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Csendes óra.

Uram! Arra kérlek most, mikor magambaroskadtam, előtted térdelve 
színedet keresem, add nekem azt a kegyelmet, hogy én lehessek az a tizedik 
megtisztított bélpokios, aki nem feled el Téged, aki bűneit is, terheit is, 
meg gyarló szíve háláját is eléd viszi most és szüntelenül azért, hogy meg- 
megszabadítottál, megváltottál és megtartottál.

Uram, emlékeztess engem szüntelen, mert én olyan feledékeny vagyok.
Uram, adj nekem látó szemeket és halló füleket, megnyílt szívet aka

ratod megértésére és elfogadására.
Uram, fogjad a remegő kezemet! Te vezess engem mindörökké Ámen.

Áldom Uramat, hogy engem elveszett, elkárhozott embert megmentett 
Elveszett ember voltam, m ert 

I. Elvesztettem  Atyám at.
Szeptember 1. Nem hallgattam szavára. I. Móz. 3, 17—18. Az ö  sza

vára van felépítve az egész világ, különösen az én világom: földi javam, 
üdvösségem, hivatásom. Azt a hivatást választottam, nyertem, hogy ezt 
megjelentsem a világnak és mégis szívesebben hallgatom más szavát. Né
melykor többet is építek más szavára, mint az Urnák szavára. így nehezen 
értem beszédét, könnyebben értem a világ nyelvét, mint az Édesatyám nyel
vét. Amikor pedig az ö  szavát nehezen értem, idegenné válók saját vilá
gom számára.

Szeptember 2. Nem hittem szavának. I. Móz. 2, 17. Én sokszor mon- 
de nem komolyat, sokszor is gondolok nem komolyat. Sok minden van 
az életemben, szavaimban, cselekedeteimben, amiket nem kell komolyan 
venni s aminek nem lehet hinni. Ezt az én emberi gyarlóságomat átviszem 
Atyám beszédére. Az ö  szavának is százalék levonásával és feltételekkel, 
kikötésekkel akarok hinni. Csoda-e, ha az Ige teljes ereje nem tud erővé 
lenni bennem? Csoda-e, ha ilyen kikötéses hittel nem tudok teljes hitet 
ébreszteni?

Szeptember 3. Más után vágyódtam. I. Móz. 3, 4—6. Tudom, hogy 
nála nélkül semmit se cselekedhetem és én mégis annyi mindent nála nélkül 
cselekedtem. Tudom, hogy minden jó adomány és tökéletes adomány Tőle 
száll alá és én mégis többet építettem a magam erőfeszítésére, gyenge 
erejére, mások szerencséjére, mint az Ö áldására. Egy, az Édesanyám vilá
gán kívül levő világ vont a maga bűvkörébe. A szívem így távolkerült 
az Édesatyámtól.

Szeptember 4. Parancsait megszegtem. II. Móz. 20, 2—3. Mikor a szí
vem Tőle távolkerült, nem tudtam megérteni semmi akaratát. Nehezek 
lettek a parancsolatai. Üröm helyett panasszal teljesítettem azokat. Ha 
lehetett, elkerültem; ha lehet, a könnyebb végét fogom meg a dolognak. 
Nem tartottam azokat halálosan komolyaknak. Mert idegen világba vont 
a szívem, az atyai ház parancsai lettek érthetetlenek, teljesíthetetlene k  a  
számomra.



Szeptember 5. Szeretett megvetettem, majd elvetettem. Jelenések 5, 
4. ö  engem elsővé tett a világon. Mindeneket értem teremtett. Én lettem 
a szemefénye ebben a világban. Mindeneknek urává tett, számomra ura- 
ságot adott. Szívében is az első helyre tett. Véres bizonyságot adott erről 
a Golgothán, mikor Fiát is értem adta. — Én meg mindent eléje tettem, 
szivemben csak egy zugot tartogatok számára. Csak maradék szeretetem 
maradt nála. Csuda-e, ha hideg és nem gyújtó a szeretetem?

Szeptember 6. Kezét eltaszítottam. Luk. 15, 12. Mikor erre a világra 
küldött, fogta a kezemet és atyai szíve minden szeretetével kért, hogy 
gyenge kezemet hagyjam és tartsam az Ö erős kezében. Hány kéz szorí
totta meg azóta és tartja kezében az én kezemet? Hány kézben tartom 
szívesebben a kezemet? Egyik kézben tovább tartom, másikban rövidebb 
ideig, de a legkevesebb ideig Atyám kezében. Hogy ne volnék nagyon 
gyenge?

Szeptember 7. Becsaptam magam mögött az ajtót. Luk. 15, 13. ö  min
den ajtót kinyitott a számomra. Az Éden ajtaját. Az egész értem teremtett 
világ ajtaját, szent háza ajtaját, szíve ajtaját, az örökkévalóság ajtaját. 
Egyszülött szent Fia ajtóvá lett, hogy minden ajtó nyitva lehessen nékem. 
Én meg sokszor bezárok minden ajtót előtte. Mert amikor más számára 
megnyitom, akkor Ö előtte bezárom. Kitűzött órákra korlátozom az a l
kalmat akár ünnep, akár más formában, amikor az ö  számára is kinyitom 
szívemet.

II. Elvesztettem  atyai házam at.
Szeptember 8. Pedig azt ajándékul nyertem. I. Móz. 2, 8—11. Az égi

madárnak fészket, a rókának barlangot, az ember fiának otthont adott, 
ahol fáradt fejét álomra lehajtsa. Az égi madár számára nem az a pár szá
raz ág adja az otthont, a róka számára se a kiásott földmélyedés, annál 
kevésbbé az ember számára a kőfalak — legyenek azok bár márványból. 
A háznak lelke van, ami otthonná teszi. Az Atya lelke. Ez az otthon ki
indulási pontja munkámnak és egyúttal erőforrásom. Ha házamban nincs 
ott az Atya lelke, nincs otthonom, hazátlan vagyok. Ég és föld között 
lebeg, talaj nélkül az életem. Hogyan álljam meg a helyemet?

Szeptember 9. Erős várul nyertem. II. Móz. 3, 14—21. Házam-váram, 
mondja a példaszó. De igazi vára az ő otthona csak a Krisztus gyermeké
nek lehet. Mert csak annak ura az Ur Jézus, aki ura a seregeknek, erő, 
oltalom és paizs, meg jó fegyver. A vár azé, akinek kezében annak kulcsa 
van. Az én otthon-váramban ugyan az Urnák szolgálok, de a kulcsot sok
szor más kezébe adom. Sokszor magam se tudom, kinek adtam. Sokszor 
azt se tudom, hol van az otthonom kulcsa.

Szeptember 10. Terített asztallal kaptam. II. Móz. 16, 9—25. Arra 
teremtett, szent Fiát is azért adta nekem, hogy bővelkedő életet éljek. S 
ö  mindennap csudálatosán gondot visel rólam megadván a mindennapi 
kenyeret kegyelemből, irgalomból és betevő falatból. Én mégis sokszor 
elégedetlen vagyok az Általa megtérített asztallal. Kifogásokat emelek 
ellene. Vagy kevésnek találom, vagy nem megfelelőnek. Vagy más asz
talához akarom azt mérni. Izrael asztalán csodálatosnak látom az általuk 
megunt mannát, majd az öt árpakenyérből és két halacskából készített 
terített asztalt, de a magam asztalára korszerűbb eledelt kívánok.
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Szeptember 11. Törvénnyel kaptam. 1. Móz. 18, lé—19. Mikor a vilá
got s földet, az ö  trónusának zsámolyát megteremtette, szemlét tartott 
felette s azt mondotta, hogy az mind jól van. Mikor nekem otthont adott, 
azt akarta, hogy abban mindenek ékesen és jó rendben legyenek, hogy ö  
is helyet találjon abban. Én meg az ö  törvénye helyébe a saját vágyaimat, 
kívánságaimat tettem. Így az Ur törvényeit sokszor kijátszottam, mert a 
saját gyarló vágyaimról magammal is, meg másokkal is azt akartam el
hitetni, hogy ez az Ur törvénye. Az Ur mértékét keménynek találtam s 
ép azért a világ mértéktelenségéhez vonzódtam s simultam. Akkor is meg
teszem ezt, mikor tudom, hogy a világ az én életemet az Ur mértékének 
nézi, mivel azt hiszi, hogy én teljes szívemmel az Urnák szolgálok.

Szeptember 12. Isten családjául is kaptam. II. Kor. 6, 13—14. Mikor 
fiává fogadott, akkor az Isten házanépévé, annak tagjává lettem. Nekem 
akkortól fogva az Isten családjában van a heylem, de feladatom és szolgá
latom is. Az is világos előttem, hogy az Isten családja az ö  szentjeinek 
seregéből áli, ahol Ábrahám s a patriarchák a prófétákkal, az apostolok 
az evangélistákkal és a vértanukkal, valamint a szentekkel szolgálnak az 
Ö trónja körül. Én mégis ebből a családból sokszor kifelé nézegetek, kifelé 
kívánkozom. így kétféle életet élek. Egyet lelki-, egyet testi szemeimmel.

Szeptember 13. Munkamezőül nyertem. II. Tess, 3, 10—14. Teremtő 
Uram a munkát tette, mikor megteremtett, életem főfeladatává és pedig 
az ö  munkájának végzését. Hajtsátok a földet uralmatok alá s arcod verej
tékével egyed a te kenyeredet, mert az én Atyám is mindez ideig munkál
kodik. Az ö  munkamezejét bízta így rám, az ő  munkájának tett folytató
jává engem. Én meg a munkamezőtől sokszor megijedtem; a munka he
lyett sokszor a jutalomra néztem. Legalább is a jutalmat fontosabbnak 
tartottam a munkánál. Nem az volt a fontos, hogy munkám legyen töké
letes, hanem arra, hogy a jutalmam legyen hibátlan, minden felett álló.

Szeptember 14. örökségül nyertem. Mt. 25, 34. Az én Atyám, mikor 
munkát bízott rám, a jutalmat se feledte el, sőt a legdrágább jutalmat 
biztosította számomra.Hiszen jutalmával van tele egész életem: jutalom 
maga életem is. De a jutalomnak teljességét földi életem végére tette. 
Ctt elkészítette számomra egész örökös dicsőségét. Biztos cél felé futok, 
nem hiába vágom a levegő eget, azt senki nem teheti részemre vitássá, 
nem veheti el tőlem. Én meg mégis a tékozló fiúval esetenként próbálom 
felszámítani a jutalmat, az Isten örökké való öröksége helyett az ördög 
csengő, múló, ködpénzével akarom kifizettetni, megelégíttetni magamat, 
Ézsau lencséjét még mindig nem feledtem, érte, miatta örök örökségemet is 
feledem.

III. Elveszítettem  a  hazavezető utat.
Szeptember 15. Zarándok vagyok. Zsidó 1, 13—14. A felemás életem 

életfelfogásomban is megnyilatkozik. Elfeledem könnyen, hogy jövevény, 
zsellér és zarándok vagyok itt. Úgy élek, mintha örökké itt tartana életem. 
Itt akarok berendezkedni. Munkámat, jutalmamat aszerint mérem, hogy 
itt találjam meg azt. Másrészt mégis örökké való javakra, örömökre tartok 
igényt. A múlandó világban akarok múlhatatlan élettel berendezkedni.

Szeptember 16. Az úttal nem sokat törődöm. Jer. 6, 16. Haza akarok 
jutni. Az úttal mégse sokat törődöm. Ha mégis rágondolok az útra, akkor
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aira vigyázok, hogy gyorsan folyó időmet még gyorsában járható úton 
gyorsítsam. Arra van gondom, hogy utam könnyű legyen, kényelmes le
gyen. Feledem, hogy nem az a jó út, amelyen százkilométeres sebességgel 
rohanhatok és mindenkit megelőzhetek, hanem az, amely hazavezet s amely 
megment engem. Az út megválasztásánál, mérlegelésénél se célirányos a/, 
életem.

Szeptember 17. Szem elől tévesztem az egy utat. Ján. 14, 1—5. Ha
már az úttal nem sokat törődöm, akkor szomorú természetessége követ- 
kezetlen életemnek az, hogy az egyetlenegy úttal meg éppen nem sokat 
törődöm. Nem mentségem itt az, hogy rengeteg sok út van előttem életem 
minden szakaszában. Mindegyik út tele van aggatva az Ígéretek színes 
zászlajával. Mindegyik egyedül ígéri számomra az életet és pedig a bolcog 
életet. Hiába látom, hogy a sok cafranggal megjelölt út között az egyik 
vérrel van megjelölve és pedig az Isten fiának, az én Uramnak szíve vé 
révei, atavisztikus makacssággal tántorgok az utak mellett. Ha az „úton“ 
tettem volna meg ezt a pályát, amely mögöttem van, előbbre volnék s kö
zel volnék a célhoz. így meg siránkozom, hogy nem jutok előre és nagyon 
távol vagyok célomtól.

Szeptember 18. Az utat szűknek találom. Csel. 14, 22. Magam válasz
tottam s aki ajánlotta, az élet ura külön figyelmembe ajánlotta, hogy sok 
viszontagságon vezet keresztül, de ez vezet haza. — Közben mégis zsém 
Lelek, kis gyermekes durcássággal, elöregedett gyámoltalansággal pa
naszkodom, ha nehéz szakaszhoz érek. Megcsalatottnak érzem magamat, 
mikor jó irányba megyek, megcsalatottnak, mikor a magam választotta 
úton járok. Keskenynek, szűknek, tövisesnek, akadályosnak találom. Sok
szor azt mondom: nem megyek, máskor arra fakadok: elég immár.

Szeptember 19. Kevésnek a rajta járókat. Mt. 7, 14. Nálam még ez 
is szerepet játszik. Ez mutatja, hogy milyen felületes az életem, a meg
figyelésem és hogy milyen gyenge kötelékkel kötöttem oda magamat az 
élet forrásához. Nem az érdekel elsősorban és mindenek felett, hogy jó 
úton megyek-e, hanem az, hogy hányad magammal megyek, mennyien 
vannak, akikkel elcseveghetek. Nem az, hogy az úton, amelyen járok, hal
lom-e az atyai bíztató szót, hanem az, hogy hallom-e a velem tartó tö
megek hatalmas moraját. Nyilván több reménységet helyezek a sokaság 
számába, mint az egy örök Istennek és az Ö Egyszülöttjének erejébe, 
kegyelmébe.

Szeptember 20. Hamis útjelzőket kerestem. II. Móz. 32, 1—6. Minden
áron úttörő és feltaláló akarok lenni. Amilyen vétkes könnyelműséggel 
megyek a többi emberrel egy nyomon, sokszor meggondolás nélkül. Ha 
mégis gondolkozom az élet útja felől, akkor az a megrögzött gondolatom, 
hogy nekem kell az élet útját megtalálnom és az üdvösség útját felfe
deznem. Ebben is a hitetlenségem jele áll előttem, mert kevésnek tartom 
annak az útnak értékét, melyet az én Uram állított szemem elé, másrészt 
én akarom elvégezni az úttörésnek azt a munkáját, melyet ö  kereszttel 
vállán és a kereszten végzett el, melyen részemre apostolai útat törtek s 
amelyen nekem csak járni kellene. Erőtlennek érzem magamat, hogy a 
kész úton járjak, ahoz még érzek erőt, bátorságot magamban, hogy más 
útakat keressek.

Szeptember 21. Végetlen utat járok. Ján. 6, 67—68. Amilyen keveset
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törődöm útamnak elejével, kezdetével — bár az a legfontosabb — olyan 
sokat törődöm annak a végével.'Jószerint még az elindulás előtt a végét 
szeretném látni. Pedig biztos kézben van annak a vége. De meg végetlen 
út az, mert egész életemen át tart. Még inkább végtelen az, mert az Isten 
végtelen örökkévalóságába vezet. Nem láthatom véges szemmel a végét, 
de tudhatom hová jutok azon. Az örökké való út természetével jár, hogy 
nem egy napnak a sikerével, vagy sikertelenségével lehet felmérni annak 
értékét. Én mégis azt teszem. Ezért veszem ki az út folyamán kezemet 
sokszor az én Uramnak kezéből. Azért fáradok el azután, azért tévedek 
olyan sokat, aggódom feleslegesen, azért rossz sokszor a példaadásom, 
azért történik, hogy sokan félreértenek.

IV. Elvesztettem  atyai örökségem et.
Szeptember 22. Az Igét. Mt. 24, 35. Azt tudom róla, hogy általa te

remtetett az ég és föld; általa is Ítéltetik meg. Azt is tudom róla, hogy ez 
az élet és világosság. Azt vallom róla, hogy ez az Ige az én életemnek 
középpontja. Annál inkább meg kell kérdeznem, meg van-e nálam egyál
talán? Amitlgének gondolok az életemben, az Ige-e az? Azt mondom, meg 
tudnék halni érte. mert előttem sokan, akiket atyáimnak vallók, börtönben, 
máglyán, vérpadon meghaltak érte. De a fontos nem az, hogy meg tud
nék-e halni érte, hanem az, hogy engedem-e, hogy ez az Ige azt tegye 
velem, amit akar? Engedem-e, hogy vezessen és pedig arra vezessen, 
amerre Ö akar? Engedem-e, hogy szüntelenül az Atyához vezessen? így 
tudok-e élni érte s vele? Elengedem-e általa az ítélet szavát szívem kö
zepéig? Elviszem-e bűnben vergődő feleimhez? A betegágyhoz? Az Ige 
Ige marad-e mindig ajkamon? Nem lesz-e belőle ajkamon szóbeszéd s 
életemben tettetés? Az Ige lehet-e bennem s általam Isten teremtő, meg
újító munkája? Nem lesz-e általam sokszor szánalmas vergődés és nyomo
rult tehetetlenség?

Szeptember 23. A keresztséget. Mk. 16, 16. Fájdalmas kimondanom, 
de ki kell mondanom. A világ azt mondja rá, annyi mint a szentelt víz, 
de az Ilr lelke azt mondja: ez az én üdvösségem záloga, ez a kegyelem 
Urának karjára való felemeltetésem, ahol az életemet a kegyelem vezeti, 
amely nyomán pásztorom, őrizőm lesz az Ur Jézus. Ennek a nyomán új te
remtésnek kellett lennem. Van-e ennek nyoma életemben? Itt nem az a 
fontos, tudom-e a keresztségről, amit tudnom kell dogmatikánk szerint, 
az egyházi atyák szerint, vagy akár az irás szerint. Itt csak az a fontos, 
mutatja-e az életem, hogy a keresztség benne van az én életemben s az én 
életem benne van-e a Krisztus keresztségében s újjászületés fürdője lehe- 
tett-e az az én számomra? Uram, milyen tékozló fiad vagyok én Te néked?

Szeptember 24. Az Űr asztalát. I. Kor. 11, 23—25. Az Űr megterített 
asztala számomra az élő evangéliom. Az élő Jézus önátadása, életajándé
kozása számomra s bűneim bocsánatának boldog biztosítása. De hogy 
vagyok én evvel a legfőbb életkincsemmel kapcsolatban? Uram kereszten 
tette le életét értem. Ő meg keresztje alá kéri életterhemet, bűneimet. 
Nem tudok megdöbbenni áldozatán, mellyel értem életét áldozta, hanem 
sokszor azon döbbenek meg, hogy tőlem összes bűneimet követeli. Milyen 
sokszor térdeltem már asztala előtt s mindegyik alkalommal hoztam el 
onnét bűneimből vetőmagot.
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Szeptember 25. Meg kellett volna őriznem az örökséget hőséggel.
Jel. 3, 11. Rá se tudok eszmélni arra, hogy milyen végtelen gazdagsággal 
jöttem erre a világra. Azt is nehezen tudom felfogni, hogy ennek a vég
telen gazdagságnak nemcsak birtokosává tett Atyám, hanem őrizőjévé is. 
A vele való élés, vagy annak megőrizése-e fontosabb, nehezebb? A ma
gammal szemben, vagy másokkal szemben való megőrizése-e a fontosabb? 
Ha magammal szemben nem őrizem meg, tékozló fiú vagyok; ha mások
kal szemben nem vagyok hű őrizője, gonosz sáfár és hütelen pásztor va
gyok. Nem kell tanakodnom rajta, hogy melyik feladatom ellen vétek 
többet, mert mindegyik ellen megszámlálhatatlan sokat vétek.

Szeptember 26. Béketűréssel kellene őriznem. Jel. 2, 10. Tele van az 
életem nagy akarásokkal és nagy fogadkozásokkal. Valóságos tervgyár 
és fogadkozás raktár lett az életem. És sokszor azt gondolom, hogy ez is 
a feladatom. Csak akkor látom meg egy-egy pillanatra a valóságot, ha 
észreveszem, hogy üres az életem a nagy cselekedetektől és az igaz élet
től, munkától. Egy napig, több napig tart a buzgóságom, de sohase mind
halálig. A terveim nagyobbak a hűségemnél s az akaratom, vagy akaratos
ságom nagyobb a kitartásomnál. A munkámat, vagy megállásomat nem 
az engem munkába állító Isten akarata szabályozhatja, hanem egyéni 
kedvtelésem, jó, vagy rossz hangulatom. Sokszor az emberek tetszése, 
nem tetszése, utam tövisei, vagy virágai. Nem tudok tűrni, kitartani. Pedig 
tudom, hogy ügyem, életem kinek kezében van. Ezért vagyok türelmetlen, 
idegeskedő, kedvetlen.

Szeptember 27. Magam kezére vettem örökségemet. Lk. 15, 13—17.
örökségem egy tekintélyes részét megkaptam ide alant. Más részét földi 
pályám végére készítette el az Ur. Amit itt nekem adott, az enyém az. 
Ámde csak sáfárság végett bízatott reám. Én minden akarok lenni, csak 
nem sáfár. Azt hiszem, mindenhez értek, csak a sáfársághoz nincs tehet
ségem. Azt gondolom, mindenek felett ahoz van tehetségem, hogy ur le
gyek. Ha azután sáfárkodom is, úgy viselem magamat, mint aki a maga 
ura. Az emberekkel, a világgal szemben is úgy kezelem Isten ügyét, mint 
a saját ügyemet. Az Isten erejének eredményét a magam eredményének, 
az én nyomorúságos vergődésem eredménytelenségét Isten ügye gyenge
ségének nézem. Mindig azt gondoltam, hogy csak haszontalan sáfár va
gyok. Saját kezemre vett atyai örökségemmel való bánásomból azt is meg 
kellett ismernem, hagy a leghaszontalanabb fiú vagyok, mert tékozoltam, 
tékozolok és ámítottam s ámítom magamat és a világot.

Szeptember 28. Kifosztott, elveszett ember lettem. Lk. 15, 13—17. 
Rémület nélkül nem tudok végignézni a mindenütt szüntelen tartó tékoz
lásomon. Úgy érzem, hogy én a tékozló fiún is túl tettem. Ura akartam 
lenni atyai örökségemnek és nem maradt meg semmim. Még a lenézett 
szolgálatom se, arra is méltatlan lettem. Fiúi, örökösi méltóságom rongy 
darabja se, mind elhajigáltam, vesztegettem. De áldás volt rám ennek a 
szörnyű valóságnak megismerése, megvizsgálása, mert igy vettem észre, 
hogy atyai örökségemnek van egy olyan része, amit az Atya legnagyobb 
tékozló fiainak, legtákozlóbb, legméltatlanabb gyermekei számára tarto
gat. Ezt még a legtékozlóbb se tudja eltékozolni s így én se tudtam el- 
tékozolni. Ezzel még kezdhetek új életet. Ez az Atya kegyelme. Nem tudok 
olyan kifosztottan, tönkrementen eléje menni, hogy tárt karokkal, vérző
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és mégis szerető, könyörülő szívvel ne várjon s keblére ne öleljen. Így bár 
elveszett ember voltam, de megtalált boldog gyermeke Isten kegyelmének 
az Ur Jézus Krisztusban.

V. Elkárhozott ember is voltam.
Szeptember 29. Vakságomat láttam. Lk. 18, 35—43. Még a vak em

ber is láthat valamit. Megláthatja azt, hogy nem Iát. Ennek a meglátása 
és a belátása is áldás. Mig ezt be nem látja sokszor elesik, sokszor kárt 
vall. Oda megy, ahol vesztét leli. Azt teszi, ami kárát okozza. Milyen nagy 
erömge kerül, míg meglátom vakságomat. Azt elég könnyen látom, hogy 
vak vezérek vezetik a világot, de, hogy én is a veremben vagyok, nem 
akarom észre venni. Még a verem fenekénél is eshetem mélyebb örvénybe. 
Hogy kerültem a verembe? Mint vezér, vagy vezetett? A felelősség, a 
vakság egyaránt az enyém. Ha vak vezér vagyok, mért nem kértem ve- 
zérségem előtt látó szemeket? Ha vezetettként vagyok a veremben, mért 
követtem vak vezéreket, mikor az én vezérem az Ur Jézus maga a vilá
gosság.

Szeptember 30. A tilalomfát életcélnak nézem. I. Móz. 3, 6. A lepké
ről tudom, hogy mindig a lámpa körül röpköd este, bár a lámpafény, 
lámpaláng az elégettetést jelenti számára. Én meg örökké azok körűi 
forgolódom lelkemben, szívemben, amelyek tilalmasak. Mindig azokat lá
tom világítóknak, csillogóknak, világítólámpáknak. Isten nekem adta az 
egész mindenséget. Füvet, fát, virágot, fényt, illatot, eget, földet. Mind
ezeket szabad munkamezőmmé tette. Én meg mindig ahoz az egy ponthoz 
térek vissza, ami a csudálatos világnak parányi talpalatnyi része csak, de 
amire az Isten egyedül írta fel azt, hogy ne kívánd s ne tedd. Az egész 
világon az egész világért dolgozhatnám és magamat, vágyaimat, remé
nyeimet, örömömet, bánatomat a tilalomfához kötöttem.

Október 1. A veszedelmet nyereségnek. Fii. 3, 3—7. Csodálatos az, 
hogy Pál apostol bármerre járt, egy éles határvonalat látott mindenütt 
maga előtt. De ezt a határvonalat nemcsak Pál látta, hanem az Istennek 
mindenkori s minden rendű, rangú gyermekei is mindig látták. E világot 
és Krisztus világát választja el a vonal; az üdvösséget a kárhozattól. Az 
első embernek az volt a veszedelme, hogy ezt a határvonalat nem az éden- 
kert kapuján belül, hanem azon kívül látta meg. Számomra az a nagy 
veszedelem, hogy szemeim előtt elhomályosult ez a határvonal. Emiatt 
a Krisztus országának vándora az ő  országának határszélén botorkálok 
ahelyett, hogy annak gyönyörűségeiben boldogan járnék. De botorkálásom 
miatt az is megtörténik, hogy átlépem a határvonalat. Mennyi késő bánat 
kel emiatt szívemben? Hányszor kelllett sírnom emiatt, hogy meg lett 
az én hajszolt akaratom?

Október 2. Látom, hot voltam. 23. .zsolt. 1—6. A bűn nagyon elhomá- 
lvosíthatta a szememet, de annyira nem tudta elhomályosítani, hogy visz- 
szafelé és befelé ne lássanak szemeim. így lehetetlen nem látnom, hogy az 
Ur őriző pásztorom volt nekem. Lehetetlen nem látnom, hogy erős karjain 
hordozott s kebelén biztosan pihentem s gyönyörűséges helyekre vezetett 
engem. Lehetetlen, hogy ne lássam: királyfinak küldött ide az örök Isten. 
Királyfi voltam. Most meg koldusrongyaim emlékeztetnek az egykori di-
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esőségre. Ennek a zsoltárnak versei akkor is megháborítanák Szívemet, 
ha csak olvastam volna azokat. Akkor régi oklevelek volnának, de éltem, 
éreztem azokat, mikor megpihentem a pásztor kebelén. Ott voltam. Hová 
jutottam?

Október 3. Hova jutottam. I. Móz. 4, 13. Mi sok mindenről panasz
kodhatunk, de arról semmiképpen nem, hogy Isten homályos helyeken vezet. 
ö  a legélesebb világító sugarakkal ragyogja be utunkat. Teljesen megvilá
gítja az üdvösséget s annak útját. Teljes fénnyel megvilágítja a kárhozatot 
is. Teljesen megvilágítja elesett voltunkat nemcsak jelenünk által, hanem 
azáltal is, hogy a múlt képét is odavetíti elénk. Jelen helyünket avval teszi 
világosabbá, hogy megmutatja: hol voltunk. Ha ezt meglátom, akkor tör 
fel keblemből a sóhaj: nagyobb az én büntetésem, mint elviselhetném. 
Pedig senki se büntetett meg. Arra megyek, amerre akarok. Azt keresem, 
amit jónak látok. Az a kárhozatom, hogy minden, amit kerestem, szeret
tem, ami után vágytam, büntetéssé lett számomra.

Október 4. Emberi erőm megcsalt. Bírák 16, 17—21. Mennyire tudom, 
hogy erőtelen vagyok! Tudom, hogy magamtól semmit se tehetek, mégis 
mindig mindent magamtól akarok tenni, cselekedni. Ez azért van, mert 
nem fér meg bennem az én. Uram megmondta nekem s be is bizonyította, 
hogy ö, egyedül csak ö, alapja és hordozója boldogságomnak, én meg 
örökké azt számolgatom s számítom ki, hogy én, egyedül csak én boldo
gíthatom magamat. Számításomat, bölcselkedésemet, munkámat, örömö
met, reményemet, ennek az igyekezetemnek szolgálatába állítom. A szám 
vetésem mindig azt hozza ki: eddig ugyan mindig megcsalt az énem, de 
most az egyszer bizonyosan az én ment meg engem. S én ezer ellen hi
szek az egynek.

Október 5. Isten kezét eleresztettem. II. Móz. 32, 1. Még mindig nem 
tudott bennem valósággá lenni az a boldog tapasztalat, hogy Isten, az én 
Uram, számomra nemcsak ünnepi ajándék, nem is csak térdepelő imádsá
gomban mellém lépő vigasztaló, hanem maga az élet. Ebből származik 
azután az a gyötrelmes bajom, hogy akkor fogom kezét leggyengébben, 
mikor azt a legerősebben kellene tartanom. Mindig én akarok a sorom
póba lépni s mindig másoktól akarok segítséget találni, mikor csak ö  tud 
megtartani. Azért vagyok gyenge, erőtelen, mert gyengén, immel-ámmal 
fogtam, azután eleresztettem a kezét.

VI. Tudok tudatlansággal.
E zt kell mondanom, m ert

Október 6. Szeretnék tudni mindent. I. Kor. 13, 2. Nehéz megtanul
nom azt, hogy a minden az én véges emberi gyarlóságom számára annyi, 
mint a semmi. Ép azét én mindig a minden után kapozok. Ép azért a ke
veset nem becsülöm, elszalasztom. így jutok arra a szomorú eredményre, 
ami koromnak, fajomnak is szomorú terhe: minél többet tudok, annál ke
vesebbet használ az nekem. M,g én minden után kapozok s mindent fel
akarok telhetetlen értelemmel habzsolni, addig azt az egyetlenegyet, amire 
Isten akar megtanítani, elfeledem.

Október 7. Szeretném tudni azt, amit csak Isten tud. I. Móz. 3, 4—5. 
Nem bűn, hogy titkokat akarok tudni. Ámde veszedelem származik a szá-
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momra abból, ha a titkok után való futkosást tartom földi életem főfel
adatának. A titkok utáni vágyam kísértést rejt magában. Mindig valami 
újat, valami mást akarok, pedig mindig az örökké való Isten régi, meg- 
bizonyosított, a Golgotán ország világ szeme elé tárt kegyelmét kell ke
resnem s megragadnom. Ezen a ponton tud a Sátán legjobban s legészre- 
vétlenebbül megközelíteni.

Október 8. Szeretném tudni a jövendőt. Mt. 24, 3. Tudom, hogy 
Isten semmit se zárt el előlem annyira megközelíthetetlenül, mint a jöven
dőt. Erős vasfüggönnyel lezárta azt a szemeim előtt. Én mégis mindig 
ezen a függönyön akarok átkandikálni. Kifogyhatatlan leleményes vagyok 
ebben az igyekezetben. De másrészt azt is tudom, hogy e lezárt jövendő
ből megnyitott egy hatalmas ablakot, amelyen bőven szóródik a fénysu
gár fényt kereső szemem elé: Aki én bennem hiszen, ha meghal is él. 
Ahol én vagyok, ott van az én szolgám is. Mégis kevés ez nekem. A jö 
vendő hajszolása mellett eltévesztem a jelenből a jövőbe vezető utat.

Október 9. Nem akarom tudni tudatlanságomat. Jel. 3, 17. Mást elég 
könnyen tanulok. Ezt nehezen tanulom. Ezt hitetlenül tanulom. Nem hi
szem, nem tudom, hogy tudatlan vagyok. Pedig Isten ezt nemcsak elmé
leti, hanem naponkénti gyakorlati oktatásban is szemem elé állítja a ma
gam és mások életében is. Oh Uram, adj nekem annyi világosságot, hogy 
meglássam tudatlanságomat! Mennyi bajtól tudok megszabadulni akkor!

Október 10. Nem akarom tudni erőtlenségemet. II. Kor. 12, 7—10. El 
nem altatott, vagy meg nem kötözött beteget nem lehet megoperálni, mert 
hiába áll mellette az orvos, mindig az orvos kése után kapozna: Mindig ő 
akarná annak kését irányítani és tönkre tenné magát avval a késsel, ami
vel az orvos megszabadítja bajától és meggyógyítja őt. Míg emberi erő
met letenni, lekötözni nem tudom, addig nincs számomra segedelem. Mert 
addig Isten keze után kapozok szüntelen, de nem azért, hogy attól segít
séget várjak, elfogadjak, hanem azért, hogy azt a kezet én irányítsam, 
hogy én segítsek az Istennek. Kötözd meg Uram teliesen az én oktalan 
tudatlanságomat, hogy szabadon cselekedhess az én életemben!

Október 11. Nem akarom tudni menthetetlenségemet. Róm. 2, 1. Ha 
egy kedves tárgyamat eltöröm, nem akarom elhinni, hogy eltörött, ösz- 
szeillesztem a darabokat, hátha együtt maradnának. Hányszor megpróbá
lom, míg belátom, hogy: hiában! Még nehezebben értem meg, amit Pál 
apostol mond, hogy én menthetetlen vagyok, hogy én nyomorultul össze
törtem s összetört életemet nem tudom összeilleszteni, összeraggatni. De 
akkor vagyok menthetetlen, mert akkor nem engedem megmenteni, ú jjá
alakítani életemet, ha nem érzem menthetetlenségemet!

Október 12. Nem akarom tudni, hogy egy a szükséges dolog. Lk. 10, 
42. Megtanultam ezt a szakaszt, könyv nélkül tudom. Idézem is sokszor. 
De hogy amellett, mennyire nem jól tudom, azt abból látom, hogy az éle
temben örökké azokat a szükséges dolgokat keresem, panaszolom, ame
lyekre szükségem volna, amelyek nincsenek. Én a szükséges dolgok egész 
sorozatát látom a szemeim előtt. Az a bajom, hogy ahol tudnom kellene, 
ott hinni akarok. Ahol meg hinnem kellene, ott a tudásommal pepecse
lek. Uram taníts engem, hogy higyjem is, tudjam is, egy a szükséges do
log s ezt az egy szükséges dolgot el ne feledjem!



VII. Hiszek hitetlenséggel.
Október 13. Pedig mindenek lehetségesek a hívőnek. Mk. 9, 23. Vol- 

takép ezt az igazságot elméletileg jól tudom. Sőt gyakorlatilag is látom 
kiváló emberek életéből. Érzem, hogy már sokkal nehezebb a sor, mikor 
arról van szó, hogy a minden egyes esetben a saját magam életén pró
báljam ki. Akkor már nem ugranék fel olyan hirtelen a puskaporos hor
dóra, mint Dévai, nem is lépnék rá olyan bátran a hullámzó tengerre, 
mint Péter, akkor már olyanformán fogom meg a dolog végét, mint mi
kor Péter „mindazáltal" levetette a hálót. Ilyenkor, mikor rólam van szó, 
arra gondolok, hátha van kivétel s hátha az én esetemben lesz a kivétel. 
Ismét is odajutok, hogy a tudósok ismernek olyan törvényeket, melyek 
alól nincs kivétel. De én nem merem hinni, hogy hitem törvénye alól nincs 
egyetlenegy kivétel se. Addig pedig a hitem tényleg kisebb a mustármag
nál és nem ér egy hajítófát, mert nem bír el egy hajítófát. Mert nekem s 
az én kedvemért az Urnák evangéliomát is át kellene írnia olyan formán, 
hogy minden lehetséges a hívőnek, az én kivételemmel.

Október 14. Miért nincs hitem? Mt. 17, 19—20. A legijesztőbb és leg
fájdalmasabb és legmegszégyenítőbb kérdés. Ennél megszégyenítőbb csak 
az erre adandó válaszom. Olyan a kérdés, mintha fagyos, havas időben az 
úton járva azt kérdeznék, mért nincs cipőm? A mennyegzőben mért nincs 
mennyegzői ruhám? Isten adni akar s ad. Rámutat arra, hogy hit nélkül 
— hit alatt teljes, fenntartás nélküli hitet értve — lehetetlen élnem, de le
hetetlen meghalnom is. A még megszégyenítőbb az, hogy én mindig azt 
hittem, van hitem, hitben járok. De mikor Uram, Megváltóm kérdi, mért 
nincs hitem, akkor észre kell vennem, hogy amit hitnek gondoltam, nem 
hit. Még megdöbbentőbb az, hogy akkor én hogyan vezetek másokat 
hitre, élő hitre??

Október 15. Mért vagyok kishitű? Mt. 8, 23—27. Mikor tehetetlenül 
magamba roskadva állok, akkor az Ur előtt nincs hitem, hitetlen vagyok. 
Mikor pedig tétován tapogatózok ott, ahol ki kellene állnom a gátra, 
akkor hishitű vagyok. Hányszor tekiritgetek pedig hátra, mikor kezemet 
már az ekeszarvára tettem. Hányszor bizonytalankodom, mikor az Ur bizo
nyosságot keres nálam. Legfájóbb az, hogy látnom kell, amit eddig ma
gamban erős hitnek gondoltam, az emberi erőlködés volt. Erőlködésem an
nak a jele volt, hogy magam is éreztem: a hitemnek híja van s azt ki kell 
pótolnom valamivel. Kishitű vagyok és pedig azért, mert nem vagyok elég 
közel az Úrhoz.

Október 16. Mért nem engedem növelni hitemet? Lk. 17, 5. Azt nem
kell megkérdezni, mért nem engedem növelni vagyonomat? Mert, ha mód 
volna rá, annak növelését szívesen megengedném. Olyan könnyen segíthet
nék azon, hogy ne legyek kishitű, hogy ne csak mustármagnyi hitem, ha
nem teljes hitem legyen. Kezemet se kellene kinyújtani, csak a szívemet 
feltárni s a szememet felnyitani. Máris elfogadhatnám a hitnek teljességét. 
Nem engedem növelni hitemet, mert büszke vagyok. De mikor büszke, 
ugyanakkor oktalan is. Büszke vagyok arra, hogy nekem nem kell a hit 
teljessége. Én nem félek, én megállók a magam lábán — akárcsak a tán
torgó részeg. így látom meg, hogy nem hős és bátor vagyok, mikor nem
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engedem növelni hitemet, hanem gyámoltalan gyáva, aki mindig arra néz, 
mit szólnak az emberek?

Október 17. Mért nem merek hinni? Mt. 14, 27—31. Ezt Így kell 
magamnak bevallanom, hogy nem merek hinni. így már azt is látom, hogy 
a hitetlenséggel csak úgy nem lehet dicsekedni, mint a tudatlansággal, 
vagy a faragatlansággal. Gyámoltalan vagyok ahoz, hogy a saját lábamon 
járjak. Mindig mások mankóján járok. Olyan gyámoltalan vagyok, mint 
a kis gyermek, aki járni tanulna, de nem mer elindulni. Nála is gyámolta
lanabb vagyok, mert az végre, mikor az édesanya megfogja kezét, akkor 
elindul. Nekem hiába fogja az Ur jobb kezemet és hiába biztat, nem merek. 
Péter mert, de lám ő is csak pár percig, talán pillanatig. Nem merek hinni, 
mert nem akarom kinyitni a szememet és mert nem akarom elvállalni azo
kat a feladatokat, amiket játszva elvállalhatnék Mózessel a magam, egy
házam, hazám, embertársaim érdekében, ha hinni mernék.

Október 18. Mért hiszek Isten mellett magamban? Csel. 5, 1—4. Azt 
is lehetne kérdenem s azt is kell kérdeznem, mért hiszek Isten helyett 
magamban?? Mert kisül, hogy mikor Istenben nem bízunk, akkor mindig 
magunkban bízunk s hiszünk. Itt látszik meg, milyen irtózatos oktalanság 
részemről a hitetlenség. Milyen hiányára van az ítélőképességnek, hogy 
magamban többet bízom, mint a mindenség Urában. így teszek; mert nem 
ismerem az Urat, aki mindent alkotott és kezében tart. Nem ismerem ezt 
a világot, melyen minden talpalatnyi helyen s minden fűszálon rajta van 
a Teremtő neve. De nem ismerem magamat se, mert látnám, hogy Istenbe 
vetett élő hitem fel az egekbe emel, a világban való bizakodás meg pusz
tulásba dönt s a mélybe taszít. Milyen nagy szükségem van itt is Uram 
a Te szent Lelked segedelmére!

Október 19. Hiszek Uram, de kegyelmezz az én hitetlenségemnek!
Mk. 9, 24. Ha szemlét tartok az égen és a földön — amott messzelátóval, 
itt nagyítóval, mindenbe belenézve, mindent lemérve, észre kell vennem, 
hogy a por világban semmire se számíthatok, csak a világból s elmulan- 
dóságból kiemelkedő és a teremtő, örök Istennel összekötő hitem erejére. 
De milyen hit ez az én hitem, amely rendelkezésemre áll? Az Ur maga 
állítja ki róla hitelesen a bizonyítványt s bizony a bizonyítvány szomorú 
szegénységi bizonyítvány. Milyen szomorú s kétségbeesett volna a sor
som, ha még hitetlenségemben is nem jönne segítségül az én megtartó 
Uram kegyelme. Légy áldott Uram örök Kegyelmedért.

VIII. Elkárhozott voltam, m ert lefelé sülyedéssel 
haladtam . Megyek, m ert

Október 20. Egy helyen nem állhatok. I. Móz. 1, 28. Itt a világon kö
rülöttem, felettem, alattam és bennem is minden mozog, veszteg én se áll
hatok. Feladatok várnak rám. Minden végzi a feladatát az égi madártól, 
napsugártól a csúszómászó féregig. Én se lehetek tétlen. Minden reggel 
megvilágítja feladataimat, minden este számadásra vár. Hány reggel volt, 
amelyik hiába világította meg feladatomat? Hány este, amelyik hiába várt 
számadásra? Ha nem végzem el munkámat, hiába haladok. Haladás közben 
is lefelé sülyedek.
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Október 2!. Messze kel! mennem. Mk. 16, 15—16. A nap sugarait
mindennap szétküldi az egész világra, hogy szárnyukon megjelentse üze
netét. Engem is napsugárrá akar tenni az Ö kegyelme, szeretete számára. 
Azokat rajtam keresztül akarja belesugározni a világba. Milyen messze 
kellene mennem! Mennyire jutottam? Ólomlábon jártam s járok. Csiga 
útján akarom elvégezni a napsugárral vett feladatomat. Azért, mert az 
Ur akaratát kell megjelentenem, nem a magamét.

Október 22. Magasba kell jutnom. Ján. 14, 2. Atyám háza a magas
ságok magassága felett van s nekem oda kell jutnom élve is, halva is. 
Atyám háza túl van minden napomon, éjszakámon, fáradalmamon, remé
nyemen, csüggedésemen, küzdelmemen, keresztemen. Azért oda csak úgy 
juthatok, ha ezekben meg nem akadok, ha ezeken keresztül török. De ép 
azért Atyám házába ezeken keresztül vezet az út. Ezek nem elválasztanak 
Ábrahám kebelétől, hanem egyenesen odavezetnek engem. Borzasztó, hogy 
én mégis mindig azt nézem, mi nem nehéz, hogyan kényelmesebb az életem!

Október 23. Célegyenest kell haladnom. Mt. 11, 28. Ez a hívó szó az 
egyetlen cél a számomra. Akárhol legyek, ez mindig egyenest hív. Ezt a 
célt mindig csak egyenes vonalban, torony iránt lehet követnem. Ez azért 
döbbent meg, mert én szerettem s szeretem az óvatos körülnézést. Nem 
szeretem a dolgot elhamarkodni. Mért ne várjak.? Mért ne kerüljek? Mért 
ne engedjek másokat előre? Ha igy könnyebb. Csak azért kell célegyenest 
mennem, mert máskülönben elérek az emberekhez, akikhez alkalmazko
dom, a kényelmesek seregéhez, az óvatosak seregéhez, de nem érek el 
azokhoz, akik ruhájukat megmosták a bárány vérében s nem érek el 
l'ramhoz. Akkor pedig bármily ragyogó pályát futottam, kárba veszett 
életem, lefelé sűlyedtem.

Október 24. Üj ég és új föld felé kell mennem. Jel. 21, 1. Sóként és 
világosságként teremtett ide teremtő Uram. Azért tisztított meg vére vált- 
ságában, hogy általam, mint megtisztított só és megtisztított világosság 
által elhozhassa ide az új eget és új földet. Általam, munkám által akarja 
az új eget és az új földet. Nevetség s aggodalom, ha magamra nézek, de 
dicső szent és boldog feladat, drága lehetőség, ha Uramra nézek, ha Uram
mal járok, ha belőle élek. Meg tudtál-e újulni egészen szívem? Alkalmas 
vagy-e Megváltód teljes, maradéktalan befogadására? Így láthatsz új eget, 
új földet. Így dicsőíti meg általad Urad ezt az eget és földet új éggé 
és új földdé.

Október 25. Ezért kell szüntelen a kereszt felé mennem. Mt. 16, 24.
Sietve, haladéktalanul a kereszt alá és pedig teljesen a kereszt alá! Ez 
kell, hogy elveszett, elkárhozott helyzetemben a jelszavam legyen. Min
dennel leszámolnom, mindent letennem, mindent kárnak ítélnem, hogy oda
érjek s odaférjek a kereszt alá. A Te kereszted alá Uram, amely a világot, 
életet számomra a kárhozat életéből az üdvösség életévé tette.

Október 26. így jutok én az elkárhozott ember Uramhoz. Ján. 11, 25. 
Mennyi feladat, mennyi cél, mennyi félelem, mennyi bizalom, mennyi re
mény, csüggedés, remegés dobogtatja szívemet. De mindezek hiába valók, 
lefelé vonják szivemet, életemet, kárhozatba taszítják lelkemet, ha csak 
ezekre nézek. De Uram Te Ur vagy! Te vagy az Ur! Nemcsak az égnek, 
földnek ura, hanem a kegyelem ura is. Ha vergődésem nyomán eljutok



Hozzád, Benned megszűnt az átok, a kárhozat, az elesés, elbukás. Veled 
kezdődik az élet, mert Te vagy az élet!

IX. Félek  a  kárhozattól, azért
Október 27. Keresem a szabadulást. Róm. 7, 24. Örökké arra a kínzó 

kérdésre keresem a megnyugtató választ, kicsoda szabadít meg? Hálát 
adok Istennek, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusban nemcsak megmutatta, 
hanem nekem adta, aki megszabadít a kárhozat testéből. De nekem örökké 
őrködnöm is kell, vigyáznom, mert bár tudom, érzem, hogy egyedül ö  a 
Megtartó, mégis sokszor el akarom kerülni, másra akarok hallgatni, más 
megtartatási módokat keresek. Óh Uram, ha megmutattad nekem s oda 
adtad a kárhozatból kivezető utat, kötözz is oda ahoz örök kegyelmeddel, 
hogy én könnyelmű tévelygéssel arról le ne tántorodjak.

Október 28. Tiltakozom a kárhozat ellen. Róm. 7, 22—23. Nemcsak 
félek akárhozattól, hanem tiltakozik is az ellen minden csepp vérem. Ha 
gazdag vagyok, minden gazdagságom tetején is azt kérdem, mit cseleked
jem, hogy üdvözüljek? Ha a gazdagság élvezetében elmerültem az örömnek 
vélt kárhozatban, a kárhozat helyén is azért emelem fel fáradt szempil- 
íámat, hogy meglássam az üdvösséget, amit elveszítettem, s oda segítsek 
másokat, ahova bejutni magam szerettem volna.

Október 29. Mégis játszom is a kárhozattal. Róm. 7, 15. Amit cse
lekszem, sokszor nem ismerem. Elítélem a kártyásokat, szerencsejátéko
sokat, szerencsevadászokat, de én ugyanazt cselekszem lelkemmel, éle
temmel, amit azok pénzükkel. Ök nem ismerik, amit cselekesznek. Vaktá
ban akarják kifogni a boldogságot, sok pénz alakjában. Én is igy akarom 
vaktában kifogni boldogságomat, üdvösségemet. Bármit cselekszem Krisz 
tus nélkül, semmiről se tudom, hogy az hova vezet. Mégis mennyi mindent 
cselekszem nélküle, akarata ellenére? Úgyhogy látom, számomra játék 
lesz az élet, tehát játék az üdvösség s vele a kárhozat?!

Október 30. Mert azt cselekszem, amit nem akarok. Róm. 7, 19—20. 
Az egész emberiségről most különösen bizonyíthatóan látom, hogy nem 
azt cselekszi, amit akar. Sőt, pontosan ellenkezőjét cselekszi annak, amit 
akar. Magamról nehezen hiszem el .ugyan ezt, mert azt bizonyítgatom, 
hogy lépésről-lépésre a magam akaratát követem. De életem eredménye 
megszégyeníti, megcáfolja bizonyítgatásaimat. Munkám eredménye épen 
odavezet, ahova nem akartam jutni. Nem tudok leszámolni véglegesen av
val a bennem levő törvénnyel, mely azt műveli, amit én nem akarok s 
ami nekem kárhozat.

Október 31. De az én Uram megszabadít engem a kárhozat testéből.
Róm. 8, 1—2. Elkárhozott ember voltam, bár féltem a kárhozattól. Bele
ragadt annak törvénye minden tagomba s rabul ejtette nyomorult szíve
met. De, mikor a kárhozat törvényét minden lépésemnél itt érzem, mint 
égő tűzet tagjaimban, ugyanakkor azt is világosan és boldogan látom, 
hogy nincs kárhoztatásuk azoknak, akik a Jézus Krisztusban vannak. Ez 
a reménységem, szabadulásom, örömöm és boldogságom! Mert ezt tudom 
s mindig boldogan hiszem, azért vagyok én az elveszett, elkárhozott em
ber — a kárhozat fia — a Jézus Krisztusban, az én Uramban a kegyelem
nek és az életnek boldog fia, a teremtő Istennek új, boldog teremtése.
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Urám! Hálákat adok Neked, hogy a mélységek mélységébe s a ma
gasságok magasságába vezettél engem. A mélységekben megmutattad a 
Tőled távol járó lélek veszedelmét, nyomorúságát. A magasságokban meg
mutattad örök dicsőségedet, amit készítettél a téged szeretőknek. De kü
lönösen, hogy megmutattad, megéreztetted Kegyelmedet, mellyel engem, 
a bűnnek rabját, az elveszett, elkárhozott embert a bűnnek, halálnak, ör
dögnek hatalmából saját véreden megszabadítottál. Légy ezért általam 
örökké áldva! Tarts meg engem szabadításodban s örök kegyelmedben 
mindörökké Ámen.

Fábián Imre
sárszentlőrinci lelkész.

Első ige.

A szolgálat és tanítás ajándéka.
Róm. 12, 7.

Vétkeznek Isten ellen, kik tanítani akarnak, holott ők ma
guk nemcsak tanulatlanok, — ami még elviselhető lenne, — 
hanem a tanítás kegyelmi ajándékát is nélkülözik. Mert nem 
elég a készültség és értelmesség, hanem Isten ajándéka is kell 
ahoz, hogy valakit Isten a tanítás szolgálatára valóban kiválasz- 
szon. Most azonban mindenképen hajlandók vagyunk az egész 
világot tanítani, holott magunk sem értjük, amit tanítunk és ha 
megértjük is, hiányzik Isten kegyelme és megbízása, melyen a 
küldés joga alapul. Azt mondja: ne akarjatok kiküldeni, mert 
szolgák vagytok és nem urak. „Kérjétek az aratásnak az urát, 
hogy küldjön munkásokat az ő aratásába.11 Máté 9, 38. Azért 
legyen hivatásával megelégedve, a ki nem ért a prédikáláshoz, 
vagy — ha mindjárt értene is hozzá, — még nincsen meghíva. 
Máté 25,14.: „Eléhivatá az ő szolgáit és amije volt, átadá nékik.11 
Először meghívja őket. Csodálatos, milyen sokat tulajdonítanak 
a „jó szándéknak11, mely hitet teremt, nem tudom, milyen gyü
mölcs-termésre is képes a prédikálás által, jóllehet néha nélkü
lözi a tudományos végzettséget, máskor bírja ugyan ezt, de 
nincs meghívása, ismét máskor azzal is rendelkezik, de nincs ke
gyelmi ajándéka. Mert a meghívást vagy már megelőzi a ke
gyelem, vagy azt magával hozza. Ezen kegyelem nélkül a prédi
káló csak levegőt vagdos (I. Kor. 9, 26.), a dicsekvő emlegetett 
gyümölcsei pedig csak az ő balga képzeletében élnek. Beszélni 
sem akarok azokról az egészen együgyü és teljesen tehetetlen 
emberekről,kiket püspökeik és rendfőnökeik szószékre állítanak, 
akiket — még ha szeretnénk is — igazán semmiképen sem ne
vezhetünk megbízottaknak és küldötteknek, mert itt Isten ha
ragja következtében képtelenek és méltatlanok hivatnak meg. 
Isten bűneink miatt megvonja tőlünk az Ö szentigéjét és meg
növeli a csacsogó és kelepelő kiabálók számát.
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áokan bírják a tanítás kegyelmi ajándékéit, jóllehet nincs 
nagy tudományos készültségük. Mások mindegyikkel rendel
keznek és ezek a legjobb tanítók, ilyenek voltak Augusztinus, 
Ambrózius, Hieronymus. Aki ezt a kegyelmi ajándékot kihasz
nálatlanul hagyja és más dolgokkal foglalkozik, az vétkezik az 
ellen, a mit az apostol, sőt maga az Isten parancsol, különösen 
akkor, ha meghívást és ilyen tanításra kötelezést nyert, ha mind
járt az idő szerint hiányzik is meghívása. Mert a gyenge fülek 
nem hallgatnak a metszőn éles igazságra. Az apostol mindenek
előtt a meghívottakról szól. Leveleiben mindég hangsúlyozza 
saját meghívását, mert isteni meghívás nélkül sem a hivatal, 
sem a tanítás nem virágozhatik. Az ördög indítására azután 
megtörténik, hogy amint szolgák a tanítói hivatalra magukat 
alkalmasnak ítélik, úgy megfordítva, tanítók menekülnek a ta
nítói hivatal elől, úgy, hogy mindkét oldalról megakadályozzák 
Isten munkáját.

Luther: A Római Levél magyarázatából.

Tanulmányok.

A templomlátogatás 
lanyhulásának oka.*)

— Folytatás. —

Számtalan eszköz van arra, hogy a lelkész a templomláto
gatáson segítsen. Annak, hogy oly gyéren látogatják a templo
mot, sokkal mélyebb oka van, mint azt az emberek gondolják. 
Élénkké teszik a liturgiát, szépítik az oltárt, a lelkipásztor szor
galmasan látogatja a híveket, sőt a hitvestársa is tesz látogatá
sokat, hogy egyeseket a templomba vonjon. A lelkész a konfir
mandusain keresztül is igyekezik hatni a szülőkre, hogy já r ja 
nak templomba. És mindez nem használ. Még mindig gyéren lá
togatják a templomot. Ez természetes is. Ilyen felhajtás nem 
viseli magán az igazság jegyét, s ezért értéktelen.

Amíg a híveket vádoljuk, önmagunknak kellene szemrehá
nyást tennünk. Olyan eszközöket használunk fel, amelyekből 
hiányzik a meggyőző erő és ezért nincs is tartós hatásuk, sőt 
az embereket képmutatókká teszik. Az egyetlen mód, hogy a 
templomaink megteljenek, ez: legyenek érdekesebbek a prédi
kációk, de hogy érdekesebbé tegyük, hiányzik ahhoz vagy a ké
pességünk, vagy pedig az igyekvésünk. A szellemi élet szintje 
jelentősen emelkedett és kiváltkép a művelt körökre nézve kín

*) Niebergall Fr. „Wie predigen wir dem modernen Menschen?" c. 
műve alapján. — Ford. Kutas Kálmán.



és gyötrelem érdektelen előadások hallgatása. Á vallásos es egy- 
liázias körök, amelyek egymást régebben teljesen fedték, egy
mástól mindinkább eltávolodnak. Gondolkodó és előítéletmen
tes falusi lelkészek mondják, hogy a falun sem elégesznek meg 
most már az egyszerű lelki eledellel, nem is szólva azokról a he
lyekről, ahol a hívek ipari, vagy gyári munkások. Az emberek 
valóságérzéke is egyre nő, s ez arra indít, hogy tartalmas és 
zamatos ételt nyújtsunk; vagyis a főhangsúly a tartalmon van. 
Bármennyire is fontos és érdekes a forma, mégis a tartalom érde
kessége a fő. Hogy képesek legyünk ilyen tartalmat adni, tekin
tetet kell vetnünk az emberek érdekeire.

Az emberek érdekei. Száz és száz olyan dolog van, ami az 
embert közelebbről érdekli. Ilyenek mindenek felett a testi, gaz
dasági és szociális javak, az egészség, az érvényesülés, az em
berek bizalma stb. Ezekben rejlik életünk boldogsága, vagy 
boldogtalansága. De ezek mellett más javak egész sora áll, ame
lyek a boldogulást elősegítik, vagy hátráltatják. Ilyenek az ér
telmi, erkölcsi és vallásos javak. A lelkésznek tudnia kell, hogy 
ezeknek milyen fontosságuk van az emberek életében s hogyha 
ezekről van szó, egyre éber lesz a figyelem. Nekünk, akik az em
berek boldogságát akarjuk előmozdtíani, éles különbséget kell 
tenni a valódi és a látszólagos érdekek között, mint amelyek 
hozzájárulnak az emberek boldogulásához, vagy boldogtalan
ságához. Ezek az érdekek mélyen benne gyökereznek a lelkűnk
ben. Az viszont megmagyarázhatatlan, hogy milyen lelki törvé
nyek szerint kelnek ezek bennünk életre és válnak nekünk min
deneknél fontosabbakká.

Érdekes prédikáció-anyag. A prédikáció akkor érdekes, ha 
érinti az emberek érdekeit. Hiába beszélünk, kérünk, csaloga
tunk, feddünk, ha nem tudunk érdekeset és érdekesen beszélni. 
Ami nem kelt érdeklődést, az hidegen hagy.

Külön kérdés azonban az egész gyülekezet érdeklődési kö
rének a kérdése. Bármilyen lehetetlenül hangzik is, a falu más 
iránt szokott érdeklődni, mint azt a lelkipásztor gondolja. Ez 
állandóan a mennyek országáról szól és az áhitatos gyüleke
zetei a Sión hegyére akarná elragadni. Egyszerre azonban ész
reveszi, hogy a templomban ráfigyelőket merőben más dolgok 
érdeklik, mint ő azt eddig gondolta. Észreveszi, hogy milyen je 
lentős az életükben, ha egy pár ökröt adnak el, vagy vesznek 
meg s főkép milyen jelentős az időjárás, s mikor ezt észreveszi, 
állandóan erről beszél. No — gondolja — most aztán tudom, 
miről kell szólanom. Elkezd prédikálni az ökrökről és az idő
járásról. Egy ideig csak hallgatják az emberek, de azután a fü
léhez jut, hogy ők az ilyen tartalmú igehirdetést nem találják 
rendjénvalónak. Ha templomba jönnek, másról akarnak hallani, 
mint ami egészjiéten át foglalkoztatja őket.

S nincs igazuk? A mindennapi dolgukban sok bosszúság, 
földhöztapadó alacsonyság rejlik. Nem lendül a lélek maga
sabbra, ha mindig csak a mindennapi élet tényeiről hall. S a lel
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kész és hallgatóság véleménye keresztezi egymást. A lelkész a 
magasságot akarja a mindennapi életbe lehozni és a kettőt ösz- 
szekötni igyekezik, viszont a hallgatóság a mindennapiság po
rát szeretné lerázni magáról és a magasba szeretne emelkedni.

Egy falusi kerület szuperintendense állandóan a gazdasági 
élettel kapcsolatos dolgokról szokott prédikálni, hogy hatásos 
és érdekes legyen. A polgár-emberek végül is tiltakoztak ez el
len, mondván: ők sokkal jobban értenek ahhoz, hogy mint kell 
szántani, vetni és aratni, mint a szuperintendens úr. Egy nagyon 
derék és vallásos gyári felügyelő a híres Niebergallt arra kérte, 
hogy ne prédikáljon szünet nélkül a gyári élettel vonatkozás
ban lévő dolgokról embereinek, hiszen hétköznap eleget fog
lalkoztak ezekkel s az ember vasárnap nyugodalmat szeretne 
a lelkének.

Ezért, ha a lelkész már mindent megkísérelt, hogy érdekes 
legyens elmondotta prédikációit egyháztörténeti, világnézeti, 
jelen kortörténeti kérdésekről, akkor végre rájut a helyes vá
gányra. Ráeszmél arra, hogy az igehirdetésnek legmélyebb 
alapja más tény, s szólni kezd az örökérvényű lelki értékekről. 
Nem úgy, hogy ezek az örök nagy dolgok hogyan keletkeztek 
s hogyan gondolandók el, hanem úgy, ahogyan ezek életünk 
nyugtalanságában békességet és szilárd alapot adnak; úgy aho
gyan azok erőt adnak ahhoz, hogy az élet harcát becsülettel 
tudjuk megvívni; annak az életnek a harcát, amelyikben a pol
gár ember nem tud megegyezni a zsidóval az állatvásáron, ame
lyik életben az időjárás sehogysem akar a mi kívánságainkhoz 
alkalmazkodni. Egyesek talán elmaradnak a templomból, azok, 
akik talán jobban szerették a falusi életről vagy a világnézeti 
kérdésekről szóló témákat. De ki tud mindenkinek a kedvére 
tenni? Hát ha elmaradnak, elmaradnak. Nem az a fő, hogy min
denkinek kivétel nélkül érdekeset adjunk, hanem, hogy olyan 
vallásos, s erkölcsi érdekeket érintsünk, s hatoljunk azok mé
lyére, amelyek az általános lelki vágyódásnak megfelelnek. S 
azok, akik érzik, hogy örökkévalókra van szükségük, sokszor 
igen nehéz körülmények között is eljönnek a templomba, hogy 
a lelkűk táplálékot nyerjen.

Magától értetődik, hogy a prédikáció célja nem az, hogy 
minden Péternek és Pálnak minden áron a tetszésére legyen. A 
prédikáció célja: Jézus érdekeit élőtérbe taszítani. S e meggyő
ződésünkben ne engedjük magunkat zavartatni, ép oly kevéssé, 
mint ahogyan óvakodjunk attól, hogy ha egyesek részéről kö
zönnyel találkozunk, azt higyjük, hogy a prédikációról való el
maradás Jézus ellen szól. Tehát a mi Atyánk érdekeit kell elő
térbe hozni, szólni kell az Isten országáról és akaratáról, a bűn
tudatról, megbocsátásról, kiengesztelődésről, megváltásról, az 
örök életről. Nem az a legfeltétlenebbül szükséges, hogy a 
templomok zsúfolva legyenek. Ha az ember ezekről értelmesen 
és megkapó formában szól, sokan jönnek az istentiszteletre, 
akik addig távolmaradtak s e dolgokról eddig tudni nem akar
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tak. Az érdekes forma önmagában nem elegendő, nem anekdo
táért és retorikáért jönnek a hívek a templomba.

Ilyen igehirdetésre jövők és igehirdetésről elmaradók kö
zött van még egy réteg. Ott vannak a langyosak, ravaszok, a 
világi okosságuak, akik hát persze a vallással is meg akarnak 
próbálkozni. Természetesen ezekre is figyelemmel kell lennünk, 
-s igyekeznünk kell őket oly magasra emelni, mint csak lehet. 
De ne térjünk le arról a helyes útról, hogy a prédikációnkra való 
készülésnél főleg azokra legyünk tekintettel, akik tisztán és ki
zárólag Jézus Krisztus és Isten után vágyódnak, akikkel lelki 
rokonságot érzünk.

Hogyan kapcsolódunk bele az emberek érdeklődési körébe? 
Lélektani követelmény, hogy amit az ember mond és ahogyan 
azt mondja, kapcsolatban legyen azzal, ami az embert érdekli. 
.Tehát, a tartalom a hallgatóságot érdekelje s a mód, ahogyan 
ezt a tartalmat adjuk, érintkezést keressen a hallgatóság képze
letével, szellemi szintjével. Ugyanis az hat elhatározólag az aka
ratra, ami az érdeklődésnek az atmoszférájába beletartozik. De 
mi az érdeklődés atmoszférája? Nem csupán a mindennapi élet 
érdekeire gondolunk s nem csupán az üdvösségünket érintő kér
désekre, érdekekre, hanem a kívánságok és szükségletek, örö
met és fájdalmat okozó lelki valóknak arra az egész tömegére, 
amelyek megfoghatatlan csodálatos vegyülékben vannak együtt 
az ember lényében. Ezeknek az érdekeknek természetesen hosz- 
szú érzésfonalai,, úgy mondhatnám, csápjai vannak és ezek ki
terjeszkednek, messze hatolnak és mindent megragadnak, ami 
bármiféle vonatkozásban van velük. Egy ember szellemi gazdag
ságának a mértékét az adja meg, hogy ezek a szálak, ezek a 
csápok milyen messzire nyúlnak. Az egyiket csak a családja, 
a hivatása, az egészsége érdekli, a másiknak ezeken felül valami 
kedvtelése is van, mint az irodalom, a zene. S vannak, akiket 
mindezeken felül még tudomány és politikai kérdések s más 

.szellemi tevékenységek is érdekelnek. Mihelyt oly kérdés kerül 
az ember elé, ami kívánságának a tárgyát képezi, rögtön fel
figyel, a gondolatai más kérdésektől elfordulnak s öntudata, fi
gyelme erre az őt érdeklő pontra irányúi.

Tehát a szabály az legyen, hogy belekapcsolódjunk az em
berek érdeklődési körébe. Legyen szabály az is, hogy a prédi
káció egész terjedelmében érdekes legyen. Sose tévesszük szem 
elől a téma megválasztásánál, de a bevezetés és a kifejtés, a fed
dés és az intés, a megvilágítás és az alkalmazás részletkérdései
nél sem az érdekességet. A tapasztalat azonban az, hogy e sza
bály ellen gyakran történik vétség. Hibát követ el, aki egy álta
lában földmívesekből álló gyülekezet előtt a modern tudomá
nyos vívmányok előnyeiről és hátrányairól szól. Ép oly hiba, ha 
egy városi gyülekezet az időjárás vallásos jelentőségéről kény
telen a lelkész igehirdetését hallani. Az előbbi téma a város, az 
utóbbi a falu embereit érdekli s mihelyt ilyen dolgokról van szó, 
érdeklődésük azonnal felébred és átmelegszik, mert a lényük



kel rokon dolgokról hallhatnak. Ámde megfordított esetben a 
hallgatóság hidegen és érzéktelenül hallgatja a beszédet.

Hibás az a vélekedés is, mint hogyha a városi emberek kizá
rólag csak bizonyos nekik való kérdések után érdeklődnének. 
Az érdeklődések csoportját nem lehet parancsszóra megállapí
tani külön az egyik, vagy külön a másik kör részére. Mindig kell 
hinnünk abban, hogy a talán önmagában érdektelen tárgyat is 
lehet az érdeklődés előterébe állítani, olykép, hogy azt helyesen 
világítjuk meg. Ez persze a lélek irányításának művészete, -  
úgy vezetni a lelket, hogy tőle távoli tényékhez is eljusson. A 
távoli dolog minden esetben az, hogy eljuttassuk a lelket a 
Krisztus iránti érdeklődéshez.

Itt azonban ismét nehézségek mutatkoznak. Mik képezik az 
emberek érdekeit? Lehet-e azt mondani, hogy: ez az egyházköz
ség csak ez iránt, a másik egyházközség csak az iránt érdeklődik? 
Csalódás érheti az embert, ha keresi: az emberek mik iránt ér
deklődnek? Előfordul, hogy az ember a maga érdekeit vetíti 
be az emberek leikébe és az őt érdeklő kérdéseket tünteti fel 
nagyobb embercsoport érdeklődési körébe tartozóknak. Ezt a 
hibát rendesen kezdők követik el, akik a maguk világnézeti fá j
dalmát és vívódását szövik bele a prédikációkba, azt gondolva, 
hogy az emberek szintén e kérdéseken gyötrődnek. így például 
egy ideális érzületű kezdő úgy vélekedhet, hogy a falusi em
bernek a természet ugyanazt jelenti, mint neki és arra is felemelő 
hatással van, épúgy mint rá, a városi esztétára. Egy ilyen fiatal 
ember állott egy ízben egy falusival a dombtetőn s elragadtatás
sal mondotta: „Nem csodálatos, lélekemelő-e, ha az ember eze
ket a réteket és földeket elnézi?" A falusi ember igy felelt: 
„Igen, itt legjobb a föld és a legjobb rozs és széna terem!"

Előfordúl, hogy a fiatal lelkész pompásnak tartja, ha beszé
dének bevezetésében hosszan kitér arra, hogy a városban, ame
lyikben neki most szerencséje van prédikálhatni, ez és ez a nagy 
ember született és hogy ez a nagy ember mit jelent ennek a hely
nek. Jóllehet a városnak a műveltségi szintje nem olyan, hogy 
ez a tény különös boldogságot jelentene neki. S ha a földi dol
gokban nincs meg a megfelelő érzékünk, hányszor megtörténik, 
hogy a lelki dolgokban helytelenül igazodunk!

Ez csak festett realizmus, ez csak látszólagos bekapcsolódás 
az emberek érdekeibe, amelyek a valóságban nincsenek. S efféle 
eset sokszor adódik. Gondoljunk csak ilyen esetre: templomban 
fiatal és csekély fizetésű lelkészek vannak s azután valaki a szó
székről, akinek egyébként nagyon jó anyagi módja van, arról 
prédikál, hogy milyen értéktelen dolgokon csüng az ember, — 
földi javakon; vagy képzeljük el, hogy az igehirdető hangsúlyo
zottan azt mondja: „Avagy talán azt hiszitek, hogy a tudomá
nyos megismerésnek van valami értéke?", s éppen akkor mondja 
ezt, amikor tudományos képzett ember nincs is a hallgatóság 
körében. Helytelen, ha a szavainkat oly emberekhez intézzük, 
akik nincsenek is a templomban s viszont nem olyanokról sző-
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lünk, amik a jelenlévőket érdeklik és bensőleg érintik. Az ilyen 
módszer taszítólag hat. A templomi szószéken hangoztatott ér
dekek sokszor nagyon messze vannak a hallgatóság érdekeitől. 
Helytelenek az olyan bevezetések is, amelyek erőszakoltan ke
resik az aktualitást, a mindennapi élettel való összefüggést. Az 
egyházi ének és liturgia van hivatva megteremteni a kellő val
lásos hangulatot s a fogékonyságot az ige befogadására. Külö
nösen nagyon helytelen, mikor az érintkezési pont a mindennapi 
élet durvaságainak és kellemetlenségeinek az érintése. Ha ilye
nek hangzanak el, visszás érzéseket keltenek bennünk, amelyek 
egyáltalán nem alkalmasak annak a lelki harmóniának a meg
teremtéséhez, amely szükséges az ige befogadására. Megtörté
nik, hogy valamely városban közérdekű ünnepély van s a prédi
káció erre való utalással kezdődik. Ez még csak hagyján. De, 
hogy a lelkész a legközelebbi vasárnap is ugyanarra az ünne
pélyre mutat vissza, arra már szinte berzenkedni kezdünk: hagyj 
már békén minket ezekkel a dolgokkal, mikor egész héten át 
eleget hallottunk róluk. Az ilyen érdekkeltés hasonló ahhoz, 
amikor a levegőbe akarunk szöget verni.

Tehát tanulmányozzuk embereinket és revideáljuk a róluk 
való felfogásunkat. Ne akarjuk egyéni érdekeinket, avagy papi 
otthonunk érdekeit úgy beállítani, mint az egész gyülekezet ér
dekét. Magától értetődik, hogy az előadottak olyan értékekkel 
kapcsolódjanak, amelyek a prédikációink vallásos tartalmával 
nincsenek etikai vagy esztétikai ellentétben. A toronyóráról még 
beszélhetünk, nem beszélhetünk azonban a falu által most be
szerzett új tűzoltókészülékről. Teljesen le kell mondanunk arról 
az öntetszelgetésről, hogy éreztessük: no lám, észreveszitek, 
mily pompásan találtam el a hangot és ugye milyen pompásan 
tudtam bennetek érdeklődést kelteni!? Igyekezzünk puritánúl 
elvégezni az érdekkeltés munkáját és dicsekedésünkkel, öntet- 
szelgésünkkel ne tegyük tönkre annak erkölcsi hatását. Fontos, 
hogy mindig tudatában legyünk, kik azok az emberek, akikhez 
most szólni akarunk. Úgy gondolom, jelenítsük meg magunk előtt, 
prédikációra való készülődésünk közben, gyülekezetünk ama 
tagjait, akikhez szólni akarunk. Mondanivalóinkat ne elvontan 
agyaljuk ki, hanem mindig valami reálishoz kapcsoljuk. Alap
jában elhibázott, ha a beszéd olyanokhoz szól, akik nincsenek 
a templomban. így az ember állandóan a dolgok mellé fog, s 
csodálkozni lehet azon, hogy még mindig vannak olyanok, akik
ben a templombajárás lelki szükséglet, s eljönnek és elviselik, 
hogy a dörgedelmes ítélet az ő ártatlan fejüket érje, s végig hall
gassanak olyan fejtegetéseket, amelyek a lelkiviláguktól teljesen 
idegenek. Azokhoz szóljunk, akik rendszeresen jönnek temp
lomba, akik a hallgatóság általános körét adják, akik vallási te
kintetben fogékonyak és érzik az átlagos szükségletet, hogy 
lelkileg megelégíttessenek. Egyszerre mindenkinek szolgálni 
nem tudunk, de mindenütt megvan az a bizonyos kör, amelyik
nek szolgálni lehet és kell is.
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Végül még arra utalok, hogy 3Z utóbbi évtizedekben külön
féle gyülekezeti típushoz alkalmazkodó prédikációfaj alakúit ki. 
Nagyon helyesen. Máskép kell beszélni a falusi emberekhez, a 
városihoz, a nagyobb ipari telepen, vagy gyártelepen kialakult 
gyülekezethez. Specializálódnunk kell, úgy leszünk reálisak. A 
legkevésbbé építő hatásúak az úgynevezett „irodalmi értékű" 
prédikációk. Az igehirdetésünk feladata, hogy a speciális terü
letekre külön gondot fordítsunk. A falun, kis városban, bánya- 
területen, ipari és kereskedelmi városokban lakó emberek is oly 
értékesek, mint az irodalmi értékű prédikációra váró művelt, 
emberek. (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 szok
tak az keresztyeneknek Gyiileközetibe olvasni, es hirdetni“  című, 
Lethenyei István összeállításában használatba került lectionarium 
7674-ből és 7637-ből való kiadásának a soproni líceum könyvtá
rában meglevő egy-egy példánya alapján közli:

Dr. theol. Jánossy Lajos
egyetemi tanár.

Jegyzet: A megelőző közleménybe tévesen került a Szent- 
háromság ünnepe után XV. vas. imádsága. Helyesen a 60. számú 
imádság után 67. imádság gyanánt következik a Keresztelő Szent 
János nyakavágása ünnepének imádsága.

62. 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 minekünk testet és lelket 
adtál, és eddig kegyelmesen megtartottál: kérünk is tégedet, ne 
vedd el az te áldásodat mirólunk, hanem oltalmazz meg minket 
fösvénységtől és telhetetlenségtől, hogy mi csak Tenéked szol
gáljunk, tégedet szeressünk, tetőled függjünk és magunkat az 
ördög Mammonnak való szolgálatjától származó bálványozással 
meg ne bűnösitsük, — hanem minden reménységünket és bizo- 
dalmunkat csak az te jóvoltodba, kegyelmességedbe vessük, az 
Krisztus Jézusnak, az te sz. Fiadnak és mi Urunknak általa: Ki 
Te veled és az Szent Lélekkel él és uralkodik, Isten, mindörök- 
kön örökké. Ámen.

63. Szentháromság ünnepe után XVI. vas. — Ep.: Efez. 
3:13—21. — Ev.: Luk. 7:11— 17.

Úr Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk, ki azt akar
tad, hogy az te sz. Fiad emberré legyen ez végre, hogy az ő ha
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lálával az mi bűneinkért eleget tegyen, és az örök haláltul meg
szabadítson: kérünk Tégedet, tarts meg minket ez reménység
ben, hogy ebbe ne kételkedjünk, hogy miképpen az mi szerelmes 
Urunk, az Krisztus Jézus az özvegy asszonyi állatnak fiát halot
taiból egy beszédével föltámasztotta, azonképpen minket is az 
utolsó napon föltámaszt és az örök boldogságra viszen: Ki te 
Veled és az Szentlélekkel él és uralkodik, etc. Ámen.

64. Szűz Mária születése ünnepén (Kis Asszony napján, 
szeptember 8.-án). — Ep.: Példabeszédek 8:22—36. — Ev.: 
Máté 1:1— 16.

Örök mindenható, fölséges Atya Ür Isten, ki ez elveszett 
és örök kárhozatba jutott nemzetet megkeserülvén, ingyen való 
könyörületességedből és irgalmasságodbul az te Szent Fiad fe
lől, az mi Urunk Jézus Krisztus felől nem csak bizonyos ígéretet 
tettél, hanem ugyan valóban azon Szent Atyák nemzetségéből, 
kiknek fogadást tettél vala, tudniillik Ábrahám és Dávid nemzet
ségéből, minékünk igaz Messiásul emberi testben a Szűztől szü
letetn i engedted és hogy az bűnösökért jött légyen ez világra, 
ebben megjelentetted, hogy az ő tiszta nemzetsége ágazai közé 
az nyilván való bűnösöket is beszámoltattad: könyörgünk alá
zatosan Tenéked, add minekünk az te Sz. Lelkedet, hogy mi is 
annak vezérlésébül az te Szent Fiad felől való igaz hitben gya
rapodhassunk, az Atyák közül való tökéletes szűzi megtestesülé
sét és Messiásságát elhihessük, bűneink bocsánatát, örök életün
ket és üdvösségünket ő  általa várhassuk, hogy így mi is ő  Szent 
Fölsége szentséges nemzetsége közé bezámláltatván, ő véle 
egyetemben mindörökkön örökké élhessünk: Ki Te veled és az 
Szent Lélekkel egyetemben él és uralkodik, Isten, mindörökkön 
örökké. Ámen.

65. Szentháromság ünnepe után XVII. vas. — Ep.: Efez. 
4:1—6. — Ev.: Luk. 14:1— 11.

Ür Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk: kérünk téged, 
hogy úgy viselj minket az te Sz. Lelkednek általa, hogy te ben
ned való félelemben éljünk, magunkat előtted igazán megaláz
zuk és semmi dolgainkba kevélyek ne legyünk, hanem minde
nekbe csak az te tisztességedet kereshessük, hogy te általad fel
magasztalhassunk; minden mi reménységünket és bizodalmun- 
kat, az te Sz. Fiadba, Krisztus Jézusban vethessük, hogy csak ő 
legyen a mi igazságunk, szentségünk, váltságunk, oltalmunk, 
erőnk, felmagasztalásunk, örök életünk és boldogságunk, hihes- 
sük: Ki Te veled és az Szent Lélekkel egyetemben, Isten, él és 
uralkodik mindörökkön örökké. Ámen.

66. Szentháromság ünnepe után XVIII. vas. — Ep.: I. Kor. 
1:4—9. — Ev.: Máté 22:34—46.

Ür Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk, mi szegény 
nyavalyás bűnös emberek vagyunk, kik az te akaratodat értjük, 
de erőtlenségünknek miatta be nem teljesíthetjük, mivel erős 
az test és az vér mibennünk, és az veszedelmes ellenség, az ördög 
sem hagy nyugodnunk: ezokáért kérünk Tégedet, add az te Sz.



Lelkedet az mi szívünkbe, hogy igaz hittel az te Sz. Fiadban, 
Krisztus Jézusban megmaradhassunk és az ő kínszenvedésével és 
halálával vigasztaltassunk, és ekképpen itt ez földen te akaratod 
szerint való életben éljünk és halálunknak idején az Krisztus Jé 
zusnak általa az te kegyelmességedbe bízhassunk, Ki ugyan 
azon Te sz. Fiaddal és az Sz. Lélekkel egyetemben élsz és ural
kodói, Isten, mindörökkön örökké. Ámen.

67. Szent Mihály arkangyal ünnepén (szeptember 29.-én).
— Ep.: Jelen. 12:7— 12. — Ev.: Máté 18:1— 10.

Ür Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk: hálát adunk 
mi tenéked, az te atyai irgalmasságodért, hogy te az te szent 
Angyalaidat így rendelted, hogy mireánk nézzenek és az vesze
delmes Sátántul oltalmazzanak: Kérünk is Tégedet, igazgasd és 
viseljed az mi szívünket a te Sz. Lelkednek általa, hogy te ben
ned való félelemben éljünk, az te akaratod ellen semmit ne cse
lekedjünk, és minden nyavalyánkba tebenned való bizodalomba 
maradhassunk, — hogy a te szent Angyalaid mivelünk marad
hassanak, minket mind ördögiül, és minden egyéb veszedelem
től oltalmazzanak. A mi Urunk Jézus Krisztusnak általa, Ki te
veled és az Sz. Lélekkel él és uralkodik, etc. Ámen.

68. Szentháromság ünnepe után XIX. vas. — Ep.: Efez. 
4:22—28. — Ev.: Máté 9:1—8.

Mindenható Atya Ür Isten, ki az te szent Fiadnak, Jézus 
Krisztusnak általa az guta ütött embert mind testében és mind 
lelkében megvigasztottad: kérünk tégedet, hogy az Te véghe- 
tetlen irgalmasságodból légy kegyelmes mi hozzánk is, bocsásd 
meg minden bűneinket, erősítsed az mi hitünket az te igédnek 
és Sz. Lelkednek általa, és úgy igazgass minket, hogy az bűnnek 
miatta betegségre és egyéb nyavalyára okot ne adjunk, de hogy 
te benned való félelemben éljünk, és ekképpen mind idő szerint 
és mind örökké való büntetésiül megszabaduljunk: Ugyanazon 
te szent Fiadnak, mi Urunk Jézus Krisztusnak általa, Ki veled és 
az Szent Lélekkel él és uralkodik, etc. Ámen.

69. Szentháromság ünnepe után XX. vas. — Ep.: Efez. 
5:15—21. — Ev.: Máté 22:1— 14.

Ür Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk: hálát adunk 
mi tenéked az te nagy irgalmasságodért és jótétedért, hogy min
ket az te igédnek értelmére, az te világos menyegződre hoztál, 
és az mi bűneinket az te Szent Fiadnak általa megbocsátottad,
— de miért hogy szüntelen kísértetünk és gyarlók és bűnre haj
landók vagyunk: kérünk tégedet, irgalmasan oltalmazz meg 
minket az te Sz. Lelkednek általa eséstül, és ha hol elesendünk, 
és ekképpen az menyegzői ruhát, melybe minket az te szerelmes 
Fiad, az Jézus Krisztus öltöztetett, megrútítandjuk, irgalmasan 
ismét emelj fel minket és vígy az igaz pönitenciára és igaz hitre, 
hogy Te veled lehessünk, Ki ugyan azon Sz. Fiaddal és a Szent
lélekkel egyetemben élsz és uralkodói, mindörökkön örökké. 
Ámen.
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70. Szentháromság ünnepe után XXI. vas. — Ep.: Efez.
6:10— 17. — Ev.: Ján. 4:46—53.

örök mindenható Ür Isten, ki az te Sz. Fiadnak általa mi
nekünk megígérted az mi bűneinknek bocsánatát, az megigazu- 
lást és az örök életet: kérünk Téged, az te Sz. Lelkednek általa 
igazgasd és serkentsd fel az mi szívünket, hogy mi minden időbe 
és minden szükségünkbe és minden kísértetinkbe azon te Sz. 
Fiadnál keressük imádsággal segítségünket, és az igaz hitnek 
általa az ő ígéreti és beszéde szerint meg is találjuk és meg
nyerhessük, és ő  általa mindörökkön örökké élhessünk, Ámen.

71. Szentháromság ünnepe után XXII. vas. — Ep.: Filipp. 
1:3— 11. — Ev.: Máté 18:23—35.

Mindenható Ür Isten, ismerjük, hogy szegény bűnösök va
gyunk és Tenéked sokkal tartozunk; hálát adunk pedig Tenéked 
tiszta szívből, hogy ezt az adósságot rólunk elvetted és az te Sz. 
Fiadra vetvén, ővele miérettünk megfizettetted: Kérünk is tége
det, hogy tarts meg minket ez hitben és az te Sz. Lelkednek ál
tala itt ez földön úgy vezérelj és igazgass minket, hogy az te 
szent akaratod szerint éljünk az mi felebarátinkhoz szeretettel, 
szolgálattal és segítséggel legyünk, és minden haragot, békétlen
séget és bosszú állásnak kívánságát levessünk, — hogy az te ha
ragodat mi reánk föl ne indítsuk, hanem mind éltig az Krisztus 
Jézusnak általa tégedet mihozzánk kegyelmesnek ismerjünk: 
Ki Te veled és az Sz. Lélekkel egyetemben él és uralkodik, Isten, 
mindörökkön örökké. Ámen.

72. Szentháromság ünnepe után XXIII. vas. — Ep.: Filipp. 
3:17— 21. — Ev.: Máté 22:15— 22.

Ür Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk, hálát adunk 
mi tenéked, hogy ezideiglen békességben tartottál, és hadtul és 
idegen fejedelemtől megoltalmaztál: Kérünk tégedet, ennek után 
is add nekünk az te Sz. Lelkedet, hogy mi tebenned való féle
lemben, kedved szerint éljünk, és hadra avagy egyéb büntetésre 
bűnnel okot ne adjunk; igazgasd az mi fejedelminket is ekképpen, 
hogy az tenéked való engedelmet meg ne bántsák, hanem in
kább terjesszék, hogy mi az ő birodalmuk alatt annál inkább 
megáldassunk és megszerencsésedjünk, az Te Sz. Fiadnak általa, 
ki Teveled és az Szentlélekkel, Isten, él és uralkodik, etc. Ámen.
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Vasárnapi és ünnepi beszédek.

Jézus tanítványa.*)
Szenthárom ság utáni 15. vasárnapra.

János, 8, 31—32.
Volt egyszer egy istenfélő fiú s midőn konfirmációjának 

napján jobbját agg lelkipásztora jobbjára helyezte, hogy hűség
fogadalmát kézszorítással megerősítse, a lelkész tiszta tekintete 
a gyermek leikébe mélyedt és mondá: „Ha ti megmaradtok az 
én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok és meg
ismeritek az igazságot és az igazság szabadokká tesz titeket." 
Ugyanez a mondás állt a gyermek konfirmációi emléklapján is 
s midőn éjszakai nyugovóra tért, ágyában mégegyszer elismé
telte és így szólt magában: ez lesz az én jelszavam.

Tulajdonképen a mondásnak csak az első felére gondolt: 
Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanít
ványaim vagytok. Az áhítat érzése szinte megjelenítette előtte 
s testben hozta eléje Jézus alakját s a fiú bizodalmasan szólt 
hozzá: én tanítványod akarok lenni, ezért meg is maradok a te 
beszédedben. Halálig hű leszek hozzád.

A szentírási szavaknak második része, ami az igazság meg
ismeréséről és arról szól, hogy az igazság szabaddá tesz: nem 
tűnt fel jelentősnek előtte, mivel nem értette meg világosan. 
Igazság?, — hiszen ő birtokában volt ennek. A kátét pompásan 
ismerte s a hittanórákon tanúit szentírási idézetek és egyházi 
énekek az elméjének elveszíthetetlen kincsét képezték. A leg
kisebb kételyt sem érezte. Hisz mindannak alapja a szentírásban 
volt, amely csakis az igazságot tartalmazza. S mindenekfölött a 
lelkipásztornak hűséges ajaka biztosította arról (s ha erre gon
dolt, a tisztes öreg szeme szinte rásugárzott), hogy mindez igaz
ság volt.

Volt-e hát neki szüksége igazságra, amely szabaddá tesz? 
Nem volt-e szabad, mint a légben röpülő madár?

A fiú egy kereskedőhöz került tanoncnak. A számára kivá
lasztott előnyös helyen fiatal hősünk kifogástalanul viselkedett: 
sohasem aludt el, hogy nem imádkozott s nem múlt el vasárnap, 
hogy templomba ne ment volna. Szobájában egy másik tanonc 
is aludt vele, ez is tisztességes emberek gyermeke volt, jól ne
velt, derék és istenfélő. Megszerették egymást. Egy este, mikor 
már mindkettő jó é jt kívánt egymásnak s mindegyik tudta a má-

*) Schmitthenner Adolf 1854-ben született, 1893-tól haláláig, 1907-ig 
mint heidelbergi lelkész, s mint a heidelbergi gyakorlati szeminárium ta
nára működött. A hit szemével lát, költő szívével érez, gazdag, megele
venítő képzeletű és ritka művészi alakító készségű igehirdető. E tulajdo
nainál fogva külön helyet foglal el a prédikáció-irodalomban. Beszédei, 
csaknem kivétel nélkül, halála után jelentek meg. (Brunnenrast. Herr, 
bist du’s?)
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síkról, hogy csendben imádkozik, fiatal hősünk egyszerre csak 
bajtársának mélységes sóhajtását hallotta. Mi bajod? — kérdé. 
A másik azonban nem felelt, csak még mélyebben sóhajtott, 
szinte szívszaggatóan.Ekkor a mi fiúnk hevesen kérlelte, mondja 
meg: mi bántja? Azért vagyok szomorú — feleié —, mivel te 
nem vagy katolikus. Óh — mondá amaz — , az én szivemet meg 
az kínozza, hogy te nem vagy evangélikus. S most mindkettő iz
gatottan ült fel ágyában és fél éjszakán át vitatkoztak. Mind
egyik a másikat akarta meggyőzni igazáról, de hasztalan. Végül 
mindkettő a lelki nevelőjére hivatkozott. Az evangélikus a lelki- 
pásztorára, akinek ajkáról soha mást nem lehetett hallani, mint 
csak az igazságot, a másik meg papi gyámjára, aki szinte szent- 
életű volt s aki távozó tanítványait szinte könnyek között kér
lelte, hogy a hitükhöz hűek maradjanak.

A dolog nem maradt ennyiben. Egy újabb tanonc került 
melléjük, aki idősebb és érettebb volt, mint azok s velük szem
ben minden vonatkozásban fölényes. Amellett bátor, szilárd be- 
csületességű pajtás, megbízható és nagylelkű. Ez egyszer tanúja 
volt a két fiatal gyerek vallási vitájának, hallgatta őket s csende
sen fütyörészett. Ekkor a fiúk megkérdezték őt: melyiküknek 
van igaza? Az pedig feleié: Mindketten ostobák vagytok. Az én 
vallásom ez: légy bátor és hű, segíts máson, magadról azonban 
meg ne feledkezz! Lehet, hogy van egy magasabb lény, de én 
magamnak elegendő vagyok. A másik kettő elszörnyedve, szinte 
hátborzongva hallotta e kijelentést. Hiszen ez nem hisz semmi
ben, nincs hite! De lám, mily máskép képzeltek el ők eddig egy 
istentagadót! S midőn az elbeszélte nekik, hogy elhalt atyjától 
tanulta, egyházra és vallásra sokat ne adjon, de mindenkor jó 
lelkű legyen: a két fiú meghökkenve elhallgatott.

Fiatal hősünkkel fordult egyet a világ. Konfirmációi emlék
mondására gondolt, de míg ennek az első része tűnt fel előtte 
eddig fontosnak: „ha ti megmaradtok az én beszédemben, bi
zonnyal az én tanítványaim vagytok11 s az ezt követő sorok 
előtte közömbösök voltak, addig most a második rész tűnt fel 
előtte jelentősnek, az, hogy: „ti az igazságot megismeritek. Mi 
az igazság? — kérdé és elővette a kátéját. De íme, amit eddig 
oly sziklaszilárdnak hitt, most inogni kezdett. Némelyik kátéfele
let után kérdőjelet tett, némelyik helyre felkiáltójelet, sőt maga 
a szentírás is másnak látszott előtte most, mint korábban. Igaz, 
hogy egyik-másik hely ezután is megragadta, de ellentmondáso
kat is talált, hihetetlen dolgokra bukkant, amelyek fölött eddig 
könnyen napirendre tért, de amelyek most előtte idegenszerűnek 
és valószínűtleneknek tetszettek. Kezdett kételkedni. Hogy ké
telyét elűzze, az agg lelkipásztorra gondolt, de a tiszteletreméltó 
férfiú ezúttal minden jósága és szeretete mellett sem látszott 
előtte csalhatatlan tekintélynek. Arra tanította, amiről meg volt 
győződve, de vájjon az ő meggyőződése ránézve csalhatatlan 
bizonyíték-e? Jézusra is gondolt, de az alakja valahogy eltávo
lodott tőle, nem volt életteljes, — árnyékalakká halványult, fel-
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foghatatlanná. Véres arcába nézett és kérdezé őt: Mondd meg, 
ki vagy te tulajdonkép? — de ő nem felelt.

Évek múltak. Fiatal hősünk még mindig derék, jó  ember 
volt, de a vasárnap nem jelentett neki istentiszteletet, a biblia 
helyett más könyveket olvasott s az imádkozásról leszokott. 
Gyakran kellett utaznia, majd ebbe, majd abba a nagyvárosba, 
nagyjövedelmű emberré lett, s kívánság ébredt fel benne, hogy 
könnyen, felületesen éljen. Itt-ott élvezetsóvár emberek társasá
gába került s habár bűnössé nem is lett közöttük, mégsem volt 
többé erényesnek nevezhető. Egyet azonban megtartott: hallga
tott ezután is a lelkiismeret feddő szavára. Kezdte megvetni ma
gát gyengeségeiért, haragudott magára növekvő s rajta úrrá 
váló szenvedélyei miatt, úgy tűnt fel önmaga előtt, mint aki 
többé nem ura magának, hanem a szenvedélyek rabja. S ha néha- 
néha mégis rágondolt a konfirmációi jelmondatra, ennek utolsó 
szavai vágtak szívébe: az igazság szabadokká tesz titeket. S egy
szer, midőn súlyos bánat nehezedett rá, a lelke erős elhatározás
sal megjelenítette Jézust s így szólt hozzá: Uram, ha képes vagy 
rá, tégy szabaddá engem! Akkor elhiszem, hogy Te az igazság 
vagy és ragaszkodni fogok Hozzád és tanításodhoz.

S amit kért: bekövetkezett. Jézus szabaddá tette. Mint ment 
ez végbe, — erről sosem tudott magának számot adni. Csak az 
volt a tudatában, hogy amikor egyszer a csábító szenvedély is
mét démoni erővel szállta meg, egyre ezt hajtogatta, ezt az egy
házi éneksort: Öh fő, vérző sebekkel, meggyötört, megrakott. 
S a csábítás csodálatoskép köddé foszlott. S valahányszor erő
sítésre, segítségre volt szüksége, az Urat hívta segítségül. Ekkép 
kezdődött a lelki szabadsága.

Hosszú ideig csak az Ür elgondolt csendes alakja volt az, 
amelyből erő áradt rá. Egy napon azonban hasonló hatással volt 
rá az Ür igéje. Maga sem tudta: mikép, hogyan, — oly helyen 
és oly környezetben szökkent ez az emlékezetébe, amilyen hely 
és környezet arra a legkevésbbé volt illő. De megjelent és pedig 
nemcsak az emlékezetében, hanem a lelkiismeretében is. Mint 
villamosáram szökkent beléje, a perc gyönyörét elfútta, őt szé
gyenérzettel töltötte el, — egész valójában megrendült. Hogy 
milyen körülmények között rohanta meg ez a belső átalakulás, 
sejthetitek, ha mondom, hogy arra az órára s emberünkre ez a 
bibliai szó talált: „Boldogok a tiszta szívűek, mert ők az Istent 
meglátják.'1

S most kezdett önmagáról elgondolkozni s meglepte a 
hiábavaló töredelemnek borzasztó fájdalma. Mi lett belőlem, 
— mondta magában, — pedig mivé lehettem volna, ha idejében 
legyőzöm magam. Eltékozoltam legszebb éveimet, megrontot
tam önlelkemet! Ily gondolatok hajtották Jézushoz. Ismét úgy 
látta ő t maga előtt, mint gyermekkorában a régi boldog napok
ban, ajkára nézett s e szavakat olvasta róla: „Bízzál fiam, meg- 
bocsájtattak a te bűneid." Ez az ige vidámmá tette. Nem is tu
dom mi van velem — szólt az Úrhoz —, de immár nem tudok
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másként cselekedni: jó  nekem hinni Benned. Érzem, hogy meg- 
bocsájtattak a bűneim s ez engem vigasztal, előre tekintek és 
új életet kezdek.

íme, az Urnák már két szava vált élménnyé benne. Egy har
madik társult most a két igéhez: „mit használ az embernek, ha 
az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt vall!" Az e 
mondásra gondolás erkölcsi erővé vált benne akkor, amidőn is
mét eljött hozzá álnokul a kísértő, hogy őt bűnös úton juttassa 
nagy nyereséghez. Minden anyagi előnynél jobban megörven
deztette az anyagi veszteség árán nyert erkölcsi győzelem. 
S minden hasonló diadala alkalmával megújult belső öröme.

így Jézusnak három szavában hitt már, mivel ezek igazsá
gát megtapasztalta; e három mondás belső tisztaságú, Istenben 
élő vidám lelki emberré alakította.

Sokkal mélyebben a bibliába ezután sem hatolt. Néha szem
rehányásokat is tett magának emiatt, kezdőnek tartotta magát 
és sosem jutott volna eszébe, hogy a kegyesekhez, a valóban ke
resztyénekhez, a jó  egyháztagokhoz számítsa magát. Kevéssé 
érek rá effélékkel foglalkozni — mondogatta — s nem is igen 
értek hozzá, — hisz én a világ gyermeke vagyok.

És mégis, midőn egyszer a konfirmációi emléklap ismét a 
kezébe került, így szólt a feleségéhez, akivel e dolgokról néha 
elbeszélgetett: Lásd, eddig azt hittem, hogy én Jézusnak csupán 
három mondását értem, pedig immár négyet értek, mert konfir
mációi emlékmondatomat is megértem már. De nem az első mon
dásról értettem meg a másodikat, hanem megfordítva: mivel en- 
gemet az igazság szabaddá tett, azért ismertem meg az igazsá
got. S mivel megismertem azt, legalább is e négy mondást, — 
megismertem . . .

Szavába vágott ekkor a felesége: A négy gyakran több,
mint száz.

— Te okos asszony vagy, azt hiszem igazad van. És mivel 
én megmaradtam az Ő beszédében, így végtére mégis csak a ta
nítványa vagyok?!

Kevéssel ezután a szülők a gyermekeikkel a temetőbe men
tek. Megállapodtak a kőkeresztek és síremlékek előtt, elnéze
gették, olvasgatták a feliratokat.

— Kedves apám, mit írjunk majd egyszer a te sírkövedre? 
— kérdé egyik leánykája. Oly megelégedett arccal kérdé, mintha 
csak egy születésnapi torta megrendeléséről lett volna szó.

— A konfirmációi emléksoraimat: „Ha ti megmaradtok az 
én beszédemben, bizonyára az én tanítványaim vagytok és meg
ismeritek az igazságot és az igazság szabadokká tesz titeket."

— S ez szép mondás? — kérdé a gyermek vontatottan.
— Igen. Szép!
— S még mit írjunk oda?
— Semmi többet, csak ezt: Ámen.
— Igen? — kérdé a kisleány és tovaszökkent.



Testvéreim! Elbeszélésünk hőse semmi többet nem mondott, 
csak ezt: Ámen.

Schmitthenner Adolf,
volt heidelbergi lelkész.

Ford.: K. K.

Búza és konkoly.
Szenthárom ság utáni t6 . v asárn ap ra .

Máté 13, 24—30. és 43.
Volt egy jegyespár. A két fiatal teremtés istenfélő volt, 

szerette egymást és boldog örömmel készült az esküvő napjára. 
Elérkezett az ezt megelőző utolsó vasárnap is. „Elmenjünk-e ma 
is a templomba?" — kérdé a vőlegény a menyasszonyát, midőn 
a második harangszó után ennek otthonába belépett. „Neked 
még annyi elintéznivalód van s nekem is sok a teendőm. Fogyó
ban az az idő, amikor még mindegyikünk még a maga ura." 
A menyasszony felkacagott s mondá: „Azt kell hinnem, sajnál
kozol, hogy már csak kevés ideig maradhatsz nőtlen, szabad." 
Majd elkomolyodott s így vélekedett: „Sőt ma különöskép kí
vánok veled együtt a templomba menni s figyeld meg, a lelkész 
prédikációja nekünk fog szólni. Az az érzésem, hogy a mai tex
tust házas életünkben elejétől a végéig megéljük."

S mindketten elmentek az Ür hajlékába. Mily éberen figyel
tek fel, amikor a lelkész mondotta a textust, hogy: meg van írva 
Máté evangéliomának 13-ik fejezetében s a 24-ik verstől kezdve 
ekkép hangzik. Nem tudták hamarosan elgondolni, mi is van e 
helyen megírva s a legjobbat és a legszebbet várták. Amikor 
azonban a lelkész felolvasta a mondott helyet: Példázatot adott 
eléjük: „hasonlatos a mennyeknek országa az emberhez, aki az 
ő földébe jó  magot vetett" — s tovább olvasta a hasonlatot, a 
vőlegény elmosolyodott s titkon örvendezett, hogy az ő okos 
mátkája ugyancsak rosszul sejtette, hogy a mai prédikáció bele 
fog tartozni az életükbe. A leány is elkedvetlenedett, de mégis 
erőt vett magán. Mindketten figyelmesen hallgatták az igehirde
tést, amelyik a búzáról és a konkolyról szóló példázatot 
fejtegette.

Hazamenet a férfi egy kissé bosszantani akarta a leányt: 
„No most már azután tudjuk, hogy Krisztus egyházában mint 
mennek a dolgok elejétől a végezetéig. S te talán még mindig 
hiszed, hogy mi ezt a mai textust a házasságunkban megélni fog
juk?" „Csak várjuk be az időt" — hangzott a felelet s egyik 
sem beszélt többet a vasárnapi istentiszteletről.

Az esküvőt megtartották. Esztendőre házasságukat az Isten 
egy fiúcskával áldotta meg s ők nagyon boldogok voltak. S mi
vel fájdalmukra nem lett több gyermekük, ezt az elsőt és utol
sót, ezt az egyetlent kimondhatatlanul szerették. Szeretetük jó 
zan volt, a nevelésük komoly és fegyelmező s mindketten tőre-
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kedtek arra, hogy gyermekük Jézus igaz tanítványává, derék 
emberré nevelődjék. S Isten meg is áldotta e törekvésüket. Néha 
ekkép szóltak a szülők egymáshoz: A gyermekünk jószívű, örö
mest imádkozik, nem tudja megilletődés nélkül nézni, ha valaki 
sír s szófogadó. S akkor a férfi tréfásan így szólt: „Fiúnk min
den tulajdonságát tőled örökölte, csak a szófogadást tőlem.“

A karácsonyt megelőző egyik estén az apa és anya egymás 
mellett üldögélve fiacskájuk részére egy képes könyvet készí
tettek. Előzőleg képes lapokból, folyóiratokból sok szép képet 
gyűjtöttek. Más emberek efféléket félre dobnak, vagy a kály
hába vetnek, — ők azonban gyermekükre gondolva, kiválogat
ták, megőrizték; az anya szépen kivágta, az apa meg egy 
könyvbe ragasztotta a képeket. Csak szép, nemes hatású képek 
kerüljenek a könyvbe a gyermek szeme elé, hogy szép érzése
ket s nemes gondolatokat ébresszenek benne, — mondotta az 
apa az édes anyának. E megjegyzésre az anya letette a kezéből 
az ollót, lélekkel teljesen nézett az urára s kérdé: „Emlékezel 
még arra a prédikációra, textusra, amelyet a házasságunk előtti 
utolsó vasárnapon hallottunk?11 — „Hát persze!11 —felelte amaz. 
Az anya felállt, a bibliáért ment, felkereste a szent helyet és ol
vasta: „Hasonlatos a mennyeknek országa az emberhez, aki az 
ő földébe jó  magot vetett.11

A házastársak egymásra néztek és hallgattak. Az anya még- 
egyszer a bibliába tekintett s magában halkan olvasta a követ
kező sorokat. „Tudod mi áll tovább?11 — kérdé a férjét. „Tu
dom11 — szólt az apa komolyan és betette a könyvet.

Ezen az estén mindketten bensőségesen imádkoztak szere
tett gyermekükért.

Kevés idő múltán azon kapta az anya a gyermekét, hogy le
gyeket fogdos össze s szárnyaikat és a tagjaikat kitépdesi. Az 
anya megrémült s rávert a gonosz ujjakra, míg kivörösödtek és 
megdagadtak, s könnyes szemmel oktatta, hogy a kínzást az 
angyalok látják és a tettest, Jánoskát, bizonyosan bepanaszol
ják a jó  Istennél. A gyerek sírt és megfogadta, hogy ilyet soha 
többé nem tesz. Kevéssel utóbb azonban az apa szinte borzadva 
ment hitvestársához s elmondotta néki, hogy Jánoskájukat azon 
kapta, hogy egy kis védtelen, nyomorék gyermeket ver. Az asz- 
szony szinte elfehéredett a hír hallatára. „S megbüntetted-e 
ezért?11 — kérdé a férjét. „Nem. Nagyon is megdöbbentett az 
eset. A kamrába zártam.11 Majd kézenfogta hitvestársát s aggo
dalmasan kérdé: „Az Istenre, mondd, honnan vette Jánoskánk 
ezeket a megdöbbentő tulajdonságokat?11 Az asszony ment, 
vette a bibliát, felütötte a textust s mondá: itt hagytuk abba a 
25-ik versnél. így szól a folytatás:

„De mikor az emberek alusznak vala, eljőve az Ő ellensége 
és konkolyt vete a búza közé és elméne. Mikor pedig íelnevel- 
kedék a vetés és gyümölcsöt terme, akkor meglátszék a kon
koly is. A gazda szolgái pedig előállván, mondának néki: Uram, 
avagy nem tiszta magot vetettél-e a te földedbe? Honnan van
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á zé rt benrle a k o n k o ly ?  ő  p e d ig  m ő n d a  n é k ik : V a la m e ly  e lle n
ség cselekedte a z t .“

„Ah, igen, úgy van“, — szólt az apa és szomorúan folytat
ták napi munkájukat.

Pár hónappal később a szülők a gyermeket hazúgságon 
kapták. Rút hazúgságon, amelybe szemtelenség és gyávaság, ra
vaszság és nyakasság vegyült. A gyerek hazudott, bár a szülők 
kérték, csak az igazságot vallja s megígérték, nem büntetik meg, 
ha mindent őszintén bevall. Amikor a további hazúgság már nem 
segített, a gyerek toporzékolt, dühösen a padlóra vetette magát 
.és ott rugdalózott dacosan tovább. Az apa haragra gerjedt, ke
gyetlenül megverte a fiút és verte még akkor is, mikor már azt 
gondolta: elég volt a verésből. Hiába könyörgött néki az anya, 
hiába nézett rá most már a gyerek is szemrehányólag. Végre az 
apa abbahagyta a verést, egy székre roskadt, a tenyerébe re j
tette az arcát s e rettenetes szavakra fakadt: „Inkább egy halott 
gyermeket, mint olyat, aki javíthatatlan." Az anya bánatosan 
hallgatta, a bibliáért ment s szólt: „Kérdezzük meg a szent 
könyvet: helyesen cselekedtél-e? íme ez áll tovább: A szolgák 
pedig mondának néki: Akarod-é tehát, hogy elmenvén, össze
szedjük azokat? Ő pedig monda: Nem. Mert amikor összeszedi
tek a konkolyt, azzal együtt netalán a búzát is kiszaggatjátok." 
Ekkor betette a könyvet s komolyan szólt: „Te azt tetted, amit 
az Ür á szolgáinak megtiltott. Félek, nagyon félek, hogy te több 
búzát szaggattál ki, mint konkolyt."

Úgy is volt. A fiú az apjától elidegenedett. Ha csak a lépé
seit hallotta, megijedt és elfutott.

A gyermek ifjúvá serdült. Nem volt naplopó, de különösebb 
erényeket sem mutatott. Választott hivatásában jól megállta a 
helyét. „Általában meg lehetünk elégedve vele" — mondták 
most a szülők egymás közt, — „de mi mégis másnak álmodtuk 
ót, midőn még gyermek volt s számára a képes könyvet készí
tettük."

Azután egyszer rettenetes nap következett. A fiút véres fő
vel és összezúzott tagokkal hozták haza. Egy kocsiról lezuhant s 
az átgázolt rajta. Az orvos kétkedőn vonta föl a vállát s a szü
lők megsejtették, hogy a fiúk a halálos ágyán fekszik.

Hosszú haldoklás következett. Az apa és az anya ott ültek 
az ágy mellett, vigyáztak és vigasztalták a gyermeket és igye
kezték a lelkét a Mennyei Atyához vezető hosszú útra előkészí
teni. S a gyermek engedte, hogy a lelkét vezessék. Átgondolta 
az életét, megbánta titkos és nyilvánvaló vétkeit, az Isten meg
nyugtató és tisztító Szentlelke szállt reá, nyugalmat lelt Istenben.

Néha azonban nyugtalankodott s panaszkodott a szüleinek: 
„Miért kell így szenvednem? Miért nem vesz az Isten egyszerre 
magához?"

„Megmondom: miért nem" — szólt az anya. Hozta a bib
liát, felütötte Máté evangéliomának 13-ik fejezetét s olvasta: 
„És az aratás idején azt mondom majd az aratóknak: Szedjétek
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össze először a konkolyt és kössétek kévékbe, hogy megéges
sétek; a búzát pedig takarítsátok az én csűrömbe." Ezután be
tette a könyvet és a fiára nézett. „Most már szívesen szenvedek" 
— szólt az halkan.

Végre elérkezett a megváltás órája. Midőn a fiú kiszenve
dett, szólt az anya: „Most pedig olvassuk el textusunk végét. 
Rövid az, mint a gyermekünk élete, de szép." S ők mégegyszer 
elővették a bibliát, letérdepeltek az ágy mellé s az anya olvasta: 
„A búzát pedig takarítsátok az én csűrömbe."

Egy ideig mindketten hallgattak. Majd az apa magához 
vette a könyvet s szólt: „Az Üdvözítő maga magyarázta el a
textust." Ennek a végső szava ekkép hangzik:

„Akkor az igazak fénylenek, mint a nap, az ő Atyjoknak 
országában. Akinek van füle a hallásra, hallja." Ámen.

Schmltthenner Adolf, 
volt heidelbergi lelkész.

Ford.: K. K.

A nagy bizonyságok.
Sien th árom iág  utáni 17. v asárn ap ra.

Lukács 4, 21.
Hogyha Szent Pál a mi nemzedékünknek prédikálna, azt 

gondolom, nem mondaná olyan sűrűn, mint mi: „Oh, óh, mi lesz 
ebből a világból? Inkább azt mondaná: „Tudom, hogy ki jött 
a világba. Krisztus Jézus, Isten Fia, eljött. Szenvedésével és fel
támadásával megnyitotta előttünk az örökélet ajtaját. Azért hát 
ne féljetek. Csak bátran előre! Kegyelem néktek és békesség Is
tentől, a mi Atyánktól és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Ál
dott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, az irgal
masságnak atyja és minden vigasztalásnak Istene; aki megvi
gasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is meg
vigasztalhassunk bármely nyomorúságba esteket azzal a vigasz
talással, amellyel Isten vigasztal minket."

Szeretnénk a nagy bizonyosságokhoz visszatérni. És a leg
nagyobb bizonyosság valamennyi közt bizonyára az, hogy örök
jelentőségű cselekedet történt, amely a világ üdvösségére életbe
vágó fontosságú.

Talán emlékeztek rá, hogy a régi próféták epedő szívvel és 
égő szemmel várták, lesték az Urnák napját. Az volt a feladatuk, 
hogy a pusztában utat készítsenek Istenüknek. Sokszor sivár 
munka volt ez. A prófétáknak rendszerint keserves a sorsuk. Ta
lán a jövőben, valamelyik napon eljön a régóta várt Messiás, el
jön diadalmasan és akkor minden völgy felemelkedik, minden 
hegy és halom alászáll és az egyenetlen egyenessé lesz, és a bér
cek rónává és megjelenik az Ur dicsősége és minden test látni 
fogja azt.
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Ebben az álomban kellett élniök; ez éltette és erősítette 
őket. De csak egy eljövendő napról álmodtak. Egyelőre az 
Istenországa késett. A napok gonoszak voltak. „Megszáradt a 
f ű . . .  bizony fű a nép.“ Valami csodálatos dolog lehetett mind
azoknak, akik ezt a nagy reménységet táplálni tudták; de so
kaknak igen nehéz lehetett.

Aztán jö tt a Názáreti Jézus. Nem a jövőbe mutatott, hanem 
hirdette, hogy eljött az Ur napja, amelyre a próféták utaltak. 
„Ma teljesedett be ez az Írás a ti hallástokra.“ Jézus kijelentette, 
hogy az Istenországa eljött. Csak az van hátra, hogy a bátorta
lan emberek elfogadják, amit Isten tanácsa a világ kezdetétől 
fogva számukra rendelt. Igaz, hogy az út nehéz, de most már 
nyitva áll az emberek fiainak. Ne csodáljátok, hogy azok, akik 
elfogadják és hálálják, szeretnek róla a templomi szószékekről 
beszélni. Örömmel hirdetik. Emlékezhettek, hogy mit válaszolt 
Jézus annak a félénk tanítványnak, aki azt kérdezte: „Uram, 
nem tudjuk hová .mégy; mimódon tudhatjuk azért az utat?“ A 
feltámadás után megértették, eleinte csak homályosan, hogy 
hová ment Jézus. Ő, aki a feltámadás és az élet, számukra is az 
út és az igazság lesz.

Eleinte így prédikálták az evangéliomot. Nem valami el
mosódott, habár szép eszményt kínáltak, amely kielégítette 
volna az egyszerű, kézenfekvő tények elől menekülni óhajtó 
költők, álmodozók és misztikusok művészi vágyakozását. Nem 
ilyen alakban prédikálták. Kihirdették, proklamálták, kijelen
tették, hogy valami örökjelentőségű dolog tényleg megtörtént. 
Ezért volt olyan bátor az evangéliom első hirdetése. A Minden
ható Isten — mindenható, mert teljes szeretet — legnagyobb 
tette ment végbe a tér és idő korlátái közt. Ez a tett soha nem 
veszti el jelentőségét az Istentől teremtett világra.

„Ha Krisztus fel nem támadott, hiábavaló a ti hitetek." 
Szent Pál apostol ezt tökéletes bizonyossággal hirdette. Ezen a 
nyelven beszélt legelőször a keresztyénség. És ezen a nyelven 
kell beszélnie ma is a mának.

A keresztyénség eredeti okmányai világosan és meggyőzően 
bizonyítják, hogy a mi Urunk földi élete teljesen elégtelen arra, 
hogy egy új vallást hozzon létre. Aki azokat az okmányokat nyi
tott szemmel olvassa, arról győződik meg, hogy azok a koráb
ban olyan félénk és bátortalan tanítványok — az egyiket egy 
szolgálónak a kacagása megrémítette — olyan bizakodókká let
tek Urunk feltámadásának világosságában, hogy nem volt olyan 
földi hatalom, amellyel ne tudtak volna győzelmesen szembe
szállni s nem volt olyan mennyei üdvösség, amelyre ne mertek 
volna igényt támasztani.

A feltámadás ténye kell, hogy visszavigyen bennünket a 
valláshoz. Ennél kevesebb semmit sem ér ennek a mai szoron
gatott nemzedéknek, amely olyan hosszú ideig iparkodott hinni 
az emberben, de most olyan nehezen tud hinni akár emberben, 
akár Istenben.
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Barátaim, én nem fogadom eí, hogy a mai idők nehezeb
bek, mint voltak a korábbiak, — kivéve a hitvalló keresztyének 
számára. A mi számunkra különösen nehezek, mert a világ nem 
gondolja, hogy „sok vizet zavarunk" és nem is zavarunk. Mi 
most nem tartozhatunk azok közé, akik csak a jövőtől várják 
a szabadulást és csak a jövőben remélik az aranykort. Ma 
— ma — teljesedett be ez az írás a ti hallástokra.

A keresztyén ember, — hacsak nincs annyira elfoglalva val
lásának szalagjaival és fodraival, hogy nem marad ideje vagy 
tere a tény számára — nem kételkedhetik abban, hogy ma a ke- 
resztyénség eszménye nem puszta eszmény, hanem az egyedül 
gyakorlati politika. Mikor olyan emberekkel érinkezem, akik 
nem keresztyének, — és sokak közülök sokkal különbek, mint 
én önmagam felől valaha is remélhetem még Mesterem segít
ségével is — semmi sem lep meg annyira, mint az intelligens 
emberek kiábrándultsága, amely sokkal mélyebb, mint a közön
séges emberek kiábrándultsága. Az intelligens emberek tudják, 
hogy mindazok az álmok, amelyeket álmodtak arról a korról, 
amikor a tudomány és a modern ismeret minden formája segí
teni fogja őket egy tökéletes világ kiépítésében, összeomlottak. 
Ebben a mi időnkben Isten helyreállítja a becsületét ugyanabban 
a világban, amely Őt keresztrefeszítette és amely Isten igazsá
gának megtestesülését sírba temette (de csak három napra). Ma 
bebizonyul, hogy az ember szeretet, ahogyan Isten szeretet; s 
hogy minden politika, amely más filozófián alapul, egyszerűen 
nem funkcionál.

A keresztyénség centrális igazsága mellett lehetetlenség 
volna tökéletesebben érvelni, mint ahogyan a jelen pillanatban 
igazolják azt azok az állapotok, amelyekben Európa él. Ma tel
jesedett be ez az írás a ti hallástokra. Krisztus szavai nem olyan 
valakinek az álmodozó szavai, aki a mindennapi életnek utaitól 
és ösvényeitől távoláll. S azt hiszem, nem is csupán Isten szavai. 
Az utolsó és legtökéletesebb szavak konkrét, egyidejű bölcse- 
ségben és józan észben a mai időknek és a mai nemzedéknek. 
„Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön", s azokhoz 
fordulva, akik ezt hinni merik, azt mondja, jóllehet még bűnö
sök: „Vegyetek Szent Lelket!"

Ez az óra a keresztyén hit döntő órája. Bár kardunkat a fel
adatnak megfelelően tudnánk kiélesíteni! Feladatunk tényleg 
nehéz. De mi nem szólíthatunk vallásosságra, hacsak Isten nem 
szólított és újított meg minket. Nehéz a feladatunk, mert har
madrangú keresztyént nem tudunk szembeállítani elsőrangú 
pogánnyal. Nem sokat végezhetünk ma, ha nem iparkodunk 
elsőrangú keresztyének lenni. Isten nem állhat mellénk, hogy 
jobban szolgáljunk neki, ha nem vagyunk készek — vagy, job
ban mondva, nem vagyok kész — magamat fegyelmezni Krisz
tus iskolájában, amely a Kálvária iskolája, jóllehet egyúttal a 
feltámadás örömének iskolája is.

Hogy keresztyénségünk több legyen egy kiábrándult nem-
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zedék múló reményénél, természetfeletti segítségre szorul. S mi
vel mi magunk bűnösök vagyunk, nem táplálunk túlzott remé
nyeket személyes sikereink felől. Legyenek magas, abszolút esz
ményeink, de a várakozásaink mérsékeltek legyenek. Azonban, 
amikor van hozzá bátorságunk, bármikor igénybe vehetjük Isten 
hatalmát. Isten hatalma pedig nem azért adatik, hogy másokkal 
szemben kiváljunk. Első sorban azért adja Isten a hatalmát, 
hogy megtisztítson bennünket a bűntől, hogy bocsánatot kér
jünk. Minél öregebb leszek, annál inkább belátom, hogy nem 
tudjuk megbocsátani mások bűnét, ha a magunk bűnét meg nem 
bocsátotta a mi Megváltónk. Ma az egyedüli számbajöhető esz
köz a bűntől valóban megtisztult személyiség. Az egyszerű ke
resztyén embertől csak annyi kívántatik meg, hogy visszavonul
jon kamrájába s kérje a megtisztulásnak és az erőnek azt az 
adományát, amelyet Krisztus hajlandó megadni. Akkor aztán 
Isten mindeneket kormányzó felségében bizva, Isten szent sze- 
retetére támaszkodva kimehet felkészülten és szembeszállhat a 
sötétség hatalmaival, amelyek a világot elsötétítik s Isten nevé
ben rájuk szólhat, hogy vonuljanak hátra.

/ Sheppard H. R. L.
Fordította: N. K.

Ne vedd el tőlünk a te áldásodat!4')
A ratási hálaünnepre.

Szenthárom ság utáni 18. vasárnapon.
Máté 6, 24—34.

Ennek a mai vasárnapnak az oltári imádságában benne 
van ez a kérdés: „Ne vedd el tőlünk a te áldásodat". A mi Lut
her nyomába lépett atyáink így tanítottak bennünket imád
kozni. A vasárnapi oltári imádságokban atyáink gondolataival 
találkozunk, az ő szívük dobogását halljuk. Képmásaik nem ma
radtak reánk, még a neveiket is alig ismerjük; nem hallhatjuk a 
hangjukat, még azt sem tudjuk, anyanyelvűnk hogyan hangzott 
az ajkukon. Ezekben az oltári imádságokban azonban benne lük
tet a szívük épen úgy, mint régi egyházi énekeinkben és ezeknek 
az oltári imádságoknak a tanúsága szerint mélységes közösségük 
volt az Istennel, megértették őt és az ő kegyelmének gazdagsá
gát, de megértették saját magukat és a saját szívük vágyakozá
sát is.

Vájjon megérted-e, olvasóm, ezt a kérést? Nem a szavakat, 
azok elég egyszerűek, hanem azt a lelki szükséget, amely mö
götte van, amely az imádkozót arra késztette, hogy ezt a kérést 
Isten elé vigye?

Ezt a kérést csak az értheti meg, akinek közössége van 
Istennel. *)

*) A dán püspökök nesztora. A múlt évben történt nyugalomba- 
vonulásáig a viborgi egyházmegye élén állott.
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Akinek nincs közössége az Istennel, az bizonnyal sokkal íri- 
kább másért imádkozik, mint ezért. Sokan, ha egyáltalán imád
koznak, talán így szólnak: „Ne vedd el tőlem az életet; keser
ves volna meghalnom.“ Vagy: „ Ne vedd el tőlem az egészséget; 
mert akkor mitsem ér az élet.“ Vagy: „Ne vedd el tőlem a kere
setemet, mert akkor rám szakad a nyomorúság; add, hogy meg
maradjanak számomra ezek a jó  napok."

Akinek azonban közössége van Istennel, az megérti az atyák 
kérését, mert tudja, hogy amikor erről a mi ideigvaló életünk
ről van szó, akkor az áldáson, egyesegyedül ezen fordul meg 
minden; mert ez az élet. Ami a test vér nélkül, az az élet áldás 
nélkül; vér nélkül meghal a test, áldás nélkül elsorvad az élet.

Amikor Jézus ebben a mi mai evangéliomunkban a mi ideig
való életkörülményeinkről szól, Isten gyülekezete atyáinkkal 
együtt így imádkozik: „Ne vedd el tőlünk a te áldásodat!"

Sokféle módja van annak, hogy az áldás elvétessék tőlünk. 
Emlékezünk-e a háborúra, amikor azért imádkoztunk, hogy ma
radjon távol tőlünk. Ahova eljutott, termékeny területeket 
pusztasággá tarolt. Most abban reménykedünk, hogy a népek 
háborúja után talán nem következik el a társadalmi osztályok 
háborúja, amely hasonlóképen a legnagyobb értékeket pusztí
taná el. Tudjuk, hogy a rossz termés is elveheti az áldást. Bal- 
szerencse a mezőgazdaságban vagy az üzlet menetében, ami el
len senkisem védekezhetik.vagy hűtlenség azok részéről, akikben 
megbízott az ember és sok más egyéb egy pillanat alatt semmivé 
teheti azt, amit évek munkája hozott létre. Ezért imádkozunk 
így: szabadíts meg minket a gonosztól, ne vedd el tőlünk a te 
áldásodat!

De nemcsak ezekre a dolgokra gondoltak a mi atyáink, ami
kor azért könyörögtek, hogy Isten ne vegye el tőlük áldását. 
Valami másra és nagyobbra gondoltak. Mert a mai vasárnap ol- 
tári imádsága így folytatódik: „és óvj meg bennünket a kapzsi
ságtól!“  Atyáink tudták, hogy a legnagyobb veszedelem nem az, 
amely kívülről, hanem az, amely belülről fenyeget bennünket; a 
kapzsiság miatt veszi el Isten az áldást.

Nem csak az a kapzsiság, amikor az ember sajnálja magá
tól még a mindennapi kenyeret is s rongyokban jár, amint néha 
az újságban olvassuk, ha meghal valami nyomorult koldus, aki
ről azután kiderül, hogy nagy halom pénzt rejtegetett valahol; 
az ilyenfajta kapzsiság már az elme meghibbantsága. A kapzsi
ság a pénznek és általában e világ dolgainak egy bizonyos szem
pontból való értékelése és ez a bűn sokkal többeket tart fogva, 
semmint gondolnók. Ha az ember házat épít, megveti annak a 
fundamentomát, amelyen azután a ház fölépül; ez többé nem 
látható, mert el van rejtve a földben; de azért ott van és rajta 
áll a ház. A kapzsiság szempont, amely irányítja az ember cse
lekvését. Lehet az ember kapzsi a nélkül, hogy ennek híre menne 
a városban, sőt, a nélkül, hogy az ember maga is tudna róla.

Áldás és kapzsiság két egymással ellentétes szempont. Az
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ige az egyik szempont szerint szól: „Ne aggodalmaskodjatok; 
tanuljatok az ég madaraitól és a mezők liliomaitól, amelyekre 
gondja van Istennek s a amelyeknek megvan a ruhájuk, noha 
nem űznek sem földművelést, sem szövő ipart. A másik szempont 
viszont így gondolkodik: „Most még fiatal vagyok, most kell 
gyűjtenem, hogy majd a magam ura legyek és jó  sorom legyen; 
most áll nekem a világ, most van itt a jó  alkalom, ütnöm kell 
tehát a vasat, amíg meleg; hadd legyen valami a kezem között, 
mire megöregszem; hadd fizessenek most azok, akiknek sok 
pénzük van. így okoskodik a kapzsiság és ez azután különböző 
módon nyilvánul. Rosszul fizeti az ember, ha csak lehet, a maga 
alkalmazottait azzal az okoskodással, hogy hiszen elmehet, aki 
nincs megelégedve a fizetésével, kapunk mást helyette. Az ilyen 
ember mindig arra való tekintettel végzi a maga számításait, 
hogy kuporgathasson s akkor is így tesz, ha Isten országáról 
van szó. Sokak bizonyára nagyon keveset áldoznak Isten ügyéért 
s ha megkérdeznők Isten angyalait, akik az emberek adakozására 
ügyelnek, aligha mondhatnának valami sok dicséreteset. Kérdez
zük csak meg Ámós prófétát; ismer embereket, akik egyre le
sik, mikor ér már véget a szombat, hogy megint kereskedhesse
nek; ezek azok, akik megveszik a szegényt pénzen (Ámós 8:5—6). 
Az ilyeneket elhagyja az áldás; ezekre elkövetkezik az a nap, 
mondja a próféta, amikor Isten lenyugtatja a napot délben és 
besötétíti a földet fényes nappal s ezzel vége szakad az áldásnak.

Valami rettenetes a kapzsiság. Fejére nő az embernek, mint 
a falu temploma köré ültetett fenyőfák a templomnak: az em
ber egy szép napon azt veszi észre, hogy a nagyra nőtt fáktól 
nem látja a templomot. S ami a legrosszabb, úgy átformálja az 
embert, hogy a szíve is annyira megváltozik, hogy azt maga sem 
tartotta volna soha lehetségesnek. S ha jönnek a veszteségek, 
pusztul ez is, az is, akkor eltávozik az öröm, nyugtalanság és 
gond lép a helyébe, mert — eltávozott az áldás.

Ezért kell a világ dolgaival úgy élnünk, hogy azokat Isten 
kezéből vegyük és állhatatosan irányadónak ismerjük el Isten or
szágának szempontját: „Mert jó l tudja a ti mennyei Atyátok, 
hogy mind ezekre szükségetek van."

Ha azonban igazán meg akarjuk érteni, hogy ez áll az ál
dásra nézve e világi dolgokra való vonatkozásában, el kell jut
nunk annak a megértésére is, hogy az áldás, legmélyebb értelme 
szerint, más területen érvényesül és pedig első sorban és leg- 
főképen mint lelki életünkre alászálló áldás. Mert az ember 
minden egyebet elveszthet, mindazt, amit gyűjtött, a mi az övé 
volt, szegény és megvetett emberré lehet e világban és mégis 
mindezek ellenére Istentől megáldott ember lehet.

Van ugyanis olyan állapot, amelyet így nevezhetünk: meg
áldott lélek. Ezzel arra az áldásra utalunk, amely ezt a lelket ak
kor örvendeztette meg, amikor megtért és békessége lett Isten
nel. Aki ilyen megáldott lélek, annak a számára mindaz, ami Is
ten országával összefügg, üde marad. Folyvást üde marad szá-
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mára Isten igéje, ha itt ül és hallgatja; lehet, hogy egyenest nőt-
tön-nő arányaiban, amikor otthon ül és olvassa. Ha imádkozik, 
ez az ő számára valami tökéletesen más, mint kényszeredett kö
telességteljesítés; hiszen imádságában közössége van az élő Is
tennel. Az ilyen lélek megpihen Istenhez való viszonyában és 
megért valamit abból, amire Pál gondol, amikor „az értelem 
meggyőződésének teljes gazdagságára" utal. S ilyen megáldott 
élete akkor is lehet a keresztyénnek, ha öreg s talán már évek 
óta hordozza a földi élet nyomorúságának a terhét.

Aki ezt tudja, azt bizony elfogja a szorongás, ha terméket
len idők jönnek; az megérti Dávid aggodalmát, amikor így szól: 
„a te szent Lelkedet ne vedd el tőlem!"

Azok az idők, amikor az áldás elvétetik tőlünk, akkor kö
vetkeznek be, amikor a magunk szeretete hatalmasodik el raj
tunk s ez olyasmi, ami a lelki élet terén is megtörténhetik. Ez 
azt jelenti, hogy a lelkűnkben olyan eltolódás megy véebe, ami 
a lelki élet terén ugyanaz, mint a kapzsiság az ideigvaló javak 
tekintetében: az ember most már a lelki élet terén is a magáét 
keresi, nem pedig az Űrét. Megtérésekor még valósággal az Urat 
kereste és pedig önmagáért. Erre tette rá az életét és épen ezért 
meg is találta az életet. Most azonban még a váltság utján is ma
gát keresi, meg akarja tartani a maga életét és épen ezért el
veszti azt.

S ha eltávozhatik az áldás az ember szívéből, eltávozhatik 
az ember szolgálatából is. Amíg azelőtt egyre-másra nyíltak al
kalmak a szolgálatra, most másképen fordult. Ügy látszik, sen
kinek sem kellünk; senki sem küld értünk s amivel megpróbál
kozunk is, annak sincs látszatja. Most még jobban megvilágoso
dik előttünk atyáink imádságának az értelme, mint ennekelőtte: 
„Ne vedd el tőlünk a te áldásodat és óvj meg bennünket a kap
zsiságtól!"

Aki megfigyeli, megérti, hogy e között az imádság és Jézus 
szavai között mai evangéliumunkban kapcsolat van, amikor két 
dolgot állapít meg: azt, hogy „senki sem szolgálhat két úrnak" 
és azt, hogy „keressétek először Istennek országát és az ő igaz
ságát." Mert a lelkiekben való áldás épen akkor hagyja el az em
bert, amikor megpróbálja, hogy két úrnak szolgáljon és ha Is
ten országa nem foglalja el az életében azt a helyet, amely az 
Ür akarata szerint megilleti. És minél határozottabb az ember 
abban, hogy csak egy úrnak, az Úrnak szolgáljon és először Is
ten országát keresse, annál inkább alá száll reá az áldás. Hiszen 
Isten örül, ha megáldhat bennünket.

Ezt mondta ki Péter, amikor ezt írja: „arra hivattatok el, 
hogy áldást örököljetek" (I. Péter 3:9). Isten a maga szereteté- 
ben azért hivott el bennünket, hogy az életünk áldott életté le
hessen.

Nem az a fontos tehát, hogy mit kapunk vagy mennyit ka
punk; hanem az, hogy áldást kapunk-e azzal, amit kapunk. Nem
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az a fontos, hogy milyen hosszú ideig élünk, hanem az, hogy 
megáldott élet-e az életünk.

S az lesz a boldog vég, ha egyszer majd meghallhatjuk az 
Ür szavát, amint így szól hozzánk: „Jertek, én Atyámnak áldot- 
tai, örököljétek ez országot, amely számotokra készíttetett a 
világ megalapítása óta“ (Máté 25:34.).

így tehát imádkozunk, mint atyáink és így szólunk: „Ne 
vedd el tőlünk a te áldásodat, hanem óvj meg bennünket a kap
zsiságtól!" Ámen.

Johs. Götzschen
dán püspök.

Dánból fordította: P. P.

Átmentél-e a halálból az életre?*)
S n o tU r o m iá g  utáni 19. vasárnapra.

János 5, 17—29.
Amikor Jézus meggyógyította a beteget a Bethesda tavá

nál, a zsidók nagy haragra gerjedtek ellene, mert szombatnapon 
cselekedte ezt. S amikor ezenfölül még Istent is atyjának mon
dotta és kijelentette: „Az én Atyán mind ez ideig munkálkodik", 
az elkeseredés úgy megnövekedett szivökben, hogy meg akarták 
ölni. Jézusnak Jeruzsálemben tett látogatása csak ezt a nyere
séget jelentette számukra lelkiekben. Ezzel kapcsolatban 
mondta el Jézus azokat a szavakat, amelyeket az imént hallot
tunk s amikor most el akarunk mélyedni bennük, meg akarlak 
kérdezni, micsoda nyereséget jelentett számodra lelkiekben a 
kegyelemnek ez az esztendeje. Hiszen Jézus köztünk járt-kelt 
fáradhatatlan szeretetével, hogy megkeresse és megmentse, a mi 
elveszett. Ez volt a szándéka, amikor a keresztelő-kőnél elfo
gadta kis gyermekeinket, hogy újjászülje és beleplántálja őket 
Isten országába. Ez volt a szándéka, amikor összegyűjtött ben
nünket vasárnaponkint a harangok szavával, hogy halljuk az ő 
igéjét s amikor odahívott bennünket az ő kegyelmének szent 
asztalához. Ez volt a szándéka mindazzal, ami mint szomorúság 
és öröm, mint harc és küzdelem osztályrészül jutott nekünk, 
mert mindez együttvéve annak az érzületnek volt a bizonysága, 
amelyet Isten maga nyilatkoztatott ki igéjében: „Mert én tudom 
az én gondolataimat, amelyeket én felőletek gondolok; békes
ségnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget 
adjak néktek." Mindebből mit nyertél? Mi volt az eredménye az 
Ür munkájának, amellyel meg akarta menteni lelkedet? Hadd

*) Noha ennek a beszédnek a szerzője nincs már az élők között, 
mégis úgy véltük, hogy nem maradhat ki dán sorozatunkból, mert ige
hirdetése a maga bibliai egyszerűségével és eleven átütő erejével ma is 
él és hat a dán keresztyénségben. ö  is azok közé a dán igehirdetők közé 
tartozik, akik utat találtak külföldre is.
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késztesselek ennek a megfontolására, ezt a kérdést szegezve ne
ked: Átmentél-e a halálból az életre?

Amikor Jézus azt mondja, hogy „eljő az idő és az most va
gyon, mikor a halottak hallják az Isten Fiának szavát és akik 
hallják, élnek“ és rögtön azután egy más időről szól, ami
kor „mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő 
szavát", akkor eléggé nyilvánvaló, hogy kétféle halottról szól. 
Az első helyen olyan halottakról van szó, akik nincsenek a sír
ban, akik alatt tehát lelkileg halottakat kell értenünk. S erre jól 
figyeljünk; hiszen ez arra int bennünket, hogy amikor Jézus az 
emberekre tekint úgy, ahogyan élnek és forgolódnak itt a föl
dön, nem mint valósággal élő, hanem mint olyan emberekre te
kint reájuk, akik minden mozgolódásuk és szorgoskodásuk elle
nére valamennyien halottak. Kezdetben, amikor Isten megte
remtette az embert, belélehelte az élet lelkét, amikor azonban 
Ádám bűnbe esett, elhagyta Isten Lelke és meghalt. „A jó  és 
gonosz tudásának fá já ró l. . .  ne egyél; mert amely napon ején- 
del arról, bizony meghalsz" — mondta Isten Ádámnak és így is 
lett. S azután Ádám... az ő képére és hasonlatosságára... nemze 
fiakat és leányokat, így tehát az egész nemzedék, amely tőle 
származik, halott nemzedék, halott abban az értelemben, hogy 
elszakadtunk Istentől, az életnek tőle való lelke elhagyott ben
nünket. Ilyen módon tehát te meg én természettől fogva holtan 
születettek vagyunk, akik, amint Pál apostol mondja, holtak va
gyunk a mi vétkeinkben és bűneinkben. S vegyük jól fontolóra, 
hogy ez mit jelent; mert minél jobban elmélyedünk ebben a 
szörnyű gondolatban, annál nagyobb lesz előttünk a kegyelem, 
amely a Krisztus Jézusban való élettel lép elénk.

Aki halott, az első sorban nem lát. Az olyan számára, aki 
halott, minden sötét. Noha Isten mindenütt jelen van s körülvesz 
bennünket jártunkban-keltünkben és dicsőségesen kinyilatkoz
tatja magát mindabban, amit teremtett, mi mégsem tudjuk se- 
holsem meglátni; úgy vagyunk vele, akárcsak a tehenek és a lo
vak, mintha nem is volna Isten. S noha mi magunk olyan go
noszak és tisztátalanok vagyunk, hogy Isten és az ő angyalai 
utálattal tekintenek reánk, mi mégsem látjuk mindazt a szeny- 
nyet, ami hozzánk tapad; nekünk magunknak úgy tetszik, hogy 
mi egész szép és jó  emberek vagyunk és szeretjük dicsérni ma
gunkat és szeretjük, ha mások is dicsérnek bennünket. Ez külö
nös, de könnyen érthető; mert sohasem hallotta az ember, hogy 
a halott látna. A halott nem is hall. Isten hangja mindenfelé 
hangzik, a földrengésben és a szörnyű mennydörgésben és a le
hulló levél zizegésében; mi azonban mindebben nem vesszük 
észre Isten közelségét; még a törvény hangját sem halljuk, 
amely pedig Isten akaratát jelenti ki nekünk és Isten ítéletét hir
deti fölöttünk, csak eszünk és iszunk, mintha nem volna Isten, 
akinek mondanivalója van számunkra. A halott nem tud be
szélni. A nyelve merev és mozdulatlan. Képtelenek vagyunk arra, 
hogy szent dolgokról akárcsak egy szót is szóljunk, vagy, hogy



magasztaljunk és dicsérjük az Urat. Több Istentől való élet van 
egy pacsirtában, mint egy bűnbeesett emberben. Aki halott, az 
nem is érez. A pokol tüze ropoghat alattunk, a mennynek üd
vössége inthet felénk, mi azonban olyan tökéletesen közönyösek 
vagyunk mindezzel szemben, hogy nem tesz reánk nagyobb be
nyomást, mint amilyet tenne egy döglött kutyára, hiszen a ha
lott még azt nem érzi, ha kést döfünk belé. S mert a hasonló a 
hasonlóhoz vonzódik, az ilyen halott embernek csak a holt dol
gok iránt van érzéke, csak pénz, dicsőség, hiábavaló gyönyörű
ség kell'neki, általában csak az, ami múlandó. így azután együtt 
jár mindig a halállal a rothadás is. Rothadt bűz árad az ilyen ha
lott ember szájából, amikor átkozódik, esküdözik, gúnyolódik 
s dől belőle az üres, léha beszéd s rothadt bűzt terjeszt az élete 
a maga fölfuvalkodottságával, önistenítésével, paráznaságával 
és mindenféle bűnével, valósággal „halál illatja halálra". Bizony 
rettenetes egy állapot, de ilyen a természetes ember, ilyen az a 
nemzetség, amely Ádám bűnbeesése óta él itt ezen a földön s 
amelyet Jézus így nevez: „a halottak".

Nem található ezen a kerek világon hatalom, amely erősebb 
volna a halálnál. Az embernek minden bölcsesége nem menthet 
meg ettől. Századokon át megkísérelte politikája, orvosi tudo
mánya, filozófiája, hogy elsegítse az emberi nemzetséget az 
életre, de mindez hiábavaló próbálkozásnak bizonyult. Az em
berek nem adhattak maguknak életet és a szónak semmiféle 
értelmében sem elevenedhettek meg, míg Isten bele nem nyúlt 
ennek a világnak a folyásába és nem cselekedett csodát. S a 
csoda, amelyet cselekedett, az volt, hogy elküldte az ő Fiát e 
világra s ha azt kérdezzük, hol a szabadulás e nyomorult nemzet
ség számára, hogyan lehetséges, hogy ezek a halottak megele
venedjenek, akkor a felelet benne van az Ürnak ebben a szavá
ban: „a halottak hallják az Isten Fiának szavát és akik hallják, 
élnek." Isten Fiának szava — egyedül ennek van hatalma arra, 
hogy áthatoljon a halálon s ráparancsoljon a halottakra: Kelje
tek föl! „Ifjú — hangzott a parancs Nain kapujánál — néked 
mondom, kelj föl!" és a halott fölkelt. „Lázár, jö j j  ki!" — hang
zott a betániai sírnál és a halott kijött. Ezért a halottaknak meg 
kell hallaniok Istennek ezt a szavát s ez az, amiről Isten az ő nagy 
kegyelmében gondoskodik, amikor kiküldi az ő szolgáit, hogy 
hirdessék az evangéliomot. Eljön az óra, amikor a pogányok 
halott népe meghallja ezt az üzenetet. S számunkra, akik ke
resztyén országban élünk, most ütött ez az óra. Legelső alkalom
mal keresztségünk órájában szólott hozzánk Isten Fiának szava, 
azután szól hozzánk a bibliánkban és szól hozzánk minden igaz, 
a biblián alapuló igehirdetésen keresztül. Ezért közöttünk min
denki, aki akarja, megelevenedhetik az Ür szava szerint: „aki az 
én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök 
élete van; és nem megy kárhozatra, hanem általment a halálból 
az életre." Az ember azonban befoghatja a fülét, ha nem akar 
hallani. Amikor István bizonyságot tett a zsidó vének tanácsa
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előtt, nagy hangosan kiáltoztak és befogták a fülüket; sokan 
vannak, akik ma is fgv cselekszenek és ezért megmaradnak a 
halálban. Az a kérdés, mit cselekszel te? Ha hiszel Isten Fia sza
vának, akkor visszafordul hozzád az élet, aki halott vagy. Akkor 
megnyilatkoznak szemeid és látsz; a halál sötétsége eloszlik kö
rülötted és minden megvilágosodik. Nyelved megoldódik s tudsz 
helyesen szólani s tudsz könyörögni is, hálát adni is. Megdobban 
a szíved a félelemtől is, az örömtől is. Fölébred benned az érzék 
az örökkévaló dolgok iránt és nem éred be már többé azzal, ami 
ideigvaló. Egész életed életnek illata lesz életre, tisztaságnak és 
szentségnek az illata s áldás lesz azok számára, akikkel együtt 
élsz. Életté lesz benned minden, mert újra összeköttetésben vagy 
Istennel, aki az élet forrása.

Vájjon elmondható-e ez rólad, barátom? Átmentébe a ha
lálból az életre? Megújult-e rajtad Isten képe, amelyet elvesz
tettél? Nem ok nélkül kérdezem; mert a legtöbb emberről meg
állapítható, hogy keresztségük s az Ürnak az ő szívükön is zör
gető hívó szava ellenére még mindig a halálban vesztegelnek. 
S miért? Mert nem akarják meghallani Isten Fiának a szavát. 
Meghallgatják mindazt, amit az emberek mondanak, még a mor
monok és a spiritiszták ostoba mendemondáit is, de ha a Fiú 
szava szól hozzájuk s szól bűneikről és szívük tisztátalansá- 
gáról, haragra gerjednek. Ha magáról szól, mint Isten Fiáról 
és a vérről, amelyet kiontott értünk a kereszten, gúnyolódnak 
és mint a zsidók, azt szeretnék, ha menten elhallgattathatnák. 
Ezért maradnak meg a halálban, Istentől elszakadott állapotuk
ban; mert csak azok a halottak elevenednek meg, jutnak el az 
életre, akik készek meghallani Isten Fiának a szavát.

S ha mindezzel mindennek vége volna, ha az ember úgy el
tűnhetnék, mint a füst a kéményből, akkor talán nem kellene az 
egészet ennyire komolyan venni. De mindez rettenetesen ko
mollyá válik, ha azt halljuk, hogy Jézus a továbbiakban ezt 
mondja: „eljő az óra, amelyben mindazok, akik a koporsóban 
vannak, meghallják az ő szavát és kijőnek". Előttünk van tehát 
még egy Jézussal való találkozás s akkor már nem az a kérdés, 
hogy meg akarja-e valaki hallani az ő szavát; mert akkor mind
nyájoknak meg kell hallaniok azt s elő kell jönniök. Elő kell 
jönniök azoknak, „akik a jó t cselekedték“, ami nem azt jelenti, 
hogy azt a jó t cselekedték, amit az emberek neveznek így, ami
kor erényt és jócselekedeteket emlegetnek; mert az ilyesmit 
mindenestül beszennyezi a bűn és nincsen Isten előtt semmi ön
magában való értéke; előtte csak egynek van igazán értéke s 
ez az, ha valaki hisz az ő Fiában, csak egy jócselekedet van s 
ez az, ha valaki szereti Jézust, amint meg van írva: „Aki nem 
szereti az Ür Jézus Krisztust, legyen átkozott!" Csak azok, akik 
hisznek az Ür Jézusban és szeretik őt, azok jőnek elő az élet 
föltámadására, vagyis az örök dicsőségre, hogy új és megdi- 
csőiilt testben együtt uralkodjanak vele mindörökké.

Elő kell jönniök azoknak is, akik „a gonoszt művelték", ami
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nem azokat a vétkeket jelenti, amelyekre az emberek rendsze
rint gondolnak, mint pl. lopás, csalás, emberölés; mert ezeknek 
a bűnöknek egyike sem olyan nagy, hogy ne volna eltörölhető a 
Jézus vérével és ne volna megbocsátható, nem, a valóságban 
csak egy valóságos bűn van, csak egy, ami Isten szemében go
nosz és megbocsáthatatlan és ez a hitetlenség, amely hazugnak 
akarja bélyegezni Istent és megveti az ő sezretetét, amellyel sze
retett bennünket, amikor odaadta érettünk az ő egyszülött Fiát, 
hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete le
gyen. Ha Jézus az ilyen hitetleneket előhívja koporsóikból, ak
kor azok az ítélet és a kárhozat feltámadására jőnek elő. Mert 
amily bizonyos, hogy bűntől és haláltól csak Jézus Krisztusnak 
értünk való szenvedése és halála ment meg, olyan bizonyos, 
hogy az, aki ennek a váltságnak az elfogadása nélkül megy az 
örökkévalóságba, elkárhozik.

Ez az, ami ezt az egész dolgot olyan végtelenül komollyá 
teszi. Vedd fontolóra, barátom! Ha eddig nem akartad meghal
lani Isten Fiának a szavát, szállj magadba, térj meg és ne en
gedd, hogy veszendőbe menjen számodra a kegyelemnek több 
esztendeje. Hiszen azt nem tudod, hogy hány esztendőd van még 
hátra, azt azonban tudod, mert ma újra megmondatott neked, 
hogy „a halottak hallják az Isten Fiának szavát és akik hallják 
— hallottad: csak azok! — élnek.

S ha már megtörtént veled, hogy átmentéi a halálból az 
életre, mert hittel elfogadtad Isten egyszülött Fiát, akkor maradj 
meg mindvégig a szava iránt való engedelmességben és ne en
gedd, hogy mások szava megzavarjon. Olyan sok a hamis pró
féta ebben a világban és egyre szaporodik a számuk. Valameny- 
nyinek közös ismertető jele, hogy megbolygatják Isten igéjét. 
Némelyek, mint a bibliakritika emberei, elvesznek belőle; néme
lyek, mint a rajongók és a szektáriusok, hozzátesznek. S gyak
ran éppen azzal tévesztik meg a lelkeket, hogy bárányoknak öl
töznek és ugyancsak értik a módját annak, hogy bizonyítgassák 
a maguk igazát. De ne engedd, hogy megtévesszenek az ilyen 
üres beszédek! Emlékezzél reá, hogy embernek a szava nem, ha
nem egyesegyedül Isten Fiának a szava képes arra, hogy életet 
teremtsen és megtartson. Ha hű maradsz hozzá, ő is hű marad 
hozzád. S ha az ő szava volt az egyetlen, amelyre hallgattál, 
amíg itt e földön éltél, akkor meghallod azt kibeszélhetetlen 
örömmel azon a nagy napon is, amikor így szól hozzád: Jö jj  
elő és menj be a te Urad örömébe! Ámen.

C. Moe.
Dánból fordította: P. P.
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Mivel találkozunk életünk utján?
H alottak vasárnapjára.

Szenthárom ság utáni 20. vasárnap .
Lukács 7, 11—17.

Ezt a történetet röviden így emlegetjük: a naini özvegy 
fia; így szerepel rendszerint a perikopák lajstromában is. S azért 
nevezzük így, mert azt tartjuk, hogy az özvegy fia a főszemély 
ebben a történetben; hiszen ő volt halott és ő támadott fel s a 
nép attól fogva alighanem így emlegette: ez az, aki Nainban fel
támadt halottaiból.

Van azonban ebben a történetben két másik főszemély is. 
Mert jön az özvegy és így szól: én voltam a főszemély; mert az 
én egyszülött fiam volt halott és elevenedett meg; én értem meg 
azon a napon azt a nagy dolgot, hogy élve kaptam vissza a 
fiamat.

Mi többiek talán abban egyezhetünk meg, hogy Jézus volt 
és marad is a főszemély ebben a történetben. Mert nélküle szép 
lehetett volna ugyan a temetés, lehetett volna sok vigasztalás a 
pap beszédjében mindennek azonban mi haszna lett volna, ha 
el nem hangzik az az ige, amely ezt a történetet örökéletüvé te
szi, ha meg nem szólal Jézus hatalmas szava: „Ifjú, néked mon
dom, kelj föl!“

A főszemélyen kívül szól még ez a történet egész sereg más 
emberről, mellékszemélyekről, akiknek a nevét nem tudjuk meg, 
akiknek az élete sorsálról nem esik szó, akiknek az árnyékát, 
körvonalait azonban látjuk és lépteiket halljuk.

Itt vannak azok, akik a koporsót vitték. Kellettek ehhez né- 
hányan. S érdekes, hogy bármennyire meghat ez a foglalatos
ság némelyeket, mihelyt a koporsó lent van a földben és a kö
teleket fölhúzzák, egy szempillantás alatt oda van minden meg- 
illetődöttség. Ebben az esetben azonban valami gondolkodóba 
ejtette őket; mert egyszeriben csak nem volt szükség reájuk, 
s amikor azt olvassuk, hogy „a vivők pedig megállának“, nem 
mond-e ez nekünk egyúttal valamit a belső lelkiállapotukról is; 
nem kellett-e nekik ilyen értelemben is egyszeriben csak meg- 
állaniok? — Igv tekintsünk az emberekre a koporsó mögött és 
az emberekre Jézus mögött: az események köre nőttön-nő, mint 
az egyre növekvő körök a víz színén, amelybe követ dobtunk; 
hiszen azt olvassuk, hogy „kiméne ő felőle e hír az egész Jú
deába és a körül való minden tartományba." Bizony, mennyi 
ember a mi Urunk Jézus körül!

Mindezek az emberek nem főszemélyek és ez a naini nap 
mégis nagy nappá lett számukra annál az eseménynél fogva, 
amely ezen a napon megállította őket életük útján. Voltak kö
zöttük olyanok, akik most találkoztak Jézussal először és aztán 
mentek szembe a halállal s volt olyan is, aki először a halállal 
találkozott és azután Jézussal. Ez a nap azonban egyaránt felejt
hetetlen marad számukra,
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Ezek az emberek, akik nem voltak ugyan fÓszepiélyek, mind
azonáltal mégis jelen voltak, nagyon alkalmasok arra, hogy szól
janak hozzánk, szürke emberekhez, akik nem fő-, hanem csak 
mellék-személyek vagyunk az élet nagy drámájában. Csak a leg
kevesebbnek van meg közülünk az a képessége, hogy eseménye
ket indítsanak meg, amint az a nagy embereknek megadatott. 
Mi nem alakítjuk a magunk sorsát, mert az egyszerűen csak 
élénkbe jön az úton. Sokan nemcsak nem képesek a maguk sor
sának az alakítására, hanem még el is kerüli az életüket minden 
nagyobb szabású esemény. Sokan vannak — s ez sajátos jellem
vonása népünknek — , akik még a nagy érzéseket sem ismerik; 
hiszen kimennek a szobából, ha elérzékenyednek; elrejtik, ha 
könnyek szöknek a szemükbe. Vannak olyanok, akik nem is 
találkoznak határozott személyiségekkel, olyanokkal, amilye
neknek a nagyobbszabású fajtájából amúgy is kevés van. Ezek 
nem is ismerik a döntő kérdésekkel való szembenézést s ezért 
aztán annyira elmosódott egyéniségek, hogy emberismerő le
gyen az, aki tudja, hányadán van velük. Hányán vannak olyanok, 
akik főképen a halállal való találkozást, sőt még a reá való gon
dolást is elkerülik valahogyan. A háború alatt történt, hogy Pá
rizsban eltemettek egy lezuhant dán repülőtisztet. A sírnál egy 
Adrián nevű francia százados többek között ezt mondta elesett 
bajtársáról: „Ez a fiatal ember nem ismerte a félelmet; tudta, 
hogy a halál a hős számára a legszebb kaland.“ Az ember egy 
ilyen kijelentést persze nem ítélhet meg, ha nem ismeri azt, aki 
mondta; az azonban kétségtelen, hogy francia módra volt 
mondva és talán nem volt egyéb szóvirágnál. De mégis elgon
dolta egy emberi agy, amikor ez a szó elhangzott. így azonban 
a legkevesebben gondolkodnak; távol vannak attól, hogy a ha
lált puszta kalandnak tekintsék, annyira távol, hogy egyenest 
borzalommal gondolnak reá.

A legtöbb ember úgy éli a maga életét, hogy elfogadja azt, 
ami szembe jön vele.

Mivel találkozunk életünk útján, azon az úton, amely olyan 
furcsán kanyarog keresztül ezen a világon s amelyen olyan ve
szélyes a járás? Noha csak mellékszemélyek vagyunk, mégis ta
lálkozunk azzal a naggyal, akivel találkoztak az emberek Nain- 
ban azon a napon: találkozunk a halállal és Jézussal.

Nem élhetek úgy, hogy ne találkozzak a halállal. Nem ve
hetünk kezünkbe újságot úgy, hogy ne olvasnánk halálesetről 
és nem mehetünk végig úgy egy város utcáján, hogy ne talál
koznánk temetési menettel vagy gyászba öltözöttekkel. S mégis 
lehetséges, hogy igazában mégsem találkoztunk a halállal. Ta
lán csak hallottunk felőle, talán csak messziről láttuk. A gyer
mekek, igaz, tudják, hogy az öreg emberek meghalnak; gondol
nak talán arra, hogy egy napon meghal a nagyanyjuk. Tudják 
ezt a fiatal emberek is; és mégis mintha ésszel fel sem érhető tá
volságban volna a halál az olyan ember szemében, aki talán húsz 
esztendős sincs. Az öregebbek közül sem akarnak sokan tudni
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róla. Hogy az embernek meg kell halni, azt tartják, ez elég baj; 
nincs semmi szükség arra, hogy az ember csak annál keserve- . 
sebbé tegye a helyzetét azzal, hogy még beszéljen is róla.

S egy napon mégis találkozik az ember vele. Talán úgy tör
ténik ez, hogy meghal valaki a hozzánk legközelebb állók kö
zül. S ez már valami egészen más. Azok, akik Jézussal mentek, 
akkor találkoztak a halállal, amikor ép a város kapujához érkez
tek. Belépünk egy kapun, egy útra térünk, egy fordulóhoz 
érünk s akkor utolér a betegség, a baleset; így történik ez. Ott, 
ahol Jézus Mártáról szól, akinek a testvére, Lázár meghalt, egy 
helyütt az elbeszélésben így említi: „a megholtnak nőtestvére, 
Mártha“. Ha valaki ilyen kapcsolatba kerül a halállal, hogy a 
„megholtnak nőtestvére“, vagy fia, vagy házastársa, már más
kép kell vele szembenéznie, mint eddig cselekedte. Vagy eset
leg maga megbetegszik az ember s talán nem olyan biztos, hogy 
az orvos azt mondja, amit Jézus Lázár betegségéről mondott: 
„Ez a betegség nem halálos." S akkor már szemben áll a halál ha
talmával, szomorúságával, szorongásával, egy szóval mindazzal, 
ami a halált mindent elsodró ellenféllé teszi.

Ha a halál nem volna több, még hagyján volna. Utóvégre 
fölébe kerekedhetünk a szomorúságnak; a szomorúság által 
ritkán lesz az ember alábbvaló, sokkal gyakrabban nemesebb 
lesz általa. Van azonban valami más, ami a halállal való találko
zást kemény dologgá teszi; ez az, hogy a halálban a bűnnel ta
lálkozunk. A bűnnel már előbb találkozik az ember; akkor talál
kozik vele, amikor cselekszi; de akkor talán nem veszi észre, 
hogy mi a bűn a valóságban. Az nem bizonyos, hogy megállapít
hatjuk azt a napot, amikor valamilyen betegséggel fertőződ
tünk. Ragadós a rák? Ha az volna is, aligha akadna ember, aki 
sejtené, amikor fertőződik vele. így vagyunk a bűnnel. Meg
érjük a napot, amikor meglátjuk a bűnt a maga igaz mivoltában, 
amikor meglátjuk, hogy a bűn a mi bűnünk és megértjük, hogy 
a bűn és a halál együvé tartoznak, mert a halál a bűnnek meg
érdemelt büntetése.

Ekkor találkozunk a halál borzalmával. Amig a fölszínen 
úszik az ember, nem tudja, hogy mi a halál borzalma. De ha alá 
kell szállania, ha a saját életében kell vele találkoznia, akkor ta
pasztalja és megérti, hogy a vele való találkozás kemény dolog.

Jó, hogy ez nem minden, amit mondanunk kell arra nézve, 
hogy mivel találkozunk életünk útján. Még csak nem is a fele; 
ez az életnek csak az egyik oldala és nem a legjobb oldala. Az 
a legjobb, hogy találkozhatunk Jézussal életünk útján is. Nincs 
jobb mondanivalónk az emberek számára, a hozzánk legköze
lebb állók, a barátaink, sőt mindazok számára, akikhez üzenetet 
vihetünk, mint ez, hogy életünk útján, itt ezen a földön, talál
kozhatunk Jézussal. Nain messze van és a mi evangéliumunk tu
dósítása messze mögöttünk levő időkből szól hozzánk. Azonban 
a magunk útján is és most is találkozhatunk Jézussal.

Mindenfelé találkozunk a nevével. Temploma, keresztjének
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á jelével a tornyon, ott vart minden faluban és városban; a ke
resztről való beszéd ezer nyelven hangzik mindenfelé. Kiki ta
lálkozott vele keresztsége alkalmával, amikor szólott a kis gyer
mekhez, aki megkereszteltetett. S találkozhatik vele az ember a 
tulajdon életében. Mikép történik ez? A találkozás, mint min
den találkozás, oly módon megy végbe, hogy az a kettő, akik
nek találkozniok kell, ugyanarra az útra jutnak. Vagy az egyik 
lép rá a másik útjára, vagy a másik lép rá az egyikére.

Jézus rálépett a mi útunkra, amikor fölment a Golgotára, 
vállán a mi bűneinkkel. S ma is rálép a bűnös útjára, hogy az 
találkozhassék vele. Vagy az ember is ráléphet arra az útra, ame
lyen Jézus jár, mert nem tud már tovább meglenni nélküle, mert 
elindúlt a keresésére, hogy megtalálja. Hogy maga a találkozás 
mikép megy végbe, mikép tapasztaljuk meg, ez szóval el nem 
mondható, ezt csak át lehet élni.. Amikor Filep és András talál
koztak vele, a inegilletődöttség annyira erőt vett rajtuk, hogy 
csak ennyit mondtak: „Megtaláltuk őt.“

Boldog, aki átéli ezt. Mert Jézusnak csodálatos hatalma van, 
úgyhogy így szólhat ahhoz, aki a halál hatalmába került: „Mon
dom, kelj föl!“ Az egész naini temetési menetet megállította; az 
özvegy könnyeit fölszárította; a halottat megelevenítette. Meg
állította az ezen a földön szakadatlanul végigvonuló egész te
metési menetet feltámadása által; megcselekedte, hogy az em
berek megálljának és fölfigyeljenek, mit mond nekik; elapasz
totta számtalan embernek a könnyeit. Az a felséges, hogy Jézus 
így szólhat: „Mondom11 és hozzáteheti: „kelt föl!“ Megteheti 
ezt, mert elvette a bűnünket; ezért elnyerhetjük tőle bűneink bo
csánatát, eljuthatunk a hitre, hogy általa meggyőzzük a halált.

Azért nincs csodálkozni való azon, amit olvasunk róla, hogy 
kiment a hír felőle a körül való minden tartományba; ahol em
berek találkoznak Jézussal, meg kell állapítaniok: „Az Isten 
megtekintette az ő népét.11

Hogy az élet útján máskülönben mivel találkozunk, nem 
tudjuk. Ha nem lép be Jézus újra az életünkbe, mindenesetre az 
a legbiztosabb, hogy a halállal találkozunk. De valami cso
dálatosan megnyugtató, ha az ember erre gondol és elmond
hatja: igen, ezzel már találkoztam — és hozzáteheti: de találkoz
tam Megváltómmal is. Ebben megtalálhatja az ember a maga 
békességét, mert ha egyszer az utolsó alkalommal kell talál
koznia a halállal — egyszer ugyanis be kell következnie ennek 
a vele való utolsó találkozásnak — akkor a halálban találkozni 
fog a maga Megváltójával is.

Mitsem tesz tehát, ha az ember egész életén át csak mellék
személy az élet nagy drámájában. Ha találkoztunk a nagy fő
személlyel, a mi Urunk Jézus Krisztussal, ha őt követjük, akkor 
benne vagyunk az ő diadalmenetében, az élet diadalmeneté
ben. Ámen. Johs. Götzsche

dán püspök.
Dánból fordította: P. P.
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Jézus és a zári ajtó.*)
S itn lh iro in iá g  utáni 21. vasárnapra.

János 20, 19—31.

„Ha Isten megvált engemet, akkor ez csak a szerint az 
evangéliom szerint történik meg, hogy Jézus a zárt ajtón is át- 
megy“, — mondja Sörén Kierkegaard. Kierkegaard azonban 
aligha áll egymagában ezzel a véleményével. Bizony, mindnyá
junkra vonatkoztatható igazság ez, hogy a megváltásban ép az 
a csoda, hogy Jézus bejön hozzánk a zárt ajtón át is.

Óh, a zárt ajtó! A tanítványok féltek, azért tartották zárva 
az ajtót. S jellemző, hogy a zárt ajtó mögött ma is ott lap
pang a félelem. Az emberek rettegnek az életért, ezért a nehéz 
életért a maga követelményeivel és kísértéseivel, a maga nyomo
rúságával és kétségbeesésével; rettegnek a haláltól, az örökké
valóságtól vagy attól az ürességtől, amely ott tátong a halál 
küszöbe mögött; rettegnek egymástól és állig fölfegyverkeznek, 
amint szembenáll nép néppel, faj fajjal, társadalmi osztály tár
sadalmi osztállyal, otthon otthonnal.

Van akárhány olyan zárt ajtó, amely, látnivaló, visszatartja 
az embert attól, hogy higyjen és megismerje Istent és az ő 
kegyelmét.

Vannak értelmi nehézségek, amelyek ép úgy feszélyezik a 
tudós prófesszort, mint az egyszerű embert; némelyeket az élet 
durvasága és küzdelme akadályoz meg annak az elhívésében, 
hogy van egy szerető és igazságos Isten; lehetnek egyes embe
rek, akiknek a szenvedések nehezednek rá úgy a szívükre, hogy 
az bezárul s az ember nem találja meg Istent. Ezért mondja és 
gondolja a legtöbb ember, hogy zárt ajtó előtt áll. Ha egyálta
lában van Isten — mondják az ilyen emberek — és nem képze
lődés az, amit némelyek állítanak, hogy tudnak hinni és örven
dezni Istenben való hitükben, ők mindenesetre képtelenek erre; 
számukra tehát ez az a zárt ajtó, amely mögött ülnek és félnek 
és egyesek közülök sóhajtoznak és vágyakoznak; de az ajtó 
haj! zárva van!

Nem azt mondom én, hogy ez az ajtó nem létezik. Mi, akik
nek nincs különösebb bajunk vele, adjunk ezért hálát Istennek 
szívünk szerint.

De az mégis igaz, hogy nem ez az ajtó a tulajdonképeni zárt 
ajtó, nem ez az, ami megakadályozza az embert abban, hogy 
higyjen és megismerje Istent és Krisztusban a váltságot.

A zárt ajtó a te életedben és az én életemben és minden em
ber életében az a zárt ajtó, amely megakadályoz bennünket ab- *)

*) Ez a beszéd jellemző az oxfordi mozgalom szempontjából, amely 
a dán evangélikus egyház életében nagy jelentőségre tett szert. 1935. áp
rilis 28.-án a rádió is közvetítette s széles körben gazdag lelkipásztori 
munka-lehetőséget nyitott meg.



ban, hogy higyjünk és megismerjük istent és az ő váltságát, — 
az egyes egyedül a bűn, illetve a bűnnek egy bizonyos alakja.

Mennyire hálás vagyok azért, hogy otthon, különösen édes 
atyám révén, már theológus koromban kialakult bennem az a 
meggyőződés, hogy tisztára a magam áltatása, ha azt képzelem, 
hogy az, ami engem megakadályoz a Krisztusban való váltság- 
nak és a Krisztus által való szabadulásnak a megtapasztalásában, 
azok a nehézségek, amelyek Isten és a lét megértése körül mu
tatkoznak, tehát a theológiai nehézségek. Ismertem minden
esetre azt a kísértést, hogy foglalkozzam ezekkel a nehézségek
kel és problémákkal s elrejtőzzem mögéjük, de világosan lát
tam, hogy a magam személyes bűnei, a magam tisztátalan kí
vánságai, ez a zárt ajtó az életemben. S amikor Isten az ő irgal
masságában rávezetett arra, hogy nyíltan megvalljam és kiszol
gáltassam ezeket a dolgokat s ezt újra meg újra megcseleked
jem s ne mentegessem ezeket, akkor el tudtam hinni, hogy bű
neim megbocsáttattak és akkor megtapasztaltam valamit a ma
gam életében a Krisztus szabadításából.

S mégis olyan rettenetesen kevés erő volt az életemben és 
papi bizonyságtételemben, olyan gyakori volt a kudarc minden
napi életemben. Noha mindennap megvallottam bűneimet Isten 
előtt s noha olykor-olykor megkísérlettem, hogy számadást csi
náljak és tiszta helyzetet teremtsek az életemben, a zárt ajtó 
mégis megmaradt az életemben sok tekintetben.

Békességből, örömből kevés jutott nekem. Amikor mások 
bizonyságot tettek a békesség mélységes tengeréről, amelyet 
szívük megtapasztalt, vagy amikor olyan keresztyénekkel ta
lálkoztam, akikről sugárzott az öröm és a békesség, ez belehasí
tott a szívembe, mert én magam csak időnkint tapasztaltam 
ilyesmit és akkor is csak kevéssé. S a zárt ajtó mögül egyenest 
a félelem meredt rám, az emberektől való félelem, bár leküzdöt
tem gyakran, az attól való félelem, hogy a bűn hatalmába kerít, 
hogy végül is előrehaladásában megállott, haldokló keresztyén, 
hasznavehetetlen pap leszek.

A zárt ajtó ott volt az életemben hívő ember létemre is, 
noha vallottam a Krisztust, mint aki megfeszíttetett a mi üdvös
ségünkre. A tisztátalan gondolatok, amelyek sohasem sepertet- 
tek ki teljesen az életemből, ezek voltak az a zárt ajtó. Ilyen 
volt a hiúság, amely mögött ott rejtőzik az őszinteség hiánya. 
Roppant szerettem, ha tisztességgel és magasztalással vettek 
körül. Még akkor is, amikor egyre azt a kegyelmet kértem 
— koldus módjára — Istentől, hogy tisztán és világosan prédi
káljam az igét, úgy, hogy az segítségére legyen az embereknek, 
képes voltam reá, hogy valósággal esengjek a dicséret után és 
egy-kettőre fölfortyantam, ha a feleségem vagy mások nem 
voltak megelégedve a prédikációmmal. Ez önzés volt. Gyermek
koromtól fogva olyan ember voltam, aki ragaszkodik a maga 
igazához. Nem szerettem, ha valaki úgy látta, hogy helytelenül 
cselekszem s ezt megmondta nekem. Szerettem, ha — különösen
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otthon, minden körülöttem forog. Ez meg szeretetlenség volt. 
Nem szerettem azokat, akik szerettek. Sőt: az a sok munkanél
küli, aki ajtómhoz jött, izgatott és zavart, haragudtam rájuk, 
mert ahelyett, hogy őket szerettem volna, a magam békességét, 
a nyugalmamat s az időm és javaim fölött való szabad rendelke
zési lehetőségeket szerettem. S ha sokat zavart a telefon, a láto
gatók és a gyermekek, akkor úgy véltem, jussom van rá, hogy 
ideges legyek és a fejem fájjon.

Ilyen volt az életem; ilyen volt a zárt ajtó az életemben. 
Legyen Istennek hála, hogy ezt megmutatta nekem az Oxford- 
mozgalom által, annak szava és élete által.

Kész voltam rá, hogy más ajtók mögé bújjak, hogy elfog
laltságommal mentegetődzem s azzal fedezzem magam, hogy az 
ember mindig csak bűnös marad s hogy nincs lehetőség a bűn 
alól való teljes felszabadulásra.

Isten megmutatta nekem bűneimet nap-nap mellett egyre 
világosabban és egyre határozottabban, amily mértékben meg
tanultam az ö  előtte való megcsöndesedést és a szavára való 
fölfigyelést s így aztán csak egy út maradt számomra — meg 
kellett vallanom bűneimet.

De élő Megváltónk van! Krisztus ma is áthatol a zárt ajtó
kon. Ezt cselekedte az én életemben is, amikor megvallottam 
bűneimet s eljutottam oda, hogy kész voltam valamennyit ki
szolgáltatni neki, amikor megvallottam őket a maguk teljessé
gében előtte és egy felebarátom előtt, megvallottam, bármeny
nyire nehéz volt is, bármennyibe került is, mert ő parancsolta. 
Óh, micsoda szabadság!

„Megmutatá nékik a kezeit és az oldalát." Jézus megmu
tatta nekik magát és annak a jeleit, hogy mit cselekedett értük.

Gondold meg, volt idő, amikor az oxfordi mozgalom embe
reit én is azzal intéztem el, hogy csak amolyan moralizáló pepe
cselés, amit mondanak és tesznek!

De amikor a gyakorlatban kipróbáltam a biblián alapuló 
tanácsukat, hogy megváltják mindent Isten előtt és egy ember 
előtt s megalázzam magam az alatt, amire Isten rámutat, jobban 
megismertem bűnös voltom, több bűnt láttam meg az életem
ben, mint bármikor azelőtt, megláttam a bűnnek azt a szövedé
két, amelybe most belenyúlt az Isten s mint a gyomláló a gyo
mot, kezdte kitépni mindazt, aminek ki kellett onnan kerülnie.

S úgy meg tudtam ragadni a kiengesztelést, amelyet Jézus 
szerzett s a bűnbocsánatot az ő kegyelme által, úgy megtapasz
taltam a kereszt kegyelmét, mint soha azelőtt! „Nézd meg az 
én kezeimet! Nézd meg az én oldalamat!" Jézus vére megfizetett 
minden bűnünkért, „örvendezének azért a tanítványok, hogy 
látják vala az Urat. Ismét monda azért nékik Jézus: „Békesség 
néktek!" Ez is mint új valóság kezdett kibontakozni az életem
ben. Kezdtem megízlelni azt a békességet, amely minden értel
met felülhalad, amely megőrzi szíveinket és gondolatainkat a 
Krisztus Jézusban. Áldott hatalommá lett életemben a Krisztus
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békessége, amelyet azelőtt csak cseppenkínt és időnkint tapasz
taltam. S a Szent Lélek ereje megkezdte bennem is munkáját. 
„És. mikor ezt mondta, rájuk lehelle és monda nékik: Vegyetek 
Szent Lelket: akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsáttatnak 
azoknak."

Csodálatos valami, amikor az ember látja, hogy ez is, az is 
indíttatást kap szíve megnyitására és bűneinek mással való köz- 
1-ésére s az azoktól való szabadulásnak a keresésére, amikor látja 
az ember, hogy van szabadulás azoktól a bűnöktől, amelyeket 
együttesen vallunk meg Isten előtt s amelyeknek megvallására 
készek vagyunk az előtt, aki ellen vétettünk. Valami ésszel föl 
nem érhető nagy kegyelem és öröm az, ha a Szent Lélek erejé
ben így másokkal közölhetjük a bűneinket és velük együtt ta
pasztalhatjuk a Krisztus váltságát.

És nemcsak hívő emberek azok, akik — mint én és a házam 
népe — megtapasztalták Krisztus váltságát ezen az új, eleven 
módon; vannak kereső emberek, akik azelőtt nem tudtak kegyel
met és erőt nyerni Jézus Krisztustól; és vannak az egyháztól 
teljesen elidegenedett emberek, akik sohasem tudtak hinni, akik 
sohasem vetettek számot az Istennel s akik most mégis fölsza
badultak, megvallották bűneiket, abbahagyták életük zárt ajta
jának rejtegetését és készek voltak kiszolgáltatni magukat az 
Ürnak.

Ma is történnek csodák, mint egykor.
Hittem én azt, hogy történtek csodák Jézus korában; láttam 

néhány csodát a magam életében is, körülöttem is olykor-olykor.
De a csodának ez a világa, amely most tárult föl előttem s 

amelyben benne kell élnem, mióta az én zárt ajtóm dolga nyil
vánvalóvá lett, az Ür átlépett rajta s belülről kinyitotta, ez cso
dálatos, hihetetlen volt!

Hogy az ember lássa és hallja, amint mai emberek, külön
böző életkornak és különböző társadalmi osztályokból valók, 
hívők, keresők, hitetlenek, bizonyságot tesznek, mert valameny- 
nyiükkel megtörtént ugyanaz a csoda, hogy Jézus átlépett az Ő 
zárt ajtajukon és fölszabadította őket.

Megtörtént velem, hogy bejött a tulajdon szobámba egy 
egyedülálló, elkeseredett ember, aki évek óta nem törődött az 
Istennel s úgy ment ki, mint szabad, megváltott ember, aki min
dent rendbe hozott az életében; és láttam papokat, akik akár
csak én, megkötöttségből, kétségbeesésből, szolgaságból szaba
dultak ki és eljutottak „Isten fiai dicsőségének szabadságára."

Hihető ez? Aki írja ezt, nincs-e egy kissé megzavarodva? 
Nemrégen csakugyan magam is ezt mondtam volna, magam is 
olyan voltam, mint Tamás.

Én is ott voltam azok között, akik Isten áldását kértük az 
oxfordi mozgalom hozzánk érkező követeire, hogy nálunk is 
támadjon olyan ébredés, amilyen, hallottuk, Norvégiában tá
madt. így én is ott voltam az oxfordiak első összejövetelén az
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„Oddfellow“-palotában, de engem akkor bizony elfogott az el
lenkezés indulata. Cseppet sem voltam különb Tamásnál, aki 
egyenest durva volt a fölött való bánatában, hogy Jézus meghalt 
és haragudott azokra, akik olyan örvendezők voltak és azt 
mondták, hogy látták őt élve.

De többet kellett hallanom erről a dologról és újra találkoz
nom kellett ezekkel az emberekkel. S akkor az élő Jézus elémbe 
jött és megszabadított és új életet, új hitet, új erőt adott nekem 
és mennyi csodát értem meg azóta a magam életében és mások
kal együtt!

Tehát így van ez, kedves Tamásom! Ne olvass csupán köny
vet ezekről a dolgokról és ne bírálgass elhamarkodottan és nyil
vánosan! Annál megalázóbb és nehezebb lesz számodra azután. 
Hanem jö j j  és láss és hallj és vizsgáld meg mindezt magad!

Jö jj  végig azon az úton, amelyen mi végigmentünk.
Tégy teljes bűnvallást Isten előtt és egy felebarátod előtt! 

Ne riadj vissza attól, hogy egy felebarátoddal való közösségben 
teljesen átadd magadat az Úrnak!

Tanuld meg, hogy minden dolgodat megelőzőleg valóságos 
csöndes órát tarts az Úrral minden reggel! Tanuld meg, hogy 
figyelj a szavára s akkor majd taníthat az Úr. Iskola ez és néme
lyikünk még csak a legalsóbb osztályába jár, de gyönyörűséges 
dolog az ebbe az iskolába járás és minden jó t ebben a csöndes 
reggeli órában kapunk az Úrtól; úgy látom, hogy minden gazdag 
élményünk a magunk életében és másokkal való közösségünk
ben innen származik. S cselekedő meg teljes engedelmességgel 
azt, amit az Űr ebben a csöndes órában vagy ez után megmutat 
neked. Ennek, igaz, meglesz a maga ára, több bűnödet kell majd 
meglátnod és megvallanod, mint bármikor, ez a keresztnek, az 
én halálának az útja, egyúttal azonban a föltámadásnak, az üd
vösségnek az útja is.

S így kaphatsz valamit, amin megosztozhatsz a többi bűnö
sökkel. Milyen pompás valósággá és segítséggé lesz számodra 
a szentek közössége; nem lesz többé egy kedélyes, langyos zu
gocska csupán, a közös éneklésnek és közös imádságnak a helye 
csupán. Az a szabad hely lesz, ahol teljes a nyíltság, ahol nagy 
bűnösök megnyithatják szívüket és közölhetik a bűn és kegye
lem felől való tapasztalataikat egymással. Az erőnek a helye 
lesz, ahol az Úr sugárzó fényességben jön elénk, mint élő Meg
váltó és megmutatja kegyelmét és békességét s Szent Lelke ere
jét adja nekünk.

Tartós állapot ez? Vájjon megtartja az Úr a maga ígére
teit? Hihető ez? Vagy újra magunkra vegyük a szolgaságnak 
az igáját és megint ne legyen bátorságunk arra, hogy higyjünk 
Isten igéjének, ha a Szent Lélekről és az élő Úrnak és Megvál
tónak megszabadító és megváltó erejéről szól? „Ha pedig a vi
lágosságban járunk, amint ő maga a világosságban van“, — ha 
tehát nyíltan elismerjük, hogy ott van az életünkben a zárt ajtó, 
ha megvalljuk Isten és emberek előtt a bűnt magunkban, még
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pedig az egyes bűnöket — akkor „közösségünk van egymással 
és Jézus Krisztusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket minden 
bűntől."

Jézus átmegy a zárt ajtón és megnyitja belülről s akkor 
senki többé be nem zárhatja.

Akkor szabadok vagyunk és magasztaljuk az Urat! Ámen.
Gcorg Bartholdy,

a kopenhágai Illés-templom lelkésze.
Dánból fordította: P. P.

Hogyan vezessünk embereket 
Krisztushoz ? *)

Szentháromság: ntáni 22. vasárn ap ra.
Ján. 1, 35—52.

Bizony a leggyönyörűségesebb evangéliomok egyike az, 
amelyet most hallottunk; akár ha olvassuk, akár ha prédikálnunk 
kell róla. Mindig szívet megejtő és gyönyörködtető dolog, ha 
valaminek a kezdetéről szólhatunk, de itt a mindenek fölött való 
kezdetről van szó, a keresztyénség e világi diadalútjának kezde
téről; mind annak az áldásnak a kezdetéről, amelyben az embe
rek és így mi is részesedtünk. Minden új korszaknak a megfi
gyelése tanulságos, minden meginduláson van valami a lelkese
dés üdeségéből és egyúttal világos és tiszta körvonalakkal ra j
zolódik elénk; mindez fokozott mértékben áll Isten országa haj
nalának és tavaszának erről a rajzáról, amelynek legkisebb rész
letein is fölismerhető a személyes élmény elevensége.

Szépséges idő volt az, amikor Izráel ifjúságának legjava 
úton-útfélen, a fügefák alatt is arról a nagy újságról beszélt egy
mással, amely közéjük lépett, a Messiásról, aki a maga eleven 
valóságában járt-kelt közöttük s akivel bármelyikük találkoz
hatott; amikor ez szinte benne rezgeti a levegőben, természetes 
és könnyű dolog volt erről bárkivel szót váltani és a lelkesedők 
mindennap hoztak magukkal újakat, akik szintén Jézus tanít
ványai akartak lenni.

Az ilyen idők visszatérhetnek, e felől nem lehet a legkisebb 
kétségünk sem, megismétlődhetnek napjainkban is, — akkor, 
amikor Isten akarja, nem akkor, amikor mi akarjuk. Tehát nem 
idézhetők fel mesterségesen. A szél fú, ahová akar. Mi azonban 
előidézhetjük az ilyen időket; imádkozhatunk és dolgozhatunk 
eljövetelükért. Távol álljon tőlem, hogy fölényesen birálgassam 
azt, ami a missziói és egyházi élet terén történik, — sőt, tegyük 
meg végre valahára mindazt, ami csak telik tőlünk és fogadjuk 
el mindazt a segítséget, amit csak kaphatunk s adjunk meg min

*) A néhány évvel ezelőtt elhunyt Olfert Ricard világszerte ismert 
vezéralakja volt a dán ifjúsági munkának. Mint (ró is hazája határain túl 
messze ismert.
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den tisztességet azöknak, akik derekas munkát végeznek! Vi
szont azonban ne is becsüljük túl ezeket az emberi erőfeszítése
ket, mert csalódni fogunk s ezt követni fogja az ellanyhulás. 
Nekem végeredményben az ébredésnek ahhoz a formájához van 
legtöbb bizodalmám, amely a keresztyénség első idejében általá
nos volt s amelyről ezt olvassuk: „Az Ür pedig minden napon 
szaporítja vala a gyülekezetei az idvezülőkkel." (Csel. 2, 47.) 
Ez azt jelenti, hogy az Ür naponta szaporította a gyülekezetei, 
nem háromezerrel, mint pünkösd napján, ez volt a nagy, a rend
kívüli ébredés, hanem néhánnyal, ez volt az állandó, a folyton 
tartó ébredés, amely a legmegbízhatóbb s amely nélkül igazi 
gyülekezeti élet nem lehetséges. Ez az, amikor az év, az idő fo
lyamán állandóan szaporodik a gyülekezet azokkal, akiket az Úr 
csatol a gyülekezethez — hiszen az ő jelenléte műveli ezt — s 
akik csak olyanok lehetnek, akik maguk is akarják ezt, akik 
— amint a dán bibliafordítás mondja — „hagyják magukat meg
menteni."

így volt ez akkor is, amikor az Úr elindult a maga munká
jára azokban a tavaszi napokban: nap-nap mellett növekedett 
követőinek a száma, az egyik megtalálta a másikat s az újra 
megint egyet, kör kör után rajzolódott ki, mint amikor követ 
vetünk a vízbe s az Ür és az ő jelenléte volt az, ami ezt meg
indította s a lelkek mindegyike a maga útján talált el hozzá s 
akart aztán tanítványává lenni. Mindezekben az esetekben volt 
azonban valami közbeeső emberi mozzanat. Amint mondtam: 
egyik megtalálta a másikat s az megint egy újabbat. Ez az, amit 
az ébredés szabályos formájának kell tekintenünk, ez a keresz
tyén életnek folytonos, egyenletes megújulása, amely szükséges 
is, lehetséges is. Gondoljunk ma különösen erre. Elmélkedjünk 
ennek az evangéliomnak a világánál a Lélek segítségével arról, 
hogyan vezessünk embereket Krisztushoz?

I. „Másnap ismét ott állt vala János" — így kezdődik evan- 
géliomunk; s kevéssel azután így folytatódik: „És hallá őt a két 
tanítvány, amint szól vala és követék Jézust." Ez arra emlékez
tet bennünket, hogy az, ami mégis első sorban elvezette ezeket 
az új tanítványokat Jézushoz, a nyilvános igehirdetés volt. „Más
nap ismét ott állt vala János", ez volt a megszokott, így állt ott 
már régtől fogva, így hallották őt már gyakran; most újra hal
lották, amint szólt s most követték Jézust. Nem emlékeztet ez 
bennünket arra, hogy a nyilvános igehirdetés az az állandó, ter
mészetes út, amelyen a lelkek Jézust megtalálhatják? Amit 
evangéliomunk elmond, az körülbelül tíz órakor történt, ami a 
római időszámítás szerint, amelyet János alighanem követ, dél
előtti tíz órát jelent. Ebből megállapítható, hogy a mi rendes 
vasárnapi főistentiszteletünknek az ideje ma is alkalmas időpont 
lehet arra, hogy lelkek Krisztushoz vezettessenek. Jól megfon
toltam, mit mondok. Azt látjuk ugyanis, hogy napjainkban túl
ságos jelentőséget tulajdonítanak az esti összejöveteleknek, a 
rendkívüli alkalmaknak, az idegen szónokoknak, a különös tár
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gyaknak, az új helyiségeknek, a szokatlan neveknek. Óh, hiszen 
mindez jó , de ne legyen az a következménye, hogy megvetjük 
a szokott rend szerint való, állandó, kipróbált, régi jó  utakat 
és módokat. Szinte már azt hisszük, hogy az ember nem is tér
het meg a rendes istentiszteleten, a templomban, hogy ez csak 
egy esti összejövetelen történhetik, amikor valami idegen, főleg 
külföldi igehirdető beszél. De „másnap ismét ott áll vala János" 
s körülbelül tíz órakor hallották a tanítványok, amint szólt s 
ekkor követték Jézust. Legyen Istennek hála, van elég bizonyság 
arra, hogy templomi istentiszteleteink alkalmával is mentethet
nek meg lelkek, noha mindig ugyanannak a Jánosnak a szava 
szól hozzájuk, amelyet újra meg újra hallanak. Itt is tapasztal
juk ezt. Nemrégiben egy szomorú alkalom gyűjtött bennünket 
egybe itt a templomban, amikor egy asszonytestvérünket temet
tük, aki azt óhajtotta, hogy itt ezen a helyen gyűljünk kopor
sója köré, ahol megszerette Urát és Megváltóját. Már nyáron 
várta halálát s amikor meglátogattam, így szólt: „Egy pillanatra 
sem fog el félelem s ezt az én drága templomomnak köszönhe
tem!" S amikor a múlt vasárnap kiszolgáltattam neki a kórház
ban az Ür szent vacsoráját, minden szenvedése ellenére ezt 
mondta: „Újra meg újra csak hálát tudok adni!" Kedves Test
véreim, ha ez így van, ha lelkek nyilvánvalólag a vasárnapi is
tentisztelet alkalmával is megtalálhatják az Urat és elindulhat
nak a nyomában, akkor ne becsüljük kevésre ezt az alkalmat, 
ezt a mi templomunkat!

Azt természetesen meg kell követelnünk, hogy az itt hirde
tett üzenet ugyanaz legyen, mint a Jánosé: „Imé az Istennek ama 
báránya!" S követeljük azt is, hogy ez az üzenet mint bizony
ságtétel hirdettessék nekünk. „Bizonyságot tőn János", olvas
suk néhány verssel megelőzőleg, amikor a Keresztelő így szól: 
„Láttam a Lelket leszállani az égből, mint egy galambot és meg- 
nyugovék ő rajta . . .  És én láttam és bizonyságot tettem, hogy 
ez az Isten Fia." így van ez a mi legtöbb templomunkban is. 
Mondhatom: sohasem léptem föl erre a szószékre a nélkül, hogy 
ne tudtam volna: ma is kaptam üzenetet Istentől, hogy azt a 
gyülekezet elé vigyem; s ugyanakkor tapasztalataim alapján el
töltött az a bizonyosság, hogy másfelé is hangzik a bizonyság- 
tétel. S így is kell lennie, hogy keresztyén igehirdetésünknek ez 
legyen a középpontja: „Imé az Istennek ama báránya!" Ez Jé 
zus maga, Jézus, a keresztrefeszített, Jézus Isten Fia; őt akarjuk 
látni, őt írjuk le szemeitek előtt úgy, mint a megfeszítettet; min
den egyes prédikáció reá mutasson rá, benne lássa a maga kö
zéppontját, legyen benne mindenesetre olyan hely, amely a 
Krisztusnak kiváltképen való helye, amely mintegy a szíve s 
ahol Jézust a maga élő valóságában úgy látjuk, mint aki közöt
tünk van. Ez az igehirdetés elegendő alkalmakat fog nyújtani 
arra, hogy emberek Krisztushoz vezettessenek.

II. Azonban ezzel a nyilvános igehirdetéssel párhuzamosan 
kell haladnia a másiknak, annak, hogy az emberek a templomon



422

kívül szóljanak egymással, hogy egyenkínt vezessük az embere
ket Krisztushoz, személyes beszélgetésben tévén előttük bizony
ságot. így látjuk ezt mai evangéliomunkban: testvér szól a 
testvérnek, barát a barátnak, falubeli a falubelinek, ismerős az 
ismerősnek. így kell ennek történnie ma is.

Erre kell gondolnunk. Teljes nyomatékkai késztet reá az 
ige. Távolról sem figyelünk erre úgy, gyakoroljuk ezt úgy, mint 
kellene. Mind a pap, mind a világi ember itt találhatja meg a 
legnagyobb jelentőségű, a leggyönyörűségesebb munkát. Sok
szor úgy érzem, hogy igehirdetésünk nem egyéb a harangok 
meghúzásánál, a hívogatásnál, hogy jö jjö n  öregje, fiatalja, a 
megfáradott és megterhelt lelkek, akik az örök békesség után 
vágyakoznak, de a templomba, az igére fölfigyelő templomi 
gyülekezet soraiba mégis csak azok jönnek el, akikkel leültünk 
a szoba négy fala között s bizalmasan szót váltottunk velük, mint 
barát a baráttal. Mert kétségtelen ugyan, hogy emberek elindul
hatnak Jézus követésére, tisztára az igehirdetés által indíttatva 
is, azonban sokan vannak olyanok, akik arra várnak, hogy valaki 
elmenjen hozzájuk, beszéljen velük s csak akkor szánják rá ma
gukat a nagy lépésre. Milyen tökéletesen más állapotok volná
nak az egyházban és a világban, ha mi mindig olyan éberek, 
buzgók és ügyesek volnánk, mint azok az első tanítványok! 
Az amerikaiak, akik nagy jelentőséget tulajdonítanak a szá
moknak, egyszer elvégezték azt a meglepő számtani műveletet, 
hogy ha egy keresztyén egy egész év folyamán csak egyetlenegy 
embert nyerne meg Krisztus számára, a következő évben mind
egyikük egyet-egyet s a rákövetkezőben ez a négy megint egy- 
egy lelket s ha ez így folytatódik, ha a lánc nem szakad meg, 
akkor 33 esztendő leforgása alatt minden egyes ember, a földet 
lakó 1500 millió ember mindegyike meg volna nyerve a Krisz
tus számára! Aki akarja, utána számíthat. Amint azonban két
ségtelen az, hogy nem tud mindegyikünk évente egy-egy lelket 
megnyerni a Krisztusnak, olyan bizonyos az is, hogy mindegyi
künk megkísérelheti. Vájjon megkiséreltük-e komolyan, meg- 
kisérelted-e te? Óh, keresztyén ember, itt van mindenekelőtt a 
hozzád legközelebb álló: András megtalálta Pétert és János az 
ő testvérét, Jakabot s az volna a legtermészetesebb, hogy a férj 
megnyerje a feleségét, a szülők gyermeküket, a testvér testvé
rét. Tudjátok azonban valamennyien, hogy ép a hozzánk legkö
zelebb állónak a megnyerése a legnehezebb, mert az ismeri a mi 
ó emberünket és olykor egyenest méltóságán alulinak tartja, 
hogy általunk vezettesse el magát a Krisztushoz. Akkor meg a 
barátoknak és ismerősöknek kellene a maguk barátait és isme
rőseit az Úrhoz vezetniük. De vájjon megcselekszik-e, megpró
bálják-e? S ha nem, mi gátol benneteket ebben? Igen, mi gátol?

Mérlegelnünk kell ezt az Ür színe előtt. Ha még nincs meg
győződésünk az igazság felől, ha még nem mondhatjuk el: 
„Megtaláltuk őt!“, akkor ne legyen nyugtunk sem éjjel, sem 
nappal, amig el nem jutottunk a hitnek olyan bizonyosságára,
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hogy rátesszük életünket és halálunkat s másoknak is azt tud
juk mondani: „ Jö jj és láss!“ Ha még magunk nem állunk szilár
dan a keresztyén életben, ha életünk még tulajdon bizonyságté
telünk ellen tanúskodik s a rossz lelkiismeret bénítja meg nyel
vünket, ha nem állunk titkos óráinkban olyan hamisság nélkül 
a fügefa alatt, mint a kételkedő Nátánael, akkor jerünk Isten 
színe elé, alázkodjunk meg, vívjuk meg a magunk harcát bát
ran és becsületesen és kérjük a Lélek segítségét, hogy kivívjuk 
magunk fölött a győzelmet s megnyerjük ahhoz való jussunkat, 
hogy bizonyságot tehessünk mások előtt! Ha nincs bennünk elég 
szeretet a lelkek iránt, ha nem kívánjuk szívünk szerint, hogy 
nekik is legyen részük abban a váltságban, amelyben mi is ré
szesedtünk, ha nem féltjük őket az örök veszedelemtől, amely 
máskülönben vár reájuk, akkor vizsgáljuk meg magunkat, sze
retjük-e a magunk tulajdon lelkét, van-e annak magának bizo
nyossága a felől, hogy megváltatott, örvendezik-e Istenben, útban 
van-e az ég felé, megmenekülvén az örök veszedelemtől; s ha 
van ilyen bizonyosságunk és reménységünk, nem kell-e mindent 
megtennünk, hogy másokon segítsünk, nem kell-e Jézus szere- 
tetének szeretetet gyújtania bennünk a lelkek iránt? Ha meg
kísérelted már a lelkek körül való szolgálatot, de ellenállásra ta
láltál s elvesztetted bátorságodat: tanulj a csüggedetlen Fileptől. 
Fíilöp nyers, fölényesen elutasító feleletet kapott: „Názáretből 
támadhat-é valami jó ?“, de az ő meggyőződése, szeretete és 
buzgósága nem engedte, hogy elutasítsák: „ Jö jj és láss!“ — 
mondta és az a másik csakugyan megindult vele. Az bizonyos, 
hogy bölcseség és a tapintat nagy mértéke szükséges ebben a 
szolgálatban, de mindenek fölött nélkülözhetetlen a szent ko
molyság, a bensőséges szeretet és a teljes meggyőződés. Óh, 
bárcsak megadhatná ezeket nekünk Isten! A vasárnapi isten- 
tiszteletnek mindenekelőtt az a rendeltetése, hogy a keresztyé
nek alkalmasabbakká váljanak erre a szolgálatra s fölgyuljon 
bennük a készség arra, hogy hétfőtől szombatig szerte járjanak 
és másokat Krisztushoz vezessenek!

III. Végű lgvyeük fontolóra, hogy végeredményben egy az, 
aki embereket Krisztushoz vezethet és ez maga Krisztus. Ez áll a 
nyilvános istentiszteletre s ez áll a személyes bizonyságtételre: 
mindig és mindvégig Krisztus az, aki cselekszik, ő  az, aki végzi 
a maga munkáját már bennünket megelőzőleg; ő az, aki velünk 
együtt jár; ő az, aki nyomunkban jár, hogy elvégezze a munkát!

Mielőtt mi megszólalnánk, ő már cselekedett: a szent írá
sokban szólt az emberekhez és elindította gondolatainkat. Mert 
ő az, „aki felől írt Mózes a törvényben és a próféták" — mondja 
Filep. Tehát semmikép se mulasszuk el az alkalmat, hogy az em
bereket rábírjuk vagy magának a bibliának vagy egyelőre talán 
más keresztyén könyveknek az olvasására, amelyeket szíveseb
ben elfogadnak. Jézus az, aki szólt az emberekhez a lelkiisme
ret mélységeiben, a fügefa alatt, a meghitt bibliaórákon manap
ság is szóba állt akárhány kételkedővel, akárhány szkeptikus



424

Nátánaellel és fölkeltette bennük mind a keserű önvádat, mind 
a mélységes vágyódást; nem teljesen előkészítetlen lelkekkel van 
dolgunk, amikor beszélünk velük Istenről: Jézus ott járt már 
előttünk!

S ő velünk jön, ha az általa mutatott úton megyünk a lel- 
kekhez s imádkozó szívvel, tehát mintegy Jézussal a szívükben 
szólunk hozzájuk! S ha szólottunk hozzájuk, beszéltünk velük, 
akkor következik a legfontosabb: Krisztus jön utánunk, odalép 
hozzájuk, ügyel reájuk, mint ahogy Péterrel cselekedte, belete
kint a szívük legmélyébe, szót vált velük, fölfedi szívük legtit
kosabb mélységeit és megérinti szívük legérzékenyebb pontjait, 
mint ahogy Nátánaellel cselekedte és elküldi az ő angyalait hoz
zájuk, megcselekszi velük a maga csodáit, úgyhogy föleszmél
nek: valóban, Isten jelenti meg magát itt, megnyílt fölöttünk az 
ég, van valaki, aki könyörög érettünk, aki mint követ jár 
ügyünkben ég és föld között, mert máskép hogyan történhetnék 
meg ez velem és a szívem hogyan érezhetné azt, amit érez!

Igen, keresztyén testvéreim, nekünk is mondja az Ür ebben 
az összefüggésben azt az igét: „Nagyobbakat látsz majd ezek
nél!" Nem az a mi feladatunk, hogy nagy dolgokat mondjunk és 
rendelkezzünk, hogy most aztán következzenek be a nagy dol
gok, mert mi úgy rendelkeztünk; hanem ő  szóljon, mi pedig 
higyjük: ,,Nagyobbakat látsz majd ezeknél!" Neki nem az az Ő 
akarata, hogy csak jelentéktelen dolgokat lásson a szemünk, 
hogy semmi különösebb ne történjék; várjunk nagy dolgokat, 
nagy előrehaladást Isten országában és a magunk egyházában, 
ha csakugyan teljes komolysággal hisszük azt, hogy most is 
ugyanaz az élő Ür és Megváltó van közöttünk, mint akkor azok
ban az első időkben s ha ugyanúgy minden okoskodás és fönn
tartás nélkül átadjuk magunkat neki és az ő akaratának, mint 
azok az első keresztyének.

Olfert Ricard.
Dánból ford.: P. P.

„Az ige koszaiként megáll!”
A kopenhágai székesegyházban 1936. reformáció ünnepén tartott beszéd.

Szenthárom ság utáni 23. T a lá rn a p .
I. Péter 1, 24—25.

„Az ige kószáiként megáll. 
Megszégyenül ki bántja: 
Velünk az Ür táborba száll, 
Szent Lelkét ránk bocsátja."

Ez a reformáció öröksége és ígérete. A reformáció afelől is 
hoz üzenetet, ami akkor is megmarad, ha az idő rohanó áradata 
minden egyebet elsodor.

A keresztyénség történeti fejlődésében két egymással ellen
tétes áramlatot figyelhetünk meg, amelyek föltételezik és ki
egészítik egymást, Á vérrel hasonlíthatjuk össze őket, amely két
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folyamban kiárad a szívből és oda ömlik vissza. Az első folyam 
azt mondhatnék, a keresztyénség kiterjeszkedése, tehát az a fo
lyamat, amikor elterjed és meghódítja a világot. A keresztyén
ség összeköttetésbe kerül a kultúra, a civilizáció különböző el
ágazásaival és áthatja azokat. Ezzel azután megindul az ellenté
tes áramlat. A keresztyénség komoly válságok során elválik, kü
lönül az ilyen összeköttetésektől és összekeveredésektől. A vér 
visszafordul a szív felé, hogy visszanyerje a maga eredeti tiszta
ságát és erejét.

Az emlékezésnek ez az ünnepe, amelyet ma ülünk, ilyen a 
szívhez való visszafordulásra emlékeztet bennünket. Az egyház
ban minden megújulás visszafordulás. A kultúrális élet meg
újulása olyan válságokon vezet keresztül, amelyek előre, valami 
új felé törnek, ami tehát még nem volt s amelyben a régi, mint 
valami meghaladott álláspont elmerül. Az egyház ellenben nem 
ilyenfajta válságok, hanem reformáció által újul meg, ami egy
értelmű a kezdethez való visszafordulással. Mert a keresztyén
ség kezdetén egy olyan tény áll, amely felől a keresztyén gyüle
kezet hite azt vallja, hogy semmiféle fejlődés nem kerekedhetik 
fölébe. Ez az örök Istennek kinyilatkoztatása a mi Urunk Jézus 
Krisztusban. A keresztyénség kezdetén ott áll az ige, amely által 
Isten szólott. S a keresztyén egyháznak hite és rendíthetetlen 
meggyőződése, az a meggyőződése, amellyel az egyház áll és 
esik, hogy Isten a Krisztusban azt az igét mondta ki. amely dön
tés elé állítja a világot. Az egyház vallja az apostolokkal, akik 
megvetették alapját, hogy „nincsen senkiben másban idvesség: 
mert nem is adatott emberek között az ég alatt más. név, mely 
által kellene nékünk megtartanunk"; „mert más fundamentomot 
senki nem vethet azon kívül, amely vettetett, mely a Jézus 
Krisztus. Az apostolok életében és tanításában Krisztus volt a 
ragyogó nap. A reformáció középpontja Krisztus volt. Benne az 
emberiség és minden egyes emberi élet elérheti a maga örök 

"v célját. Az, aki szívének hitével elfogadja Isten szeretetét a Jé 
zus Krisztusban, elérte azt, amit Isten felőle rendelt. Nincs az 
ember számára ennél magasabb rendeltetés. Isten az élet forrá
sává és az élet céljává lett számára. A felebarát iránt való sze
retet, a testvérszeretet életelemmé vált számára. Itt nincs sze
mélyválogatás. Itt az egyetlen igazi egyenlőség uralkodik, amely 
az emberek között való minden igazi és valóságos egyenlőség
nek az előfeltétele. Itt nem érvényesülnek azok a különbözősé
gek, amelyek máskülönben válaszfalakat emelnek közénk, ami
lyen a faj és a nép, a gazdagság és szegénység, az egvügyüség és 
bölcseség. Mindnyájan egyek vagyunk a Jézus Krisztusban. 
Mindnyájunknak menetelünk van Isten szeretetéhez, aki az 
egyest és a világot meg akarja szabadítani a maga nagy nyomo
rúságából. Mindenkihez szól a meghívás, mindenki számára 
hangzik a Megváltó ajkáról: „Jö jjetek én hozzám mindnyájan, 
akik megfáradtatok és megterheltettetek és én megnvugosztallak 

 titeket.". Szól a meghívás a vámszedőkhöz és bűnösökhöz; szól a
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tékozló fiúhoz, aki visszavágyódik az atyai házba és nem mer 
hazamenni. Isten kegyelme olyan gazdag forrás, hogy abból 
vigasztalást meríthet mindenki, aki nyomorúságában hozzá me
nekül. Ez volt a szeretetnek az a gazdag forrása, amelyhez a re
formátorok új utat találtak, amikor a maga üdeségében és vilá
gosságában fölfedezték Isten igéjét a régi könyvben: a bibliában.

Olyan fejlődést, amely ezen túl vezetne, nem ismerünk, is
merünk azonban olyat, amely innen elvezet. Isten igéje meg
adatott az embereknek. Isten arra a bizalomra méltatta az embe
reket, hogy rájuk bízta igéjét. Nem azért cselekedte ezt, hogy az 
emberek most már úrrá tegyék magukat az ige fölött, hanem 
ellenkezőleg, hogy az ige legyen úr fölöttük. Isten igéje a mi 
Urunk! — ez volt a reformáció harci jelszava. Ez volt vezérlő 
csillaga a kor zűrzavarában. Ami nem szegül ellene Isten igéjé
nek, az ellen ne harcoljunk! Ami azonban Isten igéje ellen van, 
azzal ne kössünk szövetséget! A legfőbb vád, amit a reformáció 
a régi egyház ellen emelt, az volt, hogy Isten igéje ledöntetett a 
gyertyatartóról. Az emberi értelem és az emberi cselekedetek 
fogságba vettetett.

Az ember foglyul ejtheti ugyan Isten igéjét, de arra 
nem képes, hogy a maga erejéből ki is szabadítsa azt 
fogságából. Csak Isten teheti újra szabaddá az igét. Lelkének 
erejével és Lelkének világosságával viszi ezt végbe. Ezzel azon
ban a nagy titok felé közeledünk. Elérkeztünk a csodához. Mert 
erről a Lélekről mondja az Ür Jézus, hogy az fú, ahová akar és 
mi nem tudjuk, honnan jő  és hová megy. Ezért nem tudjuk soha 
megmagyarázni a végső titkot, a végső indítékokat a nagy val
lásos mozgalmakban. Ezek annak a mennyből alászálló tűznek 
az irányába mutatnak, amelyről azt mondja az Ür Jézus, hogy 
alá akarja bocsátani a földre; de nekünk nincs e fölött a tűz fö
lött rendelkezési jogunk. Láthatatlan erők indíttatnak el örök
től fogva.

A láthatatlan azonban hat a láthatóra. Amire mi ma — a 
történelmet fölidézve — visszaemlékezünk, azok a látható ese
mények, amelyeket örökkévaló erők indítottak el. Amint azon
ban az örökkévaló belép az ideigvalóság határai közé, amint em
berek lesznek megvalósulásának eszközei — pedig az örökké
való csakis így hatol bele az ideigvaló világába — , érvényesülni 
kezdenek az emberi szenvedélyek és az emberi tökéletlenségek 
is, érvényesülni kezd — egy szóval — az emberi bűn. Azok kö
zül a történeti események közül, amelyekre ma visszaemlékezünk 
s amelyek csak néhány lépésnyire innen mentek végbe és jó 
részt Istennek ehhez a hajlékához kapcsolódnak, örömmel és há
lával tölt el bennünket. Üj idő virradt fel velünk Dániára. 
Ezek az események, amelyek a legnagyobb jelentőségű fordu
latnak tekinthetők népünk történetében, olyan változásokat 
vontak maguk után, amelyek attól fogva döntően meghatározzák 
a társadalomban és egyházban való életünket. Senki sem von
hatta ki magát ezek alól. Az a hatás, amely áradni kezdett a



megújult egyházból, az új Iskolából, az új egyetemről, az új tu
dományból, a társadalmi viszonyok új rendjéből, átjárta népünk 
minden rétegét és ezért a reformációnak valami módon mind
egyikünk adósa. Történtek azonban olyan események is, amelyek 
szomorúsággal töltenek el bennünket. 1536. októberét meg
előzőleg elkeseredett polgárháborúban sok vér ontatott ki; 
az emberi kapzsiság sok viszályra adott alkalmat és gyakran na
gyon keményen bántak azokkal, akik lelkiismeretük parancsára 
a régihez ragaszodtak. De minden szomorúság és öröm köze
peit új idő érkezett el, az az idő, amelyet atyáink mint az áldott 
napot köszöntöttek, mint boldog órát, mint az evangéliom vilá
gos és ragyogó napját.

Ha ma a hálaadásra és magasztalásra hangolódik szívünk, 
ha hálaadásunk ünnepi énekekben szólal meg, amelyeket anya
nyelvűnkön énekelhetünk, akkor ez azért van, mert felvirradt az 
evangéliom világos és ragyogó napja. Ez volt az a nap, amely 
a maga világosságát rásugároztatta mindenre. Ez volt az a vilá
gosság, amely útját egyengette minden egyébnek. Mindaz, ami 
a belső vagy a külső világban egyáltalában történt, innen vette 
kezdetét. Ez a világosság gyulladt föl Luther szívében. Abban a 
pillanatban gyulladt föl, amikor új feleletet kapott arra a régi 
kérdésre: „Hogyan lesz Isten kegyelmes Istenné számomra?'* 
Ezt a feleletet magától Istentől kapta Luther, amikor legmély
ségesebb kétségbeesésében pokoli kínokkal a keblében segítségért 
kiáltott hozzá. Ekkor adott neki Isten olyan szemet, amely át
hatolt minden emberi találmányon és emberi előíráson, amellyel 
Isten igéjét körülsáncolták, át egészen a világos és egyszerű 
evangéliomig; Isten kegyelmes Istenné nem úgy lesz az ember 
számára, hogy az ember a saját erejének a megfeszítésével 
akarja ezt kierőszakolni, úgy sem, ha akár halálra emészti ma
gát ebben a harcban, hogy elérje a tökéletességet s megnyerje 
Isten jótetszését; Isten úgy lesz kegyelmes Istenné az ember szá
mára, ha az ember hit által megragadja Istennek az Ür Jézus 
Krisztusban feléje nyújtott kezét. Gyermeki érzület és gyermeki 
hit az Istenhez vezető út. Amikor Luther ezt meglátta, vissza
talált az elvesztett paradicsomba.

Az, ami történt, Isten cselekedete volt. Isten volt az, aki azt 
akarta, hogy műve végbevitessék. Nem Luther volt az, aki Istent 
választotta, hanem Isten volt az, aki Luthert választotta. Jó  né
hány évvel később mondja, hogy Isten volt az, aki rávezette az 
új útra. Ha tudta volna, micsoda harc és küzdelem vár reá, nem 
mert volna rálépni erre az útra. Sőt, ha az egész világot neki 
ígérték volna, akkor sem indult volna el rajta a maga akaratá
ból. Isten azonban azt akarta, hogy rálépjen erre az útra. Isten 
akarta, hogy az emberi alkotásnak és emberi tudákosságnak az 
az egész hegye, amely elzárta az evangéliomhoz vezető utat, fel- 
robbaptassék s ezért vetett tüzet Luther szívébe. Ezért vezette 
el a kétségbeesés sötétjén kérészül a hit örvendezésére. Ezért 
adott neki hitet és bátorságot arra, hogy megálljon, amikor az

427



egész világ ellene támadt és tűzzel és máglyával, üldözéssel és 
halállal fenyegette.

A legnagyobb dolog akkor történik e világban, ha egy lé
lek találkozik Istennel, ha egy embert odaköt a lelkiismerete az 
igéhez: „így szólt az Ür!“ és ha ez az ember engedelmeskedik 
az igének. A próféták és az apostolok kötve voltak az igéhez és 
engedelmeskedtek neki. Ez volt művüknek a titka. Ezért áll meg 
áz ige, amelyet szóltak. Amikor Isten végbe akarta vitetni a 
maga művét az ó szövetség idején, elhívta az ifjú Jeremiást. 
Ez vonakodott, hogy rálépjen az Isten mutatta útra, de mennie 
kellett, mert az Ür meggyőzte szavával és kényszerítette hatal
mával. Azok a nagy világbirodalmak, amelyek Jerémiás idejé
ben a világuralomért küzdöttek, porba omlottak. Az Ür igéje 
azonban, amelyet Jerémiás szólott, megáll. Amikor Isten végbe 
akarta vitetni a maga művét az újszövetség idején, megállította 
Pál apostolt Damaskus kapuja előtt s Pál, noha halálba kellett 
adnia magát, mégsem volt engedetlen a mennyei látással szem
ben. A hatalmas római birodalom, amelyben az apostol elindult, 
hogy az evangéliomot hirdesse, összeomlott, de az Ür igéje, 
amelyet Pál apostol hirdetett, megáll. Ez az ige, az apostolok 
és a próféták hirdette ige az, amelynek szolgálatára Isten Lu
thert elhívta, hogy azt eredeti világosságában és erejében hir
desse. Ez az az ige, amely hirdettetik nekünk az evangéliom ál
tal; ez az az ige, amelyről szól az ígéret, hogy megmarad mind
örökké.

A reformációnak ilyen módon folytatódnia kell. (Ez a foly
tatódás nem a szó közkeletű értelmében vett haladás és vissza
fejlődés kérdése; ez a folytatódás annak a kérdése, hogyan hir
detjük mi, napjainkban vagy az elkövetkező napokban az evan
géliomot, az Ür igéjét, az újabb és újabb nemzedékeknek. Van-e 
az evangéliómnak módja arra, hogy tüzet gyújtson a szívekben, 
állandóan robbantsa és eltakarítsa azt, ami elavult és idejét múlt 
s új időket támasszon? Az evangéliom telve van olyan életerők
kel, amelyek a mi korunkat és a mi társadalmunkat is megújít
hatják; az evangéliomban a szeretetnek olyan hatalma nyilvánul 
meg, amely fölébe kerekedhetik a világ minden igazságtalansá
gának és békétlenségének, amelyek felől mindnyájunknák az az 
óhaja, hogy bárcsak már mögöttünk volna.

A reformáció folytatása azonban ilyetén mód mindnyájunk 
számára feladattá lesz. S épen ez az: a reformáció feladattá akar 
lenni. A reformáció megnyitotta minden egyes ember számára az 
Istenhez vezető utat. A reformáció megszentelte a mindennapi 
élet tennivalóit és hivatásbeli munkánkat, ott, azon a helyen, 
ahová Isten állított, istentiszteletté tette. Az otthon csöndes 
szobája és a műhely a maga mozgalmasságával olyan helyekké 
tettek, amelyek felől az az akarata Istennek, hogy ott neki szol
gáljunk s hol tényleg szolgálhatunk is neki. Ezzel a kiváltság
gal együtt azonban kötelességet is rótt reánk az Isten. Felelőssé 
tesz minden egyest közülünk az egyházért, felelőssé teszi a fe-
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íebarátjáért, felelőssé teszi minden egyes íélekért. Ez a felelős
ség nemcsak a püspökökre és a papokra nehezedik reá; mind
nyájunknak vállalnunk kell a terhét, mert mindnyájan papok 
vagyunk. A reformáció csak a reformáció szellemében folytat
ható, ha mindnyájan vállaljuk a reánk eső részt, ha mindnyájan 
magunkra vesszük a reánk eső felelősséget, ha mindnyájan oda
gyülekezünk a köré, amit Isten a reformációban, mint közös 
örökséget és mint közös ajándékot adott nekünk: az ige köré, 
amely a mi Urunkról, a Jézus Krisztusról szól, aki váltságul ada
tott' minden egyes emberért és a világért. X

A világ válságban van. A világ nyomorúságban van. Világ
égésből jövünk és nem tudjuk, mikor lobban föl egy újabb vi
lágégés. A reformáció arra emlékeztet bennünket, hogy a világ 
azért van nyomorúságban, mert elszakadt Istentől. Bárcsak a re
formációra való visszaemlékezésünk szózattá válnék, amely han
gos szóval kiáltja népünknek: Térj meg az Úrhoz, a te Istened
hez! A reformáció arra a sziklára mutat rá, amely akkor is szi
lárdan áll, ha nyomorúság és halál tombol körülötte. Ez a szikla 
az Isten hűségéről és kegyelméről szóló ige. Az emberi élet rö
vid. Egyik nemzedék a másik után dől sírba. Ez a mi sorsunk; 
mert minden test olyan, mint a fű és az embernek minden dicső
sége olyan, mint a fű virága; megszárad a fű és virága elhull. 
Ez a halálharang szava. A reformáció harangjai azonban az élet 
partjáról hoznak nekünk üzenetet, a győzelem szavát hozzák: 
az Űr igéje megmarad mindörökké! Neki, az örökkévaló Király
nak, a halhatatlan, láthatatlan, egyedülvaló Istennek adassék 
tisztesség és dicsőség örökkön örökké! Ámen.

Dr. Tlieol. Fuglsang Damgaard, 
kopenhágai püspök, a dán ev. egyház prímása.

Dánból fordította: P. P.

A mennyei polgárság.
Szenthárom ság utáni 23. v asárn ap ra.

’ Phil. 3, 17—21.

Midőn 1919-ben a balti tartományban 5 hónapig tartó ke
resztyénüldözés dühöngött, a vértanukról ezt írta egy művész 
az egyik észt újságban: „Az ilyen embereket már alig tudjuk 
megérteni. Mintha nem e világból valók volnának. Gondolkodá
suk, érzületük mássá lett. Olyan emberek ezek, kik közvetlenül 
az örökkévalóság kapui előtt állva maguk mögött mindent le
rontottak. Megtisztult emberek ezek, kiknek tekintete ott jár, 
ahol egész lényükkel szinte már otthonossá váltak. Ezek már 
nem a föld fiai.“ Egy fiatal nő ezt írta: „Fogságban levő fér
jemtől levelet kaptam. Árad belőle a boldogság. Ott az életnek 
hatalmas, fénylő szárnyai nőnek. Boldog asszony vagyok! Olyan 
férjem van, aki a fogságban is tud boldog lenni.“ Még a bolse-
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visták egyik vezére is dühösen írja: „Ezekkel a keresztyénekkel 
nem lehet boldogulni. Elvesszük mindenüket, ők nem panasz
kodnak. Kihajtjuk őket a házaikból, ők hallgatagon mennek. 
Halálba kergetjük őket, oda is zokszó nélkül, készségesen 
mennek. Mintha csak hatalmas fal gyanánt venné küröl őket ke
resztyén hitük s e falat nem lehet megmászni.11

Itt valósággá lett valami ebből az igéből: „A mi országunk 
mennyekben van.“ Valahányszor ilyesmi tényleg valósággá lesz, 
a keresztyénségtől távol álló embereknek is mindig az az érzé
sük, hogy ez a legnagyobb dolog a világon, nagyobb, mint a 
technika csodás alkotásai, melyekkel átrepüljük a tengert, na
gyobb, mint a legnagyszerűbb sport-eredmények. Ha valaki még 
oly messze távolodott is az Istentől, lehetetlen, hogy a lelke mé
lyén ne vágyódnék az ilyen élet után, melynek „fénylő szárnyai11 
nőnek. A füleinkkel mindnyájan fel tudjuk fogni a fogoly Pál 
apostolnak ezt a felhívását, melyet a halál útjáról küld felénk: 
„Legyetek én követőim, atyámfiai és azokra figyeljetek, akik 
úgy járnak, amiképen mi néktek példátok vagyunk.11 De e fel
hívást követni nehezünkre esik. A legsúlyosabbá válik ez a harc 
azoknál, akiknek lelkében nagy tüzek égnek. Az emberi test ere
jének és szépségének ábrázolásában szinte felülmúlhatatlan az 
a Michelangelo, Luther kortársa, akinek a római Sixtus-kápol- 
nában őrzött halhatatlan alakjait mind máig csodáljuk. Ezt a 
művészembert 40 éves korában érte utol a reformáció evangé- 
lioma. Egy nemeslelkű asszonnyal, Vittoria Colonnával együtt 
olvasta Pál leveleit. Az új fény előtt egyszerre homályosnak 
látta a földnek minden szépségét. És a nagy művész szörnyű lelki 
tusakodás árán elszakította magát a föld dicsőségétől. „Ha tud
tam volna — írja — , hogy a földi ragyogás ily kimondhatatlan 
szenvedések üszkével fertőz meg, inkább megvakítattam volna 
magamat, hogy e sebeim árán megszabaduljak attól a sokkal na
gyobb kíntól, melyet most a hiú törekvéseimre és az elvesztege
tett drága időmre való emlékezés jelent számomra.11 Egyik szo
nettjében így imádkozik Istenhez: „Mindenütt téged kívánlak 
látni! Égi füzed eméssze meg minden földhöz tapadásomat, hogy 
érted lángoljak olyan izzón, ahogy lángoltam e világért!11 Va
lamilyen formában mindnyájan ismerjük a földhöz kötött em
bernek ezt a szabadságharcát. Erről beszéljünk ma!

1. Miért oly nehéz ez a harc?
2. Miképen győzhetünk ezen a harcon?

L
Pál először azokról az emberekről szól, kik e harcban alul 

maradtak. „Mert sokan járnak másképen, kik felől sokszor 
mondtam néktek, most pedig sírva is mondom, hogy a Krisztus 
keresztjének ellenségei; kiknek végok veszedelem, kiknek Iste- 
nök az ő hasok és akiknek dicsőségök az ő gyalázatukban van, 
kik mindig a földiekkel törődnek11. Azt várnánk, hogy az apos
tol, ki életét Istennek szentelte, lelki magasságából mérhetetlen
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megvetéssel tekint le az ilyen emberekre, kik ma is ezerszámra 
élnek körülöttünk, kiknek mindenük az életöröm és érzéki gyö
nyör; vagy azt, hogy apostoli tekintélyének átkával sújt le az 
ilyenekre. De Pál nem átkozza meg őket és nem veti meg őket. 
Szánó részvéttel siratja őket, miként Jézus Jeruzsálemet, amint 
erről Lukács számol be: „És mikor közeledett, látván a várost, 
síra azon, mondván: Vajha megismerted volna te is, csak e te 
mostani napodon is, amik néked a te békességedre valók! De 
most elrejtettek a te szemeid elől“. Pál siratja őket, mert tudja, 
mily nagy a múlandó dolgok vonzó ereje, mily szövevényes szá
lak kötik a testünket e világhoz, mily titokzatos hatalmak űzik a 
romlás felé. Nekünk sincs okunk lenézni azokat, akiknek a has 
az istenük, akik az életnek csak alacsonyrendű szükségleteivel 
törődnek. A háború idején mindnyájan tapasztalhattuk, mily 
nagy úr a test. Midőn az ellenség Németországot kiéheztette, 
úgyhogy az éhség mindnyájunknak az arcára ült ki, akkor még 
azok is az evésről beszéltek reggeltől napestig, akik különben 
csak a művészetekről és a szépirodalomról szoktak beszélni.

Miért ragaszkodunk annyira e múlandó élethez? Hiszen 
tudjuk, hogy úgy van, ahogy a régi mese tartja: szakadék fölött 
lebegünk, egy bokorba kapaszkodva, melynek gyökerét egy fe
kete és egy fehér egér rágja. Tudjuk, hogy minden lépésünknél 
elgázolhat bennünket valamilyen forgalmi eszköz s mindennek 
vége. Minden korty ital, melyet magunkhoz veszünk, halált 
okozó csirát vihet a bensőnkbe. Állandóan köröttünk settenke
dik a halál. Ha a helyzetünket jól meggondoljuk, bensőleg a tes
tünktől olyan könnyen elválaszthatónak kellene lennünk, amily 
könnyen elválasztható ősszel az érett alma a faágtól: csak egy 
érintés és leszakad. Ehelyett pedig a rendelkezésünkre álló rövid 
életidőnk alatt minden idegszálunkkal e világon csüngünk. Úgy 
teszünk, mint a hegyi fenyő, melyet fönt a hegyoldalban minden 
vihar kitépéssel fenyeget. Épen ezért bámulatos szívóssággal ka
paszkodik a csupasz sziklákba, minden kis repedésben megfogód- 
zik gyökereivel, hogy a földtől el ne szakadjon. Még ha súlyos 
betegség kínjai közt gyötrődik is a testünk, az utolsó pillanatig 
ragaszkodunk az élethez s nem akarjuk azt letenni.

Miért van ez? Miért oly nehéz mindnyájunknak a megha- 
lás? Miért oly fájdalmas még a nagyon öreg embereknél is az 
elszakadás e világtól? Ez nem puszta bűnös szeretet e világ 
iránt. Mélyebb oka van ennek. Félünk ennek a testnek a meg
semmisülésétől. Érezzük, hogy tisztátalanok vagyunk. Ezért va
gyunk mindnyájan természettől fogva a Krisztus keresztjének 
ellenségei, ahogy Pál mondja. Irtózunk e rémséges képtől, a 
Mesternek a halálban eltorzult testétől. Bensőnk megijed ettől. 
Goethe nem szívelhette, hogy az Alpok völgyeiben és havas csú
csain mindenfelé feszületeket állítottak föl s a fiatal emberek, 
akik még erősen a test fiai, mindenütt e szörnyű képpel talál
koznak. Goethe azt akarta, hogy a feszületet csak érett embe
reknek mutassák meg zárt helyeken.
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Ha tiem is értjük meg a kereszt legmélyebb értelmét, azt 
mindnyájan érezzük, hogy a kereszt a mi életünk fölötti ítélet. 
Mindnyájunknak át kell esnünk valamiféle összetörettetésen, ha 
igazi rendeltetésünkhöz el akarunk jutni. Ezért ragaszkodunk 
a testünkhöz úgy, ahogy a szakadékba zuhant ember kapaszko
dik utolsó csepp erejéig az útjába akadt bokorhoz. Ez a test a 
mi utolsó támaszunk. Félünk, hogy lezuhanunk és mint tisztáta
lan emberek kerülünk az élő Isten kezébe. Ezért irtózunk a ha
lál által eltorzított Krisztus alaktól, amelyen látjuk, mily komo
lyan veszi Isten a bűnt, mily szörnyű ítéletet tart fölötte.

II.
Láttuk, hogy nehéz a harc azért, mert úgy állunk benne, 

mint szabadságra elhívott és mégis földhöz kötött emberek. 
Hogyan győzhetnénk e harcon? Hogyan szüntethetnénk meg 
ezt az irtózást? Hogyan következhetne be az a nagy változás, 
hogy a megfeszített Üdvözítő halovány arcát megkedveljük és 
a Krisztus keresztjének ellenségeiből annak barátjaivá legyünk? 
Még mindig vannak emberek, akik e győzelemre jutást igen 
egyszerűnek tartják. Azt mondják: Csak arra kell gondolnunk, 
hogy halhatatlan lelkünk van, mely fölötte áll az elmúlásnak s 
akkor a testet nyugodtan engedhetjük át a megsemmisülésnek. 
De ha valaki volt valaha nagybeteg, az tudja, hogy épen ez a 
lesújtó: nem tudjuk lelkünket különválasztani a testünktől. Mi
helyt fogyatkozásnak indul a testünk és a halál fenyegeti azt, 
lelkünkre is rásötétedik a halál árnyéka. Olyan a lelkünk, mint 
valami láng, amely föllobog, majd lelohad, amint nem táplálják. 
Borzadállyal sejtjük meg: egész emberünknek be kell lépnie a 
sötét éjszakába. Lelkünk jövendőjét nem tudjuk elválasztani a 
testünk jövendőjétől. Nem igaz a görögöknek az az álma, hogy 
a lelkünk a magasságokba tud emelkedni, míg a testünk az enyé
szetnek esik áldozatul. Ennél sokkal szorosabban nőttünk össze 
a testünkkel. Ez teszi nehézzé a kérdést: hogyan nyerhetünk mi, 
minden idegszálunkkal e múlandó testhez kötött emberek olyan 
életet, mely fölötte áll az elmúlásnak? Ez semmiképen sem le
hetséges olyasmi által, ami bennünk van, sem pedig titokzatos, 
fölülről jövő lelki erők által, melyeket magunkban hordozunk.

De ami nekünk, embereknek lehetetlen volt, azt valósággá 
tette Isten. Isteni módon oldotta meg azt a kérdést, mely min
ket csődbe juttatott. Legyőzte azt a materializmust (anyagimá
datot), melyből mi nem tudtunk kikeveredni és kitárta előttünk, 
földhöz tapadt emberek előtt, az új jövendő kapuit. A szá
munkra megoldhatatlan csomó isteni megoldása e szóban rej
lik: „a mi országunk11, azaz hazánk, „mennyekben van, honnét a 
megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk, ki elváltoztatja a mi nyo
morúságos testünket, hogy hasonló legyen az ö  dicsőséges tes
téhez, amaz Ö hatalmas munkája szerint, mely által maga alá 
is vethet mindeneket11. Isten útjának vége tehát nem az, hogy a 
mi testünket megsemmisíti. Van e testnek jövendője. El fog vál



tozni. Hogyan lehetséges ez? Olyasmi történt, amit Pál apostol 
az állampolgárság bejegyzéséhez hasonlít, melynek következté
ben az illető bejegyzett ember részesül az államnak minden jó 
téteményében. Míg itt harcolunk és szenvedünk, valaki a mi köz
reműködésünk nélkül helyet biztosít számunkra egy új világban. 
Polgárjogot nyerünk ez új világban, tartózkodási engedélyt, 
életlehetőséget. Az ószövetség beszél arról, hogy a gyilkosnak, 
ki szándékosság nélkül szennyezte be magát vérrel, az egész or
szágban sehol nem lehet nyugta, mert mindenütt üldözte a vér
bosszú. Az ily üldözöttek részére aztán pompás megoldást talál
tak. Menedékvárosokat létesítettek s ezekben bántódás nélkül 
élhettek, lakhattak az ily üldözöttek. Mi mindnyájan olyanok 
Vagyunk, mint ezek a gyilkosok. Mögöttünk a vérbosszú. Bi
zonytalan a mánk, kétes a holnapunk. Nyomunkban a halál. 
Minél inkább közelgünk a halálunk napjához, annál szűkebb 
lesz e világon az életlehetőségünk tere. Végül a betegszoba négy 
fala közé szorul az életünk. Pedig tele vagyunk életlehetőség 
utáni vággyal. És most hozzánk, beszorított emberekhez, így 
szól a halál nehéz útja előtt álló Jézus: „Most elmegyek, hogy 
helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek és helyet készí
tek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy 
ahol és vagyok, ti is ott legyetek'*. Tehát ő a vérével szerzett 
számunkra menedékvárost, ahol olyan emberek, mint mi, vértől 
szennyes gyilkosok, lakást kapnak az Atyánál. Midőn a 15. szá
zadban az öreg Európa szűk lett az itt élő emberek számára, 
akadtak bátor hajósok és hódítók, akik törékeny hajóikon isme
retlen vizekre indultak és viharral, halállal dacolva új földet ta
láltak. Aztán az új világ kincseivel megrakott hajóikon vissza
tértek, hogy az itt hontalanul bolyongók közül kivándorlók sere
geit vigyék magukkal és velük új birodalmat alapítsanak. így 
indult el Krisztus, így vívott meg a sötétség összes hatalmaival, 
melyek, mint a tenger hullámai a hajósokat, elnyeléssel fenye
gették s mindezt azért cselekedve, hogy új világot nyisson meg 
előttünk, ahol polgárjogunk legyen. És vissza fog térni, hogy 
minket is magával vigyen s ahol ő van, ott legyünk mi is.

Ezzel mindnyájunk számára új helyzet állott elő. A tes
tünkhöz, az élethez és halálhoz való viszonyunk új lehetőség 
előtt áll. Lehet győzni ebben a harcban, melyet mindnyájan ví
vunk. Nem tudjuk fölfogni, miféle új test az, melyet Jézus el
érhetővé tett számunkra. A tanítványok sem tudták fölfogni, 
miféle új testben jelent meg nekik a Föltámadott. Céltalan is 
volna azon erőlködni, hogy e titkot megfejtsük. Csak e világ
képeivel tudnánk ez újról is szólni. Meglátni pedig csak akkor 
fogjuk, amikor már ott leszünk. De egyet már most is megte
hetünk. Hitünkkel ráléphetünk a győzelem földjére, melyet Jé 
zus szerzett számunkra. Egy görög bölcs azt mondta: adjatok 
nekem egy szilárd pontot, mely nem inog meg s en kiemelem 
sarkaiból a világmindenséget. Krisztus olyan örök szilárdságú 
pontot adott nekünk, amelyen megvethetjük lábunkat, hogy
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ezen állva elbírjuk e világnak minden terhét. Mennyben van mi 
polgárságunk. Életünknek a súlypontja tehát már most ott van, 
ahonnan az egész világ csődjének a megoldása kiindul, ahol kez
dődik minden elváltozás. Nincs más teendőnk, csak az, hogy 
nap-nap után újra megvessük lábunkat a menedékvárosban, me
lyet Krisztus létesített számunkra. Bármi szorongasson is ben
nünket ma, van egy hely, ahol az üldözőnk nem árthat nekünk. 
Mindnyájunkat üldöz a vérbosszú. Ott vannak a lelkiismeret 
furdalásai, a bűnbánat fájdalmai, hogy valamit nem tudunk jó 
vátenni. De van egy hely, ahol e vádak már nem üldözhetnek 
bennünket. Ez a Krisztus által számunkra épített menedékváros, 
ahol a bűnösök az Atya kebelén megnyughatnak. Tele vagyunk 
kenyér-gonddal, nyom bennünket az adó-teher, aggódunk a 
gyermekeinkért, hogy mi lesz belőlük ebben az állástalan világ
ban. Van egy hely, ahol a földi gondok fölé kerekedhetünk. 
Mindnyájunk számára kemény tusát jelentenek a testünk vá
gyai. Önerőnkkel nem tudjuk őket fékentartani. A természet 
erősebb, mint mi. De van egy hely, melyet Krisztus szerzett ne
künk a halálával, egy szikla, melyen minden hullám elporlódik. 
Mindnyájunkat szorongó érzés fog el, midőn a rohanó idő 
eszünkbe juttatja, hogy a testünk lassan hanyatlik, talán súlyos 
szenvedések előtt áll. De van egy hely, ahol még a szenvedéstől 
és halálgyötrelemtől való félésnek is fölibe tudunk kerekedni. 
Kaiser Lénártnak, az evangéliomi hit egyik első vértanújának, 
aki a máglyahalál kínjai előtt állott, ezt írta Luther: „Ha pedig 
az égbe az a határozat, hogy te ne szabadulj meg, azon légy, 
hogy mint lélekben szabad, bátor és szilárd ember legyőzd a 
test remegését Jézus Krisztus erejével, aki veled van fogságod
ban és veled marad minden nyomorúságodban, ahogy ígérte. 
Őhozzá folyamodj, erősítsd meg magadat a sátán dühöngése el
len vigasztaló zsoltárokkal, hogy ne te légy a gyengébb s ne félj 
a sátán erőszakosságától, hanem nevess rajta, mivel bizonyos 
vagy ebben: Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? — így válha
tunk mi is a legsúlyosabb életsors útján is „lélekben szaba
dokká", ha a Krisztus által nekünk szerzett mennyei polgár
jogunkat igénybe vesszük.

Ha imádkozol, nem egyebet teszel, hanem belépsz a mene
dékvárosba, arra a helyre, ahol minden megoldódik. Ott kell 
meggyökeresednünk egész lényünkkel. Kierkegaard szerint ha a 
belső szobában zárt ajtók megett térdelünk, az egész világmin
denséget ki tudjuk emelni sarkaiból. Persze hogy nem elég ehez 
néhány betanult imaszót elmondani. Imádkozni ezt jelenti: Szí
vünkben elcsendesedni ő  előtte. Addig nem szabad az imádko
zásból fölkelni, míg meg nem találtuk azt a menedéket, a Krisz
tustól számunkra oly drága áron szerzett menedékvárost, ahol 
a szívünk elcsendesedik.

Ha életünk súlypontja ott van, akkor nagy hitet nyerünk 
ajándékul, azt a hitet, hogy Isten az ő teremtő hatalmával e ve
szendő világ romjain új világot alkot s a világmindenség fel
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támad. És akkor egészen más szemszögből nézzük a dolgokat. 
„A mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Ür Jézus 
Krisztust is várjuk." Az embernek az életiránya, a dolgok felől 
alkotott véleménye attól függ, hova irányul a tekintete, honnan 
vár segítséget. Minden embernek megvan a sajátos szemszöge. 
Talán már a szemén is észre lehet venni, hogy hova néz. Az 
egyik mindent attól vár, ha majd új társadalmi rend lesz,melyben 
nem lesznek kizsákmányoltak: a másik új életmódtól,új testi kul
túrától vár mindent. Mind e törekvéseknél közreműködhetünk, sőt 
működjünk is közre. De ha egyszer megvetettük lábunkat azon 
a sziklán, melyet Krisztus szerzett számunkra, akkor tudjuk, 
hogy ez a világ önmagából nem gyógyítható és nem ifjftható 
meg. Saját tapasztalásunkból tudjuk, hogy hogyan van nálunk 
embereknél: még a legeszményibb viszonyok között is mindig 
csak önmagunkat keressük és másokért igazi áldozatra nem va
gyunk hajlandók. Ezért nem várunk olyan új viszonyokra, me
lyek a földből Édent csinálnak. Amit a világviszonyok javítása 
érdekében megtehetünk, azt előkészítő munkának tekintjük. De 
szemeink magasabbra irányulnak. „A mi országunk mennyekben 
van, ahonnét a megtartó Ür Jézus Krisztust is várjuk; ki elvál
toztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az 
ő dicsőséges testéhez." Ez az a hely, ahonnan várjuk a világ 
meggyógyítását és megifjítását. Ez a várakozás életünkre új 
irányt szab. Most már nem ijeszt meg bennünket az, hogy a tes
tünkkel együtt a lelkünk is hanyatlik, szellemi erőnk, pl. az em
lékezőtehetségünk, meggyengül. Azoktól az erőktől, melyek sa
ját magunkban vannak, semmit sem várunk már. A megtartó 
Ür Jézus Krisztust várjuk és tudjuk, hogy ő teremtő erőkkel 
rendelkezik, melyekkel mindeneket maga alá vethet. Ő adhat 
ennek a szertehulló testnek új jövendőt. Ha kedves vendéget vá
runk, aki pl. a vonattal érkezik, egész lakásunkat rendbe tesz- 
szük. Ne heverjen szanaszét semmi, amit neki nem szabad látnia, 
vagy ami zavarná őt. Szennynek nyoma se legyen! Nagy bol
dogság az, ha egész életünk ilyen készülődés a mi Mesterünk 
fogadására.

Mikor a tanítványok látták Jézus megdicsőült testét, mely- 
lyel a feltámadás után nekik megjelent, nem tudták ezt a dicső
séget megérteni. Csak egyet láttak, amiről fölismerték: a szö
gek helyét és a halálsebeket. De e sebek is dicsőségbe öltöztek, 
győzelmi jelekké lettek. Jézus föltámadott testéhez hasonlóvá 
lenni: ez az előttünk álló cél. ügy kell élnünk, hogy azok a ha
lálsebek, melyeket az élettől kapunk, ne merüljenek feledésbe, 
hanem győzelmi jelekké dicsőüljenek. így alakítja át a Megtar
tóra való várakozás, aki e megdicsőülést hozza, egész életünket.

Heim Károly
tübingeni egyetemi tanár.

Németből ford.: Scherer József.



Vasárnap délután.

— Beszédvázlatok. —

Halott, vagy élő ?
Szentháromság utáni 15. vasárnapra.

Jel. 3, 1.
A reformáció ünnepe előtti hetek vasárnap délutánjait Isten 

megsegítő kegyelme által használjuk fel arra, hogy az Ige tük
rében önvizsgálatot tartsunk. Mindnyájunknak éreznünk kell, 
hogy a mai válságos időkben nagy szükségünk van egyházunk 
megújulására. Amint a korhadt faépítményt, a rozoga házat 
összedönti a vihar, ha ú jjá nem építik, így pusztul el egyházunk 
is, ha meg nem újul. Ennek a feltétele azonban az egyháztagok, 
az egyének megújulása. Az egyénenkénti megújulás viszont csak 
akkor következik be, ha bűneinknek tudatára ébredünk s bűn
bánó lélekkel Krisztusnál keressük a gyógyulásunkat, meg
újulásunkat.

Minden évben szoktunk statisztikát készíteni egyházunk 
tagjairól. Egyházi lapjainkban gyakran jelennek meg kimutatá
sok arról, hogy Magyarországon és külföldön mennyi az evan
gélikusok száma. A lelkészi jelentések évenként beszámolnak az 
egyházközségek lélekszámúról. Istennek is van statisztikája. 
Közte és a mienk között néhol óriási eltérések vannak. Nem 
döbbennénk-e meg nagyon, ha ennek a csalhatatlan, pontos sta
tisztikának abba a részébe, mely a magyar evangélikus egyház
ról és a mi gyülekezetünkről készült, bepillantanánk? Nem 
lenne-e olyan lesújtó nálunk is Isten ítélete, mint a sárdisbeli 
gyülekezetnél? Vagy mint Belsazár királynál? (Dán. 5, 27.)

A sárdisbeli gyülekezet önmagát ámító gyülekezet volt. Élő
nek képzelte magát, pedig a halál jutott benne uralomra. Nálunk 
is sok az önámítás. Elősegíthetik ezt az egyházi vezetők is, ha 
hazúgsággal gyógyítgatják a mi népünk romlását. (Jer. 6, 14.) 
Elősegíti az a sok hízelgés, tömjénezés, mely egyházi és társa
dalmi életünkben megtalálható. Egymást szemtőlszembe, agyba- 
főbe dicsérjük, hátmegett pedig leszóljuk, ahelyett, hogy őszin
tén, szeretettel rámutatnánk egymás bűneire. Elősegíti bűnös 
szívünk csalárdsága. Nagyon hajlamosak vagyunk a beképzelt
ségre, arra, hogy önmagunkkal megelégedjünk s egy kis temp
lomlátogatás, adakozás után azt képzeljük, hogy mi vagyunk a 
világon a legjobb keresztyének, akik Istentől csak dicséretet, el
ismerést érdemelnek. Ez a beképzeltség akadályozza meg, hogy 
az őszinte szót meghalljuk. Halálosan meg vagyunk sértve, ha 
valaki azt meri mondani, hogy nálunk még nincsen rendben min
den. Aki bűnt cselekszik, gyűlöli a világosságot. (Ján. 3, 20.)

Isten Igéje nagyon komolyan figyelmeztet, vizsgáljuk meg 
magunkat, van-e bennünk élet. Szerencsétlen az a beteg, aki
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egészségesnek képzeli magát, nem megy orvoshoz s belepusztul 
a betegségébe. Ne akarjunk ilyen sorsra jutni. Ha valahol csupa 
sápadt, beteges ember élne, aki közöttük él, nem is venné észre, 
hogy ő is olyan, mint a többi. De ha elkerülne máshova, életerős, 
egészséges emberek közé, megdöbbenve eszmélne rá a betegsé
gére. Ha körül vagyunk véve halottakkal, nem is vesszük észre, 
hogy mi is azok vagyunk. Ha azonban Krisztusra tekintünk, ha 
azokkal hasonlítjuk össze magunkat, akiknél élő keresztyénsé- 
get találunk, megdöbbenve látjuk a nagy különbséget.

A mardosó bűntudat és őszinte bűnbánat vezet a nagy meg
újuláshoz. A finn ébredés is ebből született meg.

A külső cselekedetek még nem minden esetben jelentik az 
életet. A művirág néha a megtévesztésig hasonlít az élő virág
hoz s mégis óriási a kettő között a különbség. Vannak halott 
cselekedetek (Máté 7, 21—23; Máté 15, 8; I. Kor. 13, 1—3.), me
lyeknek Isten szemében nincs semmi értékük. Élet csak ott van, 
ahol Krisztus van jelen. Akié a Fiú, azé az élet, akiben nincs 
meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. (I. Ján. 5, 12.)

Az élet ismertető jelei többek között a lélekzés, táplálko
zás, növekedés, gyümölcstermés. Egy élő keresztyénnek élet
eleme az imádság, életszükséglete az Igéből való naponkénti 
táplálkozás. Az élő keresztyén állandóan növekszik Krisztusban 
s állandóan termi a vele való közösségben a Lélek gyümölcseit. 
(Gál. 5, 22.) Meg vannak-e bennünk az életnek ezek az ismer
tető jelei? Ha hiányoznak, azért van, mert halottak vagyunk. 
Mivel a halottak nem örökölhetik a mennyek országát s itt lent 
a földön is csak megbénítják az életet, megfertőzik a levegőt, 
halljuk meg, amíg nem késő, az Ige ébresztő szavát: „Serkenj 
fel, aki aluszol és támadj fel a halálból és felragyog néked a 
Krisztus.1' (Efez. 5, 14.) Ámen.

Szegény vagy gazdag ?
Szentháromság utáni 16. vasárnapra.

II. Kor. 6, 10/b.
Egy csodálatos ember írta ezeket az igéket. Szegény volt, 

teljesen vagyontalan, a két keze munkájával kereste a kenyerét 
s mégis boldogan tudott beszélni arról, hogy neki mindene meg
van, mindennel bír, s a birtokában levő kincsekkel sokakat tud 
gazdagítani.

Ha földi mértékkel mérjük az életét, a legsajnálatraméltóbb 
emberek közé számíthatjuk. Olyan, mint az üldözött vad. Meg
kövezik, városról-városra kergetik. (II. Kor. 11, 23—27.) De ha 
beletekintünk a leikébe, ámulva látjuk ott a nagy gazdagságot: 
az élő hitet, önfeláldozó szeretetet, békességet, reménységet. 
Amerre ez a szegény, tépettruhájú vándor elhalad, mások is 
gazdagokká lesznek. Elkeseredett rabszolgák, boldogtalan One- 
simusok, életüket a földi kincsek birtokában is üresnek találó 
Filemonok egyszerre a világ legboldogabb embereinek érzik ma
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gukat, amint az általa hirdetett Krisztust megismerik. Mert az a 
minden, amivel az apostol bír, nem más, mint Krisztus, akiben 
lakozik az istenségnek egész teljessége. (Kol. 2, 9.) Pál őbenne 
talált meg mindent. Igaz, kopott, tépett maradt a ruhája, de 
Krisztustól kapott csodálatos szép lelki ruhákat (Kol. 3, 12— 14.); 
kopott maradt a saruja, de felsaruzta lábait a békesség evangé- 
liomának készségével (Efez. 6, 15.); nem volt fejét hova lehaj
tani, de várt reá az égi otthon, ahová olyan nagy örömmel tudott 
másokat is hívogatni (II. Kor. 5, 1.); nem volt kincse, aranya, 
gyémántja, de bizonyos volt afelől, hogy eltétetett számára is 
az igazság koronája. (II. Tim. 4, 8.)

Milyen irígylésreméltó ember! Milyen jó  lenne hasonlóvá 
lenni hozzá. Rajtunk áll csupán, hogy ez megtörténjen. Jézus 
Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. Ő kész minket is min
dennel megajándékozni, másokat gazdagító emberekké tenni. 
Ezt azonban csak úgy viheti véghez, ha felismerjük a földi kin
csek hiábavalóságát, ha meglátjuk, hogy Nála nélkül mindörökre 
szegények, koldusok maradnánk, ha hittel feltárjuk öelőtte a 
lelkünket s ha hittel elfogadjuk az Általa nyújtott lelki kincse
ket: a bűnbocsánatot, istenfiúságot, békességet, örök üdvösséget.

Tele vagyunk panasszal a szegénységünk miatt. Siránko
zunk, hogy semmire sem telik, a nagy szegénység megbénít min
dent, lehetetlenné teszi az egyházépítő munkát. Pénz, pénz és 
harmadszor is pénz, ez az, amire égető szükségünk volna. Nem 
pogányos siránkozás ez? Bizony az. Olyanok vagyunk, mint a 
balgatag gazdag, aki kincsesládájának a tetején ülve siránkozik, 
hogy éhen hal. Van gazdag Istenünk, élő Megváltónk, Bibliánk, 
evangéliomunk s mégis tele van a világ panaszkodásunkkal. Nem 
hogy mi tudnánk adni másoknak a kincseinkből, inkább mi kol
dulunk másoktól egy kis támogatást, elismerést. Ezzel a visel
kedésünkkel szégyent hozunk a nevünkre is. Az evangélikus név 
viselőinek örvendező, boldog, gazdag embereknek kellene len
niük. Hogyan tudnánk ilyenek lenni? Csak úgy, ha Jézus meg
nyithatná a szemeinket, mint a jerikói vakét, azoknak a kincsek
nek a meglátására, melyeket Ő a Golgotán már régen megszer
zett a számunkra, melyek egyházunk tanításában, kegyelmi esz
közeiben rendelkezésünkre is állanak, csak hit által birtokunkba 
kellene ezeket vennünk.

Milyen más lenne a helyzet, ha egyházunknak sötétarcú, si
ránkozó, panaszkodó emberek helyett olyan tagjai lennének, 
akik ragyogó arccal, boldogan tudnak vallást tenni a Krisztus
ban megtalált örökkévaló kincsekről, s boldogan tudják ezeket 
osztogatni otthon a családi körben és mindenütt. Milyen vonzó 
erőt gyakorolna ez másokra. Nálunk is bekövetkezne, ami a je- 
ruzsálemi gyülekezet életében bekövetkezett: „Az Ür minden 
napon szaporítja vala a gyülekezetei az üdvözülőkkel." (Csel. 
2, 47.)

Csak akkor van létjogosultságunk, ha szegénységünk da
cára ilyen másokat gazdagító emberek tudunk lenni. Különben
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megérdemeljük, hogy elpusztuljunk. A boldogtalan világ sóvá
rogva várja az Isten fiainak megjelenését. Ne várakoztassuk so
káig, ne tegyük ki csalódásoknak. Legyen az életünk élő bizony
ság arra nézve, hogy az evangéliom valóban a legdrágább kincs, 
Istennek hatalma minden hívőnek üdvösségére Ámen.

Szolga, vagy szabad ?
Szentháromság utáni 17. vasárnapra.

Ján. 8, 34—36.
őseink nagyon sokat harcoltak és szenvedtek a vallássza

badságért. A magyar szabadságért is sok vér hullott. Ma úgy 
tűnik fel, hogy szabadok vagyunk. Vallásszabadságunkat tételes 
törvények biztosítják, hazánk is felszabadult az idegen elnyomás 
alól. Szabadságunk azonban még most sem teljes, sőt sok tekin
tetben csak látszólagos. Nem az a legnagyobb baj, hogy a tör
vényeket nem tartják be, hogy vértelen ellenreformáció folyik, 
hogy hazánk kétharmad része megszállás alatt van, hanem, hogy 
a bűn uralkodik az életünkben.

Semmiféle külső akadály, állami támogatás elmaradása, más 
felekezetek gáncsoskodása nem bénítja meg annyira az egyház
építő munkát, mint a hitetlenség bűne. Nem merjük elfogadni 
annak az igazságát, hogy minden lehetséges a hívőnek, nem 
merjük rábízni magunkat minden fenntartás nélkül Krisztusra! 
Pedig a Bibliában és egyházunk történetében a bizonyságoknak 
milyen nagy fellege vesz bennünket körül fáz apostolok, refor
mátorok, a bel- és kiilmisszió hősei). Ha több hitünk volna, ne
künk is részünk lenne Francke boldogító élményében: „Akik az 
Urban bíznak, erejük megújul." (Ezsaiás 40, 31.) A szeretetmun- 
kát, a nyomorenyhítést is miért nem tudjuk úgy végezni, aho
gyan végeznünk kellene? A pénzhiány miatt? Nem, hanem mert 
megkötöz az önzés bűne. A nemzeti szociálisták és kommunisták 
szociális tevékenysége sokszor megszégyenítő reánk nézve. Ők 
megteszik felsőbb parancsra, amit nekünk meg kellene tennünk 
önként, a Krisztus iránti hálából, önfeláldozó szeretetből. Meg
elégszünk alkalmi jótékonykodásokkal. Miért nem tudjuk oda
adni az egész életünket? Mert megkötözve tart az önzésünk. 
Családi, társadalmi, egyházi, nemzeti életünkre gyakran átok
ként nehezedik rá a széthúzás, gyűlölködés, féltékenykedés. 
Látjuk a bajokat, látjuk talán azt is, hogy romlásba sodornak s 
még sem tudjuk megtalálni a szabadulás útját. Miért? Mert bű
neink, mint erős bilincsek megkötöznek.

A Sátán álnokságát mutatja, hogy kívánatossá teszi előt
tünk a bűnt, elhiteti, hogy nélküle nem élhetünk. Elhiteti például, 
hogy az önzetlenség esztelenség, önmagunk ellen való vétek. 
Mesebeszéd, hogy ettől meg lehet szabadulni. Minden szentnek 
maga felé hajlik a keze. Elhiteti velünk azt is, hogy szabadok 
vagyunk. Bajaink okát nem abban kell keresnünk, hogy szolga
ságban élünk, bűneink súlyos bilincseit hordozzuk, hanem valami
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másban: a kedvezőtlen körülményekben, a sors mostohaságában, 
mások gonoszságában. Ha mindezt nem vagyunk hajlandók el
hinni, ha kezd furdalni az önvád, az ős ellenség más eszközhöz 
folyamodik. Jól van, igaz, hogy bűnös vagy — mondja — , de 
bűneidből a saját erődből is megszabadulhatsz. Megkezdődik a 
meddő küzdelem a bűn ellen, tele szégyenletes kudarcokkal. 
A magunk erejéből igyekszünk legyőzni azt a nagy hatalmassá
got, melytől csak Krisztus ereje által szabadulhatunk meg. Sze
retnénk valamelyik bűnös szenvedélyünket leküzdeni. Elbizako
dottan azt gondoljuk, hogy már sikert értünk el s egyszer csak 
jönnek az újabb elbukások, mint Péternél a Krisztus-tagadás. 
Szeretnénk viszálykodó embereket kibékíteni. Megszégyenülve 
kell azonban látnunk, hogy a bűn hatalmával szemben egészen 
tehetetlenek vagyunk.

Nagyon jó, ha már kezd szorítani a bilincs, ha már kezd 
fájni a bűn. Nagyon jó, ha megszégyenülések érnek. Isten mind
ezek által arra akar indítani, hogy megkötözöttségünkben, tehe
tetlenségünkben odaroskadjunk a mi nagy Szabadítónk: Jézus 
Krisztus lábai elé: Uram, nyomorult, tehetetlen rabszolgája va
gyok a bűnnek, Te tégy szabaddá engem! így tanulunk meg 
Krisztus erejével, hittel, imádsággal harcolni mások bűnei ellen 
is, a lelki gutaütötteket az imádság karjain odavinni Jézushoz, 
hogy azokat is ő  tegye szabaddá. így árad ki családunk, egyhá
zunk, hazánk életébe Jézus által szabaddá tett lelkűnkön keresz
tül a szabadság tiszta levegője. Ámen.

Uralkodás, vagy szolgálat?
Szentháromság utáni 18. vasárnapra.

Máté 20, 25—28.
Jézus 12 tanítványát a keresztyén élet nagy törvényére, a 

szolgálatra oktatja. Oktatja szóval és példaadással. Ma is állan
dóan ezt teszi. Mint ahogyan a gyülekezeti látogatásokat végző 
finn püspökök és lelkipásztorok felszólítják és kikérdezik még 
a felnőtt egyháztagokat is a kátéból, úgy kéri számon tőlünk 
Jézus, hogy a szolgálat nagy törvényét megtanultuk-e. Mind
nyájunknak pirulnunk és szégyenkeznünk kell előtte. Bizonv 
nagyon rossz tanítványok vagyunk. Ha elméleti ismereteink 
vannak is; mikor a gyakorlati alkalmazásra kerül a sor, sokszor 
szégyent vallunk.

Szolgálni nem is lehet másképpen, mint a Jézussal való ál
landó közösségben. Ha az az indulat, az a lélek lakozik bennünk 
is, ami őbenne. A magunk erejéből képtelenek vagyunk erre. 
Minden ember született pogány és született zsarnok, aki ural
kodni akar és semmi kedve nincs a szolgálathoz. Figyeljük meg 
a kis gyermeknél a zsarnoki hajlamokat. A szent keresztség al
kalmával Isten szent Lelke megkezdi bennünk a harcot e zsar
noki lelkűiét ellen, de bizony hitetlenségünk és engedetlensé
günk miatt nagyon nehezen tud bennünk diadalmaskodni. Ennél
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a bűnnél különösen nagy szükségünk van arra, hogy a bennünk 
levő óember a naponkénti bűnbánat és töredelmesség által el- 
fojtassék. Nagy baj, hogy a Sátán tetszetősnek tünteti fel előt
tünk az uralkodást és lealázónak a szolgálatot. Fogalomzavart 
támaszt bennünk. Kétségtelen, minket arra teremtett az Isten, 
hogy uralkodjunk, de ne egymás felett, hanem a természeti világ 
és önmagunk felett. Mi azonban ezt összezavarjuk, felcseréljük.

Ha meg is próbáljuk a magunk erejéből a szolgálatot, nincs 
benne köszönet. Ez csak szemfényvesztés, porhintés. Szolgálunk 
a porig megalázkodva, elveinket feladva, de csak azért, hogy 
uralkodhassunk, hogy szolgálatunknak valami anyagi hasznát 
lássuk.

Sokan azzal nyugtatják meg lelkiismeretüket, hogy az ural
kodáshoz az erősebbnek mindig joga van. Örök törvény, hogy 
az erősebb elnyomja, letíporia a gyengébbet. A természet vilá
gában is, az emberi életben is ez a törvény érvényesül s ezen 
hiába akarunk változtatni.

Mi nem tagadjuk ennek a törvénynek a meglétét és érvé
nyesülését, csupán azt állítjuk, hogv ez nem Krisztusnak a tör
vénye, nem örök törvény, csak azóta áll fenn. amióta az ember 
bűnbe esett, amióta Kain dorongja lesújtott Ábelre. A pogányok 
között akár Európában, akár Ázsiában ma is ez a törvény az 
irányadó, a Krisztus anyaszentegvházában azonban nem. Éppen 
a zsarnoki uralkodás és a szolgáló szeretet választja két táborra 
Krisztus és az Antikrisztus követőit. Krisztus követői akkor va
gyunk, ha a szolgálat lelke él bennünk.

Krisztus arra tanít, hogy Isten az embereket, családokat, 
népeket azért állította egymás mellé, hogy szeretettel szolgálja
nak egymásnak. Amit az egyik, vagy másik őtőle kapott, azt 
ossza meg a többiekkel, igyekezzen az egész emberiség közös 
kincsévé tenni. A mai emberiség hatalmi tébolya, hatalomért való 
versengése azt árulja el, hogy egyáltalában nem érti meg az 
Istentől kijelölt életcélt. Mivel célt tévesztve él, nem is lehet 
boldog. Egymást tépi, marja, emészti. Ugyanakkor, mikor má
soknak szenvedést okoz, maga is szenved.

Boldogok akkor leszünk, ha felragyog előttünk, mint a nap
keleti bölcsek előtt a csillag, az élet igazi célja: a szolgálat s 
Krisztus nyomdokain elindulunk e cél felé. Isten egész élete szol
gálat. Szolgált akkor, mikor az Éden kertjét megteremtette s 
amikor az Éden kertjét elveszített emberiség megváltására egy
szülött Fiát elküldötte. Krisztus élete sem áll egyébből, mint szol
gálatból. Szolgált életével, vérével, szenvedésével, halálával. 
A szolgálathoz azonban nemcsak példát mutat, hanem erőt is 
ád. A szó valódi értelmében emberek akkor leszünk, ha Krisztus 
példáját követve, az Ő Lelke által megerősítve és vezéreltetve a 
szolgálat útján járunk. így tölti majd be a szívünket nvugtalan- 
ság helyett békesség, életuntság helyett öröm, így l e s z  az éle -  
tünk átok helyett áldás. Ámen. 
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Szentháromság utáni 19. vasárnapra.
Ján. 9, 4.

Nagyon szépen kitűnik e szent igékből, hogy Jézus milyen 
világosan maga előtt látja isteni küldetését, milyen erős benne 
a hivatásérzet, a kötelességtudat s mennyire tisztában van azzal 
is, hogy a rábízott munkának megvan a megszabott ideje.

Ami Jézus lelkét betöltötte, annak a tanítványai leikéből 
sem szabad hiányozni. Az örökkévaló Isten mindnyájunkat ha
tározott céllal küldött erre a földre, azért, hogy Neki szolgál
junk és engedelmeskedjünk, az ö  országáért munkálkodjunk. 
Mikor a szent keresztségben részesültünk, nemcsak az istenfiú- 
ságot nyertük el, nemcsak drága ígéreteket kaptunk Tőle, ha
nem egy megbízó levelet is. Nem véletlen, hogy itt élünk a föl
dön, nem mindegy, hogy hogyan élünk, nekünk itt isteni kül
detést kell betölteni. Nem a mi dolgunk, hogy programmot ké
szítsünk földi életünk számára, készen van számunkra egy isteni 
életprogramm s a boldogságunk attól függ, hogy hajlandók va- 
gyunk-e ezt megismerni, elfogadni és betölteni.

A keresztyén emberek arról ismerhetők meg, hogy az ő 
lelkűkben is ott él az a hivatásérzet és kötelességtudat, melyet 
Jézusnál megtalálunk. Ha nem is olyan erős ez, mint Jézusnál, 
de feltétlenül meg kell ennek lenni minden hívő lélekben. A ke
resztyén ember tisztában van azzal, hogy nem az ő szabad tet
szésétől függ, cselekszi-e a jót, vagy nem, követeli-e Jézust, 
vagy nem, neki cselekedni kell Annak dolgait, Aki őt elküldötte. 
Ez a „kell" azonban nem egy rideg erkölcsi törvény, hanem az 
Isten iránti gyermeki szeretetnek, a Jézus iránti hálának a szava; 
önkéntes, boldog meghódolás azzal szemben. Aki érette megcse- 
lekedte a szent Isten legnehezebb dolgát, véghezvitte a kiengesz
telés, a megváltás munkáját.

A keresztyén ember tisztában van azzal is, hogy a rábízott 
munkának megvan a megszabott ideje, ez az idő egyszer várat
lanul véget ér s amit elmulasztott, azt soha többé nem pótol
hatja. Minden perc nagyon drága, Isten minden napra elkészí
tette a jócselekedeteket, hogy gyermekei azokban járjanak. 
Amit ma véghez kell vinni, nem lehet véghez vinni holnap, hisz 
a holnapnak már más feladatai vannak; ami Isten egyik gyerme
kének a kötelessége, nem cselekedheti meg a másik. Ezért tölti 
a hívő keresztyén minden napját szolgálatban, munkában a bű
nös tétlenség helyett. Boldogan veszi át Urától naponként az 
újabb megbízatásokat, örömmel ragadja meg a munkaalkalma
kat, elég, mint a gyertya a munka oltárán Urát magasztalva, 
dicsőítve. Ámen.

Tétlenség, vagy munka?



Emberi, vagy isteni erővel?
Szentháromság utáni 20. vasárnapra.

Zsolt. 127, 1—2.
Ősi emberi kultúránk pusztulása évezredek óta a felolvasott 

szentigék nagy igazságát bizonyítja. Épített az emberiség, de 
nagyon gyakran Isten nélkül, a munkája Bábeltorony-építés 
volt, ezért a sorsa nem lehetett más, mint a megsemmisülés.

Az egyház elvilágiasodása egyebek között abból is kitűnik, 
hogy az egyházi életben szintén nagyon sok munka folyik em
beri erővel. Dolgozunk végkimerülésig s csodálkozunk, hogy 
nincsen eredmény. Hogyan is lenne, hiszen Jézus világosan meg
mondta, hogy nála nélkül semmit nem cselekedhetünk. 
(Ján. 15, 5.)

Ha eredményes munkát akarunk végezni, mielőtt valamihez 
hozzáfognánk, a legelső teendő, hogy tisztába jö jjünk azzal, mi 
az Gr akarata. Egyedül Ő szabhatja meg, mit, hol és hogyan 
építsünk. Késznek kell lennünk arra, hogy a magunk vágyait, 
terveit egészen félre tegyük, még a legkedvesebbeket is s akara
tunkat Isten akarata alá rendeljük. Ha a munka már megkezdő
dött, akkor is állandóan az Ő vezetését és erejét kell kérnünk. 
Nem szabad engednünk, hogy a munka heve, láza elragadjon s 
a Tőle való állandó függésünk meglazuljon. „Légy éber délben, 
míg a földi zajban az ég békéje feledésbe mén! Óh lelj egy per
cet lenni egymagádban Ima s szeretet hű ölén!" Ha az Gr meg
állást parancsol, pihenni küld, minden aggodalmaskodás és okos
kodás nélkül abba kell hagynunk a munkát. (Gondoljunk Luther 
Melanchtonhoz intézett szavaira: „Fülöpöm, a jó  Istennek sem
mittevéssel is lehet szolgálni.11 Mária és Márta.) Ha bevégeztük 
munkánkat, az eredményért alázatos lélekkel ő t kell dicsőíte
nünk az emberek előtt s amit építettünk, az ö  oltalmára, meg
őrző kegyelmére kell bíznunk. Gyermekeink lelkében pl. az el
vetett jó  magot csak Ő őrizheti meg. Mi képtelenek vagyunk 
erre, még ha az éjszakánkat nappallá teszük is. „Az Gr hada
kozik tiérettetek, ti pedig veszteg legyetek.11 (II. Móz. 14, 14.) 
„Minden gondotokat Őreá vessétek, mert neki gondja van reá- 
tok.“ (I. Péter 5, 7.)

A magunk erejével való munkálkodás kínos, önemésztő do
log, s mégis eredménytelen, az Gr erejével való munkálkodás 
ezzel szemben minden idegesség, kapkodás, aggodalmaskodás 
nélküli, örömteljes tevékenység, amelynek áldott eredményei 
vannak. Munkálkodjunk hát mindig az Ő erejével! Ebben az 
esetben teljes joggal kérhetjük az Ürtól: „A mi kezünknek 
munkáját tedd állandóvá nékünk.11 (Zsolt. 90, 17.) Hiszen amit 
így véghezvittiink, nem a mi munkánk, hanem az övé. Mi csak 
engedelmes eszközök voltunk az ö  szent kezében. Ámen,
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Bizonytalanság, vagy bizonyosság ?
Szentháromság: utáni 21. vasárnapra.

II. Tim 1, 12/b.

Nagyon kínos érzés a bizonytalanság, akár emberek miatt 
Vagyunk bizonytalanságban, akikre rábíztuk magunkat, akár a 
jövőnket illetőleg. Milyen gyötrelmeket állhat ki az az utas, aki 
ismeretlen, veszélyes helyen egy megbízhatatlan ember kala
uzolását kénytelen igénybe venni. Micsoda nyugtalanság lakoz- 
hatik annak az édesanyának a szívében, aki drága kincsét, gyer
mekét lelkiismeretlen emberekre kénytelen rábízni. Milyen nagy 
félelem gyötörheti azt a beteget, aki bizonytalanságban van a 
felől, mi lesz vele holnap, mi lesz vele a halál után.

Pál apostol leikéből ez a kínos érzés egészen hiányzott. 
Hogyan lett volna bizonytalanságban, amikor boldogító tapasz
talatai voltak arról, hogy az, Akire rábízta magát, Istennek egy
szülött Fia, az Üt, Igazság és Élet, s őt soha nem fogja meg
csalni. Az üdvössége felett is Jézus őrködött, ez a drága kincs 
hatalmas isteni kezekben volt, nem kellett tehát attól félnie, 
hogy a Sátán elrabolja.

A mai bizonytalan időkben a legtöbb ember nagy bizony
talanságban él. Olyan ez a bizonytalanság, mint a ragályos be
tegség, átragad egyik emberről a másikra. Minket nem kerí- 
tett-e egészen a hatalmába? Nem viselkedünk-e úgy, mintha Jé 
zus nem is élne, mintha nem lenne minden hatalom az Övé s nem 
lenne ö  a mi Megtartónk? Ha nyugodtan tud aludni ma az olasz, 
vagy német honpolgár abban a hitben, hogy hazája sorsa biztos, 
erős kezekbe van letéve, mi még százszor nyugodtabbak lehe
tünk, ha életünket, sorsunkat, szeretteink sorsát Jézusra bíztuk. 
Jézus juhait senki ki nem ragadhatja az ő  kezéből. (Ján. 10, 
27— 29.) De vájjon rábíztuk-e már magunkat egészen Jézusra? 
Képesek vagyunk-e mi is szent meggyőződéssel vallani Isten 
igéje, ígérete és tapasztalataink alapján: Tudom, kinek hittem, 
Jézus engem soha meg nem csalhat!?

A mai időkben tűnik ki igazán, kinek van közöttünk élő 
hite. Most válik el, minek tartjuk Jézust: ingadozó nádszálnak, 
elvont fogalomnak-e, vagy pedig kősziklának, Akire nyugodtan 
építhetünk. Ha valamikor, úgy a mostani félelemtől gyötört 
nyugtalan világban van szükség olyan emberekre, akik akkor is, 
mikor mindenki fejét veszti, megtudják őrizni nyugalmukat, akik 
ezzel a nagy nyugalommal, a szívükből kiáradó békességgel, a 
lelkűket betöltő üdvbizonyossággal bizonyságot tesznek Jézus 
hatalmáról, a Benne való hit nagy áldásairól s a halál utáni élet 
vigasztaló valóságáról. Ámen.



Egyedül vagy közösségben?
Szentháromság utáni 22. vasárnapra.

Csel. 2, 42.
Az a közösség, mely az első keresztyének között megvaló

sult, nem a testnek és vérnek, hanem az igének, imádságnak és 
Úrvacsorának a közössége volt, a Szentlélek közössége, Aki az 
ige és a szentségek által munkálkodik és építi az anyaszent- 
egyházat.

Az igét lehet otthon is olvasni, szükségünk is van rá, hogy 
naponként tápláljuk vele a lelkünket. A mai Bibliai-vasárnap 
különösképen figyelmeztet erre. Az ige legfontosabb feladata, 
hogy közösségbe juttat minket Istennel, de nagyon fontos fela
data az is, hogy testvéri közösséget hoz létre ember és ember 
között.

Aki megelégszik azzal, hogy otthon olvassa a bibliát s az 
istentiszteleti gyülekezeti közösségtől távol tartja magát, félre
érti Isten üdvterveit, szembehelyezkedik azzal az igével, amelyet 
olvas. Emiatt nem is lehet áldásos, gyümölcsöző a bibliaolvasása, 
nem lehet egészséges a keresztyén élete.

A házastársi viszony, a családi élet akkor lesz a test és vér 
közösségén túl lelki közösséggé, ha közös igeolvasás kapcsolja 
össze a családtagokat Istennel és egymással. De a nagyobb csa
ládi összejöveteleken: keresztelő, névnap, esküvő alkalmával s 
más egyéb társasösszejövetelen is, csak az ige teremthet igazi 
lelki közösséget. Mennyivel szebb és áldásosabb egy finn lako
dalom, ahol énekelnek, imádkoznak, Isten igéjével foglalkoznak, 
mint a magyar cigányzenés, borgőzös, duhaj lakodalmak. Az 
utóbbiaknak nem egyszer verekedés, késelés, harag, betegség, 
eladósodás a vége, az előbbieké pedig a hitben és szeretetben 
való megerősödés.

Engedjünk az igének, midőn azt munkálja, hogy szívünk 
megpihenjen Isten szívén s szeretetben összeforrjon családunk, 
gyülekezetünk tagjainak, felebarátainknak a szívével. Ne gördít
sünk akadályokat különcködésünk, érzékenykedésünk, büszke
ségünk, hiúságunk által közösségalkotó munkája elé. Ne szé
gyenük elővenni akkor, ha többen együtt vagyunk. Törekedjünk 
arra, hogy a Krisztusnak beszéde lakozzék bennünk gazdagon, 
minden bölcseségben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, 
dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a mi szí
vünkben az Úrnak. (Koloss. 3, 16.) Ámen.

Tagadás, vagy hitvallás?
Szentháromság utáni 23. vasárnapra.

Csel. 4, 13—20.

Jézus hitvalló apostolai a szólásban való nagy bátorsággal 
tesznek vallást Urukról, Megváltójukról. Most már Péter is ott 
van János oldalán, nem úgy, mint Nagypénteken. Nem sokkal
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ezelőtt ínég egy kis szolgálóleányka kérdése is beléfojtotta a 
szót, most pedig a főpapi tanács fenyegetése sem képes hallga
tásra bírni. Akiben a Szentlélek munkálkodik, az nem is tud hall
gatni. Nem teheti, hogy amiket látott és hallott, azokat ne 
szólja.

Péter, János, Pál, Luther, valamennyien belső kényszernek 
engedve szóltak és cselekedtek. Nem tehettek másként. Ellenáll
hatatlan erővel tört elő a lelkűkből a bizonyságtétel. Ha ma ta
gadás, megalkuvás van egyházunkban, ez csak annak a jele, 
hogy hijjával vagyunk a Szentiéleknek. Amelyik szívben nem 
töltetett ki a Szentlélek ajándéka, az mindig kész a megalku
vásra.

Üres kifogás, ha azt mondjuk, hogy mi nem szólhatunk Jé 
zusról, egyházunk igaz tanairól, mert nincs magasabb képzett
ségünk. Nem tudományos képzettség kell ide elsősorban, hanem 
a Szentlélek ereje, hit, szeretet és bátorság. Ha igazán hiszünk 
Jézusban, ha megvagyunk győződve arról, hogy igaz az, amit 
egyházunk tanít, akkor nem hallgathatunk. Ha fanatikus kom
munista agitátorok, szektaprédikátorok, stb. bátran merik hir
detni tévtanaikat, mi miért rejtjük véka alá a tiszta evangéliom 
világosságát? Ma kétszeresen bűn a gyáva hallgatás. Bűn önma
gunk és embertársaink ellen. Ha csendes a tenger vize, nem 
olyan nagy baj, ha a világító toronyban nem ég a lámpa, de ha 
a tenger vizét vihar korbácsolja föl s a hajók veszedelemben fo
rognak, súlyos bűn, végzetes mulasztás a lámpát meg nem 
gyújtani.

önmagunkat ámítjuk és csaljuk meg, ha azt gondoljuk, 
hogy az evangéliom nem társaságba való téma. Bezzeg a Sátán 
emberei nem kérdik ezt, ők minden szégyenkezés nélkül elmond
ják sikamlós tréfáikat, kifejtik evangéliomellenes felfogásukat. 
Amelyik társaság nem fogadja be a Krisztusról való bizonyság- 
tételt, abban a társaságban nincs semmi keresnivalónk. „Ne le
gyetek hitetlenekkel felemás igában." (II. Kor. 6, 14— 15.)

Ne engedjük, hogy a Sátán megcsaljon azzal, hogy most 
nincs itt az alkalmas idő, majd máskor. A kedvező alkalom, amit 
így elszalasztunk, talán soha többé vissza nem tér. Pál apostol 
figyelmeztető szava reánk is vonatkozik: „Hirdesd az igét, állj 
elő vele alkalmas és alkalmatlan időben." (II. Tim. 4, 2.)

A tekintélyünket, állásunkat, anyagi javainkat féltjük? Ak
kor veszítünk a legtöbbet, ha Krisztust és az igazságot megta
gadjuk, mert ebben az esetben az örök üdvösséget veszítjük el.

Természetesen nagyon szükséges, hogy amikor szólunk, a 
Szentlélek ereje által szóljunk s a cselekedeteink a szavainkkal 
összhangban legyenek. „Nem beszédben áll az Istennek országa, 
hanem erőben." (I. Kor. 4, 20.) Ha imádkozó szívvel a Lélek ve
zetésére bízzuk magunkat, a Szentlélek mindig tudtunkra adja, 
mikor és mit kell szólanunk, ad erőt, bátorságot, bölcseséget, 
szeretetet és alázatosságot a szóláshoz, de ad erőt ahhoz is, 
hogy csendben legyünk, türelmesen hallgassunk, ha erre van
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Szükség s mások sértő szavait, gúnyolódását és fenyegetését 
megbocsátó szeretettel viszonozzuk.

Rendkívül fontos, hogy azt mondjuk el mi is, amit láttunk 
és hallottunk, amiről meg vagyunk győződve, amiről tapaszta
lataink vannak. Üres fecsegéssel, kenetteljes beszéddel soha nem 
tudjuk építeni az Isten Országát, csak hitből fakadó vallástétel
lel, melyből az élet illata árad.

Ha ilyen hitvallói vagyunk Krisztusnak, a Szentlélek minket 
is fel tud majd használni egyházunk megújhodásának, a soha 
meg nem szűnő reformációnak nagy és szent munkájában. Ámen.

Bélák Sándor 
tokaji lelkész.

Vasárnapi iskola.

V ázlatok.

Aki segített Jézusnak.
János 6, 1—14.

Kérdés: Hol történt és mikor történt ez a csoda? Felelet: 
Hegytetőn, a galileai tengeren túl.

K.: Kik szerepelnek a történetben? F.: Jézus, Filep, And
rás . . .  és egy névtelen gyermek.

K.: Ki volt Jézuson kívül a főszereplő? F.: A névtelen 
gyermek.

K.: Miért? F.: Mert segített Jézusnak.
K.: Hogyan tudott segíteni? F.: 1. Mert közel volt Jézushoz! 

( . . .  van itt egy gyermek!. . .  mi imádságban közeledhetünk 
Jézushoz!)

2. Mert Jézus mellett akart maradni! (azért vitt magával 
ennyi ennivalót. . .  azért tűnt fel Andrásnak, mert mindig kö
rülöttük forgolódott. . . )

3 . .  . .  és mindenét odaadta Jézusnak! (nem alkudozott, nem 
sajnálta . . . )

4 . .  . .  mert bízott Jézusban! (nem félt attól, hogy vele mi 
lesz, ha odaadja minden fa la tjá t. . . )  Alkalmazás. Van-e éhező 
iskolatársad, ismerősöd?

Jézus csak olyan gyermekeket használhat fel, emberek, éhe
zők megsegítésére, akik közel vannak hozzá, akik megmarad
nak Őbenne, akik mindenüket reábízzák, mert önmagukat reá- 
bizták!

Kitől tanuljunk imádkozni ?
Lukács 11, 1 .

Kérdés: Kitől tanultatok ti imádkozni? Felelet: Szülőktől, 
testvérektől, tanítóinktól, lelkészünktől!... 



K.: A tanítványokat vájjon megtanították-e a szülői házban 
imádkozni? F.: Bizonyára!

K.: Hogyan lehet az, hogy mégis Jézust kérték meg arra 
ezek az embernyi-emberek, hogy imádkozni tanítsa őket? 
F.: Észrevették, hogy Jézus imádsága valahogy más és imád
kozni igazán csak Jézustól tanulhatnak meg.

K.: Miért éppen Jézustól tanulhatunk meg igazán imád
kozni? F.: Mert Ó tanított meg arra, hogy Istenhez úgy fordul
hatunk, mint szerető gyermekek az ő szerető atyjukhoz, 1. mert 
ismerte Isten szeretet, 2. az ember bűnös hálátlanságát és fé
lelmét, 3. megváltott bennünket a félelemtől, az Isten nélkül 
való élettől, azaz a kárhozattól. A.: Ismerd meg Jézust és meg
tanulsz imádkozni, Istenben élni!

Csúfolódó gyermekek.
I. Mózes 37, 12—20.

A csúfolódás rossz szokás. Testi vagy szellemi fogyatékos
ságunknak rosszindulatú nagyítása, vagy üres ráfogás. Rossz- 
indulat a szülőanyja, mint József testvéreinél is, akik„álomlátó“- 
nak csúfolták Józsefet.

A csúfolódás sok fájdalmat okoz. Megrontja a barátságot, 
a testvéri viszonyt. A csúfolódás bűn, mert Isten gyermekei va
gyunk, mert Isten mindenkinek adott szépséget, mert mindegyi
künk rut, mert bűnös!

A csúfságot mégis észre kell hát vennünk, de önmagunkon. 
Ha bűneink rútságát nézzük, akkor saját csúfságunk fog fájni. 
A mi arcunk csúf elváltozását akkor vesszük észre, ha hasonlít
juk  magunkat Jézushoz, aki igazán Istennek fia volt. A mi csúf 
és rút, attól elfordulunk, azt sokszor utálatosnak tartjuk. Rút
ságunk árnyéka Krisztus dicsőségében a legsötétebb és legna
gyobb, de rútságunk és bűneink csúfsága a Krisztus keresztjében 
töröltetett el, aki minden csúfságot magára vállalt és elszenve
dett miérettünk. Ezt tudni: evangéliom, örömhír, ezt a megtisz
tító kegyelmet elnyerni: újjászületés a rútságból Isten gyerme
kévé, akiben az Ür gyönyörködik. Gyönyörködhetik-e az Isten 
minden evangélikus, vasárnapi iskolás gyermekben?

A harag rossz tanácsadó.
Lukács 9, 51—56.

Ha valakinek haragos az arca, akkor eltorzul, elvörösül, 
szinte kivetkőzik emberi formájából. A haragos gyermeket mé
regzsáknak szokták mondani. Bizony a harag megmérgez ma
gunkat is és másokat is. Nincs szomorítóbb látvány, mintha a 
mosolygó gyermekarc dühtől lángol. Jézus két tanítványa: Ja 
kab és János is haragra lobbantak. A harag azt a rossz tanácsot 
adta nékik, hogy az égből, tehát az Istentől kérjenek tüzet arra 
a falura, ahol nem fogadták be Jézust. Csak a harag tehet olyan
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ostobává és elvakulttá embereket, hogy Istentől rosszat kérjünk 
másoknak. így tesz a harag bennünket Isten-káromlóvá. (II. 
pár.) Jézusnak eme két tanítványa még csak „kezdő" tanítvány 
volt ekkor. A keresztig: azután megtanulták Jézustól a szelídsé
get, a megbocsátást. János hallotta, hogyan imádkozik Jézus ott 
is ellenségeiért. A kezdő keresztyén haragos, haragtartó és bosz- 
szúálló, aki el jutott a kereszt tövéhez, az Istenre bízza minden 
fájdalmát. — Egy katonatiszt, ha haragos volt, mielőtt szólt 
volna, elszámolt magában húszig. Aki Krisztus tanítványa, mi
előtt haragjában szólna, gondoljon a Miatyánk V. kérésére.

Kinek engedelmeskednek az ördögök?
Lukács 10, 17—18.

Iskolásgyermek koromban sokszor játszottunk ördögfo
góst és sokszor énekeltük: „Ha megfogom az ördögöt, egv zacs
kóba zárom. Mennél jobban fickándozik, annál jobban rázom!" 
Ez csak tréfás játék! Az ördögöt, a bűnt megtalálhatjuk ma
gunkban mindig, de megfogni és engedelmességre kényszeríteni 
nagyon nehéz, nékünk lehetetlen. De semmisem lehetetlen az 
Istenné!! Jézus tanítványai diadalmas örömmel mondják, hogy 
Jézus neve által, még az ördögök is engedelmeskednek nékik. 
A Sátán nem engedelmeskedni, hanem parancsolni akar és bű
neink indulatával parancsoló zsarnokokat akar nevelni. Jézus 
engedelmes volt a keresztfának haláláig és Istennek engedel
meskedő, embertársaiknak szolgáló gyermekeket akar mennyei 
Atyánknak toborozni. A Sátán napja Jézusban, a Világ Világos
ságában megtöretett és lehullt az égről. Az ördög és a bűn ben
nünk csak Jézus nevével, csak Jézus által tud meghunyászkodni 
és szolgamód engedelmeskedni. Jézus a kísértésben kimon
dotta: Távozz tőlem Sátán s ahol ö  ott van. a Sátán mindig ezt 
az elutasító parancsot kénytelen elszenvedni. Ha a bűn zsarnok
ként guzsbaköt, ne félj, Jézus neve megszabadít a bűn kár
hozatától!

K! a jófelelő diák ?
Lukács 10, 28. (Olv.: 25—37.)

Egy törvénytudó vizsgáztatni akarta Jézust, Jézus levizs
gáztatta a törvénytudót s a vizsgán a törvénytudó elbukott. Pedig 
a törvényt tudta; Jézus maga mondja néki: Jól feleiéi, de ezzel 
Jézus még nem elégszik meg, hanem azt mondja tovább: ezt 
cselekedő és élsz!

Mennyi mindent tanultok ti gyermekek az iskolában! Milyen 
jól esik, ha tanítótok megdicsér: Jól feleltél fiam! Milyen szépen 
elmondjátok pl. a IV. parancsolatot s azt hiszitek, erről az isko
lában kell levizsgázni s mikor odahaza egyetlen engedetlen szót 
visszabeszéltek édesanyátoknak, már is elbuktatok a Kátéból. 
Milyen szépen feleltek a III. parancsolatról, de hányszor hazú-
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dott fejfájással mentegetitek magatokat és nem veszitek észre, 
hogy hiába feleltetek jól, ha egyszer rosszul cselekedtetek. Ho
gyan lehet hát azt a sokféle törvényt nékünk betöltenünk? Gyer
mekeim! Ezt még a legokosabb és legerősebb felnőtt sem tudja 
megtenni, csak az, aki a törvényt betöltötte. Mi csak a Krisztus
ban (élvén) tölthetjük be Istennek törvényét s a törvény betöl
tője bennünk akkor nem a saját erőnk, hanem az az erő, amely 
véghezviszi, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisz
tus. A nagy vizsga még hátra van. Hogyan fogsz megfelelni az 
örök Mester, a Jézus előtt?

Aki meglopta önmagát.
János 12, 3—6.

Lopni nemcsak mástól lehet, magunkat is meg lehet lop
nunk. Judás meglopta barátait: a tanítványokat, meglopta Jé 
zust: az ő tanítóját s végeredményben meglopta önmagát, mert 
megfosztotta magát az üdvösségtől. A legnagyobb kincset lopta 
el önmagától a világ legnagyobb tolvaia.

A pénz közös pénz volt. Úgy látszik, hogy nemcsak a vasár
napi iskola után és istentisztelet után tartunk offertóriumot a 
Gusztáv Adolf persellyel, vagy a külmisszió persellyel, hanem 
Jézus tanítványai is gyűjtöttek Jézus tanítása után a szegények
nek. (János 13, 29.) Mikor egyszer konfirmandusaim között név
telen kalap-gyűjtést tartottam a Gusztáv Adolf Gyámintézet ja 
vára, egy db. rossz (régi) kétfillérest is találtunk a pénz összeol
vasásakor. Ezen az egész konfirmációi órán elbeszélgettünk er
ről a rossz kétfilléresről . .  . és eljutottunk .Tudásig, a harminc 
ezüst pénzig, a rettenetes vérdíjig. Kié mindenünk? Hogy is 
mondja Luther az I. hitágazat magyarázatában? Mindenünk Is
tené, ha a szívünk Istené! Mindent oda kell adnunk, amit csak 
tudunk Isten országának terjesztésére. Szólaljanak meg a ha- 
szontalanságokra elköltött fillérek és induljanak útjukra a lelki
áldást és örömet szerző fillérek, de nem szabad elfeledni, hogy 
csak az adhat valamit is Jézus ügye részére, aki először a szívét 
odaadja az ő Megváltójának.

Kis bűn — nagy veszedelem.
Énekek Éneke 2, 15

Az akasztófa alatt azt mondotta az elítélt az őt sirató ap
jának: Nem jutottam volna ide. ha megvertél volna, mikor az 
első gombostűt elloptam a pajtásomtól. A kis bűn is nagy vesze
delem. A rendetlenségből, a piszkos kéz megszokásából, a lusta
ságból, az apró hazugságból fejlődik a társadalmi rend ellensége 
(az iskolában rendbontó), a lelki tisztátalanság (tisztátalan száj, 
tisztátalan indulat és gondolkodás), a lelki hanyagság (a temp
lomkerülés, lelki munkában való elmaradás, imádságban. Biblia- 
olvasásban való ellanyhulás), a lelki hazugság (önhittség, önál
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tatás, elfuvalkodottság, hitetlenség). Az Énekek Énekében a 
szőlőgazda kiadja a parancsot, hogy a rókafiakat, a kis róká
kat is el kell fogni, mert azokból lesznek a nagyok, mert a nagy 
rókák ezzel a kis bűnnel tanítják, támogatják a kis rókákat a 
lopásra. A kis bűn nagynak egyengeti útját! Jézus bűnről be
szélt, nem bűnös fokozatról. A gyászoló köröm, a piszkos füzet, 
az elkésett tanuló, a mindig önmagát mentegető a kicsinek vett 
bűnöket nagyra tenyészti önmagában. A Titanic megmenekült 
utasa részegen pocsolyába fuladt!

Szembekötősdí,
Lukács 6, 39.

Gyermekkoromban kétféle szembekötősdí játékot szoktunk 
játszani. A szembekötősdí játékot úgyis ismeritek. A másikat 
mi „vak-varju“nak hívtuk. Játszunk vak-varjut! (Óra előtt meg
tanítom a gyermekeket. 6—8 m. körbe egymástól kb. 1 m.-re 
kis lyukakat ásunk. Egyik gyermek szemét tiszta zsebkendővel 
vagy köténnyel bekötjük, ez lesz a vak-varju, a másik körülve
zeti és szándékosan a lyukba akarja kézenfogva vezetni s köz
ben énekelgeti: Itt is egy kis Ivük van, bele ne essünk! Többiek 
is énekelnek, hogy zavarják. Ha a vak-varju ki tudia tapogatni 
az utat, akkor az lesz a vak-varju, aki nem tudja lyukba vezetni.)

Milyen ügyetlenek vagyunk, ha bekötik a szemünket. Nem 
ismerjük meg egymást, ha szembekötősdit játszunk és belelé
pünk a gödörbe, ha vak-varjut játszunk. A bűnnek, a Sátánnak 
mindig az a célja, hogy bekösse a szemünket. Akkor nem látjuk, 
hogy rossz úton járunk és veszedelmes mélységbe esünk. Akkor 
nem ismerjük fel azt, aki felvált bennünket a szembekötősdiben, 
aki megszabadít a sötétség kínjától. Mikor aztán tehetetlenek 
vagyunk vakságunkban, mert az ördöggel álltunk össze já t
szani. akkor kinevet bennünket, mint szembekötősdinél az 
ügyetlen gyermeket. A játékban akkor váltanak fel bennünket, 
ha valakit megfogunk és kitaláljuk a nevét. A bűnnek a vakító 
erejétől és szemrontó sötétségétől akkor szabadulunk meg, ha 
megragadjuk hittel Jézus kezét, ha benne felismerjük azt, aki 
bennünket felvált, megvált, megszabadít a sötétség hatalmától. 
Sötétben, bűnben nem látok! Jézus a világ világossága; a bűn 
sötétségében letérek a jó  útról, verembe, a bűn szakadékéba 
zuhanok: .Jézus az út, a vezető. Keresztje felszakította a bűn sö
tétségét és rávilágít az Istenhez vezető útra. Hiába vert meg a 
bűn vaksága, ha Ö megfogja kezemet, akkor a keskeny, de biz
tos úton járok és elmehetek az én mennyei Atyámhoz, Őáltala.

Bácsi Sándor
celldömölki lelkész.
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Könyv- és folyóiratismertetés.

D. Dr. Alfréd Dedo Müller: Ethik. Dér evangelische Weg dér Ver- 
wirklichung des Guten. Dr. Töpelmann Alfréd kiadása, Berlin, 1937. — 
468 1. Ára fűzve 7.50 Márka, kötve 8.50 Márka.

Nehéz feladatra vállalkozik, aki napijainkban evangéliomi erkölcstant 
bocsát a nyilvánosság elé, mert a világ nyilvánossága sem azon az úton 
nincs, amelyen a kér. erkölcsi jó megvalósulhatna, sem belső élete nem han
golódik az evangéliomi keresztyénségre. A kérdések, kételyek és remény
kedések egész tömege fordul az olyan erkölcstan felé, amely néven nevezi 
a modern ember minden bűnét és erényét és a kér. teológia eszközeivel 
az evangéliom fényénél kimutatja, hogy „erőnk magában mit sem ér." Még 
a vallásos modern ember is fázik az olyan tudományos objektív elméletek
től, amelyek a kér. erkölcsiséggel foglalkoznak. A mi időnkben nem elmé
let, hanem gyakorlat kell; nem tudomány, hanem élet; nem objektivitás, 
hanem döntő elhatározás; nem keresztyénség, hanem élő hit.

Ezt a feladatot oldotta meg D. Dr. Müller Alfréd lipcsei egyetemi 
tanár, az ő erkölcstanában. Vállalkozásának nehézsége nemcsak abban 
volt, hogy a régi megszokott fogalmi teológiák előírásaival kellett sza
kítania, hanem abban is, hogy konkrét-reális teológiai követelményeknek 
kellett megfelelnie.

A fogalmi teológiák erkölcstanai a keresztyénség elvi igazságainak 
etikai kifejtésénél is alig vonatkoztak el a merev és igen sokszor speku
latív dogmatikai átszövéstől s a modern érdekeltségek mindenütt a gya
korlati mozzanatokat keresve úgy ítélték és (télik meg a keresztyénség 
mindennemű tanközlését. mint amely nem engedi az igazi életerőket ki
fejteni és érvényesülni, összefügg ez a magatartás azzal a ténnyel, hogy a 
modern protestantizmus elveszítette a kér. tanítás iránt való érzékét. Egy
házunk nagy többségének úgyszólván teljesen idegen már a dogmatikai 
megalapozottságú írásmű és beszéd. Az eredeti kér. Isten-fogalom, aho
gyan az pl. Hitvallási Irataink egyházi tanításában szerepel, a modern pro
testantizmusnak majdnem teljesen érthetetlen. De ugyanígy vagyunk a ke
resztyén vallás többi igazságaival is. Csak meg kell figyelni a konferenciák, 
templomok, iskolák, műhelyek, hivatalok, egyesületek, munkástáborok val
lásos megnyilatkozásait. Micsoda fogalmak vannak itt pl. a bűnről, meg- 
igazulásról és feltámadásról.

Viszont Miillernek azzal is számolnia keltett, hogy a Jézus Krisztus
ban lett isteni kinyilatkoztatás bibliai és reformátori kifejtése mellett 
ugyanolyan gonddal és körültekintéssel járjon el a világ dolgaival való vo
natkozásban is. Ez azonban a konkrét teológiai felfogásba épúgy visz radi- 
kálizmust, mint reálizmust. Magától értetődik, hogy az ilyen úton haladó 
erkölcstan nem kerülheti ki a kritika állomásait sem. Mert amikor Müller 
radikálisan érvényesíti az isteni kinyilatkoztatás reformátori felfogását s 
ugyanakkor rávilágít a keresztyénség konkrét és reális életére, akkor egy
úttal már bírálat tárgyává teszi azokat a modern élettényezőket, amelyek
nek hatása alatt a keresztyénség és a protestantizmus olyanná tett, mint 
amilyen s amelyek egyúttal a szerző munkáját is megnehezítették.

E tényezők közt ma rendkívül nagy szerepet játszik a politika. Német
országban ma ez az étet alapja és iránytűje. „Az egész történésnek ez áll 
a középpontjában." De tagadhatatlan, hogy itt a politika az etikus mun
káját sokféle vonatkozásban megkönnyítette. A nemzeti szocialista forra
dalom pl. teljesen letörte a szabadgondolkozó marxizmust s ennek követ
keztében igen sokan tértek vissza az egyházba az egyház ellenségeinek 
táborából. Hitler szerint a „nemzeti uralom mindkét kér. felekezetben 
a nép legfontosabb fenntartó tényezőit látja." Az állam tett a mozik, szín
házak, mulatóhelyek, gyári lakások erkölcseinek leghatalmasabb őre; az ál
lam végzi a téli segély-akciókat, szüntette meg a perverz ruházkodást és 
a munkanélküliséget is stb. Az állam tehát képes volt arra, ami az egy
háznak nem sikerült. Megvalósította a megvalósíthatatlant. Ámde ezzel
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kialakult az a lelkűletet megváltoztató felfogás is, hogy az üdvösségnek 
nem okvetlenül az egyház az útmutatója.

A másik nehézséget a tudomány gördíti a modern etikus útjába. A 
középkori világnézet alkonyulatával u. i. már nem a biblia, hanem a tudo
mány lett a nyugati világ valóságfogalmának kialakítója. Igaz ugyan, hogy 
a tudomány is válságba jutott, de ebben a válságban is megtartotta az 
élettel való kapcsolatát. A teológiával azonban mindenféle kapcsolata meg
szűnt. Így a teológiai erkölcstanok is sokkal hátrányosabb helyzetbe ke
rültek, mint pl. a filozófiai erkölcstanok.

De maga az „élet" is megnehezíti az olyan erkölcstanok helyzetét, 
mint amilyen Mülleré, A mai „élet" nem szereti a teológiát. Már a tudo
mányt sem kedveli; a tudományoskodó keresztyéneket pedig valósággal 
gyűlöli.

Végül a modern vallásos élet sem kedvez a teológiai erkölcstanoknak, 
mert kétségtelen, hogy a keresztyénség területén ma hit áll szemben hittel. 
A „német hitmozgalomban“ is van vallásos hit; de milyen más ez, mint a 
reformáció egyházának hite! A modern „német keresztyén" nem akar tudni 
sem bűnről, sem kegyelemről, sem megigazulásról.

Ezekkel szemben Müller úgy oldja meg feladatát, hogy erköcstanának 
misszionáló és apologetikus jelleget ad. Mondanivalója a modern emberrel 
való beszéd-közösségben kerül elénk. Úgy beszél a keresztyénségről, aho
gyan a modern embert általában halljuk róla beszélni. Ezzel pedig útat 
nyit erkölcstana számára a gyülekezetek népe felé s öneszmélésre indítja 
az egyház tagjait.

Az öneszmélés mutatja, hogy Müller etikája radikálisan teológiai, 
radikálisan emberi és radikálisan tárgyi is. Radikálisan teológiai, mert az 
olvasót az Isten színé elé állítja; emberi, „mert testvértelenül engedi az 
embert az Isten előtt állni, vagyis a kér. ember legyen az ő atyjafiának 
őrizője"; és tárgyi, mert nemcsak az Istenhez és az embertársakhoz való 
viszonyunkat taglalja, hanem a tárgyi világhoz valót is, hiszen „az em- 
berré-levés titka összeköti az Istent a világgal is és ennek következtében 
a keresztyénséget a kultúrával, a teológiát a világi tudományokkal, az 
egyházat az állammal, a személyt a tárggyal." így válik Müller etikája 
a jó megvalósulásának evangéliomi útjáról szóló tudományos tanítássá.

S Így válik különösen alkalmassá arra is, hogy elsősorban azok ke
zébe kerüljön, akik a kér. erkölcsi jónak elhívott útépítői. Papok, tanárok, 
tanítók, pap- és tanítójelöltek, akik állandóan a világ és az Isten közti 
ellentétek viharaiban élnek, ma szinte nem is nélkülözhetik Müller művét.

Vitéz Magassy Sándor.


