
Csendes óra.

Én Uram! Én Istenem! Tisztítsd meg szívemet, hogy levetett saruval 
közeledjem szent Igédhez, őszinte biínvallással keressem színedet, hogy 
tudjak csendességben megállani Előtted akaratod meghallására. Légy 
Uram kegyelmes cs szólj hozzám, bűnös szolgádhoz és vezess el engem 
az engedelmesség útjára, tégy alkalmassá az evangélium örömüzenetének 
tolmácsolására. Tedd az én életemet szent böjtté, a Te oltárodon elégő 
áldozattá. Ámen.

Az evangéliumtól az evangéliumig.
I. Az evangélium és Isten szolgája.

Március 1. Csendes órán. 103. Zsolt. 1—2. Nagy akadály, ha az Igét a 
magam javára magyarázom, magamnak mentséget keresek, az ítéletet má
sokra vonatkoztatom. Az élet kenyerét nem fogadom be, hanem, amint a 
gabonát a földműves gazdasági kérdéseken át, a vegyész analizálva, az 
üzér az üzleti hasznon keresztül nézi, úgy én is mindent lelkészi szempontok 
szerint vizsgálok és bár az Ige kenyerem, mégsem lesz a számomra az élet 
kenyerévé. Hogy azzá legyen, mint lelkésznek még nagyobb alázatosságra 
van szükségem az Igével szemben. A böjti időszak vigyen a golgotái ke
reszthez, hogy annak sugara szívembe vetődjék és legyen találkozásom az 
értem szenvedő Jézussal, hogy a kereszt tövéből megújhodva állhassak fel 
és nyerjek erőt a szent hivatásra.

Március 2. A családban. Józs. 24:15/b. Isten olyan leiki munkást keres 
bennem, aki a maga családját az istenfélelem útján vezeti. I. Tim. 3:4. Meg
vonja kegyelmét, ha megfeledkezem róla. I. Sám. 3:11—14. Pásztora va
gyok-e élettársamnak, gyermekeim ott látják-e bennem Isten hűséges szol
gáját, alkalmazottaim érzik-e, hogy: „Én és az én házam az Urnák szol
gálunk! ?“ A lelkésznek nincs a hivatásától különválasztható, magánélete. 
Egyszerű, példaadó, önmegtagadó, szolgálatkész, mindenki előtt tisztán álló 
élete legyen.

Március 3. A hivatalban. Ján. 3:2/a. A lelkészi hivatalban nem hivatal
nokot keresnek bennem, hanem lelkipásztort. Adminisztrációm lehet gyors 
és pontos, tündökölhet tisztaság és rend és mégis sivár a lelkészi hiva
talom, ha az egyháztagok nem találják meg benne a szerető, megértő 
lelkipásztort, ha nem érzik meg ott Isten szentlelkének vezetését. Milyen 
az én hivatalom? Vájjon a Szentlélek műhelye-e? Ne sajnáljam a jó szót 
és fáradságot. A böjti időszak fokozott önfegyelemre int.

Március 4. Iskolában. Kol. 3:16. Csak úgy nevelhetünk másokat, ha 
előbb magunkat odahelyeztük Isten nevelő keze alá. Mert belőlem döntő 
indítások indulnak, vagy építő, vagy romboló hatással vagyok növendé
keimre. Mit láthatnak bennem tanítványaim? Isten követét, vagy csak 
pedagógust, vagy ennél is kevesebbet? Érzem-e a felelősséget, mely lel - 
kemre hárul, amikor generációkat vezetek az örökélet ösvényére, vagy 
taszítok a kárhozat örvényébe? Pedagógiai munkám középpontja a Krisz-
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tus-e, vagy egyéni érdek, dicsőség, hatalomvágy törekvésemnek hajtó
ereje? Fegyelmezett lényem a Krisztusban vonza-e tanítványaimat, vagy 
botránykő vagyok?

Március 5. A szószéken. I. Kor. 9:16/b. Magamat, saját bölcsességemet, 
vagy Krisztust prédikálom-e? Mi a fontos előttem, a saját dicsőségem, 
vagy a Krisztusé? Emberi tudomány, külső forma, szenzáció és hatásva
dászat, vagy pedig Istennek lelkeket megmentő szeretetéről való bizony
ságtétel? Helyesen közvetítem-e a mennyei leadónak isten szeretetéről 
szóló örök üzenetét és az emberi szívek az égi szeretet és bűnbocsánat 
hullámait foghatják-e fel közvetítésem nyomán tisztán és akadály nélkül? 
Érzem-e a nagy felelősséget, mikor szószékre lépek, hogy e szent szol
gálatra belsőleg és külsőleg egyaránt előkészülten álljak Isten népe elé.

Március 6. Esküvőn. 1. Thess. 2:4—6. Mennyi sok szép szokás fűződik 
az esküvőhöz, de alkalmas-e arra, hogy az ige méltó helyét megtalálja az 
élet új útjára induló fiatalok szívében? Akiktől az esküt elfogadjuk, 
akikre Isten áldását „adjuk", azoknak útját tudtam-e egyengetni Isten 
felé, hogy méltók legyenek az eskütételre és valóban Isten áldását vihes
sék magukkal? Panaszkodunk, hogy a házasságot manapság nem veszik 
komolyan. Vájjon mi teljes felelősségérzettel állottuk-e meg helyünket az 
eskütételre jelentkezőkkel szemben? Lakodalmakban odavárják a lelkészt 
is sok helyen. Amit építhetett a templomban, nem rombolja-e le, ha ott 
elmarad bizonyságtevése az igaz istenfélelemről?

Március 7. Betegágynál. Mt. 9:2. Jak. 5:13—16. Istennek alkalmas esz
köze a betegágy a lélek gyógyulására, bár fájdalmas intés ez az élet útja 
felé. Mit viszek beteg embertársamnak? Hitegetést, emberi vigasztalást, 
vagy erőt, evangéliumot? Ez utóbbi az, amely elvezeti súlyos perceken át a 
boldog megtapasztalás érzéséhez: Krisztus az én orvosom, ö  az én Megvál
tóm, azért megnyugodott szívvel vallom, hogy akár élünk, akár halunk, 
az Úréi vagyunk. Imádság és hit olyan eszközök, melyek a betegágy ver
gődései között is ég felé emelik csüggedt lelkünket. Tudok-e önmagam 
is keresztyén módon szenvedni és tudom-e ezzel is Krisztus dicsőségét 
munkálni? Tudom-e a szenvedést is Isten nevelő eszközének tekinteni?

Március 8. Koporsónál. Jel. 14:13. A koporsónak két szónoka van. Az 
egyik én vagyok, a másik a halott. Amikor én szólok a gyászolókhoz, 
életet hirdetek-e, vagy magam is a múlandóság hatalma alá kerülve, akár
milyen szép szólamokkal ajkamon, mégis csüggedten tekintek a sír mé
lyére? A gyászszertartás fizetett statisztája vagyok-e, vagy a feltámadás 
és az élet Fejedelme küldi bennem követét a bizonyságtevésre? A másik 
szónok a halott. Beszél már itt nekem és méginkább majd az örökbiró előtt, 
hogy az én lelkészi munkám gát volt-e számára, vagy útmutató, hogy az 
élet útjára lépjen, a hitben megmaradjon és az örökélet koronáját el
nyerhesse?

II.  A lelkipásztor és a gyülekezet.
Március 9. Presbitériumban. 1. Pét. 5:1—3. A presbiter presbitertársam. 

Nemcsak az anyagiak intézője, hanem a nyáj legeltetője is. A pásztoro
lásban is társam. Nem ő hozza a tekintélyt, egyházi munkálkodása adja 
meg a méltóságát. Azért kiválasztásánál ne a rangja, származása, anyagi 
jóléte, hanem evangéliumi leikülete és hivatottsága legyen a szempont,



hogy példaképül állíthassam a nyáj elé. A krisztusi lelkületű presbiterben 
találhatom meg a legközvetlenebb segítőtársat. Szolgája vagyok-e a sze- 
retetben munkatársamnak? „És aki köztetek első akar lenni, legyen ti 
szolgátok.*' Máté 20, 27—28.

Március 10. Egyesületek. Luk. 9:1—2. A Luther Szövetségek, Nőegye
sületek sok áldást szereztek már, de vezetésük nagy körültekintést és ta
pintatot igényel. Krisztus testét, a gyülekezetei részekre nem szaggathat
ják. Nem szabad egyletesdi játék eszközévé süllyednie. Az egyházban csak 
oly intézmény állhat fenn, amelynek krisztusi küldetése van. Gyülekeze
tem Luther Szövetségét, nőegyletét úgy vezetem-e, hogy Krisztustól kapott 
küldetése nyilvánvaló? Csupán a külső nyomor, szükség meglátása, vagy 
vele együtt a lelkek mentése is életcélja-e? Csak a templom, oltár dí
szítője, vagy az élő, lelki templomnak is hűséges munkálója-e? A Mária 
és Mária lelkűiét együttese: az Ige után vágyó lelkűiét és a buzgó hit 
szolgálata az Ur szőlőjében teszi az egyesületeket céljuknak megfelelő 
eszközökké.

Március 11. Az ifjúság. Pred. 12:1. Különböző világnézeti harcok, po
litikai pártállások befolyásolják és irányítják ifjúságunk gondolkodását 
és cselekedeteit. A ma ifjúsága új ifjúsági típust képvisel, megismeréséhez 
nélkülözhetetlen a lélekbúvárlás eredményeinek ismerete. Az eredményes 
munka alapfeltétele, hogy tudjak együttérezni az ifjúsággal, kialakult 
krisztocentrikus világnézetemnek kell erős alapot adnia a bizonytalanság
ban vergődő ifjúság számára. Tudok-e megértő barátjuk lenni, ki segítő 
jobbját sohasem vonja meg tőlük, keresztyén nevelő, aki életével példát 
ad a hit harcának diadalmas megharcoiásához? Politizálás felé viszem-e 
az ifjúságot, vagy a hitnek erkölcsi alapját vetem meg számára és a lelki 
böjt önfegyelmező útján diadalmas jövője felé vezetem-e?

Március 12. Konfirmandusok. 50. Zsolt. 14. A konfirmáció nagyjelen
tőségű serdülő ifjúságunk egyházi nevelése szempontjából. Olyan alka
lom ez számomra, amely az életben soha vissza nem tér. Éppen ezért nagy 
felelősséggel jár minden konfirmációi óra. Legyek pásztora a gyermekek
nek, a serdülőkor minden vergődése közepette szeretetteljes szolgálatom, 
mai odaállva a kísértések harcát vívó ifjú lélek mellé. Legyek keresztyén 
pedagógus. A krisztusi szeretet bölcsességével igyekezzem az evangéliumi 
életre nevelni a reámbízottakat. Legyek Isten hűséges követe, vezessem az 
ifjakat szent fogadalomtételre, Isten és egyházunk iránti hűségesküre pél
dám, szolgálatom, hitem és buzgó könyörgésem által. A konfirmációi 
munka egyéni legyen, még az áldás-ige is egyénenként szóljon a kikelthez.

Március 13. Áttértek. Ján. 8:32. Nehéz feladat az áttérő oktatása, 
befogadása. Ne lássak benne idegent, de ne is értékeljem túl elhatározá
sát. Ha valóban az igazságot keresi, öröm ez és az evangélium diadala. 
Ha érdek fűződik hozzá, akkor közel áll a kísértés, hogy könnyedén ve
gyük az ügyet. Legyek hűséges és kitartó az oktatásban, tudjak érte időt 
és erőt szentelni, hogy az áttérő valóban élő és ne holt tagjává legyen 
egyházamnak, különösen ma, amikor oly tömegesen jönnek keresztelésre. 
Ha a római egyház feje óvja papjait, mi is lássuk meg, milyen nagy fel
adat és felelősség a Krisztus szolgájának lenni, hogy valóban a Krisztus
hoz és ne csupán keresztyén keretek közé vezessem az egyházamba jövő
ket. Legyen minden áttérő egy-egy gyümölcs gyülekezetemben, amelyre 
úgy tekintek, hogy még több gyümölcsöt hozhat.
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Március 14. Gazdagok. í. fim. 6:17—19. íí. Kor. 9:9. Nagy kísértés vall 
a gazdagságban, de lehel nagy kegyelem is. Megtaláitam-e a helyes utat 
arra, hogy mindenkor reánuitatok az evangélium örök tanítására: a gaz
dagság nem lehet cél, hanem csak eszköz a keresztyén ember életében. 
Miért kedvelem gyülekezetem tagjait, mert gazdagok és anyagiakat vár
hatok tőlük? Elvezettem-e őket a gazdagsággal járó feladatok felismerésére 
és teljesítésére? Nagy áldás, ha vannak a gyülekezetben gazdagok, de 
nagy átokká is lehet az. A gazdagokat vezessem el lelki szegénységre és 
a szegényeket Istenben való gazdagságra. Olyan feladat ez, melyet csak a 
krisztusi etika képes és tud megoldani e mai keresztyén világban, evan
gélikus egyházunkban s az én gyülekezetemben.

Március 15. Szegények. II. Kor. 8:9. Krisztus gazdag lévén, szegénnyé 
lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. De gaz
dagságunkat tovább kell adnunk, másokat kell vele gazdagítanunk. Első
sorban természetesen lelki gazdagságra vonatkozik ez, de éppúgy földi 
javakra is. Gyülekezetedben gondot okoz a szegények ellátása? Azért ren
deltettek ők, hogy a gazdagok adhassanak. Szegények ugyan mindenkor 
lesznek veletek, de koldusok ne legyenek. Szervezzük meg a szegény gon
dozást! Azonban mindig gondunk legyen arra, hogy a testi eledel mellé 
lelki eledelt is juttassunk szegényeinknek, mert a szegénység orvoslása 
mellett a lélek gazdagságára való eljuttatás van olyan fontos feladat, 
mint a szegénység szociális problémáinak megoldása

III. A lelkipásztor és az egyház.
Március 16. A közösség áldása. Csel. 2:42. Közösség nélkül nincsen 

élet. Miként levegő nélkül nem tudunk élni, akként nem képes a keresz
tyén lélek sem közösség nélkül meglenni. Az első keresztyének szent és 
igazi keresztyén közösségben éltek egymással. Van-e gyülekezetemben lelki 
közösség és érzik-e annak áldása az egyház, a gyülekezet életében? Mert, 
ha nem, akkor ez nagy baj. Fokmérő ez, amely megmutatja, hogyan áll 
a gyülekezet és a lelkész lelki élete. Áldás ez, amely láthatatlanul árasztja 
el a gyülekezeti tagok lelkét, mint egy titkos Golfáram, hogy megtermé
kenyítse és gyümölcsöztesse. Közösség legyen azért az én gyülekezetem
ben, legyen a számomra is, amely áldásával és kegyelmével, imádkozó 
szeretetével kapcsolja egybe az egész gyülekezetei.

Március 17. Az egyház feladata. Mt. 28:19/a. Ez a feladat a krisztusi 
küldetés megvalósításában áll. A meg nem elegyített Ige hirdetése s a 
szentségeknek Krisztus rendelése szerint való kiszolgáltatása által az egy
háznak, Krisztus testének szentségben és tisztaságban való megtartása. Ezt 
munkáljam teljes szívvel és éljen lelkemben a mentő szeretet, mely bizony
ságtevésre ösztönöz! De ezzel még nem merítettem ki az egyház Urának 
parancsát, mely a bel- és külmisszióra egyaránt vonatkozik. Ez utóbbinál 
sincs jogom arra, hogy égi Uram parancsát vizsgálgassam, vájjon idő
szerű-e, vagy mit tartok előbbvalónak? A jó katonára egyetlen feladat 
vár: a kiadott parancs odaadó teljesítése.

Március 18. Az egyház nehézségei. 1. Kor. 3:2—3. Bennem és gyüle
kezetemben. Nem vagyok hűséges sáfár, mert nem mindig az egyház 
érdeke és célja áll előttem. Ez ellen csak Krisztus erejével harcolhatok 
diadallal. Nem én, hanem ö, az egyház Ura, az erőforrás befelé és kifelé
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egyaránt. Befelé, hogy ne legyen nékem még vágy formájában Sem más 
célom és érdekem, mint Önéki, Kifelé, hogy a harcban mindig csak Őhozzá 
méltó fegyverekkel viaskodjam. Amikor felveszem a harcot a gyülekezeti 
tagoknak „versengésbe, „visszavonásba, ,,pártütés“-e ellen, ne feledjem, 
hogy az egyház munkája elé akadályokat gördítő ezek a bűnök onnét van
nak, mert híveim még „testiek", akiket tejnek italával kell táplálnom. 
A nélkül, hogy a célt szem elől téveszteném, tudjak szolgálni tűrő, hor
dozó szeretetettel ott is, ahol az a legnehezebb.

Március 19. Az egyház módszere. Mt. 4:23. Nem lehet más a mód
szere, mint az ő Uráé, aki „bejárá. . . “ Nem várt senkit magához, az egyet
len elveszett juhnak is utánament. Sem a templom, sem a szervezetek, 
vagy összejövetelek magukban nem elégségesek, utána kell mennem min
den egyes tévelygő léleknek, hogy Isten kegyelme kiragadhassa a hitet
lenség és bűn láncaiból. Megtettem és megteszem-e ezt minden hívemmel 
szemben, végzem-e a személyes mentő munkát? S ha munkám közben rá
döbbenek elégtelenségemre, tudok-e forrón könyörögni az Úrhoz, hogy 
adjon lelkes munkatársakat, hogy állítson mellém hűséges aratómunká
sokat, mert fehérek a mezők az aratásra. A diakónia minden lehetőségét 
ki kell építenem a gyülekezetben.

Március 20. Az Ige. Ján. 1:1—5, 33. Zsolt 11. Isten igéje mindenek- 
fölött való. Az egyház számára az a kánon, amely irányítja, vezeti annak 
minden életmegnyilvánulását. Jézus Krisztus az egyháznak az a funda
mentuma, amelyen felépül a keresztyén anyaszentegyháznak élete és mun
kája. Egyház csak ott van, ahol az Isten igéje tisztán hirdettetik. Az ige 
az a drága kincs, amelynek megőrzéséért és megtartásáért börtönök szen
vedéseit, gályák gyötrelmeit is örömmel vállalják az egyház szolgái, buzgó 
hívei. Mi számomra az Ige? Mindennél becsesebb kincs-e, melyért hajlandó 
vagyok mindent kárnak ítélni?

Március 21. A keresztség. Mt. 28:19/b. A keresztség Isten parancsa 
és rendelése: „Mert Isten nevében megkeresztelni annyit jelent, hogy nem 
ember, hanem maga az Isten keresztel meg." Ez a Nagy Káté szava. 
A kísértések között nagy erőt és hitet jelentett a reformátor számára, 
amikor felírta íróasztalára: „Ich bin getauft." Vájjon az én életemben mi 
a jelentősége a keresztségnek? Valóban szentség-e, mely engem átvitt 
Isten szférájába? Igyekszem-e az elhomályosult és jelentőségét vesztett 
keresztségnek a gyülekezetemben visszaadni igazi jellegét? Meg kell értet
nem a hívekkel, hogy mily nagy isteni kegyelem az én megkeresztelteté- 
sem. Mily lesújtó képét mutatja gyülekezeti életünk hitbeli elesettségé- 
nek, hogy kisdedeink megkeresztelésénél maga a gyülekezet intézménye
sen még csak képviselve sincs. De nincs képviselve — többnyire — maga 
a család sem, amelyből a gyermek származik, sőt gyakran még a kereszt- 
szülők is távolmaradnak. A gyülekezeteinknek ilyen hitbeli állapota mellett 
magától értetődő, hogy szegénysorsú szülők gyermekeinek keresztszülő- 
ségét a legtöbbször nincs, aki vállalná. Fáj-e pásztori szívemnek a nyáj
nak ez az elesettsége?

Március 22. Úrvacsora. Mt. 26:28. Az úrvacsorában a megfeszített 
Krisztus testének és vérének részeseivé leszünk. Ez Krisztus gyülekeze
téhez kapcsol, Krisztus testévé tesz, élő taggá a Krisztus testén. Nem va
gyok többé a magamé. Nemcsak bűnbocsánatot nyertem, hanem Krisz
tus megtisztító kezébe vett, Ű és nem a bűn rendelkezik ezután velem.
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ha méltóan veszem, életet, erőt ád, a megállásra megsegít. Megdöbbenve 
bűnömtől és vágyva attól szabadulni, Krisztushoz menekülök. Érzem mél
tatlan voltomat, mégis hiszem, hogy Krisztus elfogad. Az úrvacsorában 
Krisztus keresztje a maga teljességében ragyog fel előttem. Érteni ontott 
vére Isten szövetségébe emel, halála bűnbocsánatot szerez. Nem olyant, 
amely mellett hidegen elmegyek, hanem amely számomra „élet és üdvös
ség." Krisztus egészen az enyém lesz az Úrvacsorában, amelynek méltó
élvezése vezet el Pál apostol lelkiállapotába: „Élek pedig többé nem én, 
hanem Krisztus él bennem . . . “

Március 23. Az egyház és a szekták. I. Ján. 2:18— 19. Az igaz tanítás 
mellett sokan hajlanak a hamis tanok felé. Ha szekták ütik fel a fejüket, 
annak én, a lelkész is oka vagyok. Valahol baj van, hol és mi az, azt 
Isten segítségével nekem kell kivizsgálnom. Az ö  szentigéje mutat reá 
a diagnózisra. A betegség forrása abban van, hogy nincs biblikus, evangé
liumi élet, nincsenek hívők a hívek között. Ha azonban az evangélium 
ereje gyülekezetemet áthatja, még a szektáriusokból is hívő egyháztago
kat formál. Nincs hatalma a szektának ott, ahol erős, hívő gyülekezet van. 
Imádkozom érte, hogy Isten segítse el a Krisztus szeretetének teljes 
megismerésére.

Március 24. Az egyház egysége. Ján. 17:19—23. A végső cél az egy
háznak, illetve egyházaknak egységre jutása, az igazi, azaz szellemi egy
ség. Nem elég az uniós törekvés, többre van szükség: egy szent egyete
mes egységre a Krisztusban. Ez elsősorban szeretetközösség, amely segí
tésre kész és lenyúl a bűnösökhöz, tehát irgalmas szeretet a Krisztus
ban való hit által. Az Alliance mozgalom célja szintén a világ keresztyén- 
ségénelc egységbe, munkaközösségbe való tömörítése. Munkálom-e ezt az 
egységet gyülekezetemben és más felekezetek irányában? Törekedjünk az 
egységre, hogy mindnyájan egyek legyünk a Krisztusban.

IV, A lelkipásztor és a nemzet.
Március 25. Az egyén és az evangélium. Mt. 5:48. Aristoteles helyesen 

állapítja meg: „Ho antropos zoon politikon." így is van, azonban ennek 
a mondásnak teljes igazságát az ige adja meg: Krisztus követése az egyén 
tökéletességre jutása. A keresztyénség nem akarja elnyomni az egyéni
ségeket, sőt káros behatásoktól és szokásoktól megtisztítva a teljességre 
akarja eljuttatni. A rosszat eltávolitva kicsiszolja a keresztyén egyéniséget, 
jellemet. Istennek örökkévaló célját szem előtt tartja: „Legyetek tökéle
tesek . . . “, hogy tudhassátok, mi az Ö elhívásának reménye, mi az Ö 
dicső örökségének gazdagsága a szentekben és mi az ő  hatalmának túl
áradó nagysága reánknézve. Milyen a te egyéniséged, Krisztusra mutat-e 
vagy magadra?

Március 26. Faj és evangélium. Luk. 19:21—44. Keresnem kell a helyes 
utat a fajiság kérdésében. A mai élet súlyos kérdésének egyedüli és helyes 
megoldását az evangélium adja meg, amely megszenteli a faji tulajdon
ságokat. Krisztus számára első volt az Ő isteni hivatása. Az evangélium 
hirdetése először az Ő népe között. Amikor nem fogadják be övéi, fordul 
mások felé. Hogy állok én a faji kérdéssel szemben? Drága-e nekem olyan 
értelemben az én magyar fajtám, hogy sírni tudok bűnei felett, s ugyan
akkor élni, halni érte, hogy az evangéliumnak megnyerjem? Mit tettem
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eddig: magyar tlépem fejlődéséért? Iparkodtam-e megértetni vele az ellen
téteket abban, Akiben minden egyenlőtlenség kiegyenlítődik? így lesz a 
fajiság Istennek kegyelmi ajándéka, amely az evangélium által jut tel
jességre és megvalósulásra.

Március 27. Harc a nemzet bűnei ellen. És. 6:1—8. Ésaiás találkozott 
az Orral, felismerte a maga és népe bűneit, azokat — „Jaj nékem elvesz
tem" — szavakkal — szívének gyötrő fájdalmai közben bevallotta az 
Úrnak, aki bűnét elfedezve alkalmassá tette őt a prófétai tisztre. Vájjon 
én rátaláltam-e már a nemzetemért tehető legnagyobb szolgálatnak: a 
bűnei ellen való harcnak erre a helyes útjára? Ha bűnvalló lélekkel és 
bűnbocsánatot nyert szívvel indulok el a szolgálatra, a nemzet bűnei 
ellen való harcra, ha azonosítom magam annak minden bűnével: az Ür meg 
fogja áldani szolgálatomat. E nélkül hiábavaló, ha lángpallossal kezemben 
ostorozom is népem bűneit, nem lesz az egy szemernyivel sem kevesebb.

Március 28. A nemzet erői. Péld. 14:34/a. „Az igazság felmagasztalja 
a nemzetet. . Az elmúlt hónapok is ezt igazolták nemzetünk életében. 
A nemzet legfőbb erőforrása abban, hogy megindulhatott országunk 
újjászületése: az igazság volt. Ez ragyogott fel ellenállhatatlan erővel 
azok előtt, akik Európa sorsát intézték. Nem a mi erőnk, képességünk 
volt elsősorban az, amely visszahozta a Felvidék egy részét! Miként az 
egyéni élet igazi erőforrása a hit, akként a nemzeti élet is a krisztusi 
hiten épülhet fel egyedül. Erőforrás-e ez számomra, Isten kegyelmét lá
tom-e abban, hogy magyar lehetek? Érzem-e, hogy az ősi szittyavér a 
jó irányban vezethető? Mindazt, amit magyarságom jelent, Istennek köszön
hetem és vissza kell adnom nemzetemnek! Tudok-e érték lenni nemzetem 
testében, növelem-e a munkás magyarok számát?

Március 29. A nemzet léte. És. 49:14—20. A politikai és világnézetek 
sokfélesége meg ne tévesszen. Bajokra orvosságot, létezésre alapot nem 
adhat senki és semmi más e világon, mint Ö, az Egyetlen, az örökkévaló. 
Fajunk megfeszített erőpróbája drága értékké válhatik, ha Isten kezébe 
tesszük le s tőle várunk áldást és útmutatást. Kegyelmi időt kaptunk 
Istentől ezekben a napokban. A tespedtségből, álomból ébredezünk, moz
golódunk. De fölébredve mit cselekszünk? Isten nélkül, a magunk erejéből 
akarjuk-e hazánkat újjáépíteni, vagy az Úrral és az Ő hatalmas erejével?

Március 30. A nemzet jövője. És. 9:2—4. A jövő mindig titok előttünk. 
A nemzet jövőjét is titkok sötét fátyla fedi. Mindnyájunk hite, hogy ma
gyar nemzetünknek nemcsak múltja volt, hanem jövője is lesz. Igénk is 
biztat erre, de figyeld meg a feltételeket. A sötétségből a világosságra kell 
jutnod néked és nemzetednek, a bűn tudatlanságából és homályából el 
kell jutnod az igazság napjára. A nemzet jövője a te jövőd, a nemzet 
bukása a te bukásod. Ennek a nemzetnek akkor van és lesz jövője, ha 
van és lesz megtérése és bűnbánata, ha a sötétségből világosságra jutott. 
Világosságot terjesztek-e, vagy sötétségben vagyok magam és hagyok má
sokat is? Vajha áldott jövője lenne nemzetemnek általam is!

Március 31. Az evangélizált magyar nemzet. I. Pét. 2:9. Minden nép
nek adatik kegyelmi idő, a mi népünknek is. Evangélizáció folyik e haza 
különböző gyülekezeteiben. Érzem-e az evangélizáció áldását életemben, 
gyülekezetemben és nemzetem életében? Munkálom-e a szent választottsá- 
got, a királyi papsághoz tartozom-e? Isteni tervek és megvalósulások 
előtt állunk: evangélizált egyházak, evangélizált magyar nemzet. Érezzem



a szent felelősseget, amely reám hárul, mint lelkipásztorra, mint az evan
gélium emberére és mint magyarra egyaránt. Egyéni életek megfordulása, 
Krisztushoz jutása, keresztyén gyülekezetek megtérése juttatja a nemze
tet igaz megújhodásra: az evangélium útján az evangéliumhoz. Evangélizált 
magyar nemzetté lesz nemzetem, ha én is evangélizált lelkipásztor és evan- 
gélizátor leszek családomban, gyülekezetemben, egyházamban és népem 
között.

* * *

örökkévaló Isten, édes mennyei Atyám! Hálatelt szívvel magasztal
lak, hogy evangéliumod fényét, Szentlclked világosságát nem vontad meg 
hünös szolgádtól. Tarts meg a hitben, mert segedelmed nélkül meg nem 
állhatok. Teremts új szivet bennem, különben munkám csak árt országod 
ügyének. Szenteli meg engem, hogy alázatos lélekkel és odaadó szívvel 
lehessek a Te követed családomban, gyülekezetemben és népem között. 
Ámen.

Rimái Jenő.

Tanulmányok.

Semipelagianizmus 
az evangélikus egyházban.

Címünk olyan tág területet sejtet maga mögött, aminek 
végigcserkészésére ez a kereteiben rövidreszabott előadás nem 
vállalkozhat.*) Ezért mielőtt feladatunknak nekivágnánk, meg 
kell fogalmaznunk azt a kérdést, mely ezt az előadást belülről 
mozgatja és melyre feleletet szeretnénk kapni. Ez a kérdés Isten 
kegyelme egyedülhatóságának a kérdése: az üdvösségben Isten 
kegyelme egyedülhatólag cselekszik-e vagy pedig az üdvösség
ben valami módon az embernek is része van? Ez a kérdés teoló- 
gia-történetileg nézve durvább formájában a pelagianizmus, fino
mabb árnyalatában pedig a semipelagianizmus kérdése. Néhány 
odavetett vonással vázoljuk fel azt a teológiai harcot, mely ezt 
a kérdést a keresztyén egyház teológiatörténetében az újszövet
ség kora óta a legélesebb fogalmazásban először felvetette.

A teológiai harc két névhez fűződik: Augustinus és Pelagius. 
Augustinus teológiájának középpontjában a bűn és kegyelem

*) A következőkben változatlanul közölt előadás a győri egyházme
gyei Lelkészegyesület 1938. december 14-én tartott értekezletén hangzott 
el. Tárgya egyik megelőző lelkészértekezlet teológiai vitájában született meg 
és azt a tanulságot hordozza magában, hogy a teológia történetében nin
csen csak múlt. Majdnem minden teológiai áramlat, mely valaha végig- 
termékenyitette vagy végigfagyasztotta az egyház életét, ma is itt él kö
zöttünk és bennünk. Előadáscímünk tehát nem dogmatörténeti kuriózumot 
takar, hanem aktuális kérdést, ami bennünket szorongat és a jelek szerint 
itt-ott útjában áll két teológus nemzedék egymás-megértésének.
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tana áll. Ennek a két sarkpontnak a távolsága feszíti és mozgatja 
Augustinus teológiáját és adja meg újszövetségi ízét. Az ere
dendő bűnről szóló tanításban a bűn egyetemességét és leküzd
hetetlen hatalmát vallja: az ember Ádám óta non potest non pec- 
eare, nem képes nem vétkezni. Ezért az emberiség kárhozatra 
ítélt tömeg: mássá perditionis. Az eredendő bűnből egyedül és 
kizárólagosan csak Isten kegyelme szabadíthat meg. A kegyelem 
egyedülhatóságának magasraemelését még jobban fokozza 
Augustinus predestináció tana: Isten a kárhozatra ítélt tömegből 
egyeseket üdvösségre választ ki, akikben a kegyelem ellenállha
tatlanul és elveszthetetlenül működik.

Pdagius ezzel szemben tagadta az eredendő bűnt és az em
beri természetnek a jóra való képességét vitatta. Az ember Isten 
teremtette erkölcsi erőinek a megfeszítésével teljes erkölcsi tö
kéletességre is emelkedhet. Az üdvösség tehát az emberen fordul 
meg. Világos, hogy Pelagius az augustinusi predestinációtant sem 
tudta elviselni.

Augustinus és Pelagius harca hivatalosan Augustinus győ
zelmével végződött, de a katolikus egyház gyakorlatában mégis 
Pelagius enyhített tanítása lett úrrá. A semipelagianizmussá eny
hült pelagianizmus lényeges tanítása ebben a mondatban foglal
ható össze: az ember a bűneset következtében nem vesztette el 
teljesen jóra való képességét, csak megromlott és megbetegedett 
erkölcsi erőiben, de még így is méltóvá tudja magát tenni Isten 
kegyelmének segítségére. A jócselekvésben és így az üdvösségben 
Isten kegyelme és az ember akarata együtthatnak.

Tanulságos lenne ezt a harcot végigkísérni a teológia tör
ténetén. Sem Augustinus, sem a semipelagianizmus szelleme nem 
avult el az idők folyamán. Mindig voltak és vannak a keresztyén 
egyházban teológusok, akik az üdvösséget a bűn és a kegyelem 
nagyságának éles és tiszta kiemelésével egyedül az Isten dicső
ségének számlájára írják, de mindig voltak és vannak olyanok, 
akik az ember értékeiből, erkölcsi képességeiből, vagy legalábbis 
az üdvösségben való közreműködéséből hol többet, hol keveseb
bet, de meg akarnak menteni. Erre a rendkívül érdekfeszítő teoló
giatörténeti utazásra most nem érünk rá, ezért vetettük fel elő
adásunk mozgató kérdését nem történetileg, hanem elvileg. A fe
lelet keresésénél tartózkodtunk újabb teológusokra való hivat
kozástól és az értekezlet consensusa kedvéért majdnem kizáró
lag hitvallási iratainkból igyekeztünk a kegyelem egyedülhatósá
gának kérdésére feleletet keresni.

Mint az előbb vázolt teológiai vitából mindnyájunk előtt ki
tűnt, a kegyelem egyedülhatóságának a kérdése első sorban az 
eredendő bűn, a szabad akarat és a predestináció tanán fordul 
meg. Aki azonban megízlelt már valamit a semipelagianizmusnak 
az egyházban később tovahömpölygő folyamából, az tudja, hogy 
felvetett kérdésünk nem kevésbbé fordul meg a megtérésről és 
a hitről szóló tanításon. Ez a meggondolás adja meg gondolat
menetem vázlatát és előadásunk menetét három részre osztja:



I. Az evangélikus tanítás az emberről.
II. Isten cselekvése az üdvösségről.

III. Az ember cselekvése az üdvösségben.
/. Az evangélikus tanítás az emberről:
Visszavonhatatlan megállapításunk: az ember az Isten te

remtménye. A teremtettség gondolatát a bűneset után élő embe
rekre vonatkozólag sem adhatjuk fel. Az ember „Isten teremt
ménye a bűneset után is és az is marad.“ (F. C. 770, 32.)**) „Mert 
nem csak Ádám és Éva testét s lelkét. . .  hanem a miénket is . . .  
Isten teremtette s Isten a maga munkájának ismeri el.“ (F, C. 
771, 10.)

De a teremtettségről szóló tanításunk teljes fenntartásával 
valljuk azt is, hogy mi nemcsak az Isten munkája, hanem az ör
dög műve is vagyunk. (F. C. 770, 35.) Isten munkáját rajtunk a 
teremtettség jelzi, az ördög munkáját az eredendő bűnünk 
mutatja.

Teremtettség és eredendő bűn: ez a két egymás ellen feszülő 
tétel foglalja magában tanításunkat az emberről. E kettő viszonya 
az emberről szóló evangélikus tanításnak a legmélyebb, nagyon 
is korszerű problémája, mely felvetett kérdésünkre is döntő je 
lentőséggel bír.

Nézzük az embert először mint az ördög munkáját. „Hisz- 
sziik, tanítjuk és valljuk, hogy az eredendő bűn . . .  az emberi ter
mészetnek oly mély megromlása, hogy az ember testében-lelké- 
ben, belső vagy külső erőiben egészségesen vagy romlatlanul sem
mi sem maradt, mint ahogy az egyház énekli: „Ádám bukásával 
az ember egészen megromlott." (F .C .772,10). Az ember az ördög 
munkája: ez annyit jelent, hogy az ember lelkiismeretével, erköl- 
csiségével, erkölcsi erőivel, jóra való készségével, értelmével és 
erényeivel együtt az eredendő bűn foglya. Minden olyan tanítást, 
mely az ember teljes, mélységes és minden porcikájára kiterjedő 
romlottságát csak egyetlen világosabb színnel is enyhíteni vagy 
szépíteni akarja, a legélesebben elvetnek hitvallási irataink. Az 
eredendő bűn nem kívülről reánkfröccsent folt, amit le lehetne 
mosni, hanem szervezetünkben felszívódott méreg. Természetes, 
hogy az emberi természetnek ezt a teljes romlottságát az értelem 
soha nem ismeri el és nem ismeri fel. „Mely kárt . . .  az értelem
mel nem, egyedül csak Isten igéjéből lehet felismerni." (F. C. 772, 
19). Ezért az ember teste-lelke teljes romlottságáról szóló tétel 
is hittétel, amit csak akkor tudunk elfogadni, ha ellene szegülünk 
értelmünknek és alázatosan meghajlunk az ige előtt.

Ha Isten igéjéből ennyire szigorúan és fellebbezés nélkül 
halljuk ki az ember gyökeres romlottságát, még pedig testének

**) Az Ágostai Hitvallást D. Dr. Prőhie Károly fordításában (Sopron, 
1930) idézem. Az Apológiát és a Formula Concordiaet (F. C.) Dér Deut
sche F.vangelische Kirchenausschuss kiadásában 1930-ban Berlinben meg
jelent „Die Bekenntnisschriften dér evangelisch-lutherischen Kirche“ című 
műből hevenyészett magyar fordításban idézem, Az első szám az oldalt, a 
második a kezdő sorszámot jelzi.
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és lelkének, még jó  tulajdonságainak is a megromlását, akkor mi 
marad a teremtettségünkből? Marad még hely testünkön vagy 
lelkűnkön, ahol teremtettségünket felismerhetjük? Nem marad. 
Teremtettségünk felismerhetetlen. Teremtettségünk úgy el van 
rejve a bűn alá, hogy senki nem láthatja. A teremtettségnek ez a 
bűn alá rejtettsége közelebbről hármat jelent:

Először azt, hogy az emberben az eredendő bűn és a terem- 
tettség szétválaszthatatlan. Távol áll minden igaz keresztyén ta
nítástól az a „keresztyénnek" mondott platonikus gondolat, hogy 
testemen inkább az eredendő bűn, lelkemen pedig inkább az Isten 
teremtettségét lehet felismerni. Isten teremtettsége a lelkemen is 
felismerhetetlen.

Másodszor azt, hogy a teremtettségem eschatológikus való
ság. „A feltámadáskor . . .  a mi természetünk . . .  az eredendő bűn 
nélkül, attól elválasztva és elkülönítve fog feltámadni és örökké 
élni.11 (F. C. 772, 22). Teremtettségem csak a halálom után a fel
támadásban lesz nyilvánvalóvá. A feltámasztás Istennek az a cse
lekvése, amikor lefoszt rólam minden bűnt, mely ma lefosztha- 
tatlan és teremtési tisztaságban és szeplőtelenségben állítja maga 
elé testemet és lelkemet, melyen Isten teremtési gondolata ma fel
ismerhetetlen. Ezért vallhatja az egyház: hiszem a testnek fel
támadását, de nem a bűn testének, hanem Isten teremtésének fel
támadását.

A teremtettségnek az elrejtettsége harmadszor azt jelenti, 
hogy teremtettségünkkel nem dicsekedhetünk. A teremtettség 
gondolatát nem lehet Isten kegyelme egyedülhatóságának bib
liai gondolata ellen kijátszani. Az a tétel, hogy Isten teremtése 
vagyok, távolról sem jelenti, hogy tehetek valamit az üdvössé
gemért. A teremtettség tudata a keresztyén ember számára nem 
dicsekvés, hanem megalázottság, mert a teremtettséget megalá
zóan befedi a bűn. És reménység, hogy Isten kegyelmes cselek
vése folytán a feltámadás napján teremtettsége láthatóvá lesz.

így látják hitvallásaink a teljesen megromlott embert, mint 
az eredendő bűn foglyát, akin a teremtettség eschatológikus 
valóság.

Az emberről szóló tanítást nem fejezhetjük be anélkül, hogy 
fel ne vetnénk a kérdést: Milyen lehetőségek rejlenek az így meg
határozott emberben? Mire képes erkölcsileg?

1. Nem tagadjuk, hogy képes tisztességes, polgári életre. 
„Az emberi akaratnak van valamelyes szabadsága arra, hogy az 
ember tisztességes polgári életet tudjon folytatni és választani 
olyan dolgok között, melyek az ész ítélete alá tartoznak.11 Az 
emberi akarat „vissza tudja tartani a kezet a lopástól, az ember
öléstől.11 (Ágostai Hitvallás XVIII.) Az ember tehát némileg képes 
arra, hogy a világ előtt becsületes életet folytasson, hazájáért 
dolgozzon, elvégezze a neki osztályrészül jutott munkát, a hábo
rúban vitéz, a katedrán jó  tanár, otthonában gondviselő család
apa legyen.
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2. De a nagy kérdés az, hogy mire képes az ember Isten 
előtt? Az előbbi a világ kérdése volt, csak ez az utóbbi a tulaj- 
donképeni teológiai kérdés. Erre a teológiai kérdésre egyszerűen 
és röviden válaszolhatunk:

Az ember nem képes istenfélelemre és vallásosságra, más 
kifejezésekkel: „nem tud Istennek tetszeni és Isten előtt igazságra 
jutni." Elítélik a pelágiánusokat és egyéb híveit annak a véle
ménynek, mely szerint Szent Lélek nélkül is, csupán saját termé
szetes erőinkből tudjuk Istent mindenekfelett szeretni, szintúgy 
Isten parancsolatait a fődologra nézve betölteni. . .  A termé
szet . . .  nem tud olyan benső indulatokat létrehozni, amilyen az 
istenfélelem, az Isten iránti bizalom, az erkölcsi tisztaság, a tü
relem stb.“ (Ágostai Hitvallás XVIII.)

De ha teljesen nem is képes az ember az istenfélelemre, az 
első lépést mégis talán meg tudja tenni? Erre azt felelik hitval
lási irataink: „Elvetjük a semipelagianus tévtanítást, mely sze
rint az ember saját erejéből elkezdheti a megtérést, de a Szent 
Lélek kegyelme nélkül nem végezheti be.“ (F. C. 778, 39.) 
„Amilyen kevéssé tudja magát egy halott test megeleveníteni a 
testi, földi életre, épen olyan kevéssé képes az ember, aki a bűn 
által lelkileg halott, megeleveníteni magát a lelki életre.1' 
(F. C. 777, 17.)

Az ember azonban nemcsak a kezdő lépést nem tudja az 
Isten felé megtenni, hanem arra is képtelen, hogy Isten kezdő 
lépését észrevegye: az ember képtelen Isten kegyelmének meg- 
hallására és elfogadására. „Tanításunk, hitünk és hitvallásunk, 
hogy az ember értelme lelki dolgokban vak és semmit sem ért 
meg saját erejéből." (F. C. 776, 35.) I. Kor. 2, 14.

összefoglalom az elmondottakat: az ember Isten teremtmé
nye, de teremtettsége az eredendő bűn okozta romlás következ
tében többé fel nem ismerhető. Az ember testében, lelkében 
egyaránt teljesen megromlott. Mint ilyen, az ember maga erejé
ből nem juthat el vallásosságra, Isten felé még a kezdő lépést 
sem teheti meg, sőt Isten kezdő lépését sem veszi észre. Isten 
előtt való igazságra nemcsak a maga erejéből nem juthat el, 
nemcsak Isten segítségével nem juthat el, hanem egyszerűen 
nincs felfogó képessége az Isten dolgairól. Lelkileg halott, süket 
és vak.

Ez egyházunk tanítása az emberről. Aki azt hiszi, hogy ez 
felesleges szőrszálhasogatás, aminek semmi gyakorlati jelentő
sége nincs, az hallja meg hitvallásaink véleményét: „Az eredendő 
bűnről szóló vita nem haszontalan veszekedés", hanem arra szol
gál, hogy Krisztus drága érdemét és a Szent Lélek kegyelmi mun
káját annál jobban megismerjük és magasztalhassuk. (F. C. 846, 
10.) Az egyház nem ejtheti el az emberről szóló megbotránkoz
tató tanítást, mert Krisztus drága érdemét kisebbítené.

Ez a tanításunk az emberről nemcsak Isten dicsőségének a 
kiemelésére szolgál, hanem arra is, hogy kitűnjék a mi nyomo
rúságunknak a nagysága is. „Senki sem vágyódhat Krisztus
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Után . . .  aki nem ismeri meg a maga nyomorúságát. . .  Minden 
szent, becsületes élet, minden jócselekedet, bármennyit is tegyen 
az ember a földön, Isten előtt csupa képmutatás és szörnyűség.“ 
(Apológia 153, 39.) Ennél súlyosabb megállapítást az ember er- 
kölcsiségéről alig mondtak ki. Az egyház nem ejtheti el az ember
ről szóló megbotránkoztató tanítást, mert kisebbítené ezzel az 
ember kilátástalan nyomorúságát.

II. Isten cselekvése az üdvösségben.
Róm. 8, 29—30. versek Isten üdvözítő cselekvéssorozatáról 

beszélnek. Ebből a cselekvéssorozatból most kettővel foglalko
zunk: az eieveelrendelés és a megigazítás.

1. Isten első cselekvése üdvösségünk érdekében a predesti- 
náció. Az evangélikus predestináció kérdése sokkal bonyolultabb, 
semhogy a maga teljességében feldolgozhatnánk, csak néhány 
főtételét említjük meg, melyek célunkhoz közelebb vezetnek.

Üdvösségünknek alapja Isten örök kiválasztása. „A predes
tináció, vagyis Isten örök választása . . .  Isten gyermekei üdvössé
gének az oka.“ Istennek erre a predestinációjára „van üdvössé
günk alapozva, úgy, hogy a pokol kapui sem vehetnek rajta győ- 
zedelmet." (F. C. 817, 29.)

Istennek szabadságában áll üdvözíteni és elkárhoztatni. Akin 
akar, könyörül, akit pedig akar, megkeményít, mondja Pál apos
tol. (Róm. 9, 18.) A kárhozatrendelés Isten lehetősége, amit ha 
megtagadna Istentől a keresztyén teológia, ellentétbe kerülne az 
igével és Isten akaratának szabadságával.

Istennek ez a szabadsága azonban épen a kegyelmezésben 
nyilatkozik meg. Istennek szabadságában áll elkárhoztatni, de az 
evangélium örömhír arról, hogy ő mindeneken könyörülni akar. 
(Róm. 11, 32.) „Az evangéliumi predestináció Isten szabadságát 
hirdeti az irgalmazásban" (Althaus). A predestináció Isten szabad 
irgalmáról szóló tanítás.

Az elmondottakból két negatív megállapítás következik: 
a) Az evangélikus tanítás Isten örök kiválasztását nem Istennek 
titkos végzésében keresi, hanem Isten kinyilatkoztatott dolgai 
közt. Isten a predestinációt kijelentette a Krisztusban.

b) Az evangélikus tanítás nem osztja fel az emberiséget ki- 
választottakra és kárhozatra rendeltekre, mert erről a kinyilat
koztatás nem szól. Az üdvözölök és elkárhozók szétválasztása 
nem a predestináció, hanem az utolsó ítélet dolga a biblia sze
rint. Az ige teológiája nem tűri a filozófiai logikai következte
téseket.

Mi az értelme ennek az evangélikus predestinációtannak? 
Az evangélikus predestinációtan mindenekelőtt vigasztalás az 
üdvbizonytalanságban vergődő léleknek. A keresztyén hívő bi
zonyos üdvösségében, mert üdvösségét Isten tartja kezében. 
Bennünket azonban most a predestinációtannak másik értelme 
érdekel: az evangélikus predestinációtan azt jelenti, hogy az 
üdvösség az Isten szabad eleveelrendelő és kiválasztó cselekvé
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sének az ajándéka. „Isten Örök kiválasztásának ezzel a tanításá
val megadjuk Istennek teljesen és egészen a dicsőséget, hogy t. 
i. ő egyedül csupa irgalmasságból minden mi érdemünk nélkül 
üdvözít." (F. C. 820, 20.)

2. Isten másik cselekvése, üdvösségünk dolgában a megiga- 
zítás. A lutheri egyház tanítása szerint a megigazítás bűnök bo
csánata: „A mi igazságunk Isten előtt abban van, hogy Isten 
csupa kegyelemből bűneinket megbocsátja minden mi megelőző, 
jelenvaló vagy következő cselekedetünk, érdemünk vagy arra- 
valóságunk nélkül." (F. C. 782, 30.) Üdvösségünk tehát egészen 
Isten ajándéka, mert a megigazítás Isten kegyelemből történő 
bűnbocsánata.

Üdvösségünket ezek szerint Isten szabad kegyelemből való 
kiválasztásának és ingyen kegyelemből való megigazításának 
köszönjük.

III. Az ember cselekvése az üdvösségben.
Hol van a mi szerepünk az üdvösségben? Isten szabad kegye

lemből történt kiválasztása és ingyen kegyelemből való megiga- 
zítása mellett tesz-e valamit az ember üdvössége dolgában? Ket
tőt szoktak felhozni, ami tulajdonképen összefolyik, de azért 
foglalkozzunk mégis külön velük: a megtérés és a hit. Ezt a fel
fogást első pillanatra alátámasztják az újszövetség centrális sza
vai: „Térjetek meg és higyjetek az evangéliumban!" Ez a felszó
lítás felületes szemléletre úgy tűnik fel, mintha az embernek kel
lene megtérnie és hinnie a saját erejéből.

1. A megtérés. Hitvallásaink szerint a megtérésnél két té
nyező játszik közre: a Szent Lélek és Isten igéje, mint a Szent 
Lélek eszköze. Istennek ezt a téritő igéjét az ember saját erejé
ből meghallani vagy elfogadni nem tudja, csak a Szent Lélek 
kegyelméből és munkájából. (F. C. 781, 4.) „A megtérést a Szent 
Lélek Isten nem eszköz nélkül munkálja, hanem felhasználja a 
prédikációt és Isten igéjének hallását. . .  Az igénél a Szent Lélek 
jelen van és felnyitja a sziveket, hogy azok mint Lydia a Csele
kedetek könyvének 16. részében, arra felfigyeljenek és megté
ríttessenek egyedül a Szent Lélek kegyelme és ereje által, akinek 
a munkája egyedül az ember megtérése." (F. C. 777, 30.)

A megtérés tehát kizárólag a Szent Lélek Isten munkája az 
igén keresztül.

2. A hit. „Hisszük, tanítjuk és valljuk, hogy egyedül a hit az 
az eszköz, amellyel Krisztust. . .  megragadhatjuk." (F. C. 782,40.) 
Hát itt jön talán végre valahára az ember?! Az üdvösségben az 
ember cselekvése talán a hit?! És felbukkan a tetszetős tétel a 
megigazulás kettős oldaláról: a kegyelmet az Isten, a hitet az 
ember adja.

Ezzel szemben a legelső megállapításunk: a hit nem ember 
cselekedete, hanem Isten ajándéka. Az Apológia halmozza a szi
nonim szavakat, hogy ezt minél világosabbá tegye: „A hit nem az 
én cselekvésem, nem az én ajándékozásom, vagy adásom, nem



az én cselekedetem vagy készítményem, hanent (a hitben) . .  a 
szív egészen arra hagyatkozik, amit Isten ad, amit. Isten ajándé
koz." (Apológia 170, 8.)

Ez az idézet nemcsak a hit létrejöttét világítja meg (Isten
től!), hanem a tartalmát is. A hitnek a tartalmában nincsen semmi, 
amit az ember önmagából meríthetne. A hitnek a tartalmát az 
alkotja, amit az Isten ad és ajándékoz. Hitvallásaink meggyőző
dése szerint a hit üres edény, amiből hiányzik minden emberi 
gondolat vagy képzettartalom. Üres edény, amit Isten tölt meg. 
Ezen a ponton különösképen visszacseng Luther és Pál teológiája 
(Róm. 4.) hitvallási iratainkban. Az ígéret és hit korrelatív fogal
mak. Az egyik régi magyar Apológia-fordítás (Pálházi) a vonat
kozó mondatot régies zamatossággal így fordítja: „Az ighéretöt 
és az hűtőt elfeithetetlenképen egymáshoz öszvekötelezi Szent 
Pál.“ (L. Mayer fordítás 82. 1. széljegyzet. Budapest, 1900.) 
Keresztyén hit nincs ígéret nélkül. A hitnek tárgya és tartalma 
Isten kegyelmi ígérete. Ezért azután az Apológia szerint a meg
igazító hitben három fogalom játszik szerepet: az ígéret, mely 
Isten érdem nélküli kegyelmére vonatkozik és Krisztus érdeme. 
A hit tartalma Istennek Krisztus érdemére mutató kegyelmi ígé
rete. A hit ehhez az ígérethez való rendíthetetlen, bizodalmas ra
gaszkodás. A hit az ember üres kinyújtott keze, melybe Isten 
belehelyezi kegyelméről szóló, Krisztus érdemére mutató ígéret
igéjét.

Eddigi két megállapításunk: a hitnek aktusa nem az ember
től, hanem Isten Szent Leikétől származik és a hitnek tartalmát 
sem ember adja, hanem Isten igéje. E két megállapítás is ele
gendő ahhoz, hogy a hitet ne engedje emberi magatartásnak és 
a mi cselekvésünknek feltüntetni. De ezt a tételünket alátámaszt
juk még a hit által való megigazulásnak egyik klasszikus helyé
vel: Róm. 4, 1—5-tel.

Ezekben a versekben Pál a hitet szembeállítja a cselekedetek
kel. A hit tehát nem lehet az ember teljesítménye vagy cseleke
dete. Ha valaki emberi teljesítményre tud hivatkozni, annak a 
beszámítás, a megigazítás nem kegyelemből, hanem tartozás 
szerint történik. Kegyelemből való beszámítás csak olyan embe
reknél lehetséges, akik nem tudnak semmit sem felmutatni és 
épen ezért nem is igényelhetnek semmit az Istentől. Ez a lemon
dás minden emberi teljesítményről és egyedül Isten irgalmára 
való hagyatkozás: ez a hit. Amely hit önmagára mutat és azt véli, 
hogy Isten őt hitéért, mint emberi teljesítményért igazítja meg, 
már nem hit többé, hanem a legdurvább cselekedet. Hinni annyit 
jelent, mint lemondani minden érdemről, cselekedetről, még a 
hitről is és reá hagyatkozni Isten ígéretére.

A megigazító hit tehát Isten Szent Lelkének ajándéka, mely
nek tartalma Isten ígéret-igéje és mely szöges ellentétben van 
minden önmagára való hivatkozással. Világos, hogy az ilyen hitet 
követik a cselekedetek, mert Isten cselekvése nem lehet gyümöl
csök nélkül, de a keresztyén embernek nem jut eszébe ezekre
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hivatkozni, hiszen nem ő végzi, liánéin az a krisztus, aki hit által 
él benne. (Gál. 2, 20.)

* * *
Isten kegyelme egyedülható módon cselekszik-e az üdvös

ségben vagy pedig az üdvösségben valamiképen az embernek is 
része van? Ez volt a kérdésünk. Az eredendő bűn foglyát: a ha
lott, vak és süket embert Isten szabad kegyelmével kiválasztja 
és ingyen kegyelmével megigazítja úgy, hogy igéjével és Szent 
Leikével megtéríti és hitre indítja. Aki belegondol ebbe a hitval
lásainkból leszűrt tételbe, az maga adja meg a feleletet: egyedül 
Isten kezében van az üdvösségem! Egyedül Isten munkálja üd
vösségemet! Egyedül Istené a dicsőség üdvösségemért!

Ezzel a felelettel beálltunk abba a vonalba, ami Pál apostol
tól kezdve Augustinuson keresztül Lutherig és hitvallási ira
tainkig vezet. Ebben a sorban Isten egyedülvaló dicsőségének és 
kegyelme egyedülhatóságának teológusai állnak. Ezzel szemben 
húzódik a másik sor: judaizmus, Pelagius, semipelagianizmus és 
a róm. katolicizmus. Ez az ember értékeit megmenteni igyekvő 
teológia, mely kétségbeesetten ragaszkodik az ember szerepéhez 
az üdvösségben, hamisan bizakodik az ember erkölcsi erejében 
és ezzel kisebbíti az Isten kegyelmét és dicsőségét: a moralizmus 
teológiája.

Luther lelkipásztori nemzedéke nagyon jól tudja, hogy me
lyik sorban van a helye.

* * *
Mi Isten kegyelme egyedülhatóságának jelentősége lelki

pásztori szolgálatunkban és egyházi életünkben? Az egyház éle
tének három mozzanatán vizsgáljuk ezt meg: a keresztségen, a 
konfirmáción és igehirdetésen.

1. A keresztség. Isten kegyelme egyedülhatóságáról fentebb 
kifejtett tanítás a keresztségre vonatkozólag a következőket 
jelenti:

A keresztség Isten cselekvése. (Nagy káté 693, 1.) Ha az 
üdvösség rendjében sehol nem jut szerep az embernek, akkor a 
keresztyén élet alapvetése sem lehet az ember műve.

A keresztségben Isten ígéret-igéjével és Szent Leikével cse
lekszik. A keresztség lényege Istennek kegyelemből adott ígérete 
és Szent Lelke.

Épen ezért a keresztség lényegét tekintve független a hit
től. „Hited a keresztséget nem létrehozza, hanem csupán elfo- 
gadja.“ (Nagy Káté 701, 41.)

Az ember lelkileg annyira halott, süket és vak, hogy még 
üres kezét a keresztség ajándéka után kinyújtó mozdulata: a hit 
sem tőle származik, hanem a keresztségben egyedül cselekvő 
Istentől.

A keresztségben tehát nincs szó kétoldalú szövetségről, csak 
egyoldalú cselekvésről, amit magyarán megkegyelmezésnek 
neveznek.
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2. A konfirmáció. A konfirmáció általánosan elterjedt meg
határozása: a konfirmáció a keresztségben kötött szövetség meg
újítása. Aki tudja, hogy a keresztségben egyedül Isten a cselekvő, 
az eleve kételkedve néz erre a meghatározásra. Ha a konfirmáció 
nem az Isten cselekvése, akkor nincs elsőrangú helye az egyház
ban, mert az egyház csak Isten cselekvéséből él. Ezért a konfir
máció jelentősége azon a kérdésen fordul meg, hogy Isten cse
lekszik-e a konfirmációban? Akik szövetségkötés megújításának, 
fogadalomnak vagy hitbeli döntésnek tartják, azok a konfirmá
ciót a keresztyénségét illetőleg nagykorúvá lett gyermek saját 
cselekedetének vallják. Ha ennyi és nem több a konfirmáció, ak
kor nem érdemli meg azt az előkelő helyet, amit ma egyházunk
ban elfoglal. A konfirmáció jelentőségét csak akkor ismerhetjük 
el, ha annak lényegét a konfirmálásban, azaz a Szent Lélekkel 
való megerősítésben, az első úrvacsorában és az egyház tanító 
igeszolgálatában keressük. A konfirmáció a kegyelmes Isten cse
lekedete, aki nem hagyja el megkeresztelt gyermekét, hanem 
újra megerősíti Szent Lélekkel, az Ür testével és vérével s az egy
ház tanításával. E három mozzanatban Isten kegyelme egyedül- 
ható. A konfirmáció Isten cselekvése.

3. Az igehirdetés. Az elmondottakban kifejtett tanítás min
denekelőtt az igehirdetői szolgálat felelősségét jelenti. Az egy
házban Isten minden cselekvését az igével (és a látható igékkel: 
a szentségekkel) végzi: ezzel térít meg másokat és engem, ezzel 
fakaszt hitet, ezzel igazít meg. A lelkipásztor tehát Isten térítő, 
hitetfakasztó és megigazító igéjét szólja. Legalábbis ez a meg
bízatása. Megbízatása nem úgy hangzik, hogy Istennek az igéjé- 
ről beszéljen, hanem, hogy magát az Isten igéjét szólja. Amit 
mond és prédikál, annak kell hitet fakasztani, téríteni, vigasz
talni, ítélni és megigazítani. Ez az igehirdető szolgálat állandó 
belső feszítő nyugtalanságát, tanácstalanságát és örökös keresé
sét jelenti. Igehirdető szolgálatom közben állandóan kell, hogy 
nyugtalanítson a kérdés: Isten igéjét szólom-e? Mert abban a 
pillanatban, amikor emberi gondolatokat, tetszetős hangulatokat 
kezdek a szószékről terjeszteni, gátja leszek Isten rajtam kere>z- 
tül tervbevett cselekvésének.

A kegyelem egyedülhatóságáról fentebb kifejtett tanítás az 
igehirdetésnek szent nyugalmat ad. A hirdetett ige Isten Szent 
Lelkének az eszköze. (F. C. 781, 6.) Ez nemcsak nyugtalanító 
kérdés: valóban Isten Szent Lelkének az eszköze? — hanem ál
dott állítás is: bizony Isten Szent Lelkének az eszköze! Minden 
prédikáció Isten ígéretének a reménysége alatt áll. Isten meg
ígérte, hogy az igehirdetéshez Szent Lelkét adja. Ebbe az ígé
retbe kapaszkodva léphetünk a szószékre. Isten kegyelmes ígé
rete ezen a ponton nem tesz különbséget hívő és hitetlen, derék 
és kevésbé derék lelkipásztorok között, függetlenül az én hitem
től és erőmtől Szent Lelket ígért az igehirdetésnek. Az igehirde
tés Isten kegyelméből Istennek ereje: ez adja meg az evangé
likus igehirdetés belső nyugalmát.
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A kegyelem egyedülhatósága harmadszor az igehirdetés 
megalázottságát jelenti. Az igehirdető nem ura azoknak az em
bereknek, akik szószéke alá gyűlnek. Akiknek prédikál, Isten 
teremtményei ugyan, de Isten dolgai iránt teljességgel érzéketle
nek, vakok és süketek. Szívemet kirakhatom elibük, szavamat a 
maguk erejéből mégsem fogadják el és hitre maguktól soha el 
nem juthatnak. Bezárt szívüket hiába ostromlom, azt csak a Szent 
Lélek nyithatja fel.

Az a prédikátor, aki ismeri az igehirdetésnek ezt a megalá
zottságát és tehetetlenségét, az többet fog imádkozni igehirdeté
seiért. A szíveket a Szent Lélek nyitja meg, a Szent Lélek pedig 
az érte könyörgőknek megadatik.

Az a prédikátor, aki tud az igehirdetésnek a megalázottságá- 
ról, nemcsak imádkozni tanul meg igehirdetéseiért, hanem meg is 
csendesül igehirdetéseiben. A kétségbeesés vak dühe könnyen 
elragad, ha a szószék alatt unatkozó, fásult szívű embereket lá
tunk. Valami nagy emberi erőfeszítéssel elkezdünk dörömbölni 
ezeknek az alvó lelkeknek az ajtaján. Először dörömbölünk hang
gal. Ha nem sikerül, akkor ujságriportízű, érdekfeszítő mondani
valókkal igyekszünk az érdeklődést felkelteni Isten dolgai iránt. 
A gyülekezet felfigyel, de nem az igére, s amint az érdekfeszítő 
mondatok után újra az ige eledelére kerítjük a sort, vissza zök
ken előbbi fásultságába. Az igehirdetés megalázottságának alá
zatos tudója lemond minden ilyen kétségbeesett, emberi erőfe
szítésről és nagyobb hitre kényszerűi Istennek igehirdetését meg
áldó Ígéretével szemben.

A fentebb elmondottak az igehirdető csukottszeműségét is 
követelik. Isten igéje által hitet fakaszt, ahol és amikor Neki tet
szik. Nincs jogom az Istennek megszabni, hol adjon hitet. Nincs 
jogom szemmellátható eredményeket sem keresni, mert a hit 
láthatatlan. Csukott szemmel kell, hogy szóljam Isten igéjét 
eredményre nem tekintve. A többit Reá bízom, ő  cselekszik az 
igéjén keresztül, az Ő gondja az eredmény is.

Végül, aki belemélyed egyházunknak fentebb kifejtett taní
tásába, annak igehirdetésében megkevesbednek a felkiáltójelek 
és megszaporodnak a kijelentő mondatok. Más szavakkal keve
sebb moralizmust prédikál és több „teológiát." Kevesebbet beszél 
arról, amit az embernek kell tennie és többet arról, amit az Isten 
tett és tesz. Igehirdetése tele lesz Isten nagyságos dolgainak 
hangos, nyugodt hirdetésével és eltűnik belőle az ember erkölcsi 
erejéhez címzett biztatgatás. Az evangélikus igehirdetés kinyúj
tott mutató kéz, de nem az emberekre, hanem Arra, aki volt, aki 
van és aki eljövendő. Nem ökölbeszorított kezet ráz az emberek 
felé, hanem biztos mozdulattal mutat Isten Bárányára.

* # #

Az elmondottak kiegészítéséül két megjegyzés:
Hitvallásainknak tanítását evangélikus egyházunk többszö

rösen elfelejtette a történelem folyamán, a múlt század liberális-
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(fiúsában küiőnosképen. Énnek az isten kegyelme egyedülhatósá- 
gáról megfeledkező, megüresedett és elemberiesített liberális teo
lógiának Barth Károly vágott jelen századunkban legerélyeseb
ben az arcába. Nyomában sajog az emberi önérzet és sír a mai 
teológiának is egyik része. De nekünk azon a teológián, mely 
Isten dicsőségét kisebbítette, az embert hamisan felmagasztalta, 
nincs siratnivalónk.

Az elmondottak éle mindvégig a római katholikus lélek ellen 
irányult, ami közöttünk és bennünk is lakozik. Néhány töredékes 
kapavágással határt akartunk húzni a római katolicizmus felé. 
Mondanivalóink ezen sajátos éle miatt nem húzhattuk meg a ha
tárt a kálvinizmus felé. Pedig a lutheri léleknek ezen a határon 
is őrt kell állnia. A kálvinizmus Isten kegyelme egyedülhatósá- 
gának kiélezésében tovább megy, mint a kinyilatkoztatás s Isten 
akarata egyedülhatóságáról szóló bibliai tételt filozófiai logiká
val következetesen a végletekbe helyezi. Ezt mutatja az augus- 
tinusi-kálvini predestináció tan vagy a barthi kinyilatkoztatás
fogalom. Ma a kálvinizmus ezen tendenciájától való elkülönítés 
egyet jelent a barthi teológia kritikájával. Ezzel nem foglalkoz
tunk, de tartozunk ezzel a megállapítással: nemcsak a lutheri 
keresztyénség és a római katolicizmus, hanem a lutheri keresz- 
tyénség és a kálvinizmus is Isten akarata egyedülhatóságának a 
kérdésében válik el egymástól.

Semipelagianizmus az evangélikus egyházban: ez a kérdés 
foglalkoztatott bennünket. Ne feledjük el, hogy a semipelagia
nizmus az evangélikus egyházban csak olyan lelkipásztorokon ke
resztül győzhető le, akik hittudatának, igehirdetésének és teoló
giájának két legbensőbb tétele: „Öh én nyomorult ember, kicsoda 
szabadít meg engem e halálnak testéből?" És: „Hálát adok az 
Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által." (Róm. 7:24—25).

Veöreös Imre.

10*
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Vasárnapi és ünnepi beszéd-váztatok.

A hit próbája.
Böjt 2. vasárnapjára. Délelőtt.

Máté 15, 21—28.

Földi életünk sokszor nehéz próbák és megpróbáltatások 
útja. A megélhetés gondja, a kenyérszerzés verejtékes küzdelme 
egyaránt megpróbálja gondolkozó értelmünk és munkás kezünk 
erejét. — A sokféle jelszavak, kínálkozó alkalmak, csábító körül
mények ítélőképességünket teszik mérlegre, hogy megtudjuk-e 
különböztetni a jó t a rossztól és tudjuk-e választani az Isten tet
szése szerint való helyes utat. Megpróbáltatunk, hogy nem le
szünk-e hűtlenek, jellemprédálók és életkincstékozlók. Megpróbál 
még a boldogságunk is, hogy nem leszünk-e elbizakodottak és 
a keserűségünk, hogy nem zuhanunk-e bele a zúgolódásba, vagy 
lélekszaggató töprengésbe.

Nincs az a nap, hogy próbára ne lennénk téve a kemény 
próbák százainak valamelyikével.

De próbára teszi Isten gyakran a hitünket is. Van a hitnek 
is sokszor nagyon kemény próbája, amikor húz az önemésztő 
kétségbeesés és hiábavalónak látszik az imádkozás.

Szentigénk a hit próbáját állítja elénk a kananeai asszony 
viaskodó könyörgésében a vergődő aggodalomtól a biztos győ- 
zedelemig.

1. A kananeai asszonynak a leánya volt súlyos beteg. Ki tudja 
miben szenvedett és mióta vergődött kínos fájdalmakban? De bi
zonyos, hogy vele együtt szenvedett és nehéz lelki fájdalmakat 
élt át az édesanya is. Mert az anyai szív a maga csodálatos adott
ságánál fogva átvesz és átérez minden szenvedést, ami gyerme
kének kínokat okoz. A gyermeknek minden fájdalma éles tőrként 
hasít bele az anyai szívbe. A kananeai asszonynak is milyen 
gyötrő volt látni leánya arca rózsáinak lehervadását, életerejé
nek lassú elfogyását, halál felé haladó, tehetetlen elgyengülését. 
Milyen gyengéd szeretettel hajolhatott föléje, hogy ápolgathatta 
hosszú nappalokon és végnélkülinek tetsző éjszakákon! Hogy 
igyekezhetett megtartani az életnek! Hívta az orvosokat, hordta 
a gyógyfüveket, végigpróbált minden emberi lehetőt s talán a 
szíve vérét is kész lett volna ontani érte, csakhogy a haláltól 
megmenthesse. Milyen keserű sóhaj szakadhatott fel a szívéből, 
amikor látta, hogy minden hiába! — De mégse! Hallott valamit 
egy csodatevő názáreti prófétáról, akiről csodákat beszélnek az 
emberek, hogy jó  szívvel hallgatja meg a panaszokat és minde
nütt segít. Betegeket gyógyít és halottakat támaszt fel. Az édes
anya szívében kigyullad a remény: hátha ö  segít! Meg kell pró
bálnia, hozzá kell fordulnia. A leánya életéért aggódó anyai sze
retet nem gondolkodik sokat, aggodalom és reménység között
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vergődve Jézushoz siet és mikor meglátja, már messziről kiált: 
„Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! — az én leányom az 
ördögtől gonoszul gyötörtetik."

Ez az asszony kananeai volt. Egész vallási felfogása, minden 
bizodalma bálványokhoz kapcsolta úgy, amint atyáitól tanulta. 
Jézust nem ismerte, mégis megtalálta Jézust. Elég volt számára 
az emberek szájáról tovább adott hir, hogy égő reménységgel 
hozzá siessen és egyenesen életmentést várjon tőle. — Mi kicsiny 
gyermekkorunktól az Ő nevét hordozzuk ajkunkon. Nekünk nem 
emberi ajkakkal továbbított hírekre kell támaszkodnunk, hanem 
az evangélium minden időkre szóló, örök tanítására, melynek kö
zéppontjában Megváltó Krisztusunk áll és itt van előttünk ezer 
és ezer hű szív bizonyságtétele, akik gyógyulásukat, életerejüket, 
megmentésüket és üdvösségüket Jézusban találták meg. Vájjon 
mi tudunk-e élő hittel Jézushoz fordulni? Vájjon nem szégyenít-e 
meg a kananeai asszonynak Krisztusba vetett, életmegtartást 
Tőle váró reménysége?

Nincs ember, akinek ne volna szüksége Jézusra. Aki vele ál
landó, elszakíthatatlan életkapcsolatban van, az előtt nincsen 
kétség erre vonatkozólag. De sok keresztyénnek nevezett ember 
pogányabb a pogánynál és a szívében bálványoknak emel oltárt. 
Ezeknek hódol és ezeknek áldozza életét. Istenről, Krisztusról 
megfeledkezik, mintha nem is volna lelke és élete nem volna az 
Isten kezében. Ez addig mehet, amig baj nincsen. De ha egyszer 
rászakad valami megpróbáltatás, baj, csapás, betegség, vagy nyo
morúság, kihez menekül az ő megfeledkezett lelke? Ilyenkor az 
agyon dédelgetett földi bálványok hidegen hallgatnak, mint a sir.
Isten mindenkinek megmutatja, hogy Ő van és hatalmas kezében 
tartja a gyenge és gyarló embert. Ha az Isten áldóan simogató 
édesatyai kezét nem veszed észre, érezned kell megpróbáló suly- 
tolásában! És ja j neked, ha még ilyenkor sem térsz Hozzá!

Tudsz-e felfohászkodni? Tudsz-e szívből imádkozni? Tudsz-e 
az Úrhoz kiáltani? Senki számára nincs más menedék, de boldog 
az, aki megtalálja és élő hittel megragadja az Isten kezét.

2. A kananeai asszony Jézushoz kiáltott. De im micsoda csa
lódás éri! Az áldott, jó  szívűnek gondolt orvos egy szót sem felel. 
Pedig hallotta a kiáltását, hiszen még a tanítványoknak is fel
tűnik és ők is kérik a Mestert: „Bocsásd el őt, mert utánunk kiált1.'

A tanítványok kérésére felel Jézus, de mintha csak érzéket
len, szeretet nélkül való, kővé dermedt szív mondaná e kímélet
len, ridegen elutasító szavakat: „Nem küldettem, csak az Izráel 
házának elveszett juhaihoz.“ A leányáért aggódó asszony fájó 
szívét a hallgatásnál is kegyetlenebből sebzi ez a szívtelennek 
látszó visszautasítás. Hát neki még kérnie sem szabad? Pusztul
jon el a leánya s vele együtt talán ő is nyomorult tehetetlenség-  
ben, csupán azért, mert ő nem tartozik Izráel nyájához?

Vájjon mit tesz tovább? Megszomorított, meggyötört szí v  
vei, zokogva visszafordul? Nem! — Minél kíméletlenebb volt  az 
elutasítás, annál elevenebbé válik a reménysége. Most már annál



138

inkább Jézusban bízik, egyenesen hisz az ö  segítő erejében. 
Utoléri Jézust, leborul előtte, újból ostromolja és szavaiban benne 
remeg a bizó hite: „Uram, légy segítségül nékem!"

Jézus felel, de felelete a hallgatásnál és első válaszánál is 
mélyebb sebet vág, amely a könyörgő édesanyát a porig meg
alázza: „Nem jó  a fiáknak kenyerét elvenni és az ebeknek vetni." 
Rettenetes felelet! Az érző szívű kananeai asszony talán nem is 
ember? Csak Izráel fiai részesülhetnek a megsegítő kegyelem 
kenyerében? ö  csak pusztulásra ítélt, szerencsétlen senki? Oh! — 
ja j!  — ez már több a csalódásnál, több a megaláztatásnál is, ez 
már vérig sértő, felháborító megvetés!

De a meggyötört, csalódott, megalázott, megvetett asszony 
még ezt is kibírja. Nem háborodik fel, még erre sem fordul visz- 
sza, hanem tovább viaskodik fájó szívvel, de tántoríthatatlan hit
tel és újból kér, könyörög, alázatosan érvel: „Úgy van Uram, de 
hiszen az ebek is esznek a morzsalékokból, amik az ő uruknak 
asztaláról aláhullanak." — Ö csak egy morzsát, egy cseppnyit kér 
az Úrtól, a hite azt diktálja, hogy neki ez is elég, rajta ez is segít.

A kananeai asszony hitének egész küzdelmes harcot kellett 
vívnia, de nem lankadt meg, kitartott egészen a végsőkig. — A 
mi életünkben is sokszor megtörténik, veled is, velem is, hogy 
imádságunkra, könyörgésünkre hallgat az Isten. Nem érezzük szí
vünkben a meghallgattatás bizonyosságát, sőt az az érzésünk, 
mintha Isten egészen elzárkózott volna előlünk és annál inkább 
reánk tör a lélek vergődése. Pedig azt szeretnénk, ha imádságunk 
olyan varázsszer volna, amely egyetlen szóra teljesedésbe viszi 
minden hő óhajunk. Az bizonyos, hogy sokszor azért marad el 
kérésünk teljesítése, mert nem szolgálná a javunkat. Istennek 
más céljai vannak velünk. De sokszor egyenesen a hitünket teszi 
próbára az Ur. Megnézi, hogy milyen ereje van a hitednek. Szinte 
tüzpróbán vezet át. És aki gyengén visszatántorodik, aki beleesik 
a bús lemondásba, az elhagyatottság érzetének sajnálatraméltó 
árvaságába, vagy talán egyenesen a zúgolódásba, az ilyen kishitű 
ember ne is számítson arrra, hogy az imádsága egeket nyit. Az 
Isten megpróbál, hogy az övé vagy-e, hívő ember vagy-e és erős 
hitű vagy-e. Ja j neked, ha hited az első akadálynál szárnyaszeget- 
ten visszahull! De boldog vagy akkor, ha hittel tudsz viaskodni 
minden megpróbáltatáson, megaláztatáson, összetörettetésen, 
meggyötörtetésen át egészen a biztos győzelemig.

3. Mert az erős hit győzelemre jut. A kinzóan meggyötört 
kananeai asszony hite minden nehéz próbát kiállott. A viaskodása 
nem volt hiábavaló. Megpróbáltatása után az előbb még hideg
nek, zárkózottnak, sőt kegyetlenül sebzőnek látszó Jézus feltárja 
igazi áldott énjét és szíve végtelen szeretetével kettős ajándék
ban részesíti a hitéről tanúságot tett kananeai asszonyt.

Először is megjutalmazza egy boldogító kijelentéssel, mely 
minden idők minden embere előtt fénylő példaképen állítja oda 
ezt a pogány asszonyt.: „Oh asszony, nagy a te hited!" — Ezt 
írd jól a szívedbe és azután nézz őszintén magadba. Téged, a
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keresztyén embert, a Krisztus követőjét nem szégyenít-e meg 
ennek a pogány asszonynak a hite? Vájjon rólad el tudja-e 
ugyanezt mondani Jézus?

A kananeai asszony győzedelmes hitének másik jutalma pe
dig az, hogy teljesíti az édesanya kérését: „Legyen néked a te 
akaratod szerint. És az ő leánya meggyógyult attól a pillanattól 
fogva." Jézus nem érintette meg a beteget, még csak nem is látta 
s orvosságot sem küldött neki. Az asszony azonban egy pillana
tig sem kételkedett leánya meggyógyulásában. Csak egy mor
zsáért könyörgött és mégis a kegyelem teljes gazdagságát érezte 
a szívében. — Most már boldogan megy haza. Amilyen fájó szív
vel jött, amilyen gyötrő próbát állott ki, most annál nagyobb a 
boldogsága. Bizonnyal úgy érezte, hogy a Jézustól nyert kegye
lem mindennel felér.

A te hited is így jut győzelemre és így nyer diadalt. Te is 
mutasd meg, hogy Isten mit tehet veled, ha benned erős hitre ta
lál! Hidd el, az Isten téged is gazdagon megjutalmaz, ha kiállód 
a hit próbáját és ez az áldás kárpótol minden szenvedésért.

A böjt útján járunk, Nagypéntekhez közeledünk. Krisztus 
keresztjéhez visszük bűntől gyötört, bűnös, beteg szívünket. Mi
lyen lélekkel és milyen szívvel jársz ezen az úton? Gyógyulást kell 
keresned neked is lelked vétekmarta sebeire. Krisztusnál keresd, 
Tőle kérd, Hozzá imádkozz! Lásd „...betegségeinket Ö viselte 
és fájdalmainkat hordozá . . .  és az ü sebeivel gyógyulánk meg.“ 
(Ézs. 53, 4—5.). Lásd, Ö is szenvedett, pedig bűnt nem tett. Lásd, 
az Ö ajkát is elhagyta a könyörgés: „Atyám, ha lehetséges, múl
jék el tőlem e pohár." (Máté 26, 39.) Ő is vívott nehéz harcot, 
Ö is gyötrődött és emberfeletti szenvedéseken át a mennyei Atyá
ban bizó hittel jutott a diadalig. Ne félj, csak imádkozzál és higyj! 
A hited pedig legyen nagy, törhetetlen és erős! Ámen.

Csákó Gyula
sátoraljaújhelyi lelkész.

Intés a megszentelt életre.
Böjt 2. vasárnapjára. Délután.

I. Thess. 4, 1—7.
Igaz keresztyén ember törhetetlen és győzedelmes hit nél

kül el sem képzelhető, de ugyanúgy nem képzelhető el Isten aka
rata szerint való, helyes élet nélkül sem. Isten nem csak azt kí
vánja tőled, hogy legyen hited, de azt is várja, hogy az életed 
bűnt kerülő, bűnt megvető, megszentelt élet legyen. A böjt az 
értünk ártatlanul szenvedő és vérét ontó Krisztusra irányítja a 
figyelmünket, aki bűnt nem tett és álnokság az Ő szájában nem 
találtatott. Az Ő életpéldája kell, hogy mindig előttünk lebegjen 
és kövessük a tiszta, szent életben.
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Igénkben az apostol erre a megszentelt életre figyelmeztet 
bennünket. Kér és int. Kérésében és intelmében egyaránt a hívek 
életéért remegő szív féltő szeretete jut kifejezésre. A Krisztus
ban hívők életének tisztán kell fényleni és messze kell ragyogni. 
Nem szabad mást keresni és máshoz igazodni, csak egyhez: mimó
don kell az Istennek tetszeni. A hivő ember ebben pihenést nem 
ismer és nem helyezkedhet az önelégültség kényelmes és vétkes 
álláspontjára. A minél tökéletesebb tisztaságra való törekvés és 
az ebben való gyarapodás mindenkinek életkötelessége. Mert ez 
nem emberi kivánalom, hanem „ . . .  ez az Isten akaratja, a ti 
szentté lételetek.“ Az Isten akarata pedig feltétlenül teljesítendő 
parancs a számunkra.

Mit kell tennünk?
Elsősorban is követnünk kell a Krisztus tanítását, az Ö pa

rancsolatait. A thessalonikabeli gyülekezettel csak Pál apostol is
mertette meg. Talán csak szájról-szájra adták Krisztus drága ta
nítását. Előttünk itt van az evangélium teljessége az első szótól 
az utolsóig. Nincs az életnek az a kérdése, melyre feleletet ne 
adna és nincs az a válaszút, ahol a helyes irányt meg ne mutatná. 
Ifjaknak és öregeknek egyaránt nélkülözhetetlenül előtárja, hogy 
mi a kötelessége. Egyetlen, biztos és áldott útmutató a megszen
telt életútra és ennek az útnak a végén az örökkévalóságba.

A thessalonikabeli hívek ezeket a parancsolatokat ismerték. 
Az apostol nyugodtan írhatta: „mert tudjátok . . . “ De vájjon ti 
is tudjátok-e? Nem hiába hull-e a szívetekre az Ige üzenete? Hall
gatjátok-e és megtartjátok-e? És azután nem hiába van-e előtte
tek otthon is a biblia? Kinyitjátok-e és olvassátok-e? Vakon jár, 
csak botorkál és eltéved, akinek nincsen világossága. A megszen
telt életútról is könnyen letéved az, akit nem az evangélium vilá
gossága vezet. A világ csak sötétségbe csalogat, megejt és bűnbe 
sülyeszt.

Pedig ezt nem akarja az Isten és óva figyelmeztet az apostol 
is. Amíg az első kérés és intelem oda irányult, hogy kövesd a 
Krisztus parancsolatait, a második azt szeretné a szívedbe írni, 
hogy kerüld a bűnt.

A bűnnek ezerféle megnyilvánulása lehet. Az apostol itt csak 
kettőt említ, amelyik nagyon gyakori. Egyik a paráznaság, a má
sik pedig a mások kárára törő irigység és kapzsiság.

A VI. parancsolat röviden, imperative mondja: ne paráznál
kodjál. Iskolásgyermek korodban hibátlanul megtanultad, de váj
jon nem felejtetted-e el maradék nélkül teljesíteni? A mai embe
riség erős testkultuszt űz. Ha csak azért ápolná és vigyázna a 
testére, hogy az a Szentlélek szép temploma legyen, nem ütközne 
isteni törvényekbe. De a lélekről és a test istenrendelte hivatásá
ról pogánymódra megfeledkezik. Sőt aljas, utálatos és undorító 
kicsapongások egészségprédáló, pokol kapuit nyitó eszközévé 
dobja oda tékozló meggondolatlansággal. Paráznaság hatja át a 
gondolkodását és mutatkozik meg trágár beszédében. Pedig nem 
hiába tilt ettől az Isten törvénye. Minden aljas bűn szörnyű bűn-
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tetést hordoz magában. Gondolkozz és vigyázz! Az Isten mindent 
lát és mindent tud.

Ne légy parázna ,de kapzsi sem. Míg az előbbibe a szabadon 
csapongó testiség, az utóbbiba inkább a túlhajtott anyagiasság 
taszít. Becsüld meg a magad tulajdonát, de ne törj a máséra. Meg 
ne károsítsd az embertestvéredet. Amit neked adott az Isten, az a 
tiéd, de épen úgy értékeld és becsüld a másét is. Neked is fájna 
a kártevés, de épen úgy fáj másnak is. Irigységből, vagy kapzsi
ságból származó kártevésedért az Isten büntet meg.

Választhatsz az Istennek tetsző, tiszta élet és a bűnös élet 
között. De vigyázz, mert felelősséggel tartozol. Az Istennek tet
sző életet válaszd! Ne felejtsd el, jegyezd meg jól az intelmet, 
hogy „ . . .  nem tisztátalanságra, hanem szentségre hivott el min-, 
két az Isten." '

Csákó Gyula 
sátoraljaújhelyi lelkész.

„Csak az Isten nagy kegyelme, 
hogy még mindig élünk!“

Március 15-re.
(Vázlatosan.)

„...m agasztaljátok az Ürnak, a ti Istenetek
nek nevet, aki csodálatosan cselekedett veletek..."

Joel 2, 26.

Nemzetünk elmúlt ezeréve roppant történet-könyv. Lapjai 
vérrel-könnyel megírt századok, összefoglaló főcíméül pedig 
azt lehetne odaírni: Isten csodája. Más népek ám indokolják meg 
százados létüket bármivel, a mi ezeréves fennmaradásunk azon
ban csak eggyel magyarázható: Isten kegyelmével. E földön ezer 
év óta minden külső és belső indok adva volt a pusztuláshoz: 
„csak az Isten nagy kegyelme, hogy még mindig élünk!"

1. Földrajzi helyzetünk legnehezebb Európában. Ez a föld 
népek országútja, irtózatos történelmi erők ütközője, mohó ét
vágyak sóvárgott tárgya volt szüntelen. Itt végződik Kelet, itt 
kezdődik Nyugat. A germán és szláv óceán itt torlódik össze. 
Nem volt és nem lehet európai háború, hogy mi — akarva, nem 
akarva — benne ne lettünk volna. Búzaszemnek őrlő malomkövek 
között nincs keservesebb sorsa, mint nemzetünknek a duname- 
dencében. Építeni mindig csak félkezünk tudott; a másik sohasem 
ereszthette el a kard markolatát. Erőgyüjtő szendergésre legfel
jebb ha félszemet hunyhattunk; a másik virrasztva kémlelte min
dig a keleti ég alját, nehogy dúló hordák rontsanak Nyugat drá- 
galátos kertjére. Ilyen helyen magunkban úgy jártunk volna, 
mint sok más nép előttünk: elpusztultunk volna. A kegyelem 
csodája, hogy megmaradtunk.



2. Néprajzi helyzetünk sem könnyebb a földrajzinál. Ügy 
jöttünk ide, mint az apai háztól idegenbe szakadt árva. S úgy 
élünk itt mindmáig, mint egészen soha senkitől meg nem értett 
szomorú árva. Minden szomszédunk mindig ellenségünk volt. Ide
gen népfajok beszivárgó vérerei mállasztották nemzetünk szige
tét. Ellenséges erők partmosó nyelve nyaldosa hajlékunk funda- 
mentomát. Milyen kegyelmes az Isten, hogy mégis meg
maradtunk!

3. Történelmi helyzetünk is a kegyelem csodájának szemlél- 
tetője. Más nép is el-elalélt olykor egy-egy csapás taglója alatt. 
De annyi véres összetörettetése egy népnek sem volt, mint a ma
gyarnak. Mohi, Mohács, Világos, Trianon után minket az Istennek 
koporsóból kellett kiemelnie. Minden két-háromszáz évben új 
honfoglalást kellett kezdenünk. Mohinál csontmezővé tarolt 
Ázsia pestise, a tatár. Mohácsnál egy nemzet hullt sírba. Világos
nál eltiport az orosz csizma. Trianonban szíven szúrt Nyugat 
bosszúja. Mindannyiszor Isten elevenített meg s vitte végre ra j
tunk feltámasztó csodáját.

4. Hátha még bűneinkre gondolunk! Mennyi vétek gonosz
fogú szúja őrölte és őrli a magyar életfát. Megrontásunkra szö
vetkezett külső ellenséggel a belső. Van-e nép, amely bűnös áldo
mások vércsapoló torán mámoros vétkezéssel annyit tékozolta 
magát, mint a magyar?! Van-e nép, amely annyit fenekedett en- 
fiára, mint a magyar? Van-e nép, amely annyi Isten-adta alkalmat 
szalasztott el, mint a magyar? Ha szoros igazsága mértékével 
mért volna az Isten, régen el kellett volna ejtenie!

Március 15.-e sem egyéb, mint Isten csodatévő kegyelmének 
bizonyítéka. Amikor fölénktornyosult a veszedelem, amikor befo
gadott vendégfajok ránkgyujtották a házat, mi meg bűneink ká
bulatában aludtunk, Isten csodálatosan cselekedett velünk. Bűne
inket hátamögé vetve, felébresztett s bár véres barázdákban, de 
új századok magvetésére ösztökélt. Magasztaltassék érte szent 
neve!

Isten kegyelmes volt hozzánk. Ez a kegyelem bűnbánatra 
aláz, hálaadásra készt, reménységre bátorít és szolgálatra 
kötelez. —

*

Az isaszegi csata előtt csendes éjszakában aludt a honvéd
tábor. Aludt a sereg kisdobosa is. Hajnali szürkületben egyszer- 
csak felriad a dobos. Kis madár csőre dobolt a dobon, csipegetve 
a dobos esti vacsorájából rajtamaradt kenyérmorzsát. Akkor 
látja a kisdobos, hogy ellenség lopakodik a tábor felé. Rázendít 
a riadóra, talpra riad a honvéd sereg s megveri az ellenséget. 
Efféle csodákkal telve történelmünk. Bizony „csak az Isten nagy 
kegyelme, hogy még mindig élünk!“ „ . . .  Magasztaljátok az 
Ürnak, a ti Isteneteknek nevét, aki csodálatosan cselekedett 
véletek . . . “

142
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Isten Lelke ma is ébresztget. Bűnbocsánatra, ördög elleni 
harcra, Krisztusban való életre hív, hogy nemzetünk élete lehes
sen továbbra is a kegyelem csodája.

Ébredj magyar!
Szabó József

győri püspöki másodlelkész.

Az ördög hatalma
Böjt 3. vasárnapjára. Délelőtt.

Lukács 11, 14—28.
Böjt harmadik vasárnapja Okuli az abrenuntiatio vasárnapja. 

Az őskeresztyén egyházban azok a katechumenusok, akiket hús- 
vét hajnalán kereszteltek meg, ezen a vasárnapon mondottak le 
az ördögről s szakadtak el annak minden hatalmától.

Az őskeresztyének nagyon komolyan vették az ördög hatal
mát és a sátán kísértéseit. Az első három böjti vasárnap evangé
liumi szent igéiben mindenütt szó van a sátánról, az ördögről. 
Böjt első vasárnapján az evangélium Jézusnak az ördögtől való 
megkísértetését tárgyalja. Reminiscere vasárnapján az evangé
liumban Jézus ördögöt űz. Az Okuli vasárnapra rendelt szent lec
kében pedig Jézus az ördögöt fékezi meg.

Napjainkban nehéz feladat az ördögről beszélni. Ki hisz ma 
az ördögökben? Mikor gyermekkorunkban a bibliai történeteket 
tanulva a tankönyvünkben megláttuk azt a képet, mely Jézus 
megkisértetését ábrázolta a pusztában, megdöbbentünk az ördög 
rútságától és hittük, hogy ő olyan, aminőnek ábrázolták. Később 
azonban azt mondottuk, hogy ördög nincs, az csak a fantázia 
szülötte. De azután az élet nyilvánvalóvá tette, hogy van ördög 
s az sokszor nem is rút, hanem igen szép és kívánatos alakban 
jelenik meg. Az ördögi hatalom rettentő erejét lépteri-nyomon 
éreztük s igazat adtunk Luthernak, aki azt mondotta: A keresz
tyénnek tudnia kell, hogy az ördögök közt ül s hogy az ördög 
közelebb van hozzá, mint a ruhája, vagy az inge. Közelebb, mint 
a saját bőre.

Ha ördögről, démoni erőkről prédikálunk, akkor első sorban 
azt kell a gyülekezet számára világossá tenni, hogy az nem va
lami csökevény a múltból, ami évszázadokkal az előtt talán ré- 
mítgette az embereket, hanem az ördögi erők napjainkban is 
nyilvánvalókká lesznek száz és egy formában, melyek veszedel
met, átkot, nyomorúságot jelentenek s a melyek megzavarják 
lelki életünket.

Szent igéink szerint a néma az ördög hatalmában volt. Vala
mi fogva tartotta, úgy, hogy a torkán nem jö tt ki a szó. Ma ezt 
úgy nevezik, hogy az illető maniatikus depresszióban szenved. 
Hiába jelzem azonban a betegséget orvosi műszóval, a kérdés lé
nyegéhez közelebb nem jutottam. Jézus nem is magyarázgatja a 
betegség okát, hanem kiűzi az ördögöt s a néma megszólalt. Itt



144

a hangsúly ezen a szón van: kiűzte. Ez pedig azt jelenti, hogy 
Jézusnak ereje, hatalma volt. Még az ördögök is engednek ne
künk a te neved által, mondták boldogan a tanítványok. (Lukács 
10, 17.)

Az ördögi, démoni erők a háttérben titokzatos módon húzód
nak meg. Érezzük a tőle való függésünket, ami megnyilatkozik 
szenvedély, betegség formájában. A lelki életünket összekuszálja 
úgy, hogy nincs kivezető utunk. A sátán olyan erővel tart fogva, 
hogy nincs számunkra menekülés. Ha minden erőmet is összesze
dem, akkor is gyöngének bizonyulok. Hiába kérem őt, nem en
ged el. Alkuszom vele, talán egy pillanatra kiereszt karjai közül, 
de csak azért, hogy azután annál görcsösebben szorítson ma
gához.

A részeg, az iszákos szenvedélyének a rabja. Ügy szeretne 
ettől az átoktól menekülni, amelyről tudja, hogy árt az egészsé
gének s a családját is romlásba viszi. Hiába, nincs ereje hozzá. 
Alkudni kezd az alkohollal, hogy hetenkint csak kétszer veszi a 
szájába. A kártyás azt mondja, hogy pengő helyett csak filléres 
alapon fog játszani. A démoni erők kötelékeit azonban nem le
het ilyen módon elszakítani. Belzebubbal, a démonok fejedelmé
nek a segítségével az ördögöket nem lehet kiűzni.

Az ördögi erők küzdelmének a szintere azonban nem csak 
az egyes ember lelke és élete. Világnézetek harcában, népek, 
nemzetek összeütközéseiben is nyilvánvaló lesz. Pál apostol Efe- 
zus 6, 12-ben az ördög támadásairól azt mondja, hogy a mi har
cunk nem a vérrel és testtel szemben van, hanem vezetőségekkel, 
hatalmakkal szemben, a sötétség világuraival szemben, a gonosz
ság mennyben levő telkeivel szemben. A kommunizmus, a totális 
államrendszerek, a faj problémája, az Übermensch, a vér mit* 
hosza, a túlfűtött nacionalizmus mind megjelennek a világ fóru
mán. Mintha szabadjára engedett démonok lennének. Egyiket a 
másik ellen ki lehet játszani. De magunkat csaljuk meg, ha azt 
hisszük, hogy a kérdés megoldható a divide et impera elve alap
ján. A fajok csatájának az előestéjén állunk, mikor a fehér, a fe
kete, a sárga ember áll majd egymással szemben. S mi azt hisz- 
szük, ha mentül több ágyút öntünk, ha minél több lesz a repülő
gépünk s a tengeralattjárónk, annál biztosabban mienk a béke. 
A világot az ördög becsapja s az nemcsak elhiszi, sőt hirdeti is 
azt a hazugságot: Si vis pacem, para bellum.

A prédikációnknak a másik feladata az lesz, hogy feltárjuk 
hallgatóink számára annak a lehetőségét, hogy mikép lehet az 
ördög hatalmát megsemmisíteni. Jézus ezt a 21. 22. versben ha
sonlattal világosítja meg: A hatalmasabb megkötözi a hatalmast 
és elveszi annak minden fegyverét. Jézus a sátán birodalmába 
betört és ott diadalmaskodott. Christus triumphator. önámítás 
az, hogy az egyik démont a másikkal meg lehetne semmisíteni, 
hogy a gonoszt a gonosszal lehetne legyőzni. A rosszat jóval le
het csak meggyőzni. Jézus az Isten ujjával űzte ki a gonosz lel
keket. Ezzel pedig az történt, hogy az istenellenes uralomnak
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vége lett s annak a helyét az Isten országa toglalja el. A jó  erő
sebb a gonosznál.

Ha Jézus az a szabadító, akinek a hatalma és ereje megdön
tötte az ördög birodalmát, akkor benne bízzunk, egész szívvel 
hozzá szegődjünk. Nem lehetünk közömbösek, vagy semlegesek. 
Nekünk választanunk kell! Nem szolgálhatunk két úrnak. Vagy 
Jézus, vagy a sátán! Tertium von datur. Még semlegesség sem.

Az ördög hatalmának a megsemmisítését még nem jelenti 
az, ha a gonosz kiűzetett a szívünkből, ha azt Jézus segítségével 
és erejével száműztük is az emberi társadalomból. A sátán körül
jár. Az ellenség vissza akarja azt a földet foglalni, ahonnét kiűz
ték. Jézus egy önmagától értetődő igazságra utal rá, mikor azt 
mondja, hogy a sátán visszatérhet elhagyott helyére. Sőt hét tár
sat is vihet magával. S ahová visszatér, annak az embernek végül 
is rosszabb dolga lesz, mint első ízben volt. A sátán helyét nem 
szabad üresen hagyni. Oda a jónak, az igaznak kell bevonulnia. 
A tüdőbeteg a szanatóriumban megszabadul azoktól a bacillu- 
soktól, melyek betegségét okozták. De ha ismét nedves, egész
ségtelen lakásba megy, szinte bizonyos a visszaesés. Nem elég, 
hogy megmenekült a bacillusoktól, hanem valami másnak, jobb 
vérnek, új sejteknek kell azoknak a helyébe kerülniük. Az ifjúsá
got megszállta a léhaság, a könnyelműség démona. Kártya, ivás, 
detektív regények, erotikus könyvek olvasása merítik ki minden 
idejöket. Csak fél munkát végeztünk, ha Isten igéjének az erejé
vel meggyőztük a léha élet veszedelmeiről. A visszaesés minden 
órában megtörténhetik. Azért valami pozitívumot kell adni. Kártya 
és ivás helyett nemes szórakozásokat, pornografikus könyvek he
lyett, lelket nemesítő irodalmat. Vallásos összejöveteleken az if
júsággal való foglalkozást s annak a lehetőségét, hogy ilyen 
alkalmakkor ők is szerepeljenek.

Jézusnak a munkája nemcsak abból állt, hogy felvette a har
cot a sátán és annak az országa ellen, hogy a démont kiűzte az 
emberek szívéből, hanem megtölti az emberek szívét isteni erő
vel és szeretettel. Isten országát hozza miközénk.

Említettük, hogy napjainkban nehéz feladat az ördögről pré
dikálni. Mikor Jézus az ördögöt kiűzte, a tömeget a csodálkozás 
fogta el. De a csodálkozás mellett megnyilatkozott a kritika is. 
Egyesek égi jelt kívántak. Vagyis többet, még valami csodálato
sabbat. Mások-azzal gyanúsították, hogy az ördögök fejedelmé
vel, Belzebubbal cimborái. Mikor pedig Jézus az ördögtől és an
nak az országa legyőzéséről beszél, egy asszony a néptől han
gosan megszólalt és ezt mondotta neki: Boldog méh, amely téged 
hordozott.

Jézus számára nem fontos, hogy őt kritizálják, hogy előtte 
az emberek extazisba essenek. Jézus számára, de mireánk nézve 
is az a legfontosabb, hogy akik az Isten beszédét hallják, azok 
azt meg is tartsák. Isten igéje lesz az a lelki fegyver, amivel nem
csak küzdhetünk a sátán uralma ellen, hanem diadalmaskodha-
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tünk is. Ezért vegyétek fel az isten teljes fegyverzetét. Efeziis 
6, 13— 19.

*
Ez a meglehetősen hosszú evangéliumi textus 5 részre oszt

ható, melyek közül mindegyik alapigéül szolgálhat egy-egy pré
dikációnak.

Az első a néma meggyógyításáról szól. A némaság mint dé- 
monikus betegség, alkalmat ád arra, hogy szóljunk arról a rette
netes állapotról, mikor az ember nem képes vallást tenni bűnei
ről, a szívét, a száját nem tudja elhagyni az imádság, nem tudja 
dicsérni és áldani az Isten nevét. Jézus segít ebben a nehéz 
helyzetben.

A második rész — a perikopa központja — a Sátán orszá
gának a hatalmasabb, az erősebb által való legyőzéséről szól. 
A hősiesen küzdő keresztyénség szembe helyezkedik az ős ellen
séggel, melynek „Nagy a serege, csalárdság fegyvere" és diadal
maskodik, mert Jézus a vezére.

A harmadik rész a 23. vers: Aki nincs velem . . .  alapigéje le
het a keresztyén határozottságról szóló prédikációnak. A vallás 
dolgaiban nincs arany középút. Vagy barátja, vagy ellensége va
gyok Krisztusnak.

A negyedik rész a visszaesésről szól. Az ördögtől való meg
szabadulás után is könnyen olyan helyzet állhat elő, hogy az em
ber elbizakodik, erőtelen lesz s a gonosz hatalmak újból szolga
ságba hajtják. Jó  lehet a lélek kész,, de a test erőtelen. 
Vigyázzatok!

Az ötödik részben egy asszony kitörő lelkesedését Jézus a 
helyes irányba tereli, mikor azt mondja, hogy a legnagyobb bol
dogság Isten igéjének a hallgatása és megtartása. Örömmel fo
gadja, hogy anyját magasztalják. De mindennél fontosabb az 
Isten beszéde. Ez a rész alap igéje lehetne egy evangélikus szel
lemű Mária prédikációnak.

Llc. Flzély Ödön
somorjai lelkész.

A világosság gyermeke! legyünk.
Böjt 3. vasárnapjára. Délután.

Efezus 5, 1—9.
Csak akkor lehetünk a Krisztus követői, ha mint a világos

ság gyermekei járunk e világon. Jézus előtt sötétség volt a föl
dön. A 8-ik vers szerint: Valátok régen sötétség. Vagyis nem csak 
a világra borult a homály, de az ember egész élete, minden meg
nyilatkozása, gondolkodása, beszéde, cselekedete azt mutatta, 
hogy a sötétben botorkált s nem követhette az isteni világossá
got. De az Isten megszabadított minket a sötétség hatalmából és 
átvitt az ő szerelmes Fiának országába. Kolossé 1, 13. Jézus meg
világítja értelmünket, fogékonnyá teszi a szívünket és erőt ad
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a jó  és az igaz teljesítésére. Úgy, hogy akik eddig sötétség vol
tunk, most világosság leszünk az Ürban.

De nemcsak Jézus előtt volt az a szomorú helyzet, hogy a 
világ s az emberek „sötétség11 voltak. Ma is ez a helyzet Jézus 
nélkül. Azért amikor szent igéink sorra figyelmeztetnek, hogy 
úgy járjunk, mint a világosság gyermekei, akkor ezzel az intés
sel azt akarják kifejezésre juttatni, hogy még mindig nagy a 
sötétség hatalma, hogy sokan járnak az emberek közül a sötét
ségben s azért a keresztyéneknek példát kell mutatni, hogy mit 
jelent a világosság gyermekének lenni.

Hogy miben nyilatkozik meg a sötétség hatalma, azt felso
rolja a 3, 4, 5. vers. A parázna, a tisztátalan dolgoknak az a ter
mészete, hogy már a róluk való beszéd és gondolat is fertőz. 
A kezünket naponkint többször megmossuk, mert tudjuk, hogy 
a szennyes kéz undorító és sokféle betegségnek lehet az okozója. 
De a trágár beszéd, a kétértelmű viccek, az újságok sikamlós 
cikkei, az erotikus képek is beszennyezik a lelkünket. Nagy a sö
tétség hatalma! Azért a tisztátalant, a paráznát, a fösvényt bál
ványimádónak nevezi az apostol. Aki pedig bálványimádó, lebo
rul idegen istenek oltárán, annak nem lehet öröksége a Krisztus
nak és az Istennek országában.

Sokan járnak az emberek közül a sötétségben. A sötétség 
országának a fiai pedig a világosság fiait csábítják. Azért kéri és 
figyelmezteti az apostol őket: Senki titeket meg ne csaljon üres 
beszédekkel és ne legyetek részesei ezeknek. Mert ezekért jön az 
isten haragja a hitetlenség fiaira.

A világosság gyermekeinek azonban nemcsak az a köteles
ségük, hogy távol tartsák magukat mindattól, ami a sötétség 
megnyilatkozása, hanem nekik meg kell azt mutatniok, példát kell 
adniok, hogy mit jelent a világosság gyermekének lennie.

Az első, amivel ezt megmutathatjuk, hogy mint szeretett 
gyermekek az Isten követői leszünk. Az eredeti szövegben ez van: 
mimetoi tou Theou,ami annyit jelent: az Istent utánozni. A gyarló 
bűnös ember Istent nem utánozhatja. De követheti azt a példát, 
amit mutatott Isten szeretetével a bűnös világgal szemben. Az 
ember annyiszor elfordult az Istentől. De Isten nem akarja a bű
nös halálát, hanem, hogy megtérjen és éljen. Szeretetből küldte el 
Fiát a Jézus Krisztust, aki érettünk áldozatul adta magát Istennek 
kedves jó  illatul. A szeretetnek ezek a példái arra intsenek, hogy 
csak ezen a módon lehetünk Istennel és embertársainkkal össze
köttetésben. így azután csakugyan bizonyságot teszünk arról, 
hogy mint szeretett gyermekek az Isten példáját követjük.

A szeretet, a jóság gyakorlása bizonyítja, hogy a világos
ság gyermekei vagyunk. Ez azonban nem jelenti azt, hogy pár 
pengővel, egy-két szeretetcsomaggal, viselt ruha és cipő elaján
dékozásával ennek a parancsolatnak eleget tettünk. A jóság, a 
szeretet nyilatkozik meg abban is, hogy gondoskodásunk kiter
jedjen felebarátaink lelki életére. Arra is szakítsunk időt, hogy 
embertársaink életébe a jó . az igaz, a nemes gondolatokat be



plántáljuk. Foglalkozzunk velük, hogy az Igének ne csak hallga
tói, hanem a megtartói is legyenek. Ennek azután az lesz a követ
kezménye, hogy a szív eltelik hálaadással. Ahol pedig hálaadással 
telik el a lélek, ott nem lehet ocsmány beszéd, bálványimádás, ha
nem embertársainkkal szemben a szeretet, Istennel szemben pe
dig a köszönet. Visszataszító látvány az olyan oltár, amelynek az 
egyik oldalán tisztán lobognak a fénylő gyertyák, a másikon pe
dig füstölnek és tisztátalanul égnek. Az emberi szív is oltár, me
lyen nem éghet az Isten szeretetének a tüze s ugyanakkor a tisz- 
tátalanság, a fösvénység s a bálványimádás füstje terjeng rajta.

Ügy járjunk, mint a világosság gyermekei s akkor mind in
kább kisebb lesz a sötétség hatalma s mind többen megismerik 
és áldják a világosság gyümölcseit: a jóságot, az igazságot és az 
igazlelkűséget. A világosság gyermekeinek pedig akkor fognak 
méltán nevezni, ha egész életünkkel, vagyis gondolatainkkal, sza
vainkkal és cselekedeteinkkel teszünk arról bizonyságot. Ügy 
fényljék a ti világosságtok az emberek előtt . . .  Máté 5, 16.

Llc. Fizély Ödön
somorjai lelkész.

Ismét elvonula.
Böjt 4. vasárnapjára. Délelőtt.

János 6, 1— ló.

Ragaszkodó, lelkes férfisereg veszi körül Jézust. Mégsem 
halljuk az ajkáról, hogy megelégedett, hogy boldog. Az evangé
lium azt jegyzi fel róla, hogy elvonul e tömeg elől. És már má
sodszor teszi meg ezt. A túlsó parton Galileában is ugyanezekkel 
az emberekkel van együtt s tanítványaival átjön a tengeren, őket 
otthagyja. Különösen hat Jézusnak ez a magatartása. Az elveszett 
juh példázatában nemcsak tanította, de hivatásaként be is töl
tötte, hogy egyetlenegy elkallódott életnek is utána ment fárad
ságot nem kiméivé, nem sajnálva. Tanítványait is így gyűjtötte 
össze. Most pedig akkora tömeg ember veszi körül, mint máskor 
soha. Mi Jézus nagy sikerének könyvelnénk ezt el. Merthiszen ez 
a tömeg nem azokból állott, akik szemébe vágták, hogy Belze
bubbal űzi az ördögöket, vagy akik jeruzsálemi bevonulásakor 
megháborodva kérdezik: „Kicsoda ez?“ És nem is olyanok voltak, 
mint názáreti honfitársai, akiknek hitetlensége miatt nem tudott 
csodát tenni. Utána siető, ragaszkodó emberek volak. Ö elvonult 
előlük.

Nincsen egy elismerő, biztató szava a számukra. Pedig énéi- 
kül senkit sem bocsátott el. A bűnös nőt feloldozza szégyenteljes 
múltjának vádja, terhe alól. A kananei asszonyt szeretettel bo
csátja el: „óh asszony nagy a te hited!1* Ezek elől pedig szinte 
menekülve elvonul. És ez az elvonulása nem azt jelentette, hogy 
áldott munkáját elvégezte nálok, hanem hogy igyekezete ku-
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a Golgotára vezet. Ártatlan, szent életét fogja odahelyezni a ke
reszt oltárára mindenek váltságául. A lábainál időző tömeg, csak 
a testi kenyeret látja. Annak csodálatos előállása és bősége felett 
fellelkesedve meg akarja fogni, hogy királlyá tegye. És Ő ismét 
elvonula.

Nem kétséges, hogy Jézussal meg lehetne oldani a szociális 
problémákat, amelyek ijesztően merednek a szemünkbe s élesen 
belevágnak a mai ember lelkiismeretébe. Ővele emberibbé, elvi
selhetőbbé lehetne tenni mindenki számára ezt a földi életet. És 
kötelességünk is belevinni hétköznapjainkba és valósággá tenni 
azt, amit Ö kíván és tanít. De újra Tőle való elszakadást jelentene, 
csak ezt, csak ennyit várni Jézustól. Örök javakat hozott Ö ne
künk. E földi életben minden a legértékesebb, a legszükségesebb 
is csak eszköz, csak jel, amely az Ő örökkévaló javaira mutat: 
„A mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, megáldoztatott érettünk.“ 
I. Kor. 5, 7. „És Ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért; de nem
csak a mienkért, hanem az egész világért is.“ I. Ján. 2, 2.

Ne csak addig kísérjük el Jézust ragaszkodásunkkal, hol testi 
bajainktól csodálatosan megszabadít, ideigvaló javakat osztogat, 
mert akkor minket is magunkra hagy tépelődéseinkkel, vágyaink
kal. Kísérjük el a Golgotára, telepedjünk le keresztje alá, akkor 
lesz ő  tökéletes megoldás, szabadulás, élet a számunkra.

Rőzse István
nyíregyházai lelkész.

A szabadoséi vagyunk.
Böjt 4. vasárnapjára. Délután.

Galata 4, 21—31.
Az apostol képletes beszédben magyarázza az Istennek a vi

lággal a Jézus Krisztusban kötött újszövetségét. A két asszony 
a két szövetségnek, a két egyháznak a képe. Nagy kérdése volt 
ez a Galátiában élő keresztyéneknek. Túlnyomó részt zsidókból 
lett keresztyének voltak. A törvény és kegyelem közötti külömb- 
séget felfogni nehezebb volt nekik, mint a pogányokból lett hí
vőknek. Közben zsidóskodó tévtanítók is zavarták lelkiéletüket. 
Az apostol féltő szeretettel a segítségökre siet, hogy a törvény 
szolgaságának, kényszerének a korlátáiból, a Krisztusban adott 
szabadságra vezesse el őket. Általok is ismert szentírási példákra 
hivatkozva megállapítja az egyedül követendő tanulságot: Atyám
fiái ti a szabadoséi vagytok! Az újszövetség tagjai. Krisztus sza
badságának boldog részesei.

Újszerű, ránknézve is érvényes tanulság ez. Az ember sorsa 
a szolgaság. Pusztító háborúk, koronákat, trónusokat porba 
döntő forradalmak, a szolgaság megszüntetéséért vannak. Ez az 
állapota az embernek azonban megmarad akkor is, ha a legmaga
sabb állást tölti be, a legnagyobb jólétben dúskál, mert mig a
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követői előtt. De mégis van ebben a Krisztus-kérdésben valami 
megszomorító és megdöbbentő. Ugyanis az a véleményem, hogy 
aki valamilyen politikai vagy faji oknál fogva kinyilvánítja az UR 
Jézus Krisztustól való elfordulását — az már előbb, még mielőtt 
lángra lobbant volna a fajgyűlölet — elfordult Megváltójától. 
Vagyis válságok és világi mozgalmak nem okozhatják azt, hogy 
valaki elforduljon Krisztustól, hanem csak nyilvánvalóvá teszik 
azt, hogy ki milyen érzéssel viseltetik az UR Jézus Krisztus iránt: 
hogy vájjon csak felületesen ismeri az URat és tehát valami cse
kély indításra könnyen el is hagyja, vagy egész lelkiélete benne 
gyökeredzik-e és tehát Megváltójától semmi sem szakíthatja el.

Kétségtelen, hogy ilyen válságos időben bármelyikünk köny- 
nyen kerülhet olyan helyzetbe, hogy véleményt kérdeznek tőle 
a Krisztus felől, könnyen megeshetik, hogy nagyon komoly körül
mények között bizonyságot kell tennie a Krisztusban való hite 
felől. De még ha ilyen helyzetek nem fordulnának is elő, akkor 
is e jelen idő szorongat mindegyikünket, hogy komolyan meg
vizsgáljuk helyzetünket és viszonyunkat az UR Jézus Krisztushoz. 
A Krisztus kérdés életkérdés számunkra: más az életünk vagy 
másként kell hogy alakuljon életünk, ha hiszünk a mi URunkban 
és másként alakul és más cél felé halad életünk, ha nem hiszünk 
Ő benne és nem hiszünk az Ő igéinek.

Nagyon sok ember úgy látja legjobbnak, ha semleges marad 
az URral szemben. Az az elgondolása, hogy megad neki minden 
tiszteletet és imádást is, de életközösségbe nem lép vele — hatása 
alól kivonja magát. Erre nézve mondja Luther: „Azt ugyan szí
vesen megengedik neki, hogy a Jézus Krisztus nevet viselje, azon
ban, hogy valósággal viselje, amint az angyal azt megnyilvánitja: 
Mt. 1. 21., Luk. II. 10, 11. — azt nem tűrik el, inkább elátkozzák 
igéjét és eretnekekként üldözik és öldöklik azokat, akik azt tanít
ják és vallják és ha kezük között volna ő maga, — újból ke
resztre feszítenék őt.“

Végeredményben meg kell ismernünk, hogy az UR Jézussal 
szemben senki sem maradhat semleges. Ö az élet URa, igéje 
világosság és tűz, amely mindent támad és megsemmisít, ami el
lenáll — ilyen erővel szemben semleges nem maradhatsz. Sőt az 
UR igéje nem tűri a külső, felületes jámborságot sem — hanem 
letépi azt mint a fátyolt, amely valami rútságot takar — hogy 
kénytelen vagy előtte mezítelen valóságodban megállani. . .

Aki közületek figyelmesen hallgatta a felolvasott igéket, az 
kétségkívül arra gondolt, hogy az UR között és azok között, 
akikkel beszél — súlyos szakadás mutatkozik. Nyilvánvaló, hogy 
nem hit, hanem gyűlölet áll vele szemben. Mégis ugyanennek a 
fejezetnek a 30. és 31. versében olvassuk: „Amikor ezeket mondá, 
sokan hívének ő benne. Monda azért Jézus a benne hivő zsidók
nak . . .  „íme hittek benne és mégis — milyen súlyos, gyűlölet
teljes szavakkal illetik, — mégis végül köveket ragadnak, hogy 
agyonkövezzék. Van tehát hit, amely csak hangulat, csak lenge 
megindultság, amely hamar elszáll, amely mögül a hitetlenség,

152



153

az egész bűnös természet hamar előtör, ha az UR közelebb akar 
lépni, ha megváltó Igéjével és jóságos kezével döntő módon akar 
az életbe benyúlni, hogy szabadítson, hogy magához vonjon.

Ez az a helyzet, ez az az igazi Krisztusválság, amelyben az 
UR Jézus szabadító szeretete vallomásra késztet, féltő szeretettel 
ostromol: „Miért nem hisztek ti nékem?11

Most, amikor az UR Jézus szenvedésére fordítjuk tekinte
tünket — ez a kérdés úgy áll előttünk, mint az UR Jézus Krisztus 
lelki szenvedésének oka. Hiszen már egy szülőnél is a legrettene
tesebb kín, ha hálátlan gyermeke visszalöki ölelő karjait, kigú
nyolja szerető tanácsait — de akkor milyen mérhetetlen fájdalom 
az ÜRnak, a Szabadítónak, hogy akikért jö tt —  nem akarnak 
róla tudni, nem akarják a szabadítás igéit befogadni.

Arra kell gondolnotok, hogy minden szívnek, amely az UR 
Jézust ismeri — kell ilyen válságba jutnia. Hogy mindegyiktek- 
nek életébe belehangzik az UR fájdalmas kérdése: „Miért nem 
hiszel nekem?" Oh állj meg Testvérem és felelj e kérdésre, mert 
láthatod az igéből, hogy ez döntést hozó kérdés. Feleleteddel 
vagy elfordulsz végképp Szabadító URadtól, vagy teljesen oda
adod magad neki.

Egy neves tudós azt mondotta Jézusról, hogy ő az „egészen 
más.“ Élete, cselekedetei, igéi — nem bűnös természetben, nem 
sötétségben gyökereztek. Annak a fejezetnek elején, amelyben 
a felolvasott igék foglaltatnak, — a nép vezetőit, az írástudókat 
és farizeusokat súlyosan megszégyeníti az UR és meggyőzi őket 
sötét, bűnös voltukról. Igénk elején pedig nyílt kérdést tesz: „Ki 
vádol engem közületek bűnnel?" így emelkedik ki az UR az em
beri megítélés méreteiből — igy álí előttünk mint mocsoktalan, 
mint szent, akinek az emberi bűnhöz köze nincsen. íme ezért nem 
hisznek neki, ezért gyűlölik. Mert az ember szereti bűnét, szereti 
azt, aki vele együtt bűnben, sötétben vergődik. A pajtást, a bűn
ben társát szereti, — a szenttől távol tartja magát. A pajtással út
közben együtt menve, elfelejted Te is, hogy a kárhozat felé vezet 
utad — de ha a szenttel mégy, akkor eléd áll állapotod egész 
súlyossága. Földi bűnösök között nincs vágyad a szabadulásra, 
önmagadtól való szabadulásra, de ha az UR Jézus személyének 
szentsége, tisztasága áll előtted, akkor vagy elfutsz, vagy lebo
rulsz, hogy szabadulásért könyörögj. És kár elfutnod — mert 
hiszen a Te URad büntelensége nem kárhoztatásodra adatott, 
hanem hogy tiszta és ártatlan báránya legyen Istennek, a Te meg
váltásodra. Nem kárhoztatni akar a tiszta, hanem megmenteni, 
nem messze föléd emelkedni, hanem lehajolni, hogy lábaidtól 
fogva tisztára mosson.

Azután nem hiszel a Te URadnak, mert igazságot szól. Itt 
emberek között hamar feledésbe menő, hazúg és jelentéktelen 
beszédet hallasz. Minden, ami körülvesz: álnokság, tettetés és 
sötét erők munkája — és most szól az UR. Azt mondja: „Én va
gyok az igazság." Azt mondja: „Ég és föld elmúlnak, de az én 
beszédeim semmiképpen el nem múlnak." Azt mondja: „Beszédem



Isten beszédje." Az UR Jézus igéi ugyan végtelen szeretetből fa
kadnak, de ha szívedbe hatolnak, akkor égetnek, vádolnak, le
győznek. Igazság az Ő szava. Azért menekül mindenki, aki emberi 
természetének hazúg lényéből valamit meg akar menteni. Oh 
higyj az Ö igazságának — amit igéje benned összetör — csak 
ellenséged az, amely szívedben tanyázik. És itt maga az UR fo
kozza a válságot: Istentől való, Isten gyermeke, aki hisz neki, aki 
életébe engedi igazságát, — az ördögtől való, aki szavát nem hall
gatja. Ez a megkülönböztetés nem egy igeolvasás idejére szól, 
hanem örökre. Azért hadd legyen az UR igéje a Te igazságod 
is — hadd formáljon át Téged új és igaz életre — higyj neki!

Kedves Testvéreim! Az ember általában a fenségest, a min
denhatót és örökkévalót csak tündöklő köntösben, csak dicsősé
ges környezetben tudja elképzelni. Aki nagy és győztes hadse
reget vezérel, aki tündöklő koronát viselve trónusán ül magas
állású környezetben — attól várnak, attól fogadnak az emberek 
ajándékot, — annak beszédét alázatos figyelemmel hallgatják. 
Az UR azonban igéit a külső hatástól — az elmúló emberi díszek
től távol tartotta— nem illik az örök értékhez múló disz! Ő isteni 
adományt adott — igéje élet és életet nyújt azoknak, akik elfo
gadják. Ám a földi tekintély előtt meghajlók a szolgáló szerete- 
tet, a porig hajló isteni fenséget nem fogadják el. Az alázatos 
külsőn, amely magasztost igér: „ha valaki megtartja beszédemet, 
nem Iát halált soha örökké" — megbotránkoznak, — nem hisz
nek. Milyen megrendítő, hogy az ember önmagáért az igazságért 
nem hisz, hanem csak díszes köntösbe bujtatott szavak előtt haj
lik meg. Te tudod — hogy Jézus még jobban megalázkodott, 
mert keresztfán, az átok fáján csüngött. De te azt is tudod, hogy 
mindezt érted tette. Miért nem hiszel tehát? Oh fogadd el Őt, aki 
ily nagyon megalázkodott, hogy Téged megszabadítson, hogy az 
ő megalázottsága a gúnyban és vereségben való élete által neked 
örök életet adjon. Fogadd el az Ö — az élet szavát. Ámen.

Móhr Henrik
budapesti lelkész.

Az ig az  főpap.
Böjt 5 . vasárnapjára. Délután.

Zsid. 9, 11—15.

Az Isten kiengesztelése, a bünbocsánat elnyerése — ez volt 
forró vágya annak a nagy tömegnek, amely bűnei miatt sírva és 
hangosan jajgatva állt az ószövetségi sátor körül. Zokogással 
kísérték a főpap imáját és cselekvényét, amellyel a bárányt áldo
zatul bemutatta Istennek. Azután várakozásteli csend volt, míg 
a főpap a szentek szentjébe lépett. Lélekzetvisszafojtva várták, 
míg a főpap ruháján lévő csengők halk csengése hirdette, hogy 
már jön, hogy hirdessen bűnbocsánatot az áldozattal megengesz
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telt istentől. És miiyen örömujjongás és testvéri Összeölelkezés 
tört ki e bűnbocsánat hirdetése nyomán!

Mégis bármily fenséges volt az ószövetség népének engesz
telési napja és cselekvénye — csak kép, csak remény kifejezése 
volt ez az igazi engesztelésre, az igazi főpap művére. Olyan volt 
mint a csillag, amely sötét éjjelen hirt ad az eljövendő napról, 
amelytől fényét veszi.

Az igazi főpap Krisztus. Ő — a bűntelen és szent állt Isten 
elé értünk. Az Ö világot átfogó szeretete elfedezi Isten előtt a 
bűnök tömegét és rútságát és az Ö értünk könyörgő szava az 
Atya szívéhez hat. Izrael népének főpapja két vállán viselte Izrael 
népe 12 törzsének nevét, hogy állandóan Isten előtt hordozza 
őket. A mi főpapunk — az Ür Jézus — minden egyes hívének 
nevét viseli Isten előtt. Főpapi imájában (Ján. 17.) maga mondja 
Isten előtt, hogy övéiért könyörög és mindazokért is, akik benne 
hisznek majd. Ő az övéivel örökké egységben, szent közösségben 
kíván maradni. Milyen csodálatos is ez — lejön a földre az ő égi 
fenségéből a mi főpapunk, hogy itt a bűn sötétségének közepén 
könyörögjön értünk, szegény, elveszett emberekért.

De nemcsak könyörgött értünk, hanem a főpap legjelentő
sebb tisztét is végezte — áldozatot mutatott be értünk. Olyan 
áldozatot mutatott be, amellyel Istent — a mi égi Atyánkat 
örökre kibékítette és amellyel végkép megszüntette az emberi
ség legnagyobb nyomorúságát: a bűn hatalmát és a bűnből az 
emberiségre szakadt átkot.

Az ő áldozata nélkül az emberek mind elveszett és elkárho- 
zott tömeg maradtak volna. Sem művelődés, sem valamilyen em
beri hatalom ezen nem segíthetett. Isten maga az, aki mindazt, 
aki megszegi törvényét, megátkozza. Embernek átka is rettene
tes cselekedet. Rettenetes, ha egy szülő megátkozza gyermekét! 
De ez mégis csak kívánság — amely még nem bizonyos, hogy 
teljesedik-e. Azonban az Isten átka, amely minden bűnös cseleke
detet követ: valóság, amelyet nem kerülhet el senki sem. Bele
vetheted magad a világ zajába és gyönyöreibe — el is felejthe
ted bűnös voltod ezen rettenetes következményét — ám el nem 
kerülheted. Eljön reád. Rémülettel fogsz felébredni az ítélethez. 
És nincs az emberek között senki sem, aki ettől a végzettől meg
szabadíthatna.

Annál megrendítőbb ez, mert hiszen, aki bűnt cselekszik — 
az a bűn rabja. Hasztalan igyekszik maga is harcolni a bűn ellen, 
nincs menekülése. (Róni. VII.) Tehetetlenül vergődve áll szem
ben a bűn hatalmával, amely testét-lelkét eltölti és megrontja és 
alkalmatlanná teszi arra, hogy reménye legyen. Milyen rettene
tes is a bűn rabságában sínylődő ember sorsa: élet vágyával van 
telve és nincs életreménysége.

És most tudjuk — hogy az Ür Jézus megcselekedte! Az Isten 
szent, tiszta és ártatlan bárányát — önmagát áldozta oda értünk. 
Vére hullott, hogy tisztítson — élete elszállt, hogy életet ad
jon — oh hol van még, aki így szeretett volna Téged és engem?
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Vérnek kell folynia a bűnért, átkozottnak keli lennie a bű
nösnek — nos Ü vérét hullatta bűnödért és az átok fáján csün
gött éretted. Ez a nagy szabadítás, amelyről most már az ige 
ujjong és amelyet minden halottunknál is hirdetünk a temető
ben: aki engem, elveszett és elkárhozott embert minden bűntől 
megtisztított, a halálnak és ördögnek hatalmától megszabadított!

Ám kell, hogy tudjad Testvérem, hogy nem a halálban szaba
dít meg, hanem itt életed útján! Kell, hogy megismerjed, kell, 
hogy örvendezz annak, kell, hogy minden élményed és életese
ményed között a legnagyobb legyen: Krisztus engem áldozatával, 
Istennel megbékített, vérével minden bűntől és bűnös lényemtől 
megszabadított, hogy Ő benne új életben éljek és szolgáljak 
immár nem a sötétségnek, hanem Istennek.

Ki megy most már reménytelenül az élet vándorútján? Kinek 
nem ad erőt az örök élet ígérete, hogy megálljon kísértések és 
szenvedések között? Kinek élete nincsen éltéivé szent bizonyos
sággal és örömmel? Csak az marad szegény és rab és reményte
len, aki e csodás és örökérvényű áldozatot nem fogadja el, aki a 
könyörülő Főpaptól elfordul. Tudom, hogy ilyen sötét sereg 
megy végveszedelme felé. De Te miért lennél köztük — hiszen 
Urad szeretete hív! Áldozatát érted meghozta — fogadd el szaba- 
dítását és az új életet! Ámen.

Móhr Henrik
budapesti lelkész.
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