozhatunk, — 
mégsem nyugszik meg rajta áldás, — elmarad a gyümölcs. És 
mi hitben dolgozhatunk és hitben pihenhetünk — s ő  megadja 
a maga áldását- Vegyük komolyan munkánkat, mert Isten bí
zott meg vele. De munkánkban ne tulajdonítsunk magunknak 
akkora jelentőséget, mintha egyedül rajtunk fordulna meg min
den, mintha minden órában nekünk kellene cipelnünk a terhet, 
mintha nem lenne szabad lefékeznünk és a gondot magunk mö
gött hagyni. Munkánk az Ő kezében nyugszik. Ő az élő teremtő, 
ő  dolgozik és hat általunk, de nélkülünk is. Ő alkot, mikor mi 
alkotunk, de akkor is, mikor pihenünk. Aki hitben mindig maga 
előtt látja Őt, a Teremtőt, az szabad a maga munkájában és 
munkájától, az tud megpihenni.

Ezek után talán megértjük, hogy Istent semmivel sem tisz
telhetjük és dicsőíthetjük jobban, mint azzal, hogy igazán pihe
nünk. Luther azt mondta egyszer: „Pihenéssel is lehet Istennek 
szolgálni, sőt legjobban éppen pihenéssel." Ez annyit jelent: 
Semmivel sem lehet jobban megmutatni, hogy mit jelent Isten
ben hinni, mint éppen a pihenéssel. Igazi pihenéskor vagyunk 
legközelebb ahoz, miről Jézus azt mondja: „Ha olyanok nem
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lesztek, mint a kis gyermekek, semmiképpen sem mehettek be 
a mennyeknek országába." Gyermekek a cselekvésben még néni 
tulajdonítanak önönmaguknak akkora jelentőséget, mint mi 
felnőttek. Érzik, hogy nem rajtuk fordult meg az, amivé lettek 
és amit véghez vihetnek, hanem azon, hogy érettük itt van apa 
és anya. Ilyenképen kell Istenhez szólnunk: Igen, parancsodra 
kell dolgoznom hivatásomban s akarok is dolgozni, amennyit 
és ahogyan tudok, — de nem az a legfontosabb, hogy én dol
gozom, hanem hogy Te dolgozol, Uram. Meg kell harcolnom az 
élet harcát s akarom is megharcolni, a külsőt és belsőt, a sza
badságért, s a bennem és körülöttem levő gonosz ellen, — de 
nem ez az első és utolsó s legfontosabb, hanem az, hogy Te, 
Uram, nevemen szólítottál, itt vagy értem szereteteddel, királyi 
hatalmaddal, ez fontosabb minden én tusakodásomnál. Öröm 
az, hogy te eszközül akarsz felhasználni; de neked sok ilyen 
eszközöd van, nincs szükséged reám, helyettem mást is mun
kába állíthatsz, tehát nem rajtam áll. Szép, hogy szabad dolgoz
nom és azáltal Neked szolgálnom. De te el is veheted tőlem a 
munkát, leépíthetsz, beteggé és holttá tehetsz. Tarts meg ke
gyelmedben és ne szűnj meg rajtam elvégezni te munkádat. Nem 
az én akarásomon és futásomon, hanem a te könyörüléseden 
fordul meg minden.

Csak az tud pihenni, aki ezt tudja s annak munkája azután 
ebből a pihenésből fakad. Ez az Isten gyermekeinek könnyű ér
zülete s ilyen érzület az igazi istenszolgálat.

„Pihenjetek meg egy kevéssé!" Ha a legfőbb pihenéshez 
eljutunk, akkor ébredünk fel a munka kábultságából. Akkor 
kezdenek beszélni azok a finom hangok, melyek hétköznapok 
során csak ritkán jutnak szóhoz, a lélek és lelkiismeret hangjai. 
Innen van az, hogy ilyen megnyugvásban leszünk igazán nyug
talanná. Lehetséges, hogy szív és lelkiismeret nagvon kellemet
lenül kezdenek el kérdezni. Ember, hová mész? Miért élsz iga
zán? Mi áll üzleted és munkád mögött? Hol a támaszod? Meg
van a békéd? Hogv is állunk ezzel az élettel? Van egyáltalán 
értelme és értéke? Épen a pihenés napjaiban kapja meg az em
bert életének üressége, vagy a borzalmas elhagyatottság, mely
ben él. Régi sebek, melyek a munka során behegedni látszottak, 
újból véreznek. Elrabolt, szeretett élet utáni halálos fájdalom 
újra fájni kezd. Vagy az egyéni lét zűrzavara újra tudatossá vá
lik. És a mi a legkomolyabb: régi bűnök életre kelnek, lélekben 
feltámad előttünk olyan emberek orcája, melyek mulasztással 
vádolnak minket. Ezek valóban „halálos fájdalmak", amint azt 
Gerhardt Pál énekében daloljuk.

Mindezt élvezet, beszéd, sport és más tevékenység uj má
morával leköthetjük. Hányán vannak, akik ráérnek mindenkivel 
beszélni, az újsággal, — az első oldaltól az utolsóig —, a képes
lappal, csak éppen szegény lelkűkkel nem. Úgy tesznek, mint 
Jónás próféta, aki Isten megbízatása elől menekült és ezzel a 
súlyos vétekkel lelki nyugalommal pihenni tért a hajóban, mig-
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nem Isten megragadta és viharba juttatta. Van átkos nyugalom, 
olyan, amely bűn, menekülés Isten és az örökkévalóság elől.

Mi a nyugalom napjaiban nem akarunk kitérni ama nyug
talanság elől, mellyel Isten zörget nálunk és beszél. Nem aka
runk a magunk erejéből nyugalmat szerezni. Jaj annak, aki a 
nyugtalanságot leköti és saját magát megnyugtatja! Ellenben 
nyugtalanságunkat Isten elé vihetjük. Jézus az ő tanítványait 
nem csupán külső nyugalomhoz vezette. Ma is hívta az övéit: 
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg- 
terheltettetek, és én megnyugosztlak titeket." Az eredeti szöveg 
szerint: „nyugalomhoz akarlak titeket hozni" — ugyanaz a ki
fejezés mint alapigénkben. Hallgassunk szavára. Ha nyugtalan 
a mi szívünk, ha gyász, elhagyatottság és lelkűnknek tanácsta
lansága erőt vesznek rajtunk, ha e világban való hontalansá
gunk megfélemlít — jöjjetek Őhozzá, ő  nem fejti meg életünk 
minden kérdését és nem bogozza ki annak minden csomóját, 
de megvált azoknak kínjától és félelmétől. Őreá tekintvén be
széljünk úgy szívünkkel, mint a 42. és 43. zsoltár embere: „Miért 
csüggedsz el lelkem és nyugtalankodsz bennem? Bízzál Isten
ben, mert még hálát adok én néki az ő orcájának szabadításá- 
ért." Még hálát adok! Talán ma még nem! Jézus nem szerzi meg 
nekünk mindig egyszerre a teljes nyugalmat. Először kezelésbe 
vesz. De „én még hálát adok néki", ha ma nem, úgy holnap, ha 
holnap nem, akkor holnapután — de eljön az óra: „és nyugal
mat találtok lelkeiteknek."

De ez a legnagyobb és legboldogítóbb: bűnösségünk nyug
talanságával is mehetünk hozzá. Mennyit szenvednek az embe
rek meg nem bocsátott bűnöktől! Maga a bűn már rég kiszorult 
az öntudatból, de titkon még mindig ott rágcsál az élet örömén 
és szabadságán. Jézus gyónása hív testvér által, aki Jézus nevé
ben hallgatja a gyónást, — azután leveszi rólunk múltúnk és 
jelenünk terhét s adja az Ő békességét. Óh, mily kimondhatat
lan nagy és boldogító az a tudat, hogy a bűn a kegyelem tenge
rének mélységébe fojtatik! Hogy a szív vádoló hangjának el 
kell némulnia, mert Isten nagyobb a mi szívünknél. Csak akkor 
jutunk igazán megnyugváshoz. Isten bocsánata a lélek és test 
gyógyulása és megfiatalodása számára a legnagyobb hatalom; 
— „aki megbocsátja a te bűnödet. . .  és megújul a te ifjúságod, 
mint a sasé."

Akkor pihenünk és megnyugszunk Istenben. Temetőink 
sírkövein ez áll: „Itt nyugszik Istenben . . . “ Mit jelent ez? Csak 
annyit, hogy Isten az ítélet vagy az örökéletre való feltáma
dásig minden halottunkat kezében tartja, amint minden az ő  ke
zében van, még a gonosz, a sátán is. Óh nem, ez többet akar 
mondani; ez ki akarja fejezni a szeretet ama reménységét, hogy 
halottaink Istenben megtalálják az örök életnek és boldog 
örömnek nyugalmát. De ha azt akarjuk, hogy ez a halálban ránk 
is vonatkozzék, úgy kell hogy már életünk igazsága is ez lett 
légyen: megnyugszunk Istenben, annak szeretetében, minden
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nyugtalanságunk, tökéletlenségünk és kötöttségünk közepette! 
„Te a te képedre teremtettél bennünket, s nyugtalan a mi szí
vünk, mig benned meg nem nyugszik, óh Isten." Isten emeljen 
ki minket abból a végzetes nyugalomból mikor magunkban 
vagy a világban megnyugszunk és vezessen bennünket az üdvös 
nyugtalanságba. Ő segítsen minket a nyugtalanságból az ő  or
cája előtt való megnyugváshoz, a pihenéshez az ö  szívén, ahoz 
a békességhez, mely az Isten népe számára Jézus világosságá
ban létezik. Isten adjon mindnyájunknak igazi vasárnapokat és 
igazi vakációt!

Dr. Althaus Pál
erlangeni egyetemi tanár.

Németből ford.: Weltler Rezső.

Krisztus csodája.*)
Szentháromság utáni 8-ik vasárnapra.

Lukács, 5, 4—10.
Néhány mondat az evangéliomból s mégis benne van az 

evangéliom minden lényeges vonása, mint ahogy a tenger egyet
len cseppjében is benne van a tenger minden lényeges vonása.

Az evangéliom úgy kezdődik, hogy az Isten cselekedni kezd. 
Szabad jótetszéséből belép az ember csődbefulladt életébe. Ez 
történt a genezáreti tó partján is. Jött Jézus. Nem azért, mert 
Péter megidézte, hanem, mert néki úgy tetszett. Velünk is csak 
ez történhetik. Amit mi tehetünk, vergődő csődnél nem egyéb. 
Krisztus nem azért jön, hogy megcsodálja hatalmas vívmányain
kat, aztán mint értékes szakmunkást szerződtessen a maga szá
mára. Hanem azért jön, mert magunktól semmire se megyünk. 
Az embernek Fia nem azért jött, hogy megdicsérje a kiválókat, 
hanem, hogy megmentse az elveszetteket. Éppen azért az evan
géliom csak azoknak szól, akik elveszettnek érzik magukat. Aki 
magát nem tartja elveszettnek, annak számára nincs kegyel
mező evangéliom, csak követő törvény. Mert vagy kell a kegye
lem, de akkor add meg magad, vagy nem adod meg magad, de 
akkor teljesítsd maradék nélkül a törvényt.

Krisztus megszólal a genezáreti tó partján. Maga az, hogy 
Isten kilép méltó haragja hallgatásából s megszólal, — evangé
liom. Mert Isten megszólalása nem csupán hang, szó és beszéd, 
hanem teremtő cselekedet. Ahol az Úr megszólal, ott csoda tör
ténik és élet kezdődik. így volt ez az első teremtéskor is, így 
volt a Genezáret partján is és így van ez ma is. — Áldd Istent 
azért, hogy beszél. Hogy nem néma bálvány, hallgató eszme, ha
nem élő Isten, akinek parancsa és mondani-valója van.

*) H. E. Kirk anglikán lelkész The Glory of Commón Things című 
gyűjteményéből.
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Péter engedelmeskedik Krisztus szavának. Pedig nem volt 
könnyű. Aminthogy engedelmeskedni általában nem könnyű. Pa
rancsokat osztogatni sokkal könnyebb, mint parancsok előtt meg
hajolni. Hátmég, ha olyan észszerűtlennek látszó parancs szól 
hozzánk, mint amilyen a Krisztus parancsa volt! „Vessétek ki 
hálóitokat fogásra." Hogy lehet ilyesmit parancsolni olyanok
nak, akik úgyis ebben fáradtak egész éjszaka — hiába?! Nem ész
szerűden dolog-e engedelmeskedni olyan parancsnak, amelyik 
ellene mond tapasztalatnak és minden józan kilátásnak? De igen! 
Ám Péter életében éppen az volt a történelmi pillanat, hogy 
mégis engedelmeskedett. Egyéni hajlandósága, foglalkozásbeli 
tapasztalata ellenére is. Csak azért, mert a Mestertől jött a pa
rancs. „Mester, jóllehet egész éjszaka fáradtunk, mégsem fog
tunk semmit: mindazáltal a te parancsolatodra levetem a hálót." 
Minden ember életében akkor következik be a sorsdöntő fordu
lat, mikor tapasztalata, elgondolása, esze, kedve és mindenek el
lenére azt tudja mondani Krisztus parancsára: „ . . .  mindazáltal." 
Akkor okvetlenül csoda következik.

Érdekes, hogy a nagy halfogás csodája Péterből nem cso
dálkozást, nem lelkendező örömöt, mégcsak nem is köszönetét 
vált ki, hanem bűnvallást. „Eredj el én tőlem, mert én bűnös em
ber vagyok, Uram!" Isten tudja, hogy kit mivel lehet összetörni. 
Egyiket kemény ököllel, másikat gazdag megajándékozással. Pé
ter eddig magában s magának élt, tehát sötétben élt. Azért nem 
látott magán semmi kivetni valót. Most mikor eláradt rajta Krisz
tus világossága, egyszerre úgy érezte magát, mint mikor valaki 
szennyes éjszaka után világos reggelre ébred. Igazi mivoltában 
látja meg magát, annyira, hogy szeretne kifutni a világból.

Az Ür Jézus pedig nem megy el. Ő is látja Pétert s jobban 
ismeri annak bűneit, mint saját maga. És mégsem hagyja ott. 
Sőt apostolává teszi. Ez az evangéliom. Hogy nincs érdemünk, 
csak bűnünk, hogy nincs dicsekvésünk, csak bűnvallásunk s Krisz
tus mégis sajátjává fogad s felhasznál. Nincs rá érdemem, kü- 
lömb sem vagyok másoknál s mégis emberhalásszá tesz az én 
Uram!

Uram! Ismételd meg rajtam is kegyelmed csodáját!
H. E. Kirk

anglikán lelkész.
Fordította: Szabó József.



A hit éneke.*)
Szentháromság utáni 9-ik vasárnapra.

Róm. 8, 31—39. v.
1. Nem ismerek megkapóbb részt a Bibliában, amelyet el 

mélyedésül felolvashattam volna, mint ezt a szakaszt, amikor a 
finn-ugor evangélikus lelkészek és lelkésznék konferenciáját 
ebben az áldott Istenházában Budapesten befejezni készülünk.

A nagy apostol e szavaiban sok mindent találunk, ami há
lára indíthat a hitbeli és reménybeli közösségért; sok mindent, 
ami hálára kötelez, hogy mi a hitben testvérek, akiket vérköte
lék is egybefűz, a magas, kemény és mégis varázslatos északról 
és a pazar pompájú délről, ebben a festői fővárosban testvéri 
ölelkezésre jöhettünk össze és a magyarok nagy testvérszerete- 
tét élvezhetjük.

De sok olyat is találunk ezekben a mélyértelmű szavakban, 
amit e konferenciális napok után magunkkal vihetünk hazánkba 
és otthonunkba. Ha pedig szemeinket hazánk határán túl emel
jük és világosan magunk előtt látjuk azt a nehéz küzdelmet, 
azt a komoly helyzetet, amelyben ma a keresztyénség az egész 
világon van, azt a veszedelmet is, amelyben az evangélikus ke- 
iesztyénség forog, lehetetlenség vigasztalást és erősítést nem 
merítenünk ebből az Igéből.

De ebben az Igében megtalálja a maga vigaszát és erejét 
minden Krisztust követő, Krisztus közösségének minden tagja, 
minden Krisztusért küzdő és vitézkedő ember is.

Ez íráshely olvasása közben ki ne érezné közülünk keresz
tyének közül a tiszta, üdítő magaslati levegő fuvallatát?

Csodálatos hitbeli hangok ezek a sorok, egyik megka
póbb és elragadóbb a másiknál és valamennyi egy hatalmas, 
fenséges akkordban egyesüi.

Nem úgy tartjuk-e ezt az Igét a kezünkben és nem úgy visz- 
szük-e magunkkal, mint egy értékes drágakövet, amelynek min
den egyes sugara külön-külön ragyog és egymással mégis gyö
nyörű összhangban vannak?

Olyan ez, mintha belsőleg az egyik hegycsúcsról a másikra, 
mindig magasabbra hágnánk, megtapasztalván közben Pál hit- 
és üdvbizonyosságának mélységeit ezekben a nagyszerű kije
lentésekben: „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?"... „Mi mó
don ne ajándékozna Krisztussal mindent nékünk?"... „Isten 
az, aki megigazít. Kicsoda az aki kárhoztat?" „Kicsoda sza- 
kaszthat el minket az Isten szerelmétől?" . . .  Mindezekben felet
tébb diadalmaskodunk, az által, aki minket szeretett. -‘És azután *)

*) D. dr. Rahamagi Hugó Bernhard észt evang. püspök ezt a prédi
kációt a finn-észt-magyar lelkészi konferencián, Budapesten, a kelenföldi 
gyülekezet templomában, 1937. május 26-án mondta el. Emlékezésül és 
lelki gazdagításul közöljük azon megjegyzéssel, hogy szerzője az észt 
evang. egyház egyik legkiválóbb igehirdetője és legnagyobb szervező 
vezérembere.
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megállunk a legmagasabb csúcson ezzel a hatalmas Összefogla
lással: „Meg vagyok győződve, hogy semmi az Isten szerelmé
től el nem szakaszthat, amely vagyon a mi Urunk Jézus Krisz
tusban ..

Ugye igy van? Nem érzed-e a sorok olvastán, kedves Test
vérem, hogy gyorsabban, rpind gyorsabban ver a szíved, mint 
amikor a hegyek között mind magasabbra hágsz? Nem állunk-e 
úgy most, mintha egy végtelen hegylánc legmagasabb csú
csára kerültünk volna? Nem adatik-e nekünk ezzel alkalom a 
mennyei szeretetmélységekbe és az isteni reménységmagassá
gok felé tekinteni?

Ha e pillanatban összes hitbeli testvéreink kezét megfog
hatnék, éljenek akár a trianoni határon innen, akár azon túl, 
legyenek akár Ingemben, akár Szibériában, akár az Óceán túlsó 
partján, akár a finn tengeröböl mindkét oldalán, akár fönn a 
magas északi fény közelében... azt hiszem: ez volna életünk 
legnagyszerűbb és legmegkapóbb élménye.

A római levélnek ez a szakasza az I. Kor. levél 13. fejeze
tének párhuzamos helye. Amazt a szeretet énekek énekének, a 
világirodalom gyöngyének nevezték. A mi szakaszunkat joggal 
nevezhetjük a hit énekek-énekének, a világirodalom gyémánt
kövének. A gyémánt ritka, kemény és ragyogó, de éppen ezért 
olyan értékes.

Vigyük ezt magunkkal! Hordjuk mindig magunknál. Aján
dékozzuk oda mindenkinek hazánkban, otthonunkban és a 
diasporában.

2. Krisztus szolgája, Pál apostol a hitnek ezzel a csodás éne
kével mindenekelőtt a maga hitbizonyosságát fejezte ki. Mert 
neki volt hitbizonyossága. Ezért talált dicsőítésére olyan ritka, 
értékes és ragyogó kifejezéseket. Elfelejtette az elmúltakat és 
megragadta a mindörökre megragadót. Tudta, hogy aki éle
tében megcselekedte a jó kezdetet, ugyanaz véghez is viszi a 
nagy művet. Nap-nap után újra meg újra megtapasztalta ezt. 
És a nagy apostol remélte, hogy nemsokára az Urnái lesz és ott 
az Isten dicsőségében örök szemlélődés lesz az élete. Szikla
szilárd volt ez a reménység, belsőleg kipróbált bizonyosság, a 
tűzpróba jegyeit hordta magán.

Vájjon minden külső és belső nehézségek és küzdelmek 
nélkül jutott-e fel Pál a hitnek e ragyogó magaslataira? Köny- 
nyű és sima. kényelmes és napsütéses volt-e életpályája, hogy 
ilyen elragadóan, szívrehatóan, szinte vakítóan tud írni?

Hadd beszéljen ő maga valamit a saját életéből.
Csak úgy odavetett, nagy vonásokkal ír annak a lelki gyer

mekének, amely egynémely gondot okozott neki, a korintusi 
gyülekezetnek: Többet fáradoztam, több börtön, gyakorta való 
halálos veszedelem által. A zsidóktól ötször kaptam negyvenet 
egy híján, háromszor megostoroztak, egyszer megköveztek, 
háromszor hajótörést szenvedtem; hét napot a mélységben töl
töttem; gyakorta való utazásban, veszedelemben folyóvizeken,
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veszedelemben rablók között, veszedelemben népem között, ve
szedelemben pogányok között, veszedelemben városban, vesze
delemben pusztában, veszedelemben tengeren, veszedelemben 
hamis atyafiak között; fáradtságban és nyomorúságban, gya
korta való virrasztásban, éhségben és szomjúságban, gyakorta 
való böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. Mindezeken kí
vül van az én naponkénti zaklatásom, az összes gyülekezetek 
gondja. Ki beteg, hogy én is beteg ne volnék, ki botránkozik 
meg, hogy én is ne égnék? (II. Kor. 11, 23—29.) Azután: „ne
kem tövis adatott a testembe a Sátán angyala, hogy gyötörjön 
engem.“ (II. Kor. 12, 7.)

Mindezt az apostol csak úgy odaveti! Hát még tevékeny
sége teljességében! Bántalmaztatása Jeruzsálemben, utazása Ró
mába, elfogatása, megkínoztatása, mindezek még messze a ho
rizont mögött feküdtek.

Micsoda élet! Micsoda kín! Micsoda terhek! Micsoda meg- 
gyötörtetés!

És mégis. Mindez nem választotta el őt Istentől, hanem még 
erősebben hozzákötözte. Minél nagyobb a kisértés, annál biz
tosabb lábakkal hág az egyik magaslatról a másikra, amig föl 
nem ér arra a csúcsra, melyen örömújjongva felkiálthat: Ha 
Isten velünk, kicsoda ellenünk!

Micsoda hit, micsoda reménység! Micsoda szeretet volt eb
ben az emberben!

3. És mi? Mi akik itt jelen vagyunk és azok, akik szétszó- 
ratva élnek az ég négy tája felé, egyesek biztonságos, mások 
kevésbbé biztos, ismét mások egészen feldúlt szülőfölddel és 
otthonnal? Hittestvéreink a mai kor életnehézségei és küzdelmei 
között, összeomlások, tomboló hullámok, félelem és kétségbe
esés között?

Az élet sok fáradalom és sok szükség, sok üldöztetés és sok 
veszedelem. Közben életünk virágkorában és szerencsés körül
mények között és olyankor, amikor népünk és egyházunk ügye 
jól áll, azt hisszük, a vasat mi magunk kovácsoljuk, mi magunk 
vagyunk szerencsénk és sorsunk kovácsai. Pedig: az élet maga 
vesz minket kemény kezébe, hajlít, nyomogat, összetör, szét
vág és elválaszt minket egymástól. Szétrobbantja, szétzilálja 
boldogságunkat és otthonunkat, megfenyeget azzal, hogy el
veszti hitünket, szétdúlja szeretetünket, megöli reménységün
ket. Óh, vajha az emberi lélek és emberi élet mélységeibe köl
csönösen bele tudnánk nézni. Vajha testvéreink és felebará
taink vágyódásaira, reménységeire, jajszavaira, segélykiáltá
saira, halálhörgéseire és a fuldoklók utolsó szavára felfigyelni 
tudnánk! Sokat tudnánk említeni, ami nemcsak zavarólag és 
csökkentőleg nyomult bele életünkbe, hanem olyan vadul zu
hant belénk, mint egy alázuhanó hegyi patak, zúgva, bőgve, 
törve és összetörve sok mindent, ami népi életünkben évszáza
dokon át szentnek tartatott és kedves volt mindenek előtt, so-
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kát, ami összetörte lelkünk mélységeiben a hit legerősebb és 
iegszebb bástyafalait.

Az apostol említ egyes dolgokat: Szorongás, félelem, ül
döztetés, éhség, mezítelenség, veszedelem, fegyver, fejedelem
ségek, hatalmasságok, halál! Olyan dolgok, amelyek a mi éle
tünkben és népeink hosszú történetében nagyon is ismeretesek; 
olyan dolgok, amelyeket te is ismersz, én is ismerek.

Mégis szeretett testvéreim, hogyan hatott és hogyan hat 
mindez ránk? Ellaposítja-e, szétveri-e a lelkünket, vagy elmé
lyít és a magasságokba emel? Kétségbeesésbe kergetett-e 
mindez, vagy reménységre és bizodalomra vezetett? hogyan já
runk mi a jelenvaló világban és hogyan nézünk a jövendőbe?

Teszek egy kérdést: Vájjon a mi életünk és benne ezek a 
konferenciális napok előbbre vittek-e bennünket és szabad-e ne
künk és a mi népeinknek is Pál apostollal felkiáltanunk: Meg 
vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem 
fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem kö- 
vetkezendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más te
remtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, 
mely vagyon a Jézus Krisztusban?

4. Pál apostol beleűjjonghatta a hitnek ezt az énekét győ
zelmi tudattal a világba és kiálthatta ma mifelénk is, még pedig 
egyetlen oknál fogva: mert Isten vele volt; mert Isten végnél
küli kegyelmét és szeretetét, amely Jézus Krisztus által lett nyil
vánvalóvá .megtapasztalhatta saját életében; mert Jézus Krisz
tusért mindent elszenvedett, mert keményen és becsületesen 
hordozta el életének legnagyobb bánatát: a saját bűneinek és sa
ját botlásainak fájdalmát, azt, hogy különösen Jézus Krisztus 
ellen vétkezett sokat; és végül, mert azután megtalálta nagy 
boldogságát, azt a nagy Istent, aki megigazít, aki egyszülött 
Fiát sem kímélte, aki meghalt, sőt fel is támadott, aki ott ül az 
Isten jobbján és ott képviseli a mi ügyünket.

Pál apostol ezért nem veszi semmibe a maga életét. 
Csak Krisztust akarja bírni és ő neki szolgálni, aki érte szen
vedett, érte kínoztatott, érte feszíttetett keresztre és érte tá
madott fel, azt az Üdvözítőt, aki olyan mérhetetlenül szerette a 
bűnösöket is.

Jézus, a bűnösök üdvözítője és Megváltója olyan hihetetlen 
ajándék és olyan felbecsülhetetlen kincs volt Pálnak, hogy sza
vakkal ki sem tudta fejezni. Ezért csillog és villog szívében a 
hitnek ez a csodálatos gyémántköve. Ezért ez a szinte lenyű
göző gazdag ragyogás, amely az ő és rajta keresztül egész kör
nyezetének az életét az utolsó lélekcelláig bevilágítja.

5. Testvérek! Ezt a hitbizonyosságot mi is magunkkal vi
hetjük ezekről a konferenciákról és mi is elmondhatjuk Pál 
apostollal: Az Isten velünk!

Van-e okunk és jogunk ezt mondani? Van-e jogunk ön
magunkra is vonatkoztatni ezt az Igét: „Aki az ő tulajdon Fiá
nak nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi mó-
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dón ne ajándékozna vele együtt mindent mínékünk?" Bizonyo
sak vagyunk-e mi a felől, hogy Krisztus minket is, téged is, né
peinket is, finn-ugor népcsaládunkat is, az egész világon most 
és a jövendőben is képviseli, hogy helyt áll értünk és mindent 
nekünk ajándékoz, amire szükségünk van?

Ne nézzünk ebben a pillanatban másokra. Csak önma
gunkra nézzünk. Tegyük fel komolyan a kérdést: hol az én bű
nöm, hol az én népemnek a bűne és gyarlósága, amely minket 
Istentől elválaszt?

Csak ha Jézus szerelmét bűneinkkel kapcsolatban megta
pasztaltuk, csak ha elmondhatjuk: kicsoda az, aki kárhoztat, 
hiszen Krisztus az, aki esedezik érettünk, csak akkor, de akkor 
egész bizonyosan elmondhatjuk, hogy a mi hitéletünk és né
pünk hitéletének az útja a magasságok felé vezet. Mert mi Isten 
tulajdona vagyunk, akié az ország, a hatalom és a dicsőség 
mindörökké, akinek becsületügye a mi ügyünk és akinek ha
talma és ereje van kiválasztottait hordozni: kicsoda vádolja az 
Isten választottait? Isten az, aki megigazít.

Természetes, hogy nehézségek támadnak sorsunk és fejlő
désünk ama útjain, melyen mi, a mi egyházunk és a mi népeink 
vándorolnak. Természetes, hogy a fejlődésnek ezen az útján 
megtorpanások és visszaesések is mutatkoznak. De ez ne ré
mítsen el bennünket. Ha föl akarunk jutni, fel kell jutnunk a ma
gaslatokra. A nehézségeket le kell győzni, le is tudjuk azokat 
győzni. Az apostol kortársainak, nekünk is ezt írja: „De mind
ezekben felettébb diadalmaskodunk az által, aki minket szere- 
tett.“ Felettébb diadalmaskodunk.

Előretörő, a magaslatokra kapaszkodó, küzdő, győzedel
meskedő hitvitézek akarunk lenni, hogy a mi szívünk is elhor
dozhassa azt a drágakövet, amely fényességét Krisztustól és az 
ö keresztjétől kapja.

Gyöngék vagyunk mi? Nála az erő!
Szegények is? Az Ür bővölködő!
Csodát-csodára folyton halmozó . . .
Ki is lehetne hozzá fogható?
Csak ő segít, ki fenn és idelent
Átkarol mindent, időt, végtelent!

Minden veszedelemben helyünkön akarunk maradni. Éppen 
úgy, mint az a negyven ember az őskeresztyénség idejében. A 
negyedik században történt. Licinius római császár az összes ke
resztyéneket ki akarta irtani. Nem volt neki elég, hogy vagyo
nukat és jószágukat elvették, egészen törvényen kívüli állapot
ba helyeztette őket. A pogány kultúrát mindenképen vissza 
akarta állítani. Ennek ára a keresztyének pusztulása volt. Lici
nius megtudta, hogy légióiban 40 keresztyén is szolgál. Tehát 
ment a parancs: Vagy megtagadják keresztyénségüket, vagy el
vesztik életüket. Ez volt a császár kemény elhatározása. Kemény 
és szörnyű próba elé állította őket. Télviz idején volt. A hideg, 
kemény kaukázusi szelek fujdogáltak. Uvöltve, bőgve keresték



335

meg minden házön a réseket. Áz émberek minden ajtó- és ab- 
lakhasadékot bedugdostak. A 40 katonáról az volt a rendelke
zés, hogy éjszaka a jégtakarta tavon mezítelenül álljanak. Az 
őrszoba a parton teljes kivilágításban állt. Milyen csalogató és 
csábító volt az ablakon benézni és a meleg fürdőkádakat és az 
eleséggel roskadásig megrakott asztalokat nézegetni. És milyen 
barátságtalan volt odakünn. A 40 embernek csak néhány lépést 
kell tennie, Sempronius őrmester örömmel fogadja őket! 
De ez egyenlő volna Krisztus megtagadásával. Vájjon meddig 
bírják ezek a szerencsétlenek? Éjfél táján a vihar fokozódik, a 
hideg mind metszőbbé lesz, az őrház melege pedig mind csalo- 
gatóbbá. A 40 ember imádkozik: Uram, segíts, hogy e borzal
makat legyőzhessük. Felbukik az egyik, majd a másik. . .  Ismét 
egy . . .  „Uram, könyörülj, hogy állhatatosak maradhassunk", 
imádkoznak a többiek. Csak egyetlen egy nem bírta, berohant 
a meleg, az életet adó őrházba. És reggel mégis 40 megfagyott 
katonát találtak a tó sima tükrén. A negyvenedik Sempronius 
őrmester volt.

Hiteles történet ez a messze múltból és csodálatosan pél
dázza Pál apostol énekét a hitről. Az új pogányság e viharvert 
idejében szélviharokból harsog felénk a szó: sem halál, sem élet, 
sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmaságok, sem je
lenvalók, sem következendők, sem magaság, sem mélység, sem 
semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek 
szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.

Nem ez a hitbizonyosság az az erő és győzelem, amely 
legyőzte a világot és naponként legyőzi a világot és mindent, 
amit az élet magával hoz.

6. Ha most — kedves testvéreim — a finn-ugor lelkészek 
és lelkésznék első kongresszusát és gazdagon megáldott tanács
kozásait itt a magyar székesfőváros e kedves istenházában be
zárjuk, ezt csak a mennyei Atya iránti mélységes hálával tehet
jük, hogy minket az evangélikus egyházban, amely összegyüle
kezett fajtestvéreink közös édesanyja, elhívott kegyelem által 
hitre és kiválasztott arra, hogy harcoljunk és majdan győze
delmeskedjünk.

Búcsúzunk most egymástól és visszatérünk hazánkba, o tt
honunkba, gyülekezeteinkbe és hazai egyházközösségeinkbe, 
mint olyanok, akik szentül megfogadják, hogy ezután népük 
életében erősen, előre, fölfelé tekintve lépkedünk, az ég felé 
tekintünk, amely nyitva áll mindnyájunk számára, oda nézünk 
szüntelenül, ahol a megkínzott, megfeszített, de fel is támadott 
Üdvözítő ül az Atyaisten jobbján, ahonnan eljövendő lesz, hogy 
országlását teljessé tegye.

Kezeinkben és sziveinkben hordozzuk a hitbizonyosságnak 
ezt a gyémánt-ékkövét, hadd ragyogjanak és hatoljanak el su
garai mindenüvé, hadd nyomuljanak be nép és fajtestvéreink 
szívébe, bárhol éljenek is a föld kerekén: észak erdőiben és 
tundráiban, Finnország kősziklái között, vagy az ezer tavak és
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folyók vidékén, Észtország jól ápolt gabonaföídjei és mezóségeí 
mentén, Magyarhon festői városaiban, vagy pusztáin, a dias- 
porában éppen úgy, mint az elhagyatottságban és számkive- 
tettségben.

Testvérek, Nővérek, nem tehetek másként, fel kell vetnem 
az Istentől gazdagon megáldott konferencia végén a kérdést: 
Nem kell-e ezt a Pál apostol által olyan ragyogóan elénk állított 
hitbizonyosságot minden akaratunkkal és minden erőnkkel 
munkálnunk? Nem kell-e ennek a szent célnak a szolgálatába 
állítanunk finn-ugor népeinket is?

Én személy szerint nem tudok hatalmasabbat és a magasba 
sodróbbat, mint azt a hit- és üdvbizonyosságot, amelyről Pál 
apostol ma ismét beszélt nekünk!

Ébredjetek küzdve, bátran 
Meg nem szűnő imádságban . . .
Hegytetőre érni jó . . .
Ott lobog és int felétek 
A győzelmi lobogó! Ámen.

D. dr. Rahamagi Hugó Bernhard
az észt ev. egyház püspöke.

Utolsó szó.*)
Szentháromság utáni lO.-ík vasárnapra.

Máté XXIII. 34—39.
Ép e mai időknek különösen szembetűnő jelei közé tarto

zik az a teljesen uj erővel megnyilvánuló próbálkozás, hogy ha
tározott, merész kézzel való beavatkozás által legyünk úrrá a 
teljes valóéleten, annak minden szükségén és gondján, minden 
rejtélyein és kérdésein.

Visszatekintve a mögöttünk lévő korra, nyomasztólag hat 
reánk az a tudat, hogy ott semmi bátor kísérlet nem történt az 
állandóan növekvő nehézségek leküzdésére s hogy mindinkább 
odajutottunk, hogy az események által engedjük magunkat to
vábbsodortatni. Innen ered a vágy, hogy teljes egészében, alap
jában átformáljuk egész világszemléletünket; innen van az a 
szenvedélyes akarat, hogy mindazokkal az erőkkel, melyek ne
künk megadattak s számunkra megmaradtak, az egész eddigi 
élettel szembeforduljunk s újat alkossunk.

Emellett nem csodálatos, hanem nagyon is természetes je
lenség az, hogy azok a vallásos erők és képességek is, melyek 
népünkben megtalálhatók, aszerint méretnek le és értékeltet
nek, vájjon hajlandók-e ennek’a törekvésnek s e törekvés cél
jának szolgálatába állani.

Amennyiben ez az eset fennáll, „pozitív keresztyénségről'1,

*) Niemöller prédikácója leközlésének szomorú érdekességet ad az a 
körülmény, hogy a német hitvallásos egyház vezető emberét a közelmúlt
ban letartóztatták.
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sőt legújabban, már pozitív vallásról is beszélnek napjainkban; 
ezt igy értik: pozitív a mi számunkra, a vallás területét is bele
értve mindaz, ami segít minket a mi nagy célunknak — ami 
egy egységes, erős, büszke nép — a megvalósításában és 
maradandóvá tételében; ami ezt nem szolgálja, az közönyös 
számunkra; ami ezzel ellentétben áll, azt el kell tenni az útból.

Ebből folyik, hogy ez idő szerint minden vallásos tant és 
hirdetést éles és kérlelhetetlen kritikának vetnek alá: vájjon po- 
zitiv-e, vagy ártalmatlan, vagy pedig negatív, azaz hátrányos 
a mi végső népi célunk szempontjából.

És ebből következik az is, hogy évek óta nyomatékkai azt 
a jóakaratú tanácsot kapjuk, illeszkedjünk hozzá keresztyén 
igehirdetésünkben a megváltozott helyzethez és feladatokhoz, 
melyekkel hiszen mindnyájan szembenállunk és reformáljuk meg 
azt egy ilyen módon felfogott pozitív keresztyénség értelmében.

Ez alatt mindenek előtt arra gondolnak, hogy nagyobb 
súlyt helyezzünk Jézus igehirdetésére, amennyiben az felülmúl
hatatlan erkölcsi heroizmust követel és ezzel mozgósítja ben
nünk a legvégső erkölcsi tartalékot is és érzületünk becsületes
ségénél fogva ragad meg bennünket; gondolnak e mellett Jézus 
személyiségének eszményképére is, melyben ez az általa követelt 
hősiesség a szolgálatban, áldozatban és önodaadásban legtöké
letesebben megvalósult.

Csekély fontosságúnak tetszik ezzel szemben ezeknek a kö
vetelményeknek a megindokolása, az eljövendő istenországa ál
tal, mely már elközelgetett és az ő páratlan személyiségének 
azzal való megokolása, hogy az ember-jézus, akiről mi azt vall
juk, hogy az Atyának egyszülött fia, egyedülálló viszonyban 
volt Istennel. Ezt a kérdést szerintük a személyes szabad hit 
érdekkörébe kell és lehet utalni.

Beszélnek azonban ezen túlmenőleg még egy kimondottan 
negatív keresztyénségről is, melyet következetesen helytelení
tünk és azzal, ahol az mutatkoznék, szembeszállanunk kell, — 
és azt a negatív keresztyénséget mindenütt ott gyanítják, ahol 
a szabad, erős és büszke embernek túlságosan az elevenjére ta
pintanak, ahol bűnről és bűnbocsánatról, bűnbánatról és kegye
lemről, ahol a megfeszített és feltámadott Krisztusról szól az 
igehirdetés.

Mert ez az igehirdetés aláaknázza állásainkat és megakadá
lyoz bennünket abban, hogy végső és abszolút bizonyossággal 
higyjünk erőfeszítésünk sikerében és művünk tartósságában. 
Kegyelem és bűnbocsánat, hiszen ezek azt jelentik, hogy mi 
nem vagyunk saját szerencsénk kovácsa, hogy nem vagyunk 
képesek — akaratunk és tehetségünk végső erőfeszítésével 
sem — a sikert s annak tartósságát biztosítani. Bűn és bünbá- 
nat, hiszen ez meg annyit tesz, hogy az utolsó, döntő szót egy 
más valaki t. i. Isten mondja ki, akinek egyedül van hatalma 
arra, hogy bűnbocsánatot nyújtson vagy kegyelmét megvonja 
tőlünk.
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Meghajoljunk-e az előtt, vagy pedig kénytelenek vagyunk 
ezzel mereven szembehelyezkedni, ha valóban akarjuk, amit aka
runk? Ez a kérdés, mely előtt újból állunk, egész népünkkel 
együtt: vájjon egy olyan keresztyénséget akarunk-e, melyet mi 
beleállítunk a mi terveink és céljaink szolgálatába, vagy pedig 
az Ur Krisztust akarjuk-e, aki rajtunk Isten terveit és céljait 
megvalósítja; mi legyen irányadó: az az igény-e, mellyel mi Is
tennel szemben fellépünk, vagy az az igény, melyet Isten támaszt 
mivelünk szemben; vájjon Isten akarata alkalmazkodjék-e a 
miénkhez, vagy a mi akaratunk Istenéhez?

A mai vasárnap, mint a 10. vasárnap szentháromság után, 
évszázadok óta arra szolgál a keresztyén egyházban, hogy meg
emlékezzünk Jeruzsálem elpusztulásáról és a zsidó nép sorsá
ról; és világosságot vet e vasárnap evangélioma arra a ko
mor titokra, amely e nép szerencsétlen sorsán fekszik, amely 
sem élni, sem halni nem tud, mert átok alatt áll, mely számára 
mind a kettőt lehetetlenné teszi.

Örök bolygó zsidóról beszélünk s magunk előtt látjuk a ké
pét egy nyugtalan vándornak, akinek nincs hazája s aki nem 
talál békességet; és látjuk a képét egy nagy tehetségű népnek, 
mely egyik eszmét a másik után veti fel, hogy a világot bol
dogítsa s amibe csak belefog, méreggé lesz; és a gyümölcs 
számára újból és újból csak megvetés és gyűlölet, mert a be
csapott világ észreveszi közben a csalást és bosszút áll ezért a 
maga módján. „A maga módján": mert jól tudjuk, hogy nincs 
olyan szabadságlevél, mely bennünket felhatalmazna, hogy Is
tennek átkát a mi gyűlöletünkkel tegyük még hatékonyabbá.

Kainra is rányomta Isten a jelet, hogy senkinek se szabad
jon őt megölni; és Jézus parancsa: „Szeressétek ellenségeite
ket!" nem ismer kivételt.

De azon mi nem fogunk semmit sem változtatni, hogy a 
zsidó nép az idők végéig az alatt a teher alatt járja útját, me
lyet Jézus ítélete mért rá: „Imé, pusztán hagyatik néktek a ti 
hazátok. Mert mondom néktek: Mostantól fogva nem láttok 
engem, mindaddig, mig ezt nem mondjátok: „Áldott, aki jő 
az Urnák nevében!"

És igy is fog ez maradni, hogy e nép a maga lehetetlen 
létezésével ott fog állani állandóan, mint titokteljes bizonyítéka 
annak a ténynek, hogy az Ur Jézus Krisztusnak „adatott minden 
hatalom a mennyben és a földön."

Miért ez a szemmel látható és évezredekre kiterjedő el- 
ítéltetés?! — Szeretett Gyülekezet, könnyű azt mondani: a zsi
dók feszítették Istennek Krisztusát keresztfára! — nagyon köny- 
nyű erről beszélni, ha mi ezt az emberi-erkölcsi szemrehányás
nak egy bizonyos árnyalatával tesszük, mintha ez egy rendes, 
tisztességes néppel meg sem történhetnék s kizárt volna a lehe
tőség erre.

És igy könnyen, anélkül, hogy észrevennénk, mi minden 
forog tulajdonképen kockán, végül is hasonló kárhozatos
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sorsra juthatnánk, ha minden megfontolás nélkül magunkévá 
tennők ezt a széltében-hosszában hangoztatott megítélést!

így kényszerítve érzem magamat arra, hogy teljes határo
zottsággal, kereken és minden kímélet nélkül kimondjam: „A 
zsidó nép a maga pozitív keresztyénsége miatt bukott el és szé
gyenült meg“; azért hordja az átkot a világ történetén keresz
tül, mert az ő Messiását csupán csak annyiban és addig a mér
tékig engedte érvényesülni, ameddig tőle és az ő szavaitól és 
tetteitől a saját terveinek és céljainak megvalósítását remélte; 
de őt elutasította magától és háláiba üldözte, midőn mind jobban 
kiviláglott, hogy ez a Názáreti Jézus nem volt hajlandó lemon
dani arról, hogy bűnbánatot és hitet követeljen, jóllehet sza
bad, erős és büszke emberi mivoltukra és tisztavérű, fajtudatos 
népiségükre hivatkoztak vele szemben: „Ábrahám magva va
gyunk és nem szolgáltunk soha senkinek “

Hogy Jézus ennek és minden komoly és mély vallásossá
gunknak ellenére megtérésre buzdít, hogy Istennek nevében hi
tet követel és az üdvöt saját személyéhez köti: „Senki sem me
het az Atyához, hanemha én általam!11, röviden, hogy ő maga 
Isten kegyelmének üzenetét a megtérő bűnös számára úgy hir
deti, mint az őbenne magában testet öltött örömhírt, ez volt 
e nagy botránykő.

Itt tehát a positiv keresztyénség, amint azt a zsidó nép 
akarta, került szembe azzal a negatív keresztyénséggel, me
lyet Jézus maga képviselt; a vallásos emberi akarat került szem
be Isten akaratával: „Hányszor akartam egybegyűjteni a te fiai
dat: de ti nem akartátok!11 Ekkor történt meg a döntés: és az 
a nép, melyet Isten elhalmozott irgalmasságával és büntetései
vel, mely előtt újból és újból bizonyságot tétetett az ő kegyel
mes és az ő szent akaratáról, amelyhez végezetül még az ő Fiát 
is elküldte a bűnbocsánatról és az ő országában való új élet bé
kességéről szóló örömhírrel ,ez a nép a saját útját és saját aka
ratát választotta és semmibe sem vette a bűnök bocsánatát.

Most hordozza az átkot; és mivel a bűnbocsánatot eluta
sította magától, azért magával hordozza borzalmas teherként 
az atyák megbocsátatlan véres bűneit; minden igazaknak vére, 
akik valaha megölettek, mert Isten szent akaratáról tettek bi
zonyságot minden önistenítő emberi akarattal szemben, az ő 
fejére száH, Ábeltől kezdve Zakariásig, s hozzá még Jézusnak 
s az ő követeinek vére is. Ki akar itt még gyűlölni, ha Isten íté
lete teljes erővel sújt?

Azt hiszem, meg kellene ma rémülnünk és rendülnünk at
tól a gondolattól és annak a felismerésétől, hogy mi a mi né
pünkkel együtt láthatólag és az egész vonalon ugyanazon kér
dések és elhatározások elé állíttattunk. Egy olyan férfi, akire 
ma százezrek hallgatnak, jelentette ki száraz szavakkal: „Jézus 
Krisztust nem lehet az új német hitbe átmenteni11, egy olyan 
becsületes, vallásos ember, aki feltétlenül ragaszkodik a pozitív 
vallás és vallásosság fenntartásához.
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Igen, barátaim, merjük-e azt, hogy mi népünkkel együtt 
menjünk utunkon bűnbocsánat nélkül és a nélkül az úgyneve
zett negatív keresztyénség nélkül, amely végeredményben mégis 
csak a töredelemhez és a Jézus Krisztusban, mint a bűnösök 
megváltójában való hithez ragaszkodik?!

Én nem tudom ezt megtenni és nem tudjátok ti sem s a mi 
népünk sem tudja. „Jertek, térjünk vissza az Urhoz!“

Óriásivá nőtt a mi időnkben a veszedelem; igy küzdjünk és 
imádkozzunk azért, hogy ne hiányozzék a mi népünkből az 
igazaknak, azoknak az embereknek a kis csapata, akik Jézusért 
elnyerték bűneik bocsánatát, hogy irgalmas legyen Isten a ml 
népünkkel szemben, hogy — még — ne mondja ki a végső záró
szót: „Ti nem akartátok!1', hanem adjon nekünk újból időt és 
alkalmat azon szentigék hallására és meghallgatására, melyek 
bennünket Krisztushoz, mint a bűnösök megváltójához hívnak.

Uram, könyörülj, könyörülj! Te benned bízunk egyedül, 
ne engedj elvesznünk! Ámen.

Niemöller Márton, 
dahleml lelkész.

Németből ford.: Büki Jenő.

Járuljunk Krisztushoz !*)
Szentháromság utáni 11.-ík vasárnapra.

Messze földről jöttünk ide a mi testvéreinkhez. Sok, nagyon 
sok szépet mondottak nékünk itt ebben, a szép országban a finn
ugor testvériségről. Szívünk mélyéig megindított a fajtestvéri
ség ez őszinte átérzése. Azonban még drágább dolog az, hogy 
mi itten nemcsak fajtestvéreket, hanem hittestvéreket is találha
tunk. Természetes dolognak kell tehát tartanunk, hogy akkor, 
amikor Isten házában gyülekeztünk össze, rokonságunknak ez az 
oldala áll különösképen lelkei szemeink elé. Közös keresztyén 
hitünkről fogunk tehát beszélni. Azt a kérdést vetjük fel ebben 
az órában, hogy miképen is vagyunk mi keresztyén hitünknek a 
gyakorlásával. Feleletet reá a felolvasott apostoli szentigékben 
keresünk: Jézushoz kell járulnunk.

„Nagy papunk van az Isten háza felett, Jézus Krisztus, járul
junk tehát hozzá igaz szívvel és a hitnek teljességével." Ez a 
gyakorlati evangélikus hit. Evang. keresztyén hitünknek amint 
azt nagy tanítóatyánk, Luther Márton is tanította, lényegbeli 
igazsága az, hogy nagy főpapunk van: Jézus Krisztus. Őhozzá 
kell járulnunk. Nincs tehát itt e földön hely, amelyen keresztül 
mi a mennyei Atyánkhoz tudnánk jutni. A mennyben sincs egyet
len egy olyan szent sem, aki által Atyánkhoz járulhatnánk. A mi 
Urunk Jézus Krisztus az Isten egész házának egyetlen uralko- *)

*) Mannermaa I. A. finn püspök prédikációja 1937. junius 6-án a győri 
templomban, a finn és észt lelkészek látogatásakor.



dója. Istennek háza az Ő egész szent gyülekezete. Annak ural
kodója Ő egyedül. Az tehát a keresztyénségünk, hogy Ő hozzá 
járulunk.

A hitnek teljességével kell Jézushoz járulnunk.
Mi a hitnek teljessége? Azt jelenti, hogy mi hiszünk Isten 

létezésében? Nagyon jó, ha ezt hisszük. A biblia is mondja: „Te 
hiszed, hogy az Isten egy. Jól teszed. Az ördögök is hiszik és ret
tegnek." (Jakab 2, 19.) Az angyalok és a szentek a mennyben 
szintén hiszik, hogy van Isten. Az ördög is a pokolban kénytelen 
hinni, hogy van Isten. Figyeljetek fel arra, testvéreim, hogy sem 
angyal, sem ördög nem kételkedik az Isten létezésében, csak 
egyedül az ember sülyed olyan mélyre, hogy kétségbevonja Isten 
létezését. Nagyon jó tehát, ha mi hiszünk az Isten létezésében, 
ez azonban még csak az ördögöknek hite. Nem elég az üdvös
ségre. Csak részhit.

Vannak azután emberek, akik magukat Isten gyermekeinek 
tekintik és Isten örököseinek gondolják, pedig nincsen az Úr 
Jézus Krisztussal semmi közösségük. Ez sem üdvözítő hit. Ez 
csak az értelemben van meg, üres beszédben mutatja, hogy él, 
de nincsen benn az ember szívében. Ez is csak részhit.

Hogy jutunk a hitnek teljességére? Isten igéje egészen vi
lágosan felel erre a kérdésre, amikor azt mondja, hogy Krisztus
hoz kell járulnunk. A mennyeknek országából, a mi Urunk Jé
zus Krisztusunktól, az élet forrása indul el felénk. Hiv minket 
kegyelemből. Járuljunk hozzá! így jutunk az Istennel közösség
re. ő  közeledik hozzánk, közeledjünk mi is Őhozzá. A Krisztus
hoz járulás feltétele a hit teljessége. A hit teljességére való ju
tásnak az ilyen útja pedig a krisztushoz járulás.

Azt jelenti tehát a Krisztusban való hit, hogy járulj őhozzá. 
Azt mondja az Ür: Aki én hozzám jön, azt én semmiképpen ki 
nem vetem. Járulj hát Jézushoz.

Akkor, amikor Jézus itt járt ezen a földön, hosszú útakat 
tettek meg az emberek azért, hogy közelében lehessenek. Mi bol
dogabbak vagyunk, mint azok, akik Krisztus korában éltek. Ne
künk nem kell sehová zarándokolnunk. Velünk van minden na
pon, mind a világ végezetéig. Amikor a férfi kenyérkereső mun
káját végzi, gondolataiban és imádságaiban odajárulhat az Ür 
Jézus Krisztus elé. Amikor a nő az otthon háztartási munkájá
ban sürgölődik, gyermekeit gondozza, ott van a Jézus Krisztus 
egészen közel mellette, ő  is oda járulhat a Jézus Krisztushoz. 
Elmondhatja örömeit, gondjait. Amikor a beteg ott fekszik a 
szenvedések ágyán, ágya szélén ott ül Jézus Krisztus. A betegnek 
nem kell útnak indulnia, utazás nélkül lehet Jézus Krisztusé.

Járuljunk hát az Ür Jézus Krisztushoz mindnyájan, minden 
napon. Különösen akkor járuljunk hozzá, mikor a lelkiismere
tünk szemrehányást tesz bűneink miatt. Igaza van a lelkiismere
tünknek, mert mi Jézus nélkül elveszett és elkárhozott emberek 
vagyunk. Vigyük hát oda eléje minden mi bűneinket. Hatalma 
van reá és akar is bűnbocsánatot adni. Csak akkor lehetünk bol-
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dogok, ha Jézus Krisztus megbocsátja bűneinket. Járuljunk az 
Ür elé igaz szívvel.

Lehetnek nagyon sokan ebben a templomban, akik igv 
gondolkodnak: ismerem a szívemet és tudom, hogy gonosz és 
utálatos, hát hogyan járuljak én akkor igaz szívvel az Ur Jézus 
Krisztus elé? Nem léphetek az Ur elé igaz szívvel! Figyeljetek fel 
testvéreim: legyen a mi szívünk akármilyen gonosz és utálatos, 
mi oda járulhatunk az Ur elé úgy, ahogyan vagyunk, teljes nyo
morúságunkban, úgy amilyennek a mi lelkiismeretünk lát min
ket és bizonyságot tesz előttünk. Legyen áldott az Istennek a 
neve azért, hogy van egy olyan hely, ahova teljes őszinteséggel 
tudunk menni, ahol olyanok lehetünk, amilyenek vagyunk. Ak
kor kerülünk igaz szívvel az Ur elé, ha úgy járulunk oda eléje 
minden képmutatás nélkül, amilyenek vagyunk. Járuljunk te
hát csak úgy Jézus Krisztushoz, ahogyan vagyunk.

Azt mondja azonkívül még az ige, hogy a hitnek teljes
ségével kell járulnunk az Ur elé. Itt újra felmerül az a kér
dés, hogyan járulhatok a hitnek teljességével az Ur Jézus 
Krisztushoz, hiszen én nagyon jól tudom, hogy milyen gyenge 
az én hitem. Isten azt mondja az Ő igéjében, hogy Ő az össze
tört nádszálat nem töri össze és nem oltja el a füstölgő gyertya
belet. A tónak a partján sok-sok nád terem. Nincsen semmi kü
lönösebb értéke. Hogyha pedig méghozzá az a nád össze is van 
törve, akkor meg igazán nem ér semmit. Amikor a gyertya ki
adta erejét és a vége felé pislákol már, csak füstölög már, bi
zony nem világít s inkább csak bosszantására van azoknak, akik 
körülötte ülnek.

Nézzétek, milyen csodálatos Istennek a kegyelme, hogy ha 
a mi életünk úgy össze van is törve, mint a darabokra tört nád
szál, ő  még akkor is gondot visel ránk és hogyha a mi életünk 
csak boszantására és szenvedésére van más embereknek, mi az 
Ő számára nem vagyunk boszantás és szenvedés. Azt szeretném 
mondani néktek, hogy mi nyomorult, gyengehitű emberek akkor 
járulunk a hitnek teljességével az Úr Jézus Krisztushoz, ha nem 
engedünk semmiféle akadályt közbelépni közénk és Krisztus 
közé. Minél nagyobbak az akadályok, minél nagyobbak a két
ségbeesések és a harcok a mi életünkben, annál bizonyosabb és 
teljesebb a hitünk. Ne engedd tehát, hogy bűneid nagysága, 
vagy ennek a világnak sok-sok akadályozó ereje megakadályoz
zon abban, hogy oda törekedj magad az Ur Jézus Krisztushoz. 
Ez a hitnek teljes bizonyossága. Néha ad ugyan az Ür csodálatos, 
vigasztaló és megnyugtató órákat is, amikor örömmel és boldog
sággal látjuk az Ő orcáját, azonban egészen bizonyos, hogy en
nél sokkal nagyobb a hitbizonyossága azoknak az embereknek, 
kik nyomorúságon, szenvedéseken törték át magukat Krisztus
hoz. Ne kételkedjél hát. Miért kételkedsz, hogy vájjon van-e Is
ten, vájjon igaz-e, amit az írás mond? Jöjj te is az Ür Jézus 
Krisztushoz! Ha mást nem tudsz mondani, akkor mondd ezt: „Is
ten, ha vagy, mentsd meg a lelkemet, ha van!“
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Ez is a kereső hitnek imádsága már. Adja meg az Úr Jézus 
Krisztus minékünk mindnyájunknak ezt a kegyelmet, hogy oda 
járulhassunk ő  hozzá, a hitnek teljességével és igaz szívvel.

Kedves testvéreim Magyarországon, Észtországban és Finn
országban! Ti, akiket az Isten évezredes különlét után sokezer 
kilométer távolságról újra egymás felé irányított, nézzétek, hogy 
néz le a mennyből az Ür reánk, mikor így együtt vagyunk mind
három nép kegyelme trónja előtt, messze az Északi Jegestenger
nek a partjától le egész idáig Magyarországnak csodálatos 
gyümölcstermelő völgyeiig és hegyeiig, mikor együtt ott állunk 
az Isten kegyelme trónja előtt, Isten népe vagyunk. Legyünk 
mindig az Isten népe! Add ehez a te kegyelmedet Ür Jézus Krisz
tus! Ámen.

Dr. Mannermaa J. A.,
sului (Finnország) püspök.

Látni Jézust.*)
Szentháromság után! 12-ik vasárnapra.

János ev. 12, 21.
A zsidók nagy ünnepére felment néhány görög is. Azt 

mondja róluk az írás, hogy imádkozni jöttek. Keresték tehát az 
élő Istent.

Pál apostol igazolta, mikor később az athéni Aeropaguson 
görögökről beszélt, hogy őket igen vallásos népnek találta. 
(Csel. 17:22, 23.) A sok istennek szentelt oltár között talált egyet, 
amely az ismeretlen istennek volt emelve.

Ezek az ünnepre feljött görögök igazolják Pál állításának 
az igazságát. Ők ilyen keresői voltak az ismeretlen istennek. Bi
zonyára az Isten utáni vágy volt az oka annak, hogy megtették 
azt a hosszú utat egész Jeruzsálemig.

Mit találtak ott?
Látták a gyönyörű templomot, pompával teljes istentiszte

letet, áldozatbemutatásokat, ünnepélyes papi sereget ragyogó 
ruhákban és hallottak igen sok beszédet, beszédet és ismét csak 
beszédet.

Bőségesen külsőségeket, de oly végtelen kevés igazi életet.
És hozzá még sok olyat, ami éppenséggel ellenszenves volt 

nekik. A templom udvarát, tele zajongó néppel, kufárokkal, 
pénzváltókkal és mindenféle kegyesnek nem mondható viselke
dést. Úgy látszik, hogy az istentisztelet és a vásári zaj igen jó 
békességben megfértek egymás mellett.

Megelégítetlen szívvel fordultak el. Nem találták meg azt, 
amire szívük vágyott.

Akkor hallottak Jézusról. Fölébredt újra a reményük. Talán *)

*) A szerző a finn kültnisszió társaság lelkésze, aki a finn-észt-magyar 
lelkészt konferencián résztvett.
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nála megtalálhatnák azt, aminek keresésére jöttek. Találkoztak 
Jézusnak néhány tanítványával és azt mondták nekik: „Uram, 
szeretnénk látni a Jézust.'1

Erről mondjunk el néhány szót.
1. A kérésben „Szeretnénk látni Jézust", összpontosul az 

emberi szív egész Isten utáni vágyódása. Az ember vallásosnak 
van teremtve és bárhogy igyekeznék is kitépni szívéből az Isten 
utáni vágyat, ez sohasem fog neki teljesen sikerülni. Majdnem 
semmire fojthatja el, de az valahol mégis csak megvan és egész 
váratlanul fölébredhet, mikor az ember valami különleges hely
zetbe kerül. Gondolhatja, hogy teljesen megszabadult tőle, pe
dig csak valami babonával cserélte fel a hitét.

Ezrek hasonlítanak ezekhez a görögökhöz abban, hogy az 
ismeretlen istennek szolgálnak, alig vallva ezt be önmaguk előtt 
is. Ez már sokszor abban is megnyilvánul, hogy keresnek vala
mit, ami teljesen kielégíthetné őket, de nem tudják hol találhat
nák azt meg. És ilyenkor gyakran támaszkodnak holmi vallás
pótlékokra, teozófiára vagy más hasonlóra, élő hit helyett.

Milyen komoly dolog is az, mikor az ilyenek lelkűk nagy 
ürességében néha hozzánk, keresztyénekhez jönnek megnézni, 
megvan-e nálunk az, amire ők leginkább vágynak. És sokszor jár
nak úgy, mint a görögök a zsidók ünnepén. Megelégítetlenül 
fordulnak vissza. Csak léleknélküli istentiszteletet láttak. Formá
kat és külsőségeket. Kevés valóságos belső lelkesedést. Kevés 
olyat, ami Isten hatalmában volna. Sok képmutatást. Kicsinyes 
vitatkozásokat. És beszédeket. Sok beszédet. Szavakat, melyek
ben sokszor maguk a beszélők sem hittek.

Csakhogy Isten országa nem beszédben van, hanem erőben.
Mit mondhatunk mi nekik? — Azt mondjuk: „Ne miránk

nézzetek, menjetek magatok Jézushoz. Mi csak igen gyenge cse
répedények vagyunk, melyekben az örökélet csak a legalsóbb 
fokán van meg. Krisztus még nem formálódott ki bennünk. Mi is 
bűnből és a Sátán rabságából jövünk és mind ennek még sok 
nyomát hordozzuk. Ne miránk nézzetek, menjetek magához az 
élő Jézushoz."

Ó, bár oda tudnánk őket vezetni.
Bár csak a Szentlélek megadná nékünk azt a kegyelmet, 

hogy megjelenthetnénk nekik Jézust legalább annyira, hogy ezek 
a keresők ott maradnának Jézus előtt.

Hiszen akkor a legjobbat, a legnagyobb eredményt értük el.
Mennyire felelősségteljes és nehéz a Krisztus szolgájának 

lenni.
2. Szeretném, ha ez a prédikáció olyan „görög" kezébe ke

rülne, aki az élő Istent keresi. És szeretném, ha elfordíthatnám 
tekintetedet az emberekről, intézményekről, formákról és szer
tartásokról és mindenről, ami akadályoz, elhomályosít és meg
zavar téged és odafordíthatnám tekintetedet az élő Krisztusra.

Egyedül benne van segítség. Semmi másban.
Neked is meg kell látnod Öt. Neked élő viszonyba kell ke-
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rűlnod ővele, meg kell tapasztalnod, hogy Ő ma is élő valóság, 
aki a te lelked bajára is tud segítséget adni. Csak akkor érted 
meg, hogy mi a keresztyénség. Akkor fogod szívesen megbocsá
tani azt a sok emberi gyöngeséget, amivel magadkörül találkozof.

Mindig emlékeznünk kell rá, hogy a keresztyénség maga az 
élő Krisztus.

Mellőzzünk el minden mást és csak ezelőtt az egy személy 
előtt álljunk meg.

Az élő keresztyénség lényegében két személy közötti eleven 
kapcsolat. Semmi más. A többi csak ennek a következménye.

Művelt emberre gondolok most. Ez a prédikáció kezébe ke
rült. Kissé bizalmatlanul elkezdte olvasni. Vájjon tud-e ez adni 
neki valamit valóban?

Engedd meg, hogy elmondjam, milyennek képzellek.
Azt mondod, hogy rendes, meg nem tért, e világ embere 

vagy. Az életed ennek a világnak a forgatagában múlik, — 
munka, küzdelem, bánat, olykor-olykor öröm és boldogság is. 
Felüdülésül megfordulsz egyik-másik szórakozó helyen, ahol egy 
pillanatra elszakadhatsz a mindennapi élet taposó malmától és 
elfelejtheted sokféle bosszúságodat.

A valóságban kielégítetlen szomjúság gyötör téged. Az élet 
oly hiábavalónak és céltalannak tűnik föl. Magad sem tudod, 
hogy tulajdonképen mi bajod. Úgy tűnik föl, mintha semmi kö
zöd sem lenne a vallásossághoz, de a valóságban szép csöndben 
meglehetősen vallásos vagy. A te szívedben is van egy oltár az 
ismeretlen Istennek. Vannak pillanatok, mikor csöndben letér
delsz ez előtt az oltár előtt és imádkozol. Néha egész nagy lelki 
szorongattatás közepette imádkozol.

Templomba menni és papot hallgatni még sincs kedved. Az 
előítélet magas fala áll előtted. Meg azután, — csak nem áll
hatsz be olyan úgynevezett hívőnek. Tudat alól eredő ellenszenv 
teszi ennek még a gondolatát is lehetetlenné.

És mégis vágyódsz valami után, ami tényleg kielégíthetne 
s néha megsejted, hogy az csak egyedül Isten lehet.

Hogyan találhatod meg, ami után vágyódol?
A mai ember a vallásban a valóságot keresi! Másodszor pe

dig a természetességet!
Minden külső pompa, üres formaság, régi szertartások el- 

idegenítőleg hatnak arra, aki még nem jutott kapcsolatba a Lé
lekkel. Az, aki belekapcsolódott a lényegbe, hagyja, hogy azok 
megmaradjanak üres díszként azok miatt, akiknek ilyenre is 
szükségük van. Ha tudniillik látja azok mögött az élő valóságot. 
Különben ő is az élő Lélek fölösleges pótlékának látja azokat. 
De aki még azokat nem szokta meg, könnyen valósággal szen
ved az üres külsőségek miatt, mert nem engedik őt eljutni a ter
mészetes, egyszerű valósághoz, amire ő mindenek előtt vágyik 
lelkiekben is.

Szeretne olyan vallást, aminek az ő mindennapi életében gya



korlati jelentősége Vart. Azért akarja úgy megismerni a keresz- 
tyénséget, hogy az számára megtapasztalt valóság legyen. Olyan 
sok szó és mondás van, melyek mögé rejteni szoktuk szívünk
ben uralkodó lelki sántaságot. Vannak tantételek, amelyeket az 
élet már régen elhagyott, úgy, hogy csak a külső héj maradt az 
ember kezében. Vannak régi szertartások, melyek valamikor a 
lélek „edényei11 voltak, most az élő tartalom kiveszett belőlük, 
de az emberek annál szenvedélyesebben ragaszkodnak a régi 
„edényekhez.11

Olyan sok minden van, ami felhalmozódott az élő Úr és a 
kereső lélek közé.

Keresztül kellene mind ezen jutni egész az élő valóságig 
úgy, hogy az ember megtapasztalhassa annak megújító erejét.

Az életet egyöntetűvé kell tenni. A keresztyénség nem lehet 
csak valamiféle ünneplő ruha, amelyet bizonyos alkalmakkor fel
veszünk, de ami nélkül megvagyunk másutt. Nem lehet olyan 
ügyirat, amely az életnek egy bizonyos fiókjában van becsukva. 
Nem. A keresztyénségnek az egész életet megújító, uralkodó 
erővé kell lenni.

A lélek elégedetlen mindaddig, míg nem jutott teljesen 
Krisztus uralma alá. Azért ez az imádsága: „Látni akarjuk 
Jézust.11

3. Hogy teljesítheti az Ür ezt a kérést?
Természetesen nem szabhatjuk meg, hogyan járjon el az 

Úr minden egyes emberrel szemben, már csak azért sem, mert 
ebben semmiféle meghatározott formát nem lehet fölállítani. Mi
kor itt az Űr meglátásáról beszélünk, akkor az üdvösségnek 
olyan megtapasztalására gondolunk, ami által az ember élő kap
csolatba jut a láthatatlan világgal, megtapasztalja annak a való
ságát s így a Krisztustól legyőzött emberré lesz. Az utak e ta
pasztalat elnyeréséhez természetes, hogy különbözők minden 
egyes embernél. Az Úr mindenkivel úgy bánik, ahogy arra kinek- 
kinek szüksége és lehetősége van.

Nem várhatjuk tehát, hogy úgy lássuk meg Jézust, mint 
első tanítványai a Jordán partján. A mi testi szemeinknek Ö nem 
jelenik meg.

Nem igen szabad várnunk, hogy úgy találkozzunk vele, mint 
Pál a damaskusi úton. Hisszük, hogy Ö akkor valóban találko
zott az élő Úrral és látta az ő dicsőségét. Ennek volt a következ
ménye, hogy egy időre megvakult.

És nem is szabad kérnünk valamiféle látomást, amelyben az 
Úr megjelenne nekünk és így valósággá tenné magát számunkra. 
Nem kétséges, hogy Ö megjelenhetne így, de mivel ez nem tarto
zik az ő  rendes lélekmentő eljárásához, nem merünk ilyesmire 
gondolni, bár egy-egy Sundar Singh-féle egyéniség, kifejezetten 
ilyen látomás következtében tért meg. Jézus meglátásával, mint 
már mondottuk, olyan belső érintkezésre gondolunk, amely meg
győz bennünket az ö  élő valóságáról és megérezteti velünk az 
öbelőle kiinduló megújító erőt. Mert mi nem valami elhatározá
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sok vágy saját magunk döntése folytán leszünk keresztyénekké 
— bármennyire szükségesek is ezek —, hanem azáltal, hogy a 
láthatatlan megragad és legyőz minket. Nekünk valósággal fe
lülről kell születnünk. Az Úrnak meg kell ragadni minket és va
lami újat kell teremteni bennünk.

így a hitünk nem valami ész-hit többé, a dolgoknak ész
szerű következtetések alapján való igaznak tartása, nem is va
lami erőlködés „hinni azt, amit nem lehet hinni“, hanem éppen 
olyan természetes viszony a láthatatlan valóságokhoz, mintha 
azokat saját szemeinkkel látnánk.

Éppen ez a legkülönösebb a keresztyén hitben: az a nem lá
tott dolgoknak a valósága. (Zsid. 11, 1.)

A hit, az élő hit, Isten ajándéka, Isten munkája mibennünk. 
Hogy tehát ez a mi életünkben valósággá lehessen, az élő Úrral 
kell találkoznunk.

És ehhez most még néhány gondolatot fűzök, ami segítsé
gére lehet az Urat keresőknek.

4. Tudomásom szerint csak egy hely van, ahol az Úr úgy 
találkozik az emberi lélekkel, hogy ebben a nagy változás meg
történik. Jézus maga utal erre a Nikodemussal folytatott beszél
getésével. Ez a Golgota keresztje.

„Amiképen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképen 
kell az ember fiának felemeltetnie. Hogy valaki hisz őbenne, el 
ne vesszen, hanem örök élete legyen.1' (János 3, 14—15.)

A kereszt áll az élő keresztyén igehirdetés középpontjában, 
mert hiszen csak a keresztből árad az az erő, amely újjászülhet. 
Azért volt Pál apostol igehirdetése a kereszt prédikálása. „Én is 
mikor hozzátok mentem atyámfiai, nem mentem, hogy nagy 
ékesszólással vagy bölcseséggel hirdessem néktek az Isten bizony
ságtételét. Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak közietek, 
mint a Jézus Krisztusról, arról is mint a megfeszítettről." — A 
keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesz
nek, de nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje.

Egyfelől a zsidók jelt kívánnak, másfelől a görögök böicse- 
séget keresnek. Mi pedig a Krisztust prédikáljuk, mint megfe
szítettet, a zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig 
bolondságot, ámde magoknak a hivatalosaknak, úgy zsidóknak, 
mint görögöknek, Krisztust, Istennek hatalmát és Istennek böl- 
cseségét."

E botránkozást ki nem kerülheted, ha a megtartatást aka
rod megismerni a Jézus Krisztusban.

Sokan igyekeznek eltávolítani a keresztnek botránkozását. 
Ennek következtében belőlük lehetnek vallásos gondolkozású 
keresztyének vagy keresztyén felfogású vallásos emberek, csak 
hogy nem tudnak semmit az újjászületés csodájáról. Már pedig 
ez a legfontosabb.

„Bizony, bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem szü
letik, nem láthatja meg az Istennek országát", mondta Jézus Ni- 
kodémusznak. (János 3, 3.)



És ha bennünk ez a csoda meg nem történik, minden keresz
tyén buzgóikodásunk csak a lelkileg halott ember gondolata és 
munkája, —- amilyen a Jézus korabeli farizeusoké volt.

A kereszt igéjében végtelenül mély isteni bölcseség rejtő
zik. Mélységét meg sem tudjuk mérni, mert sokkal mélyebb 
„misztériumot" tartalmaz, semmint sejtenénk. A kereszten va
lami hatalmas dolog történt: mi csak nézzük távolról és csak 
megállapíthatunk valamit Jézus áldozatának áldásaiból. Talán a 
halálon túl jobban megértjük. Most nem terjed messzebb az ér
telmünk néhány nagy vonás megfigyelésénél.

De nem is azért adatott nekünk a kereszt, hogy eszünk éles
ségét gyakoroljuk rajta, — habár ez meg van engedve és ennek 
is van értelme, ha a Szentlélek fénye és vezetése mellett történik, 
— hanem az azért adatott, hogy hirdettessék! A benne rejlő 
isteni erő és bölcseség nem a gondolkodás, hanem az élő kap
csolat útján lesz valósággá. S ha magunk megtapasztaltuk annak 
erejét és érezzük naponkénti megújítását, akkor mi hirdetjük a 
keresztrefeszítettet, mégha a mai vallásos lelkületüeknek és böl
cseknek ép oly botránkozás is, mint az őskeresztyénség korában 
és pedig azért, mert mégis csak Ö az egyetlen megújító erő, 
amelyet a bűnös keres.

Egyedül a keresztnél találkozhat a szent, élő Isten a tisztá
talan, bűnös emberrel. Ezért a Lélek minden szabadulást keresőt 
a kereszthez vezet. Az út sokféle lehet, de mind a keresztnél vég
ződik, mert ez az a „szoros kapu", amelyen át az út a mennyek 
országába vezet. S ha az ember más úton, mint a szoros kapun át 
akar a mennyek országába jutni, egyszer észre fogja venni, hogy 
megcsalta önmagát.

És épen azért, mert az a kapu szoros, sokan szeretnének va
lamivel könnyebb utat találni. De más út nincs.

És milyen szűk ez! Először is: ezen át az ég útjára nem jut 
egyetlen bevallatlan bűn sem.

Ebből következik, hogy a kereszt a világ legszigorúbb ítélő
széke. Itt megvizsgálják a bűnösnek legbelsőbb, legtitkosabb 
gondolatát is. Itt lelepleznek mindent, alaposan és kérlelhetet
lenül. Minden bűnről számot kell adni.

Ha a bűnös ebbe belemegy, ha ő maga kezdi elítélni a bűnös 
gondolatait, szavait és cselekedeteit, akkor utalnak néki az érte 
is meghalt Megváltóra, aki szent és drága vérével teljesen eleget 
tett az ő bűneiért is.

Ez az elégtétel évszázadokkal ezelőtt történt, de a bűnös 
csak most nyeri el abból az élő részt, mert nem tételezhető fel, 
hogy bűneit elítélvén, most még ő tapossa meg lábaival Krisz
tus szent vérét újabb szolgálatával a bűnnek.

Ezért nincs bocsánat megtérés nélkül.
Ha volna, ez a szent vér kigúnyolása lenne. Ha Isten a meg 

nem tért, bűnben élő-embernek megbocsátana, míg ez arcátlanul 
folytatja gonosz tetteit, ez minden erkölcsi jogrendszer meg
ingását jelentené. Ez egyenesen azt jelentené, hogy Isten kedvez
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a bűnnek. A bűn oly jelentéktelen valami lenne, hogy annak 
folytatása megengedett volna, ha a meg nem tért is minden to
vábbi nélkül bocsánatot kapna rá.

Isten sohasem tesz így. Sokkal többe került neki a bűn, sem
hogy ilyen könnyen kezelhetné. Az Jézus Krisztus halálába ke
rült. Ezért követeli az Ür a bűnöstől, mielőtt Ö maga könyö
rülne, hogy teljesen ítélje el életében a bűnt.

De ugyanakkor, mikor a bűnös így elítélte magát, megnyí
lik előtte a kegyelem teljes égi bősége Krisztusban. Ép ott, ahol 
elítéli magát, közeledik hozzá az Isten tökéletes kegyelme, a bo
csánat, — minden bűnének, kicsinek és nagynak, titkosnak és 
nyilvánosnak, legyőzöttnek és le nem győzöttnek, réginek és 
frissnek a bocsánata. S azonfelül őt megtisztítják minden 
bűnétől.

Másodszor tehát: A kereszt nemcsak a legszigorúbb ítélet, 
hanem a legnagyobb kegyelem helye is.

De ez még nem elég. Harmadszor: a bűnösnek mintegy a 
kereszten kell keresztülmennie. Akkor a régi teremtés a keresz
ten marad, megfeszíttetik a Krisztussal együtt s megtapasztal
hatja, hogyan változik át új teremtéssé az által, hogy Krisztus 
vesz lakozást benne.

És lám, most új teremtés lett. Ami régi, az eltűnt és min
denek újjá lettek. A kereszt elválasztja őt mindentől, ami régi. 
A kereszt egyik oldalán maradnak a világ, a bűn és a bűn szol
gálatában eltelt előbbi élet, a másik oldalon van, Krisztus és 
Isten Lelkének ereje az új teremtésben. Azt mégsem szabad úgy 
érteni, hogy a keresztrefeszítéssel minden előző elpusztult és 
hogy az ember így bűntelenné vált volna. Semmiesetre sem. 
Inkább úgy kell érteni a dolgot, hogy a réginek az uralkodó ha
talma megszűnt, az újé pedig elkezdődött. Mert ha mindez meg
történt tény is az Isten szemében, nekünk csak hitben van meg, 
ami annyit jelent, hogy a lélek és a test közötti harc folytatódik 
a halálig. És ha a testnek újra hatalmat adunk, visszaesünk előző 
állapotunkba.

így tapasztalhatjuk meg a kereszt előtt az égi erők való
ságát.

Amikor bevalljuk bűneinket, teljesen átadjuk magunkat az 
Úrnak és elítéljük régi életünket s amikor hiszünk Jézusban és 
elfogadjuk kezéből a teljes bűnbocsánatot, akkor ez a hit meg
nyitja nekünk az ég ajtait és mi láthatjuk lélekben Krisztus gyö
nyörűségét.

„Boldogok a tisztaszívűek, mert ők az Istent meglátják.11
„Ha hited volna, megláthatnád az Isten dicsőségét.11
5. Miért oly kevesen tapasztalják meg ezt? Röviden azt fe

lelhetjük: az ember saját nagysága az akadály.
„Mert tekintsétek csak a ti hivatásotokat atyámfiai, hogy 

nem sokan hivattak bölcsek test szerint, nem sokan hatalmasok, 
nem sokan nemesek; hanem a világ bolondjait választotta ki ma-
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gának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket; és a világ erőt
lenéit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az 
erősöket; és a világ nemtelenek és megvetettjeit választotta ki 
magának az Isten és a semmiket, hogy a valamiket megsemmi
sítse, hogy ne dicsekedjék Ö előtte egy test sem.“ (I. Kor. 
1, 26— 29.)

Ki akar esztelen lenni? Ki akarja bevallani, hogy ő gyönge? 
Ki akar a nemtelenek és megvetettek közé tartozni? Ki lenne 
szívesen semmivé?

Mindez a természetes, büszke, öntelt, bölcs, jó, dicsekvő, 
magát fölmagasztaló embernek valami rettenetes dolog. Ez any- 
nyi mint keresztre feszíteni őt, hogy kínlódjon és lassú halállal 
múljon ki. Ki egyezne ilyesmibe bele?

Ezért a megváltás nem is az ember működéséből jön létre, 
az teljesen az Isten munkája, az Isten csodája!

Pál volt ilyen csoda. Értelmileg magas fokon állott. Az em
beriség legtehetségesebbjei közé tartozott, de Krisztusnak a szol
gája volt.

Augustinus is ilyen csoda volt. Ugyancsak Luther és sok más
ezer.

A keresztyénség nemcsak az értelmetlenek számára van, bár 
azokat sem zárja ki, mint az emberi filozófiák és rendszerek. 
Tagjai között mindig voltak nemes nagy lelkek, a világ legna
gyobbjai közül is. Vannak ilyenek ma is.

És Pál szavai mégis helytállók. Isten az üdvösségre az aláza
tosakat választotta. Választhatta volna pl. a szépeket, vagy a na
gyokat, vagy a bölcseket, vagy az erkölcsösöket, vagy a tehetsé
geseket, stb. De ő az alázatosakat választotta. Itt a világban a 
nagyság, dicsőség, hatalom és kiválóság erős hatással van a 
gyönge emberi természetre. Az ember mindig valami akar lenni. 
S amikor többre értékeli azt a dicsőséget, ami emberektől van, 
mint azt, amit Isten ad, akkor nagy ostobaságában teremtettet 
kezd imádni a Teremtő helyett és nem akar az lenni, ami ő a 
valóságban.

A valóságban ő igen nyomorult ha nem meri is ezt önmagá
nak bevallani. Ha ezt mások mondják róla, sértésnek veszi. Nem 
ismeri magát jól, sokat képzel magáról. Ezért mikor Isten el
kezdi megmentő munkáját, rendesen annyi szomorúságot, bajt 
és szerencsétlenséget küld az emberre, hogy annak meg kell lát
nia, milyen hitvány a valóságban.

Azután elküldi a Szent Lelket, hogy megnyissa az ember 
szemét annak meglátására, milyen nyomorúság lakozik lénye 
legmélyén. S csak így megalázva, megüresítve hajlandó az em
ber letérdelni a kereszt elé.

„Boldogok a lelki szegények. 
„Boldogok akik sírnak."
„Jaj néktek, ti gazdagok!" 
„Jaj néktek, ti bővölködők!"
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Á szegényeknek pedig az eVafigélíom hirdettetik.
Űk láthatják meg Jézus dicsőségét.

U. Muroma,
a finn missziótársaság lelkésze.

Ford.: Garam Lajos.

A fundamentum.
István király ünnepére.

I. Korinthusi lev. 111.—11.
Jaj annak az épületnek, amelyet rossz fundamentomra épí

tettek! . . .  Eljön az idő, amikor nagy lesz annak a romlása! . . .  
Jaj, annak az életnek, amelyet hitvány fundamentomra építet
tek! . . .  Eljön az idő, amikor nagy lesz annak a romlása!. . .

A mai Ige arról tesz bizonyságot, hogy Isten akarata min
den élet egyedüli fundamentomává a Jézus Krisztust tette, 
„őbenne élünk, mozgunk és vagyunk — őtőle, őáltala és őreá 
nézve vannak mindenek!" (Ap. csel. XVII.-28. Római lev. XI-36.) 
Jaj, tehát annak az életnek, amely nem épül erre az Istentől ve
tett, egyedüli fundamentomra! Eljön az idő és nagy lesz ennek 
a romlása!

Hitetlen ellenkezéssel hányszor szembeszállt már az ember 
ezzel az örök isteni törvénnyel. A kőszikla helyett, a Krisztus 
helyett, hány emberélet épült már mocsárra, ingoványra, vagy 
éppen tűzhányók lábára! Nagy -bizakodással hányszor épít az 
ember Krisztus helyett önmagára — elfeledkezve, hogy Isten 
kegyelme által vagyunk, amik vagyunk!. . .  Hányán próbáltak 
már „szerencsét" azzal, hogy rábízták magukat a protekció hul
lámaira, befolyásos összeköttetésekre, emberek barátságára — 
mit sem törődve azzal, hogyha az Ur nem építi a házát hiába fá
radoznak annak építői!. . .  Hányán tekintették életük biztos 
fundamentomának e világ gazdagságát, megmosolyogva az 
Igét, amely ezt mondja: e világ elmúlik és annak kívánsága 
is!. . .  És hányszor csalódott már az ember! Nagy kudarcok 
után véres homlokkal tántorgott vissza összeomlott élete rom
jai közül, mikor kőszikla helyett futó homokra épített. Hány
szor érkezett veszteségek temetőjébe, amikor pedig arra számí
tott, hogy tündérország kapuja nyílik meg előtte. Bátor maga
bízásunk hányszor változott emésztő kétségbeeséssé — emberek 
barátságából hányszor lett emberek haragja és gyűlölete — 
gazdagságunkból hányszor csak a szegénység nyomora maradt 
m eg. . .  mert más fundamentomot senki se vethet azon kívül, 
amely vettetett, mely a Jézus Krisztus!

Ma pedig hadd prédikáljam tovább ezt az örök törvényt: 
Isten akarata a nemzeti élet fundamentomává is a Jézus Krisz
tust tette. Országok jövendője, népek sorsa, nemzetek élete is 
attól függ: ráépítik-e életüket a kőszikla fundamentomra, a
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Krisztusra! Jaj annak á nemzetnek, amely Istentől kapott életét 
nem építi erre a talapzatra. Jaj, annak az országnak, melynek 
támasza, talpköve nem az egyetlen, az örök fundamentom: a 
Krisztus! Borzalmas bukások, félelmetes alázuhanások, elmúlt 
dicsőség és kihalt nemzetek temetője mind arról beszélnek, hogy 
az élet fundamentomának megválasztása mindig végzetes pilla
nat a nemzetre nézve. Igaza van Luthernek: „A Krisztus által 
vagy megtartatunk, vagy megítéltetünk — harmadik eset 
nincs!11. . .  Isten törvényt szabott, hogy népünk megtartója is 
csak a Krisztus lehet. Elhatározását paranccsá tette, hogy nem
zetek jövendőjének munkálója, holnapjának ajtaja, megmara
dásának fundamentoma mindörökre csak a Jézus Krisztus. Élet 
és halál — kegyelem és ítélet függ attól: rá mer-e hagyatkozni 
egy nemzet a kőszikla fundamentomra, a Krisztusra!

Istenem, hányszor építettük már ingoványra és mocsárra 
magyar nemzeti életünket! Voltak idők, amikor a nemzeti éle
tünk egyetlen fundamentomának azt tartották: legyen gazdag 
a magyar. Emeljétek ki a szegénység szakadékéból és megújul 
ez a nemzet! „Szántsátok fel a sok ugart — kiáltja a nagy 
Széchenyi István — mert Magyarországon annyi a parlagon he
verő föld, hogy más országot már az is gazdaggá tenne!11. . .  
Koldus nép, csak szolga nép lehet, bitangja minden nációnak. 
Magyar! ha élni akarsz, építsd életedet biztos gazdasági ténye
zőkre és tied az élet, a dicsőség, műveltség, szabadság!. . .  És 
megindult a nagy munka. Már két nemzedék dolgozott rajta 
megfeszített erővel, amikor jött a világháború és szétszórta 
minden gazdagságunkat. . .  kincseink hadikölcsönbe vesztek .. 
gyermekeinknek Hollandiában koldultak kenyeret!. . .  Oh, de 
megcsalt bennünket a hamis fundamentom!. . .  összeomlott 
minden, amit ráépítettünk, de azért még ma is itt kisért a jelszó: 
Magyarországot csak a többtermelés mentheti meg!. . .  Az Isten 
igéje meg halkan ezt súgja a koldussá lett magyarnak: Más 
fundamentomot senki sem vethet!. . .

Majd újra próbálkoztunk! Megint más fundamentomra épí
tettünk. Lángoló lelkű hazafiak álltak elibénk és azt hirdették: 
megmaradásunk egyetlen záloga csak az lehet, ha nemzeti éle
tünket ráépítjük a szabadság fundamentomára. A jelszóra meg- 
mámorosodik a magyar! Századokon keresztül vérével írja sza
badságlevelét. Odaadja aranyát, ezüstjét, ifjúságát. . .  igába 
töri m agát. . .  küzdelmeinek földjéről legendák szállnak fel és 
arról beszélnek: mi mindent égetett fel ez a nemzet azért, hogy 
nemzeti életét ráépíthesse az önállóságnak, függetlenségnek, sza
badságnak fundamentomára. S mire elkészültünk volna álom
palotánkkal . . .  ime, lelkűnkhöz csapódik rabmagyarok könnye, 
elszakított testverek siralma s mi tehetetlenül nézzük miként 
pusztul a magyar élet, a magyar lélek a mindent felőrlő rab
ságban! . . .  Ezer kétségek közt észrevesszük-e, hogy vérző, ma
gyar szíveken újra kopogtat az Ige: „Más fundamentomot senki 
sem vethet. . .
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De keserves csalódások után is megint másutt kerestünk 
biztos alapot nemzeti életünk számára. Hirtelen megláttuk ár
vaságunkat, hogy úgy vetődtünk ide a Duna-Tisza tájára, mint 
testvértelen, árva nép, nemzetek tengerének ide csapódott hul
láma . . .  Keressünk hát barátokat! Kapcsoljuk életünket más, 
nagy népek életéhez! Simuljunk hozzájuk. Fogjuk meg az erő
sebb kezét. Építsük életünket bátor, erős szövetségesek ere
jére! . . .  Azt mondják, igy közeleghet csak felénk sírva vigadó, 
szegény magyarok jobb kora . . .  Pedig mi jól tudjuk, hogy a 
baráti hűség milyen könnyen meginog éppen a próbáló idők 
súlya a la tt. . .  pedig mi jól tudjuk, hogy a szövetség okmányát 
milyen könnyen széttépheti új érdekek ereje! Hányszor buk
tunk már el cserbenhagyó hűtlenség miatt ezer éven á t! . . .  
Hányszor kaptunk ostorozó, kemény leckét, hogy más funda- 
mentomot senki sem vethet. . .

Megtérni nem akaró, hitetlen nemzetség vagyunk! Meg
maradásunkat rá akarjuk építeni egyszer a „kulturfölényre", 
máskor a faj és vér összetartó erejére, vagy szenvedélyére. Az
után ott van a szociáldemokrácia, mely új életet akar építeni 
magyar földön a milliók ki nem elégített vágyaira, lázongó kö
veteléseire, nemzetköziségre és hitetlenségre . . .  Jusson eszünk
be az is, hogy Magyarországon havonként felüti még fejét egy- 
egy kommunista összeesküvés. . .  azok is új világot akarnak 
építeni az Isten-gyalázás, az oltárrombolás, az erkölcstelenség, 
a gyűlölet, a bosszú fundamentomára!

István király napján hadd világítson hát a nemzet szemébe, 
hadd kiáltson a fülébe az élet igéje: Más fundamentomot senki 
vethet azon kívül, amely vettetett, mely a Jézus Krisztus! . . .  
Lássátok, István király ezt értette meg! Szorongó szívvel látta, 
hogy menthetetlenül elpusztul a magyar, ha a nemzet életét nem 
építi rá a kősziklafundamentomra: a Krisztusra. Ezért lett nem
csak királya, de apostola is a magyarnak. Királyi pálcája terel
gető pásztorbottá lett, hogy népe elérkezzék a Krisztus kereszt
jéhez . . .  Lássátok, ezért látom én nagynak első királyunkat. 
Megérezte a szíve, hogy magyarságunk minden értéke csak ak
kor lesz áldás, ha odatartjuk a Krisztus megszentelő keze alá. 
István király meglátta, hogy népünk gazdagsága csak akkor vá
lik áldássá, ha a Krisztus evangélioma sáfárokká teszi ennek 
a népnek fia it. . .  sáfárokká, akik bizonnyal tudják, hogy kin
cseikről számadással tartoznak az élő Istennek . . .  Ő megláthat
ta, hogy a szabadság Istentől kapott, nagyszerű lehetőség arra, 
hogy a magyar is betöltse élethivatását, hogy munkájával bele
olvadjon más nemzetek kulturmunkájába és áldássá tegye életét 
minden népek számára. De meglátta azt is, hogy mindez csak 
a Krisztus vezérlete alatt sikerülhet. . .  Nemzetek szövetkezése 
is mindig annyit ér, amennyi komolyságot, önzetlenséget és hű
séget visz bele a Krisztus evangélioma. Politikai érdekszövet
ségnek gyenge fonalát, csak az erősítheti meg, aki idegen nem
zetek között is megteremtheti a testvériséget. . .  Ezért más fun-
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damentomot senki sem vethet. . .  mert csak Krisztusnak van 
nemzeteket megtartó hatalma.

Régen megállapították már a nemzet bölcsei, hogy István 
király idejében a magyar nép számára igazán élet-halál kérdé
sévé lett a Krisztus előtti meghódolás. A magyart nemzetté, ezt 
a földet hazává a Krisztus elfogadása tette. A magyar nem
zet életét köszönheti az örök fundamentomnak, a Krisztusnak.

A természettudósok meg azt mondják, hogy minden élet 
csak akkor növekedhetik tovább, ha ugyanazokból az erőkből 
táplálkozik, amelyek életre hívták. A bűzakalász nem élhet meg 
napsugár nélkül, harmat nélkül, esőcsepek nélkül, mert ezek 
hívták életre, földgöröngyök alatt ezek mozdították meg életét, 
hogy az alvó csirából kihajtson a kalász.

Nos, ha a magyar nemzeti élet megmentője és megindítója 
a Krisztus volt — akkor nemzeti életünk nem növekedhetik so
ha sem a Krisztus nélkül. Benne van elrejtve életünk, jövendőnk, 
megmaradásunk és növekedésünk. Higyjétek el, csak neki van 
olyan ostora, amellyel meg lehet tisztítani mai társadalmunk 
közszellemét. . .  Csak neki van olyan hatalma, amivel egy tá
borba lehet vonni az egymással farkasszemet néző társadalmi 
osztályokat. . .  Nála van a bölcseség, amely megoldja súlyos 
szociális problémáinkat, amelyek régóta sebzik nemzetünk tes
tét!. .. Az egy föld népe vele lesz csak egy nemzetté, testvéri 
közösséggé. . .  Kötelességeinkre ő  mutat rá, felelősségeinket 
Ö rázhatja fe l. . .  Nála van a jövendőnk kulcsa, mert az ő  vére 
váltság, kegyelem és megtartás a magyar nemzet számára is . . .

Ránk éppen csak annyi tartozik: bizodalommal építsük reá 
nemzeti életünket!

Nagy Miklós,
zalaegerszegi lelkész.

Szellemi front.
Szentháromság utáni 13-ik vasárnapra.

Dániel, 6, 10. v.
Az Ó-testamentom országai: Szibéria, Arábia és Egyiptom 

az utazóra gyakran egészen sajátságos mély benyomást tesz
nek. A vándor látja, hogy a nap lilaszínű dombok között alá
merül, a vörös-barna síkságra árnyak nőnek s távol a sivatagban 
arabot pillant meg, aki tevén vonul át a sárga piusztaságon. A 
a nap eltűnik; a magános vándor leszáll és egy kis szőnyeget terít 
a fövenyre. Nem tudja, figyeli-e emberi szem. Csak arra gondol, 
hogy elérkezett az imádság órája. Abba az irányba fordul, amely 
irányba — úgy gondolja — a szent város, Mekka, fekszik s míg 
a fáradt állatot magára hagyja, hogy pihenjen, ő térdre eresz
kedik, mély imádságba merülve fohászkodik: kis sötét sziluett 
az esti égen.

A leghatalmasabb benyomást ily alkalommal a jelenetnek
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a határtalan és mérhetetlen magányossága gyakorolja a figye
lőre. Ebben a fövénytengerben az egyetlen emberi lény Istennel 
van együtt. De a következő pillanatban az a gondolat merül fel a 
szemlélőben, hogy az ily istentisztelet soha nem lehet magá
nyos, sőt hogy a magányosság érzése teljesen elhagyja az imád
kozó vándort. Az imádkozó tudja, hogy a mohamedán világnak 
minden részében, Indiában, Perzsiában, Törökországban és 
Észak-Afrikában, millió ember, ugyanabban a szent órában 
hajtja meg térdét az eltűnő alkonyi fényben, egyetlen szent 
hely, a próféta városa felé tekint s míg ő ezzel a nagy soka
sággal együtt egyszerű imáját mormolja, a magányosságban 
egyetlen közös hit közösségébe olvad bele.

Ugyanaz a lelki kényszer, amely az arabokat a szent város 
felé fordítja, fogja meg Dániel prófétát is a felolvasott textus
ban. Ami azoknak Mekka, az neki Jeruzsálem. Jeruzsálem volt 
az ő szent városa, — s most ő fogoly a távoli Babilonban. Hon
vágy fogja el az elveszett templom után. Oly lakást szerez, 
amelynek a frontja az Isten városa felé tekint, s míg a messze
ségbe néz, mintha imáival áthidalhatná a pusztaságot és elér
hetné Sión falait. Nyugat felé néz ugyanattól a vágytól ösztö
nözve, amely a nagy keresztyén templomok építőit arra kész
tette, hogy az oltárokat a keleti oldalon helyezzék el, hogy az 
Európában imádkozók arca a Szentföld felé, ugyanazon szent 
város felé forduljon.

Sok tekintetben ósdinak és babonásnak tűnik fel előttünk 
az a felfogás, hogy az imádkozó egy bizonyos égtáj felé fordul. 
Szerintünk minden föld szent. . .  Minden ablak szent hely felé 
nyílik. Az általunk tisztelt Mekkák és Jeruzsálemek nem a kő
fallal körülvett városok, hanem a lelkesedés láthatatlan és ben
sőséges lelki forrásai. S mégis igaz marad az az alapgondolat, 
hogy a vallás első kérdése ez: merre tekint a lélek és merre néz 
életünknek és gondolatainknak frontja. Amint otthontok, szo
bátok értékét az méri, hogy déli, vagy északi irányú-e, napsü
tötte mezőkre, avagy fénytelen utcákra tekint-e, ép úgy a szel
lem, a lélek első követelménye is: a helyes irány. A lelki élet 
egészségét avagy betegségét nem annyira az dönti el, hogy a 
vallási tételekről mint vélekedünk, hanem inkább az, hogy a 
lelki életünk mely irányba tekint.

Két férfiú pl. ugyanahhoz a politikai párthoz tartozik, a prog- 
rammjuk megegyezik, ugyanarra a jelöltre szavaznak, egy gyű
lésteremben tapsolnak helyeslőleg és mégis teljesen ellentétes 
motívumok vezetik őket. Az egyiknél a párt a reform eszköze, 
a kereskedelem biztosítéka, az intézmények fennállásának a 
feltétele; a másik előtt a párt csak a maga egyéni álláspontjának 
kifejezésre juttatója, a maga jogtalanságának a fedezője, — 
a jutalom a szavazatért. Ezek az oly emberekhez hasonlítanak, 
akik ugyanegy utcának az ellentétes végein laknak. Bizonyos ér
telemben közeli szomszédok és a szempontjaik mégis tökélete
sen szembehelyezik őket egymással. Az egyik Északra néz, a
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másik Délre. Az egyik a napba néz, a másik az árnyékba. Mind
egyik talál az ellenpártban olyanokra, akik jobban hasonlítanak 
reá, mint ugyanazon pártbeli társai. Nem egyeznek meg a prog- 
rammpontokban, de ugyanazon eszmények felé törekednek. 
Nem éppen közeli szomszédok, de hasonló irányba tartanak.

Vagy gondoljatok az embereknek egymás iránti vallásos 
rokonszenvére! Találkoztok olyanokkal, akiknek vallási meg
győződései látszólag eltérnek a tiétektől, s mégis érzitek, hogy 
a lelketek rokon egymással. Ha csak az kötne össze titeket, 
hogy elméleti felfogástok megegyezik, úgy még mindig hiá
nyoznék a meggyőződés közös talaja. Rájöttök azonban arra 
a meglepő felfedezésre, hogy jelentős véleménykülömbségek el
lenére is egyező a lelketek iránya. Istennek tisztelete mindket
tőtöknek ugyanazt jelenti, lelketek ablakai ugyanarra az útra 
tekintenek, s erősebb rokonérzés von titeket az ilyenhez, mint 
akik a véleményeiteket osztják ugyan, de akik más szelle
műek, mint ti.

így azután, ha nem is a legnagyobb, de az első kérdése 
minden léleknek nem az: hol vagyok? mit értem el? — hanem: 
milyen irány felé fordulok? merre tekint naponként az én szel
lemem és szívem? Az élet kicsinyességei és gyötrődései felett 
elnézve, rálát-e lelkem szeme egy szent Jeruzsálemre, amely felé 
imádkozó lélekkel fordulok?

És itt fenyeget a veszély minket is s más korokat is. Arról 
igyekeznek meggyőzni minket, hogy a leggonoszabb ve
szedelem reánk nézve az, ha a filozófiának, a tudománynak, 
vagy a theológiának bizonyos irányához csatlakozunk, ha hűt
lenül egy új, egy más irányban fekvő Jeruzsálem felé fordulunk. 
Pedig a mi korunk valódi veszélye nem abban áll, hogy új irányt 
választottunk, hanem hogy a modern életnek előttünk feltor
nyosuló érdekei teljesen elveszik előlünk a kilátást, a szellem 
nyílt ablaka elé éktelenkednek, a lélek nem láthat szent városra. 
Az élet ablaktáblái erősen zárva vannak, az élet kis dolgai a na
gyok fölé nehezednek s a lélek mitsem tud a napfényről és ar
ról a vidékről, amely közvetlen épp az ajtaja előtt terpeszkedik 
a messzeségbe. Mindegyikünknek imádkoznia kellene, hogy 
megszabaduljunk életünk átkától, a gyakorlati materializmus
tól, hogy megszabaduljunk ettől a bezárt, csak önmagunkkal 
foglalkozó, szellemnélküli, eszményszegény megfertőzött élet
től, amelynek ablakai Jeruzsálem felé bezárva és lepecsételve 
vannak, ahol az ember olyannyira el van foglalva, hogy nincs 
ideje azokra a távoli helyekre kipillantani, amelyek szent gon
dolatokat ébresztenek benne.

Ebbe az elkülönzött magával foglalkozó és túlterhelt életbe 
lép bele a vallás különös és fel nem becsülhető adományával. 
Sok fáradt és megmerevűlt életbe kezdetben nem ad ugyan ab- 
solut meggyőződést, sem erős hitet, — csak az ablakokat nyitja 
ki, amelyek tágabb területű világra nyílnak. Habár szellemi 
meggyőződéseitek és erkölcsi elhatározásaitok még tökéletle
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nek, mégis hozzásegít titeket, hogy a helyes útra rálásson a 
szemetek és felemelkedni tudjon a mindennapi élet sivár kicsi
nyességei fölött a szentség, a tiszteletadás és szeretet távoli 
halmaihoz.

S bizonyosnak veszem, hogy sokan azok közül, akik gond
talanul és gondolat nélkül jöttek ide, mélyebb vágyódás tudata 
nélkül, mégis érezik: szükségük van arra, hogy a lélek messze 
elnézzen. Hétről-hétre mily zártkörű az életünk. Mennyire a 
szociális becsvágy és a szociális követelmények kérlelhetetlen 
nyomása alatt állunk. Az élet nagy céljaiból mily keveset va
gyunk képesek meglátni! A világ módjai, a távoli dolgok utáni 
sóvárgások oly hatalmas fává növekednek körülöttünk, ame
lyek elzárják otthonunkat a nap elől, s bárhová pillantunk, csak 
árnyékot és akadályokat látunk. S mi, egy napon, talán a mos
tanihoz hasonlatos csöndes órában, elmélkedünk közben, gon
dolatvilágunk felső épületébe emelkedünk, egy pillanatig elné
zünk a bennünket körülzáró dolgok fölött s úgy tűnik fel, 
mintha a felső ágakon keresztül tág horizont nyílna meg előt
tünk. Látunk eszményeket és álmokat, amelyekről azt gondol
tuk, hogy már rég eltűntek, — távoliak, de tisztán látszanak, 
mint távoli tornyok az esti fényben. A lélek eme magassági ab
lakaiból felmerül előttünk egy szentebb létbe vetett hit, s az előt
tünk feltáruló résen át csöndes imádkozó gondolatot küldünk 
fölfelé s a lelki égboltról Isten sugárzó szeretetének napfénye 
ragyog ránk vissza.

Peabody G.
Németből ford.: K. K.

A nagy adós.
Szentháromság utáni 14-ik vasárnapra.

Máté 18, 23—35.
A mennyei király kezdé elszámoltatni a szolgáit, s ezek kö

zött talált egyet, aki ezer talentummal volt adósa. Ennek a fér
finek viharos múltja volt, tele ifjúkori bűnökkel, szenvedélyekkel, 
dúrvasággal, keményszívűséggel. Munkája, de csalárdsága is, 
előkelő állásba juttatta. Már régóta jólétben élt, — szép házat 
mondhatott az otthonának, derék élettárs állott mellette, aki 
nálánál százszor értékesebb volt, s kedves gyermekek növekedtek 
körülötte. Köztiszteletben állt, befolyásos egyén volt, s biztos 
vagyonnal rendelkezett. A szenvedélyei lehiggadtak, a jómódúak 
jóakaratával érintkezett felebarátaival, a közéletben hasznosan 
munkálkodott, az önfegyelmezés és tisztesség, a hazafiuság és 
egyháziasság nemes mintaképeként emlegették. S ekkor kezdé 
meg a mennyei Atya emberünk elszámoltatását.

Aláküldé követét az Ur, az átlépett a kertajtón s a tiszta 
kavicsos úton bement a házba. E követ a Ragály volt. Először 
a legkisebb leánnyal beszélt, azután a fiúcskával, majd az édes
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anyjával. Ezek súlyosan megbetegedtek, s az orvosok azt gon- 
dolták: hamarosan meghalnak.

S elkövetkeztek azok a sötét aggodalmú órák, amelyeket 
ugyan ki nem élt át? Az atya a félhomályban ült, s úgy érezte, 
eléje áll a múltja. Ki hozta ezt elő? S miért nem távozik? Hiszen 
nincs semmi közösség a múltja és a Ragály között! Százszor is 
elmondotta ezt magában, s mégis, amíg a betegek lélegzetvéte
lét figyelte, vissza kellett néznie elviharzott múltjára és a benne 
rejlő gonoszságaira. Könyörtelen világossággal szemlélte a 
maga szívtelenségét, lelkiismeretlenségét, önzését. A kép meg
döbbentette, hogy szinte remegett. S felmerültek elméjében az 
ósdi fogalmak a bűnről és a büntetésről, s nem tudta elűzni azo
kat. Elég pallérozott elméjű volt ahhoz, hogy megnyugtassa 
magát: hiszen semmi összefüggés sincs, nem lehet a betegszo
bában uralkodó szenvedés, s az ő korábbi életének cselszövései, 
gonoszságai között, — lelkiismerete mégsem tudott megnyugod
ni, s az Isten igazságossága metsző fuvalomként lehelt rá, a 
velőkig hatolt, hogy végűi is beismerően rebegte: Megérdemlem 
sorsomat, megérdemlem!. . .

így múlt el az éjjel, s mikor a hajnali szürkület a szobájába 
hatolva a lámpa fényével elvegyült, látta: a halál átlépi a kert- 
ajtót s a házhoz közeledik. Lelkének legmagasabbra feszült ag
godalmában Isten könyörületességére gondolt, s szólt a Meny- 
nyei Királyhoz: Atyám, légy türelemmel hozzám és mindent 
megfizetek neked.

Történnek még csodák? Ezúttal az érzéketlennek is el kel
lett ismernie: Isten segített. Ki vélte volna, hogy ez lehetséges? 
Az árnyak kisurrantak a házból, s betért ismét a napfény. Az 
asszony és a gyermek meggyógyúltak, nemsokára újra ott já t
szadoztak a kertben, az anya pedig a tavaszi nap sugarában ül
dögélve, örömmel, békével és hálával telt szívet emelt az ég felé.

S a férfi? Bizonnyal neki is meg volt az az érzése, hogy 
megváltatott a tompúltság rabságából, mely szakadékból emel
tetett ki, visszaadatott a világnak, az életnek. S ő hálásnak mu
tatkozott. A hírlap közölte, hogy egy magát megnevezni nern 
kívánó nemeslelkű férfiú a szegényügyi bizottságnak a rendel
kezésére nagyobb összeget bocsátott, a nélkülözők között való 
szétosztás céljából. Ámde ugyanazon a napon, amidőn ez olvas
ható volt, emberünk fizetési meghagyást bocsátott ki egyik 
adósa ellen. S ezt ő a már megszokott közönnyel és üzletszerű
séggel cselekedte. Az adós hamarosan eljött hozzá és halasztást 
kért; látszott rajta, keservesen esik neki az. hogy kérnie kell, — 
látszott: esdekelni, alázkodni nem szokott. Ez a férfias kemény
ség emberünket láthatólag ingerelte, s hideg maradt, midőn az 
adós elmondotta, hogy a felesége és a gyermekei otthon bete
gen feküsznek; amikor meg ínségére, gondjaira utalva irgal
masságot kért, a hitelező kijelentette: üzlete nem tűri meg, hogy 
effélékre tekintettel legfven. Az évvégi számadás ideje követke
zik, s ez a tétel sem hiányozhat. Midőn az adós mégegyszer kér
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lelte rideg szavakkal, de könnyes szemmel: légy türelemmel, s 
mindent megfizetek neked, — elfordúlva azt felelte: sokan mon
dották már ezt nekem, türelmes voltam s megcsaltak. Ezért az 
az elvem, hogy ily esetekben a jog útjára terelem az ügyet.

S a kemény, könyörtelen, vasöklű jog összezúzta az adóst. 
Az adós összeroppant. Az asszony és a gyermekek halálra sorvad
tak a nedves lakásban, s az apa, aki a házat, családját, keresetét 
és reményét elveszítette, ivásnak adta magát és belepusztult. El
pusztult a család. A számadási könyvből azonban az év végén 
nem hiányzott a tétel.

Abban a pillanatban, amidőn emberünk a számadási napló
jába bejegyezte az eddig hiányzott bevételi tételt, a csendes 
szobában éles vádak lázongtak, s az égre kiáltottak. Emberünk 
nem hallotta ezt, csupán a fali óra ketyegésát, az Örök Bíró 
azonban hallotta a szegénységnek panaszos szavát, s újabb 
számadást kezdett. így szólt: azzal a mértékkel mérnek téged, 
amellyel te mérsz. Megrázott és színig telt mértéket adnak a te 
öledbe. Az irgalmasok kívánhatnak irgalmasságot, ámde az ir- 
galmatlanság könyörtelen ítéletet hív ki maga ellen. S az Ur 
a könyörtelen jog útjaira terelte emberünk sorsát, — felállí
totta a mérleget. Az egyik oldalon állt: Istennek türelme, esz
tendőkön át tartó béketűrése, könyörületessége abban az órá
ban, amikor a halálból kimentett, s számatlan vétket elengedett; 
— s a másik oldalon: a régi bűnösség, a felületes töredelem, a 
valódi háládatosság hiánya, a megszokott szeretetlenség. Nem 
lehetett kétség, milyen lesz a király végső ítélete.

De hiszen Ő kegyelmes és irgalmas, irgalmasságának nincs 
határa! Hát akkor miért most ez a keménység!? . . .

Isten irgalmassága nem lehet puha gyengeség. Nem kezel
heti bábként az embert, hanem keményen megragadja, megráz
za, mint viharos őszi szél a tölgyet. Teszi ezt azért, mert nem 
személyválogató. Az embereket keményen megpróbálja, hogy 
erősek legyenek, szabadok, jók és boldogok. így ragadta meg 
abban a sötét órában annak az embernek a lelkét is, hogy el
szakadjon a múlttól s megjobbúlt életet éljen.

Eleinte úgy látszott, hogy ekkép történik, mert az a férfiú 
ítéletet tartott önmaga ellen és elítélte a múltját. De ezzel telje
sen szakítani nem volt képes, mert a lelke legmélyén nem is 
akarta azt. Csak a szükségből akart kivergődni. A türelem han
gulata nem érett tetté; — Isten irgalmát akarta, de áldozat nél
kül, a test elölése, a régi ember halála nélkül. A belső élmény 
elmúltával tartós eredmény ezért nem maradt vissza. A régi 
ember megrögzött hibáival maradt frissnek, életteljesnek, — 
mikép is következhetett volna megújulás? A féltöredelem el
lenére is megtarthatta volna őt a töredelem útján a háladatos- 
ság. Ha a feleségére, ha a gyermekeire tekintett: nem kellett-e 
szívének Isten jóságára tekintve újra, meg újra töredelemre 
buzdúlni? A szív konoksága miatt ez sem következett be. Az 
önzés és az érzés fagyos hidegsége rossz talaja a háládatosság-
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nak. Aki a világ számára él, mit törődik az emlékezéssel? A je
len az ideje! Aki csak önmagát szereti, tudhat-e az másokért 
hálás lenni? A hála föltétele: az önmegtagadó alázatosság. Te
hát a hála ép oly kevéssé hatott mélyre, mint a töredelem. így 
nem történhetett máskép, minthogy a régi érzéstelenség ismét 
előtört. Az ilyen emberen további türelem és hosszútűrés nem 
segít. Isten könyörületességére is áll: ne adjátok azt, ami szent 
az ebeknek, se gyöngyeiteket ne vessétek a disznók elé. így hát 
kimondatott az ítélet: Magad ítélted el önmagadat.

S midőn így szólt Isten, egyik szolgája eltávozott a trónus 
mellől: sötét, komor követ. A ház elé ölt s nem távozott el, va
lameddig ott élt a mi emberünk. Nem volt a hajlékban többé 
békesség, napfény, öröm. A család közé éket vert az indulatos
ság. A gyerekek növekedtek, de a szülőknek nem szereztek örö
möt. Minél inkább múlt az idő, a házastársak annál inkább el
távolodtak, elidegenedtek egymástól. Keserűség, harag, heves 
vita, fagyos hallgatás, gond és aggodalom állandó vendégek 
voltak a háznál. Miért? Isten ítélt.

Uram ! Adj erőt nekünk a valódi töredelemhez, amely a 
mélyre hat, valódi háladatosságra indít, amely a lélek mélyéből 
buzog fel, hogyha Te szent komolyságoddal és könyörületessé- 
geddel látogatsz meg minket, ez a meglátogatás ne átkunkra, 
hanem megszabadításunkra legyen és üdvösségünket munkálja!

Schmidthenner Adolf.
Németből ford.: K. K.

Vasárnapi iskola.*)

Jézus dicsősége.
2. Péter 1:16—18.

Amikor Péter apostol ezt a levelét megírta, már öreg em
ber volt. öreg embereknek nagyon sok emlékük van az életből. 
Szomorú és boldog emlék. Péter itt egy boldog emlékét idézi fel, 
amikor Jakabbal és Jánossal együtt egy hegyen Jézus közelében 
lehetett és láthatta Jézus dicsőségének ragyogását.

I. Nem mese. Bizonyára sokszor hallgattál már mesét. Téli 
estéken édesatyád vagy édesanyád meséltek neked királyfiúról, 
aki szegényember ruhájába öltözött és jót tett. Meséltek pász
torfiúról, aki olyan derék volt, hogy végül király lett. Ha a me
sének vége volt, azt kérdezted szüléidtől: igaz volt ez? — és ta-

*) Szemelvények a dán, finn, norvég és svéd gyermekirodaimat fel
dolgozó „A gyermek vasárnapja'1 címen őszre megjelenő gyermekistentisz
teleti prédikációvázlatokat tartalmazó könyvből. Szerkesztik: Dedinszky 
Gyula, Kiss György és Wolf Lajos lelkészek. Kiadja a Scholtz Testvérek 
könyvkereskedése, Budapest.
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Ián a szíved is megfájuít, amikor azt mondták: nem kedvesem, 
ez csak mese volt. A Bibliában azonban olvasunk egy királyfiú
ról, aki szegényember ruhájában járt az emberek között és min
denkivel jót tett. Olvasunk egy pásztorról, aki végül királyi ko
ronát nyert. És „ez nem mesterkélt mese — mondja Péter apos
tol — hanem szemlélői voltunk az Ö nagyságának."

II. Milyen volt Jézus dicsősége? Volt a zsidóknak egy híres 
királyuk, akinek dicsőségéről sokat beszéltek: Salamon. Fényes 
palotában lakott, sok szolgája volt, elefántcsontból készült tró
nuson ült, gazdag volt. Ilyen volt Salamon dicsősége. Jézusé nem 
ilyen volt. ő  vándortanító volt és sokszor nem tudta, hol hajtsa 
le fejét. Szolgált. Többnyire szegény, beteg, szomorú, szeren
csétlen embereken segített .akikkel más nem törődött. A koro
na, melyet az emberek adtak Neki, tövisből készült. Mégis Péter 
látta az ő  dicsőségét. Érezte és látta hatalmát. Érezte, amikor 
Jézus elhívta tanítványnak, látta, amikor Jézust elfogták, érezte, 
amikor Jézust megtagadta. Salamon dicsősége csak külső dicső
ség volt, Jézus dicsősége a szíve szeretete volt.

III. Láttad-e már te is? Sok embert elvakít a külső dicsőség. 
Vagyon, szép ruha, nagy lakás. Te keresd a belső dicsőséget Jé
zuson is és az embereken is. Akkor, ha szemed ezt meg tudja lát
ni, te is nagyon sok értékes emléket gyűjtesz össze és ha Isten 
megengedi, hogy öreg lehess, boldog leszel emlékeiddel. Mert 
még a halálban is építhetsz Isten gazdag szereiére.

Sáfárság.
Lukács 12:42—48.

Sáfárnak mondjuk azt, aki valaki másnak reábizott javait 
gondozza. Időnként számot kell adnia arról, hogy a reábizott 
javakkal miként sáfárkodott. Ebből is láthatod, hogy sáfárnak 
lenni nagyon nagy felelősséggel jár.

I. Te is sáfár vagy. Nem tudom, hogy édesapád, édesanyád, 
vagy valaki más bizott-e már rád valamit sáfárkodás céljából. 
De mindenesetre tudom, hogy te sáfár vagy, akin nagy felelős
ség terhe nyugszik. Van Valaki, aki javaiból igen sokat bízott 
reád: Isten. Tehát Istennek sáfára vagy. Hirtelen el sem tudnám 
sorolni, hogy mi mindent kaptál Tőle. Tőle van a tested és min
den, ami ahhoz tartozik: a látásod, a hallásod. . .  Tőle kaptad 
egészségedet, különös tehetségedet, mellyel egyik vagy másik 
dolgodban kitűnsz. Neki köszönheted otthonodat, melynek me
legét sokszor érezted és érzed, ő  bízott meg különböző felada
tokkal, melyeket otthon és az iskolában el kell végezned. De a 
sáfárságodra bízott isteni javak közül a legdrágább mégis a lel
ked. Ez a legfontosabb. Isten ezt kéri számon legjobban. Egy
szóval: mindened, amid van, Isten tulajdona. Te az ő  javainak 
csak sáfára vagy.

II. Isten sáfára vagy. Azért légy hűséges sáfár! Hűséges sá
fár akkor vagy, ha Isten javait sohasem használod önző céljaid
ra, hanem mindig az ö  akaratának megfelelően. Tudsz beszélni,
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Hűtlen sáfár vagy, ha Istennek ezt az adományát durva, ilietíert, 
csúfolódó, hazug és szitkozódó szavakra használod. Sebesen 
tudsz futni. Hűtlen sáfár vagy, ha ezt a képességedet arra hasz
nálod, hogy még a tanulási időt is elszaladgálod, vagy arra, hogy 
gyorsan elbújsz vagy elszaladsz, amikor édesanyád hív, hogy egy 
kicsit segítsél neki.

III. A jó és hű sáfárnak okosnak kell lennie. Ez azt jelenti, 
hogy az Istentől kapott javakat úgy használd fel, hogy mindig 
a lehető legnagyobb áldás fakadjon belőlük. Ott van összes ja
vaid között a legdrágább, a lelked. Tartsd mindig Isten közelsé
gében. Isten erre teremtette. Ne szennyezd be ocsmányságokkal. 
A világ minden kincsével se tudnád visszavásárolni a lélek tiszta
ságát. Gondolj arra, hogy milyen rettenetes lenne odaállni Isten 
elé számadásra, ha a legdrágábbat könnyelműen elprédálnád s 
nem tudnál számot adni róla. És milyen boldog volnál, ha hozzád 
is így szólna a javait reádbizó Isten; „jól van jó és hű szolgám, 
kevesen voltál hű, sokra bizlak ezután; menj be a te uradnak 
örömébe.*1

Bekötött szemmel.
Lukács 19:41—47.

Jézus azért sír, mert látja, hogy népe, városa, melyet nagyon 
szeret, bekötött szemmel rohan a veszte felé. Miért veszedelmes 
dolog ránk nézve is, ha bekötött szemmel élünk?

I. Aki bekötött szemmel él, nem látja, hová megy. A zsidók 
szeme be volt kötve, ezért nem ismerték fel Jézusban megváltó
jukat, ezért vitték kereszthalálra. Szemüket a bűn kötötte be. 
Nem látták saját javukat és nem engedték meg Jézusnak, hogy 
levegye szemükről a köteléket.

Ha nem gondolod meg, hogy mi szolgál javadra, akkor te is 
bekötözött szemmel élsz. Ha nem tanulsz szorgalmasan, ha rossz 
pajtásokkal barátkozol, akiket szüleidnek nem mertél bemutatni, 
be van kötözve a szemed.

II. Hogyan akarta Jézus megszabadítani népét a vakságtól? 
1. Ostort vett elő; 2. tanított minden napon a templomban; 3. sírt. 
Ebből látjuk Jézus nagy szeretetét népe iránt. Szüléidét is a sze- 
retetük hajtja arra, hogy tanítgassanak téged mindarra, ami ja
vadra szolgál. Ezért néha még a kemény büntetést is kénytele
nek alkalmazni. A legmegindítóbb pedig az, ha szüleid valame
lyike könnyet ont miattad. Édesanyád nem illet szemrehányás
sal, csak csendesen sír. Miért? Nem tudom a te édesanyád miért 
sír, csak azt tudom, hogy az édesanya könnye az a nagy erő, 
amely sok gyermek szeméről letépte már a köteléket.

Vigyázz, soha ne adj okot arra, hogy még mennyei Atyád, 
Istened is szomorúságában könnyeket hullasson miattad.

III. Figyeld meg milyen következményekkel jár, ha valaki 
nem enged a szerető intésnek. Jézus világosan megmondta ezt a 
zsidóknak (43—44. vers). Jóslata beteljesedett. Körülbelül 40 év
vel ezután a pogányok elfoglalták Jeruzsálemet, a várost lerom
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bolták és azt mondják, hogy olyan sok embert feszítettek ke
resztre ugyanott, ahol a zsidók kivégezték Jézust, hogy úgy áll
tak egymás mellett a keresztfák, mint az erdő fái.

Ne járj tehát bekötözött szemmel. Emlékezzél rá, hogy a 
bűn kötözi be a szemedet. Engedd meg Istennek, hogy szereteté- 
vel levegye szemedről a köteléket.

Kihez hasonlítasz?
Máté 21:28—31.

A főpapok és farizeusok semmiképpen sem tudtak megba
rátkozni azzal, hogy Jézus bűnösöket és publikánusokat hívoga
tott Isten országába. Ők Isten minden törvényére „igen“-nel fe
leltek. Mikor Jézus titkos gondolataikat látta, elmondta ezt a 
példázatot. A példázat után megkérdezte tőlük: „e kettő közül 
melyik teljesítette atyja akaratát?" Azt felelték: „az első." És 
igazuk volt. Ezért mondja nekik Jézus: „a vámszedők megelőz
nek titeket az Isten országában."

A két fiú közül melyikhez akarsz hasonlítani?
I. Ha az első fiú szavát figyeljük meg, azt hisszük, hogy ő 

engedelmes fiú volt. Sőt, alázatos is, mert így szólt atyjához: 
„én elmegyek, uram". Ha azonban cselekedetét nézzük, más meg
világításban látjuk őt. Szavai olyanok voltak, mint a szappan- 
buborék. Őhozzá hasonlítasz-é? Megtartod-e amit ígértél? Bizo
nyára az az érzésed, hogy sokban hasonlítasz hozzá? Akarattal 
vagy-e szószegő?

II. A másik fiú azt mondta: „nem megyek". Ez nem volt szép 
válasz. De el kell ismerni, hogy legalább őszinte felelet volt. És 
ez is valami. A fiúnak azonban jó volt a szíve és később meg
bánta csúf feleletét. Volt annyi bátorsága, hogy ezt be is ismerte 
sajátmaga előtt és végül megtette, amit tőle atyja kívánt. Az az 
érzésem, hogy ebből a fiúból végül is derék ember lett. Te becsü
letesen megmondod-e mindig, amit érzel és ha rosszat mondtál, 
vagy tettél, van-e bátorságod azt beismerni, vagy konokul meg
maradsz rossz elhatározásod mellett?

III. Tudod-e, kihez volna legjobb hasonlítani? Azt mondod 
talán, hogy itt csak két fiúról szólt a bibliai tanítás? Nem! Van 
itt még egy harmadik fiú is, az, Aki a példázatot elmondta: Jé
zus. Ő mennyei Atyja minden akaratára így válaszolt: „én elme
gyek, Uram". És azután meg is tette. Engedelmes fiú volt egé
szen a halálig. Hozzá légy hasonló! Én csak annyit mondhatok 
neked, ha Őhozzá igyekezel hasonlóvá lenni, ezt soha nem fogod 
megbánni.

Szavaid.
Máté 12:33—37.

„Minden hivalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, 
számot adnak majd az ítélet napján. „Mennyi szót mondunk el 
csak egyetlen napon is! Azért jó lesz arra figyelni, amit Jézus 
ma mond.
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I. Szavad hasonlít a füsthöz. Kiszáll a kéményből és nem le
het sem megfogni, sem figyelemmel kísérni, hol áll meg. Hason
lít a szavad a tűzhöz. Milyen jó ha melegít. De viszont, milyen 
rossz, ha csak egy kis parázsszem is esik a kezünkre. Rettenete
sen éget. Hát még, ha fékevesztetten elhamvasztja az egész há
zunkat! Szavad hasonlít a gyümölcshöz. Jó a jó gyümölcs. De 
tudod nagyon jól, hogy van mérges gyümölcsöt termő fa is. Em
lékszem egy osztálytársamra, aki egyszer nagyon megbántott a 
szavával, ö  talán már másnap elfelejtette, de látjátok, nekem 
még ma is fáj a szava.

II. Jézus azt mondja, hogy az ítélet napján számot kell adni 
minden szavunkról. Hát nem a szívünk szerint ítél meg minket 
az Isten? Máskor azt mondja a biblia. Nincs itt semmi ellentét. 
Éppen a szavad mutatja meg, hogy mi van a szívedben. Jézus is 
azt mondja: „A szívnek teljességéből szól a száj“.

III. Lehetséges-e az, hogy a szájunk elé őrt állítsunk? Min
den szavunkra nem tudunk mindig figyelni. Hiszen csak egy já
ték alatt is mennyit beszélünk! Őrt nem lehet állítani. De nem is 
ez a megoldás módja. A szívnek kell átalakulnia. Olyan legyen, 
mint a jó fa, akkor a szavunk is olyan lesz, mint a jó fának a jó 
gyümölcse. Engedd be szívedbe Isten Szendéikét, az átalakítja. 
Mert ha Isten és az ő  Szentlelke lesz úrrá szívedben, hamarosan 
észre lehet azt venni a szavadon is.

Egy néger egyszer elvitte az óráshoz két óramutatóját, hogy az ja
vítsa meg őket, mert nem jól mutatják az időt. Az órás meg akarta neki 
magyarázni, hogy az órát kell neki megjavítania. De a néger bizalmatlan 
volt. Azt gondolta, hogy az órás több pénzt akar tőle kipréselni. És kono
kul megmaradt amellett, hogy csak a mutató rossz, mert az nem mutatja 
jól az időt. Istennek mi is sokszor csak a nyelvünket visszük oda azzal a 
kéréssel, hogy ő szoktasson le minket hazudozásról, csúf beszédről és bi
zalmatlanok vagyunk, ha Isten a szívünket kéri, hogy megjavíthassa, mert 
úgy érezzük, hogy túl nagy árat követel.

A legrosszabb.
János 5:1—15.

„Imé, meggyógyultál, többé ne vétkezzél, hogy rosszabb ne 
legyen dolgod!14 Ugyan, mi lehet a legrosszabb?

I. A betegség. Ismertem egy kisfiút, akinek az volt szava- 
járása: jujj, jujj! ez a legrosszabb! Ha édesanyja arra kérte, 
hogy menjen a boltba bevásárolni, amikor játszani akart, azt 
mondta: „jujj, ez a legrosszabb!44 Ha korán kellett fölkelnie, 
azért jajgatott. Ha este még nem akaródzott neki lefeküdni, me
gint csak az volt a vége minden biztatásnak: „jujj, ez a legrosz- 
szabb!" Egy napon azonban már hajnalban felébredt. Rettenete
sen fájt a foga. Felkelt és kérte édesanyját, hogy segítsen rajta, 
mert ez a legrosszabb. Végül fogorvoshoz kellett menni, csak így 
szabadult kínjától. Nem is mondta rá mindenre azután: jujj, ez 
a legrosszabb! Most már tudta, hogy a betegség a legrosszabb. 
Ismersz-e te is ilyenféle fiút vagy leányt? Bárcsak az is meggyó
gyulna egy kis fogfájástól! Mert van ám a fogfájásnál nagyobb 
betegség is. Ez az ember 38 évig volt beteg. Képzeld el! Ha egész-
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séges vagy nem kell-e örömmel megtenned mindent, amit egész
séges testeddel megtehetsz?

II. A bűn. De nem a betegség a legrosszabb. A bűn ennél még 
sokkal rosszabb. A betegség csak a testet rontja meg, de a bűn 
még a lelket is. „Uram, nincs emberem, hogy bevigyen a tóba!“ 
Hiszen könnyen megértjük, hogy a sok beteg mindenekelőtt csak 
magára gondol. De hogy 38 évig nem akadt egyetlen ember, aki 
segített volna a nyomorulton, ez már szívtelenség. Ez bűn! Ami
kor ez a beteg Jézus segítségével meggyógyult, akkor a farizeu
sok voltak szívtelenek, ők  is bűnösök voltak ebben. Vigyázz hát 
gyermekem, mert a betegségnél sokkal rosszabb a bűn!

III. Elszakadni Istentől. Van még a bűnnél is rosszabb va
lami ?„Imé, meggyógyultál, ne vétkezzél, hogy rosszabb ne legyen 
dolgod!" Mi lehet ez a rosszabb? A bűnre van bocsánat, ha őszin
te bűnbánattal Istenhez mégy vele. Isten erőt ad, hogy győzzél 
a bűn felett. De aki nem akar elszakadni bűnétől, az Istentől sza
kad el. Ez mindennél rosszabb. Téged is sokszor fog gyötörni 
életeden át a bűn fájdalma. De neked nem kell így panaszkod
nod: nincs senkim, aki segítsen, mert neked Megváltód van, ke
gyelmes Istened van. Azért engedd meg Neki, hogy kigyógyítson 
bűnödből és megerősítsen, hogy többé ne vétkezzél.

Könyvismertetés.

Szántó Róbert: Szeretsz-é engem? Egyházi- és alkalmi-beszédek és 
előadások. Budapest, 1937. A Budapest-Kelenföldi Luther Szövetség kiadása.

Szántó Róbert egyházunk élőszóval és Irótollal értékes munkát végző 
lelki vezére. Míg vidéki gyülekezetben működött, irótollal biztosított esz
méi számára figyelemreméltó nyilvánosságot. Azóta, hogy a kelenföldi 
gyülekezet lelkészi állásában tevékenykedik, nemcsak a székesfővárost, 
hanem az egész országot is hallgatói sorába hódította.

Gazdag rétegezésű lélek: költő, író, esztéta, theológus, igehirdető, 
szónok, szocialetikus egy személyben. Érzékeny éberséggel figyeli egyhá
zunk, nemzetünk és társadalmunk életét. A külső eseményeken kívül a 
szellemáramlatok rejtett forrásaival is tisztában van s ismeri a kerekek
ből és rugókból összeállított nagy óramű munkáját is. Tud a lélek életé
nek mélységeibe alábocsátkozni s meglátja változó idők sodrában azokat 
az örök problémákat, melyeken faszilánkká paskolódik az emberek Krisz
tus nélkül hagyott élethajója.

Ezen kötetben saját egyéniségét rajzolja elénk. A kötet három tago
zódásban prédikációkat, előadásokat és esztétikai munkákat nyújt.

Igehirdetése evangéliomi alapozású, amely sehol sem nélkülözi az Ige 
hűségét és elmélyülését. Témáiban gazdag, korszerű, fordulataiban ötle
tes, külső formájában irodalmi, színes és meleg, ö t rádión közvetített be
szédén kívül körülbelül 10 igehirdető beszédet közöl. Erősebben vannak 
képviselve az alkalmi beszédek, különösen a gyászbeszédek.

Az előadások sorozatában a következő értékes tanulmányokat talál
juk: Miért vagyok evangélikus? Az evangélikusok társadalmi tömörülése; 
Az evangélikus sajtó; Korszerűség és igehirdetés; Beszélgetés a művésze
tekről, stb. Luther reformátori jelentőségét és örök aktualitását két tanul
mány világítja meg: Luther vallástörténeti és világtörténeti jelentősége; 
Luther és a huszadik század.

2 6
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Az esztéta három írói arcképben mutatja az egyéniséget megismerni 
és jellemezni tudó erejét. Győry Vilmos, Szabolcska Mihály és Bartóky Jó
zsef írói arcképe irodalmunk gazdagodását jelenti.

Szántó Róbert kötetét meleg elgondolással a budapest-kelenföldi evan
gélikus Nőegyesület asszonyainak, az ő áldott munkatársainak ajánlotta. 
A kötet tiszta jövedelme is egyházi célt szolgál.

Az értékes kötetre felhívjuk olvasóink figyelmét s azt tanulmányo
zásra melegen ajánljuk.

Bibelens Maend og vor Tid. O. Lohse, Köbenhavn, 1937.
A dán irodalomnak ez az újdonsága már azért is méltó figyelmünkre, 

mert egy nagyon figyelemreméltó sorozatnak legújabb kötete. Évről-évre 
megjelennek ugyanis az u. n. Bethesda-előadások, amelyeknek már a puszta 
címe is arra enged következtetni, hogy az előadók határozottan a keresztre 
szegezett tekintettel tették tisztüket. Elég, ha példaképen a dán prímás
nak, Fuglsang-Damgaardnak előadásaira utalunk, amelyek ilyen témákat 
tárgyalnak: a csoda a mai embernek Istenhez való viszonyában, egyedül 
Istennél találhatunk békességet, korunk várakozása és a Szentlélek fele
lete, korunk szellemi mozgalmai és a mi lutheri örökségünk. A jelen kö
tetben közölt előadásokat is az a céltudatosság jellemzi, mely látja az em
ber nyomorúságát és látja annak egyedüli orvosságát. Az előadó az Ótes- 
témentum jellegzetes alakjait állítják hallgatóik elé és hozzák vonatko
zásba korunk egy-egy megdöbbentő fogyatékosságával. Fulgsang-Dan- 
gaard Ábrahámról szól és szembeállítja vele korunknak hitben való szü- 
kölködését. Söe professzor Jeremiásról szólva arra mutat rá, hogy milyen 
erőtelen a mi korunk, amikor arra van szükség, hogy odaadja magát Isten 
szolgálatára. Sven Nielsen Ámos alakját idézi fel és azt fejti ki, hogy ko
runkban milyen ritka a szent Isten színe előtt való igaz megdöbbenés. 
Ch. Baun, a dán KIÉ főtitkára Mózessel kapcsolatban, aki által adatott 
Izráelnek a törvény, korunknak az erkölcs tekintetében való bizonytalan
ságát tárgyalja. Ch. Nielsen lelkész Dániel próféta alakját rajzolja meg és 
kimutatja, hogy vele szemben milyen szegény a mi korunk reménység te
kintetében. Végül A. Malmström püspök — egynek véve Ézsaiás 40—66. 
fejezeteit — a száműzetés nagy prófétáját, Deutero-Ézsaiást szólaltatja 
meg, akinek súlyos mondanivalója van bizonytalanságban vergődő korunk 
számára. Jó lenne, ha témát keresve vallásos estélyeink keretében tartandó 
előadásaink számára, mi is ilyen bátorsággal szólaltatnánk meg a Biblia 
üzenetét. P. P.

Thomas Mollerup: Opstandelsestro. — Johs. Götzsche: Sönnens For- 
hold til Faderen. — Georg Bartholdy: Den gamle Grund — det nye Liv. 
— Georg Bartholdy: Jesus og de lukkede Döre. Valamennyi O. Lohse ki
adásában, Köbenhavn.

Néhány nagyon jellemző újdonság a dán irodalom köréből. Csak 
igénytelen füzetkék külsőképen, de valamennyinek súlyos a tartalma. Mol
lerup olyan bátorsággal szól a feltámadásban való hitről, amelytől tanul
hatnának azok, akik még ma is az antik idealizmus bizonytalan útjain jár
nak és még a sír mellett is azt hirdetik a keresztyén reménység helyett, 
amely a testnek feltámadását vallja, nem pedig csak a lélek halhatatlansá
gát. — Götzsche püspök 1936. május 10-én a viborgi székesegyházban Já
nos 8:28—29. alapján tartott hatalmas beszéde gyönyörű példája a dán 
igehirdetésnek, amely mesterien érti a kettő összekapcsolását: a Biblia 
mélységeibe való elmerülést és a lelki élet kérdéseivel való eleven kontak
tust. — Bartholdy két beszéde különösen azokat érdekelhetné, akik isme
rik Fuglsang-Damgaard dán prímásnak az oxfordi mozgalomról szóló nagy 
feltűnést keltett, német nyelven megjelent előadását. Ez az előadás mély 
hálával szól arról, hogy az oxfordi mozgalom milyen nagy megújulást je
lent a dán egyház számára. Bartholdy egész személyes természetű tanú
ságtételein keresztül belepillanthatunk a dán egyháznak ebbe a megújuló 
lelki életébe. P. P.


