
Csendes óra.

Vasárnaptól vasárnapig.
Hűséges Istenem! Atyám! Te sohasem szunnyadsz, sohasem lankadsz 

eh Te mindezideig munkálkodsz nemcsak a nappal fényében, hanem az 
éjszaka sötét csendjében is. Könyörgök Néked: tedd az én életemet is szün
telen való munkálkodássá. Tégy engem is a Te munkatársaddá, aki nem
csak a munkát, de a hozzávaló erőt is Tőled kapja. Add, hogy rajtam ke
resztül is a Te akaratod valósuljon meg hétköznap, ünnepnap egyaránt. 
Ámen.

Szenthárom ság vasárnap.
Június 1. Hogyan számlálod napjaidat? Zsoltár 90, 12.; Példabeszéd 6, 

6—11. Tréfás diák definíció az iskolai évről így szól: az iskolai év a vaká
ció kellemetlen megszakítása. Nem tartom-e titokban én is a vasárnapot 
a hétköznapok kellemetlen megszakításának? Ne csak a vasárnapokat tart
sam számon. Az én Uram a hétköznapjaimért is számon kér. Lassan lezá
rul az ünnepi félév, elközelg a nyár. Mit jelentenek ennek az időszaknak 
a hétköznapjai számomra? A lelkimunka leállását híveimnél is, nálam is, 
vagy lekigyarapodást, lelkifelüdülésnek napjait? Az előbbi elszegényedést 
von maga után, az utóbbi esetben nem hagy éhezni az f}r.

Június 2. Vannak-e tusakodásaid? II. Móz. 32, 30—32., Luk. 22, 31—32., 
Luk. 6, 12., I. Kor. 2, 3. Mózes népéért, az Ür a kiválasztandókért, majd a 
kiválasztottakért, Pál egy leendő gyülekezetért tusakodik. Vannak-e tusa
kodásaim vasárnaptól vasárnapig és vasárnapokon is még fel nem ismert 
és fel nem ismerhető választottakért, vagy már ismert elhívottakért? Ha 
tanítvány vagyok, akkor nem lehet más sorsom, mint a Mesteré volt. 
Tusakodásaimnak kell lennie. Nemcsak az anyagiakért való tusakodást 
ismerem?

Június 3. Szoktad-e felkeresni az Urat? Ján. 3, 1—2. Vannak-e olyan 
kérdéseim, amelyekre más nem adhat feleletet, csak az Ür? Mert Nikodé- 
musnak voltak. Reám nehezedtek-e már ezek a lelki kérdések annyira, hogy 
Hozzá kényszerítettek, mint ahogy N.-ra is ránehezedtek és az Úrhoz 
kényszerítették éjszaka idején minden előítélet és következmény ellenére? 
Ki tudnak-e szakítani ezek a kérdések megoldhatatlanságuk súlyával a hét
köznapok polipkarjaiból?

Június 4. Nikodémus, vagy Pálként állasz-e az Űr előtt? Ján. 3, 1—15.
Róma 11, 33—36. N. az Urat is csodálkozásba ejtő ámulattal és értelmet
lenséggel áll az Ür előtt. 4, 10. vers. Nem érti meg a lelki dolgokat, de 
nem is botránkozik rneg rajtuk, mint a Ján. 6, 60—61-beliek. A 2. versben 
kifejezésre jutó meggyőződését nem ingatja meg a nehézszívűsége. Nem 
az Ürban, hanem magában látja a hibát. És én? Lám, Pál milyen másképen 
áll az Ür előtt a szívéhez legközelebb álló és legmegoldhatatlanabbnak 
látszó kérdéssel: népe üdvözülésének és elvetettetésének kérdésével, amely 
ma 2000 évvel később sincs közelebb a megoldáshoz, mint az ő korában, 
legalább is a mi emberi véleményünk szerint. Pál mégis annyira belelát
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Isten titkaiba és gondolataiba, hogy a jelzett ige szavaiban a legnagyobb 
hálával és megnyugvással ismeri el Istennek minden kérdését javunkra 
előbb-utóbb megoldó bölcseségét és szeretetét.

Szenthárom ság u. 1. vasárnap.
Június 5. Mi az, ami elvon az Űrtói? Máté 6, 21., Luk. 19, 3, 8. Teg

nap Annak szolgáltam, Akinek „kell" szolgálnom, de ma és a következő 
napokon már azt tehetem és teszem is, amit a szívem diktál, amit „szere
tek" tenni. Nem annyira a vasárnapjaim, mint a hétköznapjaim mutatják 
meg, hog pásztor vagy béres vagyok-e. Jó lesz tisztázni önmagam előtt, 
hogy mi a szívem kincse? Zsolt 73, 25. Zakeusról mindenki azt hitte, hogy 
a pénz, vagyon és tévedtek. Rólam azt hiszik „talán", hogy Isten és az ő 
Igéje. Nem tévednek? Fii. 3, 7, 8.

Június 6. Szegénység. I. Tini. 5, 8., Máté 10, 37., Zsolt. 4. 7—9. Az 
evangéliumi papi szolgálat nagyon soknak közülünk nem nyújt gondtalan 
anyagi jólétet, különösen, ha gyermekeik szép számával is megáldotta az 
Isten a parochia lakóit. De azért mindaz, amit az enyéimről való gondos
kodás címén teszek, ezen ige (I. Tim. 5, 8.) lelke szerint való-e? Ha nem 
tenném, a „hit" megtagadását jelentené-e, vagy éppen azzal tagadom meg 
meg a hitet, hogy teszem és méltatlan vagyok Uramhoz, aki Máté 6, 33-t 
kötötte övéi szívére és az iránta való szeretetet tette mindenki és minden 
iránti szeretetem elé. Máté 10, 37. Találtam-e olyan vigasztalást, mint a 
zsoltáriró?

Június 7. Jómód. Máté 19, 16—24., Zsolt. 106, 15. Vannak közöttünk 
olyanok is, akiknek anyagiakban több adatott vagy azzal, hogy nincs gyer
mekük, talán hitvestársuk sem, vagy azzal, hogy ú. n. „zsíros" parochia 
birtokosai. Most akármelyik esetben azok közé tartozom-e, akik „többet 
engedhetnek meg maguknak", mint a népünk szokta mondani és meg is 
engednek maguknak, vagy azok közé, akik többet juttathatnak és juttatnak 
is másoknak. Módom ellenére is érzem-e, hogy az örök élet útján járok? 
Tudom-e, hogy ez nemcsak negatív (Máté 19, 18.), de pozitív magatartást 
is kíván (u. o. 21.). A gazdag ifjú az utóbbinál megtorpant a vagyona, jó
módja miatt. Vigyázok-e arra, hogy a jómódom lelki ösztövérséget ne 
okozzon?

Június 8. Sok munka. Márk 6, 30—31., Luk. 10, 38—42. A sokdolgú 
lelkészek közé tartózhatom. A belmisszió minden ágában tevékenykedhe- 
tem. Meg nem érzem a fáradságot, sőt Fii. 4, 17-tel dicsekedem. Igazam 
is van, de mégsem vagyok fáradhatatlan. Az Ür maga tartja szükségesnek, 
hogy övéi csupán maguk „puszta helyre" vonuljanak vissza és pihenjenek. 
A testi táplálkozásnál is káros a „futtában" való étkezés, hát csak a lelki 
táplálkozásom ne sínylené meg az örökös nyugtalanságot? „Alkalmas idő" 
kell ehhez is. Nem esem-e a Márta tévedésébe? Az is baj, ha a Krisztusért 
és miatt nem tudok vele lenni. Annak is szomorú következményei voltak 
már, hogy valaki mindig a családjáért fáradt, de soha sem ért rá a csa
ládjával lenni.

Június 9. Gyarapodni vágyás. Máté 26, 14, 15., Csel. 1, 18., I. Tim. 6, 
6—10., II. Móz. 16, 14—29., Példab. 28, 20., II. Kir. 5, 20—27. A Júdás lel-
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külete és szándéka ellen sem vagyok bebiztosítva. A gazdagodni vágyás 
engem is megkísérthet. Különben Júdás sem akart Jézus gyilkosa lenni. 
(Máté 27, 3—5.) A Krisztus közelében, a parochiák jövedelméből is voltak 
már, akik meggazdagodtak. Jó volna az ilyen vagyonok sorsát és az örö
kösökét figyelemmel kísérni. Júdáséban nem volt köszönet. Geházi gyó
gyíthatatlan bajt kapott. A pusztai Izrael fiainak habzsolásán sem volt 
áldás, mert elolvadt, vagy megbűzhödött a többlet. I. Tim. 6, 9. ás Példab. 
28, 20. megszívlelendő.

Június 10. Megelégedettség. Jel. 3, 14—18., Luk. 12, 19., Fii. 4, 11, 12.
Van kívánatos és nem kívánatos megelégedettség. Kívánatos az anyagiak
ban való megelégedés, „azokban, amelyekben vagyok". De nem kívánatos 
a lelkiekben való megelégedés: eltelés. Az előbbi az Atya szeretetét érző 
és benne hívő lélek tulajdonsága, az utóbbi a lelki alvás, vakság jele. Mind
két tekintetben megelégedett ember nincs. Vagy, vagy. Melyik oldalra tar
tozom? „Kend meg a szemeidet, hogy láss." Uram, add, hogy lássak!

Június 11. Ma a gazdag prédikál-e a lázároknak, vagy a Lázár a gaz
dagoknak. Luk. 16, 19—31., I. Ján. 4, 16—21. Nagyon kényes ennek a vasár
napnak előírt igéje. Hétköznapjaim munkája, szívügyeim, életmódom, gon
dolkodásmódom mind belejátszanak igehirdetésem hitelképességébe. Hí
veim, amellett, hogy épülnek az igehirdetésemen, ezen igéhez való viszo
nyomat is megállapítják. Kedvező-e ez rámnézve?

Szentháromság; u. 2. vasárnap.
Június 12. Szolgája vagy barátja vagyok az Úrnak? Ján. 15, 14—16., 

Gál. 4, 1—7., Ján. 8, 35., Luk. 16, 11., I. Kor. 4, 1—2. Ha ezeket az igéket 
elolvasom egymásután, akkor meg kell, hogy értsem a címbeli különbség- 
tételt, hogy mit jelent a baráti helyzettel és kapcsolattal szemben a „szol
gai" mivolt. Szolgai állapot és viszony az, ha titkokat, kijelentéseket nem 
közölhet velem az én Uram, csak kurta parancsokat, mert lelki kiskorú
ságban leledzem. A szolga addig dolgozik, amíg a háta mögött vannak és 
szorítják. Hogy tegnap is mi voltam és ma is mi vagyok, azt a mai nap
pal kezdődő foglalatosságaim, a köznapjaim mutatják. Ebből a szempont
ból vizsgáljam meg magamat vasárnaptól-vasárnapig.

Június 13. Mi érdekel hétköznap: szántóföld? Luk. 14, 18. Legtöb
bünk jövedelmének lényeges részét teszi éppen a szántóföldből kihozható 
jövedelem. Ennek jövedelmeztetése jó próbája lelkészi mivoltomnak. Azt 
már megállapíthattam, hogy híveimet a vasárnaptól vonja el a szántóföld 
és mindattól, amit ilyenkor az Ür az ő házában készített a hivatalosaknak. 
Hát engem meg nem von el ugyanaz a hétköznapokon az Úrtól és mind
attól, amit az Ür a köznapok csendessége idején készített számomra s raj
tam keresztül a hívek számára?

Június 14. Barom, pénz, vagyon? Luk. 14, 19. Faluhelyen szüleiben 
lévén a tanult embereknek, nagy választék nem lévén, ki másra bízzák sok
szor a közvagyonok (szövetkezeti stb.) kezelését és gyarapíttatását, mint 
a lelkészre De a fenti című mammonhoz nem csak a falusi lelkész találja 
meg az utat és az nemcsak a falusi lelkészt környékezi meg bizalmával, 
hanem a városit is. A mammon is szereti a megbízhatóságot. Szívesen
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állok-e ilyenkor szolgálatra készen, mindeneket megszégyenítő buzgóság- 
gal? Aztán az evangélium fényét viszem-e bele népem életébe és Uram 
szavát és beleszólását biztosítom-e ily esetekben is, vagy az evangélium 
világosságát oltják-e ki még az én életemből is és Uram szavát fojtják el 
az én szívemben is?

Június 15. Családom, hitvesem az Űrhoz von-e, vagy attól von el?
Luk. 14, 20. Most nem arra kell gondolnom, hogy enyéim vasárnapon 
rendszeresen felkeresik-e az Isten házát, a hívek közösségét, hanem arra, 
hogy hétköznapokon nem vonnak-e el engem az Űrtől és szolgálatomtól. 
A családom szabja-e igényeit, időtöltéseit, viselkedését, gondolkodását a 
lelkész családfőhöz és annak Úr-szolgálatához, vagy nekem kell alkalmaz
kodnom még szolgálatom ideje és mértéke, sőt formája tekintetében is az 
enyéimhez. A családom hogy gondolkozik e tekintetben: ők vannak velem 
együtt a népért és az evangélium szolgálatáért, vagy fordítva. Ezen álla
potom eggyel több ok-e arra, hogy az Űré legyek és szolgálatom betölt- 
sem, vagy egyik legfőbb oka annak, hogy nem vagyok az Úré. Esetleg 
nem én vagyok-e annak is az oka, hogy ők sem lettek az Űréi?

Június 16. ízleltem-e már én is azt, amit az Úr készített? Luk. 14, 15— 
16., 1. Kor. 2, 12—14., Zsolt. 34, 9. Nem indokolatlan, hogy ilyen kérdés 
is nekem szögeződjék. Hátha én is úgy vagyok, mint az egyszeri vendég
látó, aki nagy készséggel kínálgatja a vendégét, de ő meg sem ízlelte az 
ételt, amint kisült a végén azért, mert ő azt ki nem állhatta. Volt már 
lelkész, aki egy komoly hívő lelkipásztor prédikációit mondogatta el Vasár- 
napról-vasárnapra, amit a hívei is szerettek hallgatni és ugyanez idő alatt 
olyan bűnbe keveredett, hogy el kellett mozdítani az állásától hívei legna
gyobb megbotránkozására. Ha ízlelte volna azt, amit mások elé tálalt, nem 
történt volna vele ilyen sajnálatos eset. Hát én érzem és látom-e, hogy 
milyen jó az Ür? Kicsendül az ige hirdetésemből is mind az igen, mind a 
nem.

Június 17. Beletörődtem-e a templomom ürességébe vagy gyéren lá
togatottságába? Luk. 14 21—23. Ha „kóstoltam", ízleltem, „éreztem" az 
Úr jóságát, akkor nem. Az Ür buzgósága át szokott ragadni a szolgáira 
is, sőt fékezni kell, hogy ne túlbuzgólkodjanak. Máté 13, 24—30., Luk. 9, 
52—56., Gál. 1, 14., Fii. 3, 6., Csel. 9, 1—2. Voltam-e buzgó, talán túlbuzgó, 
ha mindjárt a célon túllövő is, mert ha nem, akkor Jel. 3, 15, 16. szerint 
a kiyetettség állapotában vagyok. Vagyok-e olyan buzgó, hogy Uram sza
vára nem várt és nem remélt vendégek után is megyek, csakhogy ne ma
radjon érintetlen az a sok jó, amit az Ür, az én Uram készített az őt sze
retőknek.

Június 18. Evilágban, de nem evilágból valóság jelei. I. Ján. 3, 13—18. 
Meglátják-e rajtam és nálam e jeleket: a nemcsak szavakkal, prédikációk
kal, de cselekedettel szeretés jeleit? Ehhez nemcsak az ünnep, de a hét
köznapok odaszentelésére is szükség van. Megérezték-e már nálam, hogy 
én bennem egészen más lélek lakozik, mint azokban, akik minden lelki- 
ismereti furdalás nélkül tudják egymást gyűlölni és tudnak haragudni egy
másra. Éreztem-e már emiatt ennek a világnak fagyosságát, elhidegülé- 
sét és gyűlöletét? Ha Krisztus barátja vagyok, nem fogom kikerülni az ő 
sorsát e tekintetben sem, mert nem kerülhetem ki. Ne is próbáljam ki
kerülni.
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Szenthárom ság; u. 3. vasárnap.
Június 19. Jézus tanítványa, vagy csak egy rendszer embere vagyok-e?

Máté 9, 9—13.; 5, 20.; 21, 28—32., Luk. 15, 1, 2.; 7, 36—50.; 18, 9—14.; I. Kor. 
1, 26—31. Ezek az igék teljesen világossá teszik előttem Ján 3, 16—18. ér
telmét. A mai társadalmi, gazdasági rendszer nálunk is sok erkölcsi, lelki 
és anyagi elnyomorodás okozója, sőt a fdekezetieskedés is. A gazdagok 
önzése maga után vonja a szegények gondolkodásának és magatartásának 
elnyomorodását. Melyik oldalon állok én? A napos oldalon sütkérezők, 
vagy az árnyékos oldalon gubbasztok, az erkölcsi bénák, aszkórosok, sán
ták, a nyárspolgári gondolkodás szerint is bűnösök oldalán? Az én Uram 
anélkül, hogy bűnpártoló lett volna, vagy demagóg „hitető", meg tudta 
menteni a lelkeket itt is, ott is. Nekem is ez a küldetésem célja.

Június 20. Tisztán látsz-e ezekben az időkben? Ézs. 2, 5—21. Ha 
Ézsaiás próféta tisztán látta az ökorabeliek bűneit, mely szerint nem csak 
a föemberek, de a kevélyszemű közemberek is bőnösek, akkor nekem 
is, aki az Ür Jézust és az ő bűnt leleplező kijelentéseit ismerem, tisztán 
kell látnom, hogy a társadalom tízezrei a „van", milliói meg a „nincs" 
miatt vétkeznek. Látnom kell, hogy mindkét részen levők bálvány
imádók és „telvék napkeleti erkölcsökkel". Hirdetnem kell, hogy ennek a 
vége csak megaláztatás lehet egész népünkre nézve.

Június 21. Merem-e képviselni a törvényt? Lük. 3, 19, 20. Keresztelő 
János merte a királlyal szemben is, annak ellenére, hogy akkor nem vol
tak olyan alkotmányos viszonyok, mint ma. Életével fizetett rá. Olyan bot
rányos sok közéleti nagyságunknak magánélete, hogy lehetetlen nem a 
törvény szigorával kárhoztatni. Tudom-e, hogy az én gyülekezetemben a 
legközelebb álló és leginkább szemelőtt lévő közéleti „nagyság", vagy 
szerényebben személyiség vagyok és engem szigorúbb mértékkel mérnék? 
Nekem a törvényt is képviselnem kell, de az én Uram értelmezése szerint.

Június 22. Merem-e képviselni az evangéliumot? Ján. 8, 1—11., Márk. 
3, 1—6., Luk. 14, 1—5. Nemcsak a törvény, de az evangélium képviselésé
hez is bátorság kell. Hiszen míg keresztelő János a törvény képviselésének 
áldozata lett, addig az én Uram az evangéliumé. Tőle elvárták volna, hogy 
a törvény szigorával sújtson le a nyilvánvaló bűnösökre, és ő mégsem 
tette, sőt a törvény kárhoztatását a vádolóknak fordítja ellene, hogy a 
vádlottat megtarthassa. Van-e nekem ehhez elég bátorságom? Nem akkor 
csattogtatom-e a törvény korbácsát, amikor evangélium kellene és nem 
akkor nyúlok az evangéliumhoz, amikor a törvény szigorúságával kellene 
lesújtanom? Aztán gyáva, önző érdekből való meghunyászkodás, ha erő
sekkel állok szemben, nem befolyásolnak-e, vagy ha gyengékkel állok 
szemben, nagy, idétlen nekihevülés nem ragad-e el az evangélium és tör
vény alkalmazásában?

Június 23. Megérzik-e, hogy ajkamon az Isten beszéde igazság? I. Kir. 
17.; II. Kir. 4, 8—10.; Ján. 4, 1—26. Az Ür övéi iránt csodálatos bizal
mat tud ébreszteni az emberi szívekben. Ján. 15, 20. d. Megnyilatkoztak-e 
már előttem emberi szívek, mint aki Isten Igéjével s életemmel nyertem 
meg bizalmukat? Ehhez nem elegendő a vasárnapi igehirdetés, ehhez hét
köznapi életem prédikációja is szükséges.
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Június 24. Nem érzem-e az eddigi 6 nap és a holnapi 7. nap közti 
nagy közbevetést? Luk. 16, 26. Szombat van. Holnap prédikálnom keli. 
Nem érzem-e, hogy egészen más világban vagyok és voltam eddig és egé
szen más világba kell átzökkennem, hogy holnapra készülhessek. Nem 
érzem-e az eddigi napok munkájának és gondolatainak a holnap mondan
dókkal való ellentétességét és idegenségét? Nem szorongat-e két egymás
tól távolálló világ áthidalhatatlanságának érzése? Ha igen, akkor m ég 
megmenthető vagyok, de akkor is, ha m ár igen. Jaj nékem, ha idegen 
szívvel,idegen lélek, idegen szavaihoz fordulok, hogy a látszatot fenntart
sam, hogy a szolgálat idejét kitöltsem.

Június 25. Hát a híveim nem érzik-é? I. Péter 5, 6—11.; Luk. 4, 22, 
23. a.; Csel. 19, 13—16. Ha én érzem, akkor a híveim nem érzik, ha én 
nem érzem, akkor a híveim érzik meg rajtam és szavaimon. Előfordulhat 
velem az is, ami az Ür Jézussal, hogy hallgatóim hitetlensége nagyobb, 
mint az én bizonyságtévő hitem, de az is előfordulhat velem szelídebb for
mában, hogy a Skéva (pap) fiai sorsára jutok igehirdetésemmel együtt. 
Akár az egyik, akár a másik megaláztatás ér, meg kell alázkodnom az 
Isten hatalmas keze alatt. Az elsőért örüljek a magam részét illetőleg. Csel. 
5, 41., a másikért mondjak köszönetét és lássam benne az Ür szeretetét, 
aki megfeddett és megfenyített, hogy buzgóságosabb legyek és megtér
jek. Jel. 3, 19.

Szentháromság; n. 4. vasárnap.
Június 26. Kikre vár e teremtett világ? Róm. 8, 19.; Ján. 1, 12, 13.; 1. 

Ján. 3, 1—12. Isten fiaira, akikben Isten övéire ismer. Ezek pedig a hétköz
napok emberei. Nem ünnepi nagyságok fehér hollóit, a tömegek ünnepelt- 
jeit, hanem a mindennapi, szürke élet Isten előtt a kevesen is hűségesnek 
ismert ismeretlen ismerőseit várja e világ. Ma valahogy lelki szükségszerű
ségképen a névtelen hősök, a hétköznapi élet ismeretlen hőseinek értéke
lése kezd lábrakapni. Csak el ne torzuljon. Én kik közül való vagyok11 
Azok közül-e, akikre vár e világ, de akiket nem ismert meg és fel, mert 
az Istent nem ismeri; vagy az vagyok-e, akit nagyon jól ismernek és azért 
nem is kérnek belőlem?!

Június 27. Mire vár e világ? Róm. 8, 20—23.; 6, 3—23.; 7, 14—24.; 
8, 1—14.; I. Ján. 2, 15—17. A rothadandóság, a halál rabságából való ki- 
szabadulásra. Nem érzem-é, hogy ez nem a szószék dolga csupán? Az 
Isten fiainak szabadsága a hétköznapok dolga; nemcsak egy tagnak: a 
szájnak és az elméletnek, hanem minden tagnak, egész valóságomnak, min
den testi, lelki megnyilatkozásomnak dolga; Annak való teljes odaszáná- 
som dolga, Aki a teremtett világot hiábavalóság alá vetette. I. Mózes 3, 
17—19.

Június 28. Legyetek irgalmasok. Luk. 6, 36.; Máté 5, 7.: 18, 23—35.; 
Lük. 18, 13.; Márk 12, 38—40.; Luk. 10, 30—34.; Márk 8, 2—4.; Máté 9, 36.; 
Márk 3, 4—6.; Jak. 2, 12, 20. Ez a sereg szentírási hely vonuljon el össze- 
sűritve szemeim előtt, hogy a farizeusok és írástudók kovászától, a „pap" 
és a „levita" hazug istentiszteleti felfogásától megszabaduljak és Jak. 1, 
27-t valljam hétköznap is.

Június 29. Ne ítéljetek. Luk. 6, 37., 39—41., 42. Nem kaptam még maga
mat rajta, hogy gyakran milyen nehéz az Igével való táplálkozásom. Ügy
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kell magamba diktálnom a napi adagokat, mint a beteg embernek a diétás 
ételt. Tehát nem jóétvágyból, hanem kényszerűségből. Ha ugyan már eny- 
nyire is vagyok. És az imádsággal. . .  és a háziistentisztelettel hogy va
gyok?! No és akkor fel kell csapnom másfoglalkozású híveim mindezekre 
buzdítójának, sőt talán még az ősök szép szokásai elhagyóinak dorgáló- 
jává is. Valahogy Máté 23, 2—12. értelme elevenedik meg előttem. De ez 
ne azt jelentse, hogy akkor ne vegyem észre és ne tegyem szóvá a szál
kát is, hanem azt, hogy az én szememben és az enyéim körében található 
gerendát távolítsam el. Különben, ami másnál szálkányi e téren, ugyan
annyi gerendányinak számít nálam!

Június 30. Adjatok. Luk. 6, 38.; Ézs. 55, 10, 11. Amilyen mértékben 
szánom oda magam a pásztori szolgálatnak és életem napjait az én Uram
nak, oly mértékben szánják oda a nyáj tagjai is magukat Annak, aki mind 
a nyájnak, mind a pásztornak is Ura. Ezt olvasom ki az igékből. Emellett 
fennáll Ján. 4, 37. és I. Kor. 3, 6—8. is.

Uram! Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez 
jussunk. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örven
dezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Láttassák meg a te müved 
a te szolgáidon és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Urnák, a 
mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk és a mi kezünknek munkáját tedd 
állandóvá. Ámen. Zsolt. 90, 12—17.

Torda Gyula
domonyi lelkész.

Tanulmányok.

A „mindenki könyvé“-ről/)
Azok a lelkészek és vallástanftók, akik hivatali esküjüket 

még nem könyvelték el a régi hagyományok emléktárába, egyre 
fokozottabban érzik, hogy a mai ifjúság vallásos keresésében 
egyfelől egyházi hitéletünk gyengeségének tudata, másfelől egy
házunk igazi megújulásának vágya is megvan. A modern ifjúság 
és mögötte a modern emberiség nemcsak hamis képzetekkel tölti 
meg az igehirdetés és vallásoktatás, valamint a vallási, illetve 
egyházi „hírlap-irodalom11 állandósult kifejezéseit, hanem már 
únja is őket. Ritkaságszámba megy az olyan egyházias lélek, aki 
hitvallási iratainkat a biblia mellett élete mindennapi kenyerévé 
tenné. A nagy tömegek pedig úgyszólván már alig tudják, hogy 
mik a hitvallási irataink. Luther kátéi már szinte idegenek is. és 
szokatlanok is. A modern ember és a régi világ vallásos tapasz
talásai közt majdnem teljesen begyepesedett az út. Mai érte-

*) D. dr. Müller D. Alfréd „Luther’s Katechismus und wir“. — 1939. 
Breidenstein-Verlagsgesellschaft. Frankfurt am Main. 170 oldal.
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lemben modernnek lenni annyi, mint nem tudni, vagy nem is 
akarni tudni a múltról. Nagyon kicsi azoknak a kereső lelkeknek 
a száma, akiket érdekelne, hogy vájjon nem voltak-e Luthernek 
is olyan égető életkérdései, mint nekik vannak. Pedig éppen itt 
van egyik főoka annak a vallási individualizmusnak, amely egy
házi életünk rendjét már a gyökereiben is kikezdte és amíg nagy 
garral hirdeti önbizonyosságát, addig teljes üdvbizonytalanság
ban vergődik s akarva-nemakarva másokat is ebbe kerget bele. 
Ennek a gyökértelen és nomád természetű vallási modernizmus
nak a korlátlan individualizmus mellett a vallási intellektualiz- 
mus a másik szülötte. Jellemző sajátossága egyháztársadalmunk 
legszélesebb rétegeiben is kiütközik: Azt hiszi, hogy akkor már 
meg is ragadta a vallási igazságokat, ha a fejével és az eszével 
felfogta őket. Különösen utal erre a művelt középosztály vallási 
magatartása. A vallási igazságoktól elfordult művelt ember u. i. 
úgy okoskodik, hogy amit a vallásról tudni kell és illik, azt ő 
már úgyis „megtanulta11 a kátéból diákkorában és igy azoknak 
nincs számára semmiféle mondanivalójuk. Pedig ha alaposabban 
beletekintünk ennek a „művelt11 embernek vallási „tudásá“-ba, 
sokszor megdöbbentően sötét tudatlanságot kell felfedeznünk 
abban. Amilyen sokat tud, — vagy legalább is beszélni tud, — a 
találmányokról, felfedezésekről, technikai vívmányokról, politi
káról, művészetről és sportról, oly keveset tud az Istenről, a 
világról, az egyházról és önmagáról.

S mindez azért, mert eltompult a végső valóságok iránti 
érzéke. Voltaképpen nem is az a baja, hogy nem hisz, hanem, 
hogy éppen sok mindenfélét össze-vissza hisz. Szóhasználata, be
széde, kifejezései legtöbbször nem a valóságot fejezik ki; nem 
azt, ami a szívét és a lelkét eltölti. A modern embernek az „Isten11 
szó egészen mást fejez ki, mint az Isten valóságát. A legtöbb 
ember ajkán nem is cseng ez a szó valószerűen. Mivel a modern 
ember érzéketlen az Isten valósága iránt, azért nem is engedel
meskedik az Istennnek s ezért istentiszteletének értéke is meg
kérdőjelezhető. De épígy megkérdőjelezhető individualisztikus 
életberendezkedése is, amely a családi drámákban, az egyke-, 
kettőcske-, vagy pláne zérócska-gyermekrendszerben mutatja be 
kiáltó csődjét. Azok a feszültségek, amelyek ember és ember 
közt megvannak és amelyeket a mai nagy vallásos keresések 
idején sem sikerült megszüntetni, jórészt mind odavezetnek, hogy 
úgy a polgári, mint a vallási követelmények még a legjobbaknál 
is csaknem kizárólag morális értelmezésben részesülnek és ebben 
az értelemben igyekeznek érvényesülni is. Megvan ugyan a tö
rekvés az erőteljesebb hitvallásra, de a baj az, hogy hitéletünk 
vagy külön a teremtés, vagy külön a megváltás, vagy pedig kü
lön a megszentelés körül helyezkedik el. Ügy látszik, mintha val
lásos hitéletünk teljesen provincializálódott volna. Nem gondo
lunk azzal, hogy az Isten az emberben is megbizonyítja jelen
valóságát. Imádságunk is legtöbbször agytechnika és nem imád
ság. Ha kérünk is az Istentől, a saját emberi szükségleteink ki
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elégítését kérjük. Kevesen veszik komolyan a szentségeket; sok
kal inkább látnak bennük emberi találmányt, mint az Isten ren
delését. Az emberek bevallottan, vagy be nem vallottan mágikus 
erőt tulajdonítanak nekik.

Súlyos bajok ezek, de mégis van belőlük szabadulás. Csak 
a következőket kellene alaposan megszívlelni:

A hitvallási iratokkal, közelebbről a lutheri kátékkal való 
foglalkozás közben igen sok olyan kínos lelki kérdés oldódik 
meg, amelyekről azt hittük eddig, hogy megoldhatatlanok. Mert 
a hitvallási iratokban is ugyanazok az égető kérdések szerepel
nek, amelyek a mai ifjúság vallásos keresését fűtik. Bennünket 
épúgy foglalkoztat az istenismeret, a lelki megizmosodás és az 
életvalóság kérdése, mint egykor Luthert. Az emberi lélek minő
sége nem sokat változott azóta. S aki Luther kátéival foglalko
zik, az nemcsak felfedezi azokban a saját lelkének kínlódásait, 
hanem orvosságot is talál azokban. Olvasni kell tehát Luther ira
tait! De ezt az olvasást meg kell tanulni. Ezeket másképpen kell 
olvasni, mint a hírlapokat, vagy a regényeket. Micsoda haszna 
lehet itt egy-egy jó fordításnak!. . .  Ha magyar egyházunk oly 
fordításban adja ki a közel jövőben hitvallási iratainkat, amely
ben a mai magyar nyelven szólalhatnak meg az Isten igazságai, 
akkor a legutolsó emberöltőben a legnagyobb szolgálatot teszi 
egyházunknak is, hazánknak is. Remélhetőleg elejét lehetne 
venni annak a sokféle vallási hisztériának, amelyben az ember 
mindig mást keres, de voltaképpen maga sem tudja, hogy mit; 
mert még gondolni sem mer arra, hogy saját elveszett önmagát 
keresgéli a teológiák, kegyességi irányzatok és erkölcs-politikai 
elgondolások útvesztőin. Elejét lehetne venni, mert az ember ki 
tudná mélyíteni hitbeli tapasztalásait. Azzal mélyíthetné ki, hogy 
találkozik a régi idők hitbeli tapasztalásaival. Ehhez a találko
záshoz azonban szükséges, hogy a szívünk és a fülünk nyitva 
legyen a káté elrejtett nagy kérdései előtt.

Azért a káté, mert ez a legalkalmasabb arra, hogy a keresz
tyén hit alapigazságait begyakorolhassuk. A napjainkban tom
boló individualizmussal és intellektualizmussal szemben éppen 
ezek begyakorlására van szükség. S akkor majd rájövünk arra, 
hogy nem elég diákkorunkban „megtanulni" a vallást, hanem 
abban később is állandóan gyakorolnunk kell magunkat. Mert 
Isten nem azért adta az ő igazságait, hogy mi azokból csupán 
elméleti iskolai tananyagot állítsunk össze és az évről-évre vál
tozó tantervek önkényes játékává tegyük. De rájövünk arra is, 
hogy az Isten is, a világ is, az ember is és az egyház is egészen 
más, mint amilyennek eddig gondoltuk. Ez azonban azt is jelenti, 
hogy mi is megváltoztunk, mert magunkra találtunk. S ma
gunkra találtunk, mert kinyílt a szemünk az Isten valóságára.

Az Isten törvénye az, amit a káté legelőször elénk állít. És 
itt is arra figyelmeztet első sorban, hogy a törvényben nemcsak 
emberi teljesítményekről van szó, hanem a valóság kérdéséről 
is. Aki az Istent valójában bírni akarja, annak hinnie kell. „Kell",
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tehát engedelmesség a kötelességünk. A törvény nem elméleti 
megfontolások kedvéért adatott, hanem, hogy engedelmesked
jünk. Ebben van az Isten-bírás aktivitása. Ügy engedelmesked
jünk, mint ahogyan Krisztus is engedelmes volt. Akkor majd 
nem kell kompromisszumokat kötni a liberalizmussal, a szabad
gondolkodással és a felvilágosodottsággal, amelyek tapaszta
lataink szerint mind a személyiség és a munka révén akarták 
megoldani az Isten-valóság és ebben a világvalóság kérdését is; 
de belekeveredtek ez által abba a végzetes hibába, hogy az Istent 
összetévesztették, illetve felcserélték a világgal, vagyis: bálvá
nyoztak és bálványoznak (I. parancsolat).

Ebből a hitbeli engedelmességből következik, hogy az ember 
óvakodni fog bármely földi nagyságot is isteni predikátummal 
illetni; vagyis tartózkodni fog attól, hogy az Isten nevét világi 
célok érdekében és az önkultusz kifejlesztésére önző módon fel
használja (II. parancsolat).

Ennek hangsúlyozása azért szükséges, mert mindig akkor 
kerül életünkbe a legtöbb és a legszomorúbb antiszociális vonás, 
amikor az Istennek ezt a II. parancsát elhanyagoljuk. Hogy ez 
az elhanyagolás ne legyen szembetűnő, a világ felállítja a 
„munka-bálványt“, amely a modern embernek mind a testét, 
mind a lelkét egyaránt rágja. Isten azonban minden emberen 
segíteni akar azzal, hogy teste is és lelke is felüdüljön és pihen
jen. Hódítsd vissza a templomot, az egyházat és az ünnepnapot 
a munka-bálványtól és akkor új erőre kapsz (III. parancsolat).

Ennek az új erőnek első áldott eredménye az, hogy az em
ber megszabadul az önző individualizmus pusztító életberendez
kedéseitől és nemcsak önmagukra, hanem egymásra is találnak; 
legelőször is a családi életben. Aztán ráeszmél arra, hogy a tár
sadalmi életberendezkedések szerves és összefüggő fejlődési fo
lyamatban vannak, amelyben az Isten világ-tervét szolgálja az 
ember, ha a felsőbbségének engedelmeskedik (IV. parancsolat).

Ez azonban azt is jelenti, hogy az ember akkor a legtermé
szetesebb, ha elveti saját igényeinek imádatát, másnak él, másért 
szolgál, de nem kizárólagosan jogi és morális alapon, hanem 
vallási alapon. Ez a magatartás az élet igazi védelme és az em
berpusztítás vége (V. parancsolat). Hogy ezzel az érzéki kíván- 
kozás veszedelmeit (VI. parancsolat) és a tulajdon jogrendjének 
bajait (VII—X. parancsolatok) is elháríthatja az ember, az a 
gyakorlatból tűnik ki. De akkor kitűnik az is, hogy az Isten tör
vénye nem megkötni, hanem felszabadítani akar. Aki Istent féli 
és szereti, az erről meggyőződhetik.

Ez a meggyőződés abban jelentkezik, hogy az ember nem 
tudja szónélkül hagyni az Istennek azt az ember-mentő jóakara
tát, amely a törvényből árad feléje. Itt érti meg az ember, hogy 
miért vette Luther az Isten törvénye után a hitvallást. Helyes ez 
a megértés, ha az ember belátja, hogy a természet, a történelem, 
a létért való küzdelem és az elmúlás nem a világot és az embert, 
hanem az Istent teszi a mindenség központjává (I. hitágazat). De
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akkor az sem lesz kérdés, hogy miért szorul az ember a megvál
tásra (IL hitágazat). A hitvallás megértése és értékelése azonban 
akkor lesz teljessé, ha élménnyé válik bennünk, hogy az Isten 
nemcsak a természetben és a történelemben, hanem a modern 
emberben is kinyilatkoztatja magát. Tapasztalás és élmény szük
ségesek ahhoz, hogy az Isten Lelkének univerzális hatalma és 
szeretete nyilvánvalóvá váljék előttünk. Akkor válik nyilván
valóvá, ha testünket úgy ítéljük meg, mint amely az Isten Lelké
nek temploma (III. hitágazat).

Mennyi nyomorúság, szenvedés és belső válság kell azonban 
ehhez az élményhez!. . .  S ki ne akarna szabadulni ettől a ten
gernyi nyomorúságtól!? Az imádság a szabadulás egyetlen útja. 
De nem azért, mert mi mondjuk, hanem mert az Isten paran
csolta. Itt az imádság (MiAtyánk) értelme. Imádkozni azonban 
csak az tud, aki megtanult imádkozni. Az tanul meg imádkozni, 
aki megtanulja az imádság sorrendjét. Ez azt jelenti, hogy nem 
lehet mindent össze-vissza imádkozni és odadobni az Isten elé. 
Az az imádság sorrendje, hogy először jön az Isten s csak azután 
az emberi szükséglet.

A legkevesebb megértést tanúsítja a modern ember a káté
nak a szentségéről szóló részei iránt. Főoka ennek az, hogy a 
racionalizmus túlon-túl átitatta az emberiség lelkét s ennek foly
tán az ember mellőzi a káté azon megállapítását, hogy a szent
ségeket a Jézus Krisztus rendelte. Tehát megszüntetni őket ép- 
úgy nem lehet, mint ahogyan emberi erővel nem lehet létre sem 
hozni. A szentségeknek Isten akarata az alapja és nem az emberi 
önkény. Ha az egyház tagjai szakítanak azzal az elgondolással, 
hogy mind a keresztségben, mind az úrvacsorában az ember a fő
szereplő és megvilágosodik előttük az az igazság, hogy a szent
ségekben az Isten működése a fő, akkor 3 fő-hibájuktól szabadul
nak meg: a rosszul értelmezett szabadságtól, a gyakorlati sza
badosságtól és a hamis szubjektivizmustól. De akkor arra is rá
jönnek, hogy a szentségek alapvető cselekmények és erők rep
rezentációja, amelyektől az egész élet értelme függ és amelyek 
döntő módon hatnak ki az ember egész életére.

Azért mondom el a fentieket, hogy közöljem az olvasóval 
a cím alatt megjelölt könyv célját és tartalmát, valamint azokat 
az okokat is, amelyek a szerzőt a könyv megírására késztették. 
Érzésem szerint a könyv áttanulmányozása egyet jelent Luther 
kátéinak felfedezésével és sok nehéz életkérdés megoldásával. 
A könyv ismertetését azzal a meggyőződéssel fejezem be, hogy 
aki Müller Alfrédnak ezen újabb művét komolyan áttanulmá
nyozza, az tudni fogja, hogy mit is kezdjen a kátéval, mert e mű 
révén megtalálja az útat a káté szívéhez. De akkor megtalálta 
lelkének drága nárdusát is.

Vitéz Magassy Sándor
soproni lyc. .vallástanár.
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Vasúr napi és ünnepi beszéd-vázlatok. 

Újjászületés.
Szentháromság vasárnapjára. Délelőtt.

Ján. 3, 1—15.
Lelket nyugtalanító ösztönös keresés és bátortalan vágyó

dás, éjszakának idején Jézushoz űzik a zsidók főemberét: Niko- 
demust. Olyan óvatos, kérdésnek és kérésnek csak közvetve mi
nősíthető szavakkal lebbenti meg Jézus előtt lelke fátyolét, hogy 
ha nem lett volna sokkal több „Istentől jött tanítónál" az, aki
hez szavait intézi, nehezen, vagy talán egyáltalán nem juthatott 
volna el annak az Útnak meglátására, amely az üdvösségre vezet.

Nikodémus vágyódásának és keresésének látható bizony
sága, a Jézus előtt való megjelenés, a mélyen látó Krisztus szá
mára egészen természetessé teszi a Nikodémus számára sokáig 
érthetetlen és a szavaival megnyitott gondolatkörbe alig bele
illeszkedő feleletet: „Ha valaki újonnan nem születik, nem lát
hatja meg az Isten országát." (3. v.)

Az emberi óvatosság, a kis lépésekben járó tapintat mellett 
mennyi isteni nyíltság és határozottság, teljességi igény érzik 
Jézus feleletében. Szinte belerántja Jézus szava a tapogatódzó 
Nikodémust olyan lelki mélységekbe, amelyeknek megjárására 
emberileg képtelen és erőtelen ugyan, de amelyeknek kikerülése 
lehetetlen ott, ahol nem apró-cseprő lelki nyereségről, több
kevesebb mássá levésről, életjobbulásról, hanem életről és üdvös

ségről van szó. Jézus közelében pedig mindig életről és üdvös
ségről van szó! Ezt Jézusnak, az Életnek személyisége és élet
szerző művének emberekre irányuló célzatossága természetessé 
teszi és megkívánja. Ezért Jézus életében a megalkuvás nélküli 
„kell" és „szükség néktek", ezért az „egy szükséges dolog" és 
az „egy fogyatkozás" hangoztatása.

Jézus nem enged, mert nem is engedhet ezekből a követelé
sekből még akkor sem, ha az emberien gondolkozó, láthatókra, 
érzékkel, vagy értelemmel felfoghatókra támaszkodó, csak sa
ját járása erejében bízó ember számára nagynak, vagy érthetet
lennek tűnnek is fel. Nem enged Jézus azért, mert — amint az 
alapige utolsó részében utal reá — a mássá levés és újjászületés 
igéret-földjére való jutás útjában álló tátongó szakadékot nem 
emberi akarás, vagy cselekedet eredményei temetik be, hanem 
ezt a szakadékot Ö maga hidalta át.

Az ószövetség, amelybe Nikodémus élete is beleágyazódott, 
megpecsételni látszott a paradicsom elvesztésének tényét, míg 
a Jézus Krisztusban nyújtott új szövetség kapunyitás a mennyek 
országába. Üt az életre. Szent és biztos lehetőség a megtarta- 
tásra.

Olyan csodálatos és nem emberi elgondolás szülte valóság 
mindez, hogy a jobbá levés és megszabadulás lehetőségét csak
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emberi feltételek és adottságok útján elképzelt ember nem ké
pes ezt a maga erejével felfogni. (11—12. v.) Az isteni kinyilat
koztatásban az embernek adott kegyelem teljessége azonban ép
pen abban mutatkozik meg, hogy Isten ezen a fogyatékos adott
ságon is kész segíteni az ő Szentlelke által.

A mögénk került pünkösdi ünnepeket megelőző vasárnapok 
evangéliumaiban Jézus egyszerűen és természetesnek látszóan 
feltárta előttünk a vigasztaló Szentlélek eljövetelének szüksé
gességét s beszélt annak áldásairól. „Jobb néktek, hogy én el
menjek, mert ha el nem megyek, nem jő el a Vigasztaló" (Ján. 
16, 7.), az, aki „Róla tesz bizonyságot" (15, 26.), „Őt dicsőíti 
meg" (16, 14.), „az igazságnak lelke, aki elvezérel minden igaz
ságra". (16, 13.) Pünkösd evangéliuma pedig megmutatta mind
ezen ígéretek valóra válását, amikor a Szentlélek ereje által oly- 
hatalmasan és erővel életközelségbe és életközösségbe kerültek 
a tanítványok az élő Krisztussal.

Amikor azért Jézus Nikodémusnak a lélek által való lelki 
újjászületésről beszél, nem el-, de odavezeti Nikodémust önma
gához. Hiszen a Szentlélek mindenkor és mindenben Krisztust 
igazolja. A Benne megnyilatkozott kegyelmet teszi az ember sa
játjává. Erőt ad az erőtelen és kétkedő léleknek arra, hogy a 
bűn szakadékét áthidaló Krisztust elégnek és erősnek tartsa. Biz
tat arra, hogy az üdvösségre nyitott kapun ne csak betekintsünk, 
de általmenjünk a mennyeknek országába. Csodálatos erejével 
megszünteti erőtelenségünket és járat, visz az Életnek útján. 
Munkálja a mi megtartatásunkat.

Mindezt cselekszi a Lélek azáltal, hogy újjászül minket. Üj 
életet ad nekünk a mi régi életünk helyett, amelyet olyan elha- 
tározóan hatalmában tart a test és a vér. Jézus szavai szerint erre 
az újjászületésre az embernek szüksége van, egyrészt azért, mert 
a test és vér nem örökölhetik Istennek országát, másrészt pedig 
azért, mert Krisztust Isten nem a régi, fogyatékos, bűnös élet 
javítgatójául, foltozójául adta e világra, hanem azért, hogy 
Benne és általa minden mgújuljon. Ha pedig Ő annak az életnek 
hordozója, amelyikre bizton mondható, hogy örök, úgy a régi 
élet szerint való embernek újjá kell lenni, hogy nyerhessen új, 
örök életet. Más emberré kell lennünk, újjá kell születnünk, 
hogy más életünk lehessen, mint az, amelyben élve sokan nem is 
élnek, csak léteznek.

Belőlünk és általunk fakadhat ugyan élet, de nem több és 
értékesebb, mint a mienk, hiszen senki sem adhat mást, mint mi 
lényege. A kegyelem teljességét éppen ezért hirdeti alapigénk, 
mert arról beszél, hogy azt az újjászületést, új életet is Isten 
adja az ő Szentlelke által.

A Szentlélek kitöltetésének pünkösdi evangéliuma a jeleket 
és csodákat váró „hitetlen és parázna nemzetség" tagjai, a lát
hatókra és érzékeihetőkre sóvárgó ember számára sok kísértést 
rejthet magában. Milyen öntelten boldogok mai napig is egye
sek, hogy külső érzékelhető megtapasztalásra, megrázó hatá
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sokra hivatkozva bizonyítják életükben a Lélek által való újjá
születés és megtérés tényét. (Gondoljunk a quaekerekre és me
todistákra.) Alapigénkben Jézus minden ilyen félremagyarázható 
helytelen vélekedésnek gátat vet, amikor arról beszél, hogy az 
újjászületés, mássá levés felülről adott csodája nem csak a pün
kösdi történet tüzes-nyelves, lángos, látható valóságában, hanem 
rendszerint a szél láthatatlanságában megy végbe. A szelet soha, 
senki még nem látta. Elrejtett, láthatatlan valóság éppen úgy, 
mint Isten Szentlelke.

Látjuk ingadozni a fák koronáját, kavarog szemünkben a 
porfelhő, zizeg a lomb, vagy zörög az avar, s azt mondjuk, hogy 
fúj, vagy lengedez a szél. Pedig a szelet nem, csak hatását, ere
jét, vagy munkáját láthatjuk. „Így van mindenki, aki a Lélektől 
született" — mondja Jézus.

Nikodémus alig-alig kibontakozva az emberi gondolkodás 
és lehetőségek szűk köréből, annak a lelki mélységnek közepette, 
amelybe Jézus szavai belevitték, csodálkozóan így kiált fel: „Mi
módon lehetnek ezek?" Nem tudjuk, mimódon és mennyiben vál
tozott meg Nikodémus életében ez a kérdés és lett-e újjászült 
élete. Krisztus bizonyára akarta azzal a kegyelmes akarással, 
amellyel minden benne hívőnek örök életet kíván.

Mi Nikodémus kérdését hagyjuk csodálkozó felkiáltássá 
lenni a lelkűnkben: csodálatos, hogy nekünk lehet újjászületé
sünk. Csodálatos éppen úgy, mint az egész isteni kinyilatkozta
tás. De értsük meg: éppen mivel csodálatos, azért isteni, s mivel 
isteni, azért örök életre szülő.

Jézus nemcsak Nikodémustól, tőlünk is újjászületett életet 
vár. ö  akarja, megszerezte, Szentlelke által elvégzi, én hiszem, 
hogy Benne örök életem van elrejtve, ezért kérem, engedem, az 
énem életének feláldozásával is mindennap.

A mai alapige egyike a legkülönösebbeknek az epistolai 
perikopák között. Különös, mert egyetlen — kéréssel vegyes, 
de — összefüggő csodálkozó felkiáltás az egész. Különös és cso
dálatos bibliai összefüggésében, de az, ezen a mai ünnepen is, 
amelynek epistoláját alkotja. '

Pál apostol a római levél 11 hosszú fejezetében nagyon sok 
és mélyenszántó gondolatot mond el bűnről, kegyelemről, Isten 
igazságáról, hitről és megigazulásról, Krisztus váltságáról és új 
életről. Bátran mondhatjuk, hogy mindezekről ember többet és 
alapvetőbben aligha tud valaha mondani. Mikor pedig mindezek 
után mintegy levele csúcspontjához érkezik, nem a megismerés

Garam Zoltán
bobai lelkész.

Titokzatos Isten.
Szentháromság vasárnapjára. Délután.

Róm. 11, 33—36.



büszkesége és a tudás és ismeret biztonsága fakaszt áradozó sza
vakat ajkán; nem nodja: ismerem az Istent és az Ő utait, hanem 
a megismert és ismertetett isteni kinyilatkoztatástól mintegy el
kápráztatva, áradozva is alázatos csodálkozással így kiált fel: 
„Kicsoda ismerte meg az Ür értelmét?" Az üdvkinyilatkoztatás 
Istene milyen titokzatos és fenséges Isten!

Különös az is, hogy ez az igeszakasz a mai, szentháromság
vasárnapjának epistolai perikópája. Az egyházi esztendő ünne- 
pes felének ma végére jutottunk. Karácsony, husvét és pünkösd 
ünnepköreinek evangéliumában előttünk áll az egész üdvtörté
neti kinyilatkoztatás. Láthattuk az „ártatlan kis csecsemődben 
a kegyelmes és gazdag mennyei Atyának drága ajándékát, a hús
véti ünnepkör igéiben a mindhalálig engedelmes Fiú áldozatát 
és győzelmét. Pünkösd híradásában a megígért Szentlélek cso
dás munkájának erejét és hatását, s most a három ünnepkört 
egybefoglaló Szentháromság vasárnapján, a magát Atya, Fiú 
és Szentlélek hármas személyében kinyilatkoztató egy Isten ün
nepén, az egyház sem ujjong a kinyilatkoztatásban feltárt titkok 
birtokában, hanem Isten nagyságát csodáló alázattal megszólal
tatja az alázatosan csodálkozó apostolt: „Kicsoda ismerte meg az 
Ur értelmét, vagy kicsoda volt neki tanácsosa?" A magát három 
személyben kinyilatkoztató Isten milyen titokzatos és nagyságos 
Isten!

Pál apostolnak alapigénkbe foglalt álmélkodó felkiáltása 
levele összefüggésében és e mai ünnepen is azt jelenti, hogy 
soha ember az üdvösség elnyerésének útját és módját ilyen tö
kéletesen, ennyi bölcsességgel és gazdagsággal még elképzelni 
sem tudta volna. Bizony kimondhatatlan mély isten gazdagsága, 
bölcsessége és tudománya. Amikor azt látjuk, hogy igazságát és 
kegyelmes szeretetét a keresztben nyilatkoztatta ki számunkra, 
újra és újra meg kell éreznünk azt: „mely igen kikutathatatla- 
nok az ő ítéletei és kinyomozhatatlanok az ő utai“. Benne és ál
tala látjuk meg, mennyire egészen más valaki Isten (das ganz 
Andere), mint a mi elképzelésünk Istene.

De éppen a kinyilatkoztatásban láthatjuk meg azt is, meny
nyire kikutathatatlan és titokzatos maradt minden kinyilatkoz
tatás ellenére is Isten. Mint Atyánkat csak ajándékában, Jézus 
Krisztusban ismerhetjük; mint Fiú alázatosságba és erőtelen- 
ségbe, szolgai formába rejtette magát Isten. S végül mint Szent
lélek a szél láthatatlanságához hasonlóan csak munkája és ereje 
által mutatja meg magát.

Isten minden kinyilatkoztatása ellenére jól tudta, hogy csak 
addig igazán Isten az ember számára, amíg kikutathatatlan és 
titokzatos, értelmünkkel és érzékeinkkel fel nem fogható. A ti
tokzatosság fátyolát teljességgel levetett Isten nem lenne az em
ber számára többé igazi Isten. Vájjon akkor hatalmának és ural
mának féltése, vagy gyávasága miatt marad számunkra elrejtett 
és titokzatos az Isten? Semmiképpen. Fenséges isteni akarata és 
irántunk való nagy szeretete nyilatkozik meg titokzatosságában.
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Ha Isten leplezetlenül láthatóvá tenné magát, mindeneknek en- 
gedelmeskenie kellene Neki.

így azonban, mint Luther mondja: reátámadhatnak az em
berek. Isten elrejtettsége és titokzatos hármas egysége megadja 
a lehetőséget az embrnek, hogy szabadon válasszon. Elfogad
hatjuk a kegyelmet, amit kinyilatkoztatásában felkínált, de visz- 
sza is utasíthatjuk. Ebben a tényben pedig benne rejlik annak 
felemelő tudata, hogy nem vagyunk bábok vagy puszta gépezet 
Isten kezében. Isten éppen elrejtettsége és titokzatossága által 
ad nekünk igazi emberi méltóságot. Legyen azért a titokzatos 
Istené a dicsőség mindörökké.

Garam Zoltán
bobai lelkész.

Mennyország és pokol.
Szentháromság utáni 1. vasárnapra. Délelőtt.

Lukács 16, 19—31.
A metodista egyház alapítója, Wesley János azt álmodta, 

hogy a pokol kapuja előtt áll. A szolgálattevő ördögfi kitárta 
előtte a pokol kapuját e szavakkal: ördög hozott! Wesley meg
köszönte a szíves vendégszeretetet, de nem élt vele. Csak azért 
jöttem — mondá —, hogy megtudjam, kik vannak a pokolban. 
Vannak itt katholikusok? Nagyon sokan, — felelt az ördög. An- 
glikánusok is? Szintén sokan. Preszbiteriánusok is? Bizony so
kan. Talán metodisták is? — kérdezte Wesley remegő szívvel. 
Oh, de mennyien! Elszörnyülködve azon, hogy a metodista egy
ház hívei is a pokolba jutottak, sietve távozott, szállt felfelé s 
megállt a mennyország kapujánál. Kopogására egy angyal je
lentkezett s mosolygó arccal üdvözölte: Isten hozott! Mit kí
vánsz? Tudni szeretném — feleié Wesley —, vannak-e itt meto
disták? Nincsenek! — mondá az angyal. Anglikánusok? Nincse
nek. Preszbiteriánusok? Azok sincsenek. Katholikusok? Azok sem. 
Hát akkor kik vannak itt? Csak egy név van az égen és a föl
dön. Mi Krisztusé vagyunk, bár különböző nemzetekből s egy
házakból jöttünk ide.

Mi evangélikusok azt valljuk, hogy ez az álom nem mese, 
hanem valóság. A mennyországban nincsenek sem katholikusok, 
sem evangélikusok, csak Krisztus vérével megtisztított s meg
váltott lelkek. A római egyház természetesen tiltakozik ilyen 
eretnekség ellen. Én egyedülüdvözítő vagyok, csak az általam 
megáldott házasság törvényes, — mondja a római egyház. De 
hagyjuk ezt! Ha majd egyszer Isten kegyelméből hazatérünk 
mennyei Atyánk hajlékába, akkor ott három dolgon fogunk cso
dálkozni: azon, hogy kik vannak ott, azon, hogy kik nincsenek 
ott s főleg azon, hogy mi is ott vagyunk. S ha ott katholikusokkal 
találkozunk, annak szívből fogunk örülni. Amellett nem adjuk
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íeí azt á meggyőződésünket, hogy az evangélikus egyház az igazi 
keresztyén egyház, mert az evangélium világosságát legmaga
sabbra emeli.

Wesley János álmában megjárta a mennyországot s a pok
lot. A mai evangélium minket is elvezet a mennyországba is, a 
pokolba, is.

Mennyország, pokol? Vájjon ki hisz ma ezekben komolyan? 
Nincs mennyország, se pokol, — mondja a nóta. Jézus példá
zata véget vet minden tréfának. Nem az a lényeges, hogy mi
nek képzeljük el az egyiket s a másikat. Mit értsünk Ábrahám 
kebele alatt? Azonos-e a mennyországgal, a paradicsommal, az 
Atya örök hajlékaival? Vagy csak közbeneső állomás, melyen a 
lelkek az utolsó ítélet napján átszállanak a mennyország felé? 
Csak Jézus eljöveteléig létezett, vagy még ma is megvan? S mi 
a menny és pokol közötti „nagy közbevetés'1? Annyit jelent-e, 
hogy bár nem lehet egyikből a másikba utazgatni, de mégis le
het — mint a szomszédhoz — átnézni, sőt átbeszélgetni? Látják-e 
az üdvözült lelkek az elkárhozottak kínjait, s nem zavarja-e ez 
üdvösségüket? S mi a pokol szörnyű forrósága, tüze? Félre e 
kérdésekkel! Jézus e példázatban is képletesen beszél. Jézus a 
mennyországot egyszer atyai hajléknak mondja, máskor para
dicsomnak, a mai példázatban pedig Ábrahám kebelének. A po
kol egyszer nagy tűz, máskor külső sötétség, tehát kemény hi
deg, mert fogcsikorgatás lesz. Ezek mind képek, de nem fény
képek. A lényeg az, hogy a síron túl nem egyforma sors vár 
reánk! Vagy Istennek színről-színre látása: a mennyország vagy 
az Istentől való eltiltás, távoltartás: a pokol. Az első volt Ábra
hám osztályrésze, a második a névtelen gazdagé.

A példázat két részből áll: egyik a földön játszódik le, má
sik a túlvilágon. Amaz rövid, emez végtelen. De az első rövid 
dönt a hosszú másodikról. A gazdag és Lázár túlvilági állapota 
logikus folytatása földi életüknek.

Mi volt 3 gazdag földi élete? Egész élettörténetét egy mon
datba foglaljuk össze: Vala pedig egy gazdag ember, és öltözik 
vala bíborba és patyolatba, mindennap dúsan vigadozván. Távol 
tartott magától minden gondot, tudni sem akart mások terhei
nek hordozásáról s azért agglegény maradt. Nem feleségéhez, 
nem gyermekeihez kívánta küldeni a túlvilági követet, hanem öt 
testvéréhez. Nem hitt a túlvilágban, az angyalokban, még ke- 
vésbbé a feltámadásban. Mégis volt két gondja: egyiket szaká
csa okozta, kivel naponkint meg kellett beszélnie a másnapi ét
rendet, másikat házába hozták az indiai, egyiptomi selyem- és 
bársonykereskedők. Válogatnia kellett a finom s drága porté
kákban. Neki ez is nagy munka volt. Ezt sem végezte egyedül. 
Nap-nap után víg cimborák, híres ivók, jóhangú nótázók tanyáz
tak palotájában s azok készséggel segítettek neki a nehéz mun
kában: az étrend összeállításában, a méregdrága' szövetek kivá
lasztásában s a legújabb napkeleti divathóbortok ismertetésében. 
Nagy úr volt. S az úr a pokolban is úr! Onnan is Lázárt küldette
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követségbe, önmaga csak nem fog gyalogolni. S ki is ez a Lázár? 
A nagy úr — ahogy ma mondanók — kutyába sem vette. Ám a 
kutyákban több emberség volt, azok legalább sebeit nyalták. 
A gazdag, mint törvénytudó ember, ismerte a könyörület paran
csát s azt morzsákkal vélte teljesíteni. Kifogásokat sem keresett. 
Nem mondhatta: Lázár menjen dolgozni, mert Lázár munkakép
telen beteg volt. Azt sem mondhatta: először családomról kell 
gondoskodnom, mert nem volt családja. Nem érzett Lázárral 
semmi közösséget, nem érzett érte felelősséget.

Ha a gazdag s a Lázár helyébe tesszük a burzsuj és proletár 
szavakat, elénk mered a példázat aktualitása s korunk megol
dásra érett problémája: a szociális igazság! A jóllakottak s éhe
zők, a szerencse kedvencei s a kizsákmányoltak közötti egyre 
mélyülő szakadék a társadalmat fenyegető veszéllyé, az emberek 
nagy többségének jogos panaszává, az emberbarátok gondjává, 
az államigazgatás s a keresztyén szeretet legégetőbb kérdésévé 
lett. Ahogy a levegő nagy gyorsasággal áramlik a légüres terek 
felé s szelet, vihart, orkánt okozhat, úgy az üreszsebű s üres- 
gyomrú emberek között a természet örök törvénye szerint vihar 
keletkezik. Csoda-e, hogy hazánk több pontja mint veszedelmes 
viharsarok ismeretes? Ti gazdagok, kiknek a földi javakból a 
szükségesnél több jutott, ne várjatok addig, míg a türelmes Lá
zárokból elkeseredett lázadók lesznek, kik ököllel zúzzák be ka
puitokat s erőszakkal viszik el tőletek azt, amihez joguk van! 
Elismerjük, hogy a gazdagok s szegények közötti szakadékot 
nem lehet betemetni. Ha valakinek ez sikerülne is, néhány év 
alatt új szakadék képződik. Jézus megmondotta: Szegények min
dig lesznek veletek. A gazdagság egyébként nem bűn, a magán- 
tulajdon nem lopás, ahogy azt Oroszországban tanítják. Van
nak gazdagok, kiknek kezében a vagyon áldássá lett. Tekintsd 
vagyonodat Istentől átmenetileg a te kezelésedbe s a számadás 
kötelezettsége mellett átadott tőkének, s kezelés közben gon
dolj minél többet szűkölködő testvéreidre s a számadás napjára. 
A gazdag embernél mindkettő hiányzott. „Aki nem szereti fele
barátját, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát“ — 
mondja a mai epistola. Milyen viszony volt Isten s a gazdag kö
zött, azt könnyen elképzelhetjük. Minden kapun, ajtófélfán ol
vashatta: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes 
erődből s teljes elmédből, — a gazdag nem gondolt e parancsra 
sem. Ügy élte világát, mintha örökké élne. Nem gondolt a ha
lálra. A halál pedig — tetszik vagy nem tetszik — kérdezőskö
dik utánunk. A mai szentleckében is két haláleset következik be.

Lázár meghalt. Ki csodálkoznék azon, hogy ő halt meg 
előbb. Orvos nem kezelte, orvosság nem enyhítette szenvedéseit, 
egy reggel holtan találták az utca kövezetén. Meghala a koldus, 
— mondja szentigénk, de nem teszi hozzá, hogy eltemetteték! 
Senki sem kísérte utolsó útján, nem temették, csak elhantolták. 
De azután következik a fordulat: viteték az angyaloktól az Áb
rahám kebelébe. Miért vitték oda? Mert szegény volt? A sze
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génység ép úgy nem érdem, ahogy a gazdagság nem bűn. Életé
ből csak a külsőségeket ismerjük: a ház kapuja előtt fekszik, 
sebeit ebek nyalják. Magunk előtt látjuk piszkos rongyait, ki- 
érezzük a nemápolt test kellemetlen kigőzölgését, elborzadunk 
csonttá aszott testén. Lelki életét nem ismerjük. Zúgolódott-e 
kegyetlen sorsa miatt vagy türelmesen viselte-e el; elátkozta-e 
születése napját vagy azt mondta Jóbbal: tudom, hogy az én Üd
vözítőm él? A példázat erről nem szól. Csak egy támpontunk 
van. Jézus nevet adott a koldusnak. Lázár annyit jelent, mint 
Isten segítsége! Isten volt vele s mellette. Fölemelte szemét a 
hegyekre, ahonnét jött az ő segítsége. Onnan nyerte a lelkierőt 
keserves sorsának csendes megadással való elviselésére. Ahogy 
a gyermek anyja ölében alszik legédesebben, úgy nyugszik most 
Lázár Ábrahám kebelében. A földi szenvedések ideje lejárt. Aki 
könnyel vetett, most nagy örömmel arat. A példázat foytatja: 
meghala pedig a gazdag is, és eltemetteték. A gondnélküli élet, 
az orvosi tudomány, a drága gyógyhelyek, tengeri fürdők né
hány esztendővel meghosszabbították életét, de egyszer ütött 
az ő órája is. Eltemetteték, — pénzért felfogadott emberek vit
ték a temetőbe; testvérei fényes temetést rendeztek neki, a város 
előkelői mind megjelentek. S másnap már senki se beszélt róla. 
Angyalok nem szálltak le koporsójához. Csak egy nem feledke
zett meg róla: az Isten. Az Isten ítélt: a pokolban felemelé sze
meit. Nem gazdagsága miatt jutott oda. Ábrahám is gazdag volt; 
úgy járt-kelt Kánaán törzsei között, mint a fejedelem, s mégis 
az üdvözültek között látjuk. Amint a gazdag állapotának tuda
tára ébredt, azontúl csak egy gondolat foglalkoztatta: szabadul
ni a gyötrelmes lángokból. Könyörögni kezd: „Bocsásd el Lázárt, 
hogy mártsa ujjának hegyét vízbe és hűsítse meg nyelvemet, 
mert gyötrettetem e lángban." Hogyan lehet szomjas az, akinek 
nincs élő teste? A szíve üres és puszta, bűnei a lelkiismeret mé
lyére ereszkednek s tűz módjára égetik, szomjúságot okoznak. 
Vájjon mivel lehetne a tüzet eloltani, a szomjúságot csillapítani? 
Ismeritek a kúpalakú, pirosra festett, minimaxnak nevezett tár
gyat. A kezdődő tűz gyors eloltására használják. Nevét két latin 
szónak: minimum és maximum — magyarul legkisebb és legna
gyobb — első szótagjaitól nyerte. Legkisebb költséggel leg
nagyobb eredményt érhetsz el vele. Nekünk is van minimaxunk. 
Az úrvacsorái kehely piros vére. Isten ingyen való kegyelméből 
gyorsan csillapítja a lélek szomjúságát s oltja el a bűntudat 
kínzó lángját. A gazdag nem ismerte a csillapító szert ép úgy, 
mint az a valóságban élt jómódú ember, ki a konfirmáció óta 
nem járult az Ür asztalához. Mikor lelkipásztora célozgatott a 
példázatbeli gazdag kínzó szomjúságára, azt felelte: kopor
sómba néhány csomag aranyat tétetek, pénzért még a másvilá
gon is kapok szomjatoltó italt. Nem veszi hasznát az aranynak, 
mondá a lelkész, mert a nagy tűzben mindjárt elolvad. Az ember 
elsápadt s legközelebb az Ür asztalánál ivott az italból, melyből 
aki iszik, többé nem lesz szomjas.

18*



A gazdag a pokolból látja s megismeri Lázárt. Óh, rtutyen jó 
tudnunk azt, hogy a másvilágon megismerjük egymást. Luther 
Márton halála előtt kifejezte azt a meggyőződését, hogy akik a 
földön ismerték egymást, azok a túlvilágon is ismerősök lesznek.

Abrahám nem hallgatja meg a gazdag kérését azért is, mert 
,„te a földön elvetted javaidat", de azért is, mert „nagy közbeve
tés van közöttetek". Nem térbeli távolságról van szó. A matema
tikai tudomány egyik alapelve szerint a párhuzamos vonalak a 
végtelenben találkoznak. A Jézus példázatában párhuzamba állí
to tt gazdag s Lázár a végtelenben sem találkoznak, sőt örökre 
széjjelmennek. Aki a földön kerülte a szegényt, a túlvilágon 
már nem találkozhatok vele.

Feltűnő, hogy a gazdag nem Istenhez fordul, hanem Ábra
hámhoz. Ügy látszik, ismerte a 6. zsoltár szavait: A pokolban 
kicsoda dicsőit Téged? Ott már késő! Ebből nyilvánvaló, hogy 
Ábrahámhoz vagy az ú. n. szentekhez a megholtak „lelkiüdvé
ért" intézett imák már nem változtathatnak azoknak túlvilági 
állapotán.

A gazdag még egyet próbál. Ha már önmagán nem segít
het, legalább öt élő testvérét akarja megmenteni hasonló sorstól. 
Bocsásd el Lázárt az én atyám házához, kéri Ábrahámot. S ha 
ez a szívtelen ember is a túlvilágon testvéreire gondol, mennyi
vel inkább gondolnak a jó szülők földön hagyott gyermekeikre 
s imádkoznak értük. Ábrahám válaszára: Van Mózesük s prófé
táik, azt feleli: csak ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, 
akkor térnek meg. A halottak közül senki sem térhet vissza; hi
székeny, babonás emberek asztaltáncoltatással vélik a halottakat 
visszahozni s velük beszélgetni. Hiábavaló igyekezet, nevetséges 
önámítás! Nincs szükségünk túlvilági tanukra. Itt van Mózes és 
a próféták, sőt itt van minden: Krisztus és az ő Igéje. Ök tanús
kodnak, ők intenek, ők prédikálnak hangosan: Keressétek elő
ször Istennek országát, mielőtt a halál beidéz az Ür ítélő
széke elé.

Kuszy Emil
losonci lelkész.

Istenszeretet. emberszerelet.
Szentháromság utáni 1. vasárnapra. Délután.

I. János 4, 16—21.
János apostol már a harmadik részben érinti a gondolatot, 

mely a hit mellett a keresztyén gyülekezet életében mindennél 
fontosabb volt: a testvéri szeretetet, azt a köteléket, mely a gyü
lekezetét befelé összetartja, kifelé pedig arról tesz bizonyságot, 
hogy Jézussal új szellem áramlik a gyülekezetekbe. A negyedik 
részben visszatér e gondolathoz. Isten a szeretet forrása. E pont 
körül csoportosulnak az apostol gondolatai szentleckénkben is.
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„És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való 
szeretetét. Az Isten szeretet." A szeretet apostola tesz ünnepé
lyes vallomást Isten széretetéről. Aki Jézus legkedvesebb tanít
ványa volt, ki Jézus szájából hallhatta az örök élet beszédét, az 
joggal írja: megismertük Isten szeretetét. Istennek irántunk való 
szeretetét csak Jézusban ismerhetjük meg. Senki sem ismeri az 
Atyát, csak a Fiú s akinek a Fiú akarjá megjelenteni (Máté 11, 
27.). A betlehemi bölcső, a Golgota, -— a jeruzsálemi üres sír, 
az Olajfák hegye, — óh mennyi kínálkozó alkalom Isten szferé- 
tetének megismerésére. Aki Jézusban megismerté Isten széré- 
tctét, az benső közösségbe lép vele: „aki a szeretedben márád, 
az Istenben marad és az Isten is ővele". Mily jó az Istennel való 
közösség a munkában is, az élet örömei között is. A munka és 
pihenés, evés és ívás könnyen elfeledteti velünk az Istent, Az 
élet örömei között könnyen elvesztjük a magunk feletti uralmát 
s beszennyezzük önmagunkon Isten képét. Isten szereteté megóv 
a jelenben s velünk van a jövőben is. „Bizodalmunk van az ítélet 
napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is é világban." 
A bíróság tiszteletreméltó testület, s mégsem szeretünk előtte 
megjelenni, még mint tanúk sem. Mennyivel inkább félünk az 
örök bíró s ítélet gondolatától. Aki Istent szereti, az félelem nél
kül járul eléje, mert a „szeretetben nincs félelém, sőt a szerétét 
kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár; aki pedig 
fél, nem lett teljessé a szeretetben." A félelem fut az elől, arrtb 
töl fél. Fél a fenyegető büntetéstől s a félelem már maga is bün
tetés. Isten Igéje ilyennek látja az embert a bűnesettől kezdve. 
Az ember fut Isten elől és elrejtőzik. Elrejtőzik a munka mögé 
s nincs ideje Isten előtt megállani. Elrejtőzik világnézetének, 
jámborságának, jótékonyságának álarca mögé. A szeretet nem 
fél, tehát nem rejtőzik s ezzel űzi ki a félelmet. Saját jól fel
fogott érdekünk kívánja tehát, hogy „szeressük őt, mert ő előbb 
szeretett minket." Szeretetből hívta létre az emberi nemet. 
Teremtsünk embert a mi képünkre! S mikor az ember az Isten 
szeretetére engedetlenséggel, hálátlansággal felelt, ismét Isten 
szeretete mentette meg a bűnbeesett embert. Annyira szeretett, 
hogy egyszülött fiát adá. Ő azokat is szereti, akik még meg sem 
születtek. Előtte a múlt s a jövő minden nemzedéke jelenvaló. 
A te ükunokáidat is ismeri s már ma szereti. Téged is szeret 
öröktől fogva. A szeretet viszontszeretetre méltó. Ha ez igaz az 
emberek között, annál inkább Isten és ember között. Szeresd őt.

Istent embertársainkon keresztül szerethetjük. „Aki azt 
mondja, szeretem az Istent és gyűlöli atyafiát, hazúg az." Sokan 
azt mondják, hogy a felebaráti szeretet az igazi vallás. Szent
leckénk arra tanít, hogy felebarátomat csak akkor szerethetem 
igazán, ha Istent szeretem. Felebaráti szeretet Isten szeretete 
nélkül művirág — gyökér nélkül. Felebarátom csak akkor lesz 
testvérem, ha előbb Istent atyámnak vallom. Vagy mindakettőt 
szeretem, vagy egyiket sem.

János apostol az utolsó versben csokorba köti az eddig át
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nyújtott virágokat: Aki szereti az Istent, szeresse a maga atya
fiát is. Aki Istent szereti, az lemetszi életfájáról az önzést s an
nak minden kinövését, és termi a Lélek gyümölcseit. S ha e gyü
mölcs a rövid földi élet alatt be nem érik, Isten gondoskodik róla, 
hogy a halál után érjen be, mint ahogy sok leszedett félígérett 
gyümölcs csak a pincében, az éléskamrában érik be. Szívd ma
gadba az Isten szeretetének talajából a hit hajszálcsövein keresz
tül a felebaráti szeretetet s meglásd: jó fa leszel, mely jó gyü
mölcsöket terem.

Kuszy Emil ,
losonci lelkész.

A királyi lakoma.
Szentháromság utáni 2. vasárnapra. Délelőtt.

Lukács, 14, 16—24.
Hogy ez igéket és ezek tartalmát megérthessük, látnunk 

kell az összefüggést, melyben ezek az előző evangéliumi sza
kasszal állanak. Ez pedig arról szól, hogy az Ür megrójja a fő
helyre törekvőket s egyben a lakomázás (ma úgymondhatnók 
bankettezés) evangéliumi módját mutatja meg, amennyiben a 
viszonzás igénylése nélkül való lakoma-adást ajánlja, amikor is 
nem az előkelőségeket ültetnők a főhelyre, hanem a szegénye
ket, a rokkantakat és szomorkodókat. Hol vagyunk mi ettől? . . .

Amint az Úr ekként tanít, egy vendég, aki Véle együtt hiva
tott meg, felkiált: „Boldog az, aki eszik kenyeret az Isten or
szágában." (15. v.)

Ez a felkiáltás szolgál indítóul az alapigénkben elbeszélt ha
talmas tanításra, melynek lényege az, hogy az anyagias és érzéki, 
földi, testi embernek nem kell az evangélium, az ige, az Isten 
országáról beszélő tanítás. . .  Amilyen lesújtó ez a jézusi meg
állapítás, annyira csodálatraméltó az Ür előrelátása: ma 2000 év 
múlva ugyanezt a megállapítást tehetné, ha megjelennék egy 
vasárnap a mi ú. n. „keresztyén" világunkban. Nézzetek és lás
satok? Ma is ugyanaz az Ige sorsa, ma is ugyanaz az ember, ma 
is ugyanazzal az elhárító mozdulattal kíséri a tömegember a 
szent lakomára szóló meghívást. Vasárnap van. Kondulnak a ha
rangok s mintha angyalszárnyak suhognának a gyárkémények 
és a fülledt levegőjű munkáslakások s a nagyvárosok lehúzott 
redőnyű üzletsorai felett. Azt gondoljuk mi, az Ige sáfárai, hogy 
mégis talán ez volna a nap, melyen a lélek, mint a tengermélyen 
élő hal, felvetődik, felcsapódik a víz színére és mélyet lélegzik 
a levegőből, mert az kell neki, hogy tovább tudjon lent küz
deni . . . ,  azt gondolnók, hogy ma mindenki felnéz az égre, reá
eszmél arra, hogy „nincs itt maradandó városunk", tehát keres
nie kell az örökkévalót, mert mennie kell az egészségesnek és a 
betegnek, a gazdagnak és a szegénynek, a kacagónak és a síró
nak, mennie, mennie haza felé . . . S e  helyett mit látunk? Nézd
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a zsúfolt vonatokat, a nehezen indító mozdonyokat, amint már 
kora reggel viszik a kirándulókat; nézd a tolongást a sporttele
pek, a mozik pénztárainál, nézd a zenés vendéglőkben egy-egy 
jó helyért „közelharc“-ot vívó keresztyéneket. A templomok 
pedig, noha egyikbe sem kell belépődíjat fizetni, nem igen vise
lik kapuikon az ismert felírást: „megtelt*1.

Az írás örök, nemcsak azért, mert soha el nem múlnak a 
benne kijelentett igék, hanem azért is, mert az embert, az el
múló embert úgy mutatja be, amilyen volt évszázadokkal ezelőtt, 
a maga nehezen múló gyarlóságával, a magasságok felé nehezen 
indulásával, a lelkét és annak örök szomjúságát meg nem érző, 
de a testi éhséget és szomjúságot mindennél előbbretévő, azt 
mindenen, sokszor még a börtönveszélyen kérészül is kielégíteni 
igyekező testiségével. „Panem et circenses", kenyér és mulatság: 
ez ma is a jelszó, mely ki-nem-mondottan is irányítja, vezeti és 
tömöríti az embereket. Az áldott vasárnap ma is inkább a vásár
nak, a hiúság vásárának a napja, holott, ha mi evangélikusok 
komolyan vennők a rendeltetésünket, mozgalmat kellene indí
tanunk a „vásárnap** szónak az ige, az élet, a lélek napjává ne
vezése érdekében; de mi húsvétot, húsvételt, hús eledelnek ma
gunkhoz vételét ünnepeljük és üljük a feltámadás, az élet, az 
igazság diadalünnepén is. Ecce homines, ime: az emberek!

*
Alapigénkben a Jézus theologiájának egy vonása ismerhető 

fel. Az ő Isten-eszméje itt is felsugárzik, előtűnik, mint Óceán 
felé felszálló Nap-korong, csupa fény és szépség; vonzás és me
legség. Az Isten itt is — vár. Vár téged bűnös lélek, ki itt bo
lyongsz, keresve önmagadat és futva önmagad elől, látva a célt 
és mégis kerülve azt, tudva rendeltetésed és mégis szemet-hunyva 
előtte. Tudod te azt, hogy jobb neked ma letelepedni az áldott 
királyi lakomához, melyen lelked ott ül a szent családi asztalnál, 
melynél az asztalfőn Az ül, aki az „örök élet kenyere** s aki a 
maga vérével avat a megtartásra méltók közösségébe: tudod te, 
hogy jobb neked itt lenni s a lelkeddel szembenézni, a belső, el
takart sebeidet feltárni, megmutatni Annak, aki egyedül tudja 
azokat meggyógyítani és te mégsem jössz; te mégis vonakodol. 
Eledel van itt, mely „az örök életre táplál**, ital van itt, melyből 
aki iszik „soha meg nem szomjúhozik**. Az van itt, aki a te űzött, 
kergetett lelkednek szól: „Jöjjetek énhozzám és én megnyugosz
tallak titeket." Üt van itt, melyen elindulva boldogan tapaszta
lod, hogy minél előbbre haladsz, annál üdébb és tisztább vagy 
s aki előbb az öngyilkosság sötét árnyékát láttad az életeden 
végignyúlni, most boldog és diadalmas lélekkel kiáltasz fel: „ah, 
élni, élni mi szép, mi érdemes". (Faust.) És mégis oly kevesen 
vannak, akik erre az útra, az Útra rátalálva mennek, menetelnek 
arra, merre a mennyei Jeruzsálem fénykapui várnak.

Ez az érthetetlen indolencia, az Isten hívó szavának ez a 
meg nem hallása, az Ö előle elrejtőzés az ember főbűne. „Sár
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ból és napsugárból" alkotva az ember, tehát a sár lehúzza és ma
gához kötözi.

Itt és ezt tárja elénk példázatában az Ür. Az egyiket a föld 
vonja el az égtől. A fizika tanít az ú. n. egyetemes gravitációról, 
arról a csodálatos vonzó erőről, mely az eső testeket fokozatos 
gyorsulással a föld közepe felé rántja. Ezt a fizikai erőt látom a 
lelkek világában is; jaj, hogy zuhannak, hullanak le a magasság
ból, mert a föld vonzása igen hatalmas erő. Az Ür erről szól.

A másik igát próbál; járomba töri az ökreit. Ige helyett — 
iga. Ez is milyen szemléletes megállapítás: az igából nem tud és 
nem is akar sok lélek kifejtőzni és felemelkedni az Igéhez. Sokat 
a műhely, a gyár, a hivatal gondjai tartanak vissza a templom
tól, mert a szolgálat parancsol és a kötelesség leszorít; de miért 
ellentétbe állítani a műhelyt a teplommal, a kenyérkeresést az 
Igével? Kell az Ige, az élet igéje, mert a kötelesség igája köny- 
nyebbül általa. (A vasárnapi munkaszünet átfejlesztése az ige
hallgatás alkalmává.)

A meghívottak harmadik csoportja a gyönyör rabságában 
fuldokol. Milyen örök tragikum ez is! Vasárnap van, a lélek és 
élet napja, a kenyérharc bódulatából ki kellene tisztulnunk és 
reáeszmélünk arra, hogy mi lelkiek, az Isten gyermekei va
gyunk, mi az örökkévalóság királyfiai vagyunk s e helyett ez a 
nap a testiség, a gyomor és a gyönyör napjává lett sokakra. Az 
ige eledele, a hit itala kinek kell? . . .  Magunkra zárjuk az ajtót, 
pedig kopogtat rajta az Úr, az Élet. Testi gyönyör marasztal, 
pedig hív a magasságbeli szózat: „jertek, várlak, várlak az én 
szívemhez, hogy az megtartson és benne örök életetek legyen".

❖
A lakoma kész, de nem jön senki. Az áldott gazda szíve szo

morúvá lesz, majd keserűséggel telik meg: „menjetek, hívjátok 
be a sántákat, a bénákat, a lesujtottakat. . .“ Micsoda örök igaz
ságot tartalmaz a példázat e része is. A kacagok, az élet-élvezők 
nem jönnek, de a megtört szívek, a lezuhant lelkek itt, az áldott 
ige-lakomán pihennek meg és újulnak meg.

Az élet-utat rovok megállanak. A hatalmas gazda követei 
megállítják és átölelik és viszik: „jertek, nincs kibúvás, nincs 
mentegetőzés". A szolgák nem eresztik ki karjaikból. Azt hi
szem: nem tévedek, ha azt vélem, hogy itt az Ür a mi lelkipász
tori szolgálatunkra ad útmutatást: átölelni, meleg és erős ölelés
sel megfogni az embereket és bevinni az áldott lakomára. A lelki- 
pásztor szívének valami vonzó erővel kell bírnia, hogy azzal az 
Igéhez vonja és vonzza a lelkeket; különben hivatását elvéti. Nem 
jönnek, tehát hozni kell. Nem indulnak, tehát indítani kell. Nem 
gyülekeznek, tehát gyűjteni kell; mindkét karja mindég kitárva, 
hogy szíveket hozzon az Ür ölébe. Minden lelkipásztori munka e 
célt szolgálja; mi nem végezhetünk cura pastorálist magáért a 
látogatásért, nem rendszeresíthetjük a szegénygondozást ma
gáért a szegénygondozásért, sőt még nem végezhetjük a vallás
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oktatást, a konfirmációt sem azért, hogy ismeret-anyaggal gaz
dagítsuk a gyermekeinket, nem; minekünk a főcélunk, mely 
minden oktatásnak, gyülekezeti munkának, jótékonykodásnak 
és administraciónak a főcélja: a szent lakomán, az ige áldott kö
zösségében való részvétele minden hívőnek.

A példázat kényszerítettekről szól. „Eredj el az utakra és 
a sövényekhez és kényszeríts bejönni mindenkit." Igen. Egyszer 
mindenki ott lesz. Egyszer mindenki jönni fog, ha akar, ha nem. 
De jaj lesz, ha az áldott gazda szemének pillantása villámként 
fog lesújtani: miért ily későn? Miért nem jöttél, mikor még a 
kegyelem napja mosolygott feletted, mikor még szerető szívvel, 
váró szóval fogadtalak volna; de most? . . .

Testvérem! Mindig egy a kérdés: hiszünk-e? Ha hiszünk, 
tudjuk, hogy mi az Istenhez tartozunk; Ö a mi Atyánk, kitől jö t
tünk és akihez visszamegyünk. E földi létünk csak átvonulás, 
mint a költöző madár megpihenése az úszó hajó kötélzetén; ne
künk utunk van. Boldog, aki ismert úton megyen már, amikor 
a halál, az Ür e hazahívó követe érte jön.

A cselekvő szeretet.
Szentháromság utáni 2. vasárnapra. Délután.

I. János 3, 13-18.
Szeretet . . .  A legszebb szavak egyike. De a legszürkébbre 

koptatott szó. Védelmébe kellene vennie a hatóságnak s tilalom 
alá venni, mint ahogyan a tízparancsolat tilalmazza az Isten ne
vének meggondolatlan használtát. A biblia alaptanítása, minden 
parancs összefoglalása, minden törvény betöltése ez: szeretet. 
Luther mondja: „a szeretet parancsa eltöröl minden parancsolatot 
és mégis alapja minden parancsolatnak". Pál apostol a hitnek, 
az áldozatnak, az önfeláldozásnak, a tudománynak, az ékesszó
lásnak fölébe helyezi, mert ezek csak annyit érnek, amennyi sze
retet van bennük. Az Ür minden parancsolat összefoglalásának 
tekinti.

János apostol ez igékben pedig egyenesen az élet és meg
tartás feltételének mondja; ez az aranyhíd, melyen a hívők át
mennek a halálból az életbe. Az első gyülekezetek, kultuszában 
ez volt az oltári láng: a könnyes szemek ebbe nézve változtak 
át látó, lelkesült szemekké, a sebek e láng melegénél gyógyul
tak, a gyülekezet életének ez volt a forrása, melyet el nem fojt
hatott az üldözés. Gyűlölték őket, mert más volt az életük, mint 
a pogányoké, de ezek titkos vággyal epekedtek a testvéri közös
ség után; tudósaik és katonáik, varázslóik és rabszolgáik itt ta
láltak egymásra és önmagukra, elvesztett lelkűkre.

Duszlk Lajos
miskolci lelkész,
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Az apostol párhuzamba állítja a szeretetet a gyűlölettel; az 
az élet, ez a halál. Jókai megragadó művészettel mutatja be a 
tiszta szerelem újjászülő hatalmát, mikor a tévesztett élete 
után sírba szálló Kárpáti János sírjára ezt Íratja: „élt egy évet“, 
mert a többi, a nyolc évtizedre terjedő tobzódás és feslettség 
nem volt érdemes az „élet" nevére. A gyűlölködők és haragtar
tók bűnhődése éppen abban áll, hogy kénytelenek keserű bánattal 
belátni az egymás nélkül, sőt egymás ellen folytatott életük 
hiábavalóságát; a szív nem tud élni szeretet nélkül, a gyűlölködés 
pedig egyenesen pusztítja, sorvasztja, mint a gyertyalángot a 
széngáz; oxigén nélkül nincs szerves élet, szeretet nélkül nincs 
szív-élet.

A gyűlölködés egyértelmű a gyilkossággal, a gyilkolással. 
„Aki gyűlöli atyjafiát, mind ember-gyilkos az“ — mondja az 
apostol. Mi, akik Krisztusba helyeztettünk, akik szent áram
körébe tartozunk, a gyűlölködéssel megszakítjuk ezt a szent 
áramkört, ezért gyilkos a gyűlölködő.

A szeretet élete és lényege a szolgálat, az önfeláldozás. 
Krisztus önmagát adta érettünk, nekünk is ezt kell tennünk, ha 
az övéi akarunk maradni. Isten beírta a teremtettségbe az önfel
áldozás törvényét: az almafa belehajlik, beletörik a termésbe, 
de másnak adja, más élvezi; a Nap szertesugarazza fény-meleg- 
záporait; ki fog hülni — jósolják a tudósok és mégis moso
lyogva árasztja áldáshozó fényét és melegét a konok jéghe
gyekre is, mintha mondaná: boldogság nékem így elfogyni, el
égni, mert ez az életem; az anyamadár a szíve-melegével költ s 
megsorvad, megsápad a költésben, de így él, így tartja az élet- 
tüzet, a szívével melengeti fészkét az élet bölcsőjévé.

Mi volna, ha egymásért élnénk?. . .  Ha az önfeláldozás 
egyetemes élettörvény volna? Ha nem magunk akarnánk bol
dogok lenni, de szívünkön hordoznánk a más gondját és az volna 
ezer és ezer élet célja, hogy mást tegyen boldoggá, ebben a nagy 
és áldott törekvésben egyszerre csak arra eszmélne rá mindenki, 
hogy amit akart és amit keresett és követelt, megtalálta: boldog 
lett, mert mi más a boldogság, mint a más boldogítása. Az az 
élet marad meg, amelyik feláldoztatik.

Nagy problémája korunknak a szegény-kérdés. Fényes vi
lágvárosok simára gumizott útjai alatt, lent a csatornákban vár, 
mint ugrásra készülő, vérszomjas tigris: a lázadás. Üres zsebek, 
üres gyomrok, üres életek. A Sátán martalékai. Mintha kitörni 
készülő vulkán morajlana alattunk, mikor halljuk a nyomor fel
feltörő zúgolódását. Nincs annyi rendőr, annyi gyűjtőtábor, 
amennyi elég volna e zúgolódó nyomor megfékezésére.

Ide csak szív, csak szeretet, csak Krisztus kell. Itt csak az 
Ö módszere segít: felvenni e lehullott lelkek gondját s éreztetni 
velük azt, amire szomjaznak, a megértő, a jóakaró szívek szere- 
tetét. Kinyitni a szíveket, mert különben kinyittatnak a zsilipek, 
melyeken át a rombolás erői zúdulnak neki kultúránknak!
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A szeretet szó védelméről szólottám az elmélkedésem be
vezető szavaiban. A legszebb, a leghatalmasabb szó a — tett. Az 
volna a szeretet-szó leghatalmasabb védelme, ha . . . ,  ha ki nem 
mondanók szájjal, de minden szívből áradva-áradna, hogy e hi
deg és sötét föld átmelegednék tőle. Olyan szó ez, melyet nem 
az ajak mond ki, hanem a néma hűségben revelálódik. Mindig 
fogy, ha szól, mindig nő, ha néma. Egy darab kenyérben, egy 
simogatásban, egy meleg kézszorításban, egy öltönydarabban él 
és szól.

Ajak nem mondja, de a szív megérti, ember nem hallja, de 
az angyalok erről énekelnek.

Duszik Lajos
miskolci lelkész, főesperes.

Keres engem az Isten!
Szentháromság utáni 3. vasárnapra. Délelőtt.

Lukács 15, 1—10.
A Lelkipásztor szerkesztőjének rendelkezése szerint ezek

ben a rövid elmélkedésekben: „anyagot nyújtunk és nem kidol
gozott beszédeket." Nem akarok tehát sem megbővített vázla
tot, sem összeszükített Ige-hirdetést nyújtani, mert ezek az 
egyéni munkát a felhasználás számára megkötik. Egyszerű, lelki 
fuvaros szeretnék lenni, aki az anyagot összehordja és rábízza 
teljesen azoknak a kezére, akik építeni hivatottak. (He nem 
,,magunk" építünk Ige-hirdető munkánkban, akkor nem is épül
nek mások belőle!)

A két példázat theológiai értékelésénél először is el kell 
oszlatnunk azt a felfogást, mintha a hangsúly és a belső szemlé
let iránya az elveszett juhon, vagy az elgurult drachmán lenne. 
Az elveszett juh és az elgurult drachma szerepe teljesen passiv: 
ezzel szemben áll a kereső Isten, aki csupa aktivitás. (Cselekvé
sei: otthagyja, elmegy, megtalálja, vállára veti, hazamegy, egy
behívja, mondván nékik, örvendezik. . .)  Azt a felfogást sem 
vallom minden magyarázat nélkül a példázat szellemének, amely 
erről az „emberről11 úgy beszél, mint a kereső pásztorról. A pász
tor-fogalom u. i. szűkített fogalom a maga nyelvi jelentése sze
rint, itt pedig bővített fogalomról, arról az emberről, tehát a 
gazdáról van szó, akinek tulajdonai a juhok, aki lehet őrizője is, 
de ennél több! A pásztor nem mindig a gazda, nem mindig a 
tulajdonos. Ha csak erre a példázatra gondolunk, akkor Isten 
úgy áll előttünk a Jézus Krisztusban, mint a nyájnak, az egyház
nak gazdája, aki a nyájat egy bűnös lélekért személyileg elhagy
hatja egy-egy időre és reábízza addig a pásztorokra (mi reánk!) 
és Ö személyesen hozza vissza az eltévedt lelket és személyesen 
tart szemlét a 99 felett és személyesen kell felelni az őrizőknek 
és személyesen veszi át a pásztorolást, amit eddig a tulajdonos
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jogán, tehát személyes jogon gyakorolt. Itt kell átérezniök pász
toroknak és pásztoroltaknak, hogy milyen roppant felelősség 
engedelmeskedni a gazdának és élni a gazda pásztoraival olyan 
gyülekezeti közösségben, amelynek tulajdonosa, számonkérője 
és megitélője maga az élő Isten. Mi lelkészek csak számadók 
vagyunk, de nem tulajdonosok.

Az ítélet napján, amikor mindenek előhozatnak, ott le
szünk-e a nyájban, a nyáj mellett, vagy ott leszünk-e, mint haza
hozott juhok?

A példázat élénk szemléltetője annak, hogy az Isten nem 
holt fogalom, hanem élő Isten. Lényege a cselekvés. Isten cse
lekvése sokoldalú, de ebben a példázatban az Ő cselekvése a ke
resésben válik nyilvánvalóvá. Isten keresése felelősségre-vonás 
az Éden-kertben, kiválasztás a próféták elhívásában, bűnbánat- 
ébresztés Náthánok által,. . .  Isten keresése az Ó-szövetségben 
inkább műveltetés, de egészen személyessé válik a Krisztusban 
és az Uj-szövetség népe, nyája számára az élő Krisztussal való 
kikerülhetetlen találkozás tényévé válik. Luk. 19, 10. (Nikodé- 
mus, Tamás esete;...) Krisztus keresése őrködést, megtérést, 
új életet, benne való élést, vele való együttmunkálkodást jelent! 
(Nálam nélkül semmitsem cselekedhettek!) Istennek a Krisztus
ban megnyilvánuló munkája: a keresés, nem öncél. Mi mindig 
önmagunkért törjük halálra magunkat, az u. n. boldogságot ker
getjük és keressük. Ezen a világon egyházban, lélekszolgálat- 
ban, világfenntartásban elvégzett munka, a Krisztus élő valósá
gának Istenként való mengnyilvánulása, a Szentlélek gyülekezet- 
pásztoroló munkája . . .  mindenek Öreá nézve, de nem Óérette 
történnek. A megtalált juhot és az elgurult drachmát nem ma
gának tartja meg, hanem átadja a közösségnek, visszaviszi a 
nyájba.

A nyájon kívül tehát nincs élet! A nyájon kívül is van Krisz
tusnak tulajdonjoga reánk, mert a nyájnak pecsétje, a kereszt- 
ség bejegyzett és eljegyzett az Egyház, az élő Krisztus számára, 
de a nyájon kívül éppúgy nem vagyunk a Krisztuséi, mint az el
veszett, a forgalomból kivont pénz nem mondható a valóságban 
értéknek. Krisztus a nyájban, a gyülekezetben szerez nékünk 
örömet, ott tart meg bennünket és ott használ fel bennünket. 
A közösségbe azonban csak a Krisztuson keresztül, illetve Krisz
tusban kerülhetünk. Ő maga a minden, maga a közösség, maga 
a szeretet; maga az élet! Krisztus abban az egy aktusban ád át 
bennünket a közösségnek, amelyben megtalál bennünket. Az em
bert úgy adhatja át a közösségnek, hogyha előbb önmagának 
érezheti. Mennyit jajgatunk, hogy veszélyben az Egyház! Nem 
igaz!. . .  az elveszett lélek sok, az elgurult drachmák hevernek 
a porban, sok a bűnös ember és gyenge a nyájra való vigyázás! 
Az Egyházé azért nem vagyunk, mert nem vagyunk a Krisztusé!

Krisztus nem a maga kedvtelésére, hanem az Egyház szá
mára keresi a bűnöst. Engem keres, mert mások bűnei, mások té
velygései, az én bűneim: az én eltévelyedettségeim. Önmagamban
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mindig elveszett ember vagyok. Az önmagámnak való, mások
tól elkülönített élet tönkreteszi az életet. Ezért dőzsölnek a tíz
ezrek a milliók nyomorkönnyeiből. Ezért gyártják egyrészt a 
kiéhezett magyar gyermek számára a koporsót és másrészről 
ezért ontják a vegyi-gyárak a szépségápolás millió értékű kenő
cseit. Az igaz és Isten szerint való világba nem a magam lábán, 
hanem a Krisztus vállain juthatok el. Ezek a vállak vették fel 
az én bűneimért a keresztfát és ezek a vállak tartják azt a vilá
got, amelynek van ma is bűnbánata és újjászületése. Erre a vállra 
kell bűntudatom tehetetlenségében hajtanom bűnbánó fejemet 
és itt kell meggyógyulnom és innen kell elindulnom az életbe, a 
közösségbe, a gyülekezetbe, mint drágán megkeresett és meg
váltott léleknek.

Krisztus engem keres, mert nem a világ rossz, nem a világ 
fog elveszni bűneiben, hanem én magam vagyok az elveszett és 
elkárhozott ember. Az elveszés 1. gazdátlanságot, 2. hontalan
ságot, 3. kiszolgáltatottságot jelent.

1. A gazdátlan jószágnak nincs védelmezője. A gazdátlan
ságnak nem Krisztus az oka, hogy nem vigyázott volna reám, 
hanem az én bűnös vágyaim, amik a tilosba terelnek engem. Más 
gazda ült a nyakamra: a bűn és a bűnnek nincs gazdasági érzéke 
és bölcsessége. Tetszetős mezőkkel csábít,de később a kopasz, 
örömtelen életmező szamártövisei szúrnak a számba. A gazdát
lan jószág leromlik, az Isten közeléből elgurult ember a lejtőn 
zuhan a pusztulásba.

2. Az elveszés helyváltoztatással jár. A rendes helyen nem 
vagyok található. Más környezetbe, más társaságba, más temp
lomba kerülök, idegen lesz a családi ház, nem tetszik a megszo
kott templom és megszokott pásztor, másfelé és más helyre 
rángatnak a vágyaim. így válók hontalanná. Aki sok helyen érzi 
jól magát, az sehol sem találja a helyét. Aki a Krisztus nyájában 
jól érzi magát, annak mindenhol otthona van. Hívek, tanítók, 
lelkészek, akik nem érzik jól magukat „otthon11 a saját gyüle
kezetükben, családapák, akik az otthonon kívül keresik az örö
möket, ifjúság, melynek unalmas a szülői hajlék,. . .  a hontalan
ság gyászos sorsába sodródik. A sok kapkodó ember, aki az élet
ben nem találja a helyét, azért van, mert nem találja helyét a 
helyes élettérre vezető Krisztus vállain.

3. Az elveszett holmi ki van szolgáltatva annak, aki meg
találja. Az adós sanyarúságát viseli a kiuzsorázó hitelezővel 
szemben. Nincs saját akarata és életcélja. Rabigát hord és sen- 
krsem kiváncsi a véleményére. A szabadságomat és a kiszolgál
tatottságomat a Krisztus keze oldja meg. így lesz a Krisztusban 
megváltott ember mindenkinek szolgája és mindeneknek szabados 
ura. (Luther.) A megtalált holmit a törvény szerint az igazolt 
tulajdonosa veheti át, ha a jószívű megtaláló hajlandó odaadni. 
Krisztus a keresztségben adta nékem a fiúság jegyét. Ez a szár
mazási okmányom, ez a nyájbélyeg rajtam. Mi lesz velem, ha
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elmosódik az életemen, mi lesz velem, ha martalékává váltam 
teljesen a bűnnek?

Tehetek-e valamit én elveszett ember? Nem tehetek semmit, 
de várhatok,. . .  várhatom a kereső gazdának felém közelgő 
lépéseit, engem kereső, hazahívó szavára felfigyelhetek. Az ö  
szava ma is zeng, Ö az Igében keres engem, abban szólít meg, 
az zúg át az egész világon. Nékem csak egy gyenge kis mozdu
latom sem elég arra, hogy feléje induljak, mert elveszett, mert 
kiszolgáltatott ember vagyok. Annyit tehetek, hogy nem nyug
szom bele a sorsomba, hogy az Ige kereső hangjára örömmel 
feísikoltok: itt vagyok, Uram, mint nyájától elzüllött juh, össze
történ, a szakadék mélyén, itt fetrengek piszkosan, mint porba 
gurult drachma, . . .  jöjj Uram és végy engem a vállaidra és vigy 
haza az örvendező nyájba.

Keres engem az Isten! Ítélet lesz a számomra, amely meg
félemlít, mert érzem, hogy bűneim gyalázatát találja meg ben
nem! Reszketek, mert keresnek!

Az Isten a Krisztusban keres engem! A halálból az életre 
vágyakozók és a halálból az életre átmentettek boldogságával 
adok hálát az én Uramnak és Üdvözítőmnek, hogy nem hágy 
engem elveszni bűneimben, hogy ma is keres engem. Uram, hal
lom a Te Igéd kereső szavát, utolsó erőmmel sikoltok feléd, 
hogy életjelet adjak magamról: itt görnyedek Uram az én bű
neimnek gyalázatában, jöjj egészen mellém, hajolj le hozzám, 
emelj fel a vállaidra és vigy engem a Te nyájadba. . .  haza . . .  
hadd legyek egészen a Tiéd és benned egészen az én örvendező, 
evangélikus egyházamé!

Bácsi Sándor
pápai lelkész.

Alázatosság iskolájában.
Szentháromság utáni 3. vasárnapra. Délután.

I. Péter 5, 6—11,
Az alázatosság a legnehezebb lecke.
Az Isten iskolájának pedig ez az ábécéje. A Vele való viszo

nyunk, magatartásunk csak az alázatosságban nyilvánulhat meg. 
(6. vers.) Az ember sorsa mindenképp a megalázkodás sorsa. Ha 
Istennek hatalmas keze alatt nem alázkodom meg, akkor „annak 
idején"  megaláz engem a halál. Nemcsak Jókai regényében sze
repelnek olyanok, akik kétszer halnak meg, hanem a második 
halál elsöpri azokat az u. n. keresztyéneket, akik a keresztyén- 
ségben azokat a kulturális erőket istenitik, amik ennek a világ
nak a külső életét szebbé és kényelmesebbé tették, de nem isme
rik a lélek csendes alázatát. Megalázkodni annyit jelent, mint 
tudni, hogy Isten alattvalója vagyok. Ű a király, én vagyok a 
véren vett rabszolga, ö  parancsol, én engedelmeskedem.
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7. vers. Az alázatosság hiánya, ha elbizakodunk és azzal di
csekszünk, hogy mi tartjuk fenn magunkat; hogy magas polcra 
vergődünk; és hogy fejlődik a világ. Isten az, akinek van és lesz 
gondja mireánk! Nem bízhatom a magam erejében, nem érdemli 
meg ez a világ, hogy a földi élet gondjaiba felőrlődjem, mert 
ez bizalmatlanság Istennel szemben. Nem az emberiség, nem az 
emberek és nem a természeti törvények tartják fenn a világot, 
hanem Istennek hatalmas keze. Ez a kéz szel nékem is kenyeret. 
8—9. Nincs jogom az elbizakodásra az én szellemi gőgömben 
és vallásos önérzetemben sem, mert a bűn, mint ordító oroszlán 
bármikor elnyelhet. Dicsekedésem gyalázattá lehet bármely pil
lanatban, mert az ellenség erősebb és még sohasem tudtam és 
sohasem fogom tudni legyőzni. Fegyverem, amellyel a Sátán tüzes 
nyilát megoldhatom, nem az enyém; én nem tudok erős lenni a 
hitben. 10. vers. A Krisztus Jézus tehet csak engem erőssé, szi
lárddá és állhatatossá. A homok nem dicsekedhetik szilárdságá
val, ha cementté válik, mert kötőerő nélkül szél szárnyára került 
volna. Nincs jogom martyr-képpel járni a világban és hangoz
tatni, hogy szenvedek és hordok kereszteket! Az alázatosságnak 
szinte förtelmes hiánya, amikor egyesek vallásos perverzitásban 
azzal dicsekszenek, hogy a Krisztusért szenvednek. (Ha azért 
szenvednének, nem éreznék, hogy szenvednek, mert a Krisztusért 
bármit is „tenni11: boldogság.) Krisztus megmondja, hogy a szen
vedés okozója a bűn! Nincs jogom martyr-koszorúra és nincs 
jogom a szenvedők dicsőségére, mert mi mindig méltán szenve
dünk, a Krisztus mindig ártatlanul. Mi magunk miatt szenve
dünk, Krisztus pedig érettünk szenvedett. Az Isten nem ember
voltunkban hívott el minket az Ő örök dicsőségére, hanem ke
gyelemből a Krisztus Jézusban hívott el bennünket, mert övé a 
hatalom és a dicsőség örökkön-örökké. 11. vers. Kegyelem az, 
ha az Ö keze alatt megalázhatom magamat. Ez az egyetlen önvé
delem és saját erőmnek igaz önismerete. Isten keze alatt lehetek 
telt kalásszá, amely lehajtja a fejét . . .

pápai lelkész.
Bácsi Sándor


