
Csendes óra.

Helyem a közösségekben.
Atyám, Istenem! Tudom, hogy magamban meg nem állhatok. Köszö

nöm hát Neked, hogy Krisztus szüntelen velem van. De köszönöm Neked 
azt is, hogy utitársaimmal, az emberekkel együtt élni rendeltél. Amennyi 
bánat és szenvedés forrása sokszor ez az együttélés, annyi nemes indítást 
is merítek belőle. Óh add meg nekem, hogy az emberi közösségek oltá
rán én is eléghessek a Te szolgálatodban, az emberek szolgálatában. Ámen.

I. A gyülekezetben.
Február 1. Bűnös vagyok. Róma 7, 24. Nyomorult vagyok. Tudom, 

hogy ez az állapotom közös mindazokkal, akikkel a gyülekezetben együtt 
vagyok. Bűnös vagyok. Tudom, hogy ez az a szolidaritás, amely minden 
másnál erősebben kapcsol embertársaimhoz. Ez az állapot maga a kétség- 
beesés volna, és képtelenné tenne minden szolgálatra, ha nem állna helyt 
crtem is: Krisztus!

Február 2. Koldus vagyok. Róma 1, 11. Lelki ajándékokat akarok 
közölni másokkal és amikor lelkem kamrájában szétnézek, észreveszem, 
hogy semmim sincs. Kincstáram, lelkem üres és esdve kiáltok a magasba, 
bocsátaná el hozzám is Krisztus ama Vigasztalót, aki az apostolokat 
világbírókká tette. És érzem, megtapasztalom, hogy Krisztus hallja szómat 
és én őbenne csodálatosan meggazdagodom.

Február 3. Szolga vagyok. I. Kor. 15, 9. Uralkodni szeretnék és mind
jobban megtapasztalom, hogy rajtam uralkodik az ördög. És az Isten 
anyaszentegyházának háborgatására kényszerít engem, aki apostolságra hi
vattam el. De az ördög szövetségében még nem jutottam a győzelemig, 
amikor Krisztus megragad és bizonyságot tenni kényszerít. Kicsiny vagyok, 
ügyetlen vagyok, dadogó vagyok, néha gyáva és megalkuvó vagyok: 
mégis apostol vagyok! És aki embereket akartam szolgálni, Istennek 
szolgájává leszek.

Február 4. Kiszolgáltatott vagyok. I. Kor. 2, 3. Nagy félelem van 
bennem, mert bármit teszek, az emberi rosszindulat félremagyarázza. 
Akárhogyan lángolok az örök evangéliumért, szavaim és cselekedeteim 
mögött rejtett szándékokat keresnek. A sanda gyanú odalopakodik istenes 
szándékaim és az emberek közé. Nem hisznek nekem! Kiszolgáltatott 
vagyok! Pedig nem keresem a magam célját, csak Isten dicsőségét.

Február 5. Magvető vagyok. I. Kor. 1, 17. Kiszolgáltatott vagyok és 
mégsem tehetek mást, az evangéliumot kell hirdetnem és arra felkészül
nöm életem minden percében. Megvetem az ékesszólást és az emberi böl- 
cseséget, mert minden hölcseség és élet értelmét a Krisztus keresztjében 
találom meg. Ezt prédikálom szidalmaztatások és meg nem értések köze
pette is. Ez az eke, amellyel töröm az ugart és ez a mag, amelyet hin
tek mindhalálig.
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Február 6. Pásztor vagyok. II. Kor. 11, 29. És ezen közben ki beteg a 
gyülekezetben, hogy én is beteg ne volnék? A legkisebb jaj, testi kín, 
vagy lelki ferdület belém hasít és elmulasztott kötelességekre figyelmez
tet. A Főpásztor megtalált engem. Én sem tehetek mást, mint másokat 
keresni és másokért égni. Öh, hogy már egyszer feláldozhatnám magam, 
hogy mások lelkét megmenthessem a kárhozattól.

Február 7. örökös vagyok. Galata 4, 4—5. Amíg a törvény alatt vol
tam, nem éreztem közösséget és elkötelezést másokkal szemben. Azt hit
tem, elég, ha a törvény betűjét betöltőm. De amikor az Isten Fiának 
nagy érdemeire rádöbbentem, megismertem, hogy én is fiú vagyok, a 
mennyei Atya nagy családjának tagja, Krisztus testvére és örököstársa, 
hogy tehát én nem élhetek tovább a törvénynek, vagyis önmagámnak, 
hanem a szentek közösségének, a gyülekezeti munkának kell magam oda
szánni.

II. A nemzeti életben.
Február 8. Katona vagyok. Efezus 6, 11. Tudom, mivel tartozom 

hazámnak. De tudom azt is, hogy népem felett milyen nagy hatalma van 
a Sátánnak. Ezért keresem és veszem magamra az Isten fegyvereit, hogy 
azután népem fiainak is a kezébe adva egyesülten elverhessük a Sátánt 
testünkről.

Február 9. Harcos vagyok. Efezus 6, 12. És azért vagyok kíméletlen 
a harcban, mert az élet sötétségének világbírói ellen kell küzdenem, akik 
engem és velem együtt népemet el akarják szakasztani a Krisztus szerel
métől. Isten nekem fegyvereket adott: a hit, a szív, az értelem fegyvereit. 
Ezeket mind vitézül forgatni akarom, hogy megállhassak és megállassam 
népemet is az ördögnek minden ravaszságával szemben.

Február 10. Békességre igyekező vagyok. Efezus 6, 15. Harcos 
vagyok, mert bánt a harc, amely körülöttem tombol. Az emberek elfe
lejtették, hogy Krisztus a békesség evangéliumát hozta. Férfiatlanságnak, 
gyávaságnak minősítik, ha nem üvöltjük utána a jelszót: harc! Hajlandó 
vagyok életemet is adni Krisztus ügyéért, de ez az ügy a békesség ügye. 
Én nem megalkuvást hirdetek, hanem igenis kemény harcot, hogy békes
séget szerezhessek.

Február 11. Bízó vagyok. Filippi 1, 21. Nem lehetek más, mert nékem 
az élet Krisztus. Ha vele tartok, el nem eshetem. Ha vele indulok, meg
érkezem, ha nélküle, lemaradok. Ha vele egyesülten harcolok, győzni 
fogok, ha nélküle, vereséget szenvedek. Ha reá nézek, Istent látom, 
ha tőle elfordulok, a Beliállal cimborálok. Ö nekem az élet és így a 
halál is csak diadalkapu, amely hozzá vezet. Vajha ennek az igazságnak 
másokat is meg tudnék nyerni.

Február 12. Vidám vagyok. Filippi 4, 4. Krisztus engem kiválasztott 
arra, hogy az ő dicsőségét hirdessem. Emberek ilyen kitüntetést nekem 
adni nem tudnak. Krisztus engem arra érdemesített, hogy róla szóljak. 
Emberek az ebből fakadó örömöt megérteni nem tudják. Én megyek és 
minden hely és minden alkalom jó, hogy őt prédikáljam. Vidám vagyok 
és azt szeretném, hogy Krisztusban vidám és örvendező legyen népem 
minden gyermeke.
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Február 13. Hűséges vagyok. Filippi 1, 3—5. Olyan bánatos vagyok 
néha, hogy nemzeti közösségünk testéről sokan hűtlenül leszakadnak. 
Vajha a filippibeliek krisztushűségén át meg tudnám velük értetni, hogy 
„hű az Isten" és Isten gyermeke is csak az lehet, aki ezt a hűséget min
den irányban megőrzi.

Február 14. Magyar vagyok. Filippi 2, 10. Ez az én boldogságom, de 
tragikuma is életemnek. Ha túlvilági vonatkozásokban Krisztus határozza 
meg minden cselekvésemet, viszont a földön való elhelyezkedésem tekin
tetében magyarságom szabja meg életirányomat. Tudom, hogy ezer esz
tendő viharaiban megállás csak ott volt, ahol a Jézus nevére minden 
térd meghajolt. És örök imaközösséget keresek Istennel, hogy népem 
pogány, bűnös pogány daccal fel ne emelkedjék térdeiről és szembe ne 
fordúljon Krisztussal.

III. A társadalomban.
Február 15. Kicsiny vagyok. I. Timotheus 6, 7. Olyan sokan vannak, 

akik nagyobbak nálam. Világító lámpásai az emberi közösségeknek. Ha 
megszólalnak, mindenki felfigyel. Én csak azt érzem szüntelenül minden 
képességeim ellenére is, hogy semmit sem hoztunk a világra, és ugyan
ilyen csupaszon megyünk is ki innen. Míg hát mások olyan sokat épí
tenek emberi képességeikre, én alázatosan meghajtom fejemet és hall
gatok.

Február 16. Nagy vagyok. Róma 8, 14. Nem emberi érdemeim tesz
nek naggyá, nem egy az emberektől jövő elismerés, vagy kitüntetés, 
hanem az a körülmény, hogy Isten lelke vezérel, tehát Isten fia vagyok. 
Nevet, hírt, vagyont, tekintélyt örökölhettem atyáimtól, mindez semmiség 
ama roppant tény mellett, hogy Isten fia vagyok. Tehát nem az ember- 
fiúság, hanem az istenfiúság tesz engem naggyá. Én Isten gyermeke va
gyok, tehát az ő kegyelméből egykor részese az ő dicsőségének.

Február 17. Gyenge vagyok. II. Kor. 12, 5. Pál apostol alázatosságá
val ismerem be, hogy magamban semmire sem vagyok képes. Sem gyü
lekezetét kormányozni, sem igét hirdetni, sem másokért munkálkodni, 
sem Isten országáért vitézkedni. Nem vagyok különb az útszéli féreg
nél, mert magamban, Nála nélkül semmit nem cselekedhetem.

Február 18. Erős vagyok. II. Kor. 12, 9—10. Amikor erőtlen vagyok, 
akkor vagyok erős. Amikor a magam erejében nem bízom többé és 
nem hiszem, hogy társadalmi osztályokat összehozni és megváltani tudok, 
amikor a magam elgondolásait elégtelennek ismerem meg és minden 
bántalmazáson és nyomorúságon át is csak Öreá vetem gondomat, akkor 
vagyok erős. Megfogtam az Isten kezét és érzem, hogy ő megtart és el 
nem bocsát engem.

Február 19. Fogoly vagyok. Kolossá 3, 2. Nagyon is megkötöz ez a 
föld. Nagyon adok emberek, társaságok megnyilatkozásaira. Cselekedete
imben, még igehirdetésemben is elhatározó befolyást gyakorolnak rám. 
Félek ítéletüktől. Közel vannak hozzám. Konvencionális formák alá merem 
csak rejteni az igazságot. Fogoly vagyok.

Február 20. Szabad vagyok. Galata 5, 1. Ha Krisztusom van, sem 
emberek véleménye, sem közösségek állásfoglalása meg nem téveszt.
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A társadalmi élet tenger hazugsága meg nem kötheti kezemet. Szabad 
vagyok, ha kertelés nélkül az igazságot hirdetem. És itt nincs külön 
templomi és külön társasági igazság. Az igazság égen és pokolban ugyanaz 
marad. És a szabad ember az igazságban marad.

Február 21. Polgár vagyok. I. Timotheus 2, 1—3. Mindeneknek a sum
mája, hogy nekem nincs különleges és kivételes helyzetem az emberek 
világában. Nem is követelhetem azt magamnak. Az én állásom nem em
beri érdem, hanem isteni elrendelés. Ezért tartozom a feletteseknek és 
elöljáróknak — mégha cselekedeteik tévesek is — engedelmeskedni, értük 
imádkozni és őket áldott célú munkájukban támogatni. Csak a földiekben 
hű polgár lehet Istennek tetsző mennyei polgárrá is.

IV. A családban.
Február 22. Hitves vagyok. Kolossé 3, 19. Emberi gyarlóságok vilá

gában mégis az a kivételes küldetésem van, hogy emberek példaadójává 
kell lennem. Az én lelkészi lakomnak üvegfalai vannak. A gyülekezet 
mindent lát, sokszor mindent jónak is gondol és példaadásom után meg
indul. Döbbenetes felelősség.

Február 23. Apa vagyok. Efezus 6, 4. Nehéz közéleti munkásságom 
sokszor nem engedi meg, hogy gyermekeimmel úgy foglalkozzam, ahogy 
az kívánatos volna. Érzem küldetésem terhét. De gyermekeimet Isten 
reám bízta. Felelős vagyok, hogy az Ür tanítása és intése szerint nevel
tessenek fel. Nincs szomorúbb, mint amikor éppen az én gyermekeim sza
kadnak el a Krisztus szerelmétől. Tudom, hogy ezt a kiabáló ellentmon
dást az én hivatásom és gyermekeim élete között meglátják. Vezeklek.

Február 24. Nyugtalan vagyok. II. Kor. 9, 6. Mert érzem, hogy miköz
ben széles mezőkön és szántásokon magvetéseket végeztem, a magam kis 
kertjében mulasztásaim voltak. Szűkén vetettem és könnyhullatással kell 
aratnom. Együttélésem kedveseimmel nem olyan, amilyennek szeretném. 
Szívük nem nyílik meg előttem úgy, ahogy kívánatos volna. Nem isme
rem őket.

Február 25. Szomorú vagyok. II. Kor. 7, 10. De ez az én szomorúsá
gom még mindig a világ szerint való szomorúság. Mert akadályok tor
nyosulnak fel családi életemben. Mert nem minden történik úgy, ahogy 
én azt magam elé álmodtam. Oh segíts Isten, hogy ez a Te szerinted való 
szomorúság legyen, hogy belőle neked tetsző gazdag élet sarjadjon elő, 
hogy férj, szüle, gyermek mást ne akarjon, mint a bethlehemi szent csa
lád: a Te fénykörödben időzni.

Február 26. Csendes vagyok. I. Thess. 4, 11. Óh áldott az élet Istene, 
hogy nekem a családi életben mégis szent helyet, a megcsendesedés helyét 
adta. Körülöttem minden olyan nyugtalan és itt az asztali áldástól a napot 
záró zsolozsmáig olyan csendes, olyan enyhetadó minden. Itt a csendes 
óra, amikor szabad az életküzdelemben megzaklatott kedveseimet az örök
kévaló dolgokra figyelmeztetnem és a családi kör békéjének áldott vizei
nél megtelepednem.

Február 27. Imaközösségben vagyok. I. Thess. 5, 17. Ha erre erőt ád 
nekem Krisztus, hogy enyéimmel imaközösségben élhessek, megadott ne
kem mindent. Imádkozó magam ottvagyok Isten színe előtt és nem
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nyugtalankodom többé. Imádkozó hitvesem boldogan viszi a napok ter
hét. Imádkozó gyermekeimet nem féltem többé. Krisztus nyájához tar
tozunk.

Február 28. Boldog vagyok. Jakab 1, 12. Az én házam az én váram. 
Az imádság láthatatlan, de megdönthetetlen bástyáival vettem körül ma
gamat és kedveseimet. E bástyákról lepattan a kísértések támadása. És én 
hiszem, hogy akik így ebben a fészekben egy ékké lettek, azok kölcsönö
sen a mennyországba segítik egymást, ahol ki-ki elveszi az életnek ko
ronáját.

Itt állok előtted Uram és a Te kegyelmedet, a Te jóletszcsedet szom
jazom. Te beleláttál a szívembe. Sötétség van még benne. De érzem, zör
get már nálam a Te Fiad kinyilatkoztatta nagy szerelmed, hogy engem 
elveszett és elkárhozott embert megmentsen. Alázatos, de reményteljes 
szívvel állok előtted, hogy bűneimet elfedezed, botlásaimat elnézed, bána
taimat örömre zsendíted. Reményteljesen nézek fel Reád, hogy bűneim 
ellenére is üdvözítesz a Te Fiad érdeméért. Ámen.

Szántó Róbert
budapesti lelkész.

Tanulm ányok.

Igehirdetés és hittudomány.
Mindenki könnyen felismerheti azt, hogy az igehirdetés és 

hittudomány szoros kapcsolatban vannak egymással és hogy 
mindkettőnek nagy szerepe van egyházi életünk kialakulására. 
És mégis, nemcsak gondolkodásunkban, hanem gyakorlatunkban 
is nagy ür tátong a kettő között. A valóság az, hogy az igehir
detést, vagy ahogyan a modern ember szívesebben nevezi, az 
egyházi szónoklást, rendszerint a lelkész szónoki tehetsége, kon
cepciója, szellemessége szerint ítélik meg, vagy jobbik esetben, 
benne az igehirdető személyes hitéletéről szóló bizonyságtevést 
keresnek, de teljesen figyelmen kívül hagyják az illető theoló- 
giai képzettségét. A másik oldalon viszont, ha a theológiát vesz- 
szük szemügyre és pedig nem a theológia eszményképét, hanem 
magyarhoni evangélikus egyházunk lelkészi karának átlagos 
theológiai képzettségét, akkor be kell vallanunk, hogy jóllehet 
gyakran értékes tudomány-anyaggal állunk szemben, mégis az 
nem bizonyul alkalmasnak az igehirdetés megalapozására. Ezért 
lehetséges, hogy kezdő theológusok lelkiismeretfurdalás nélkül 
prédikálnak és nekik lelkiismeretfurdalás nélkül szószéket adnak, 
valamint az is, hogy a theológiai fakultástól való búcsúzás a 
theológiai tudománytól való búcsúzást is jelenti azzal a jelszó
val, hogy: „Ne vigyétek a theológiát a szószékre!"
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Ennek a helyzetnek kettős következménye van: egyrészt a 
prédikációra, másrészt a hittudományra nézve. A prédikáció meg
szűnik igehirdetés lenni. Akármennyit is mond az igéről, az Igét 
hirdetni nem tudja. Az alapige számára mindig csak jelszó ma
rad, amit minél ügyesebben fel kell használni a „szónok11 saját 
gondolatainak megalapozására. És tényleg magasztos dolognak 
látszik az, hogy prédikátori munkámmal saját felfogásomat ültet
hetem bele gyülekezetem szívébe. De itt csak látszatértékről van 
szó, mert ez a megüresedett, egyházi szónoklattá lett prédikáció 
tulajdonképen nem hat. Legfeljebb arra alkalmas, hogy vele a 
gyülekezet dícséretét nyerjük el, vagy hogy érzelgős nénikék 
szemében könnyeket fakasszon, de alkalmatlan arra, hogy a hall
gatóságban felépítse az Ige gyülekezetét. És ezért teljességgel 
alkalmatlan arra, hogy egyházi szempontból eredményt felmutas
son, ha ugyan azt nem tekintjük eredménynek, hogy a templo
mok tátonganak az ürességtől és hogy az egyházban éhesen ma
radt emberek máshol keresik lelki táplálékukat.

A hittudomány és igehirdetés kapcsolatának lazasága miatt 
a hittudomány elveszti felelősségtudatának legkomolyabb alkotó
elemét és ezért könnyen tőrbe ejti a gyümölcstelen okoskodás, a 
rendszertelen adatgyűjtés, az innen-onnan olvasgatás vagy a 
szubjektív, valótlan spekuláció kisértése. Ahol ez bekövetkezik, 
ott a hittudomány tényleg az egyházon kívül marad és már nem 
is tud az egyháznak semmit sem nyújtani. Ahol azonban ez az 
áltheológia mégis betolakodik az egyházi munkába, ott joggal 
hangzik el a fent idézett tiltakozó jelszó.

Hogyan segítsünk ezen a helyzeten? Mivel a baj kettős, 
amely mégis egymással elválaszthatatlan összefüggésben áll, 
azért a megoldásnak is kettősnek kell lennie:

1. Igehirdetésünk legyen megint hittudományi feladat!
2. Theológiánk legyen megint az igehirdetés megalapozása!
1. Mi az igehirdetésnek tulajdonképeni eredeti feladata?

Merjük egyszer ezt az elnevezést egészen szószerint venni: 
Igehirdetés. Tehát nem saját gondolataink csillogtatása, hanem 
valami olyannak a hű továbbítása, amit magunk is máshonnan kap
tunk. És ez a valami az Ige: Az Igét a maga teljességében meg 
kell szólaltatnunk, hogy ezt a ma embere épenúgy meghallgassa, 
ahogyan meghallgatták és hittel elfogadták a próféták tanítvá
nyai vagy Pál apostol gyülekezetei. De még többet: ebben az Igé
ben meg kell szólaltatnunk azt is, aki ezt mint az Ő fenséges üze
netét elindította, elküldte erre a földre és aki végre maga is tes
tet öltött Igévé lett, hogy megértesse velünk az Ő szeretetét.

Felháborodunk-e és istenkáromlásnak minősítjük-e ezt a 
meghatározást? Vigyázzunk, hogy ne a mi „igehirdetésünk11 le
gyen istenkáromlás! Összeroppanunk-e e követelés elbirhatatlan 
terhe alatt? Csak roppanjunk össze, mert itt tényleg ítélet mon
datik minden mi prédikálásunk felett! De mindazonáltal mégsem 
tudjuk megtagadni, hogy ez Isten akarata mihozzánk: „Íme, az 
én igéimet adom a te szádba!11 (Jer. 1, 9.), így hívja el az Ür
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Jeremiást. És Krisztus azt mondja tanítványainak: „Mert nem ti 
vagytok, akik szóltok, hanem a ti Atyátoknak Lelke az, aki szól 
tibennetek.11 Vagy: „Aki titeket befogad, engem fogad be; és aki 
engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött.11 (Máté 10, 
20. és 40.) Vájjon kiálihatunk-e mi a mi gyülekezetünk elé, aho
gyan Pál apostol bátran odaállt: „Tudtotokra adom pedig, atyám
fiái, hogy az az evangéliom, melyet én hirdettem, nem ember sze
rint való, mert én sem embertől vettem ezt, sem nem tanítottak 
arra, hanem a Jézus Krisztus kijelentése által.11 (Gál. 1, 11— 12.) 
„Mert nem magunkat prédikáljuk, hanem az Ür Jézus Krisztust.11 
(II. Kor. 4, 5/a.)

De hogyan tudjuk ezt elérni? Egy bizonyos, hogy ezt teljes
séggel elérni sohasem fogjuk. Mert minden mi munkánk itt a föl
dön csak tükör által való homályos látás. De ez nem ment fel 
attól, hogy mégis minél tisztábban lássunk és másokat is minél 
tisztább látáshoz segítsünk. Tisztánlátás pedig csak egy úton le
hetséges: kitartó, elmélyedő bibliatanulmányozás útján. Ez azon
ban nem más, mint theológiai munka.

De itt hallom sok testvérnek a bíráló szavát: a mi igehirde
tésünk nem használ semmit, ha ez csak kommentárok idézgetése. 
Ez igaz. Igehirdetésünk igenis legyen személyes bizonyságtétel. 
De azt is tudnunk keli, hogy prédikációink tele vannak az Én val
lásos élményeivel, tapasztalataival, de semmit sem mondanak 
Krisztusról. És ha nevét említik is, akkor sem arra a Krisztusra 
gondolnak, aki magát megváltozhatatlan objektivitásban az Üj 
Szövetség tanúsága szerint kinyilatkoztatta, hanem olyan Krisz
tusra, akiről vallásos óráikban álmodozni szoktak. Mert igaz 
ugyan, hogy Isten kegyelme itt-ott megengedi, hogy, emberi felü
letességünk ellenére, mégis Krisztus maga szólaljon meg prédi
kációinkban; de honnan vesszük a bizonyságot, hogy ez most, mai 
igehirdetésünkben tényleg bekövetkezik? Honnan tudjuk, hogy 
a mi vallásos élményeinkben tényleg a Krisztussal találkoztunk, 
hogy a mi hosszú küzdelmek során kialakult hitünk, a mi büszkén 
vallott meggyőződésünk tényleg az a hit, amelyről Krisztus szól, 
ha nem onnan, hogy ezt a Krisztust az Igében megismertük? 
Vagy nem tanít minket az egyháztörténet számtalan példája arra, 
hogy ott, ahol az egyéni vallásosság háttérbeszorította az Ige 
objektivitását, csak a szektáskodás ütötte fel a fejét? Ezzel szem
ben a reformáció nem úgy kezdődött, hogy Luther szabad szel
leme lerázta a középkori dogmák rabbilincseit, hanem úgy, hogy 
egy megalkuvás nélkül az igazságot kereső, megrettent lelki
ismeret végre hosszú theológiai elmélyedés után megtalálta azt a 
kulcsot, amely kinyitotta a skolasztika áltudományának börtön
ajtaját.

És vájjon a racionalizmus és liberalizmus döbbenetes elha
talmasodása a mi egyházunkban nem onnan ered-e, hogy elődeink 
nem voltak elég engedelmesek az Ige objektivitása iránt és ahe
lyett, hogy ezen a szilárd alapon megvizsgálták volna a rájuk 
törő világnézeti áramlatokat, maguk is lobogó lelkesedéssel csat
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lakoztak az örök haladás táborához és készek voltak az Igét a 
legképtelenebb emberi elgondolásokkal azonosítani? És végre néz
zük a mai németországi helyzetet, ahol pontosan ugyanezt tapasz
taljuk a nemzeti szocialista világnézettel kapcsolatosan. Vájjon 
mi erősebbek leszünk rozoga liberalizmusból, üres hazafiasság
ból és polgári morálból összetákolt alapjainkon, ha egyszer, 
— és pedig a jelek szerint már a legközelebbi jövőben, — mi is 
belekerülünk valamely új, totális világnézet sodrába? Hiszen 
„vallási élményeink, meghatározhatatlan érzéseink könnyen 
egyeztethetők össze bármely hitbeli felfogással, nem is szólva 
arról, hogyan védjük majd gyülekezeteink hitállagát, ha mi ma
gunk is védtelenül állunk szemben a győzelmi mámorban köze
ledő ellenséggel.

És ebben a helyzetben azt sem hozhatjuk majd fel igazolásul, 
hogy nem volt megfelelő theológiai kiképzésünk. Először azért 
nem, mert ez csak lusta kifogás. Ma már mindenkinek van al
kalma, hogy kellő buzgóság mellett s veszélyeztetett helyzete 
tudatában, a inegújhodott reformátori theológia fegyvertárából 
megszerezze magának azokat a fegyvereket, amelyekre szükség 
van. Senki sem hozhatja majd fel igazolásképen, hogy hiszen ő 
is foglalkozott theológiai dolgokkal, ha elégnek tartotta bizo
nyos multszázadbeli könyvek olvasgatását és evvel megnyugtatta 
theológiai lelkiismeretét, amely pedig megérezte, hogy ez a libe
rális theológia egyáltalában nem hozta közelebb az igazsághoz, 
sőt, annál mélyebben belerántotta a fogalmi zűrzavarba, és hogy 
a fiatal testvérek új útjai bizony még mindig érthetetlenek szá
mára.

Másodszor pedig azért, mert az igehirdetés alapját képező 
theológiában nem az a lényeges, hogy hány könyvet olvastunk, 
hanem az, hogy birunk-e theológiai ítélőképességgel, tudjuk-e 
az Ige mondanivalóját elsajátítani, tudunk-e különbséget tenni 
hitvallásainkkal megegyező és ellenkező tan között? Ez tehát 
nem annyira reprodukáló, mint inkább produkáló munka. A re
produkció itt mindig csak előkészület, de nem cél.

2. És itt jutunk el tételünk második részéhez, hogy a theoló
gia és pedig a mi theológiánk, a magyarhoni evangélikus lelkészi 
kar theológiai gondolkodása is megújhodásra szorul, hogy tény
leg igehirdetésünk alapja lehessen. És itt mindjárt az elején 
hangsúlyoznunk kell, hogy ez nemcsak egy részletkérdés a sok 
között, hanem a theológiának és pedig az egyházi, a valóban 
„gyakorlati11 theológiának létkérdése. Mert igehirdetést nemcsak 
a szószéken végzünk, hanem igehirdetéssé kell lennie minden he
lyesen felfogott lelkészi szolgálatunknak. Hiába tanítunk, ha a 
gyermekek csak vallási ismereteket sajátítanak el és nem hallják 
ki előadásunkból az Igét. Hiába látogatjuk végig gyülekezetün
ket, ha ez csak udvarias érdeklődés vagy emberi együttérzés és 
nem tudjuk az élet nehéz óráiban is hatalmasan szóló Igét a há
zakba vinni. Hiába minden egyesületi munkánk, amíg csak mű
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kedvelő előadásokban és más rendezésekben merül ki és nem 
neveli az egyháztagokat az Ige katonáivá.

De milyen legyen az a theológia, amely tanáccsal, irányítás
sal mellénk áll mindezekben a nehéz helyzetekben, amelyekben 
most sokszor oly tanácstalanok, oly céltalanok vagyunk? Ne le
gyen más, csak igaz theológia!

A theológia lényege Istenről való tudás. Ha ez a theológia 
keresztyén, akkor azt is hozzá kell fűzni, hogy Istent csak a 
Szentírásból ismerhetjük meg. A keresztyén theológia tehát nem 
lehet más, mint folytonos, Isten felől való elmélyedő tudakozás 
az írásokból. Helyesen mondták a régiek: „Theologus in scriptu- 
ris nascitur.“

Ez azonban mindenekelőtt azt jelenti, hogy a theológia ko
moly alapokon felépülő tudomány és nem spekuláció avagy filo
zófia. A filozófia végeredményben szintén istenmegismerésre tö
rekszik, de útjai annyira mások, hogy mindenkorra lehetetlenné 
válik a theológiával való együtthaladása. A filozófiának nincs 
és nem is lehet meghatározott kiindulópontja; sajátossága az, 
hogy ezt a kiindulópontot mindig maga határozza meg. Ha a 
filozófia az egyház tanából indul ki, akkor megszűnik önálló 
tudomány lenni. A skolasztikusok világelmélete csak „ancilla 
theologiae“ volt.

Ezzel szemben a theológia nemcsak kiindul egy határozott, 
megváltozhatatlan pontból, hanem egész munkája is folytonos 
visszatérés ehhez a ponthoz. És róla is áll: ha lerázza ezt a kö
töttséget, ha többet vagy mást, újat akar mondani, mint amit az 
Igéből tanult, akkor nagy szabadságának végtelenségében elvész 
és önkénytelenül is egyik-másik filozófiai rendszer rabszolgája 
lesz, szentesítvén azt az egyház tekintélyével.

Sajnos, ez az eset sokkal gyakrabban következik be, mint 
ahogy gondolnánk. Legtöbbször csak azért nem látjuk végzetes 
térfoglalását, mert a mi theológiánk is ott áll a filozofálás kellő 
közepén. Spekulálunk és az emberi ész mértékével akarjuk egy
házunk kérdéseit eldönteni, ahelyett, hogy az Igére hallgatnánk. 
Azért nem tud egyházunk sok kérdésben egységes álláspontra 
vergődni, mert nem keressük azt az igazi theológiai álláspontot, 
amely előtt minden egyéni vélekedésnek meg kell hajolnia. Azért 
lett a protestantizmus évszázadok óta a világnézetek csatatere, 
mert az egyházban uralomra engedte jutni a különböző szellem
áramlatokat, ellenben, rejtett vagy nyers formában, az Igével 
szemben megtagadta az engedelmességet. Ez számunkra annál 
veszedelmesebb következményekkel jár, minél nagyobb hatalom 
a körülöttünk zugó világban az ajtónkat zörgető világnézet.

A theológia fenti meghatározása azonban nem jelenti azt, 
hogy ez a tudomány csupán szoros értelemben vett írásmagya
rázat. Sőt ellenkezőleg, épen ez a meghatározás ad szilárd ala
pot minden más theológiai részlettudománynak is. Ezáltal lesz 
az egyháztörténet, mint az Ige útjának felkutatása, független a 
világtörténelemtől. Ez emel válaszfalat az Igét a mai világ prob



lémáiba beállító rendszeres theológia és mindenféle bölcsészet 
közé. Ennek következtében önállósul a gyakorlati theológia, 
mint Isten akaratának hirdetése az egyház minden egyes munka
ágára nézve, szemben a lélektannal, a neveléstannal, a retoriká
val vagy a művészetelmélettel.

Lehet, hogy az igehirdetés korlátái közé szorított theológia 
nem kelt annyi érdeklődést és nem szerez annyi elismerést a többi 
tudományok körében, de annál nagyobb és annál fontosabb fel
adatot teljesít azon a területen, amely a legteljesebb értelemben 
az övé: az egyházban. Ez a theológia szilárd alapokra helyezi 
egész egyházi munkánkat és igaz igehirdetéssé teszi ezt, amint 
maga sem akar más lenni, mint igehirdetés.

Könyörögjünk Istenhez, hogy magyarországi evangélikus 
theológiai gondolkodásunk engedelmes, Krisztus egyházát építő, 
szilárd alapján minden viharral dacoló igehirdetés, igehirdeté
sünk pedig elmélyedő, megalkuvás nélkül Istent kereső, minden 
kompromisszumot és félmegoldást megvető theológia legyen.

Spiegel-Schmidt Frigyes.
győri s. lelkész.

V asárnapi és ünnepi beszéd-vázla tok. 

Elsők és utolsók.
Hetvened vasárnapra. Délelőtt.

Máté 20, 1—16.
Az elsőségre való vágyódás egyetemes emberi jelenség. 

Sokan csak „vágyódnak" az elsőség után és csak ábrándoznak 
róla, mások ellenben elszántan és kitartóan törekednek is arra, 
hogy elsők, vagy legalább az elsők között legyenek. Ebben 
a törekvésükben igen sokszor kíméletlenek. Egyeseknél és kö
zösségeknél, társadalmi csoportoknál és fajoknál egyaránt ta
pasztalható ez a kíméletlen, minden más érdeken és értéken 
keresztülgázoló törtetés. Elsőnek lenni — akár szűkebb, akár 
tágabb körben, — kívánatos érték és áhított állapot. Viszont 
utolsónak lenni — keserűség és teher. Ettől mindenki irtózik 
s azért igyekszik is ezen változtatni.

Isten igéje — éppen a mai szent ige — is beszél elsőkről 
és utolsókról. Tehát Isten országában is van bizonyos sorrend 
és különbség. Itt is vannak „elsők" és vannak „utolsók." Sőt 
itt is megtörténik az, ami a köznapi életben olyan gyakran 
előfordul: változik a sorrend. Az elöl lévők hátrább kerülnek, 
az utolsók pedig előbbre jutnak.

A mai ige szerint még nagyobb változás is megeshetik. 
Egyenesen helycsere történik. Az elsőkből utolsók, az utolsók-
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ból elsők lesznek. Nem véletlen és esetleges, vagy éppen önké
nyes dolog ez. Isten szabad kegyelme és Isten szentséges ítél
kezése rendelkezik így.

1. Szabad kegyelemből állítja Isten az embereket munkába. |  
Nem lehet megszabni Neki, hogy kit és mikor vegyen sorra. ; 
Egyiket korábban, a másikat későbben szólítja meg és küldi | 
szőlőjébe. Megbízás nélkül azonban senki sem állhat munkába./ 
Övé a szőlő — a kegyelem, békesség, örök élet birodalma, —{ 
Ö rendelkezik vele és benne. Csak az végezhet ott munkát, akit 
ő elhív és elküld. A munkában azonban nem lehet és nem sza
bad válogatni. A szőlőben — Isten szőlőjében kiváltképpen! — 
sok és sokféle a munka. Mindegyik szükséges és mindegyiket 
idejében kell elvégezni. Aki a munkára elhivatik és arra vállal
kozik, annak a szőlő természetéhez és a gazda akaratához kell 
alkalmazkodnia. Nem lehet önkényesen tenni-venni. A munkás 
alárendeltségben, de mégis öntevékenyen dolgozik. Fegyelem 
alatt áll és felelősség van rajta. Amit elmulaszt, elhibáz, vagy 
elront, azt mind számonkérik tőle. Természetesen nem szabad 
henyélnie sem. Hűségesen, teljes odaadással kell dolgoznia. 
Mihelyt egyszer elszegődött, a gazda rendelkezik vele. — Isten 
országában szakasztott ez a helyzet. Amit Isten reánk bíz, azt 
kell cselekednünk. Tudakolnunk kell az Ö akaratát, hogy min
denkor és mindenben tetszésére lehessünk. Gondosság és szor
galom, odaadás és hűség tartozó kötelességünk.

A szőlőmunkásokra nézve áldás és kiváltság volt, hogy 
munkába állhatták. Örömmel fogadták azért a gazda megbízá
sát. Különösen azok örültek, akik a munkanap későbbi órá
jában kerültek sorra. Bizonysága ennek az, hogy nem akarnak 
alkudozni, hanem első szóra vállalják a munkát. Nem szabnak 
feltételt, hanem bíznak a gazdában. „Ami igazságos, megadom 
néktek.“ „Ami igazságos, megkapjátok,“ mondja a gazda s 
erre a szóra ők bízvást építenek. — Reánk nézve is áldás és 
kiváltság, hogy munkálkodhatunk az Úr szőlőjében. Nem ér
dem, hanem kegyelem, hogy alkalmazást nyertünk. Sem mint 
egyeseknek, sem mint nemzetnek nincsen és nem volt igényünk 
arra, hogy Isten sorra vegyen minket. Szabad kegyelem, hoz
zánk lehajlott kegyelem, hogy keresztyének, hogy evangélikus 
keresztyének lehetünk, örvendenünk kell, hogy Isten erre mél
tatott bennünket. Vele szemben követelést támasztani, vagy 
követelőzve kérdezni: mi lesz a bérem?, mit kapok, ha munkába 
állok?, nem szabad és nem lehet. Bíznunk kell és bízhatunk is 
az Ő ígéretében: „ami igazságos, megadom néktek.“

A szőlőmunkások bizalma nem szégyenült meg. Nem csa
lódás, hanem inkább váratlan meglepetés érte őket, kivált a 
később jöttékét. Nem arányos órabért, hanem teljes napszámot 
kaptak. Kivétel nélkül valamennyien: az elsők kialkudott bér
ként, a többiek szabad kegyelemből. Az elsőknél a munkát, a 
többinél az iránta érzett bizalmat viszonozta a gazda a tel
jes napszámmal. — Isten munkásait, Isten „napszámosait" so
hasem éri csalódás, legfeljebb meglepetés. Többet, jobbat kap-
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nak, mint amit várhattak. Isten egyik munkását sem rövidíti 
meg, inkább tetézett áldással halmozza el. — Nem boldogság 
és nem kiváltság-e ilyen gazdának szolgálni? Vajha megbecsül- 
nők ezt a kiváltságot! Bárcsak hálásak volnánk érte!

2. Azok a szőlőmunkások, akiket meglepetésszerűen ért a 
gazda bőkezűsége, bizonyára hálát éreztek a gazda iránt. Ha 
nem fejezték is ki szóval, de ott volt a szívükben és kiragyo
gott boldog tekintetükből. — Egészen más hatást váltott ki a 
gazda bőkezűsége az első munkásoknál. Ezek zúgolódtak a 
gazda elen. Valójában nem szenvedlek rövidséget, hiszen meg
kapták a kialkudott bért, de mégis úgy érezték, hogy sérelem 
érte őket. Munkaidejüket és teljesítményüket összehasonlítot
ták a később jöttekével és az összehasonlítás alapján azt vél
ték, hogy őket több illeti meg. A gazda elleni zúgolódásnak 
tulajdonképpen az irigység az oka. Valójában nem a saját bé
rüket keveslik, hanem a többiekét sokallják. Az irigységből 
fakadó zúgolódás kihívja a kárhoztatást: utolsók lesznek és 
utolsók maradnak, — nem csupán a fizetés sorrendjében, hanem 
a gazda szemében is. Ök maguk tették utolsókká magukat. 
Hogy előbb elsők voltak, ezt a gazdának köszönhették. De, 
hogy utolsókká lettek, ezért ők maguk a felelősek. — A mási
kak sorrend szerint hátrább állottak, sőt „utolsók11 voltak. 
Ezek előbbre kerültek, sőt elsőkké lettek. A gazda kegyelme cse
lekedte ezt velük. De a gazda nem önkényesen és alaptalanul 
járt el. Méltányolta bizalmukat, méltányolta örömüket, mellyel 
munkába állottak, méltányolta a hálát is, melyet iránta érez
tek. így lettek az elsők utolsók és az utolsók elsők.

Szeretnénk elsők lenni? Irtózunk attól, hogy utolsók le
gyünk? Igyekezzünk elsők lenni a hűségben, a bizalomban, a 
hálában. Ha elsők, vagy legalább is elől vagyunk, maradjunk 
meg ott. Ha hátra szorultunk, ne maradjunk hátul. Az elhívás 
sorrendje nem tőlünk függ. Isten hív, amikor akar. De ha hí
vott, engedjünk szavának és legyünk hűségesek, nehogy elsők
ből utolsók legyünk mi is.

Balikó Lajos
tábori esperes.

A romolhatatlan koszorú.
Hetvened vasárnapra. Délután.

1. Kor. 9, 24—10, 5.
A keresztyén élet versenyfutáshoz hasonlítható. A ver

senynél vannak közönyösek, vannak nézők és vannak verseny
zők. A keresztyén élet terén nem volna szabad sem közönyös
nek, sem pedig nézőnek lenni. Itt mindenkinek részt kellene 
venni a „versenyében. Mégis mennyien közömbösek és meny
nyien csak nézők!! Sok embert egyáltalában nem érdekel a ke- 
resztyénség: sem mint közösség, sem pedig mint élettartalom
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és rendeltetés. Mások szájjal emlegetik, bírálgatják is a keresz- 
tyénséget — t. i. másokét. Maguk azonban nem elegyednek 
bele a versenybe. Sem az egyik, sem a másik nem tarthat szá
mot a „romolhatatlan koszorúdra.

A romolhatatlan koszorú ugyanaz, amit az írás másutt 
örök élet koronájának nevez. Az istenfiúság, az üdvösség, a 
Krisztus közössége.

A koszorú elnyerése csak a versenyzők számára lehetséges. 
Minden versenyzőnek célja és egyben reménysége is a győze
lem. Éppen azért áll be a versenyzők sorába, mert áhítja a győ
zelmi koszorút. De a versenyben való részvétel nem kezessége a 
győzelemnek. A győzelemhez „fölény" kell. Ez a fölény részben a 
természeti adottságoktól függ. De fontosabb ezeknél, illetve ezek 
alapján az edzés, az állandó gyakorlás, az önfegyelmezés, az 
erőt csökkentő dolgoktól való tartózkodás. Aki versenyezni és 
a versenyben győzni akar, annak sok vonatkozásban áldozatot 
kell hozni. De még más is szükséges. Kitartás, minden erőnek 
megfeszítése és a cél érdekében való összpontosítása, teljes 
odaadás. Éppen ez a legfontosabb: a teljes odaadás, a teljes 
erőfeszítés, a mindvégig való kitartás.

A keresztyén életben is ezek a mozzanatok a döntő té
nyezők. A keresztyénségbe beleszülettünk. A keresztyénségben 
oktatást nyertünk. Család, iskola, templom igyekezett keresz
tyénné nevelni. De mindez hiábavaló, ha mi magunk nem „ver- 
senyzünk." Igaz, mi magunk nem tehetjük magunkat keresz
tyénekké, — Isten kegyelme, az Ige, a Lélek viheti ezt csak 
végbe. De rajtunk áll, hogy ezeket rajtunk és bennünk munkálni 
engedjük. Nekünk magunknak kell ezeket az ajándékokat éle
tünk eleven erőivé tennünk. Senki más ezt helyettünk és éret
tünk meg nem teheti. A versenyeknél lehetséges, hogy valaki 
más áll be a sorba a mi színeinkkel és szerez győzelmet. A ke
resztyén életben mindenki maga vívja meg a küzdelmet. Az 
apostol is hangsúlyozza: én azért úgy futok stb. Tehát ő maga 
viaskodik a maga leikéért. Szavával és példájával másokat is 
erre biztat. Személyes odaadás nélkül nincsen keresztyén élet, 
nincsen istenfiúság, nincsen örök élet.

A választott nép intő példa. Az egész nép kiszabadult, át
kelt a tengeren, az egész népnek volt Mózese, az egész nép 
részese volt a pusztai csodáknak. És mégis! „Azok többségét 
nem kedvelte Isten," mert „nézők" voltak csupán és nem „ver
senyzők," vagy ha versenyzők voltak is, de nem voltak elszán
tak, odaadók és kitartók.

A keresztyén élet hasonlít a versenyfutáshoz. De van kü
lönbség is. A versenyeknél csak egy, egyetlenegy lehet az első. 
övé a koszorú. A keresztyén élet keretében azonban mindenki 
győztes lehet. A romolhatatlan koszorú éppen olyan csodá
latos, mint a szeretet. Végtelenül osztható és mégis mindig 
teljes marad és minden egyes része is teljes. Ezért nyerheti el 
bárki, mindenki a hervadatlan koszorút. Te is, én is. De csak 
akkor, ha valóban „futunk," ha igazán „viaskodunk,“ ha szol
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gává tesszük testünket, vagyis ha elszántan és mindvégig kitartva 
küzdünk. Erre szánjuk el magunkat ma ismét, ehhez kérjük a 
felséges Isten megsegítő kegyelmét!

Balikó Lajos
tábori esperes.

Mi lehet e példázat?
Hatvanad vasárnapra. Délelőtt.

Lukács 8, 4—15.
Az epistolával a kapcsolatot megadja II. Kor. 12, 9: „ . . .  a 

Krisztus ereje lakozzék énbennem;“ a példázathoz figyelembe 
veendő: Lukács 8, 1: „Jézus járt városonként és falunként, pré
dikálván és hirdetvén az Isten országát, és vele a tizenkettő 
továbbá Lukács 8, 21: „Az én anyám és az én atyámfiai ezek, 
akik az Isten beszédét hallgatják és megcselekszik azt.“

A prédikáció célja: A magvetőről szóló példázat alapján 
szólni Isten igéjének és országának sorsáról a világban. Alkal
mazása: a gyülekezet adjon hálát Istennek az igéért és terem
jen bőségesen gyümölcsöket Isten országának.

Vázlatos kidolgozás:
A teremtő Isten megmérhetetlen erőket rejtett el a világ

ban. Ezeket az erőket az ember részben már megismerte és 
felhasználja, részben feltáratlanok, részben feltáratlanul és ki
használatlanul maradnak. A megváltó Isten a Jézus Krisztusban 
megváltó és megtartó erőt ad a világba, a világnak. Ez az erő 
a maga síkján szintén megmérhetetlen s aki birtokába jut, olyan 
életet élhet, amilyenre senki más nem juthat el. A Krisztus ereje 
űjjászűli az embert és olyan életre teszi alkalmassá, amely le
győzi a világot, diadalt ád minden ellenségen és Isten szent aka
ratának cselekvésére indít és képesít. Ez az erő egyúttal szer
vezi is az emberek életét, tömöríti, közös cél szolgálatába állítja, 
hogy Isten uralmát és dicsőségét növeljék a világban. A példá
zat ennek az isteni uralomnak, az Isten országának a titkait 
tárja fel.

1. Hogyan jön ez az erő a világba? „Kiméne a magvető, 
hogy elvesse az ő magvát." Ez az erő tehát kívülről jön. Nincs 
benne a megteremtett világban. Egy személy, Isten fia hozza; 
személyes erő, tehát csak személyek fogadhatják be. Az erő 
befogadása által személyes viszony keletkezik Krisztus és az 
ember között. Istennek egy történelmi időpontban megvalósult 
elhatározásán, a Fiúnak engedelmességén és alázatosságán ala
pul, hogy ez az erő behatolt a világba. A világ állapota ezt az 
elhatározást és lépést nem indokolja, nem valószínűsíti. A világ 
és az ember a maguk részéről semmivel sem tudnak hozzájá
rulni ahhoz, hogy a magvető kimenjen vetni. És mégis, a Fiú 
az övéihez jön; mert általa és reánézve teremtettek mindenek



$ a világ és az ember néki teremtetett. Tehát kívülről jön ez az 
erő, de odajön, ahol megvan számára a működési tér, ahol 
kifejtheti lehetőségeit és egyúttal a teremtményt örök, isteni 
rendeltetéséhez segíti. Istennek ez az elhatározása és a Fiúnak 
ez az engedelmessége hálára indít. Ezek nélkül elveszett és el- 
kárhozott emberek lennénk, mert életünk nemcsak hogy tar
talmatlan és értelmetlen lenne, hanem a szent Isten haragját és 
haragos ítéletét zúdítaná önmagára. Isten azt akarja, hogy min
den ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Ez az ő 
kegyelmes és jó akarata. Ennek megvalósulásáért imádkozunk.

2. Ennek az erőnek sorsa a világban. Az ember Isten nél
kül olyan, mint a föld szántóvető nélkül. Parlagon hever vagy 
gyomot terem. Isten nélkül tehetetlenek vagyunk. Isten országa 
nem úgy keletkezik, és nem úgy áll fenn, hogy az emberek 
összefognak egymással, társadalmi szerződést kötnek, avagy 
nyelvi, faji alapon nemzeti öntudatra „eszmélnek.“ Ez mind 
emberek országa lenne, tele gyarlósággal, bűnnel és alávetve 
minden emberi alkotás sorsának, az elmúlásnak. Isten országa 
az ország uralkodójának köszöni keletkezését, fennállását és 
erősödését. Isten lép a porondra. Isten nyúl bele egészen külön
legesen mint megváltó a világ sorsába és cselekszi azt, amit 
ember soha nem tehetett volna meg: országot alapít. Csak így 
alakul meg az ország. Azonban jóllehet az Isten teljesen szaba
don és teljhatalommal cselekszik, az ember mégis felelős ennek 
az országnak a sorsáért és történelméért. Az igében megmérhe
tetlen erő lakik (Zsid. 4, 12.) és mégis megtörténhetik, hogy 
hatástalan marad. A mag sorsa függ a talajtól. Isten nem zsar
nok, aki akaratát reáerőszakolja az alattvalókra. Isten cselek
szik, teljes erővel dolgozik, kezdeményez, de a felelősség annál 
nagyobb az emberen. Sok kárbavesz. Az ember felelőssége az 
Isten teljhatalma mellett az Isten országának egyik nagy titka, 
amelyet teljesen megfejteni itt nem tudunk. Itt merül fel a kér
dés: Mi lehet ez a példázat? Az ige kárbavesz ott, ahol az ördög, 
a kísértések, a gondok és a gyönyörök gátolják. Nem szenzá
ciós katasztrófák hiúsítják meg a termést, hanem a láthatat
lan gonosz, a ravaszul kiszámított kísértések, az élettől szinte 
elválaszthatatlannak látszó gondok és örömök. „Egyéni11 hely
zetek, okok, bajok. És az elbukások sem keltenek világszenzá
ciót. Mondhatnánk szürke minden csőd, amely az Isten országát 
elkerülő embert fenyegeti. Sőt a világ a csődöt talán észre sem 
veszi; nem csődöt, hanem dicsőséget lát ott, ahol egy ember 
elveszett az Isten országa és az örök élet számára. Csak a ter
més mutatja majd meg az ítéletben, hogy kinek az élete volt 
győzedelmes élet. Addig sok minden marad titokban és a Jézus 
Krisztusban elrejtve. Veszedelmes játék a tűzzel, hogyha az 
egyház a világ tapsaira pályázik hatalmával, pompájával, szer
vezetének külső kiépítésével. Ahogyan a magvetés munkája 
egyike a legegyszerűbb és mégis leghatalmasabb és legáldot- 
tabb munkáknak, úgy az Isten országának munkája is egyszerű, 
de a legáldottabb a világban.
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3. Hol munkálkodik ez az erő? A világ figyelmét és erejét 
lekötik a földi birodalmak küzdelmei; emelkedésük és elhanyat- 
lásuk; erősödésük és elgyengülésük. Óriási erők vonulnak fel a 
világ színpadán és kápráztatnak. S talán nem is akarják ész
revenni azt a még óriásibb munkát, amelyet a szántóvető végez, 
amelyet Isten országának munkásai végeznek. Vetik az ige mag- 
vát. Családban, iskolában, templomban, pogány népek között 
munkások százezrei dolgoznak, hogy „ez a kenyere” meglegyen 
a világnak és az embernek. Csak maga a Brit és Külföldi Bib
liatársulat évenként átlag 10 millió példányban küldi szét a 
Bibliát vagy annak egyes részeit. Az egész világon sok millió 
ember olvassa és hallgatja az igét. Ez az igazi országépítés, 
maradandó alkotás. A világ elmúlik és annak dicsősége is, de 
aki Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökre. Adjunk hálát 
Istennek azért, hogy igéjét adja, hirdetted, taníttatja az egész 
világon, ma már több mint ezer nyelven.

4. Hogyan kapcsolódunk be a munkába? A jó földbe ke
rült mag bőségesen terem. Az az ember, az a gyülekezet, ahol 
az ige jó talajra talált tiszta és igaz szívekben, az áldássá lesz 
és tovább adja az igét. „Eimenvén gyümölcsöt teremjetek.' 
A keresztyén embernek, a keresztyén gyülekezetnek magvetővé, 
misszionáriussá kell válni szűkebb és tágabb körben. Az Isten 
országa terjeszkedni akar. Nem az a kötelességünk, hogy az 
igét magtárakba raktározzuk, elzárjuk, hanem hogy továbbad
juk. A példázat vége egy nagy felszólítás, hogy legyünk Isten
nek munkatársai a magvetésben. Vállaljuk ezt a munkát teljes 
odaadással, mert a gyümölcsről ismerhető meg a keresztyén 
ember. Magvető vagy-e, Isten országának erősítője, terjesztője 
vagy-e? Mennyi imádságod, időd, pénzed, szolgálatod van Isten 
országa számára? Mit teszel te, mit tesz gyülekezeted Isten or
szágáért a magad népének körében, és a nagy világban? Aki
nek az Isten igéjét adta, attól megkívánja, hogy gyümölcsöt 
teremjen béketűréssel, Isten dicsőségére.

Németh Károly
lébényi lelkész, esperes.

Egy magvető dicsekszik.
Hatvanad vasárnapra. Délután.

II. Kor. 12, 1—10.

Kapcsolatok, az evangéliumi perikópával: „Néktek adatott, 
hogy az Isten országának titkait értsétek” Lukács 8, 10; „.. ezek 
azok, akik . . .  gyümölcsöt teremnek béketűréssel” Lukács 8, 15.

Cél: A gyülekezettel megismertetni egy embert, akiben az 
ige sok gyümölcsöt termett s aki maga is magvetővé lett.

Vázlat: Érdekel bennünket, ha valaki önmagáról őszintén 
beszél, s tanulságos, ha azt, amit átélt, jól értékeli. Szentleckénk
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ben Krisztusnak egy szolgája beszéli el néhány legbensőbb és 
legdöntőbb tapasztalatát s szavaiban meglátjuk Isten országá
nak néhány titkát.

Pál apostolt Korinthusban ellenségei megrágalmazták s két
ségbevonták apostoli jellegét is. Az evangélium ügye és a gyü
lekezet érdeke szükségessé tették, hogy az apostol a vádakkal 
foglalkozzék és személyiségét, munkáját megvilágítsa. Köteles
ségének tartja, hogy a fennforgó körülmények közt legbensőbb 
élményeiről is beszámoljon.

Életében döntő hatású volt s munkájában megerősítette az, 
amit átélt, amikor elragadtatott a harmadik égbe és a paradi
csomba, s ott hallott beszédeket, amiket nem szabad közölnie 
másokkal. Ezek az elragadtatások, látomások és kijelentések 
olyan titkok, amelyek nem az igehirdetésbe, nem a gyülekezet 
elé valók, mert a gyülekezet azoknak elmondásával nem épül. 
Rendeltetésük az volt, hogy munkájában kitartóvá és lelkessé, 
hitében csüggedetlenné és erőssé tegyék. Hogyha arra használná 
fel őket, hogy emberek előtt dicsekedjék velük, vagy azoknak 
olyan hatása lett volna rá, hogy másoknál különb embernek 
tartsa magát, akkor célt tévesztettek volna. Az apostol nem a 
saját rendkívüli kiválóságát látta meg a látomásokban és kije
lentésekben, hanem az Űr Jézusnak a kegyelmét, amellyel hoz
záhajolt, őt kiválasztotta és a legközvetlenebb személyes vi
szonyba helyezte magával. Ezek a mélységes tapasztalatok és 
titkok őt magát megalázták, az Urat dicsőítették. Az apostol 
azt akarja, hogy az emberek és a gyülekezetek őt ne tartsák 
többnek, mint amit nála látnak vagy hallanak. Az Isten titkai
nak sáfára (I. Kor. 4, 1.) maga nem akar rejtély, titok lenni, 
hanem nyitott könyv és levél, amelyet mindenki olvashat. A vi
lágosság fiai nem burkolózhatnak a titkok palástjába, hanem 
a világosságban élnek.

Az apostol, ha már dicsekednie kell, a gyengeségével di
csekszik. Nemcsak azért tartózkodik a kijelentésekkel és látó 
másokkal való dicsekvéstől, mert a gyülekezetnek és az evan
géliumnak nem használna vele, s mert nem akar többnek tartatni, 
mint amilyennek mindenki láthatja és hallhatja, hanem azért is, 
mert óvakodnia kell az elbizakodottságtól és lelki gőgtől. A szol
gálatát csak alázatosságban tudja elvégezni. Az Isten lép fel vele 
szemben igénnyel s ez az igény számára életparancs és életfel
adat. Nem akar a saját erejével megfelelni a kötelességének, 
mert ehez gyenge. Gyengeségére emlékezteti testében a tövis, a 
Sátán angyalának öklözése és gyötrése. Jóllehet kérte ennek a 
gyötrelemnek megszüntetését — de nem a Sátántól, hanem az 
Ürtól — s fehasználta az ima fegyverét háromszor (mint Jézus 
Gecsemánéban), de belenyugodott, amikor imádságára azt a 
választ kapta, hogy az ő ereje az, amit Krisztus kegyelemből ád 
neki. Az apostol dicsekvése az, hogy Krisztus kegyelméből él 
és munkálkodik. Nem jelenti ennek a kegyelemnek megvonását, 
vagy csökkenését a szenvedés, amelyet el kell tűrnie; sőt a gyöt
relem tanítja meg arra, hogy egészen a kegyelemre támaszkod
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jék. így valósul meg Krisztus szava: „Nálam nélkül semmit sem 
cselekedhettek;" így dicsőíttetik Isten az ő sáfárában; így tel
jesül be Krisztus ígérete: „íme én ti veletek vagyok ..

Németh Károly
lébényi lelkész, esperes.

Sötétségből a világosságra.
Ötvened vasárnapra. Délelőtt.

Lukács 18, 31—43.

Jézus emberileg szólva legsötétebb időszaka felé megy. Megy 
Jeruzsálembe meghalni és ekkor lép eléje az emberi nyomorúság 
egy örök sötétségben élő vak ember személyében.

Sokkal nagyobb a vakság nyomorúsága, mint azt általában 
gondolnánk. Több a vak ember, mint amennyit mi annak tartunk. 
Nem azok a legszerencsétlenebbek, akik nem látják az ég kék
ségét, a mező virágainak szinpompáját s az édesanyjuk orcáját, 
hanem azok, akiknek van szemük és mégsem látnak: nem látják 
az Isten nagyságos dolgait.

Mi mind vaknak születünk. Eredendő bűnünk következtében 
nem tudjuk meglátni Isten nagyságos dolgait. Ebből a vakságból 
semmiféle emberi tanítással és neveléssel nem lehet bennünket 
kigyógyítani. Sötétségből a világosságra, a bizonytalanságból a 
bizonyosságba, a félelem birodalmából a békesség országába, kol
dus sorsból Isten fiainak emberi méltóságába csak Krisztuson ke
resztül vezet az út.

Ennek a csodálatos napkeltének akadályai vannak.
Van olyan akadálya, amelyik magában a világ világosságá

ban, Krisztusban van. Krisztus minden embernek megadja az al
kalmat arra, hogy Vele találkozzék és mellette, vagy ellene dönt
hessen. Nem lesz ember, aki az ítélet napján azzal mentegethetné 
magát, hogy neki nem volt alkalma Krisztussal találkoznia. Lehet, 
hogy nem vette észre, ez azonban nem lesz mentség számára. — 
Jézust sokszor nem könnyű észrevenni. Nem erőszakolja rá ma
gát az emberekre, hanem csak elmegy mellettük, mint a jerikói 
országút mellett ülő vak koldus mellett. Alkalmat nyújt csupán 
arra, hogy a sötétségből világosságra jussunk, de erőszakkal 
azonban nem tör be a sötétség birodalmába. Ezért végtelenül fon
tos, hogy az alkalmakat észrevegyük és megragadjuk. A jerikói 
vak koldus az országúton hullámzó rendkívüli sokaság mozgoló
dására figyel fel s elkezd tudakozódni, hogy mi történik körü
lötte. Ha ezt nem tette volna meg, soha többet nem lett volna 
alkalma Jézust a saját szemeivel meglátni. Ez volt Jézus utolsó 
jerikói útja. Nekünk is úgy kell tehát a Vele való találkozás min
den alkalmát megragadnunk, mintha az utolsó lehetőség lenne 
ma erre.
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Az emberi lélek csodálatos napfelkeltének van olyan akadá
lya is, amely az emberekben van benne.

Mikor a jerikói vak koldus megtudja, hogy Jézus megy el 
arra, kiáltani kezd azért, hogy Jézus könyörüljön rajta. Olyan 
természetes ez és mégis a többi emberek nem tartják természe
tesnek, hanem dorgálni kezdik őt és el akarják hallgattatni. 
Lehet, hogy némelyek ildomossági szempontokat hangoztatnak 
csupán, mások talán megfenyegetik őt, hogy nem fog tőlük többé 
alamizsnát kapni, megint mások ki tudja milyen büntetést helyez
nek neki kilátásba azért, hogy botrányt csinál az ünnepi menet 
elvonulásakor. Odaállanak tehát a sötétség és a világosság közé 
az emberek, hogy elfogják a világosságot a sötétségben ülő vak 
koldus elől.

Örök emberi tapasztalat ez. Mihelyst egy sötétségbe botor
káló szegény lélek ki akar a sötétségből vánszorogni a világos
ságra, egyszerre utánanyúl a sötétség minden polipkarja és visz- 
sza akarja őt húzni. ígérgetések és fenyegetések, csúfolódások 
és kemény szavak hangzanak feléje, hogy valamiképen a világos
ságra ne jusson. Érthető volna ez, ha csupán a sötétség birodalma 
nyúlna a belőle menekülni akaró emberi lélek után. Sajnos azon
ban, a jerikói koldus története azt mutatja, hogy a Jézus társasá
gában levő emberek is sokszor értetlenül állanak meg a Jézus 
után kiáltó emberek elemi életmegnyilvánulásaival szemben s 
ahelyett, hogy odasegftenék a világosságra, vissza akarják lökni 
őt a sötétségbe. Aki megijed az emberektől, az sohasem jut el a 
világosság Urához. Csak az erőszakoskodók jutnak be a meny- 
nyeknek országába.

Az emberi lélek csodálatos napfelkeltének van olyan akadá
lya is, amelyik magában a világosságot kereső emberben van.

A jerikói vak koldus áttöri magát minden akadályon és oda
kerül Jézushoz közel. Ekkor Jézus azt a kérdést teszi fel neki: 
„Mit akarsz, hogy cselekedjem veled?11 Első pillanatra furcsa 
kérdés, azonban ha jobban meggondoljuk, meglátjuk ennek a 
kérdésnek próbatétel jellegét. Minden ember olyan feleletet ad 
erre a kérdésre, amilyen hite van Jézus Krisztusban. A vak kol
dus azt is felelhette volna, hogy mondja meg Jézus az őt követő 
sokaságnak, adjanak neki tekintélyes alamizsnát ezen a napon. 
Mondhatta volna azt is, hogy utasítsa valamelyiket az ő követői 
közül, hogy fogadja be őt és lássa el holta napjáig. Jézus meg
csinálhatta volna ezt is. A vak ember többet kért, a legnagyob
bat: a szeme világát. Azt is megadta.

Nem tud Jézus csodát cselekedni ott, ahol nincs, vagy kicsiny 
csupán az ember hite. A jerikói koldusnak királyi hite volt, so
kunknak pedig koldus hite van és ezért botorkálunk még mindig 
a sötétségben.

Olyan világosságra mi nem juthatunk el, mint amilyenben 
Jézus járt, aki itt e földön látta előre mindazt, ami vele történni 
fog, de mindnyájan eljuthatunk arra a világosságra, amire a jeri-

8*
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kői vak koldus eljutott, hogy lássuk azt, aki mindent lát és köves
sük azt, Aki biztosan tudja, hova akar menni. Ez a hívőnek min
dig elég. Ámen.

Túróczy Zoltán
győri lelkész.

Elfogyó szerétéiből 
el nem fogyó szeretetre.

ötvened vasárnapra. Délután.
I. Korintus 13, 1—10.

A szeretet himnusza azt állapítja meg: „A szeretet soha el 
nem fogy“, — a világ — és benne szerzett tapasztalataink ennek 
éppen az ellenkezőjét állítják: „A szeretet hamar elfogy".

Milyen hamar elfogy a gyermek szeretete szülei iránt! Gon
doljunk csak a kamaszkorban élő gyermeknek szüleihez való vi
szonyára. Vagy gondoljunk megöregedett szülőkre, kiknek resz
kető kezéből kihullott már a munka eszköze s keservesen tapasz
talják magukon azt a szomorú igazságot, hogy egy szülő hama
rabb eltart tíz gyermeket, mint tíz gyermek egy szülőt.

Gondoljunk a testvéri szeretetre. A közös fészek drága em
lékei, a közös név kötelezése igen sokszor csak addig tart, míg a 
szülő le nem hunyja szemét s meg nem kezdődik az örökségen 
való osztozkodás.

Hitvestársak is el nem fogyó szeretetet fogadnak egymásnak, 
mikor esküvőjük napján az oltár zsámolyán térdelnek és pár 
év múlva családi botrányok és válóperek beszélnek arról, hogy 
elfogyott a szeretet.

Nagy fogadkozással és őszinte fegyverbarátsággal, sokszor 
meleg lelki azonossággal megindult barátságok is milyen hamar 
el tudnak csúszni egy ellentétes érdek narancshéján és változnak 
át sokszor izzó gyűlöletté.

Szomorú dolog az, hogy nemcsak ember és ember között 
áll ez a megállapítás, hanem az ember és azok között az intéz
mények között is, amelyekhez elszakíthatatlannak látszó szere- 
tetkötelékek fűzik. A hazaszeretet milyen sokszor nem tart to
vább, mint az első áldozatig, amelyet a haza követel az ember
től. Az egyházhűség konfirmációi ígérete is milyen sokszor meg
botlik egy karéj kenyéren, vagy egy karikagyűrűn. Elfogyott a 
szeretet!

A legszomorúbb azonban az, hogy az Isten iránti szeretet is 
elfogyó szeretet az emberi szívben. Sok nekilendült és megtor
pant, Sodomából kijött és az úton sóbálvánnyá merevedett ke
resztyén élet beszédes bizonysága annak, hogy elfogyott a 
szeretet.

Hiába a világ minden bizonysága, saját magunknak minden 
tapasztalata, mégis az igének van igaza: „A szeretet soha el nem
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fogy!" Még pedig nemcsak abban a vonatkozásban, amelyben 
legkönnyebben volna megérthető, hogy tudniillik az egyes em
beri szívekben lakozó szeretet elfogyhat, de mindig marad azért 
szerető emberi szív, a szeretet tehát soha el nem fogy, csak át
költözik az egyik emberi szívből a másikba. Nemcsak ilyen álta
lánosságban nem fogy el soha a szeretet. Az egyéni szeretet sem 
fogy el, ha szeretet az. Ami elfogy, az nem volt szeretet, csak 
látszata annak. Ami szeretet, az soha el nem fogy.

Az ige világosan megmondja, hogy a szeretet nem nyájas 
beszéd, kedveskedő magaviselet (1. v.), még csak nem is jóté
konyság (3. v.), sőt még a vértanuság sem okvetlenül és magától 
értetődőleg szeretet. (3. v.)

A szeretet életközpont-változtatás. Aki szeret, annak többé 
nem az én az életközpontja, hanem az, akit szeret. Az igazi sze
retet tehát nem leplezett önzés, vagy szép ruhába bujtatott ma
gunk szeretése, hanem önmagunkról való teljes elfeledkezés és 
beleolvadás a másik életének szolgálatába. Ennél kevesebb nem 
érdemli meg a szeretet nevet. (4—7. v.)

Ezt a szeretetet ember a maga szívéből ki nem termelheti. 
Az a szeretet, amelyre az emberi szív önmagától képes, elfogyó 
szeretet. Mihelyst nem táplálják kívülről a szeretet ébrentartá
sára alkalmas tányezők, azonnal elfogy. így szeretni csak az tud, 
aki nem azért szereti embertársát, mert az szeretetre méltó, vagy 
szép, vagy neki kellemes, vagy hasznos a számára, vagy mert na
gyon le van neki kötelezve, hanem Istenért szereti a felebarát
ját. Csak az a szeretet igazi szeretet, amely embertől nem közvet
lenül megy emberhez, hanem Istenen keresztül jut el a fele
baráthoz.

Az emberi szív szeretete olyan, mint a betonmedence vize: 
elpárolog a nap hévségétől, ha nem kap új vízmennyiséget. 
A keresztyén szeretet olyan, mint az élővizek forrása, melynek 
üdítő vize soha el nem fogy.

ötvened vasárnapja az elé a Krisztus elé állít minket, aki 
megy, hogy ne csak beszéljen a soha el nem fogyó szeretetről, 
hanem élete példájával és önfeláldozásával meg is mutassa, hogy 
az Ö szeretete soha el nem fogy.

Túróczy Zoltán
győri lelkész.
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Mit akar a Sátán?
Böjt 1. vasárnapjára. Délelőtt.

Máté 4, 1—11.

Az ember sokszor egészen kicsiny dolgoknak óriási jelentő
séget tulajdonít, viszont halálosan komoly kérdéseket egy kéz- 
legyintéssel elintéz. Sokszor sír azon, ami szóra se érdemes, vi
szont lemosolyogja azt, amit szent komolysággal kellene venni.

Itt van a Sátán, a kísértés halálosan komoly ténye! Hányán 
mosolyogtak már felette, mert azt tartották, nem más a Sátán, 
mint a gyermek mesevilágának szörnye, babonás emberek réme
ket látó fantáziájának szüleménye, akivel rakoncátlan gyere
kekre rá lehet ijeszteni, rossz tettekre hajlamos, hiszékeny embe
reket féken lehet tartani. Hányán legyintettek a kezükkel, ha 
róla hallották, hogy nem kell komolyan venni. Hányán napi
rendre tértek felette s a realitást megtagadták tőle.

Ezt meg lehet tenni. A Sátánt le lehet mosolyogni, egy kéz- 
legyintéssel el lehet intézni, a létezését lehet tagadni, — de csak 
annak, aki ugyanígy lemosolyogja az Istent, tagadja az Isten 
realitását, kézlegyintéssel elintézi az üdvösség kérdését — a hitet
len embernek! Aki Istenben hisz, aki az életet komolyan veszi és 
Istenben akarja élni, az kénytelen a Sátán realitásával számolni, 
kénytelen meglátni, hogy van Sátán, nagyhatalom a Sátán s kí
sértő munkája életünknek döbbenetes ténye. Tehát nem lehet 
lemosolyogni, nem lehet felette napirendre térni, nem lehet egy 
kézlegyintéssel elintézni, hanem komolyan kell vele számolni. 
Ha te ezt igazságként így nem fogadod el s azt mondod, a Sátánt 
nem láttad, munkáját életedben nem tapasztaltad, akkor nem 
ismered az életet, nem veszed komolyan a keresztyénséged. 
Minél komolyabban nézi és éli valaki a keresztyén életet, annál 
nagyobbnak látja a Sátánt és kísértését. Minél inkább Istené akar 
lenni valaki, annál inkább érzi, hogy nyújtja ki utána a kezét a 
Sátán, hogy ebben megakadályozza. Példákat lehetne erre fel
hozni a Szentírásból, nagy keresztyének életéből. De ne menjünk 
messze. Szemléletes példa erre az Ür és az Ö áldott élete.

Jézus élete az Istennel közösségben levő élet örök eszmény
képe. Életét kicsiny korától kezdve földi élete végéig Isten aka
rata irányítja. Azért születik meg, hogy Isten akaratának a kép
viselője legyen. S már ekkor nem akar a Sátán e földön helyet 
adni neki. (Lukács 2, 7.) Még egész kis gyermek, Heródes által a 
halálba akarja kergetni. (Máté 2, 13.) Istennel való közösségben 
nő fel és készül a világ megváltására. (Lukács 2, 49.) A Sátán mel- 
lélopódzik, mielőtt ezt a munkát megkezdi. Odasurran, mikor 
világossá lesz, hogy nincs más lehetőség az emberiség megváltá
sára, mint a szenvedés és halál és ennek vállalását bejelenti. 
(Máté 16, 21—23.) Odatolakszik még a kereszt alá is a csufoló- 
dók képében (Lukács 23, 35—37., 39.), ahol rettenetes kínok kö
zött világmegváltó munkáját halálával befejezi. Mindenütt ott
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van, Jézus munkájának kezdetén épűgy, mint a végén. Miért? 
Mit akar tenni? Semmi mást, mint Istentől akarja elszakítani! 
Az én szavamra hallgass és ne az Istenére! Nekem engedelmes
kedj és ne az Istennek! Légy az enyém és ne az Istené! Ez a Sá
tán célja.

Ezért kísér és ezért kísért mindenkit. Jézust is ezért kísérti 
a messiási munka kezdetekor. A kísértést megelőző szakasz Jézus 
megkeresztelkedéséről szól. (Máté 3, 17—21.) A keresztség vál
lalással Jézus annak adja jelét, hogy az emberiség bűnét magára 
veszi, a megváltás munkáját el fogja végezni. Isten ehhez szó
zatával helybenhagyását, Lelkének alábocsátásával erejét adja. 
Jézus előtt világos, a messiási hivatásvállalás ránézve Isten aka
rata. Ennek tudata tölti el a lelkét. Ezután a jelenet után, hogy a 
pusztába vitetik Isten Leikétől, hogy a munkára előkészüljön, 
megjelenik előtte a Sátán. Miért? Hogy Istentől, Akivel való egy
sége kevéssel ezelőtt olyan csodálatos összhangban mutatkozott 
meg, elszakítsa, s Istennek vele való tervét keresztülhúzza.

Mit tesz, hogy a célját elérje?
Háromszor megkísérti. Mindegyik kísértéssel ugyanazt 

akarja: Istentől elszakítani.
Első kísértéssel úgy akarja ezt elérni, hogy rátámad a lelkére 

és a lelket akarja Jézusban megölni. Azt, ami Istenhez köti s 
Istennel egységben tartja. Hogyan? Felkeresi a pusztában akkor, 
mikor már 40 nap és 40 éjjel bőjtölt, tehát megéhezett. Látja 
rajta a kiéhezett ember kínját és gyötrelmét, s úgy tesz, mint 
aki szánja s szánakozásból, segíteni akarón a testi éhség okozta 
kínnak és gyötrelemnek a megszüntetését javasolja. Miért gyöt
rőd magad?! Miért éhezel? Könnyíts a helyzeteden! Változtasd 
a köveket kenyerekké! Hisz van hatalmad hozzá! Isten Fia vagy! 
Nemrég megbizonyosodtál felőle! Isten ezt neked kijelentette. 
(Máté 3, 17.) Élj hát a néked adott isteni erővel és hatalommal! 
Ne törődj a lelkeddel, gondolj a testedre!

Milyen csábító a Sátán suttogása. Aki valamennyire ismeri az 
éhséget, látja, milyen veszedelmes a kísértése, milyen óriási az 
elbukás lehetősége, hogy a lelket megtagadja, a test igényeit ki
elégítse, Istennel egybefüző szálakat ezzel szétszakítsa. Látja, 
micsoda lelki erő kell Jézusnak ahhoz, hogy a csábító szónak 
nemet mondjon: Nemcsak kenyérrel él az ember!. . .

Észreveszed-e, hogy kísért ugyanezzel a kísértéssel ma a Sá
tán s hogy hullanak eléje az emberek áldozatként. Nem hallod, 
milyen csábító ma a suttogása, sőt a kiáltása: Ne törődj a lelked
del! Használd fel erőid a magad testi életének a szolgálatára! 
Nem látod, milyen csalétek a Sátán részéről a köveknek kenye
rekké változtatása, a testi élettel való törődés nagy gondja! 
Hogy semmivé vált a lélek, a lelki élet felelősségének tudata! A vi
lág életének micsoda hajtóerejévé vált a testi javak megszerzése 
és biztosítása! Nem látod, éppen ennek a kísértő szónak a csá
bítására, hogy felmondta az ember az Isten iránti engedelmessé
get. Elszakadoznak az Istenhez fűző lelki szálak, áldozataivá let
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tünk a Sátánnak. Nem tudunk nemet mondani a Sátánnak, aki 
egészen a testi életre rendezi be az életünket és megöli lassan a 
lelkünket.

Jézusnál ez a terve kudarcot vall. Mikor látja, hogy nem 
tudja benne a lelket megölni, újabb haditervet eszel ki. A Sátán 
bámulatosan leleményes tud lenni. Ha a lelket nem, hát a Mes
siás-tudatot fogja benne megölni, ál-Messiássá fogja tenni, s így 
fogja Istentől elszakítani. Az Ige szerint a szent városba viszi 
és a templom tetejére helyezi. Lent nyüzsög a nép, melynek 
lelke tele van messiási álmokkal és várakozásokkal. Rámutat a 
tömegre a Sátán s azt mondja: Vesd alá magad!... Messiás akarsz 
lenni, hisz erre készülsz elő. Látod, nem kell kereszten meghalni 
s addig is szenvedni, itt az alkalom, hogy egyik pillanatról a má
sikra az lehess! Csak vesd alá magad s ez a nép a csodádat látva 
rajongani fog érted, szabadítójaként ünnepelni fog téged. Hisz 
ilyen csodatevőt vár, aki pompás látványossággal elkápráztatja. 
Te ezt meg tudod minden veszély nélkül tenni, mert Isten Fia 
vagy! Jézus hallja a buzdítást, nézi a tömeget, de látja, hogy ez 
lehetetlen. Részéről istenkísértés lenne, Istentől való elszakadást 
jelentene, s Ő népe számára ál-Messiás lenne, aki csak csodála
tot ébreszt, de segíteni nem tud rajta. A Sátánt tehát elutasítja: 
Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet!

Milyen sokszor támad ma ezen a ponton minket embereket 
a Sátán! S amikor a hiúságunkat legyezgetve a könnyű előbbre- 
jutás, az érvényesülés pontjáról intéz ellenünk támadást, milyen 
könnyen áldozatul esünk neki. Egyenesen keressük az érvénye
sülést, óhajtjuk a csodáltatást. Különbek akarunk lenni, mint má
sok. Vágyunk arra, hogy feltűnjünk, könnyű szerrel előre jus
sunk. Érte mindent, becsületet, verejtéket, hitet, Istent, munkát, 
egyházat félredobunk. Nemet mondani, mikor arról van szó, 
hogy elérhetünk valamit úgy, ha a könnyebb végét választjuk a 
dolognak, — nem tudunk. Ezért ér célt ma oly könnyen a Sátán! 
Ezért szakít el sokakat Istentől.

Jézussal hiába kísérelte ezt meg. Üjabb támadást intéz tehát 
ellene. Hogy Istentől elszakítsa, földi hatalmat ígér neki, világ
uralmi vágyát akarja kielégíteni. Egy magas hegyre viszi, meg
mutatja a világ minden országát és dicsőségét és azt mondja: 
Mindezeket néked adom. . .  Jézusban élt a vágy, hogy a világot 
hatalmába vegye. Ezt többször ki is fejezi. (Máté 28, 18., János 
18, 37.) Kész meghalni, hogy ezt megszerezze. Milyen csábító a 
Sátán kísértése! Nem kell érte küzdened és szenvedned. Most 
rögtön a tied lehet, ha leborulva imádsz engem. Minden a tied, 
de te légy az enyém és ne az Istené!

Az emberek számára is ez ma a Sátán egyik kísértése: az 
uralomvágy felébresztése és kielégítése. De mi ennek az ára? 
Imádj engem! Szakadj el Istentől és szolgálj nekem! Jézus nem 
hajlandó erre. A Sátánt elutasítja az Igével. Mi emberek nem 
tudunk nemet mondani. Bírni akarjuk a világot, a földet, ural
kodni akarunk minden áron, mindenen átgázolva, mindent meg
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tagadva, s nagy világszeretetünkben elveszítjük a lelkünket s 
imádóivá válunk a Sátánnak.

Most látjuk, milyen személyes nagyhatalom a Sátán, s mi
lyen. rettenetes a kísértése. Most látjuk, hogy felhasználja hiá
nyainkat, igényeinket, vágyainkat, ellenségeinket, barátainkat, 
hogy elszakítson Istentől. Nem mindentudó, de a tudása elég 
ahhoz, hogy belelásson és belopja magát az életünkbe. Nem min
denható, de a hatalma elég ahhoz, hogy elcsábítson, igájába 
kényszeresen és Istentől elszakítson.

Vigyázz tehát és védekezz ellene! Hogyan? Mivel? Nem a 
magad erejével. A Sátán erősebb, mint az ember. Olyasmivel, ami 
még a Sátánnál is erősebb. Ez az Isten ereje. Az Ige. A megtes
tesült Ige, a Krisztus! ö  a Sátánt már elgyőzte! Bízhatunk Benne! 
Megmutatta ezt messiási munkájának a kezdetén. Még inkább 
megmutatta ennek a munkának a végén. Ott a szenvedés útján, 
amelyre ez a böjt irányítja a tekintetünket s az út végén felma- 
gasló kereszten, melynek tövéhez különösen most böjtben hív 
és vár bennünket az Isten. A fájdalmak útját azért rója, a keresz
ten azért feszítteti meg magát, hogy a Sátánt végleg legyőzze, 
számodra a bűntől, haláltól, az ördögnek hatalmától való szaba
dulást lehetővé tegye. Borulj a kereszt tövéhez és mondd el lel
ked hálaszavát: Áldalak Uram, hogy győztél azért, hogy Általad 
én is győzhessek!

Lukács István
kemeneshögyészi lelkész.

Ne legyen hiábavaló.
Böjt 1. vasárnapjára. Délután.

11. Kor. 6, 1— 10.

Böjti ének zeng az ajkunkon, böjti figyelmeztetés zendül 
felénk az Igéből s a kegyelem keresztjére mutat: „Intünk, hogy 
hiába ne vettétek légyen az Isten kegyelmét!"

Ebből a böjti figyelmeztetésből emeljünk ki egy szót: 
„hiába!" Milyen szomorú a csengése, ha ember mondja is. Mun
kájával kapcsolatban, mikor hiába dolgozik. Betegség alkalmá
val, mikor hiába hív orvost a betegágyhoz, a beteg haldoklik s 
a betegágy ravatallá változik. A családban gyermeknevelés nagy 
gondhordozásában, mikor esztendők nevelői munkája hiábavaló
nak mutatkozik, a gyermekből rossz ember válik. Gyülekezeti 
munkában, mikor minden jószándék, fáradozás eredménytelensé
get mutat. Milyen szomorúan cseng-bong az ember ajkán e szó, 
hogy hiába.

Milyen szomorúan hangzik ez a szó, ha nem ember, hanem 
maga az Isten mondja, hogy hiába. Benne van az Isten szívének 
a bánata, fájdalma, mikor látja, hogy a kegyelem, amint Fiában 
adott, hiábavaló volt. Az ember nem fogadja el, sőt eltaszítja,
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ellene lázad, s a keresztre juttatja. A keresztről feléje áradó ke
gyelmet megveti, úgyhogy az hiábavalóvá lesz rajta.

Isten ezt nem akarja. Isten azt akarja, hogy a kegyelem ne 
legyen hiábavaló rajtunk. Mikor nem lesz az? Ha a kegyelem 
keresztjére, a kereszten szenvedő Krisztusra nézünk s Benne a 
mi üdvösségünk szerzőjét imádjuk, Aki nekünk példa arra, éppen 
keresztszenvedései által, hogy szenvedések között hogyan visel
kedjünk. Ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái. 
(4 v.) De nemcsak példa Krisztus a szenvedések közt való visel
kedésre, hanem erőforrás is. Krisztus erőt ad ahhoz, hogy a 
szenvedéseket keresztyén módon hordozzuk. Megtanít arra, 
hogy azokat felülről nézzük s ne tehernek, hanem kitüntetésnek 
vegyük, melyekkel Isten mégjobban magához akar fűzni, hogy 
hordozásuk közben kénytelenek legyünk erejét igényelni, kérni, 
ö t mindgyakrabban felkeresni az imádságainkban és mindjobban 
megtanuljunk Benne élni. Lehetünk e világ számára ismeretlenek, 
Isten előtt ismertek vagyunk, e világ számára megholtak, bánkó
dok, semmi nélkül valók, Isten számára élők, örvendezők, min
dennel bírók vagyunk. Mert Isten a mienk, mi Istené vagyunk. 
Minél jobban átéljük ezt, annál bizonyosabb, hogy a kegyelem 
nem hiábavaló rajtunk!

Lukács István
kemeneshőgyészi lelkész.

Könyvismertetés.
Dr. Enyedy Andor: Belmisszlói Útmutató az 1938—39. munkaévre.

A református egyetemes konvent 'hivatalos kiadványa. 444 oldal.
A református egyház Belmissziói Munkaprogrammja évenként gazdag 

anyagot nyújt a gyülekezetek belmissziói munkájára. A most megjelent 
kötet figyelemmel van a gyülekezet életkor szerinti rétegeződésére. A va
sárnapi iskola részére külön anyagot nyújt s az ifjúsági munka számára 
is rendkívül gazdag anyagot állított össze. Irányítását kiterjeszti a refor
mátus leány munkára is.

Az ifjúsági munka anyagán kívül utasítást és tanácsot nyújt az ifjú
sági vezetők számára.

Jézus Krisztus földi életének nevezetesebb eseményei, gyűjtő cim alatt 
bibliaórák anyagát találjuk a kötetben.

Ezenkívül közöl a nagyhétre beszédvázlatokat és úrvacsorái előkészítő 
beszédeket, karácsonyi, pünkösdi, reformációi előadás-, illetve áhítatsoro
zatokat. Külön elmélkedés-sorozatot közöl úrvacsorái előkészítésre.

A vallásos előadások sorozatában találjuk a következő előadásokat: 
Kálvin első strassburgi évei. — Két forradalom. — A gyermek hatása a 
szülők életére. — A szülők és gyermekek ellentétei. — A megmutatott hit.

A kötet külön szól a református énekkarok egyházi szolgálatáról, 
továbbá a női munka terén való teendőkről. Végül közli a belmissziói 
munkában használható, újabban megjelent könyveket.

A kötetet a református egyetemes konvent adta ki. Bolti ára 4.50 P.
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Luther: Jer örvendjünk keresztyének! Fordította Szabó József. Győr, 
1938. A Győri Evangélikus Egyházmegye Belmissziói Szövetségének ki
adása. Ára kötve 5 P.

Ezt a kötetet Luther írásaiból Witte Károly állította össze. Az egy
házi esztendő első vasárnapjával kezdi a kötet lelki kalauz munkáját s az 
egyházi esztendő utolsó vasárnapjával fejezi azt be. Minden napra az egy
házi esztendő gondolatkörébe tartozó ige alapján, tömör lutheri igemagya
rázatot közöl. Kettős meglátás jellemzi Luther írását: meglátja az ige gaz
dagságát és az emberre vonatkozó értelmét, azután meglátja az igében 
Istent s annak az emberre vonatkozó parancsát. Luther elmélkedéseit ol
vasva egyszerre ébred szivünkben az önmagunk és az Isten megismerése, 
a bűntudat és a kegyelem reménysége, a megalázott szegénység és a meg
ajándékozott gazdagság boldogsága. Senki sem szabadulhat azon ige ha
tásától, mely Luther lelkén át és az ő egyszerű világos szavával szól 
hozzánk.

Szabó József értékes fordító munkát végzett. Fordítását eredetinek 
érezzük s Luther gondolatai a magyar nyelv tömör erőteljességében szól
nak hozzánk. Németh Károly gondos ellenőrzése tette teljessé a fordítás 
értékét.

A munka elé D. Kapi Béla püspök írt előszót ezen a címen: Naponként.
A Győri Evangélikus Egyházmegye Belmissziói Szövetsége áldott 

missziói munkára vállalkozott, midőn ezt a kötetet lefordíttatta s a szem
nek kedves, díszes köntösben egyházunknak ajándékul adta. A Harangszó 
nyomdáját dicséri a könyv szép kiállítása, melyet tartós és szép kötése is 
a mindennapi használatra alkalmassá tesz.

Wolf Lajos, Dedinszky Gyula, Kiss György: A Gyermek Vasárnapja.
Scholtz Testvérek kadása, Budapest, 1938. II. kötet.

A mű I. kötete gazdag tartalmával, változatos igemagyarázataival, 
biztos pedagógiai módszerével általános meglepődést keltett. Jó barátja 
és hű segítőtársa lett mindazoknak, kik az ifjúsággal foglalkoznak.

Ez a II. kötet husvét utáni 6. vasárnaptól az egyházi év végéig és 
alkalmi ünnepekre közöl ugyancsak gyermekistentiszteleti beszédvázlato
kat. A kötet összeállítói a dán, finn, norvég és svéd evangélikus egyházi 
gyermekirodalom javatermékéből állították össze gyűjteményüket.

A mű szerkezeti beosztása az egyházi esztendőhöz alkalmazkodik. 
Minden vasárnapra kb. 5—7 beszédet közöl. A téma megválasztása az egy
házi esztendő gondolatköréhez simul. Feldolgozása vonzó, ügyes, sokszor 
meglepően erős gyakorlati érzékről és alkalmazási képességről tesz bi
zonyságot.

Jótéteményszámba megy a kötet utolsó 58 oldala, mely missziói ün
nepre, konfirmációra, reformációi ünnepre, nemzeti ünnepre, tanév nyi
tásra és zárásra, anyák napjára, madarak- és fáknapjára ad nagyon gaz
dag sorozatot.

A Gyermek Vasárnapjának II. kötete rendkívül értékes ajándék egy
házunk számára s azt melegen ajánljuk lelkészeink figyelmébe.

Az értékes kötet művészi borítólapját Révész István segédlelkész 
tervezte.

Túrmezei Erzsébet: Őszből Tavaszba. Versek. Budapest 1938. A Fébé 
Evangélikus Diakonissza Egyesület Könyvkiadó Vállalatának kiadása. 245 
oldal.

Túrmezei Erzsébet hivatása, szíve és költészete szerint is diakonissza 
testvér. Versei a lélek mélyéből fakadnak s bármi problémák forgatagából 
kerüljenek, mindenképen Istenhez tartoznak. A hívő szív egyszerű érzései 
tükröződnek bennük. Értéküket megnöveli a gondolatfűzésen, fordulato
kon, rímeken felcsillanó bizonyságtevése a léleknek, mert mindig maga
sabb kategóriát jelent, ha nem készen kapott, hanem kivívott érzések 
zendülnek meg a szív hárfáján.

Túrmezei Erzsébet versei különben is az élet széles mezői felett szár
nyalnak. Felfelé tekintő szeme meglátja a természet szépségét, a napsugár
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éltető erejét, a virág mosolygását, az Isten iránti hála sokszor elfelejtett 
apró kis hajszálrugóit, mer mosolyogni, örülni, szóval, gondolattal, rit
mussal, rímmel vidáman játszadozni, és mindez egyszerű és mégis válto
zatos. Különböző értékű és mégis egész értéket jelentő verseiben nagy 
orchesztrális ezen mű, melyben minden szó és hang Istent magasztalja.

Költői lélekre mutat a verses kötet fejezetekre osztása. Az Élet-Ének
kel kezdődik, azután következnek a fő sorozatok: Nyugtalan a mi szí
vünk... Isten műhelyében... Köd-kísértés... Advent..'. A megszegett
kenyér... Az Első és Utolsó és az Élő....... írok néktek gyermekek..." És
testvér lettem ...

A verses kötetre szintén felhívjuk a vallásos költészet barátainak 
figyelmét. Áldással, gazdagodással olvashatják igehirdető-lelkipásztoraink, 
tanítóink és híveink.

Viktor Erzsébet: Szelíd szemed Ur Jézus... Bibliaköri vezérfonal. A 
Magyar Keresztyén Leányegyesületek Nemzeti Szövetségének kiadása.

Ez az 50 oldalas könyvecske bibliaköri vezérfonal, mely két részre 
osztva vallási életünk két nagy kérdését tárgyalja.

Először arról beszél, hogy milyennek látják az emberek a Mestert. 
Péter, Nikodémus, a samáriai asszony, a gazdag ifjú, Zákeus, Pilátus, a 
lator, Mária, Saulus lépnek elénk Krisztusra függesztett tekintettel.

Azután arról beszél, hogy milyennek látja Jézus az embert körül
vevő környezetet és az embereket. Milyennek látja Jézus az otthon életét, 
a természetet, az utcát, a templomot, a gyermeket, a nőt, a szenvedő em
bert, a bűnös embert, az Istent.

Mindegyik csoport 9—9 órára terjedő bibliaköri vezérfonalat ad és 
pedig a leánykörök részére.

A könyvecskét biblikusság, közvetlenség, valláspedagógiai érzék és 
meleg szív jellemzik.

Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké... Bibliaköri vezérfonal. 
Kiadja a Magyar Keresztyén Leányegyesületek Nemzeti Szövetsége.

Ez a bibliaköri vezérfonal Jézus Krisztust teszi a tárgyalás közép
pontjává s 27 bibliai óra felépített anyagát adja. Az anyagcsoportosítás: 
Ki Ö? Mit ad? és Mit kíván?

A bibliaköri vezérfonal jó szolgálatot tesz a bibliakör munkájában.


