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Csendes óra.

Atyám! Szentigéddel kezemben, imádsággal szívemben közeledem 
Hozzád az én csendes órám idején.

Én a gyenge, a kegyelemre szoruló gyermek közeledem Hozzád, a 
tisztaság, a szentség, a dicsőség ragyogó napjához, az én szerető mennyei 
Atyámhoz.

Gyarlóságaim, bűneim miatt nehéz nékem ezt az utat megtennem, de 
elindulok, mert Igéd biztat, lelkiismeretem sarkal ez órára.

Fogadj Atyám kegyelmesen! Tedd ez órát áldássá számomra, hogy a 
nehéz elindulás vége boldog megérkezés legyen. Ámen.

»... oldd le a te sarúidat a te lábaidról, mert a hely, amelyen 
állasz, szent föld.« II. Móz. 3, 5.

I. Csendes óra előtt — csipkebokor előtt.
November 1. Ne jöjj ide közel, míg meg nem álltái! II. Tim. 2, 15. 

Életemben, munkámban sokszor meg kell illanom, mert megállásra kény
szerít tehetetlenségem. Előttem a tornyosúló munkák hatalmas mezeje, 
előttem a beláthatatlan aratótábla földje és én sokszor megtorpanok a fel
adat nagysága előtt. — Sokszor megállít a bűn; vagy mások gonoszsága, 
vagy saját bűnöm. A bűn nemcsak megállít, hanem nem egyszer el is 
gáncsol, a földre ejt. E megállásokon kívül naponként meg kell állanom az 
én csendes órám elérkezésekor. Ez a megállás azonban nem megtorpanás, 
nem is elbukás, hanem a csendes órára való áldott előkészülés; Isten szőlője 
munkásának csendes számadó megállása az ő Ura előtt.

November 2. Ne jöjj ide közel, amíg el nem csendesedtél! Zsolt. 46, 11. 
A megállást az elcsendesedés követi. Ez is a csendes órára való készülődés. 
Lassanként elnémul számomra a világ zaja, minden földi hang. Lelkem 
Isten hangja után vágyakozik. Én magam is elcsendesedem; ajkam csak 
ennyit suttog: Imhol vagyok (II. Móz. 3, 4.) Imhol az Urnák alázatos 
szolgája a csendes óra előtt alázatosan, csendben várja Urának szavát.

November 3. Ne jöjj ide közel, amíg figyelni nem tudsz! Péld. 16, 20. 
Életem útján való megállásomnak és elcsendesedésemnek célja nagyon 
sokszor a figyelés, de sajnos nem mindig az Ur igéjére, hanem a világ 
szavára való figyelés. Érzékszerveim fogékonyak, értelmem feltárúl, de 
nem mindig Isten igéje, hanem e világ hangja előtt. — Mózes a csipke
bokor lángjában is az Ur szózatára figyelt. Tudok-e én is így figyelni, 
tudok-e én is így Istenre tekinteni és reáhallgatni? Ettől függ csendes 
órám áldása.

II. Csendes óra — nehéz óra.
November 4. Hangos a világ. I. Ján. 2, 16. I. Pét. 5, 8. A világ, az én 

világom is hangos a kérdésektől és a hiú kívánságoktól. A világ a maga 
csábító szirénahangjával sokszor beleénekel, vagy pedig a maga ijesztő
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fenyegetésével beledörőg az én életembe és nehézzé teszi számomra d csen
des órát. E világ hangja sokszor elnémítja számomra Isten szavát nem 
azért, mintha Isten szava nem volna elég erős, hanem azért, mert az én 
fülem és szivem inkább e világ hangjának fogására van beállítva.

November 5. Hangosak az emberek. Mát. 2, 28. 21, 15. Az emberek 
hangosak örömükben, bánatukban, szeretetükben és haragjukban annyira, 
hogy sokszor terhemre vannak. Hányszor lesz ezért az én csendes órámból 
hangos óra! Hiába akarok az emberek hangossága elől elmenekülni, utolér 
az engem, ha másként nem, az irigység, a rágalom, a rosszakaratú áská- 
lódás alakjában és megnehezíti csendes órámat.

November 6. Hangos vagyok magam is. Mát. 5, 34—37. 7, 1. Hangos 
vagyok, amikor igazságomat akarom bizonyítgatni Isten és az emberek 
előtt; amikor saját magam védőügyvédévé akarok Istennel szemben lenni, 
amikor túlkiabálom, túlharsogom Isten szavát. — Hangos vagyok, amikor 
felebarátaimat szeretetlenül ítélgetem, szemforgató farizeussá változom. 
Pedig de jobb volna nékem, ha el tudnék némulni és a csendes órában 
magamba tudnék szállni!

November 7. Hangosak az én bűneim. Ján. 9, 34. Zsolt. 27, 7. Amikor 
én túlkiabálom Isten szavát, ugyanakkor bűneim túlharsogják lelkiisme
retem hangját, hog yelnémítsák számomra Isten beszédét. Sajnos, ez nem 
egyszer sikerűi is nékik. — Meglevő bűneim mellett eddig elkövetett vét
keim mint vádoló kisértetek járnak fel, nyugtalanítják lelkemet, elveszik 
nyugalmamat, megszüntetik keblem békéjét és nehézzé teszik számomra 
a csendes órát Az apostollal kétségbeesetten sóhajtok fel: Óh én nyomo
réit ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből? (Róm. 7, 24.)

November 8. Hangos az én hitvallásom. I. Kor. 9, 27. Pál apostol meg
érezte azt, hogy mily óriási veszedelem rejlik a mi hivatásunk hangos vol
tában. Beszélünk, prédikálunk és azt gondoljuk, hogy a mi predikálásunk 
csak másoknak szól; ebben a gondolatban megnyugszunk, többre nem is 
vágyódunk. Mintha a mi hivatásunk csak a hangos beszéd és a prédikálás 
volna. Mintha mi nem esnénk ugyanolyan megítélés alá, mint azok, akik
nek mi prédikálunk. Minden vasárnap istentiszteletet tartunk és sokszot 
magunknak nincs istentiszteletünk, mert hivatásunk hangossága nehézzé 
teszi, elrabolja tőlünk a csendes órát és annak áldását.

III. Csendes óra — kötelese óra.
November 9. Erre kötelez Isten parancsa. Ezs. 45, 22. Az Istenhez 

térés első feltétele az elcsendesedés. A világ előtt hangoskodhatunk, Isten 
előtt magunkba kell szállnunk. Isten arra kötelez, hogy porban és hamu
ban térjünk meg előtte. A mi Isten előtti megtérésünknek nincsenek hangos 
kitörései, csak csendes könnyei. Erre a csendes megtérésre kötelez engem 
Isten a csendes órán.

November 10. Erre kötelez Jézus példája. Luk. 5, 16. Jézusnak is vol
tak csendes órái. Többször félrevonúlt és csendben, imádsággal töltötte 
idejét. Jézus egész élete csendes élet volt, hiszen az egykori történetírók 
közül is alig emlékezik meg róla valaki. Ha őt fogadom el vezéremül, ha őt 
követem, akkor nékem is sokszor ki kell magamat szakítanom e hangos 
világból egy-egy csendes órára. Erre kötelez Jézusom példája.
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November 11. Erre kötelez a Szentlélek munkája. Ján. 3, 5—9. A 
Szentlélek legkézzelfoghatóbb munkája az első pünkösd történetében áll 
előttünk. Bár a Szentlélek az apostolokra kiöntve megoldotta azok nyelvét, 
de ezt megelőzte és követte az apostolok csendes órája. Igaz, hógy a Lélek 
az egyházban azóta is nagyon sokszor az Ige által, az igehirdetésben végzi 
a maga munkáját, mégis a Lélek igazi munkája nem maga az igehirdetés, 
hanem annak a lelkekben végbemenő hatása. Megragadja lelkemet a Szent
lélek, hogy csendesedjem el és amig a legcsendesebb vagyok, Isten lelke 
addig végzi az én lelkemben a legáldottabb munkát. A csendes órára en
gem a Szentlélek munkája kötelez.

November 12. Erre kötelez lelkem vágyódása. 42. zsoltár. A világ és 
az élet hangosságában elfárad az én lelkem és Istenhez kívánkozik. Az én 
híveim ily irányú vágyódása kielégülést nyer a vasárnapi igehirdetésben 
és istentiszteletben. Az én Istenhez kívánkozásom órája a csendes óra. 
Sokszor szinte elemi erővel követeli lelkem ezt az órát, különösen a gyöt
rődés és keserűség idején, amikor, mint a szarvast a vadász, lelkemet 
üldözőbe veszi e világ és nincs kihez meneküljek. Istennél nyugalmat 
találok.

November 13. Erre kötelez bűneim terhe. Mát. 11, 28. Csendes órám
ban Istenhez térít nemcsak mások üldözése, hanem saját bűneim súlya és 
igája is. Bűneim ólomsúilyal nehezednek lelkemre, teherré teszik életemet, 
fáradttá teszik lelkemet. Hová mehetnék terhemmel? A golgotái keresztfa 
árnyéka nagyon jó hely nekem a megpihenésre, bűneim lerakására. Ide 
vezet az én csendes órám, ide kényszerít engem bűneim terhe.

November 14. Erre kötelez a megszokás hatalma. Mát. 19, 20. Ne be
csüljük le a csendes órának ezt a rugóját! Hogy a megszokás mily óriási 
hatalom, azt a nevelők és azok között is elsősorban a szülők tudják. Ta
pasztalhatjuk ezt azonban saját magunkon is. Hány lelket mentett már meg 
a megszokás hatalma Isten és az ö  szent országa számára! Legalább is 
annyit, mint amennyit ugyanez a hatalom már a kárhozatba vitt. Hozzá kell 
szoktatnom lelkemet a csendes órához, hogy a megszokás hatalma akkor 
is kötelezzen erre, amikor időm nem akarná engedni, vagy magam nem 
óhajtanám a csendes órát.

IV. Csendes óra — áldott óra.

November 15. Áldottá teszi számomra Isten igéjét. Máté 13, 2—23. 
A csendes óra egyrészt előkészítő munka lelkem talaja számára, másrészt 
Isten igéjének magvetése. Előkészíti lelkemet ez órára a bűnbánat, áldottá 
teszi ez órán lelkemben az Isten igéjét az Isten kegyelme.

November 16. Áldottá teszi számomra az imádságot Máté 6, 6. Ján. 
4, 13. Csenden órámon én nemcsak kapok, hanem adok is valamit. Szívem 
Isten felé tárul és imádságba önti érzéseit, gyötrődéseit, vágyódásait és 
reménykedéseit. Az én titkos kamrám négy falának csendje áldottá teszi 
számomra a lélekben és igazságban elrebegett imádságomat.

November 17. Áldottá teszi számomra a bűnbánatot. Zsolt. 51, 19. 
Csendes órám állandó tárgya bűneim megvallása, bűnbánó szívem kö
nyörgése. Remélhetnék-e, várhatnék-e anélkül bűnbocsánatot, újjászületést,
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kegyelmet? Áldott az óra, amelyben az őszinte bűnbánat könnyei pötty
nek alá arcomról, áldott az én csendes órám, valahányszor azon bűneim
mel foglalkozom!

November 18. Áldottá teszi számomra a kegyelmet. II. Kor. 6, 1. Amíg 
alá nem szállók a bűnbánat mélységébe, addig nem látom meg Isten ke
gyelmének magasságát. Hogy ezt meglássam, ahhoz a töredelem mellett 
hitre van szükségem. Töredelem nélkül nincs hit, hit nélkül nincs kegyelem, 
kegyelem nélkül nincs élet. Isten kegyelme szétárad e világon, kiárad rám 
is. Hogy hiába ne vettem légyen Isten kegyelmét, hogy áldássá váljék az 
számomra, azért van szükségem csendes órámon erősbödő hitre.

November 19. Csendes óra áldott óra; áldássá válik saját magam szá
mára. 1. Kor. 15, 10. A csendes óra összekötő hid múltam és jövőm, bűnös 
szivem és Isten kegyelme között. A csendes óra templom, amelybe fárad
tan, megtörtén menekülök, amelyből felfrissülve, megújulva lépek ki a2 
életbei a munkatérre. Csendes órám legnagyobb áldását saját magam él
vezem.

November 20. Áldássá válik hozzámtartozóim számára. Kol. 3, 18—25. 
Csendes órám hatása alatt nemcsak magamat látom másnak, hanem azokat 
is, akiket Isten akarata és kegyelme a családomban és hajlékomban reám 
bízott. Másnak látom a családtagok közötti viszonyt. Csendes órám érteti 
meg velem, hogy családi életemet az alázat, a szeretet és szolgálat teheti 
boldoggá. Áldom Istent nemcsak családomért, hanem csendes órámnak 
családom életében érezhető áldásáért.

November 21. Áldássá válik gyülekezetem számára. Máté 5, 16. I. Pét. 
5, 2, 3. Csendes órám áldása az én gyarló életemen keresztül kisugárzik 
a gyülekezet életébe. Ha még oly gyarló, még oly bűnös is életem, Isten 
az én életemben rejlő jót példává tudja tenni, világosságként tudja ragyog- 
tatni gyülekezetem előtt. Másik áldása csendes órámnak, hogy ennek segít
ségével tudok gyülekezetem életébe hivatásomhoz méltó módon, mint lelki- 
pásztor beléilleszkedni. Csendes órám érteti meg velem hogy nékem fel
adatom a nyáj legeltetése, gondozása, nem pedig az azon való uralkodás, 
annak megítélése, vagy kizsákmányolása.

November 22. Áldássá válik egyházam számára. II. Kor. 11, 28. Pál 
apostol naponként viselte az összes gyülekezetek gondját, mert közösséget 
érzett azokkal. Csendes órámon döbbenek arra a tudatra, hogy nekem 
nemcsak családom és gyülekezetem, hanem egyházam is van. Egyházam, 
amely nemcsak bizonyos munkatöbbletet jelent a számomra, hanem annak 
gondját az én naponkénti zaklattatásommá keli tennem. Imádkoznom, dol
goznom kell egyházamért. Erre ad alkalmat és erőt az én csendes órám.

November 23. Áldássá válik Isten országa számára. Máté 20, 1. A 
csendes óra érleli meg lelkemben és helyezi lelkiismeretemre azt a gondo
latot, hogy van az én életemnek egy transcendens oldala is, hiszen végső 
eredményben én az Ur szőlőjének vagyok a munkása, Istennek vagyok a 
sáfára. Minden csendes óra beszámolás Isten országa javára végzett, avagy 
elmulasztott munkámról. Nem egyszer épen a csendes óra hatása alatt 
leszek haszontalan szolgából hű sáfárrá.

November 24. A csendes óra áldása a hit. Rom. 5, 1. Jól tudom, hogy 
a hit nem az én érdemem, nem e világ ajándéka, hanem Isten adománya.
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Mégis hogy ebben az áldásban részesülhetek, ebben nem csekély szerepe 
van az én csendes órámnak. Csendes órám az a kapcsoló pont, ahol hitem
mel bekapcsolódhatom Istenbe és nem bocsátom el, mig meg nem áld 
engemet. Amikor pedig hitem az élet hullámverésében gyengének bizonyul, 
akkor is a csendes óra az a forrás, ahol hitem megújúl, megerősödik. Áldom 
érte Isten szent nevét.

November 25. A csendes óra áldása a szeretet. Ján. 3, 16. Máté 22, 
37—39. Csendes órámban zavartalanul élvezem a legnagyobb áldást, Isten 
szeretetét. Lelkem megfürdik az Ő szeretetének melegségében. De nem
csak élvezem, hanem értékelni is tudom Isten szeretetét. — Isten szeretete 
mellett drága értékké válik számomra felebarátaim szeretete, melynek ál
dása a csendes óra perceiben rajzolódik ki előttem. — A csendes óra végül 
kötelességemmé teszi a szeretetet; fényszóróvá teszi életemet, Isten sze
retetének melegséget és áldást sugárzó fényszórójává.

November 26. A csendes óra áldása a reménység. Róm. 5, 5. Szegény
nek drága kincs a hit, tűrni és remélni megtanít. A reménység a hitnek a 
virága. Ha hitem van, reménységem is van. Ha nincs reménységem, elve
szett a hitem, megszűnik életem. Életem addig élet, míg a reménység táp
lálja. Ha megszűnik reménységem, haldoklássá válik életem. A reménység 
teszi színesebbé, gazdagabbá életemet. Reményeim életrekelésének áldott 
ideje az én csendes órám.

November 27. A csendes óra áldása a békesség. Róm. 5, 1. Csendes 
órám összefoglaló, egyetemes áldása: békességem van Istennel. Tud-e né
kem ez a világ ennél drágább, vagy ilyen drága ajándékot adni? Zúghat 
körülöttem a világ, tajtékozhat életem hajója alatt a tenger hulláma, szi
vemben békesség honol, mert csendes órámon megbékéltem önmagámmal, 
megbékéltem Istennel.

Atyám! Szent áhítattal készülődtem a csendes órára, remegő szívvel 
álltam meg a csipkebokor előtt.

Csendes órámon elcsendesedtem, keresztem és bőneim súlya alatt 
odaroskadtam lábaid elé. Megérkeztem Hozzád.

Te pedig megfogtad kezemet. Szelid hangon igy biztattál: Bízzál 
fiam, a te hited megtartott tégedet!

Idejöttem félelemmel és eltávozom hivatásom útján hitemben meg
erősödve.

Legyen áldott az én csendes órámért a Te szent neved! Ámen.

Dr. Győrffy Béla
felpéci lelkész.
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Első ige.

És Luther mondotta. . .
A Biblai az én mindenem, — az a könyv, amely új életet 

tud hozni e nyomorult szegény életbe. — A tipológiának legelő
kelőbb leckéje és stúdiuma az, amely a Krisztust akarja velem 
megismertetni, akiről a Biblia minden szava beszél. Tehát a 
Biblia azért van, hogy ne a szavakért lássam szentnek Jézus 
Krisztust, hanem a Krisztus Jézusért lássam szentnek a szavakat. 
Ezért mondja Péter II. levele 3. részének 18. versében: „Növe
kedjetek a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak is
meretében" és mondja Jézus is János 5, 39-ben: „Tudakozzátok 
az írásokat, melyek bizonyságot tesznek rólam." Ezt az előkelő 
leckét és stúdiumot homáiyosítja el és akadályozza meg az ör
dög, amikor embereket tesz barátainkká és elidegeníti tőlünk 
a Jézus Krisztust. Ebből megtudjátok azt is, hogy az ördög az, 
ami az ésszel méri, igazítja, értelmezi és magyarázza az írásokat 
és veszi ki belőlünk az imádságot, mely pedig a Jézushoz vezet. 
Viszont pedig megtudjátok azt is, hogy az imádság a Szentlélek 
munkája mibennünk, az a preceptor és mester, kitől igyekezzünk 
minél többet tanulni. A megpróbált ember így jut a Bibliához és 
annak sok szent szaván keresztül a Jézus Krisztushoz, ahhoz, aki 
érettünk meghalt. A legnagyobb jótétemény és a legértékesebb 
kincs az a halál, melyet a Fiú elszenvedett értünk. Ez az én tipo
lógiám. Ez az én vigasztalásom.

Az iskolás theológusoknak a Szentírásban való spekulálga- 
tása csupa hivalkodás és az emberi észnek tornája. Erről sokat 
olvastam Bonaventurában, aki majd megsüketített. És azt ke
restem könyveiben, hogy hol, hogyan és miként egyesülhetne 
lelkem az Istenével. Azonban csak azt tudhattam meg tőle, 
hogy mi választ el az Istentől úgy hogy vele soha sem egye
sülhetek. Amit az észnek és akaratnak egyesüléséről mond, 
az is mind csak fráziskergetés és fantáziafaragás. Az igazi 
spekulációs theológia : a gyakorlati theológia. Ez a the- 
lógia pedig azt mondja: Higyj a Jézus Krisztusban és tedd 
meg mindazt, ami a kötelességed. A misztikus thológiáról is az 
a véleményem: Dionysiusz erősítgette meg bennem, hogy mese 
az és hazúgság. A szójátékok tömkelegé. Olyan, mint a Plátóé: 
a semmi minden és a minden semmi. Ami nem a Jézussal, annak 
szenvedésével, halálával és feltámadásával foglalkozik, az lehet 
minden, lehet semmi, ki aminek akarja, csak éppen theológia 
nem. Ami pedig nem theológia, az legyen az ördögé, azokkal 
együtt, akik a spekulációt tipológiának minősítik. Ezek közé 
számítom én a Zwinglit. is, meg a szakramentáriusokat is és azo
kat, akik azt állítják, hogy a Krisztus teste a kenyérben van, de 
csak szellemileg, mert mi csak a kenyeret látjuk. Ez azt jelenti, 
hogy az én eszem csak azt látja, amit érzékelhetek. Szegény em-
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bér az ilyen, mert minket az tart meg, amit érzékeink nem lát
nak és azok a látások, melyek érzékeinken kívül esnek. Ez a 
megtartás: a mi hitünk. Ennek értelmezése: a mi theológiánk.

Az Ige mellől ne tágítsatok, mert ez a mi kardunk . . .  Én a 
Szentírás fundamentumaival és textusaival szereltem le összes 
elleneimet és könnyen, mert ők mindig csak magukból idéznek 
és élénk észjárással, meg egyéb szellemeskedéssel akarják el
takarni az írásban való járatlanságukat. Ez azonban rosszul si
kerül nekik, mert mindent el lehet takarni, csak a Szentírásban 
való járatlanságot nem. Ezt tudni kell!

A Bibliában csak az lesz járatos, aki szorgalmasan hittel 
olvassa és imádkozás nélkül nem prédikál belőle. Én azt mondom 
nektek, ha szert fogunk tenni erre a jártasságra, az evangélium 
egyháza megmarad és Biológiája feje és császárnője lesz az 
összes fakultásoknak és művészeteknek. Ha nem úgy lesz, akkor 
elpusztulunk még akkor is, ha az összes fakultások és művésze
tek meg is védenének. És erre a járatosságra azért is szükségünk 
van, mert ez neveli azokat, akik az egyháznak megmaradását 
biztosítják theológiájukkal.

Mi tehát feladatunkat csak akkor teljesíthetjük, ha állan
dóan az írást olvassuk. És csak egy drága kincset ismerek: a 
Szentírást. Boldogságomnak ez a forrása. Üdvömnek, békessé
gemnek ez a biztosítéka. De ez csak akkor lesz kincs, forrás, 
biztosíték, ha mindig velem van és mindig tiszta. Aki csak időn
ként nyúl e könyv után és úgy, hogy azt mások bölcsesége és 
véleménye üvegén át olvassa, tehát tisztátalan szemmel, magára 
vessen, ha kishitűség vagy kétségbeesés lepi meg. Ezért ajánlom 
figyelmetekbe a 119. Zsoltár 21. versét: „A kevélyeket meg
dorgálod; átkozottak, akik elhajolnak parancsolataidtól."

Heinrich Stuhrmann: „Und Luther sprach“ 
című gyűjteményéből közli: Dörmer Frigyes.

Tanulmányok.

A templomlátogatás lanyhulásának oka.*)
— Folytatás. —

Érdekkeltés a keresztyén ember érzésvilágában. Két példán 
keressük meg, hogyan kell érzéseket kelteni a keresztyén ember
ben. Az egyik legyen sajátosan praktikus, a másik általánosan 
vallásos tárgyú igehirdetési anyag. — Gyakorlati téma legyen ez: 
„Óvakodjatok attól, hogy magatoknak esztelenül felesleges 
szenvedést okozzatok!" — A másik legyen ez: „Legyetek hűek

*) Niebergall Fr. „Wie predigen wir dem modernen Menschen?" c. 
műve alapján. — Ford. Kutas Kálmán.
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Jézus Krisztushoz, a ti Uratokhoz és Üdvözítőtökhöz!" Az a kér
dés, hogyan kell a képzeteket kiválasztani és elrendezni. Tagad
hatatlan, hogy a gyakorlati téma rögtön érdeklődést kelt és 
megértésre talál, mert többé-kevésbbé minden ember gyötri ma
gát feleslegesen. A hallgatóság felfigyel arra, hogy mikép gyötri 
magát az ember akkor, mikor túlságosan érzékenyen vesz kicsi
nyes dolgokat, mikor a gondok túlságosan érzékeny latolgatása, 
a barátokkal és ellenségekkel való civódások tönkreteszik a lel
kinyugalmat. Pompás prédikációt lehet adni, ha az ember a kér
dést lélektanilag helyesen fogja me?. Tehát a feladat az, hogy 
alaposan fontoljuk meg a beszéd tartalmát, továbbá azt. hogy 
mily motívumokat, mikép használjunk fel, hogy ezek segítségé
vel e gonosz ellenséget elűzzük.

Ezúttal ne vegyünk figyelembe semmiféle textust. A kiin
dulópont az legyen, hogy észszerű motívumok segítségével igye
kezzünk az emberek érdeklődésére hatni, megindulni azon az 
úton. amelynek végső állomása, hogy az emberek akaratát be
folyásoljuk s így rábírjuk őket arra, hogy hagyjanak fel a feles
leges öngyötrődéssel. Melyek legyenek ezek az észszerű motí
vumok? Értessük meg, hogy a folytonos tépelődés árt az egész
ségnek, tönkreteszi a lélek nyugalmát és derűjét, fenyegeti az 
akarat erejét, feldúlja a szellemi erőket. Ha az ember példákon 
világítja meg ezeket a károkat, remélheti, hogy biztos hatást ér 
el. De ne elégedjünk meg ilyen racionális motívumokkal, igye
kezzünk közvetlenül is hatni, kedélyre ható motívumokat is moz
gásba hozni, igyekezzünk a fantáziára és a magasabbrendű lelki 
erőkre hatni. Ezt úgy érjük el, ha a hallgatóság elé állítjuk va
lamelyik, a történelemből ismert személyiséget, vagy pedig esz
ményi alakot rajzolunk s szemléltetjük, hogy ők mikép küzdöt- 
ték meg harcukat az önkínzás gonosz démonai ellen, míg végre 
föléjük kerültek. Vagy igyekezzünk egy eszményi embernek az 
alakját adni s jellemezni azt a boldogságot és békét, amely ilyen 
ideális ember tulajdona. Vagyis eszményi képet adjunk az embe
rek elé, vágyódást ébresszünk, hogy igyekezzenek ők is ilyen 
eszményi emberekké válni. De a legeslegmélyebb lelkierőket ak
kor hozzuk mozgásba, ha Jézusra utalunk. A beszéd célja az le
gyen, hogv a földiekről az égiekre, a tökéletlen emberekről Jé
zusra, az Istenemberre irányítsa a tekintetet, aki a mi lelkünket 
is betölti fénnyel, melegséggel s elűzi a nyugtalanság gonosz 
szellemeit. Nem kell-e Jézus váltságát mindennél feljebb helyez
nünk, ha ilyen földi gyötrődésektől is megvált? Hát az Istenben 
való békesség nem kívánatos-e, amikor nagyon alacsony és ki
csinyes izgalmak közül is kioldja lelkünket?

Ha beszédünkben van képzelet, erő és kedély, úgy hatni fog 
a hallgatóság képzeletére és kedélyére. A szívek átmelegszenek, 
ha a szeretet és a meggyőzés teljes erejével szólunk; a kedélyi 
élet boltozatán borongó felhők szétfoszlanak s előtetszik az égi 
magasság, biztató csillagaival. Mert ugyan ki nem hall szívesen 
a nagy és örök dolgokról? A legtöbb hívő napsugarat visz ma
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gával, — az egyik a kedélyében, a másik az emlékezetében viszi 
azt s a gyötrő gondokkal megterhelt, meghasogatott szívek há
lásak maradnak a lelkipásztor iránt, ha a szószékről úgy szólt, 
hogy a lélek legsötétebb zúgaiba is belelátott s oda napfényt 
bocsátott be. S hálásak maradnak azért is, ha néha egy-egy erő
teljes igehirdetéssel olyan hatalmas szélvihart támaszt, amely 
átsöpör a lelkeken és onnan kiragadja magával a sötétség 
hatalmait.

Milyen eszközökkel lehet felébreszteni az érzéseket? Ez az 
a kérdés, amelyre a következőkben feleletet kívánunk adni. 
Közelebbről: a templomlátogatóban maradandó hűséget és oda
adást akarunk ébreszteni a Megfeszített iránt. Milyen eszközök
kel igyekezzenek az igehirdetők ezt a célt elérni? Néha hamis 
úton járnak. A szónok igen gyakran úgy igyekszik érzéseket éb
reszteni, hogy azt mondja: „az Ür Jézus szenvedésének eredménye 
az legyen, hogy mi odaadást és lelkesedést érezzünk az ő  isteni 
lénye iránt, úgy ahogyan ez mindig történt is.“ Ezután vázolja 
az odaadást és dicsőíti a lelkesedést. Ez azonban hamis módszer. 
Fonák elgondolás, hogy egy érzés elméleti, gondolati tárgyalá- 
sável képesek vagyunk érzéseket ébreszteni. Ez rendesen nem 
következik be. Az, hogy folytonosan emlegetjük az Üdvözítő 
iránti odaadást, lelkesedést, maga a szó, a fogalmi kijelentés nem 
támaszt sem odaadást, sem lelkesedést. Szavak, fogalmi meg
határozások segítségével érzéseket kelteni ahhoz hasonlatos, 
mint mikor a fagyoskodót oly kép mellé állítjuk, amelyik tüzet 
ábrázol és azt mondjuk: itt van a tűz, melegedj mellette! Az ér
zés útja rendszerint az értelem kapuján át vezet, de ezt a kaput 
nagyon sokszor elvétjük, vagy pedig fogalmakkal hatolunk abba. 
Már pedig az érzelmekről szóló beszéd nem érzelmeket kelt, ha
nem csak képzeteket az érzésekről. Sőt az érzés, vagy a lelkese
dés fogalma rendesen még el is sorvasztja a már meglévő 
érzést. A lélektan ugyanis azt tanítja, hogy az érzés és a képzet 
két különféle fajtájú elem, amelyek az öntudatban nem szoktak 
egyidőben jelentkezni.

A másik igen gyakori hiba, amikor a homiléta úgy kívánja 
célját elérni, hogy felhívja a hallgatóságot: itt az idő és az alka
lom arra, hogy lelkesedjék. Efféle formában: „Szeressétek a ti 
Uratokat, a megfeszített Krisztust! Érezzétek át mélyen a Meg
feszített fájdalmát! Ejtsen hatalmába benneteket az ö  szemé
lyiségének nagysága! Dicső Üdvözítőnk Ő! Helyezzük szívünket 
drága kezébe!" Az ilyen tónus szintén nem helyes. Ahogy nem 
tudunk érzéseket ébreszteni azzal, hogy az érzés fogalmát defi
niáljuk, ép olyan képtelenség parancsszóval lelkesedést kelteni. 
A lelkesedések jövő-menő vendégek, akiknek megvan a maguk 
törvénye, amely szerint feltűnnek és eltávoznak. Jönnek, ha 
valami alkalom életre támasztja őket s elhalványodnak, ha az 
életrekeltés frissessége tovaszállt, — parancsszóval létre hívni 
nem lehet.

Akadnak azután olyanok is, akik úgy igyekeznek célt érni,



464

hogy előszámlálják, mily előnyökkel jár, ha mi az Úr .Jézus iránt 
lelkesedünk. Milyen haszna van az odaadásnak. Ez mindénesetre 
hajlandóságot kelt egyesekben, hoey a Jézushoz vezető útra 
térjenek, kiváltkép, akik látják ennek előnyeit, mint pl. a bűnök 
bocsánatát, a megváltást. Azonban nem tanácsos egy prédiká
ciót ily fejtegetésekkel kitölteni, már csak azért sem, mert az 
ilyen fejtegetés a „cél és eszköz" kategóriájába, tehát értelmi 
területre tartozik, ami mindig bizonyos érzelmi hűvösséget je
lent. Az ilyen motívumok beleillenek ugyan a beszéd közepébe, 
azonban a hangulatot és kedvet máskép kell felkelteni, közvet
lenebb módon.

Helyes utak. A most vázolt módszerek hamisak, mert ellen
tétben állnak az érzelemkeltés legbensőbb természetével. A leg
jobb mód érzelmek keltésére az, ha magát a tárgyat adjuk, melv 
iránt rokonszenvet akarunk a lelkekben kelteni. Ne felejtsük azt 
sem, hogy érzést csak érző ember tud kelteni.

Régi magyar liturgikus imádságok 
az egyházi év ünnepeire.

Az /598-ból származó Keresztúri Agenda tartozékát képező 
„Az evangéliomok, es epistolak: mellyeket esztendő áltál szok
tak az keresztyeneknek Gyüleközetibe olvasni, es hirdetni'4 című, 
Lethenyei István összeállításában használatba került lectionarium 
1614-bő\ és 7637-ből való kiadásának a soproni líceumi könyv
tárában meglevő egy-egy példánya alapján közli:

Dr. theol. Jánossy Lajos
j • egyetemi tanár.

73. Minden szentek ünnepén (november 1-én). — Ep.: Jelen. 
7:2—12. — Ev.: Máté 5:1—12.

Ür Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk, hálát adunk 
mi tenéked, hogy az te Sz. Fiadért, Krisztus Jézusért az te igéd
nek és Sz. Lelkednek általa minket az boldogságnak és az idves- 
ségnek hoztál útjára: Kérünk is tégedet, hogy minket, míg e föl
dön élünk, az Te Sz. Lelkednek általa úgy vezérelj és igazgass, 
hogy lelki szegények, engedelmesek, igazság éhezők és szomjú- 
zók, irgalmasok, tiszta szívűek, békesség szeretők és háborúság 
szenvedők lehessünk, és az Te szent Fiadnak, a Krisztus Jézus
nak általa megmaradhassunk híveknek, és szenteiddel mind
örökké tartó boldogságban élhessünk. Ugyan azon Te szent 
Fiad, mi Urunk Jézus Krisztus által: ki Te veled és az Szentlélek
kel egyetemben él és uralkodik, Isten, mindörökkön örökké. 
Ámen.
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74. Szentháromság ünnepe után XXIV. vas. — Ep.: Koloss. 
1:9_ 14. _  Ev.: Máté 9:18—26.

Mindenható Űr Isten, ki az te Sz. Fiadnak általa a bűnnek 
bocsánatát és az örök halálból való megszabadulást megígérted: 
kérünk Tégedet, erősíts meg minket az te Sz. Lelkednek általa, 
hogy mi az te kegyelmességedben való bizalomban az Krisztus 
által naponként öregbedjünk és ez reménységben megmaradhas
sunk, hogy meg nem halunk, hanem csak elaluszunk, és az te Sz. 
Fiadnak, Jézus Krisztusnak általa az végső napon ismét fölser
kenünk. Ugyanazon Te szent Fiad, mi Urunk Jézus Krisztus által: 
Ki Te veled és etc. Ámen.

75. Szentháromság ünnepe után XXV. vas. — Ep.: 1. Thess. 
4:13—18. — Ev.: Máté 24:15—28.

Ür Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk: hálát adunk 
mi te-néked, hogy minket az te igédnek általa az veszedelmes 
tévelygésből kihoztál és az te irgalmasságodnak világosságára 
vittél: Kérünk is tégedet, hogy irgalmasan tarts meg minket ez 
világosságban és oltalmazz meg minket minden tévelygéstől és 
hitetlenségtől, hogy mi hála adatlanok ne legyünk, és hogy az te 
igédet meg ne utáljuk, se háborgassuk, miképpen az sidók; ha
nem hogy teljes szívvel fogadjuk, életünket az szerint rendeljük 
és minden bizodalmunkat csak az te kegyelmességedbe és az te 
Fiadnak, Krisztus Jézusnak velünk való jótétében vessük: Ki te 
veled és az Szent Lélekkel él és uralkodik, Isten, mindörökkön 
örökké. Ámen.

76. Szentháromság ünnepe után utolsó (XXVI.) vas. — Ep.: 
II. Péter 3:3—13. — Ev.: Máté 25:31—46.

Ür Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk: hálát adunk 
mi tenéked, hogy te minket az te Sz. Fiadért, az Krisztus Jézus
ért, Sz. Lelkednek általa, az Te keresztyénid és áldottid közibe 
hoztál: kérünk is Téged, hogy azon te Szent Lelkednek általa 
úgy igazgass és vezérelj minket, hogy az te kedves akaratod sze
rint élhessünk, tégedet teljes életünkben dicsőíthessünk és fele
barátainkhoz atyafiúi szeretenek cselekedeteivel lehessünk, — 
hogy mikor az te szerelmes Sz. Fiad, az Krisztus Jézus ez világ
nak megitéletire eljövend, az te áldottid között találtassunk, az 
juhok közibe állattassunk, az igazakkal örök boldogságra vitet- 
tessünk és az Te országodban tevéled és az te Szent Fiaddal és 
Szent Lelkeddel, mindörökkön örökké élhessünk. Ámen.
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Vasárnapi ás ünnepi beszédek, 

ítélet — felmentés.*)
S zen th árom ság  u tán i 24. vasárn ap ra .

Máté 25, 31—46.
Egyszer mindannyiunkra elkövetkezik az ítélet napja. Azért 

nem kételkedhetünk ebben, mivel az ítéletnek fölénk tornyosuló 
zivataros fellegei előrevetik árnyékukat. Szüntelenül vonulnak 
át fejem fölött azok a felhők, amelyeknek dörgését hallom és 
amelyeknek vonagló villámait látom. Tagadjam-e hát, hogy van 
végítélet? Ez átvonuló felhőknek egyike bizonyára majd az 
utolsó lesz s ez fogja hozni az ítéletet. Villáma megsemmisíti azt, 
ami megérett a megsemmisülésre s dörgéseitől a körülöttem 
lévő levegő úgy megtisztul majd, hogy világosan és határozot
tan fogom látni magamnak és a világnak valódi értékét.

Négyszeres ítélet vonúl át életemen. Amit megteszek, vagy 
amit megtenni elmulasztok, azt megítélik az emberek. Ez néha 
nagyon kényelmetlen. Akinek a nyilvánosság előtt kell tevé
kenykednie, meg kell szoknia a bírálatot. Nemcsak nekünk lel
készeknek. Láttuk, hogy kortársaink bírálata nem kíméli az 
uralkodókat sem. A tetteink: szülötteink. S az atyák gyakran 
hajlandók, hogy elnézők legyenek gyermekeikkel szemben, s 
inkább a jót, mint a rosszat lássák meg. Mi a tetteinket csak az 
egyik oldalról tekintjük, — s az emberek ítélete mutatja meg 
nekünk a másikat. Meg kell tanulnunk, hogy felebarátaink ke
ményebb ítéleteiből kicsendülni halljuk az igazság szavát, amely 
az Isten szava, s amely a nép szavában megszólal. Csak akkor 
lesz meg a jogunk és az erkölcsi erőnk, hogy megvessük az 
illetéktelen bírálatokat, ha elég férfiasak vagyunk teljesen meg- 
hajlani mások igazságos ítélete előtt. Csak akkor mondhatjuk: 
„Nekem mindegy, ha ti elítéltek engem!“

A kortársaink ítéleténél még súlyosabb a későbbi nemzedékek 
ítélete. Szabályul lehet felállítani azt, hogy a nagy szellemeket 
a kortársak nagy része félreismerte. A korán élvezett dicsőség 
hamarosan elszálló tömjénfüstöt jelent. Akiket a koruk a leg-

*) Az itt következő három beszéd közül a fenti „ítélet—Felmentés" 
címűnek Geyer Ch., a következő kettőnek pedig Rittelmeyer F. a szerzője. 
Mindketten nürnbergi lelkészek voltak s együtt adták ki egyházi beszédei
ket két kötetben (Gott und die Seele. 1906. — Leben aus Gott. 1911.) E 
prédikációs-könyvekről azt mondja Niebergall, hogy egyetlen egyházi be
szédkötet sem volt olyan feltűnő és korszakalkotó hatású, az egyházi be
széd irodalmában, mint e nürnbergi lelkészek két kötete. Geyert és Rit- 
telmeyert magas lelki kulturáltság, a művészet és irodalom terén való 
nagy jártasság, miszticizmusra való hajlam, a pietizmusra jellemző egyéni 
közvetlenség, s egyéni vallásos élmény, erős képzelet és kedélyi élet jel
lemzi. Beszédeik tele vannak eredeti és meglepő, erőteljesen ható fordula
tokkal. Geyer pedagógiai, Rittelmeyer művészi hajlamú egyéniség, de 
mindkettő „a legtisztább hit szinaranyában megmerítve" (Niebergall) adja 
tanításait. A fenti három beszédet kissé rövidítve adjuk,



tágasabbra emelt, mivel rtetii nagyón emelkedtek a koruk fölé: 
rendszerint hamarosan feledésbe mennek. Csak bizonyos távol
ságból tekintve jelennek meg az emberek cselekedetei a maguk 
igaz voltukban. Jobb tehát, ha mi az utódaink ítéletének vetjük 
alá magunkat, s ha cselekedeteinket a jövő ítéletének mértéke 
szerint szemléljük. A gyermekek sejtelemmel telt üdvkiáltása 
Jézus Urunknak kedvesebb volt, mint azok éljenkiáltása, akik 
fogadták és királlyá akarták tenni. Ezek elől elvonult, amazokra 
szívesen figyelt.

A harmadik ítélet a magunk lelkiismerete. A lelkiismeret 
annak hatalmas megérzése, hogy mi a legértékesebb a ben
sőnkben és életünkben. Megvan az a felemelő tudatunk, hogy 
akkor, amikor legnemesebb valónk felbukkan bennünk: magun
kat szövetségbe érezzük az örök erőkkel, Istennel. Ha ez az 
isteni uralkodik bennünk, szabadoknak és erőseknek érezzük 
magunkat. Ha azonban az alacsonyrendű, a testi ember jelent
kezik bennünk és természetünknek alacsonyabb ösztönei veszik 
át életünk vezetését, kényelmetlenül érezzük magunkat. Szinte 
szeretném a lelkiismeretnek ezt az ítéletét tekinteni annak a leg
felsőbb fórumnak, törvényszéknek, amelyik a végérvényes íté
letet mondja ki. Azonban a magam tapasztalatából tudom, hogy 
legnemesebb érzésem még mindig nem az az érzés, amelyik még 
nemesebb lehetne annál, mint amelyik bennem van és ezért tel
jes világossággal látom, hogy lelkiismeretemnek fonséges ítélő
széke mögött még egy másik, s még fönségesebb, a végítélet 
ítélőszéke emelkedik: az Ember Fiának ítélőszéke.

Megkísérlem, hogy ezt szemléltessem. Néhány esztendővel 
ezelőtt egy irat jelent meg e címmel:„Szükségünk van-e még 
lelkészre ?“ A szerző híres férfiakat és asszonyokát kérdezett 
meg, s a körkérdésre adott feleleteket tartalmazta a könyv. A 
kérdésre én is igennel feleltem volna. Szükségünk yan lelkészre, 
mivel szükségünk van egy élő, rajtunk kívül álló tárgyilagos 
lelkiismeretre. A valódi lelkész egyházközségének eleven lelki
ismerete. Akkor igazán lelkipásztor egy ilyen lelkész, ha kifino
mult érzéke van az iránt, hogy mi a helyes, a jó, az értékes. 
Ámde a lelkész is ember. Épp ezért a lelkészen túl is szükségünk 
van még valami másra. Mindannyiunknak, lelkészeknek és gyü
lekezeteknek, szükségünk van az Ember Fiára, arra, aki nyilván
valóvá teszi nemcsak azt, amik vagyunk, hanem azt is, amivé 
lennünk kellene. Oly lelkipásztorra van szükségünk, aki a maga 
személyében és életében szemlélteti, mit jelent: Isten szíve sze
rinti embernek lenni. Ez a lelkipásztor az Ur Jézus. Egyes egye
dül ő  a mértéke és a zsinórmértéke annak, hogy mi valóban em
beri. Ő az egyetlen embertől született, akiben a mennyei Atya 
gyönyörűségét találja. Ö a mi mértékünk, aki szerint értékünk 
megítéltetik. Ezért rábizatott, hogy kimondja a végső és döntő 
ítéletet fölöttünk, valamennyi ember fölött. Amit a jövőre nézve 
kijelent, én azt már jelenlévőnek érzem: űl a dicsőség székén, 
minden népek eléje gyülekeznek, s Ö mondja ki az ítéletet. Aki
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ben az Ő lelkének szikrája vári, — az megmenekül. Akinek i  
lelke távol van tőle, — az elítéltetik.

Jézus, a bölcs lelkipásztor, a sok száz kérdésből, amelyeket 
mint bíró kérdez, ezúttal csak egyet vesz elő. Az erre adott fe
leletből lesz nyilvánvaló, hogy az az egy kérdés magában fog
lalja a második, a továbbható kérdést: Szolgálsz-e embertársaid
nak? és segítségére vagy-e Jézusnak munkájában?

Mert éheztem és ennem adtatok; szomjuhoztam és innom 
adtatok; jövevény voltam és befogadtatok engem; mezítelen 
voltam, beteg voltam, fogoly voltam. — Lehet-e az emberi nyo
morúságról egyszerűbb és megragadóbb képet adni? így csak 
az beszélhet, aki a világnak minden nyomorúságát, mint 
a maga személyes nyomorúságát, érezte át. Ez az éhező, 
szól Jézus: én vagyok. Ez a felebarát az én másik énem. Nemcsak 
ő éhezik, hanem én is éhezem. Ő az én húsom és vérem. — Bizo
nyos, hogy néha mi is beszélünk és érezünk úgy, mint Jézus 
Urunk. Hivatkozom rátok, édesatyák. Ha kedves gyermeketek
nek valami baja van, ha beteg, ha haldokolva fekszik előttetek a 
betegágyon, nemcsak a gyermek reszket, hanem ti vele együtt 
remegtek. Érzitek, hogy nemcsak a gyermek szenved, hanerrí ti 
magatok is s így szóltok: „Rettenetesen szenvedek gyermekem 
fájdalmai miatt." De még inkább hivatkozom reátok édesanyák! 
Az a gyermek, akit szívetek alatt hordoztatok, aki a ti magatok 
életének egy része volt, veletek bensőleg olyannyira összenőtt, 
hogy élete a tiétek. Úgy érzitek, mint ahogy Hágárról szól a 
biblia, aki a gyermekével kivándorolt a sivatagba: nem tudom 
nézni fiam halálát. Hivatkozom reátok egymást szerető szívek. 
Gyöngéd vonzalmatok titka, hogy szó nélkül is mondjátok egy
másnak: „örömöd — az én örömöm; fájdalmad — az én fáj
dalmam."

Ezt a tiszta emberi érzést emeli ki Jézus lelkünk mélysé
géből és megnemesíti azt. Boldognak mondja az atyákat, az 
anyákat, a szerelmeseket, azokat, akik a gyermekeikkel, szeret
teikkel együtt éheztek, szomjuhoztak és szenvedtek. Azt hiszem, 
hogy nincs anya, aki valódi anya volt, nincs apa, aki valódi apa 
volt, hogy nincs lélek, aki valóban szeretett, aki ne lett volna 
képes a maga énjét a szeretetnek erejével, a másiknak az énjébe, 
leikébe átvinni, abba beleolvadni. Jézus ezt az emberi együtt
érzést dicsőíti meg, amikor ennek hatáskörét kitágítja. Nem 
szoktunk elzárkózni közvetlen környezetünk nyomorúsága elől, 
de rendesen kört vonunk köréje és megkülönböztetjük magunkat 
és hozzátartozóinkat a többiektől, az idegenektől. Körünkön 
belül magunkat szolgálatra érezzük kötelezve, ámde azon kívül 
már nem. Jézus Urunknál ez máskép volt. Ahol emberi nyomo
rúság meredt eléje, részvétre gyúlt fel. Baráti köre, testvéreinek 
köre, családja tágabb területre kiterjedt. Ahol másokban ha
sonló érzéseket tudott kelteni: örvendezett. Jézus öröme akkor 
növekszik, amikor az emberi lélek mélységéből tiszta, erős, ne
mes érzés tör elő. S nem mulaszt el soha alkalmat, hogy ezt a
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héíries etilben érzést éis együttérzést életre keltse. S ahol Jézus 
ítéletről beszél, ott is az az Üdvözítő marad, aki csak arra gon
dol, mikép emelhetné ki az emberek leikéből a iegeslegjobbat.

József testvérei, miután kicsi testvérüket a kútba vetették, 
letelepednek és lakmároznak. Aggodalom nem rontja meg étvá
gyukat. Családjuk még mindig nem halt ki, sőt százezrekkel nö
vekedett. Hozzátartozik mindenki, aki látja és tudja, hogy kö
rülötte mekkora, a nyomorúság s mégsem zavartatja magát az 
élet élvezésében és örömében, mindenki, aki csak ezt kérdezi: 
mily új élvezetet szerezhetnék magamnak?, s nem kérdezi: mint 
tudnám jobban szolgálni felebarátomat? Mindenki hozzátarto
zik, akinek ízlik a falat, jóllehet a szegények millióinak segély
kiáltása harsog a fülébe.

Amikor Assziszi Ferenc meggyógyult és kilovagolt, kiütéses 
betegekkel találkozva megfordúlt. Megrettentette a látvány és 
lovát hazafelé irányította. De bántotta az, amit tett. Hatalmas 
hang szólalt meg bensejében: Jézus ezt máskép tette volna. 
S ekkor visszatért ugyanazon az úton, felkereste a szegényeket, 
leszállt a lováról, megajándékozta a szerencsétleneket, sőt úgy 
üdvözölte és csókolta őket, akiket mindenki került, mint test
véreit. Ez órától Jézus családjához tartozott.

Mit akarsz: élvezni, vagy szolgálni? Akár az egyikre, akár 
a másikra mondasz igent, tudd meg: magad mondottad ki az 
ítéletet magad fölött.

Egy ízben az újságok nagy bányaszerencsétlenségről írtak, 
amely alkalommal talán háromszáz embernél is többen estek 
áldozatul. Sokan azt kérdezik: miért enged Isten effélét történni? 
Bizonyára azért is, hogy ne hagyjon nyugtot nekünk, ha a sze
rencsének és a jólétnek asztalához ülünk. Isten emlékeztetni akar 
minket a szenvedőkre, akiket oly szívesen nem látunk meg s nem 
hallunk meg. Az ily szerencsétlenség alkalmával néhányan meg
emberelik magukat s mondják: ezt mégsem nézhetjük tétlenül. 
A jajkiáltásokban Isten szól hozzánk: ember emlékezz meg a te 
felebarátodról. Könyörülj meg Lázáron, te gazdag.

Csak akkor emelkedünk ki a leggonoszabb barbárságból, 
ha felebarátaink nyomorúsága ránknézve elviselhetetlen lesz, ha 
nem tudjuk rendíthetetlen nyugalommal zsebrevágni a részvé
nyek, a vagyon utáni jövedelmet, mivel mellettünk oly sokan 
siránkoznak. Az állandó és a naponként megismétlődő bajokat 
csak együttes segítséggel lehet enyhíteni. Igaz, hogy nincs mind
annyiunknak annyi időnk és lehetőségünk, hogy a betegeket és 
foglyokat felkeressük. Azonban megfeledkezni róluk nem sza
bad. Ezért helyes is, hogy a templomban külön persely van ré
szükre. Az ily persely mellett Jézus áll, s akinek füle van a hal
lásra, hallja szavát: valamit tesztek eggyel az én kicsinyeim kö
zül, velem cselekszitek.

Vannak emberek, akik látják az éhezőket és betegeket, de 
ezek látása csupán panaszra indítja őket. így kiáltanak föl: és ez 
a tökéletes világ! S magukban talán azt gondolják, hogyha ők
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uralkodhatnának, mindent máskép rendeznének be és tdíárí 
mindjárt trónralépésükkor általános amnesztiát adnának ki, el
rendelnék, hogy ezentúl azok a kis és nagy bajok, amelyekről 
Jézus beszél, egyszerűen megszűnjenek. Tudjátok-e, hogy mi
csoda az efféle panaszkodás az élet bajai miatt? önvád, hogy mi, 
emberek, Jézus kora óta egész a mai napig még mindig nem tu
dunk elég serények lenni a felebarátaink szolgálatában. Egy tan- 
felügyelő mondotta e szép szavakat: „Minden parasztgyermeket 
Isten teremtményének tekintek, aki engem bepanaszolhat Isten
nél, ha nem adom meg neki azt a képzést, amely őt a legjobb 
emberré és a legkiválóbb keresztyénné neveli.‘‘ Az éhező és 
szükséget szenvedő felebarátaink ránk nézve ugyanily lények, 
akik bennünket Istennél bepanaszolnak. Ezek eleven vádak, hogy 
hiányzott a buzgóság a szolgálatban. Arra kell törekednünk, 
hogy munkánknak java és szabad időnknek jó darabja a fele
barátaink segítésére legyen beállítva. Végeredményben minden 
hivatásnál a legfőbb: a felebarátaink szolgálata. S erre mindig 
szabad és kész legyen a kéz. Carstens festő abban az időben, 
amikor még kereskedősegédként szolgált, arra törekedett, hogy 
a nehéz terhek emelésével lehetőleg csak a balkezét erőltesse, 
mert — úgy mondotta — a jobbat erőben kell megtartanom 
tulajdonképeni élethivatásomra. A mi hivatásunk: embertársaink 
szolgálata. Ha erre nincs szívünk és nincs kezünk, úgy magunk 
mondottuk ki az ítéletet önmagunk felett. „Amit megcseleked
tetek eggyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem csele- 
kedtétek meg“, mondja Jézus. — Ezen az evangéliumon megér
zik, hogy ez itt Jézus egyik beszéde, amelyet a tanítványokhoz 
intézett. Számot tart szeretetükre. Velem cselekedtétek! Ve
lem nem cselekedtétek! Föltételezi: a tanítványok készek, 
hogy mesterük kedvére tegyenek. Jézus tudja, hogy nemsokára 
el kell távoznia tőlük és magában azt kérdezi: vájjon az iránta- 
való szerétéiből miféle vetés nő ki. Látja ugyanis a lehetőséget, 
amely oly sokszor valóságra vált, hogy a Jézusért való lelkese
dés és a személye iránti föltétien odaadás lehet kegyes álmo
dozás, haszontalanúl elhamvadó tűz is. Hogy a tanítványai ne 
váljanak a múlt embereivé, akik csak a tegnapról való álmodo
zás világában élnek, akik csak a sírját ékesítik és utána maradt 
reliquiákat gyűjtenek: mégegyszer megmutatja nekik azokat 
az embereket, akik érdekében fáradozott, s felebarátainak e leg
kisebbjei s legnagyobbjai fogják Őt képviselni. Ilyen nagy Jézus! 
Nem kíván tevékenység nélküli tiszteletet, hanem munkát, ő, 
akinek egész élete csupa akarat és tevékenység volt: a maga 
akaratát és tettrekészségét szeretné tanítványaiba átárasztani. 
Eltávozóban rámutat munkaterületére, hogy ez legyen az övéké: 
valamit tesztek ezekkel, énvelem cselekszitek.

Nem érezzük-e, hogy ezzel az éhezők és szomjuhozók köre 
mennyire kitágul!? Nemcsak a testi szenvedések csillapítása és 
a külső fájdalmak enyhítése végett van szüksége Jézusnak a ta
nítványaira, hanem a maga egész munkaterületét az ő munka-

470



471
területükké teszi. Amit eddig ő  cselekedett, azt tegyék ők ez
után, — amit megkezdett, fejezzék be. A szeretetnek azt az 
egyetlen bizonyságát követeli Jézus a tanítványaitól, hogy az 
általa építeni Kezdett alkotást ne hagyják romokká omolni. 
Munkaterülete nem azok a külső viszonyok voltak, amelyek kö
zött az emberek éltek, hanem állandóan maguk az emberek. 
Jézus az embereken úgy segített, hogy őket valódi emberekké 
formálta. Jézus igaz, szabad és erős volt, s életfeladatának tekin
tette, hogy az embereket is igazakká, szabadokká és erősekké 
tegye. Az emberi életnek legnagyobb nyomorúsága nem ott van, 
ahol kenyér és ruha, egészség és külső szabadság hiányzik, ha
nem ott, ahol igazság, szabadság és erő hiányzik. Az emberi
ségnek ez a nagy nyomorúsága nehezedett a lelkére. Átment 
az emberek sorain és honvágyat ébresztett bennük az igazság, 
vágyódást a szabadság s éhséget az igazságosság után. Ha ez az 
éhség valamely lélekben életre kelt, a lelke felújongott s ekkor 
adott az éhezőnek kenyeret s csitította a lélek szomjúságát.

S most a tanítványait hivatali utódaivá teszi. Amit, ö t kö
vetve, ezután cselekszenek, vele teszik, azzal az ő  munkáját 
segítik elő.Jézus eiete ekkép ismétlődik meg. Embereket támaszt, 
akik a lelkek birodalmát alkotják meg, amelyet Isten már akkor 
tervezett, amikor e világot megteremtette. Jézus akkor mél
tatta a legnagyobbra tanítványait s méltatott minket, amikor 
az életművét reájuk és reánk bízta.

Hogy mi Jézus munkatársai, Isten kezében eszközök lehe
tünk, ez a legmagasabb nemesi kiváltság, amelyre elhivattat- 
hattunk. És hogy mi é' munkát vállaljuk-e, vagy elfordulunk 
tőle: ez dönt életünk és ennek értéke fölött. Magunk választhat
juk meg helyünket Jézus jobb, avagy bal oldalán.

Évekkel ezelőtt mély benyomást tett rám Kingsley pompás 
elbeszélése a Hypátia, amely az V. századba vezet, amikor a ke- 
resztyénség és a pogányság birkózott egymással. Filozófusok, 
szerzetesek, egyházfejedelmek jelennek meg az elbeszélésben 
és dolgoznak a világtörténelemnek sokbogú hálóján. A legmé
lyebb hatású az utolsó fejezet, amelyiknek a címe: „Mindenki 
a maga helyén." Hol vannak azok az elköltözöttek, akiket mun
kálkodni, küzdeni és szenvedni láttunk? Mindenki a maga helyén! 
És hol leszünk mi, ha bevégeztük munkával, küzdelemmel és 
szenvedéssel telt életünket? Mindenki a maga helyén! Nem ítél
tetünk mi pokolra, vagy mennyországra, hanem mi magunk vá
lasztjuk meg a magunk helyét. Arra a helyre kerülünk, ahova 
cselekedeteink révén tartozunk. Én nem azt kívánom mondani: 
add nekem a mennyet hatalmas Isten! Hanem csak kérni aka
rom :adj nekem egy kis helyecskét ebben a Te világodban, ahol 
szolgálhassam felebarátaimat, ahol az Üdvözítő nagy világ
művén végezhessem a legparányibb és legszerényebb szolgá
latot: akkor a magam helyén vagyok. Ámen. Ch Geyer

volt nürnbergi lelkész.
Ford.: K. K.
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Mii tudunk á másvilágról?
S zen th árom ság  u tán i 25. vasárn ap ra .

Máté 22, 23—33.
Bizonyára sokak előtt ismeretes Böcklin hires festménye: 

A holtak szigete. Meredeken grandiózus sziklák emelkednek ki 
a tengerből, — keményen és dacosan, mint a könyörtelen sors. 
Szinte nyomasztólag zárják körül a sötét, magasan kiemelkedő 
ciprusokat, s mintha ezek maguk között valami kifürkészhetet
len sötét titkot őriznének. A sziklafalakon jobbra és balra nyí
lások tátonganak, — a halál lakóhelyei; az egyik fölé a művész 
a maga nevét jegyezte. Sötét nehéz felhők bizonytalanul lebeg
nek az égen és a szívet szorongó érzéssel töltik el. A tenger 
messzeségében a tekintet szürke végtelenségben vész el. Az elő
térben azonban lágyan csobognak a hullámok, gyöngéden, mint 
egy szünet nélküli csöndes panasz. Komoly fehér oszlopsor kö
zött vezet út a sziklamélyedésbe, — szűk és mégis mérhetetlenül 
ásító homályba és mélységbe, kikerülhetetlen és reménytelen 
végzet birodalmába. Ép egy csónak tart arra, rajta fehér lepel
takarta alak, amely tisztelettel hajol egy koporsó fölé. Világos, 
kemény kapu int felénk, mintha mondaná nekünk: ember, amily 
bizonyos, hogy ez a csónak itt az öbölbe ér, épp oly bizonyosan 
érkezel te is földi vándorlásaid után a halál sötét és szűk kapu
jába! — Ily nagyszabásuan és megragadóan még alig ábrázolták 
a halált.

De, ime, a sziklavár fölött, amelyre nehéz felhőtömegek ne
hezednek, egy fénysáv reszket, csöndes, gyöngéd sugár, mint 
egy másvilágnak néma pillantása, üdvözlete. Mit akart ezzel a 
művész kifejezni? Talán csak festői hatás kedvéért festette oda. 
De amint Goethe mondotta, nem az a fontos, amit egy művész 
a művébe belegondolt, hanem, amit az valóságban kifejez. Az 
előttünk lévő kép mindenkinek, aki mély jelentésére figyelmez, 
nagyon halk, vidám híradást üzen: halandó, a halál felett min
denek ellenére is kedvesen és lágyan üdvözöl téged a reménység!

Amint szépségét vesztené el a kép, ha a dacos sziklavár 
fölött nem lebegne a gyöngéd ragyogás, úgy veszítené el az 
élet is titokzatos szépségét, ha nem ömlene el fölötte a remény
ség fénye. S amint ez a kép szinte öntudatlan prédikáció a más
világról, épp úgy hordozza némelyik ember szívének rejtett mé
lyén a reménységnek sugarát anélkül, hogy tudna róla, s anélkül, 
hogy tudná: e sugár az életében titok és hangulat.

E világon a legfontosabb, de a legfinomabb kérdés is: mit 
tudunk a túlvilágról? Más megoldás nincs, mint amelyet Jézus 
Urunk ad. S ez az egyetlen alkalom az evangéliumban, amikor 
arról hosszabban szól.

A szadduceusok fogós kérdést gondoltak ki, s úgy vélték, 
oly módon adják Jézus elé, hogy a gúnyosan nevetők az ő párt
jukra állnak. S mily kevéssé változtak azóta az idők! Az örökké
valóság kérdéséről ma is gúnyosan és nagyképűséggel beszél-

472



473
ttek az emberek, s az emberiségnek a legfontosabb kérdését épp 
úgy, mint egykor a szadduceusok, nevetségessé torzítják, hogy 
olcsó diadalnak örvendhessenek, mint az a professzor, aki gú
nyosan mondotta: hogyan férnének el az emberek, ha a holtak 
mind megelevenednének?

Ezúttal nem akarunk effélékről beszélni. A szadduceusoknak 
Jézushoz intézett kérdése is idejét múlta, de más kérdések, mo
dernebbek, annál inkább foglalkoztatnak. Nem arra az asztro- 
nómusra gondolunk, aki így szólt: messzelátómmal átkutattam 
az egész mennyboltot, mindenütt csak csillagokat, meg csilla
gokat találtam, ellenben mennyet nem!, — amire az egyik ke
resztyén ezt a nem méltatlan feleletet adta: kutasd át egész tes
tedet, mindenütt csak rostokat találsz, de az értelmet nem talá
lod meg! De vannak mások is, akik fiziológiáról és anatómiáról 
beszélnek, hogy az emberi lélek elválaszthatatlanúl hozzá van 
kötve a testhez, az agyvelőhöz. A test szétesik, s menthetetlenül 
megsemmisül az agy: mi maradhatna meg belőlük? Azt hiszem 
az ilyen embereknek Jézus Urunk ugyanazt felelné, mint egykor 
a szadduceusoknak: Tévelyegtek, nem ismeritek Istennek hatal
mát! Meg tudjátok mondani, mint támad az élet? Meg tudjátok 
magyarázni, miben áll az élet titka? Egyáltalában mit tudtok 
a-lélekről? Nem kell-e minden pillanatban bevallanotok, hogy a 
legnagyobb rejtélyek előtt álltok? És mégis elég merészek vagy
tok, hogy ily nehéz és komoly kérdésről végleges ítéletet for- 
mulázzatok? Még egyetlen tudomány sem szerezte meg a jogot, 
hogy nyilatkozzék: Istennél mj lehetséges. De aki látja, hogy 
mily csodálatos tény az élet, hogy milyen fölfoghatatlan és meg
magyarázhatatlan az, hogy egyáltalán: van, az ilyen kérdések
ről más, sokkal szerényebb és tiszteletreméltóbb hangulattal fog 
nyilatkozni. Néha, ha mély álomból ébredek, úgy tűnik fel: min
den értelmet felülmúlóan titokzatos és megfoghatatlan, hogy 
egyáltalán vagyok, hogy élek, lélekzem, gondolkozom, érzek, 
emlékezem. Egyáltalán nem lepne meg, ba hirtelen egy egészen 
más világban ébrednék föl. S ha ilyen pillanatokban azokra az 
emberekre gondolok, akik egy másvilágot azért tagadnak, mi
vel az csodálatos, megfoghatatlan: mosolyognom kell. Nem cso
dálatos-e és megfoghatatlan minden!?

Természetesen mindig voltak keresztyének, komoly, hívő 
emberek, akik az örökélet kérdésével szemben mindenkor két
kedőig  álltak. Bitzius svájci lelkész szerint azonban az örök 
életnek számunkra egy kissé mindég kétségesnek kell maradnia, 
mert a legvallásosabbnak is mindig kérdeznie kell magától: 
szolgálnál-e Istennek akkor is, ha nem volna másvilág? Hozzánk 
keresztyénekhez úgy illik, hogy gyöngéden szóljunk hitünk 
e szentségéről. Az apostol szavának: „íme, titkot mondok nék- 
tek“ — mindenkor előttünk kellene lebegnie, valahányszor ily 
szentséges dolgokról ejtünk szót.

És mégis, Jézus Urunk kifejezi nekünk ma azt, hogy az 
örökéletről való erős meggyőződéshez juthatunk el, s el is kell
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jutnunk. S e meggyőződéshez csakis egyetlen út vezet. Akt át
tekintette azt, amit az emberek a halhatatlanságról évszázadok 
óta mondottak, tudja: minden időben csak egyetlen egy bizonyí
ték volt a másvilágról. E bizonyíték pedig az, amellyel Jézus ma 
fönségesen veri vissza ellenségeit: Isten nem a holtaknak, hanem 
az élőknek Istene! Aki nem hisz Istenben, annak a legkisebb 
joga sincs, hogy reménykedhessék a halhatatlanságban. Aki 
azonban bizonyossá lett Isten felől, az az ellentmondás minden 
hatalmaival szemben is diadalmasan vallja: amit Isten teremtett, 
azt meg is akarja tartani! Amit Isten megkezdett, azt véghez 
is' akarja vinni! És hogyha ezerszer is megfoghatatlan volna, 
Isten nem engedhet engem meghalnom! Ö nem a holtaknak, 
hanem az élőknek Istene.

Úgy vélem, azok előtt, akik az örök életről mitsem akarnak 
tudni, talán soha sem vált világossá, hogy az élet mily szomorú 
lenne, ha a halál hegye fölött nem csillogna a reménység. Tegyük 
fel, hogy a halálé volna az utolsó szó, — mi lenne akkor? Most 
úgy hisszük, hogy munkánkkal kissé hasznára vagyunk a világ
nak, hazánknak és hogy a világ történetében a mi hazánknak 
egy ideig lesz szerepe. De azután? Azután más népek jönnek 
sorra, az amerikaiak, vagy az ázsiai népek. És azután? Azután 
ha ismét évszázadok, vagy évezredek múlhatnak el, talán Afrika 
fekete törzsei eszmélnek föl, s egy ideig azok irányítják a világ- 
történelmet. És azután? Azután ismét évszázadok múlhanak el 
és az emberek mindig újabb felfedezések és találmányok által 
a földet maguk számára még lakályosabbá teszik. És azután? 
Azután — lassanként kezd a föld kihűlni, az emberiség fárad
tabbá, gyöngébbé, egyre gyöngébbé lesz és lassanként kihal 
minden földi élet. És azután? Azután a föld minden fenségéből 
nem marad hátra más, mint egy nagy pusztaság, egy egyetlen 
nagy sír. A föld ismét a napba zuhan vissza és egy másik csilla
gon kezdődik meg újra az élet tánca. S ha ez mindjárt millió- 
szőr ismétlődik is meg,— ezzel a dolog nem válik jobbá! A világ 
mindenség ilykép egyetlen szörnyű sírrá válik s a halál, a halál a 
világ minden rejtett helyén uralkodó hatalom . . .  Ha ez a végső 
igazság, akkor nem tudom, nem volt-e igaza annak a bölcselő
nek, aki úgy vélekedett: az emberiségnek leggyorsabb feladata, 
hogy valami olyas dolgot találjon ki, amelyik lehetővé teszi, 
hogy ezt a földet, amelyiken értelmetlen és értéktelen az élet, 
minél hamarább a levegőbe röpíthessük.

Jézus ama kor és a mai kor szadduceusainak egyetlen útba
igazítást ad: keresd Istent! Keresd Öt, amidőn szereted mindazt, 
ami isteni, bárhol és bármiben nyilatkozik meg! Keresd ő t ak
kor, amikor Istennek tetsző dolgot művelsz! S ha pedig egyszer 
megtalálod Istent, kérdezd, vájjon alkotott volna-e téged, ha 
semmi más jobb sorsot nem rendel számodra, minthogy a földön 
élj! Kérdezd, vájjon az Isten a világot létrehozta volna-e csak 
azért, hogy egyszer végtelen pusztasággá legyen, mérhetetlen 
$írrá, hogy azután mintegy a holtak fölött trónoljon! Kérdezd,



Jézus Krisztus igéje nem világol-e lelked elé, hatalmasan mint 
valami csoda és sugárzóan, mint egy égitest: Isten nem a holtak
nak, hanem az élőknek Istene! Nem veti-e sugarát szívedbe ez 
ige, mint új és élő öröm: Igen, mindenek ellenére is nem a 
halálé a végső szó! Istenben élünk, benne halunk, benne vagyunk 
— övéi vagyunk, ha élünk, ha meghalunk, elevenen és holtan.

A másik kérdés így hangzik: milyen az a más világ? S a 
legtöbb ember szívében ezzel kapcsolatban mindjárt e kérdés is 
felmerül: fogok-e ott elhunyt szeretteimmel találkozni? Egy 
híres tudós gúnyosan, de találóan jegyzi meg, hogy az átlag
ember jobban örül annak, hogy a másvilágon a hozzátartozóit 
üdvözölheti, mint hogy ott Istent láthatja. Jószerencse, hogy a 
bibliában egy árva szó sem áll arról: mily sorsuk van ott sze
retteinknek, milyenek, mi teendőjük van, mennyiben vehetik ki 
részüket jó- vagy balsorsukban. Mert mi volna ennek a követ
kezménye? Az emberek a temetőben csak e helyekről szóló ige
hirdetést kívánnának. Örökösen erre gondolnának, ezen gyöt
rődnének és emellett elfelejtenék .hogy az a másvilág mindenek
előtt és elsősorban Istennek világa. Isten áldott intézkedése, 
hogy bennünket az elhunytak életétől teljesen elválasztott. 
Csak így lehetséges, hogy tekintetünket zavartalanúl Istenre 
irányíthatjuk, s csakis Istenre. De viszont reménykedhetünk 
benne, hogy azokat a legnemesebb érzelmi kapcsolatokat, ame
lyeket e földön szerzett: barátságot, szeretetet, a másvilágon 
nem fogja szétszakítani, hanem inkább meg fogja azokat di
csőíteni.

Ámde mit mond textusunk ehhez az elgondoláshoz? Nem 
szól-e Jézus ellene? Ő azt mondja: a feltámadáskor sem nem 
házasodnak, sem férjhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, 
mint az Isten angyalai az égben. Nem azt fejezi-e ki félre nem 
érthető módon, hogy az égben még a legboldogabb házassági 
kapcsolat is megszűnik? Ellenkezőleg! Amit itt elvett Jézus, az 
csak a szadduceusok ege. az a menny, amely nagyon is hason
latos a földhöz. Épp e hely alapján reménykedhetünk abban, 
hogy a mennyben ismét egymásra ismerünk, egymást ismét sze
retni fogjuk. „Olyannak lenni, mint az Isten angyalai a menny
ben" — mit jelent ez? Ez ige mélységeiből négy igazság tekint 
föl reánk. Az első: mások leszünk, mint a földön, teljesen má
sok és már ebben a vigasztalás bősége rejlik. Másodszor: le
szünk a túlvilágon is, amik vagyunk, de megnemesedve, — nem 
olvadunk bele a mindenségbe, mint ahogy azt a pantheisták a 
legfőbb célként és a legnagyobb boldogságként dicsőítik. Har
madszor: egviitt leszünk! Nem egymástól elválasztva, hanem 
együttesen dicsérjük Istent és szolgálunk neki. Minden baráti 
és minden házastársi kapcsolat itt válik teljessé. És végül: 
Istenért és Isten előtt leszünk és pedig olymódon, amint azt még 
csak nem is sejtjük.

Nem elegendő-e nektek a mennybe való az a boldog be
pillantás, amelyet ma Jézus engedett? A többi vallások pontos
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leírását adják a másvilágnak, — Jézus Urunk csak egy kis ajtócs
kát nyit meg halkan, azon arany fénysávot bocsát életünkbe, 
hogy azután ismét becsukja az ajtót. Vájjon ez nem elegendő 
nekünk.

De, mondja talán valaki, van-e egyáltalán angyal? Életem
ben soha nem volt angyallal találkozásom és ezért nem is tudok 
hinni benne! Aki így beszél, nem tudja, mi a hit. Hit: az életet 
valami alapra építeni, — Istenre és arra, akit ö  küldött, Jézus 
Krisztusra. Akinek nehezére esik: hinni angyalban, az várja meg 
reá s többi hasonló kérdésére is a feleletet a másvilágon. Amit 
itt Jézus mondani akar, az elég világos. Nem az angyalokról 
szóló valamely tant akart itt adni, hanem a mennyről szóló taní
tást, azt, hogy a mennyben Isten akarata érvényes, a mennyben 
Isten akarata történik! Ezt a nagy igazságot akarta Jézus lel
kűnkbe a legmélyebben belevésni. Mert az angyalok a bibliában 
nem azok, akik örökké csak dicsérik és dicsőítik Istent, hanem 
mindenekelőtt azok, akik szolgálják Istent és semmi egyebet 
nem tesznek, mint csak szolgálják őt. A mennyet nem álmodó 
nyugalomnak kell elgondolnunk, mint a buddhisták és némely 
keresztyének is. A henyélés, mondotta egy szellemes francia, 
a pokoi büntetései és nem a paradicsomi örömök közé tartozik. 
De nem is érzéki élvezetnek kell a mennyet elképzelnünk, mint 
azt a mohamedánok teszik és a keresztyének közül is sokan gon
dolják. Nem is örökös éneklésnek és imádkozásnak, mint a 
katholikusok és talán az evangélikusok közül is többen. Hanem 
az Isten akaratának betöltése az, — magasabbrendű, szentebb, 
dicsőségesebb módon, mint amilyenre a földön képesek vagyunk.

Persze az emberek a mennyországról minden lehetőt tudni 
szeretnének, szeretnének álmodni róla, onnan való arcokat meg
pillantani, szellemeket idézni és holtakat kikérdezni, csak egy 
nagy igazságról nem tudakozódnak szorgalmatosán, amelyik bi
zonyosan megvan a mennyben: ott Isten akarata érvényes és 
semmi más, csak az Isten akarata! Hál' Istennek, hogy nem 
tudják, hol van ez a menny! Mert máskülönben az emberek 
egyébbel sem foglalkoznának, minthogy oly messzelátót talál
nának fel, amellyel odaláthatnának, oly repülőgépet gondolná
nak ki, amellyel odautazhassanak. Csak azon nem fáradoznak, 
hogy oly emberekké műveljék magukat, akik odaillenek. Isten
nek hála legyen azonban, hogy tudjuk: milyen a menny!

S most a nagy és komoly kérdés előtt állunk, amelyik elé 
Isten vezetni akart bennünket: cselekesszük-e Isten akaratát, 
szeretjük-e az ő akaratát úgy, hogy érdemesek vagyunk a 
mennyre, s ott jól is éreznők magunkat? Ez az a nagy és komoly 
vizsgálat, amellyel tartozunk önmagunknak. S e vizsgálat alá 
kellene vetni naponként magunkat, valahányszor a Miatyánkot 
imádkozzuk: Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy 
a földön is! Mindazzal, amit Isten a mennyről tudnunk engedett 
és mindazzal, amit nem engedett róla megtudnunk, mindig e 
kérdés elé állít: szereted-e annyira Istened akaratát mindenek-



477

fölött, annyira minden körülmények között, hogy vágyód a 
mennyországot, ahol semmi más nincs és semmi más nem törté
nik, mint az Isten akarata? Plátó mondotta egyszer csodálatosan 
szépen: ha van halhatatlansága a léleknek, akkor semmi más 
igyekvésünk nem lehet, mint hogy igyekezzünk oly jók lenni, 
amint csak lehetséges. Ha van mennyország, amelyikben Isten 
szent akarata érvényesül, más igyekvésünk nem lehet, mint hogy 
mi Isten akaratával olyannyira egyek legyünk, amint csak lehet
séges; lelkünk igyekezzék beleolvadni Isten akaratába, amely
ben egyedül találhatja meg igaz békességét.

Nemrég egy fiatalember azt mondotta nekem: életének célja 
kizárólag az lesz, hogy megvalósítsa azt. amit Jézus akart és kí
vánt. Szebb vallomást fiatalember ajkáról mégnem hallottam! De 
hogy Jézus mit akart, mit kívánt, azt e három kérés fejezi ki a 
legtökéletesebb szépséggel: Szenteltessék meg a te neved! Jöjjön 
el a te országod! Legyen meg a te akaratod! Ha bennünk ez a 
vágyódás emeli a szárnyát: igen, szívem legmélyéből semmi mást 
nem kívánok, csak ezt, egyedül ezt!, — úgy mennyei polgár
ságnak titokzatos pecsétjét viseli a lelkünk, s Grál lovagjaihoz 
hasonlítunk, akik távoli földön segítenek szolgálni és szívükben 
hordozzák azt a szentséget, amelyhez minden pillanatban visz- 
szatérhetnek: előttük a jövendő tiszta fényben és boldog 
ragyogásban tárul fel, mert semmi más nem jöhet és nem is fog 
jönni, mint ami a maguk lelkének legmélyebb kívánsága és 
vágya. Ámen.

F. Rittelmeyer,
volt nürnbergi lelkész.

Ford.: K. K.

A halál — jóbarát.
Szenthárom ság; u tán i 26. vasárn ap ra .

90. Zsoltár, 12.
Bizonyára sokan ismerik Rethel Alfréd komoly képét: A 

halál mint barát. Karosszékben nyugszik a toronyőr, mellette 
hűségesen a csomó kulcs. Épp most szenderült el az örök álomra 
csendesen és magányosan, ahogyan élt. A megváltó halál béké
jének csókja nyugszik tekintetén. Mellette egy biblia, s egy fe
szület, — ez volt a gazdagsága. A halál még a szobában időzik. 
Zarándok-köpeny van rajta, nem a rettentések királya, hanem 
mint Isten komoly követe jött fel titkon a lépcsőkön. Az elhunyt 
iránti barátságból csendíti meg az estharangot, mintha tudná, 
hogy a derék ember nem tud nyugodtan meghalni, ha csak nem 
teljesítik e kötelességét. Mintha azt akarná mondani: itt valóban 
ünnep estje lett! A halál, mintha csak meghatotta volna ennek 
az elmúlásnak fönsége, lehajtja fejét. A széles ablakíven keresz
tül látni lehet a távolban a fönségesen leáldozó napot, barátsá
gos fényt vet a tájra, megdicsőítve ezt, — s mintha ez a csendes
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sugárzás mégis annak a hű léleknek volna az üdvözlete, aki éle
tének munkáját bevégezte a torony-szobácskában. Az ablak 
párkányán egy kiváncsi madárka telepedett le és csodálkozva és 
kérdőleg tekint be: miért oly néma ma ez a barátságos öreg? 
Hát nem szolgálom-e meg ma is eledelemet zengő énekemmel? 
A barát lelke az édes madárdal szárnyán indult el felfelé.

„A halál mint barát!" Ha az ember azokra az ijesztő képekre 
gondol, amelyekkel a középkori festők ejtették aggodalomba az 
embereket, — áldja a mestert, aki a halálról ily barátságos képet 
ajándékozott nekünk. „Elmúlásom legven oly csendes, mint ez 
az elmúlás!" A békének ily láthatatlan fellege emeljen gyöngéden 
egy magasabb világba!

Gvakran hallottuk életünkben a komoly igét: a bűn zsoldja 
a halál. Ez igének kemény igazságát korántsem akarjuk tompí
tani. De mégis igazságnak, keresztyéni igazságnak érezzük azt 
a szép igét, amelyet a költő, Schiller mondott egykor, hogy: a/ 
oly egyetemes tény, mint a halál, csak jótét lehet. Az isteni világ
rendnek magasztos törvénye és titka, hogy minden áldatlan 
ténv, még az is, melv az emberek bűne miatt került a világba, 
áldássá válhat, — a halál is átalakulhat baráttá. — Igv ebben az 
Istennek szánt órában kíséreljük meg, hogy a halál fekete alak
ját egy kissé közelebbről tekintsük, vájjon sötét köoenye alatt 
nem tudnánk-e meglátni valamit abból a fényköntösből, amelyet 
magán visel minden követ, aki Istentől jön.

A halál szeme mikor tekint ránk a legtitokzatosabban és 
legborzalmasabban? Kétségkívül akkor, ha oly valamit ragad 
el tőlünk, aki nekünk a legkedvesebb volt. Ha egy szegény öz
vegy annak a repkénvnek sorsára jutott, amelyiknek tartó
fáját, amelvet eddig átölelt, villám sújtotta s fáradságosan kell 
a megtépett folyondárnak a talajon új életet keresnie, amely so
sem lesz többé azzá az életté, amely volt. Ha ez a halálosan szo
morú lélek elviselhetetlennek érzi az otthoni magányt, szól: ó, 
ott künn az a temetői sir, ott van az én igazi otthonom! Itt meg 
zordan kiált leikébe: ó, ez sem igaz! Itt sem vagyok közelebb 
hozzá, mint másutt! S mikor nem marad hátra egvéb, mint a 
vigasztalan, örömtelen visszatérés az elárvult otthonba, ahol 
talán nem várja szeretet, élethivatás, család, — az ember meg
érti azt az asszonyt, aki mélv keserűségében így kiáltott fel: 
„Ilyennek mégsem kellene a világon lenni!"

Két ember élete minden kívánságaival és gondolataival oly 
teljesen egybeforrt, mint amennyire csak két lélek egymásba 
olvadhat. De a kegyetlen sors a két teremtés életóráját nem egy
formán állította be, az egyiké gyorsan lefutott, míg a másiké 
frissen tovább jár. mintha mi sem történt volna. S ekkor meg
kezdődik a kegyetlen szétválás. Az egyik életnek ki kell oldód
nia a másik élet közösségéből. Fájdalmas műtét, fájdalmasabbat 
elgondolni sem tudok. „Ilyennek nem volna szabad lenni e 
világon!"

S mégis, a halál az ily esetben is sokkal inkább barát, sem
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mint sejtjük? Jól tudom, hogy a fájdalom fájdalomnak marad 
és ha barázdát hasítunk föl, az még nem azt jelenti, hogy mag 
hull bele, s még kevésbbé jelenti az aratást. De végre mégis fel 
kell tennünk a kérdést: hol vannak azok a keresztyének, akik így 
szólnak: szeretni akarom Istent egész szívemmel, egész lelkem- 
mel és minden erőmmel? Hol vannak a keresztyének, akik ezt 
mondják: Uram, csak Te légy az enyém, s nem kérdezek sem ég, 
sem föld után!? A szeretteink sírjánál támadó szörnyű és vigasz
talan fájdalom nem a bizonysága-e annak, hogy mi még mindig 
nem vagyunk teljesen Isten sajátjai, s meg kellene tanulnunk, 
hogy az övéi legyünk? Nem magától értetődőnek kellene lenni, 
hogy a keresztyén ember a szíve mélyén így szóljon Istenhez: 
Jó Istenem, tedd velem mindazt, ami szükséges ahhoz, hogy egé
szen a Tiéd legyek, még hogyha evégből el is kellene válnom 
attól, akit legjobban szeretek!? Az a harangszó, amely földi bol
dogságunk elhantolását kíséri, ugyanaz a harangszó lehet, amely 
jelzi, hogy Isten közeleg a szívünkhöz. Az a halál, aki gonosz
tevőnek tűnik fel, ugyanaz a hírnök lehet, aki Isten nevében 
így szól: „Isten most akar beszélni lelkeddel! A halál: barát!"

Hadd mondjak el egy esetet, amikor a halál oly gyakran 
ismeretlen marad előttünk, jóllehet barátkért jön hozzánk. — 
Egy házaspár elveszítette egyetlen gyermekét. Szívettépő fáj
dalom, ha a kicsiny kedvenc ruhái a szekrényből előkerülnek. 
Nem lehet gondolni az immár elnémult csacsogásra, kacagásra 
anélkül, hogy a szívet görcsös fájdalom ne húzná össze. Ily em
bereket kérdezett egyszer egy szelíd igehirdető: mit tesz a 
pásztor, ha a juhai nem akarnak betérni a karámba? Az egyik 
bárányt átemeli a kerítésen, csakhamar követi ezt az anya
bárány, s az anyát a többiek. Mit tesz Isten, ha a szülők szívét 
fölfelé akarja, s kell irányítani? Azt hiszem, erre nem szükséges 
felelnem. Ha vádolni akarod Istent, először kérdezd meg ma
gadat: nem volt-e szükség arra, hogy emlékeztessenek arra az 
egyre, ami szükséges? Nem volt-e szükségem arra. hogy a tekin
tetemet és a szívemet valami felfelé irányítsa? Ha e kérdésre 
igennel kell válaszolnod, úgy ne panaszkodj Istenre, aki neked 
e komoly szeretetet mutatta meg! Ha meg nemmel tudsz felelni, 
hogy: nem, semmiféle isteni figyelmeztetésre nem volt szüksé
gem, akkor te különben is fölötte állasz panasznak és vádnak. 
Hány családdal történt, hogy az a kis gyermek, aki szárnyacs- 
káival még alig érintette a földet s máris elhagyta: a szülői szí
vet odairányította, ahová nagvon is keveset gondoltak s a szülők 
lelkében ezentúl sosem némúl el a melódia: ..mióta meghalt a 
gyermekünk, bizonyossá lett előttem, hogv: kell lenni örök- 
életnek!" Az ilv alighogy élt gyermek sokkal csodálatosabbat 
művelt a szülők szívén, mint amire ember emberrel szemben 
képes, — lelkipásztori, sőt prófétai szolgálatot végzett. A halál 
barátnak bizonyúlt.

A halál azonban nemcsak akkor lehet harát. amikor éle
tünkbe belemarkol, hanem mindenütt, ahol beletekint. Mi lelki
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pásztorok sokszor térünk be a gyász és halál hajlékaiba. Gyak
ran sajnálkoznak is rajtunk: borzasztó lehet elnézni az emberek 
minden fájdalmát és szomorúságát! Bizonyára így is van! De 
minden igazi lelkipásztor érzi azt a csodálatos nyereséget, amely 
abból az életünkbe beleárad. Ha ily gyászházból estére haza
érünk, s az ember látja a maga hajlékából kiverődő fényt, s 
mondja magában: ott várnak rád szeretteid egészségben, — ak
kor az életet egészen más szemmel látjuk. Kérdezzük magunktól: 
„Mivel érdemelted meg, hogy jobb sorsod legyen, mint mások
nak? Tudsz-e csak megközelítőleg olyan hálás lenni, mint kel
lene?" S az ember újszerűén fedezi fel, hogy minden órának a 
békés nyugalma mennyire Isten ajándéka. Az ember szinte saj
nálja azokat, akik úgy vélik, az életet csak akkor lehet igazán 
élvezni, ha kikerülnek a halálra való minden emlékezést. S kinek 
köszönhetjük mi mindezt? Annak a barátnak, aki láthatatlanúl 
kísért minket az otthonunkhoz vezető úton: a halálnak.

Hányszor tudna nekünk az életben ily baráti szoleálatot 
tenni a halál! Gondoljuk el, hogy hevesen vitatkozunk valakivel. 
Ha hirtelen, röntgenpillantással a belsejébe látnánk, s ott ellen
felünk tüdőjében felismerhetnénk a sötét pontot, e pillanatban 
pontosan megtudnók: itt gyűjti a halál titokzatosan borzalmas 
pusztító seregét, innen fogja seregeivel ennek az életnek büszke 
erősségét kíméletlenül hatalmába venni! Bizton hiszem, e fel
ismerési pillanatban a szó torkunkon akadna, mintha elfújnák 
súlyos és kicsinyes nehezteléseinket, minden üres megjegyzé
sünk elnémúlna, mintha csak vészharang kongana.

Ha költő lennék, mesét mondanék arról, hogy egy nap az 
emberek az Istenhez mennek és kérik Őt: „Mennyei Atyánk, min
dent megtehetsz: vedd el rólunk a halált! öld meg a legfélelme
tesebb ellenségünket — és mi örökké hálásak leszünk!" Isten 
hosszan, komolyan néz az emberekre, s aztán ezt mondja: „Jól 
van, legyen!" Az emberek nagyban újjonganak. De már néhány 
év múlva megváltozik a kép. Az öregek, akik nem tudnak meg
halni, kerékkötői a haladásnak. Az ifjak reménysége és bátor
sága lassanként ellankad. A könnyelműek egyáltalán nem törőd
nek a jóindulatú figyelmeztetésekkel, mert nem hat többé a 
lelkiismeretükre a halál komoly fenyegetése. Az elfáradtak gyá
moltalan kétségbeeséssel küzködnek, mert elvétetett tőlük az 
állandó vigasztaló reménység, hogy eljő végórájuk. A derekab
bak kezdetben azt hitték, hogy csodálatos teljesítményre képe
sek. Ámde lassanként elerőtlenednek, mivel túlon-túl sok idő 
áll rendelkezésükre, mivel életük munkájának nincsen meg az 
erős. s világos elhatárolása. A bűnösök meg kilátástalannak 
tartják, a bűn elleni küzdelmet, s dacosan és szomorúan meg
békélnek azzal, hogy a nekik ajándékozott életet mindörökre el
rontották. Sőt az emberek közti szeretet is kezd alábbhagyni, 
mivel nem fenyegeti veszteség. S mig az emberek korábban azt 
hitték: csak akkor következhet be igazi életöröm, ha többé nincs 
halál! — most úgy érzik, hogy kimondhatatlan örömtelenség



nehéz, szürke fellege borúit a földre. Most fogják fel, mit tettek 
s kiáltanak Istenhez: „Add vissza nekünk ismét barátunkat, a 
halált!"

De mindennél fontosabb az: befogadtuk-e életünkbe a ha
lált, mint barátunkat, jótevőnket. Nemrég egy derék ifjú halt 
meg hirtelen szerencsétlenség következtében. Megtalálták nap
lóját, s benne az utoljára feljegyzett szavait: „Úgy tűnik fel ne
kem', mintha rámnézne a halál. De ez nem a rettentések sötét 
királya, hanem békés, szelíd barát, aki ezt mondja nekem: csak 
akkor fogod megtudni: mi az élet, ha belenézel a szemembe." —• 
Rajtunk is így nyugszik a halál tekintete? Látjuk-e sötét szemé
nek mélyén a barátságos ragyogást?

Némelyik falusi templomban szokásos, hogy márványtáblát 
állítanak fel, s erre rávésik a templom elhunyt lelkészeinek a 
neveit, azok születési és elhalálozási napját. A még élő lelkész 
neve is rajta áll, a születési napja s utána üres hely. Ez az üres 
hely ránéz a lelkészre, valahányszor a szószékre megy fel s ez 
hatalmas prédikáció. Ez az üres hely kifeiezhetetlenűl komolyan 
és figyelmeztetőleg tekint a templomba. Szeretném, ha lélekben 
mi is valamennyien ilv márványtábla előtt haladnánk el, ha napi 
munkánkat megkezdjük. Bizonyosan átéreznők, mi ment végbe 
a zsoltáríró lelkében, mikor azt írta: Uram, taníts minket úgy 
számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk! Bölcs szívhez 
jutni nem azt jelenti, hogy némely ismerettel meggazdagodjunk, 
hanem: képesek legyünk megkülönböztetni a helyest a helyte
lentől, a lényegest a lényegtelentől, az értékest az értéktelentől. 
Bölcs szívvel élni azt jelenti: tudjuk meglátni a dolgok igazi lé
nyegét. tudjunk átlátni a külsőn a belső igazságokig. Nem tudok 
bölcsebb tanítót erre, mint a halált. „Egv a szükséges dolog." 
„Gondolj a föld felett valókra." így hangzik a prédikációja szün
telenül. Ez ugyan még nem adja meg nekünk az igazi életet, de 
könyörtelenül leszakítja az álarcot a látszatéletről, élesíti a lá
tást, s felébreszti a vágyódást az iránt, ami valóban értékes és 
lényeges, maradandó: az Isten iránt, az élő. gazdag, magasztos 
Isten iránt, akiben egyedül találja meg a lélek azt, ami életnek 
mondható.

Mi azonban nem akarunk szólni a halálról anélkül, hogy ne 
gondoljunk arra a csendes órára, amikor a halállal szemtől- 
szemben fogunk állni. Hogyan fog ez bekövetkezni? Egyedül 
leszünk, vagy szeretteink körében? Fájdalmas kínok között, 
avagy gyengéden és békésen? öntudatlanok leszünk-e. avagy 
tiszta öntudattal? Jöjjön bár a halál a maga sötét, fekete sere
gével és rettentse meg lelkünket. — lelkűnknek éop ez a végső 
szüksége szolgáljon arra, hogv teljes benső dicsőségben emel
kedjék fel. oldódjék ki a világ és javainak kötelékéből, emel
kedjék föléje s teljesen szabadon és magányosan, szerénven és 
magasztosan induljon az Istenhez vezető végső ösvényen. „Uram, 
lelkemnek utolsó szikrája is tiéd. egyedül a tiéd. Semmi más 
szabadságlevéllel nem jövök hozzád, mint ezzel a bizonysággal:

481



482

aki Hozzád jön, nem veted cl orcád elől."-így lehet a halál még- 
egyszer, utoljára barátunkká, aki a lélekről levet minden hamis 
látszatot, s vezeti őt egyszerű, nagy, alázatos dicsőségében 
Isten elé.

Elmélkedésünk elején arról a toronyőrről beszéltünk, aki
hez a halál barátként tért be. Állítsuk e kép mellé a másikat: a 
svájci mesternek, Böcklinnek azt a képét, amelyen ő a halált 
szintén barátként festette meg. Ez a híres festőnek önarcképe. 
A művész kezében tartja a palettát és az ecsetet. Vigyázó szem
lélődéssel tekint maga elé, a vászonra, amelyikre képet akar 
festeni. Még valaki tekint a képre a válla fölött: a halál. Mintha 
érezné a festő a halál közelségét anélkül, hogy megrettenne, 
anélkül ,hogy hátrafordulna; fülét feléje hajtja, mintha abból 
a csendes dalból venné.a végső bírálatot képéről, amely dalt a 
halál hegedűjén játszik neki. így akarjuk, hogy a halál, e bará
tunk, velünk együtt tekintsen mindarra, amihez hozzáfogunk. 
Aki a halál csöndes dalát megérti, sok áldott gondolata támad 
és ebből mindig igaz, s kérlelhetetlen ítéletet hall kicsendűlni 
minden munkájáról. — Uram, taníts meg bennünket bölcs szív
vel élni. Ámen.

F. Rittelmeyer,
volt nürnbergi lelkész.

Ford.: K. K.

Vasárnap délután.

Istennek k e ll en ged elm eskedn i!
Szentháromság után 24. vasárnapra.

Ap. csel. 5, 29.

Az Isten sokat követel tőlünk, emberektől. Ezt az igazságot 
nem ismeri minden ember. Nem ismerik azok, akiknek nincsen 
közük és közösségük az Istennel. De ismeri ennek az igazságát 
az az ember, aki Istené. Minél közelebb kerül az ember az Isten
hez, annál inkább megbizonyosodik arról, hogy Isten sokat, na
gyon sokat követel tőlünk, emberektől.

Isten nem csinált titkot abból, hogy sokat követel. Mikor 
teremtő keze alól kikerült az ember, megszabta számára, mit 
tehet. Határozottan megmutatta, hogy követelései vannak. És 
mikor az ember félre-lökte Isten követelését és áthágta akaratát, 
azonnal kiűzte az embert a paradicsomból.

Hogy Isten sokat követel tőlünk, világosan megláthatjuk 
és megérthetjük a Tízparancsolatból. Ha az ember végigmegy 
komoly látni és érteni vágyó lélekkel a a Tízparancsolaton, 
könnyen megállapíthatja, hogy az Isten sokat, nagyon sokat 
követel tőlünk.



Á legvilágosabban pedig a íegtokeletesebb kijelentés állítja 
elénk Isten veiiink szembeni követeléseinek nagyságát. Jézusban 
szemlélhetjük Isten követeléseinek teljességét. Nem szabad el
feledkeznünk arról, hogy Isten Jézust nem csak azért küldötte 
el a földre, hogy Ö vállára vegye a keresztet és elvégezze a Gol- 
gothán a megváltást, hanem azért is, hogy Benne szemléltesse 
velünk, hogyan és miképpen kell élni. Ha erre gondolunk, iga
zán láthatjuk, hogy Isten sokat, nagyon sokat követel tőlünk.

A mai ige Isten követeléseit egy szóba foglalja össze. Az 
engedelmesség szóban. Isten azt követeli, hogy engedelmes gyer
mekei legyünk. Az élet utazás a bölcsőtől a koporsóig. Isten azt 
követeli, hogy mindig vele utazzunk, az Ö kezét fogva járjunk. 
Azt akarja, hogy az Ö öröme legyen a mi örömünk és az ő  szo
morúsága a mi szomorúságunk.

A mai ige nemcsak azt mondja meg, mit követel tőlünk az 
Isten: maradéktalanul teljes engedelmességet, hanem emberi pél
dákat állít elénk, kikben szemlélhetjük az Isten akarata szerinti 
életet. Péter és az apostolok lépnek elénk az igéből. Űk tudták 
azt, hogy Isten sokat követel és hogy Isten engedelmességet kö
vetel. Cselekedték is azt. Szembe állt velük a pogány világ és a 
zsidóság minden hatalmával. El akarták hallgattatni őket. Hí
zelgő szóval próbálkoztak először. Hiába volt. Megfenyegették 
őket. Kilátásba helyezték előttük még a halálbüntetést is. Min
den hiába volt. Kijelentette Péter és kijelentették az apostolok, 
hogy őket Isten küldötte munkálkodásra s ők engedelmesked
nek, mert ők tudják, hogy Istennek kell engedelmeskedni és nem 
az embereknek.

Nékünk szól Isten igéje. Nékünk mondja: Istennek kell en
gedelmeskedni. Vájjon cselekesszük-e? Istennek engedelmeske
dünk-e maradéktalanul életünk minden napján és óráján?

Nagy lenne az én boldogságom, ha a felvetett kérdésekre 
igennel válaszolhatnék! De nem tehetem. Nem tehetem azért, 
mert tudom, hogy életünk nem Istennek engedelmeskedő élet. 
Engedelmeskedünk mi emberek sok mindennek és sok minden
kinek, csak az Istennek nem.

Büszkék vagyunk a szabadságunkra. Boldogan mondogat
juk, hogy szabadok vagyunk. Szabad a szó, szabad a cselekedet 
a világi törvény korlátain belül. De ha egy kissé megvizsgáljuk 
ezt a nagy szabadságot, kénytelenek vagyunk meglátni, hogy 
álom az csupán. Mi nem szabadok, hanem engedelmes rabszolgák 
vagyunk mindannyian. Különbség csak abban van köztünk, hogy 
másnak és másnak engedelmeskedünk. Hogy kinek, vagy minek 
engedelmeskedik az ember, jelent kisebb vagy nagyobb értéket.

Sok ember a testiségének engedelmes szolgája. A test vá
gyai és kívánságai uralkodnak rajta. Ez az ember az állat-ember, 
a test rabszolgája.

A másik ember e föld értékeinek, egyszóval a pénznek 
rabszolgája, örök nyugtalan ember. Sosem elég néki annyi, 
amennyi van, mindig több után vágyódik.
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Ismét másik á tudománynak, másik egy-egy földi élethiva- 
tásnak engedelmes rabszolgája. Ki tudná mind felsorolni!

Csak kevesen vannak azok, akik Isten engedelmes szolgái!
A mai ige kér, könyörög: légy Isten engedelmes gyermeke. 

Boldogságod, békességed, üdvösséged feltétele ez! Halld meg az 
ige szavát és építsd rá életedet erre a mondatra: Istennek kell 
engedelmeskedni! Ámen.

Istent nem  lehet félrevezetni.
Szentháromság után 25. vasárnapra.

Ap. csel. 5, 1—lt.

Hatalmas izenete ennek az igének: Istent nem lehet félre
vezetni!

Az első keresztyén gyülekezetbe visz vissza bennünket a mai 
ige. Az első keresztyének csodálatos élete jelenik meg előttünk. 
Életüket egy szóval jellemezhetjük: szeretet! Szerették az Istent 
és szerették egymást. A szeretettel minden problémát megoldot
tak. A szociális problémát is. Köztük nem volt éhező és mezíte
len. Ma sem lehet az egész világon meglévő nagy szociális prob
lémát megoldani filozófiával, vagy törvényhozással, hanem csak 
tiszta, szent szeretettel. A szeretet alapja az Isten iránti szeretet, 
tehát az istenfélelem és hit. Ujja kell lenni az embernek ma is, 
hogy szeretetben élő tudjon lenni, akkor minden problémát, a 
szociális problémát is meg lehet oldani.

Anánias és Safira megismerkedtek az első keresztyének éle
tével. Megfogta az az élet őket. Minden vágyuk az volt, hogy 
közéjük tartozzanak. Állandóan közéjük jártak tehát. Mikor azt 
látták, hogy a keresztyének mind eladják a vagyonukat és az 
egész közösségnek adják a befolyó pénzt, elhatározták, hogy ők 
is megcselekszik. El is adták értékeiket. Mikor a pénz a kezük
ben volt, megkísértette őket a Sátán. Vigyázzatok, szólt hozzá
juk, ne adjátok oda az egészet, mert mi lesz veletek később. 
Anániás és Safira hallgattak a kísértő szavára és elhatározták, 
hogy vagyonuknak csak egy részét adják oda, de azt a részt 
úgy adják, mintha az egészet adnák. Anániás és Safira emberek 
voltak, nagyon emberek.

Közös emberi tulajdonság bennünk, hogy nem akarunk ki
sebbeknek látszani embertársainknál. Ez az emberi tulajdonság 
lehet érték, de lehet átok is.

Hány ember életsikere és boldogsága vezethető vissza arra 
az emberi tulajdonságra, hogy nem akar kisebbnek látszani em
bertársainál. És hány ember elbukásának lett előidézője az a 
szomorú tény, hogy nem akart kisebbnek látszani embertársánál.

Anániás és Safira elbukott az ilyen emberi tulajdonság kö
vetkeztében. Mások mindent odaadtak, ők csak egy részét adták 
oda, de azt úgy adták, mintha mindent odaadtak volna. Hazud
tak. Azt gondolták, hogy nemcsak az embereket, de az Istent is
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felre lehet vezetni, févehtek. feífeledheztek árról, hogy Isten 
mindent tud és mindent lát. Lehetünk egyedül a világ végén, 
szeme rajtunk van. Reánk borulhat sötét éjszaka, akkor is lát 
bennünket. Nem léphetünk egy lépést, nem szólhatunk egy szót 
sem az Ö tudta nélkül. Istent tehát nem lehet félrevezetni.

Vájjon mi tudjuk-e azt, hogy az Istent nem lehet félre
vezetni?

De még többet is mond az ige. Közli velünk, hogy Isten 
megfizet mindenért.

Anániás és Safira felett elhangzott Isten ítélete s bűneik kö
vetkezményeiként holtan rogytak össze.

Isten megfizet mindenért! Jó tudnunk nékünk. A ma embere 
nagyon sokszor elfeledkezik erről. Pedig Isten megfizet 
mindenért.

Istent nem lehet félrevezetni. Isten mindent tud. Isten meg
fizet mindenért!

Hallottuk az ige kijelentéseit. Azért imádkozom, hogy lel
künk mégis nyugodt legyen! Ámen.

Jézus é s  az  em berek.
Szentháromság után 26. vasárnapra.

Lukács 9, 57—62.

Az ige hű képet rajzol Jézusról és az emberről.
Hű képet rajzol Jézusról. Azt mondja meg mindenekelőtt, 

hogy Jézus mindenekfelett való érték akar lenni az ember életé
ben. Mellette mindennek tized és század rangú értékké kell tör- 
pülni bennünk. Világosan megmondja, hogy aki az enyém akar 
lenni, aki utánam akar jönni, annak vállalni kell tudnia a hajlék
talanság nyomorúságát és a szegénység kálváriáját is értem. 
Nem azt mondja Jézus, hogy aki az övé kíván lenni, az dobjon 
el magától minden földi értéket és öltözzön darócba és vegyen 
koldusbotot a kezébe, hanem azt mondja, hogy abban az ember
ben, aki utána akar menni, nagyobb kell hogy legyen ö  minden 
aranynál és gyémántnál. Ha valakit a hozzámenetelben akadályoz 
e világ értéke, azt gondolkodás nélkül oda kell tudni dobni érte. 
Tehát Jézusért mindenről le kell tudnunk mondani.

Pár kérdést teszek fel. Miről tudnál lemondani Jézusért? 
Le tudnál mondani naponként egy darab kenyérről érte? Le tud
nád egyszerűsíteni megszokott életedet érte? Le tudnál mon
dani egy szükségesnek látszó darab ruháról érte? Egy-egy ked
ves szórakozásodról? Örökölt, vagy verejtékkel szerzett házad
ról, földedről? Le tudnál mondani érte bármiről?

Az emberek kevésről tudnak lemondani Jézusért! Bár mi le 
tudnánk!

Jézus még többet követel. Azt is követeli, hogy érte minden
kiről le tudjunk mondani.



Követlek, Uram Tégedet, csak előbb elmegyek, hogy elte
messem az én atyámat — mondja az egyik ember. Követlek, 
Uram Téged, csak engedd meg, hogy előbb búcsút vegyek azok
tól, akik a házamban vannak — mondja a másik ember! Menné
nek Jézushoz, de vissza-vissza tekintgetnek. Emberekre néznek, 
akikhez a vérség köteléke fűzi őket, akiktől érzésük szerint, ha 
Jézust követni akarják, el kell szakadniok. Az elszakadás nehéz, 
szinte lehetetlennek látszik. Jézus nem enged. Akik az enyéim 
akarnak lenni, azok tépjék ki magukat azoknak a karjaiból, akik 
nem az enyéim, hanem ellenségeim nékem, legyenek azok szü
lők, vagy gyermekek.

Imé Jézus: Követeli, hogy mindenről és mindenkiről le tud
junk mondani érte, mindennél és mindenkinél jobban szeressük 
őt. Jobban szeretjük-é?

Hű képet rajzol az ige az emberről is.
Nagy sokaság vette Jézust körül. Mikor befejezte szavait, 

tovább akart menni. Nehezen haladt előre. Újra meg újra meg
állították az emberek, névtelenek, azok, akik hallgatták. Mind 
egyet mond néki: Uram, követlek Téged!

íme, az ember. Alig van ember, aki, ha Krisztussal találko
zik, ne kiáltaná: Uram követlek Téged. Közös emberi tulajdon
ságunk, hogy a rossztól szabadulni szeretnénk s a jóság, igazság, 
szeretet és szentség gyermekei kívánunk lenni. Nincs ember, aki 
a számadás csendes óráján ne nyögte volna: e pillanattól jobb, 
igazabb, szentebb leszek!

Másik emberi tulajdonság, melyre rámutat az ige, nagyon 
szomorú. Azt a szomorú tényt közli, hogy a Krisztushoz vezető 
út akadályait kevesen tudják legyőzni. Az igében ismeretlen em
berek leikéből tör fel a vágy Krisztus felé, de nem lesz belőlük 
Krisztus nevének hordozója. Lekötötte őket a föld, a földi kap
csolat, nem tudtak Vele járni, Vele élni. Meglátták a keskeny 
utat, mely az örökkévalóságra vezet, de nem tudtak arra rálépni, 
hanem ott maradtak a széles úton, melyen sokan járnak, de 
amely a kárhozatba visz.

íme, az ember! Fel-felébred lelkében a vágy: Krisztusé le
szek, de újra meg újra elesik és legtöbb közülök elvész.

Leszámolást követel a mai ige! Azt követeli, hogy döntsünk 
Krisztus mellett. Ha megcselekedtük, figyelmeztet arra, hogy 
csak előre nézzünk. Ámen.

Takó István
pécsi lelkész.
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Vasárnapi iskola.
J ézu s feltám aszt.

Máté 9, 23—26.
Az egyházi esztendő vége felé jár. Még néhány vasárnap 

és Istennek Szent Lelke ebben az évben is elvégzi munkáját a ke
resztyén hívekben. Ezeknek a vasárnapoknak az evangéliuma 
által a mi Urunk Jézus Krisztusra emlékeztet, aki egyszer a világ 
végén maga is eljövend, hogy mindeneket elvégezzen és befe
jezze mindazt, amit a jó Isten az ő karácsonyi világbaküldésé- 
vel hajdan elkezdett. Néki adatott teljes hatalom mennyen és 
földön. Ebből a hatalomból a mai vasárnap evangéliuma azt ele
veníti elénk, amelynek révén Ö az Ur a halál felett is.

Sok szomorú dolog van ebben a világban. De egy se olyan 
elszomorító, mint a koporsó. Minden koporsó szomorú, kivált 
ha valakit a mi általunk szeretett közeli hozzátartozók közül 
zár magába. De talán a legszomorubb, amikor egy fiatal élet 
kihamvadt gyertyája fekszik benne. Egy ilyen fiatal leányka ha
lottaságya mellé vezet bennünket a mai evangélium. Leszakított 
szép virág a porban, kimúlt kismadár a földön. . .  kisleány a 
halottaságyon bennünket is megindít. Hát még mennyire inkább 
az ő édesatyját, akiről azt írja az írás, hogy egy főember volt. 
Nem akarta elhinni, hogy az ő drága kisleánya mégis meghalt. 
Úgy szerette ő t . . .  úgy szerette őt! És mégis. Ki adhatná vissza 
még egyszer néki? Senki. Senki. — De átvillant a lelkén valami. 
Erre jár — ígv jutott eszébe — az a csodás Názáreti! Ő biztosan 
tud segíteni. Elfutott hát hozzája. És elhívta a kis lányka halot
tas ágyához.

És ime Jézus elment vele. — Ne félj, nem halt meg, alszik 
csak! — szólalt meg ott. A gyászolók nem is hitték el. Ilyent 
mondani! Ki is nevették őt. Az orvos, mikor műtétet végez va
lami betegen, mindenkit kiküld a szobából, a műtőszobából s 
csak azokat hagyja bennt, akikre éppen szüksége van. Jézus is 
igy tesz. És megfogja a kislány kezét. És sírva ölelte magához 
a boldog édesapa, édesanyja s mind, ki szerette őt.

Ilyen hatalma senkinek sincs az ég alatt és föld felett. Csak 
egyedül Jézusnak. Sok mindent tudunk mi emberek is. De ezt 
rajta kívül senki sem. Ezért vagyunk mi az Ő követői. Mert egy
szer ránk is sor kerül. Mi is halottaságyra kerülünk. A sir mé
lyén elporladunk. Hogy egyszer majd mellettünk is megálljon és 
az ő boldog országába bevezessen: ezért követjük kizárólag az 
Ő evangéliumát.

Jézu s és  a  v ilág  vége .
Máté 24, 15—28.

Régi regék mesélnek arról, hogy a tőlünk messze nyugatra 
levő óceán helyén valamikor egy világrész volt, amely elsülyedt. 
Még a nevét is tudni vélik. Atlantisz volt ez állítólag. — Nyom
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nélkül eltűnt. Most nem régen kezdték meg az ásatásokat tőlünk 
keletre messze, ahol száraz homoksivatagba merült el a régen 
nagyhírű város, Babilon. Eltűnt s csak a hire maradt meg és 
egypár most kiásott épülete.

Ez a sorsa ennek az egész világnak is. Erről ad hírt Istennek 
Szent Lelke a mai vasárnapra előírt evangélium által is, most 
az egyházi esztendő végén.

Nem szívesen gondolnak erre az emberek. Mi magunk is 
megrendülünk hallatára. És ijedten kérdezzük, hogy mikor lesz 
ez? Ha egyszer már elkerülhetetlen, hát mikor következik be? 
Nem évszámmal mondja meg a mi Urunk Jézus. Csak annyit 
mond, hogyha egyszer olyan lesz ez a világ, mint a dög, akkor 
rágyülnek a végső pusztulás fergetegeiből a saskeselyük. Amikor 
már nem lesz benne semmi jó, semmi igazi élet, mint a hullában. 
Se erő, se Lélek. Ha mindez kivesz belőle . . .  akkor aztán nincs 
irgalom és beteljesedik a vég.

De nemcsak a saskeselyük, a végső romlások és rontások 
hatalmai jönnek el. Eljő ekkor maga a mi Urunk Jézus Krisztus 
is. Hogy ezekben a nehéz időkben is megkeresse és megsegítse 
a benne bízó híveket. Mikor az ember megijed és elveszti a fejét, 
akkor sok mindenhez kapkod. Ezekben a napokban is igy lesz. 
Sokan fognak előállani, hogy elhitessék és megcsalják az em
bereket. De figyelmeztet az Ur: ne higyjetek nékik. Várjatok 
türelemmel addig, amíg egyszerre csak, mint a villámlás, nap- 
keltétől-napnyugatig felcsillan az ö  világossága és megérkezik, 
hogy e világban utolsó munkáját elvégezze.

Ezért vagyunk mi evangélikusok. Akik jól megismerjük az 
Ö szent evangéliumát. És ennek segítségével megismerhetjük a 
hamis Krisztusokat is. Ezekre nem adunk semmit. Nem hallga
tunk rájuk. Akkor se, ha az egész világon magunkra is marad
nánk. És azért járunk a templomba, hogy az őbenne vetett hit
ben erősítsük magunkat. És ne veszítsük el a fejünket. Ne ijed
jünk meg se halálos óránkon, se majd a világvégének a bekövet
kezésekor. Aki Jézusé, annak nincs félnivalója se ezen, se a más 
világon.

A v ég íté let,
Máté 25, 31—46,

Ebben az egyházi esztendőben ez az utolsó vasárnap. Az el
múlt adventben elkezdődött isteni munkásság az utolsó barázdát 
kívánja vonni a mai vasárnap evangéliumával lelkeinkben, a ke
resztyén lelkek szántóföldjén.

Mi ez az utolsó barázda? A világítéletre való emlékeztetés. 
Mert a világ életében az lesz az utolsó tett, amit Isten cselekszik 
vele, hogy a Krisztus Jézus által megítélteti azt.

ítélet. Mi rendesen csak arra szoktunk ennél a szónál gon
dolni, amit a bíróság szokott kimondani a bűnösök, vagy a fel
mentettek felett. Pedig a mi egész életünk ítélet alatt van szün
telen. Ilyen ítélőszék felettünk szüntelen a lelkiismeret. Ez min
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den tettünket kíséri. Akár jó, akár gonosz az. Aztán szüléink. 
Ezek dicsérete vagy jutalma csak bevezetője az iskola, ember
társaink, környezetünk szüntelen ítélkezésének felettünk, amely
nek sorában történik a bírói ítélet is, ha reá kell szorulnunk.

A legfőbb és legutolsó ítéletet azonban Isten az Ür Krisztus 
által fogja megtartani a világ és benne minden ember felett. En
nek az ítéletnek a törvénye a jó és rossz megmérése. De mindené. 
Még azoké a dolgoké is, amiket magunk régen elfeledtünk. 
Mert Isten mindent számon tart. A legparányibb jót is, amit 
végrehajtottunk, vagy elmulasztottunk.

Ez a mi nagy vigasztalásunk. Mert hiszen a mi vallásunk 
nem azért tanít a jóltevő szeretetre, hogy akivel jót teszünk, 
az azonnal meghálálja, mint az üzletkötéseknél szokás. De nem 
is hagyjuk abba a jóltevést, ha érte nemcsak hálátlanság, de sőt 
gonoszság is a jutalmunk. A mi megjutalmaztatásunkat Isten 
tartja kezében. S ha ez talán egész életünkön át el is marad s 
talán egy kicsit fáj is ez — hát a mai evangélium eszünkbe jut
tatja, hogy lesz végítélet is, mikor mindenki úgy veszi el igaz 
jutalmát, amint azt megérdemelte.

A végítélet mellett ezen a vasárnapon a mi evangélikus egy
házunk a mi halottainkra is emlékezteti a híveket. Akik már 
befejezték a földi életet. Akik már nem változtathatnak végső 
megítélésükön. Menjünk ki ma sírjaikhoz.Gyertyák helyett em
lékezetünk imádságos lángját gyújtsuk meg ott. És ajánljuk őket 
Isten ítéleténél is nagyobb örök irgalmába.

Dr. Csengődy Lajos,
salgótarjáni lelkész.

Könyv- és fo lyó ira tismertetés.
Túróczy Zoltán: És hívják nevét csodálatosnak... Győr. 260 oldal.
Túróczy Zoltán prédikációs kötetét jellemezzük és értékeljük, midőn 

címét kiegészítve azt mondjuk, hogy a Csodálatosról szóló csodálatos bi
zonyságtevés.

Az igazi prédikációskötettel szemben több követeléssel lépünk fel. 
Első követelésünk, hogy legyen az Istené. Második, hogy legyen az anya- 
szentegyházé. Harmadik, hogy legyen a szerzőé. Negyedik, hogy legyen 
az olvasóké és a hallgatóké.

Túróczy Zoltán prédikációs kötete mindegyik feltételnek megfelel. 
Istené, mert ö t hirdeti és egyedől ö t szolgálja. Anyaszentegyházunké, 
mert minden sorát hitvallásos hűség hatja át. A saját magáé, mert folyto
nos bizonyságtevés arról, kit megismert és kiben él. Az olvasóé és hall
gatóé, mert állandóan azok lelkét vezeti Istenhez és azok életét formál- 
gatja Krisztus hasonlatosságára.

Túróczy Zoltán nemcsak a legkiválóbb, hanem a legeredetibb igehir
detők sorába tartozik. Szinte egyedül álló jelenség, ki mester-követés nél
kül önmagát képviseli. Túl van azon, hogy igeárdetői egyéniségét és ige
hirdetési módjait kicsinyes méregetéssel, szempontjait és eszközeit tudós- 
kodó vitázással bírálgassuk. Isten egyik drága prófétalelkű eszközét lát
juk benne, kinek van szerzett joga saját egyéniségéhez és eredetiségéhez.
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Megelégszünk tehát azzal, hogy prédikációs kötetének ismertetésénél ige
hirdetői egyéniségének általános jellemzését adjuk.

Feltűnő mindenek előtt igehirdetési témáinak hatalmas nagy terü
lete. Széles gondolatkörből választja ki az üdvösség-történet és újjászüle
tett élet azon kérdéseit, melyekre az ige világosságát hullatja. Gyakran 
választ ismeretlenebb alapigéket, máskor viszont ismert igéket egészen új 
és mégis az igéből származó világításba helyezi. Egy sugár elég neki 
ahhoz, hogy a tárgyalandó kérdésnek egészen újszerű megvilágítást adjon.

Igehirdetési metodikájában ez a kötet is szigorú bibliamagyarázónak 
mutatja. Egyedül csak az igére támaszkodik. Semmi más segédeszközt nem 
vesz igénybe. Az igét akarja magyarázni és az igéből vonja ki Isten örök 
tanításait.

Ezen munkáját értelmi alapon kezdi meg. Széles sugarú kifejtéssel, 
boncolgató elmélyedéssel tárgyalja a kérdéseket, argumentumokat sora
koztat fel, megvilágít és meggyőz s a tudós szigorú lelkiismeretességével 
magyaráz. Prédikációinak némelyik része szinte tudományos értekezésnek 
látszik. Logikája erős, anyag-felépítése és gondolat-kifejtése kristálytiszta, 
világos.

Filozofáló hajlandóságát pszihológiai készültséggel támogatja. Ismeri 
az emberi lélek rejtett és nyilvános életét, a szív megbúvó és napvilágra 
törő vágyait és érzéseit, az akarat-világ gyarlóságait és nemes lendületeit. 
Biztos kézzel játszik az ember szívének húrjain, tud érzéseket mezítelenre 
vetkőztetni, új érzéseket ébreszteni, szemeket befelé fordítani és látásra 
kényszeríteni, füllel kellemetlen igét befogadtatni és az akaratot elhatáro
zásra kényszeríteni.

Filozófiai és pszihológiai mélysége és művésziessége nemcsak az ige 
alkalmazásában, hanem az ige értelmezésében is kifejezésre jut. Egyetlen 
ige elegendő neki ahhoz, hogy rejtett mélységeket tárjon hallgatósága elé. 
Megrázó prédikációt mond arról az egy igéről, hogy Egyedül, vagy arról, 
hogy Örüljetek! stb.

Igehirdetésének eszközei egyszerűek, igazak és természetesek. Egye
düli eszköze tulajdonképen maga az Ige. Azután theológiai készültségének 
biztonsága. Pontos és általános biblikussága, mely igehirdetésének általá
nos szellemében, megállapításainak igével való alátámasztásában is nyilvá
nul. További eszköze: az igazság benső átérzése és prédikációjának él
ményszerűsége. Némelyik beszédében utal is arra, hogy a hirdetett vallási 
igazságot ő maga is könnyes, átvirrasztott éjszakák küzdelmeképen kapta 
Isten ajándékául. Mindenekfelett való értéke igehirdetésén elömlő prófétai 
szelleme, mely nem képzelt és mesterségesen éreztetett ál-lélek, hanem 
az Igéből és küldetéstudatból származó isteni erő.

Túróczy Zoltán prédikációs kötete drága ajándék egyházunk aszta
lán. Azzal becsüljük meg, ha hálás szívvel Isten ajándékát ismerjük fel 
benne. K. B.

Kiss Samu: Én és az én házam az Urnák szolgálunk. Evangéliomi pos- 
tillák iskolák és családok buzgólkodására. Kiadta a nógrádi evangélikus 
egyházmegye. 339 oldal.

Kiss Samu nagybarátfalui lelkész munkája égető hiányt pótol. Saját 
megállapítása szerint az iskolák és családok buzgólkodására készült. Gaz
dag anyagot nyújt templomtól távol lakó családok házi istentisztelete szá
mára. Ugyanakkor megkönnyíti az egyház felelősségét a leviták által tar
tott igehirdetéssel szemben, mert az ő kezükbe is biztos és áldással hasz
nálható postilla-gyüjteményt ad.

Kiss Samuban a régi igehirdető iskola képviselőjét ismerjük meg, 
mégis tele van a mai élet szükségletei iránt való eleven érzékkel. Postil- 
láit szigorú írásszerűség jellemzi. Az alapige gondolatát fejti ki és nem 
saját gondolatait magyaráza bele az igébe. Beszédei rendszeresek, szem- 
léltetők. Stílusa világos, egyszerű és mégis színes, érdekfeszítő, sőt sok
szor rejtett drámai erő érzik benne.

Illusztrációi gazdagok és változatosak. Témáit az ige kínálja feléje, 
de az igealkalmazás pompás érzékével a mindennapi élettel kapcsolja azo
kat egybe. Evangéliomi világosságba kerülnek az ember jó- és rossz
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szokásai, önzése és szeretete, kisértései és bűnben vergődése, a család, a 
gyülekezet, a nemzeti közösség égető lelki és anyagi problémái.

A gyűjtemény az egész egyházi esztendőt felöleli és szerves egész 
képen juttatja a hallgatóság birtokába. Mindegyik darabja önmagában ér
tékes egész, de ugyanakkor nélkülözhetetlen láncszeme az üdvösségtörté
net teljességének.

A gyűjtemény végén közölt házi istentiszteleti sorrenddel hasznos út
baigazítást ad a házi istentisztelet miként tartására vonatkozólag. Éppen 
így jó szolgálatot tesz az egyházi év perikopáinak közlésével is.

Az értékes gyűjteményt, melynek előszavát Kapi Béla püspök írta, a 
Nógrádi Egyházmegye adta ki s alkotó áldozatkészségével nagy hálára 
kötelezte egyházunkat. Tudomásunk szerint a gvőri egyházmegye adott ki 
hasonló áldozatkészséggel értékes munkákat. Nemzeti irodalmunkat ha
sonló módon szolgálja évek óta egyes középiskolák tanuló-ifiúsága, mikor 
eddig meg nem jelent irodalomtörténeti munkákat ad sajtó alá. A nógrádi 
egyházmegye áldozatkészsége követendő példát állít elénk. K. B.

Scholtz László és Urbán Ernő: Krisztus hatalmában. Budapest, 1937. 
163 oldal.

A két fiatal igehirdető 25 prédikációját tartalmazza ez a figyelemre
méltó kötet. ígéretnek és gyümölcshozásnak egyformán értékes. A prédi
kációk tartalmilag és formailag egytől-egyig kiválók. Prédikálószékük 
alá letelepedhetnek az igehirdető pásztorok is s gazdagodni fognak.

A prédikációk biztos theológiai készültségről tesznek bizonyságot. 
Bennük és mögöttük a kereszt*theológiája képezi az acélvázat. Számukra 
a bűn és a megváltás a legnagyobb probléma. Igehirdetésük témáit is 
nagyrészt ebből a gondolatkörből veszik. Theológiájuk határozott lutheri 
alapon nyugszik. Művükön erőteljes hitvallási szellem vonul át. Még az 
etikai és szociál-etikai kérdések is dogmatikai beágyazásban jelentkeznek 
s így határozott lutheri megítélésben részesülnek.

Az igehirdetést az egyházi lényeg kifejtésének eszközévé teszik. Az 
egyház jelenlegi munkájáról azonban némelykor keményen nyilatkoznak. 
Alvó egyházról beszélnek, mely nem veszi észre, hogy garatja üresen jár. 
Megelégszik látszat-értékű munkájával és nem áhítozik komoly lelki ered
ményre. Jószándékkal van tele s megelégszik a maga nyugodt életével. 
Közben pedig vesztébe rohan a világ, mert az egyház nem egyház. Alvó 
egyház az alvó világban!

Az egyház hivatástudatának felébresztése hatja át a szerzők igehir
detését. Kedvezőtlen diagnózissal állapítják meg az egyház fogyatékos
ságait s igehirdetésének vértelen szegénységét. Az Ut ós zó  bizonyítja a 
prédikációk ezen tendenciájának öntudatos tervszerűségét. Világos sza
vakkal kimondják, hogy az evangélium teljes híradása hiányzik mostani 
igehirdetésünkből, pedig ez a reformáció igazi üzenete. Könyvük célja 
újra felfedezni és újra megszólaltatni ezt az üzenetet, újra megszólaltatni 
a reformátori keresztyénség új énekének elvesztegetett melódiáit.

A vallási élet széles mezejét ugyanazon vallási centrális igazság néző
szögéből vizsgálják, de azért gazdag gondolatkört ölelnek fel. A prédiká
ciókat formaérzék és stílusszépség jellemzik. A gyakori szóhasználat kö
vetkeztében megfakult vallási fogalmakat bibliai tartalommal töltik meg és 
reális életértékké teszik. Előadásuk változatos, színes és erőteljes. Bibli- 
citásuk mellőzi ugyan a bibliai utalásokat, de igehirdetésük szellemében 
erőteljesen él.

Az értékes prédikációgyüjteményre felhívjuk lelkészeink figyelmét.
k. b.

Virág Jenő: Luther Márton önmagáról. Budapest, 1937. Az Országos 
Luther Szövetség kiadása, 126 oldal.

Ez az érdekes és értékes munka Luther önarcképét rajzolja meg. 
Luther munkái, főleg Asztali Beszélgetései alapján megszólaltatja őt ma
gát, hogy belső fejlődésére világosságot derítsen.

Szerző bevezető szavai után az előszóban is magát Luthert szólaltatja 
meg, ki belső kialakulását jellemzi ezen szavakban: „Jól jegyezd meg, ked
ves olvasó, hogy én is azok közül való vagyok, akik, — mint Augusztinus
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Írja magáról — írás és tanítás közben haladtak előre és nem azok közül,, 
akik semmiből hirtelen lettek a legnagyobbé, holott valójában továbbra is 
senkik, nem dolgoztak, nem próbáltattak meg, nem is tapasztaltak, hanem 
azt gondolják, hogy ők a Szentírás egész szellemét első tekintetre kime
rítették."

A könyv Luther külső életének nyomán szól szülőiről, gyermekkorá
ról, diákéveiről, kolostori életéről, kihallgatásairól és küzdelmeiről, házas
ságáról, családi éetéről és életének utolsó időszakáról.

A munkának nemcsak kitervezése, hanem kivitele is érdekes és érté
kes. Különösen örömmel vesszük az igehirdetésről, házasságáról és családi 
életéről szóló részeket, melyek több új, ismeretlen anyagot nyújtanak. 
Egyébként az is jelentőséggel bír, hogy Luther ismert epizód-életesemé
nyei határozott történeti alapot nyernek.

Ezek az önvallomások mély bepillantást engednek Luther lelki vilá
gába és sokszor az önvallomások megrázó erejével hatnak. Legfeljebb azt 
a megállapítást tesszük, hogy Luther önarcképe inkább az életrajzok tü- 
zében megrajzolt emebri-arckép, semmint rejtett lelki-arckép. Több benne 
az életeseményekkel kapcsolatosan kialakult külső vonás, semmint a lelki 
problémák megoldásáért folytatott néma viaskodás bizonyságtétele az ő 
belső nagy kérdéseiről: a bűntudatról, bűnbánatról és bűnbocsátó isteni 
kegyelemről.

Bizonyos azonban, hogy Virág Jenő munkája mindenképen történeti, 
egyházi és építő vallásirodalmi értéket jelent, melynek nem volna szabad 
hiányoznia lelkészeink, tanítóink, hitoktatóink és egyháztagjaink könyvei 
közül. K. B.

Wolf-Dedinszky-Kiss György: A gyermek vasárnapja. Gyermekisten
tiszteleti beszédvázlatok ádvent első vasárnapjától mennybemenetel ünne
péig. Budapest, 1937. Scholtz Testvérek kiadása, 356 oldal.

Wolf Lajos, Dedinszky Gyula és Kiss György lelkészek nagy kihatású 
feladatra vállalkoztak, amidőn a gazdag dán, finn, norvég és svéd evan
gélikus egyházi gyermekirodalomból prédikáció-vázlatokat állítottak össze.

A vállalkozás jelentőségét növeli a magyar gyermekistentiszteleti 
prédikáció-irodalom szegénysége. Évtizedekkel ezelőtt megjelent Decoppé 
prédikáció-gyűjteménye, néhány évvel ezelőtt Wolf Lajos értékes gyűjte
ménye, melyet a református testvérek néhány hasonló kiadványa egészít 
ki. De ez ne mváltoztat azon a szomorú tényen, hogy a magyar gyermek 
vallásos nevelésével és lelki igényeinek kielégítésével nem törődött eléggé 
az evangélikus egyház.

Ezen szolgálat elvégzésére a skandináv egyházi írók különösképen 
alkalmasnak látszanak. Részint azért, mert a nép általános vallásossága 
erőteljes hatással van az ifjúságra, részint, mert ez a munka egyéni képes
ségen és rátermettségen kívül bizonyos tradicionális felkészültséget is 
kíván.

A most megjelent prédikációgyüjtemény teljes fegyverzetben lép 
elénk. Az egyházi esztendőt követi és minden vasárnapra és ünnepnapra 
bőséges anyagot nyújt. A vázlatok rövidek, világosak, logikusan felépí
tettek, illusztrációjuk is szemléltető, sokszor meglepő és megindító. Belső 
értékükről is elismeréssel kell szólni. Több szerző munkáiból van a gyűjte
mény összeállítva, így tehát az egyes prédikáció-vázlatok értéke is külön
böző. De nyugodtan elmondhatjuk, hogy mindegyik értéket jelent s mind
egyik nagy lelkiáldással használható.

Teljes elismerés illeti meg a kötet összeállítóit, nemkülönben kiadóját.
A kötet elé, — melyet nyugodt lelkiismerettel ajánlunk lelkésztest

véreink figyelmébe, — dr. Raffay Sándor püspök írt előszót. A gyűjte
mény élén pedig Izberg Hagbard malmöi lelkésznek a vasárnapi iskoláról 
és a gyermekistentiszteletről szóló értékes előadását találjuk.

Ez a kötet a mennybemenetel ünnepéig szóló prédikáció-vázlatokat 
közli, örömmel és reménységgel várjuk a gyűjtemény második kötetét.

K. B.
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Dr. Enyedy Andor: Belmissziói Útmutató az 1937—38. munkaévről. 
Budapest. A református egyetemes konvent kiadása. 447 oldal.

A református konvent által évenként kiadott Belmissziói Útmutató 
két szempont alkalmazásával készül. Anyagot nyújt a lelkészek belmissziói 
munkája számára, másfelől elméleti útmutatással szolgál a különböző 
munka irányára és eszközeire vonatkozólag.

Szem előtt tartja a gyülekezeti belmissziói munka különböző ága
zatait. Vasárnapi iskolai anyagként Mózes életét, ifjúsági egyesületi mun
ka-anyagul Jézus életét dolgozza fel.

A felnőtt egyháztagok számára több sorozatot nyújt. így például a 
hitről, azután az Úrvacsoráról, továbbá böjti, karácsonyi és pünkösdi 
áhitat-sorozatot.

Általános vallásos előadásul a nagy évfordulókról szóló elmélkedést 
közöl, azután a londoni szociális kongresszus problémáiról, stb. nyújt tá
jékoztatást.

Az értékes munkára felhívjuk lelkészeink figyelmét.
K. B.


