
Csendes ó ra .

„Te, én Istenem, állj mellettem az egész világ bölcseségéve! szemben. 
Óh tedd meg! Meg kell tenned! Igen, Néked magadnak meg kell tenned! 
Hiszen tiéd az ügy, nem az enyém! Nekem magamnak semmi dolgom 
sem volna ezekkel a hatalmas földi urakkal. Inkább élném napjaimat 
csendben és it t  hagynám ezt a háborúságot. De tiéd, óh Uram, az ügy és 
igaz és örökkévaló. Á llj mellettem te igaz és örökkévaló Isten! Emberben 
egyben sem bízom. Mindaz, ami testből származott és testi, nem számit 
i t t  semmit. Isten, óh Isten! Nem hallassz engem, óh én Istenem? Halott 
vagy? Nem, Te nem halhatsz meg; csak elrejted magadat. Te választottál 
ki engemet erre a munkára? Kérdezem Tőled, hogyan lehetek bizonyos 
afelől, ha az a Te akaratod; mert magamtól soha életemben nem gondol
tam volna arra, hogy bármit is kezdjek ilyen hatalmas urak ellen. Á llj 
mellettem, óh Isten, a Te szerelmes Fiad, Jézus Krisztus nevééit, aki o ltal
mam, menedékem, sőt erős váram lesz nékem a Te Szent Lelked ereje ál
tal. Isten segíts meg engem! Ámen."

(Luther Márton.)

„Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik.”
Július 1. Csel. 3, 1—3. Sokan ülnek ma is az egyház kapujában és 

várják, hogy kapnak tőlünk valamit. Sokszor, legtöbbször, nem lelki aján
dékokra várnak. De mindenesetre: segítséget várnak. És tőlünk várják! 
A világ elesettjeinek, megtíportjainak ez a várakozása az egyház kapujá
ban az a nagy alkalom, melyet Isten ad az ő egyházának. Alkalom és fel
hívás, próba és feladat, hogy az egyház egyháznak bizonyítsa meg magát.

Július 2. Csel. 3, 4—6. Rajtunk, az egyház szolgáin áll, hogy ezt az 
alkalmat hogyan használjuk fel. Rajtunk áll, de nem tőlünk függ. Mi fe
lelünk róla, de semmit sem tehetünk érette. Csak azt adhatjuk, amink van, 
de mi koldusok vagyunk. Ha csak e világ kincseit adjuk, akkor nem va
gyunk egyház. Nekünk Krisztust és az ő erejét kell adnunk. Az ő  nevében 
kell cselekednünk: úgy, mintha ö  maga cselekedne. Hogy az emberek 
Krisztust lássák meg, hogy szavaink és cselekedeteink őreá mutassanak. 
De tudunk mi így szólani és cselekedni? Van nekünk ilyen hatalmunk? 
Magunktól soha nem lehet, ha csak felülről nem adatik nekünk. Veni 
Creator Spiritus!

Július 3. Csel. 3, 7—10. Az apostoloknak volt ilyen hatalmuk. Szent
lélek által volt. A pünkösdkor kitöltetett Lélek munkálkodott ezekben az 
emberekben. Azért tudtak Krisztus nevében: erejével csodákat tenni. Azért 
tudtak többet és egészen mást adni, mint amit ez a világ adhat. Azért tud
tak egyház lenni. Szentlélek erejében.

Július 4. Csel. 3, 11—15. Nagyon tévednénk, ha azt hinnénk, hogy az 
apostolok főfeladatuknak tekintették a csodatevést. Nem, az csak mellék- 
termék volt. Csak jel! Jele annak, hogy a Szentlélek erejében való élet 
nem ismer korlátokat. Hiszen ők annak a királynak követei voltak, akinek 
adatott teljes hatalom mennyen és földön. Éppen erről a királyról és az 
ő hatalmáról jöttek, küldettek bizonyságot tenni. Erre minden alkalmat
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megragadnak és felhasználnak. Nem a maguk dicsőségét keresik, hanem 
arra mutatnak, akitől a hatalmat kapták. Ezzel a bizonyságtétellel tarto
zunk mi is a világnak.

Július 5. Csel. 3, 16—18. Az apostolok egyszerűen elfogadták ezt a 
megbízatást és ezt a hatalmat. Hittek. Mert a hit elfogadás. De ez sem 
tőlük volt. A hitet is úgy kapták: Szentlélek által jutottak hitre. Szentlé
lek által hitt a béna koldus is a Kriszus nevében mondott szónak és ezért 
tudta elfogadni a gyógyulás ajándékát. Szentlélek adhat hitet a népnek 
is, hogy elfogadják a názáreti Jézust Messiásnak. Szentlélek láttatja meg 
velünk Krisztusban a próféták által megígért Szabadítót. A Szentlélek 
munkája minden igehirdetés meghallásának feltétele. Az enyémnek is.

Július 6. Csel. 3, 19—21. íme, hogyan lesz a sánta meggyógyításának 
szenzációjából bűnbánati igehirdetés. Csodálatosan egyoldalú és egyhangú 
a biblia. Mindig és mindig újra az én bűneimről és az Isten kegyelméről 
beszél. Mikor fogok ebbe az egyhangúságba már én is belesimulni az én 
igehirdetésemmel? Hogy én se tudjak másról, mint a megfeszített Krisztus
ról. De sok disszonáns hang zavarja ma még az egyház beszédében az 
evangélium dallamát! „Miglen újjáteremtetnek mindenek...“ Akkor majd 
uni sono fog felzendülni a Bárány dicsérete.

Július 7. Csel. 3, 22—26. Ma ismét sok szó esik az ószövetség értéke
léséről. Népi, faji s ki tudja még miféle evilági szempontból bírálgatják, 
nyírbálgatják. Nekem ebben a kérdésben sem lehet más a véleményem, 
mint az Isten igéjének. Nem tarthatom az ószövetséget másnak, mint ami
nek az újszövetség tartja: Krisztusról szóló bizonyságtevésnek! Ha nem 
annak tartom, akkor nem vagyok verbi divini minister! Akkor magam 
pkarok a magister lenni. Ilyenekre pedig nincsen szüksége a Mesternek!

„És lesztek nékem tanúim .
Július 8. Csel. 4, 1—4. A jeruzsálemi templom csendjét bántóan za

varja Péter igehirdetése. Voltak, akik nem bírták hallgatni a feltámadott 
Krisztusról szóló bizonyságtevést. Mindig vannak ilyenek, mert minden 
igazi igehirdetés ilyen nyugtalanító, zavaró, ingerlő. A zsidó egyház hiva
talosan nem tűrhették, hogy az apostolok tanítsák a népet. — Ma sokat 
beszélnek arról, hogy az egyház legyen népegyház, legyen népi küldetése. 
De ha az egyház azzal a küldetéssel közeledik a néphez, amelyet Urától 
kapott, igen gyakran úgy jár, mint ahogyan járt Péter a jeruzsálemi 
templomban.

Július 9. Csel. 4, 5—10. Ez az egyház feladata: tanúskodni. Istennek 
peres ügye van az emberekkel s e perben az egyház tanúságot tesz Isten 
igazáról. Milyen más ez az apostoli bizonyságtevés, mint a mi apologetikai 
ügyeskedéseink! Pedig nekünk is szól az ígéret: „A Szentlélek azon órá
ban megtanít titeket, mit kell mondanotok" (Luk. 12, 11—12.) Ez az ígéret 
teljesedett be most Péteren. Ez az ígéret be fog teljesedni rajtunk is„ 
csak gyávaságunkkal és okoskodásunkkal meg ne gátoljuk a Lélek 
munkáját.

Július 10. Csel. 4, 11—12. Péter bizonyságtevésében nyoma sincsen a 
„hitvédelemnek". Hitvallás ez Krií'^'vs egyedüli uralmáról. Ez a kérész-
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tyén hitvallás. Egyedül Krisztus a fundamentum, az út, az igazság és az 
élet. Ilyennek kellene lennie minden igehirdetésnek. Abban van az egyház 
nyomorúsága, hogy nem merünk e mellett a „solus Christus" mellett kitar
tani. Mindig újra kompromisszumokat kötünk. Krisztus és a lélek, Krisz
tus és a jócselekedetek stb. Ne csodálkozzunk, ha ennek a kétfelé sántáló 
beszédnek nincsen ereje a világgal szemben.

Július 11. Csel. 4, 13—18. Minden igazi igehirdetés olyan mint egy 
jólirányzott bomba. Becsap, célba talál, robbant és gyújt. Megzavarja és 
megbontja az ellenség hadsorait. A farizeusok viselkedése pedig jellem
zően példázza a világ mindenkori gondolkodását: sürgősen tűzoltótestü
letté alakulnak, hogy a Szentlélek támasztotta tüzet „lokalizálják.*1 Nem 
mernek ellene nyíltan fellépni. Csak semmi feltűnés, semmi botrány. 
Elfojtani a tüzet, elnémítani a kiáltó szót. Csendes terror, cenzúra, lelki- 
ismereti kényszer, világnézeti „gleichschaltolás** — ma valahogy így mon
danák. Az ige pedig mit mond? „A Lelket meg ne oltsátok!"

Július 12. Csel. 4, 19—22. Minden igazi bizonyságtevés jellemzője ez 
a kívülről, felülről kényszerítő erő: nem hallgathatok arról, amit láttam 
és hallottam! Nem éntőlem való a mondanivalóm. Nem az önközlés vágya 
és kényszere hajt, mint a művészt s a költőt. Nem, én láttam, olvastam, 
hallottam valamit. És az úgy megragadott, hogy róla beszélnem kell. Ta
lálkoztam valakivel, aki megragadott, szólott hozzám, parancsot adott s 
most ennek a parancsnak engedelmeskednem kell. Ha akarom, ha nem. 
Nem tehetem, hogy Neki ellenszegüljek. E világ minden kérése, fenyege
tése, kényszerítése eltörpül az Ö parancsa mellett. Jaj nekem, ha az evan
géliumot nem hirdetem!

Július 13. Csel. 4, 23—30. Heródes és Pilátus, zsidók és pogányok, 
népek és fejedelmek, mind az egész világ egyetemben felkeltek Isten és 
az ő felkentje ellen. S mivel az egekben lakozót el nem érhetik, dühök az 
<5 népe ellen fordul. Itt áll Isten népe, mint kicsiny sajka hányatva a gyű
lölet tengerén, üldözés viharában — és énekel! Uráról énekel, Urának zeng 
dicséretet, tőle kér segedelmet. Nem megmentetést, biztos, nyugodalmas 
kikötőt, hanem Szentlelket kér tőle: erőt a kitartáshoz, a bizonyságtevés
hez, a hitben való megmaradáshoz. Ez az egyház éneke. Addig maradunk 
az Isten népe, ameddig ez az ének tisztán és bátran zeng közöttünk.

Július 14. Csel. 4, 31. Isten hű. ígéretei nem füst és pára, hanem való
ság és élet. Akik segítségül hívják őt a nyomorúság idején, nem csalat
koznak benne. Sorsdöntő nehéz órákban sohasem tagadta meg egyházától 
a Szentlélek ajándékát. Ahol ketten vagy hárman összegyülekeznek az ő 
nevében, ott ő mindig jelen van közöttük. S ahol ő jelen van, ott él és áll 
és győz a hitvalló egyház.

„Uj parancsolatot adok néktek, hogy egymást 
szeressétek/*

Július 15. Csel. 4, 32—37. Ezeknek a verseknek az alapján szoktak 
„.őskeresztyén kommunizmusról" beszélni. Pedig mi sem állott távolabb az 
első gyülekezettől, mint valamiféle új társadalmi vagy gazdasági rendnek 
a felállítása. A földi vagyonnal való bánásmódjukat két szempont irányí
totta: a szeretet új parancsa, mely nem nézhette a felebarát ínségét és a
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közeli vég (paruzia) tudata. „Minden e földön csak elmúlandó." Ma is ez 
a két szempont kell, hogy irányítsa a keresztyén ember viszonyát a földi 
javakhoz.

Július 16. Csel. 5, 1—2. Ananiás és Safira a keresztyén egyház első 
képmutatói. Tőkét akarnak kovácsolni kegyességükből, hogy az számukra 
emberek tiszteletét, bámulatát, elismerését kamatozza. Ez a típus örök. 
Az izraelita farizeuslelkület folytatója — s ma talán ismeretlen közöttünk? 
Egyikünk sem ment ettől a bűntől. Valahányszor különbeknek akarunk 
látszani, mint amilyenek vagyunk, jusson eszünkbe Ananiás és Safira esete.

Július 17. Csel. 5, 3—6. A képmutatás hazugság. A hazugság pedig 
az az ék, amely legbiztosabban bontja meg emberek lelki közösségét. Így 
bontja meg a képmutatás az első keresztyén gyülekezet szeretetközössé- 
gét. Nem az a baj, hogy A. és S. talán keveset adakoztak, hanem az, hogy 
hazudtak az ő atyjukfiainak. Csak az őszinte bűnvallás építheti a gyüle
kezetét. Ahol elkezdődik a hazudozás, ott meghal a közösség.

Július 18. Csel. 5, 7—11. A. és S. a gyülekezetnek hazudtak, de ezzel 
Isten Lelkét bántották meg. Igazában mi sohasem emberek ellen vétke
zünk, hanem mindig Isten ellen. Ezért nem emberek büntetik meg a kép
mutatókat, hanem maga Isten. Péter apostol csak kihirdeti Isten ítéletét,, 
amely rögtön beteljesedik. Nem egyházfegyeimezés ez, hanem a Szentlélek 
uralma a gyülekezetben. Az egyház Urának ígérete teljesedik itt be: „íme 
én tiveletek vagyok minden napon. . . “, igen! Ítéletre és büntetésre is!

Július 19. Csel. 5, 12—14. Megfejthetetlen titoknak látszik az őske
resztyén gyülekezet gyors és feltartóztathatatlan növekedése. Minden ül
dözés ellenére is állandóan csatlakoznak hozzájuk emberek. Mi volt ez a 
titokzatos vonzóerő? Hiszen anyagi eszközöknek jóformán teljes hijjával 
holmi nagyszabású propagandáról, hódító-térítő hadjáratról szó sem lehe
tett. A vonzóerő volt a gyülekezet maga. A gyülekezet élő hit- és szeretet- 
közössége. Erről ismerte fel a világ Jézus tanítványait és ezért vágyott 
megismerni ezeknek a tanítványoknak az Urát is!

Július 20. Csel. 5, 15—16. A megelőző versek arról beszéltek, hogy az 
első keresztyén gyülekezet hódító gyülekezet volt. Most azt kell monda
nunk, hogy gyógyító gyülekezet is volt. A hívők szeretetközössége nem 
nézhette azt, hogy benne, vagy akár körülötte is szenvedő betegek síny
lődjenek. Segített, gyógyított a Lélek erejével. Gyülekezetem betegeinek 
sorsa különös gondozásom tárgyát kell, hogy képezze! (Olv. Jakab 5, 14— 
15. Gondoljunk Blumhardtra!)

Július 21. Csel. 5, 17—18. A hódító és gyógyító gyülekezet szeretet- 
közösségével szemben áll a világ. Azok, akik nem hagyják magukat meg
hódítani s akiket nem lehet meggyógyítani, mert azt vélik, hogy nincs 
szükségük orvosra. Ez a világ az első keresztyén gyülekezet esetében a 
hivatalos egyház köntösében jelentkezett. De ez nem egyedülálló eset. 
Vagy talán nem ugyanígy volt Luther idejében? A hivatalosaknak sokszor 
fáj a választottaknak juttatott kegyelem. Vigyázzunk. Mi is „hivatalosak"^ 
vagyunk. Irigység és féltékenység különösen kísértő bűnei az igehirdetők-- 
nek és pásztoroknak!
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„Ha gyűlöl titeket a világ. .."
Július 22. Csel. 5, 19—25. A világ gyűlölete az ige ellen irányul. Ha 

Péter és társai csendben maradtak volna senki se törődött volna velük. 
Nem személyszerint őreájuk haragudtak a főpapok, hanem az igére. Azt 
akarták elnémítani, lakat alá tenni. De hiába dugják az ige hirdetőit töm
lőébe. Isten igéje nincs bilincsbe verve. A Lélek tüzét gyűlölet tengere 
sem képes kioltani.

Július 23. Csel. 5, 26—28. A világ azért gyűlöli az igét, mert az Krisz
tusról szól. Mégpedig a megfeszítettről. És a világ nem bírja hallgatni 
a keresztről való beszédet. Az egyház pedig éppen erről tesz bizonyságot: 
Krisztus keresztjéről. így szükségképen össze kell ütköznie a világgal. 
S ha ezért üldözi őt a világ, kétszeres értelemben is a kereszt egyháza 
lesz: nemcsak azért, mert a Krisztus keresztjéről beszél, hanem azért is, 
mert részt kap e kereszt szenvedéseiből is.

Július 24. Csel. 5, 29. Prédikációinkban a világ tetszését keressük-e 
vagy az Isten akaratát? Erről van itt szó! Péter nyugodtan prédikálhatott 
volna úgy, ahogy akkoriban a többi rabbik tették, senki sem kifogásolta 
volna. Csak a Krisztusról nem volt szabad beszélnie. A világ sohasem kí
vánta az egyháztól azt, hogy ne prédikáljon. Korszerűen, érdekesen, fel- 
világosítóan, tanulságosan, művészien mindig szabad volt prédikálni. Csak 
a Krisztusról való beszédet tiltja a világ. Kinek engedelmeskedem? Isten
nek vagy a világnak? Ezzel a kérdéssel nekem is szembe kell néznem! 
Még a népszerűségem esetleges elvesztése árán is!

Július 25. Csel. 5, 30—33. Péter bűnbánatot és bűnbocsánatot hirdet. 
Ez az, amiről nem akar hallani a világ. Ezért nem bírja a Krisztus kereszt
jét, mert a kereszt a bűnről beszél. Nem általában, hanem személyes éllel: 
a te bűnödről. Neked szegződik, felelősségre von, mintha te ölted volna 
meg Krisztust. Miattad, érted halt meg. Vére rajtad s éget. Ezért szisszen
nek fel hallgatóink, ha a bűnről kezdünk beszélni. És nekünk éppen erről 
kell beszélnünk.

Július 26. Csel. 5, 34—39. A várakozás politikája az óvatos emberek 
jellemvonása. „Várjuk meg a végét s idő előtti elhamarkodott állásfog
lalással ne kompromittáljuk magunkat." Csakhogy ezt a politikát éppen 
Istennel szemben nem lehet folytatni. Aki az ő dolgainak a végét akarja 
kivárni, az szószerint az ítéletnapjáig várhat. Krisztussal szemben most 
kell döntenünk. Bármennyire kockázatosnak és kilátástalannak látszik is 
az ő ügye. Mert hiszen micsoda visszataszítóbb és reménytelenebb látvány 
a keresztnél? És éppen a kereszt előtt állva kell nekünk döntenünk: 
bolondságnak és botránynak tartjuk-e, vagy elfogadjuk „ezt a dolgot" 
Isten bölcseségének?!

Július 27. Csel. 5, 40—41. Meglepetéseket rejtegető jövendő előtt, 
nehéz időkben, mint amilyenek a mostaniak is, lázas buzgalommal igye
keznek sokan „biztosítani az egyház jövőjét". Azt mondogatják, hogy 
előre meg kell szerezni az illetékes tényezők jóindulatát, idejében csatla
kozni kell a felkelő naphoz, fel kell kapaszkodni a hatalom szekerére. 
Valójában pedig a maguk bőrét féltik. Mennyire elfeledkeztünk arról, hogy 
Krisztus egyháza szükségképpen kereszthordozó, üldözött és megvetett 
egyház. Ma már úgylátszik senki sem tartja tisztességnek a Krisztus ne
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véért való gyaláztatást. „Aki azért megtagad engem az emberek előtt, én 
is megtagadom azt az én mennyei Atyám előtti11

Július 28. Csel. 5, 42. Péter és társai nem szűnnek meg az igét hir
detni. Rendszeresen és előre megfontolt szándékkal ellene szegülnek a fel
sőbb hatalmasság rendelkezésének. Mi ez, forradalom? Mit szól ehhez 
Róma 13? De hát lehet-e szó forradalomról azoknál, akik a Király nevében 
és parancsára cselekszenek? Bizony, nem forradalom ez, hanem a lehető 
leglegitimebb eljárás: az egyetlen Király uralmának hirdetése! Ez Róma 
13-hoz az autentikus kommentár! Ez a keresztyén ember loyalitása: a 
Krisztus-királynak való engedelmeskedés. Ez az egyház útja. Ez az én 
utam is! „E világom nyomorúságtok lészen; de bízzatok: én meggyőztem 
e világot.11

„Ö irgalmas Isten, töltsd meg szívünket, kérünk, Szent Lelked aján
dékaival, szeretettel, örömmel, békességgel, hosszútűréssel, gyöngédséggel, 
jósággal, hittel, szelídséggel, mértékletességgel. Taníts meg szeretni azokat, 
akik gyűlölnek minket, imádkozni azokért, akik bántanak minket, hogy 
lehessünk a te gyermekeid, a mi Atyánkéi, aki felhozod napodat mind 
a jókra, mind a gonoszokra és esőt adsz mind az igazakra, mind a bűnö
sökre. Ámen." (Anselmus.)

Groó Gyula
miss. m. lelkész.

T an u lm án yok .

Biblia és tudomány.
Brunner Emil.

Nem a keresztyénség az egyetlen vallás, amelynek szent
könyve van. Mégis a biblia egészen mást jelent a keresztyén em
bernek, mint a védák a hindunak, vagy a korán a mohamedán
nak. A hindu szentkönyvek és a korán szent orákulumok, bizo
nyos bölcseségi, törvény és szertartás-anyag szövegkönyvei. A 
biblia viszont a keresztyén ember számára Istennek a Krisztus
ban lett kijelentéséről való bizonyságtétel.

Isten kijelentése nem könyv vagy tan, hanem élő személy. 
E személy és a biblia között nem azonossági, vagy mellérendelt
ségi viszony van, hanem alárendeltségi viszony. „Tudakozzátok 
az írásokat. . .  és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek ró
lam.11 Luther, ki az egyház legnagyobb írásmagyarázója volt, a 
leghatározottabban hangsúlyozta, hogy az írás Krisztusnak van 
alárendelve. „A szentírás Ura és Királya, Krisztus.11 „A szentírás 
a bölcső, amelybe Krisztus helyeztetett.11 „Ha ellenségeink az 
írást hozzák fel Krisztus ellen, mi viszont, ha kell, Krisztust hoz
zuk fel az írás ellen.11 „A szentírás csak annyiban apostoli és 
kanonikus, amennyiben Krisztust tanítja.11 „Krisztus az, akiért
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hiszünk az írásban és nem az írás az, amiért hiszünk Krisztus
ban."

Ha az egyház Krisztus és a szentírás viszonyát mindig ilyen 
világosan látta volna, sok szenvedélyes harc elkerülhető lett 
volna.

Szükségünk van a bibliára, mert csak ebből ismerhetjük és 
érthetjük meg Krisztust. S ez áll úgy az ó-, mint az újtestamen- 
tomra. Krisztus nem érthető meg az ótestamentom nélkül. Nem 
a zsidó nép külső történetére és irodalmára kell itt gondolnunk,, 
hanem arra a szövetségre, amelyet Isten kötött Izraellel.

Kelet szentkönyveivel ellentétben az ótestamentom teljesség
gel messiási könyv, ami azt jelenti, hogy súlypontja a jövőre 
esik. Az ótestamentom próféciája önmagában befejezetlen. A 
próféta tudja, hogy jön majd egy másfajta kijelentés, magasabb, 
mint amit ő kapott s az lesz majd az igazi kinyilatkoztatás. Olyan 
történés lesz az, melyben Isten igéje személyben jelenik meg. Az 
élő Isten személyes jelenléte lesz ez, az új szövetség, melyre ő 
a próféta csupán utalhat. Az ótestamentom hármas alakja a pró
féta, a király és a főpap. E háromnak egy személyben, cselekmé
nyüknek egy cselekményben kell majd egyesülnie. Ez a személy 
és cselekmény azonban kívül esik az ótestamentomon. Csupán 
reménye ez az ótestamentomnak: Jézus, a Messiás, kiben az ige 
testté lesz, Isten felkent királya új országban, a főpap, ki maga 
lesz az engesztelő áldozat, miként azt a zsidókhoz írt levél le
írja. Az ez az élő viszony, melyben a keresztyén gyülekezet ma
gát az ótestamentommal érzi s kell éreznie ma is, ha nem akar a 
görög racionalizmusba vagy mysticizmusba tévelyedni. A negye
dik evangéliomot csakis Esaiással kapcsolatban, Pál apostolt 
csakis a Genezisei összevetve érthetjük meg. Viszont az ótesta
mentom csakis Krisztusban teljesedik ki. Miként a makk lényege 
csak a kifejlett tölgyben szemlélhető s miként a hajnal bíbora 
a felkelő napban nyeri meg értelmét, úgy az ótestamentomnak 
Krisztus az értelme.

Krisztusnak az újtestamentomhoz való viszonyát természe
tesen könnyebb megértenünk. Mindenekelőtt azért, mert az új- 
testamentom adja Jézusnak és az első keresztyén gyülekezetnek 
hiteles élettörténetét. Jézus Krisztus történelmi esemény, amely 
egyéb történelmi eseményekhez hasonlóan csak tradíció útján 
közölhető későbbi nemzedékekkel. Ezért az újtestamentom első
sorban Jézusra vonatkozó tradíció. Ez a tradíció azonban semmi
képpen sem valami tapasztalati, objektív beszámoló, melynek 
csupán az a célja, hogy ismeretet gyarapítson. Az egyház szá
mára efféle közlés semmiféle értékkel nem bírna. Egy objektíve 
közölt történeti tény semmit sem jelent a hívőnek. Nem: a tradí
ció, a „paradosis" újtestamentomi értelemben mindig üzenet, bi
zonyságtevés, abból a célból, hogy hit szülessék.

A názáreti Jézus puszta életrajza — egy rosszul értelmezett 
teológiának ez az utolsó terméke — az őskeresztyének előtt ép
pen olyan visszataszító lett volna, mint amilyen visszataszító ne
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künk egy mumizált holttest. A názáreti Jézus, a rabbi, az úgy
nevezett történeti Jézus érdektelen volt az őskeresztyének előtt, 
mint ahogy ma is az azok előtt, akik megőriztek valamit a ke
resztyén hit helyes értékeléséből. Ami az egyházat és a hívőt ér
dekli, az Jézus, a Krisztus, akiben Isten szólja hozzánk az Ö igé
jét. A történeti Jézus holttest, tudományos abstrakció, számunk
ra teljességgel értéktelen. Máté, Márk, Lukács nem történetírók 
voltak, akik a rabbi-Jézus cselekedeteit, tanítását és életét akar
ták megrögzíteni, hanem Jánoshoz hasonlóan Isten Krisztusban 
testet öltött igéjének tényeiről akartak bizonyságot tenni.

Szenvedélyes keresztyének gyakran sajnálták, hogy Krisz
tus igéje írásba merevedett és szentkönyvbe rögzítődött, Tény, 
hogy a könyv nem tartozik hozzá elengedhetetlenül szükségkép
pen a keresztyén hithez. A keresztyén egyházat elméletileg el le
het képzelni az újtestamentom nélkül, úgy, hogy a Krisztusról 
való bizonyságtétel egyszerűen, mint az egyház élő szava hang
zik és száll tovább. De mi lett volna az ilyen tradícióból, szóbeli 
átvitelből már a második században. Tudjuk, hogy pogány mitho- 
lógia lett volna belőle. Ahogy az egyház élő szava emlékeztet 
bennünket arra, hogy omne vivum ex vivő nascitur (minden élő 
■élőből születik), hogy Isten igéjének, hogy csakugyan Isten igéje 
legyen számomra, mindig mostani igének kell lennie, úgy viszont 
az írásba-rögzítettség emlékeztet bennünket arra, hogy Isten 
igéje egyszersmindenkori történeti esemény volt, amely 1—33-ig 
ment végbe.

Isten kijelentése nem présens, mint a misztikusok és rajon
gók állítják. Istennek tetszett magát egyszersmindenkorra kije
lenteni. Viszont Isten kijelentése nem is perfectum, mint az 
orthodoxia véli, befejezett valami, amely számomra csak annyit 
jelent, hogy egyszer volt. Isten kinyilatkoztatása, hogy úgy 
mondjuk perfektum présens, amely megtörtént akkor és ott Jé
zusban, de amit ugyanígy nekem is mond az Isten it t  és most. 
Ezért, mikor azt mondjuk, hogy Isten igéje a szentírásban szól 
hozzánk, azonnal hozzá kell tennünk, hogy a biblia igéje Isten 
hozzánk szóló igéje csak akkor és annyiban lesz, ha és amennyi
ben Isten Szentlelke megnyitja fülünket, hogy az apostolok sza
vában Isten szavát tudjuk meghallani. S ez olyasmi, ami sohasem 
magától értetődő. Biblia Lélek nélkül orthodoxia, Lélek biblia 
nélkül mysticizmus vagy racionalizmus. Biblia és Lélek együtt, ez 
volt a reformátoroknak az Isten kinyilatkoztatásáról vallott he
lyes felfogása.

Megkísérlem e dilemmát megvilágítani mindkét oldalról. Ma 
persze a második oldal az időszerűbb. A mai ember szeretne ki
nyilatkoztatást, legalább is vallásos igazságot, de történeti meg
kötöttség nélkül. S miért? Mert az ember a maga lábán akar 
állni, függetlenül mindenkitől. Más szóval a modern ember auto
nóm szeretne lenni, aki az igazságot tulajdon értelmében bírja 
vagy találja meg. A modern ember teológiaiig radikális indivi
dualista, aki nem akarja beismerni, hogy elégtelen önmagának.
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Az ön-elégség a modernség fővonása. A modern gondolkodás 
egész fejlődése olyan, mint Robinson Crusoe története: az egyén 
kísérlete arra, hogy élje a maga független életét s maga találja 
meg az igazságot. Félek, hogy ennek a Robinsonádnak nem lesz 
olyan happy endje, mint amit az optimista 18. század fenti című 
híres költeménye mutat. Mégis korunk embere semmitől sem ir
tózik annyira, mint attól, hogy az igazságot egy olyan könyvben 
keresse, amelyet 1800 évvel ezelőtt írtak. Sok szó esett már ar
ról, hogy a biblia nem elégíti ki a tudományos igényeket. Később 
majd visszatérünk e pontra. Egy azonban világos. Hogy a mo
dern ember inkább vonakodik a bibliától, mint vonzódik hozzá, 
annak nem az az oka, mintha a biblia tudományos szempontból 
nem volna kielégítő, hanem az, hogy az ember nem hajlandó 
elismerni igazság dolgában önmagán kívül más tekintélyt. A 
modern ember szeretne Istent, de olyan Istent, aki privátim be
szél őhozzá, nem kívülről, hanem belülről, akit tehát azonosít
hat önmagával. Istent nem mint tekintélyt akarja, hanem mint: 
immanens elvet, olyan Istent, aki az én mélységében fellelhető. 
Ez az oka annak, hogy a biblia népszerűtlen. Mert ez a könyv, 
amely azzal az igénnyel van, hogy Isten igéje, rajtam kívül 
van, itt az asztalon. Kétségtelen, hogy én nem vagyok Jere
miás, Jób, vagy Pál. A biblia engem a történelemhez és más 
emberekhez utal és lerontja az autonóm ész öncsalását. A bib
lia azt a tényt vágja a szemünkbe, hogy az igazság nem önma
gunkban van, hanem kívülről kell azt nyernünk, ahogy Luther 
mondja: justitia extra nos et aliena nobis.

De a múlttól való ezen mystikus vagy racionalisztikus eman
cipációnál nem kevésbbé hamis a múlton csüngő orthodoxia. 
Míg a keresztyén hívő számára a biblia mindig az Isten, élő jelen
levő szava, addig az orthodoxia a bibliából független isteni dol
got csinált, amely mint ilyen, mint corpus mortuum, isteni tekin
tély bélyegével bír. A hívőnek előre kell hinnie és elfogadnia azt 
az axiómát, hogy e könyv két fekete borítólapja között semmi 
egyéb nincs, mint csupa isteni igazság tárháza. Akkor aztán ki
nyithatja a könyvet és isteni tekintélyű igének fogadhat el min
dent, amit ott talál. A biblia tekintélyének ez a materialista, job
ban mondva bálványimádó elfogadása sokat ártott a keresztyén 
hitnek. Olyan ez, mint a római egyház tanítása, amely a hívőtől 
ugyanezt az axiomatikus engedelmességet, előre való föltétien 
bizalmat kívánja az egyház tanítása iránt, mielőtt az illető kap
csolatba jöhetne e tanítás tartalmával. Ez a vak engedelmesség. 
Holott nem azért kell hinnünk a szentírásban, mert a szentírás 
ezt vagy azt mondja, hanem azért, mert Isten mondja, hogy a 
szentírás az Ő igéje. Mi nem azért hiszünk a bibliában, mert va
laki azt állítja, hogy az az Isten igéje, hanem azért, mert Isten 
maga mondja ezt.

Luther sohasem azonosította volna magát a későbbi ortho- 
doxiának azzal a felfogásával, mely azt tartotta, hogy minden, 
mi a bibliában van, csak azért, mert benne van, egyformán Isten
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Leikétől inspirált kijelentés. Luther és Kálvin, e legnagyobb exe- 
géták világosan látták, hogy a biblia emberi bizonyságtétel az: 
isteni igazságról s ezért a biblia tekintélye nem direkt, hanem in- 
direkt. De természetesen ez a reformátori bibliatan nem lett 
volna olyan alkalmas és kényelmes eszköze holmi polemikus 
céloknak és fennhéjázó biztonságérzetnek, mint amivé az ortho- 
dox racionalizmus a bibliát tette. Természetes, hogy sokkal köny- 
nyebb volt Isten igéjét beskatulyázni egy szent könyvbe s azt 
mondani, hogy ami abban van, az csupa isteni inspiráció, mint 
tudakozni az írásokat a Krisztusról való bizonyságtételért. Az 
orthodoxia emberének a szentírás ugyanaz, mint a hindunak,, 
vagy mohamedánnak a maga szentkönyve: szent orákulum.

A két felfogás közötti különbséget világítsuk meg egy ha
sonlattal. Az őskeresztyén és reformátori helyes biblia-tan szerint 
a biblia olyan, mint egy bizonyos talaj, amelyben arany talál
ható. Rajta! Kutass utána! Az orthodoxia azonban azt mondja: 
az egész föld arany, a talaj és az arany azonos, nem kell keres
ned, csak kényelmesen birtokodba venned. Kétségtelen, hogy ez. 
az utóbbi felfogás alkalmasabb volt polemikus célokra. De hogy 
minő károkat okozott, az hamarosan nyilvánvalóvá lett. A bib
liában a Lélek világosságánál megtalálhatod az élő Isten üzene
tét, akaratát, teremtő, megváltó igéjét. De mindezt emberi alak
ban adja Isten. A kisded Jézus jászolban van, amelyben szalma 
is van. Az evangéliom emberek bizonyságtételeképpen jelenik 
meg, akik tele voltak hozzánk hasonlóan emberi tévedésekkel. 
Isten Fia, aki emberi hasonlatosságban és szolgai formában jött, 
igéjét is szolgai formában adta. Ezért található a bibliában sok
sok— emberre jellemző tévedés is. Istennek azonban tetszett,hogy 
éppen a bibliának ezt a földi edényét válassza ki olyan tartalom 
hordozására, amelyet hiába keresünk egyéb — a bibliánál egyéb
ként tán sokkal szebben, jobban, tudományosabban megírt 
könyvben. Aki az edényt összetéveszti a tartalommal, az balga. 
De aki megveti és kiönti a tartalmat azért ,mert földi edényben 
van, az még balgább. Az előbbi, az orthodox a gyöngy kedvéért 
gyöngynek állítja a homokot is, az utóbbi, a felvilágosodott ra
cionalista pedig félredobja a gyöngyöt is, mert homok takarja, 
így vált a biblia csupán egy vallásos dokumentummá, amely mint 
ilyen hidegen hagyja az ember hitét. Történeti objektum, legfel
jebb csodálatom tárgya, amelyet megbámulok, mint az egyip
tomi piramisokat, de igazi mondanivalója nincs számomra. Mert 
igazi és végső mondanivalója senkinek sem lehet számomra, csu
pán Istennek az ő igéjében.

Hogy a modern ember így van a bibliával, annak részben 
maga az egyház az oka. Mert hiszen mindez nem utolsó sorban 
a biblia csalhatatlansági, verbális inspirációi tanának az eredmé
nye. A verbális inspiráció tana mindent kanonizált, ami a bibliá
ban van: a régi sémi civilizáció históriai, kozmológiai, anthropo- 
logiai és zoológiái világnézetét. Ennek pedig természetszerűleg a 
tudománnyal való elkerülhetetlen összeütközése lett a követkéz-
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ménye. Ezért aztán az egyház Isten igéje védelmének helytelen 
címén századokig a tudomány kerékkötője volt. E küzdelem 
sok ismert csatája közül csupán a legismertebbet említem. A leg
komolyabb támadás a természettudomány részéről jött: az a vi
lágkép, amelyet Kopernikus, Galilei és Newton állapított meg, 
összeegyeztethetetlen volt a biblia világképével és a bibliának kel
lett engednie. Azután jött a történetkritika kifejlődése, a bioló
giai evolucionizmus győzelme, a sémi és egyiptomi civilizáció tel
jesebb ismerete. Mindez számos tévedést és ellenmondást talált 
a szentírásban. Végül jött az összehasonlító vallástudomány, 
amely Izrael vallását a keresztyénséggel együtt egyszerűen be
sorolta a vallások fejlődésének megfelelő fokozatába s bizonyos 
párhuzamok, vélt azonosságok feltárásával teljességgel aláásta 
a biblia eredetiségének hagyományos tekintélyét.

S most úgy állunk, mint földrengés után romok között a vá
ros lakói: igyekezünk összekeresgélni, ami megmaradt. Az ösz- 
szerakás kizártnak látszik. Nem mehetünk vissza. A biblia tör
téneti és kozmológiai világ-képe végleg a múlté. Tudjuk, hogy 
a világ nem néhány ezer éve teremtetett, hanem évmilliókról van 
szó. Tudjuk, hogy az ótestamentomban sok a mitológia, a 
természettudományi helytelenség és hogy nem töretlen a vonal 
Ádámtól Noén keresztül Krisztusig. Sőt az újtestámentom vilá
gában is sok minden megváltozott. Tudjuk, hogy igenis vannak 
lényeges különbségek a synoptikus, a páli és jánosi hagyomány 
között és mindegyikben vannak ellenmondások. Egyszóval: úgy 
látszik mindent lerombolt a tudomány. Hogyan beszélhessünk 
most már ezek után a biblia tekintélyéről? Nem az-e az egyetlen 
megoldás, hogy hagyjuk el a bibliai-történeti alapot és történet
feletti síkban igyekezzünk lábat vetni, mint ezt Schweitzer Albert 
ajánlja? Válaszom az, hogy a bibliai alap elhagyása a keresz- 
tyénség elhagyását jelenti. A keresztyén hit vagy bibliai hit vagy 
semmi.

Mindenekelőtt: nem szándékunk mindent kimenteni a nagy 
földrengésből. Semmi szándékunk, hogy védekező apológiát 
kezdjünk a természet és történettudomány ellen. Számolunk a 
megváltozott és jobban értesült helyzettel. S mihelyt a változást 
nyugodtan szemléljük, a támadók és védekezők hangos lármáját 
értelmetlen pániknak érezzük. Mert hiszen mi az ami elpusztult? 
Semmi lényeges. Csak az pusztult el,aminek a hitért el kellett 
pusztulnia: az isteni tekintélye annak, ami voltaképpen emberi 
volt. Csak az a hamis nézet lett oda, hogy — újból Luther sza
vaival élve — a jászol, melyben Krisztus fekszik, maga a Krisz
tus és ezért joga van Krisztushoz hasonló tekintélyt igényelni. 
Annak pedig csak örülhetünk, hogy az emberi bizonyságtevés és 
isteni kijelentés azonosítása véget ért. Az bizonyos, hogy a tudo
mány mai korszakában az orthodoxia lehetetlenné vált. De hála 
Istennek! Nyugodtan mondhatjuk, hogy ez a katasztrófa, amely 
kezdetben úgy megrémített bennünket, nem egyéb mint ki-gyó
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gyulás egy olyan helytelen rögeszméből, amely századokon át 
nyomorította a keresztyén hitet.

Ha mi ragaszkodunk ahhoz a reformátori igazsághoz, hogy 
a biblia az a szolgai forma, amelyben Isten az ő igéjét adja, ak
kor a biblia-kritika és biblia-hit nemcsak nem zárja ki egymást, 
sőt együtt járnak. Mert hiszen akkor a biblia-kritika semmi más, 
mint az az aktus, mellyel felismerjük, hogy a jászol nem Krisz
tus és a homok nem arany s hogy Isten igéje nem direkte, hanem 
csupán indirekte azonos a biblia igéjével, bár egyiket csak a má
sikon keresztül vehetjük. Köztudomású, hogy Luther milyen sza
badon bírálta az ó- és újtestamentom egyes írásait, anélkül, hogy 
hitében csak a legkevésbbé is megrendült volna. Mikor bírált, azt 
tette, amit a gyöngyhalász, mikor eltakarítja a homokot az újon
nan talált gyöngyről, hogy felfedje annak tiszta ragyogását. 
Valóban kinyitotta a szentírást. Ebben az értelemben a kritika az 
exegézis pozitív elemévé válik. Hasonlít ahhoz, mint mikor régi 
kövekről lefeszegetik a mohát, hogy olvasható legyen az írás. 
Nekünk kétségkívül még annál is többet kell leszednünk, mim 
amit Luther szükségesnek vélt, de a felírás ugyanaz maradt: 
Jézus Krisztus, Isten igéje.

Mindenekelőtt világosan meg kell látnunk a különbséget a 
biblia világképe és a kijelentés üzenete között. Minden világkép 
egy bizonyos kor nyelvéhez tartozik és a korral változik. Aligha 
nevezhetünk egyetlen világképet is absolutnak. A világkép min
dig eszköz, mellyel az ember uralja, a körülötte lévő világot. 
Hogy van-e benne végső igazság, azt nem tudjuk. Bizonyos, 
hogy nem mehetünk vissza az ókor világképéhez. De épígy bizo
nyos az is, hogy nem maradunk meg a mi mostani világképünk
nél. A hit pedig a maga lényegében független a világképtől, ha 
a maga kifejezési formáiban hatása alatt áll is annak. Hogy a 
mindenség tengelye hány billió fényévvel mérhető, hogy a föld 
ezer, vagy millió éve teremtetett-e, hogy az ember eredetére 
nézve igaza van-e Darwinnak, vagy sem, mindez édeskeveset 
érinti a teremtés és megváltás üzenetét, az ember eredetét és 
rendeltetését. A tudósok ám vizsgálják a követ, melyre Isten 
keze üzenetet rótt, a felírás örök marad. Istennek a teremtésben, 
a Jézus Krisztusban lett váltság által történt örök művét a tudo- 

II mány sohasem fogja érinteni. Ég és föld elmúlik, de az Ige meg
marad. Ha nekünk a Szentírás azt jelentené, amit a hindunak a 
Védák és a mohamedánnak a Korán, vagyis tantételek isteni orá
kulumát, akkor a tudományos kritika valóban tönkretette volna 
a Biblia tekintélyét. De ha az én bibliai hitem azt jelenti, hogy az 
ó- és újtestámentom arról való emberi bizonyságtevés, hogy 
Jézus Krisztus Isten testté lett igéje, akkor az én biblia-hitem
nek nem árthat a tudományos kritika. Vizsgálhatja az anyagot, 
olvashatóbbá teheti a felírást, de se hozzá nem tehet ahhoz, se 
el nem vehet abból. Az marad az, ami volt kezdettől fogva, Isten
nek szolgai formában adott igéje.

Ha azonban a tudomány továbbmenve azt akarja bebizonyí
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tani, hogy a Biblia üzenete nem különbözik lényegesen egyéb 
vallások és filozófiai rendszerekétől, akkor átlépte hatáskörét, 
tudományos kutatás eredményének proklamál olyasmit, ami vol- 
taképen egy bizonyos előítéletnek vagy negatív filozófiának a 
terméke. A Bibliából kinek-kinek magának kell kitusakodni 
Isten igéjét, ez a tusa azonban nem a hit és tudomány között 
folyik, hanem a hit és hitetlenség között.

Azzal végzem, amivel kezdtem: modern korunk biblia-hité
nek bizonyos letörését nem a tudomány, hanem a hitetlen filozó
fia okozta: az a tény, hogy az autonóm ember nem hajlandó 
magán kívül tekintélyt elismerni. Nem új küzdelem ez. A küzdő 
felek nevet és sisakot válthatnak, de valójukban ugyanazok. 
A kérdés lényege ez: a magam ura akarok-e maradni, vagy haj
landó vagyok Istent ismerni el Uramnak, azt az Istent, ki a Bib
lia Úristene s Aki a Krisztusban mondta ki teljes nevét?! Hogy 
Néki hajlandók vagyunk-e engedelmeskedni vagy sem, az nem 
tudományos, hanem életkérdés, olyan kérdés, mely mellett min
den tudományos kérdés lényegtelen.

Fordította: Szabó József.

V asárnapi és ü n n epi beszéd-vázlatok. 

Isteni irgalom!
Szentháromság utáni 4. vasárnapra. Délelőtt.

Lukács 6, 36—42.
Lelki életünk, evangélikus szent hitünk csak akkor áll biztos 

alapon, ha a Szentlélek hatalmának segítségével az Isten igéjére, 
az Ür Jézus Krisztus kegyelmére építjük. És csakis ezen az ala
pon állva képes az ember jó gyümölcsöt teremni, irgalmat gya
korolni minden felebarátja és önmaga iránt, képes nemcsak 
7-szer, sőt 70-szer 7-szer megbocsátani. Az irgalom, a valódi 
irgalom gyakorlását egy vallás sem követeli oly szigorúan, 
mint a keresztyén, mint az evangélikus vallás. Bölcs elméleteket, 
bölcs törvényeket bőven nyújtanak a pogány vallások is, azon
ban valamennyien szűkölködnek az isteni irgalom, az önfelál
dozó szeretet nélkül.

De ezen könyörületesség gyakorlására csak a mindenható 
Ür maga képesíthet, mivel „erőnk magában mitsem ér, mi csak
hamar elesnénk".

Evangélikus anyaszentegyházunk nemcsak tanítja, hogy 
„irgalmas és kegyelmes az Isten, késedelmes a haragra, nagy 
irgalmasságú és nagyigazságú" (II. Mózes 34, 6.) hanem leg
fontosabb kötelességének tartja tanításában, szent szolgálatá
ban az irgalom kútfejéhez vezetni híveit, oda állítani a Meg
váltó szent keresztje elé! Itt van voltaképpen ama csodálatos
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imádásra kényszerítő, imádatra ragadó kútforrás, ahonnan erőt 
meríthetünk isteni irgalom gyakorlására

1. magunk és 2. felebarátaink iránt.
1. Gondolataink majdnem mindig csak magunk körül forog

nak, holott nagyon is lelkünkre kötötte D. Luther Márton, hogy 
első sorban az Istent kell félnünk, szeretnünk és Őbenne bíz
nunk. De valljuk be, hányszor, oh hányszor feledkezünk meg 
a mennyei Atyáról?! öntetszelgésben az ember azt tartja magá
ról, hogy ő a világ középpontja. Ily rettenetes vaksággal veri 
meg a sátán. És amint Jézus mondja: Mint vak még vezeti a 
világtalant s mindketten a verembe, a bűnnek örvényébe esnek.

Kedves Testvérem az Ürban! Ha azt tapasztalod, hogy szinte 
nem tudsz megszabadulni a gonoszság hatalmából, jer ragadd 
meg az Ür kezét, borulj le előtte: Irgalmas Isten ne hagyj ma
gamra! Oh irgalmas mennyei Atyám, ments meg a sátán háló
jából! Fohászkodj:

Ebből a nyomorból egyedül a nagyirgalmasságú Isten 
menthet meg minket. Véghetetlen nagy szeretete és igazsága 
szerint könyörült a szakadatlansorban és nyomorban vergődő 
emberiségen. Azért küldte mihozzánk is a Megváltót, hogy va
laki hiszen Őbenne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert 
nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa 
a világot, hanem hogy megtartassák a világ általa. (Ján. 3. 16, 
17.) Megtartassák a világ? Kinek köszönhetjük életünket? Gon
doljunk csak az egészség ajándékaira, ki adta azt minekünk? 
Ki áldott meg azokkal a szeretetbeli kapcsokkal, melyek egybe
fűzik a gyermekeket édes szüleikkel, a hű hitvestársakat egy
mással? Gondoljunk betegségünkből való felgyógyulásunkra, 
mindenféle bajokból való nem remélt és meg nem érdemelt sza
badulásunkra! Gondoljunk édes szüléink áldó, értünk való hűsé
ges fáradozására! És ha ifjúságunk tévelygései eszünkbe jutnak, 
amikor szégyent és gyalázatot halmoztunk önfejűnkre, az irga
lom atyja visszahívott, visszasegítette megtérő gyermekét! Le
gyünk irgalmasak magunk iránt, lelkünk iránt, imádjuk az örök
kévaló Istennek könyörületességét!

2. De legyünk irgalmasak felebarátaink iránt is! Hadd su
gározzák ki szívünkből felebarátunk iránti könyörületünk. Mi
kor a sátán nyelvünket birtokba kerítve, arra kényszerítene, hogy 
szeretetlen és kemény Ítélettel pálcát törjünk felette, könyörög
jünk: Oh irgalom atyja, serkents felebarátom iránti szeretetre.

Midőn a sértett önérzet, a gyűlölet és harag szavai tólulnak 
nyelvünk hegyére, gondoljunk arra, hogy mi mindnyájan egy

Orvosold meg lelkem, melyet 
Most a bűn nagy súlya nyom, 
Halld szavam, mely esd kegyelmet 
S szent úton adj haladnom!
Vallom, sokat vétkeztem 
Irgalmadból kiestem,
De bánja már bűnét lelkem 
S Benned lelkem orvosára leltem!
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test tagjai vagyunk, gondoljunk az irgalmas szamaritánusra, 
ha hibáinak láttára el akarjuk ítélni. Kedves Testvér, te nem tu
dod, hogy mi birta rá a végzetes lépésére. Te nem tudod, hogy 
hány álmatlan éjszakán tusakodott önmagában és viaskodott a 
sátánnal, mig végre megtántorodott. Emeld inkább fel az ő 
lelkét, vezesd a Krisztushoz, aki napnál világosabban mutatja 
meg a mennyei atya hozzánk való irgalmát tanításaiban, gyó
gyításaiban, szenvedésében és halálában. Avagy nem tudod-e, 
hogy az Ür megbocsátott Péternek, amidőn a megtagadás bű
nébe esett, mikor bűnét megbánva keservesen sírt. Gondolj csak 
arra, hogy véghetetlen irgalmában könyörült a keresztfán mel
lette csüngő gonosztevőn; esdő kérésére azt a megnyugtató vá
laszt adja néki: „Még ma velem leszel a mennyországban.1' Jól 
ismered azt a templomban lejátszódó jelenetet, midőn a Meg
váltó elé hoznak egy bűnös asszonyt és a legkeményebb ítéletet 
várják a Megváltótól. Immár hozzák is magukkal a köveket, 
hogy a szigorú törvény meghagyása szerint agyonkövezzék. De 
a Megváltó irgalmában rájuk tekintve így szólt: „Aki közöt
tetek bűn nélkül való, az dobja rá elsőül a követ." És mi tö r
tént? Azok pedig lelkiismeretüktől vádoltatván egyenként ki 
szállingóznak. Jézus ekkor így szólt az asszonyhoz: Asszony, 
hol vannak akik téged vádoltak? Senki sem ítélt el? És mikor 
az asszony felelt: Senki sem Uram! Mondá Jézus néki: Én sem 
ítéllek el, menj és többé ne vétkezzél. Ez a végtelen irgalom 
a megtérőt kiragadja a bűnnek, a szemétnek, az elvetemültség
nek a tengeréből.

Óh irgalom atyja serkents, hogy mi is cselekedeteinkkel 
képesek legyünk az irgalom gyakorlására. Nagyon nehezére 
esik gyarló szivünknek megbocsátani, pedig minden nap imád
kozunk, bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbo
csátunk az ellenünk vétkezőknek.

Evangélikus egyházunk történetében sok ragyogó példát 
találunk az irgalomra, a könyörületre. Nemcsak az első száza
dokban imádkoztak a keresztyének üldözőikért, hanem a refor
máció korában és még későbben is a legnagyobb kínok között 
imádkoztak azokért, akik őket gyűlölték és átkozták. Ha a 
gályarabokra gondolunk, szégyenpír önti el orcánkat, mikor 
irgalmatlanságra ragadtatjuk magunkat. Hiszen ők a legna
gyobb kínok közepette képesek voltak imádkozni hóhéraikért.

Ha tudunk megbocsájtani, ha tudunk irgalmasságot gya
korolni ellenségeink iránt, akkor képesek leszünk értük, fele
barátainkért áldozatot is hozni. Óh ne mondjad, hol vannak 
azok, akiket irgalmasan fel kell karolni? Szegény árvák és özve
gyek, a világháborúban megrokkant hadfiak sokszor fordulnak 
feléd. Ne légy irgalmatlan, könyörületlen hozzájuk! íme anya- 
szentegyházunk, egyházunk szórványai, szeretetintézményei a 
te segítségedre is szorulnak. Figyelj csak a Megváltó felszólí
tására: Adjatok és nektek is adatik, jó mértéket, megnyomottat, 
megrázottat, színig teltet adnak majd az öletekbe,'mert amilyen 
mértékkel ti mértek, olyannal mérnek vissza tinektek! Hol ma



rád az irgalom a felebarátod irányában, ha felebarátod szemé
ben észre veszed a szálkát? És így szólsz: Testvér, hadd vegyem 
ki szemedből a szálkát, mikor a magad szemében nem látod 
a gerendát, önhibáinkat a legnagyobb gonddal takargatjuk.

Képmutató, vedd ki előbb szemedből a gerendát s azután 
láss ahhoz, hogy kivedd testvérednek szeméből a szálkát! Oh 
esedezünk, hogy az irgalom atyja támogasson isteni könyörü- 
letesség gyakorlásában. Ha gondolatainkat, szavainkat, csele
kedeteinket az irgalom szolgálatába állítjuk, akkor igazi bol
dogság fog honolni szívünkben. Esedezzünk azért:

N'e legyen életemben 
Soha egy pillanat,
Melyben elhagyna engem 
E nemes indulat.
Ajándékozz meg engem 
Jó szívvel, jó Atyám,
Hogy boldogítva boldog 
Lehessek igazán. Ámen.

Bárdy Ernő
mezőberényi lelkész, alesperes.

Az Isten gyermekeinek 
megdicsőülése.

Szentháromság utáni 4. vasárnapra. Délután.
Róm. 8, 18—23.

Ebben az egész fejezetben szól Pál apostol a megváltott 
lelkek megdicsőüléséről. A 18. vers szorosan összefügg az előző 
verssel: „Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem 
hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, mely nékünk megjelente
tik." Az eredeti szöveg szerint ez világosabban így hangzik: 
„mely majd megnyilvánul rajtunk". Csodálatos igazság, hitünk
nek legdrágább kincse! Ezért érdemes küzdeni és szenvedni! 
Vegye el minden javunkat a világ, hajtson keserű csalódások 
örvényébe a sátán, határtalan gazdagok maradunk e kincs 
birtokában.

19. v. „Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiai
nak megjelenését." Isten lelke bizonyságot tesz a mi lelkűnkkel, 
hogy az Isten fiai vagyunk és ez a tudat a legboldogabb öröm
mel tölti el bensőnket. A mi drága Megváltónk, aki a halottak
ból feltámadt, új életre kelt bennünket és akkor hasonlók le
szünk mi őhozzá, mert „ővele itt mind azt elérjük, ami itt vi
gasztalhat, holtunkban boldogíthat."

20. v. „Mert a teremtett világ hiábavalóság alá vettetett, 
nem önként, hanem azért, aki az alá vetette, azzal a remény
séggel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rotha-

2l92



293

dandóság rabságától az Isten fiai dicsőségének a szabadságára.'* 
Óh, mily boldogító bizonyosság! Dúljon bár a küzdelmes élet 
vihara, fektessék temetőbe halandó-romlandó testünket, tudjuk, 
hogy újra föltárnád. Szabadságra ébredünk, a romlandóság rab
ságából kiszabadulunk. Ezt a reménységünket nem veheti el tő
lünk senki sem. Sőt a megváltott lélek nyugalmával mondhat
juk, nem vesztettünk el semmit sem, még a kimondhatatlan 
szenvedések vihara is áldássá simul az élet tengerén. De figyel
jünk jól az apostol szavára. Ha szenvedésről van szó, a legtöbb 
ember apró-cseprő világi bajaira gondol. Az egész fejezetből 
kitűnik, hogy a szenvedések alatt, amelyek miatt sóhajtozunk 
és nyögünk, a hitért való szenvedés, sőt vértanúság értendő. 
(V. ö. a 35. és 36. v.)

22. v. „Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egye
temben fohászkodik és nyög mind idáig.1* Nincs boldogság, 
nincs béke sehol sem, csak a Krisztus keresztje alatt, csak a 
feltámadt Megváltónál, aki hallja a mi fohászkodásunkat a te
remtett világgal együttesen. Éppen azért tekintsünk a jövő élet 
dicsőségébe. Gondoljunk arra, hogy az Ür Jézus a smyrnai gyü
lekezetnek azt üzeni: „Mit se félj a rád váró szenvedésektől. lm 
az ördög közületek némelyeket fogságba vet, hogy megpróbál- 
tassatok . . .  Légy hű mind halálig és neked adom az élet koro- 
náját!“

23. v. „Nemcsak ez pedig, hanem maguk a Lélek zsen
géjének birtokosai, mi magunk is fohászkodunk magunkban, 
várván a fiúságot, a mi testünknek megváltását.11 Üj eget és új 
földet ígér az Űr, amelyben a hit tudássá változik. Nem mara
dunk bizonytalanságban, Istennek célja van életre hívásunkkal, 
szenvedéseinkkel, küzdelmeinkkel; hiszen az Ő Szentlelke bizto
sít, hogy társörökösei vagyunk a Jézus Krisztusnak! Hitünk már 
most is sokszor átemeli lelkünket amaz égi világba. Hitünk kar
jaival átöleljük áldott Megváltónkat, mondván: „el nem hagy
lak, míg meg nem áldasz!11

Majdan fel fog tárulni előttünk mind az a boldogság, mind 
az az öröm, az üdvösség, amit még most a titok fátyola fedez. 
Az amit szem nem látott, fül nem hallott és az ember szíve nem 
is gondolt, teljesen a miénk lesz, ha vele együtt megdicsőülünk. 
Hiszen mi a Lélek zsengéjét hordozzuk, az újjászületés részesei 
lettünk. Áldjuk Istenünket, aki az újjászületésben adta nékünk 
ezt a bizonyosságot. Emberek bölcsessége nem találta fel ezt a 
drága kincset, hanem az Ür Jézus Krisztus szent szenvedésével, 
vérével, halálával és feltámadásával, valamint mennybemenetelé
vel megpecsételte ezt a szent igazságot.

Bárdy Ernő
mezőberényi lelkész, alesperes.
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A csodálatos halfogás.
Szentháromság utáni 5. vasárnapra. Délelőtt.

Lukács ev. 5, 1—11.
Jézus Krisztusnak csaknem valamennyi csodatétele egy-egy 

prédikáció, mely jelképesen mélységes tanításokat tár elénk.
Mikor Jézus a kánai mennyegzőben a vizet borrá változ

tatta, arról beszélt, hogy az igazi öröm-italt, a Szentiéleknek a 
borát nála kell keresni és hogy néki, aki a vizet borrá tudta vál
toztatni, elhihetjük előre is, hogy nála sokkal tisztább és mara
dandóbb és mélyebb örömöket találhatunk, mint bárhol ezen a 
világon. Mikor öt árpakenyérrel és két halacskával ötezer embert 
megelégített, arra figyelmeztetett, hogy munkálkodjunk ne azért 
az eledelért, amelyik elvész, hanem azért az eledelért, amelyik 
megmarad az örök életre és amelyiket egyedül Nála találhatunk 
meg. Mikor a vakon született ember szemét megnyitotta, arra 
intett, hogy lelki vakságunkból is Nála, a világ világosságánál 
keressünk gyógyulást.

A csodálatos halfogás Jézus megváltói munkájáról a halá
szat képében beszél. Szól ez a csoda arról a kegyelemről is, mely- 
lyel Jézus a lelkek mentésének munkájában nékünk embereknek 
is részt ad és végül elénk tárja, hogy hogyan lehet csak egyedül 
eredményes a lelkek megteremtéséért való fáradozásunk.

Amikor Jézus a lelkek megmentésének a munkáját a halá
szattal szemlélteti, alapvető evangéliumi igazságokat tár fel vele. 
Az emberi lelkek ebben a világban mint a bűn tengerében élnek. 
Ahogyan a hal nem tud és nem is akar kijönni a tengerből, úgy 
mi emberek sem tudunk kiszabadulni a bűnnek tengeréből, ebből 
a világból, amelyikben végül nyomorultan elpusztulnánk. Még 
vágyódni sem tudunk a kiszabadulás után. Arról az igazságról 
van szó itt is, amelyikről olyan szépen tesz bizonyságot Luther 
a harmadik hitágozat magyarázatában, amikor azt mondja, hogy 
mi a saját erőnk vagy okosságunk által nem volnánk képesek a 
mi Urunkban, Jézus Krisztusban hinni, sem őhozzá eljutni, hanem 
a Szentléleknek kell bennünket az evangélium által hívni, aján
dékaival megvilágosítani, az igaz hitben megszentelni és megtar
tani. Istennek minden gyermeke tudja, hogy mi még a Jézus 
Krisztus után való vágyódást is Isten Szentleikétől kapjuk aján
dékképpen, mert mi a mi drága Megváltónk után még vágyódni 
sem tudunk.

Amilyen természetellenes az, hogy a hal számára meg
menekülés a vízből való kifogatása, mert hiszen a víz élet-eleme 
és a vizen kívül halál vár reá, olyan természetellenesnek látszik 
e világ fiai előtt, hogy a Jézus Krisztushoz való megtérésben és 
a felülről való születésben van számunkra a menekülésnek egyet
len útja. Hogy megmeneküljünk, a régi életünket, az óemberün
ket egészen halálba kell adnunk. Ettől az óember éppen annyira 
irtózik, mint amennyire irtózik a hal a víz elhagyásától. Ne cső
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dáljuk, ha e világ fiai szemében olyan bolondság az Isten or
szága és olyan esztelenség nékik a hívő embereknek Jézus Krisz
tusban való csendes, elrejtett, új élete.

A halat a vízből erőszakkal kell kihalászni. Jézus Krisztus 
is egy magasabb erőnek a hatalmával ragadja ki az emberi lel
ket ebből a világból. „Nem ti választottatok engem, hanem én 
választottalak titeket" — mondja Jézus tanítványainak. Min
denki, aki Jézus Krisztushoz eljutott, arról tesz boldog örömmel 
bizonyságot, hogy nem az ő emberi igyekezete, vágyódása, aka
rása eredményezte a bűnös élettől való szabadulást, hanem Isten
nek hatalma ragadta meg az evangéliumban, hogy üdvösségre 
jusson. Ez az erőszak, amelyet Jézus Krisztus alkalmaz a lelkek 
megmentésére, olyan messze van attól az erőszaktól, amelyet eb
ben a világban ismerünk, s amellyel ebben a világban igyekeznek 
az emberek egymást különféle dolgokra rábírni, mint amilyen 
messze van az ég a földtől. Olyanféle erő ez, mint a mágnesnek 
az ereje, mellyel magához vonja a vasat. Erről szól Jézus, ami
kor azt mondja: „És én, ha felemeltetem e földről, mindeneket 
magamhoz vonzok." Isten Jézus Krisztusban testet öltött csodá
latos szerelme, mely a Golgotha keresztjéről árad felénk, mink 
hatalmas elszakíthatatlan háló vonja a szívünket ki ebből a vi
lágból és oda a mi Megváltónkhoz, Jézushoz, ha egyszer meg
ragadta. Jól ismerte ennek a hálónak széttéphetetlen erejét Pál 
apostol, amikor azt mondta: „Megvagyok győződve, hogy sem 
halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatal
masságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, 
sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el 
minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus 
Krisztusban." Lehet-e ennek a csodálatos szeretetnek ellentállni? 
Milyen szépen fejezi ki Jézus szeretetének lelket megragadó ha
talmát ez az ének:

Imádom én a nagy szerelmet,
Mely Jézusban a földre szállt,
E tiszta égi lángot, melynek 
Od’adja a szívem magát.
Belémerülök, mit se kérdve,
Az Ür szerelme tengerébe.

Ó, mily nagyon szeretsz Te engem,
Szívemre vágyik a Tied,
S szerelmedtől vonatva lelkem 
S egész valóm feléd siet.
Úgy von magához tiszta lényed,
Te engem vársz, én várlak Téged.

Bizony, boldog az az ember, akit ennek a csodálatos szere- 
tethálónak a hatalma megragadott és aki így Jézus Krisztus rabja 
lett örökre!

Ha már az is kibeszélhetetlen boldogság, ha megragadta 
lelkünket ennek a szeretetnek a hatalma, milyen bősége a kegye
lemnek az, hogy Jézus a lelkek mentésének ebben a csodálatosan 
szép munkájában részt ad minékünk is.

20*
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Hogy erre a lélekmentő munkára alkalmasak legyünk, elő
ször be kell látnunk az arra való teljes alkalmatlanságunkat. Pé
ter felé akkor hangzik a biztatás: „Ne félj; mostantól fogva em
bereket fogsz“ —, amikor először összetörtén hull Jézus lába 
elé: „Eredj el én tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram!“ 
Jézust sem tudja igazán szeretni az az ember, aki nem ébredt fel 
igazán bűneinek álmából és nem látta meg teljes elveszettségét, 
mennyivel kevésbbé tudná hát Jézus csodálatos szeretetével Jé
zushoz vonni az emberek lelkét. Amikor Jézus azt akarja, hogy 
mi embereket ragadjunk meg és vonjunk Őhozzá, akkor azt 
akarja, hogy ezt a munkát ugyanúgy végezzük, ahogyan ő  meg
ragadta és magához vonta a mi szívünket. Ahogyan ő tudott 
tűrni, úgy kell nekünk is eltűrni gúnyt, szidalmat és megvetést a 
világ fiainak a részéről. Ahogyan ő szerette ellenségeit és imád
kozott érettük még a kereszten is, úgy kell nekünk is szeretnünk 
ellenségeinket és imádkoznunk értük, ha halálra gyötörnek is 
bennünket. Mikor a nagy vacsoráról szóló példázatban az Úr azt 
mondja a szolgának: Eredj el az utakra és a sövényekhez és 
kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék az én házam, ak
kor Jézus a szeretetnek erre a kényszerítő hatalmára gondolt. 
Azt akarta, hogy úgy tudjuk szeretni az elveszett bűnös emberi 
lelket, úgy tudjunk aggódni üdvösségéért, olyan önfeláldozóan 
tudjunk szolgálni néki és imádkozni érte, hogy ne bírjon ellent- 
állni ennek a szeretetnek, hogy Isten Szentlelke felébreszthesse 
a bűnös lélekben azt a nyugtalanságot, amelyik nem csitul el 
addig, míg a kereszt tövénél a bűnbocsánat békességét meg nem 
találta.

A lelkek mentésének a munkájára azért lehet csak a maga 
alkalmatlanságát belátó ember alkalmas, mert csak az ilyen em
ber tudja és meri magát ebben a munkában egészen Jézus veze
tésére bízni.

Milyen sok munka folyik ebben a világban ma is a lelkek 
mentéséért és milyen kevés mégis az eredmény! Azért van ez, 
mert úgy vagyunk mint Péter, aki így szólt Jézushoz: „Az egész 
éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk semmit." Hiába fáradozunk 
mi mégolyán sokat, ha nem Jézus vezet és irányít bennünket, 
egyetlen emberi lelket sem tudunk a bűn hatalmából kiragadni. 
Aki részt akar venni a lelkek mentésének munkájában, annak 
meg kell tanulni azt, hogy ne támaszkodjon a saját értelmére, 
hanem tudjon és merjen Jézus parancsának engedelmeskedni, 
akármit kíván is tőle. Ha Péter így okoskodott volna: „Csak nem 
kezdek újra munkába, amikor egész éjszaka hiába fáradoztam; 
csak nem hallgatok olyan valakinek a szavára, aki sohasem ta
nulta a halászmesterséget; csak nem teszem gúny és nevetség 
tárgyává magamat halásztársaim előtt egy olyan munkával, ami
nek csak csúfos kudarc lehet az eredménye" — akkor soha
sem tapasztalta volna meg a csodálatos halfogásban Jézus isteni 
hatalmát. Ha mi arra nézünk, hogy mit tart helyesnek, jónak ez 
a világ és ezért az emberek szája íze szerint beszélünk és min
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denben a világ fiainak az elgondolásaihoz alkalmazkodunk, 
hogy így nyerjük meg őket, akkor nem az lesz az eredmény, 
hogy mi vonjuk oda őket Jézushoz, hanem ellenkezőleg a világ 
szakít el bennünket Jézustól. Istennek azok a gyermekei, akiket 
Jézus sok lélek megmentésére használhatott fel, sohasem törőd
tek azzal, hogy bolondoknak bélyegzi őket ez a világ, és mivel 
mertek Jézus bolondjaivá lenni, azért győztek. Merjünk mi is a 
világ csúfjává válni Jézus szavára hallgatva, akkor lesz győzel
mes életünk és akkor örülhetünk az ég angyalaival együtt nem
csak egy, hanem sok bűnös ember megtérésén.

Túrmezei János
gércei lelkész.

Áldás örökösei.
Szentháromság utáni 5. vasárnapra. Délután.

I. Pét. 3, 8—15.
Akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Amikor 

Isten Szentlelke az Isten iránti igazi szeretetet szívünkbe oltja, 
ugyanakkor megadja azt a sziklaszilárd bizonyosságot is, hogy 
Isten nem enged semmi olyan dolgot megtörténni, ami árthatna 
nékünk. Ha ér is bennünket valami, amit az emberek rossznak 
szoktak tartani, Isten kegyelme számunkra azt is orvosságként 
adja, tehát az is áldást jelent a számunkra. Isten gyermekei arra 
hivattak el, hogy áldást örököljenek. Minden csupa kegyelem 
és minden csupa áldás Isten gyermekeinek az életében.

Ez a bizonyosság adja meg az erőt a hívő embernek, hogy 
necsak ne fizessen gonosszal a gonoszért, avagy szidalommal a 
szidalomért, hanem ellenkezőleg áldást mondjon, irgalmas és ke
gyes legyen ellenségei iránt is. A hívő embernek ellenségei nem 
tudnak ártani, a gonosz tett és a szidalmazó szó is áldást hoz 
a számára.

A gonoszt gonosszal és a szidalmat szidalommal viszonozni 
azért szokták az emberek, hogy így védjék meg magukat. Isten 
gyermekének nem kell saját magát védelmeznie, van néki hatal
mas pártfogója, akire teljesen rábízhatja magát, ezért egészen 
lemondhat azokról a hiábavaló védekezési kísérletekről, ame
lyekkel régi életében fárasztotta és emésztette magát.

Hiábavalók a világ fiainak önvédelmi kísérletei, mert amikor 
az ember gonosszal viszonozza a gonoszt, ezzel csak ingerlőén 
hat rá és újabb támadásra hívja. Lehet, hogy azzal a meggyőző
déssel beszélünk, hogy szavainkkal csak igazságunkat védelmez
zük és arról is bizonyosak lehetünk talán, hogy mi a békességre 
törekszünk, de az eredmény szomorúan csak az lesz újra meg 
újra, hogy nő a békétlenség és fokozódik napjaink nyugtalan
sága. Csendes, nyugodt, békességes élethez nem juthatunk más
képpen, csak úgy, ha merjük ügyünket egészen Istenre bízni,
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azzal a meggyőződéssel, hogy Ö tud is és akar is megvédelmezni 
bennünket. Az ördög rendesen azzal vesz rá bennünket a go
noszra és mindenféle álnokságra, hogy ez nélkülözhetetlen a mi 
számunkra, hogyha nem tesszük ezt, akkor bajba jutunk. Ne 
higyjünk soha a kísértő szavának! Ne gondoljuk, hogy az élet
ben való boldogulásunkat szolgálhatjuk csak egyszer is álnok 
és gonosz beszéddel. Inkább higyjünk az írás szavának, hogy aki 
akarja az életet szeretni, jó napokat látni, tiltsa meg nyelvét a 
gonosztól és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Aki enged 
az írás szavának, mind megszerzi azt a boldog tapasztalatot, 
hogy így jutunk igazi békességhez.

Még akkor is, ha a külső zaklattatás nem szűnik meg ellen
ségeink részéről, megszerezzük azt a csodálatos tapasztalatot, 
hogy belül a szívünk mélyén Isten kegyelme által csodálatos bé
kesség honol. Aki ezt a belső békességet már megismerte, az 
olyan drága kincsnek tapasztalja, hogy ennek a megtartása lesz 
életének fő célja. Hogy valamilyen helyzetben melyik magatar
tás az Isten akarata szerint való és melyik nem, arra vonatkozó
lag éppen ez a belső békesség nyújt útbaigazítást a hívő ember
nek. Isten azonnal elveszi a hívő ember lelki békességét, ha olyan 
útra próbál térni, amit Isten Szentlelke nem helyesel. Így, ha az 
eszünk nem is tudna tanácsot adni, aminthogy igen kevés eset
ben tud csak helyes tanácsot adni, arra vonatkozólag, hogy mi 
a teendő, ez nem ejthet zavarba bennünket, mert előttünk van. 
mint biztos vezér az Isten békessége. Nekünk mindig a békessé
get kell keresni és követni minden áron.

Értsük meg jól, hogy itt nem külső békességről van szó, ha
nem a léleknek Istentől kapott csodálatos belső békességéről.: 
Nem arról van tehát szó, hogy istentelen és gonosz emberek kí
vánságáért gonosz és bűnös dolgokban részt vegyünk, nehogy 
ezek az istentelen és gonosz emberek felháborodjanak a jó mel
letti kitartásunkért; hanem inkább arról, hogy mindig és minden 
körülmények között csak azt tegyük, amit az Isten mond helyes
nek az Ő igéjében, még akkor is, ha ezért ellenünk támadnak a- 
világ fiai, harcot, háborúságot támasztanak és szenvedést okoz
nak nékünk. Csakis így szerezhetjük meg azt a tapasztalatot, 
hogy az igazságért való szenvedés boldogsággal jár. Megállani 
Isten igéje mellett és ügyünk védelmét Istenre bízni, ez a keresz
tyén életszabály.

Csodálatos és érthetetlen magatartás ez a világ fiainak sze
mében. Egész bizonyosan el is jön az az idő, amikor megkérde
zik, hogy hogyan, mimódon vagyunk mi erre képesek. Megkér
dezik, hogy hogyan tudunk mi is úgy hallgatni, amikor ellensé
geink vádolnak és kárhoztatnak bennünket, mint ahogyan Jézus
tudott hallgatni Pilátus előtt, amikor ellenfelei özönével szórták 
reá a vádakat. Mikor erről kérdeznek bennünket, akkor jön el- 
az ideje annak, hogy megfeleljünk a bennünk levő reménység
ről. Akkor mondhatjuk el, hogy Jézus Krisztus a mi oltalmazónk.
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és azért nincs szükségünk védekezésre és visszaütésre, mert a 
gonosz is áldást hoz számunkra, amivel minket illetnek.

Áldás örökösei vagyunk az Ür Jézus Krisztus által, aki meg
szabadított minket bűneink átkától és Isten gyermekeivé tett 
bennünket. Nem félünk tehát ettől a világtól. Egyedül a bűntől 
félünk. Nem azt jelenti ez a félelem, hogy megrettenünk a bűn
től, hanem azt, hogy irtózunk tőle. Mivel pedig ismerjük a mi 
megromlott gonosz természetünket, azért kell, hogy szelídség és 
szent félelem töltse el szívünket a hitünkről való bizonyságtevés 
közben is, mert írtózattal gondolunk arra, hogy a gonosz ilyen
kor alattomosan gőgös felfuvalkodottságba szeretne sodorni 
bennünket. Tudjuk azonban, hogy a mi Megváltónknak van ha
talma ettől a veszélytől is megoltalmazni és ezért megmarad a 
boldog bizonyosság, hogy senki és semmi nem árthat nékünk, 
mert arra hivattunk el, hogy áldást örököljünk.

Túrmezei János
gércei lelkész.

Mini állhatsz meg Isten előtt?
Szentháromság utáni 6. vasárnapra. Délelőtt.

Máté 5, 20—26.
A világunkban működő Szentlélek Szentháromság 6. vasár

napján a megvilágosítás munkájára használja fel a vasárnapi 
evangéliumot és annak hirdetését. Ezen a vasárnapon arra vilá
gít rá, hogy mi az, ami Isten előtt megállásra képesít. Isten előtt 
megállani! Magunk is csak néha gondolunk erre. Pedig minden 
emberre esedékes tény, mely előbb, vagy utóbb, de feltétlen be
következik. Mózes, amikor a csipkebokornál állt szemtől-szembe 
Vele, rémületében megoldozta és eldobta saruit, amikor a Sinai 
hegyen került Eléje, úgy írt erről, hogy „megfélemlém és resz- 
keték“. Pál a földre hullott a damaszkuszi úton és a porban 
vergődve hördült fel: „Mit cselekedjem, Uram". Isten előtti meg
állásra tanított Izrael vallása. A farizeizmus, az isteni igazság 
gyakorlásának titkát bírni vélte és azt hitte, hogy vallásos szer
tartásainak pontos betartása teszi képessé az Isten előtti nyu
godt megállásra. Ezt a felfogást képviseli manapság is a keresz- 
tyénség római felekezete. Az egyház parancsainak, utasításai
nak és tanításainak pontos és kételkedés nélküli, vak hitből 
fakadó megőrzése: az üdvösséget mindenki számára biztosítja. 
És birtokába juttat annak az igazságnak, amely szerintök szinte 
erősebb az Istennél, mert az ilyennel bírót az Isten is feltétlen 
üdvözíteni kényszerül.

A Szentlélek rávilágít a mai szentigében arra, hogy ez a 
régi és modern farizeusok által hirdetett vallási igazság koránt
sem elég arra, hogy Isten előtt megállásra képesítsen. És ennek 
illusztrálására elsősorban az V. parancsban foglaltakra tér ki 
a mai vasárnapon.
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Ne ölj! — mondotta a régieknek. Mert hiszen az emberrel 
egyidős a vérontás állati ösztöne. A vér. A titokzatos, rettentő 
hatalom. Akkor, amikor meleg. Akkor is, amikor már kihűlt és 
szétfolyt a rögök között. Vér áztatja a nagy természet életét. 
Amelyet sok gondolkodó minden fensége és szépsége mellett 
inkább egy véres és vértől szüntelen párolgó csatatérnek tekint, 
akár az állatvilág életét tekintve, akár az emberiség történetét, 
mintsem a boldog és békességes fenmaradás színhelyének. Mél
tán zengett hát bele a nagyvilág és az ember életébe a nagy 
isteni parancs: ember ne ölj! S bár századok és ezredek vissz
hangozzák, mégis ime napjaink fegyverkezési láza, elképzelhe
tetlen vérontásokra való berendezkedése is állandóan esedékessé 
teszi ennek a parancsnak a lelkiismeretek elé dobását. S ha 
egyszer elnémulna az egyház hangja e téren, ki tudná megmon
dani, mennyi párolgó vér, kihamvadt emberélet, hány hullahegy 
s hány tömegsírt körülvevő jajveszékelés venné át ez igét he
lyette!

Pedig ennek a parancsnak a megtartása Isten országának 
még csak a küszöbéig sem vezet, legfeljebb annak a külső töm- 
löcéig tanít a mai evangéliumban Isten Lelke. Nemcsak a kion
tott vér kiált az égre, mint Ábelé, hogy az isteni igazságszol
gáltatást mozdítsa és indítsa meg, hanem mindaz, ami lelki vo
natkozásban is összefüggésben van vele. Ilyen pedig elsősorban 
a harag. Az oktalan harag, a gyűlölet. A szó és az emberi be
széd lélekölő fegyvere. Ki az az ember, akinek lelkivilágától 
idegen volna mindez? Ki az, ki mindettől mentnek mondhatná 
életét és lényét? Ezért figyelmeztet bennünket is a Lélek az Ür 
Jézus saját szájából származó igék által, hogy mindezek mögött 
ott settenkedik az ítélet, az égi, a főtörvényszék, az isteni, a 
gyehenna tüze, a soha meg nem oltható. Ott settenkedik ezek 
mögött is, éppúgy mint a kiontott vér, az égre kiáltó mögött 
és nemcsak hogy elszakít az Istentől, de igazságszolgáltatásának 
fejünkre zúdítását indítja meg mindegyik.

Ami tilos az V. parancs szerint a természeti, az anyagi élet 
körében, ezerszerte tiltottabb a lelki, a szellemi élet síkjában s 
nem kisebb következményekkel jár, mint amaz. Annál is inkább, 
mert minden testi tevékenységnek, igy az ölésnek a csirája min
denkor a szellemi élet körében van. A lelki harmónia kibille- 
nése a harag, az ok nélküli. Ennek következménye szívedben a 
szavakban jelentkező vágás, amelyet a kezed és a benne lévő 
fegyver csak továbbít. Ilyen terhekkel lelkedben Isten előtt és 
az Ö oltára előtt nincs földi ember számára megállási lehetőség. 
Azért ha oltár elé járulsz és felemeled szemed az Istenhez, — 
fuss előle, amíg futhatsz, hogy atyádfiával megbékélj még ide
jén és ne vidd annak átkát lelkeden Isten elé.

Isten Szendéikének ezt a figyelmeztetését az anyaszentegy- 
házra bízta. Hogy továbbítsa az emberekhez. És mégis letagad
hatatlan történeti tény, hogy a keresztyén egyház keze sem tu
dott ennek ellenére sem tisztán maradni az ártatlanul kiontott, 
vértől. Sem az inkviziók autodaféi, sem a genfi Servét-máglya



301

nem ennek az Evangéliumnak visszfényeként lobbantak fel az 
idők folyamán. Viszont nem kis boldogsággal adhatunk hálát 
az Égi Kegyelemnek, hogy az Evangélikus keresztyénség anya- 
szentegyházának arcára ilyesmik pirt nem csalnak ki máig sem. 
Mert az Evangélium szerinti keresztyénség a világ farizeusai
nak igazságát abban is igyekezett mindenkor felülmúlni, hogy 
ha arra került a sor, úgy az őskeresztyén időkben, mint a tö r
ténelem folyamán, inkább önmagukat megöletni kész mártíro
kat, vértanukat és hithősöket állított seregszám a fegyver elé, 
amikor arra került a sor, hogy kinek kell engedni, Istennek-e, 
avagy embereknek — semminthogy véres eszközökkel igyeke
zett volna a Krisztus Igazságát rákényszeríteni az emberekre. 
Mert — ha az egész világ elfeledné is — nékünk tudnunk kell, 
hogy még mindezeknek a betartása sem képesít bennünket Isten 
előtti megállásra, csak egy: a Krisztus, akit hitünk által ölelve 
magunkhoz: remélhetjük megtartásunkat az örök Isten előtt.

Dr. Csengődy Lajos
salgótarjáni lelkész.

Élet — halál.
Szentháromság utáni 6. vasárnapra. Délután.

Róni. 6, 6—11.
Oh én nyomorult ember, ki szabadít meg engem a halálnak 

testéből? — így sírt fel Pál apostol, amikor betekintett a maga 
igazi emberi mivoltának a mélységeibe. Utána sírhatjuk mi ma
gunk is, amikor ezen a vasárnapon az Isten előtti megállás tit
kaira világít rá a Szentlélek az evangélium hirdettetésével. Ami
kor önmagunkba tekintve látjuk, hogy testünkben mennyi sárba 
merül el az az égi gyémánt, amit tisztán lehelt belénk megte- 
remttetésünkkor az Isten. Ha elfogulatlanul nézzük helyzetünket 
s nem akarjuk holmi hitvány mesékkel eláltatni magunkat, úgy 
elveszett és elkárhozott embereknek kell látnunk magunkat. 
Holott pedig nem erre szánt bennünket az Isten.

Bármennyire csak bűn és csupa bűn, ami bennünket körül
nyaldos és körülvesz, ezek halálos szorításából mégis van szá
munkra szabadulás. Ezt is az Isten adta. A Krisztus. Aki által 
meghalunk a bűnnek és élhetünk ismét az Istennek.

Az őskeresztyének kedves és általános jelvénye volt a fehér 
galamb. Amely nyugodtan ül a fészkén. Bár minden oldalról 
sziszegő és fulánkjait öltögető kígyók nyúlnak feléje. A fész
kére rátalált galamb a megváltott és a Krisztusban megpihenő 
lélek. Krisztus azért halt meg és támadott fel, hogy e világ bűn
kígyóinak fulánkjaitól megmentsen és e megromlott világ köré
ben a kezébe fejét lehajtó lélek számára az Istennek kedve sze
rint való élet kibontakoztatására lehetőséget nyújtson.

Hogy erre a fészekre a lelked galambja is odataláljon, nem 
kell mást tenned, testvér, csak annyit, hogy nyisd meg szíved a
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Szentlélek előtt. Erre csak akkor vagy igazán képes, ha meg
érted, hogy e világ bűntengerén csak a végpusztulás örvénye az 
osztályrészed. S ezt megértve úgy szakítasz e világ bűnös szel
lemével, mint a halott az őt környező világgal. S meghalván 
a bűnnek, kezdődik számodra az élet. Az, amelyet az Isten szánt 
neked. Akkor, amikor elküldte szent Fiát erre a világra, hogy 
senki, aki Őbenne hiszen, el ne vesszen, hanem örök életet 
vegyen.

Nem szolgálhattok Istennek és Mammonnak — mondotta 
a mi Urunk Jézus. Mint a tűz és a víz, a világosság és a sötét
ség, e kettő nem fér meg lelkedben. Az egyik számára meg kell 
halnod. Isten számára ha meghaltál, úgy örök a halálod. A Marii
mon számára ha meghaltál, a Krisztusban örök életed veszi 
kezdetét.

Dr. Csengődy Lajos
salgótarjáni lelkész.

1

A nagy ajándékozó.
Szentháromság utáni 7. vasárnapra. Délelőtt.

Márk 8, 1—10.
Ez igékben Jézust látjuk magunk előtt. Előtte éhező soka

ság, a szívében szerétéiből fakadó szánakozás a sokaság éhe
zése miatt. Egyik kezében kenyér, s a másik keze megáldja a 
szétosztásra kerülő kenyeret. íme az isteni ajándékozó! Lénye
gében mindig is ilyennek látjuk őt. Bármit mond, bármit tesz, 
mindig ajándékoz. Születésekor megajándékozott minket a 
betlehemi szent éjtszaka csodáival. A gyermekkora kőfallal kö
rített titokzatos, ismeretlen kert, de szépséges virágszálként 
emelkedik a kőfal fölé mintegy ajándékul Jézus gyermekségé
nek egyetlen előttünk ismeretes eseménye: a 12 éves Jézus a 
templomban. Igéi is ajándékok, amelyek századokon át hangza
nak, s hangozni, élni fognak még akkor is, amikor e földgolyón 
már minden élet elcsendesedik. Megajándékozott oly imával, 
amelyik magában foglalja mindazt, amit imádkozhat az ember. 
A példázatai is ajándékok: királyi igazságok. Ajándékok a tet
tei is: a betegek meggyógyítása, a bűnösök megtérítése, a halot
tak feltámasztása. Ajándékai fölött ott lebeg mindig az áldása, 
azért támad azokból élet és lélek, üdvösség. S ajándékai mindig 
valami olyast tartalmaznak, amit e világ adni nem tud. Miért? 
Egy másik világ fényét itta magába, s ezt sugározta szét földi 
életében. Egy másik világ hangjai voltak benne, s ezeket mon
dotta el közöttünk. Az Atyától jött, az Atya volt Őbenne, ezért 
tudta önmagában nekünk ajándékozni a kegyelmes Istent. S éle
tének a vége lett a legnagyszerűbb, az üdvözítő ajándék. Olyan 

; lett, mint a kenyér, amelyet megáldott, megtört és szétaján- 
i dékozott.3

A felolvasott jelenetben is ajándékoz: S a jeleneten kérész-



tül megajándékoz minket isteni igazságokkal. Ezek közül az 
első az, hogy Öt követni a legnagyobb boldogság.

Négyezren veszik körül rajongó szeretettel. Tanítása, igéje 
után sóvárogva elfeledkeztek arról, hogy élelmet vigyenek ma
gukkal. Öt hallgatva kitárul a lélek. Olyan volt ez az ember
tömeg, mint a kiszikkadt talaj, melyre most friss víz forrása 
csergedez. Olyan volt, mint âz fiaiéit virág, amelyre most égi 
harmat hull. Hallani igéjét, van-e ennél nagyobb boldogság? 
Látni Öt, — van-e ennél'nagyobb és tisztább öröm? Ameddig 
Öt látja, követeli és hallgatja a lélek, nem a földhöz tartozik, ha
nem az éghez. Eloldódnak a földi kötelékek, s erősödnek a 
mennyei kapcsolatok. Nem gondol az ember a földi otthonra, 
hanem a mennyeire. Néfn gondol a családra, — a mennyei csa
ládhoz tartozik, Isten az Atyja néki. Érzi az Istennel való belső 
összetartozást.

Jézushoz mindig így mentek az Öt sóvárgó lelkek, mert 
nála békét, boldogságot, üdvösséget találtak1' Mentek a szegé-1 
nyék, s nyertek lelki gazdagságot. Mentek királyok, eléje he
lyezték koronájukat s földi dicsőségüket, s reájuk villant egy* 
mennyei élet koronája. Mentek betegek, s gyógyító balzsam 
hullt reájuk. Mentek a szomorúak, eléje helyezték fáradt és 
megtépett szívüket, s nyertek vigasztalást. Mentek a haldoklók, 
karjaiba hullottak, s felemeltettek a mennyei hazába. Egykori 
négyezren követték őt, négyezren mentek Hozzá, — ma mil
liók. Egykor csak Palesztina népe kereste fel, ma keresi ö t öt 
világrész. Mert Öt követni a legnagyobb boldogság.

Ez igazság mellett ott találjuk az ezzel ellentétes igazság
nak azt az ajándékát, hogy Jézust nem-követi a legnagyobb bol
dogtalanság. Miért van annyi bomlófélben lévő boldogtalan há
zasság? Mert csak testiség, vagy érdek volt az alapja a frigynek, 
s nem mentek véle ahhoz, akinek áldása azt boldoggá teheti. 
Miért van annyi békételen család? Mert kizárja köréből az Urat. 
Miért vannak hálátlan és gonosz gyermekek? Mert elmulasz
tották a szülők elvinni a gyermekeiket Hozzá, aki megáldotta 
volna őket, s lett volna nékik oltalom a kísértésben, szent su-| 
gallat a lelkiismeretben. Miért szakadt ránk a világveszedel
mek sorozata? Mert nem mentek Hozzá a világ urai, s nem 
Tőle kértek tanácsot. Mily boldogtalan az az ember, az az élet,, 
az a világ, amelyik ekképp fosztja meg magát az Úrtól!

A harmadik ajándéka ennek a történetnek az az igazság, 
hogy az a világ, amelyik nem követi az Urat, önzővé lesz, meg
fosztja magát az adakozás boldogságától, s magára zúdítja az 
önzés átkát. Eizért halnak meg milliószámra Kínában akkor, 
amikor a fölösleges búzát az Egyesült Államokban eltüzelik. 
Ezért isznak forró vizet a világ egyik tekéjén, amikor a másikán 
a kávét a tengerbe szórják. A nagyiparok és a nagytőkék a mai 
korban emiatt térnek el a természetes kötelességtől, s idézik 
fel az elégedetlenség és lázadás veszedelmét, Mi lenne, ha a föld 
csak önmaga számára termelne, ha a fa nem adná oda a gyű-
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mölcsét ,  a forrás a vízét? Ilyen természetellenes lelki magatar
tása az á világnak, ha csak önmagának akar élni, s nem Isten
nek. így zúdithatja magára azt a fenyegető modern trgédiát, 
amelyik a világtörténelemben annyiszor ismétlődött meg, s egy- 
egy ország és egy-egy világkorszak romlását idézte elő.

Mi menthet meg minket e pusztító önzéstől? Az olyan sze- 
retetből fakadó szánalom, mint aminő Jézust arra indította, 
hogy a négyezreket megelégítse. Az ókori ember nem ismerte 
ezt a könyörületet, ezt a könyörülő szeretetet, nem tudta szánni 
embertársát. A foglyokat meghódított területeken egyszerűen 
leöldösték, a régi lakosságot kiirtották. Vasat adtak annak, aki 
kenyeret kért, s börtönbe vetették, vagy rabszolgává sülyesz- 
tették, aki szabadságra született. Isten a kijelentéseiben, s Jézus 
Urunk a szavaival és te t te id  ismertették meg az emberiséggel . 

,ezt a könyörülő szeretetet. Könyörülő szeretetből ígérte Isten, 
hogy nem bocsát többé özönvizet a földre. Ezért küldötte el 
prófétáit, hogy a népet hozzá vezessék. Ezért Ígérte, hogy ir
galmasságot cselekszik ezeriziglen azokkal, akik őt szeretik és 
parancsolatait megtartják. Ezért tanított Jézus Urunk arra, 
hogy nem hétszer, hanem hetvenhétszer is meg lehet bocsátani. 
Ezért oktatott minket az irgalmas samaritánus példázatával. 
Könyörülő szeretetből gyógyított, hívott bűnösöket megtérésre, 
élt közöttünk és halt meg érettünk. Ez érzéssel tanított minket, 
hogy szánakozzunk a foglyokon, ruházzuk fel a mezíteleneket, 
'szedjük össze irgalmas kézzel a csatatér ellenséges sebesültjeit; 
ez az érzés építtet velünk szegényházakat, szeretethajlékokat, 
menhelyeket, kórházakat, A legáldottabb alkotásoknak ez a su- 
galmazója. Minden ily tevékenységünk, alkotásunk halvány 
visszfénye, s gyönge, testet öltött alakja annak a könyörülő 
szeretetnek, amelyre Jézus Urunk tanított minket.

S a szeretetből sarjadt szánalom sem lehet el anélkül, hogy 
Isten áldását ne kérje az ajándékára. Jézus megáldotta a kenye
ret s minden ajándéka magán viseli az áldás szent jegyét. Szo
borba kívánkozó alak az az Úr Jézus, akit négyezren vesznek 
körül, s az ő egyik keze tartja a kenyeret, a másik keze áldásra 
simul rá, az arca pedig az ég felé fordul.

Ó, ember, bármit adsz, kérd reá Isten áldását. Bármit adsz, 
nem a magadét adod, hanem csak azt adod, amit te is úgy kap
tál Istentől. Boldogitóbb egy megáldott falat kenyér, mint egy 
megvetően odavetett marék pénz. Lehet-e örömszerző az az 
ajándék, amelyet szeretetlenül dobnak eléd? Lehet-e áldás az 
oly nevelésen, amely az Isten áldását eleve kizárja? Lehet-e ál
dás az oly szociális rendelkezéseken, amelyeket csak az erőszak
nak engedve adnak ki, azon a munkán, amelyet fogcsikorgatva 
végezel? Ahol hiányzik az áldás, ott az alkotások összeomlanak, 
a fáradozások eredménytelenek lesznek és átkok kelnek életre 
azokból, amik boldogításra, áldásra volnának hivatva.

Ahol azonban könyörületre lágyítja a szeretet a szívet, ott 
a szív nem tud ellenni áldás kérése nélkül. Ahol pedig ott az 
áldás, csoda történik. Jézus megáldotta a kenyereket, kiosz-
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tóttá azokat^ s még maradt belőlük. A megáldott szándék, cse
lekedet csodákat művel, nem a maga erejéből, hanem Isten által.
Az áldott szeretet megosztva mind nagyobbá válik. A megáldott / - 
és megosztott hitekből támadtak templomok, épültek iskolák.
A megáldott és megosztott jóság csökkenti a nyomorúságot, s 
támaszt hálaadásokat és alázatot. A megáldott és megosztott ' 
tőkéből támad az állam polgárainak egyenletes és veszélytelen 
jóléte. A megáldott igazságszolgáltatás teremti meg a rendet, 
s adja meg a nagyközösségnek a biztonság érzését.

így válik előttünk Jézus kenyérosztása nagy és egyetemes 
igazságok ajándékaivá. íme, a kenyércsoda áldott tanulságai. 
Kövesd az Urat, ez a legnagyobb boldogság. El ne fordulj tőle, 
mert ez a legnagyobb boldogtalanság. Ne légy keményszívű, 
önző, mert ezzel megtagadod az Urat, s romlást hozol magadra 
és a világra. Tegyen téged is ajándékozóvá a szeretet, s amit 
kapsz és amit adsz, áldasd meg előbb Istennel/íTanuld meg ez 
igazságokat a nagy ajándékozótól, hogy részed lehessen általa 
a legnagyobb ajándékban, az örökéletben.

Kutas Kálmán
szombathelyi lelkész.

Hatalmasságok alatt.
Szentháromság utáni 7. vasárnapra. Délután.

Róm. 6, 16—23.
Amióta ember az ember, örökké irtózatos erőfeszítéssel 

harcol, hogy kivívja korlátlan szabadságát. Idegenkedik attól, 
hogy alárendeltje legyen másvalakinek; nem szeret szolgálni, 
engedelmeskedni. Maga akar törvényt szabni magának s gyű
löli, ami megköti. így van ez Ádám és Éva óta, akik megszegték 
az Ür parancsát, a mai napig, mikor az ember démoni szédü
letben imádja önmagát. Az ember eme törekvésében rejlik ma
gyarázata Kain nihilizmusának, s a modern ember nihilizmusá
nak, amelyik gyilkos erőfeszítéssel igyekszik törvényt szabni 
a maga akaratának. Ezért támad Absolon, atyja, Dávid 
ellen; ezért támadnak a mai világmozgalmak gyűlöletes össze
csapásai között gyermekek szülők ellen, amikor — más álla
mokban — politikai hatóságok előtt, megvádolják őket. Ilykép 
értjük meg a nemek harcát, amikor a női nem a férfinem szo
kásait, függetlenségét és néha szabadosságát akarja kivívni a 
maga számára. Ezért merülnek fel a nemzedékek harcai, s akar
nak a fiatalok az öregek fölé kerülni; ezért féltik ezek oly iri
gyen a pozíciójukat amazoktól. S miközben bilincseket szakgat 
le magáról az ember, sötét tragikummal vétekbe esve új bilin
csekkel terheli magát. S miközben korlátlan szabadságáért har
col, rabbá lesz, még inkább rabbá, mint volt.

Ez a szabadság csak naiv ábrándja, önhitt képzelgése az 
embernek. Előttünk nem szabadság és szolgálat, hanem szol-



306

gálát és szolgálat vagy-vagy-a áll. Vagy a bűn rabjai vagyunk, 
vagy a Krisztus foglyai, mindenképp hatalom alatt állunk.

1. A bűn úra az embernek. Ha felmondod az Isten törvényé
vel szemben az engedelmességet, nem szabadság vár rád — mint 
gondolod — hanem rabszolga-sors.

Még mielőtt tennéd, már e l e v e  hatalmában vagy a bűn
nek. A jó és a rossz sose két egyenlő eséllyel rendelkező cse
lekvési lehetősége az életünknek, mert a bűn bizonyos nyomást 
gyakorol ránk már döntésünkben. A hatalom összesűrített ter
jeszkedési-akarás. S megrendülve figyelheted meg, hogy a bűn 
mint hajtja szolgálatába tagjaidat. Egészen magának akar. 
övé — csak egy pillanatra bár — a szemed? Egy óra múlva övé 
lesz minden gondolatod és egész megromlott érzésvilágod. Neki 
adtad — bár csak néhány csábító szó meghallására — a füledet, 
a lábad máris a lejtőn. Sikerült a szívedet elfoglalnia a nemtelen 
szenvedély számára? Onnan már könnyen parancsolgat: mit 
szóljon a szád és mit tegyen a kezed.

Ha már eleve hatalmában vagy a bűnnek, még inkább a 
kezébe kerülsz, ha cselekszed. (Ján. 8, 34.) A cselekvés révén 
mögéd kerül az ellenség. A bűn jegyében kiejtett szó, véghez
vitt cselekedet felett nem vagy már úr, ellenben eszközt adtál 
benne halálos ellenséged kezére, amellyel tönkretehet: kétségbe
esésbe, kárhozatba juttathat. Egy-egy, a bűn igézetétől kiejtett 
szó, véghezvitt cselekedet, kézmozdulat, kis mulasztás micsoda 
borzasztó bilincs lehet azontúli szabad mozgásunkban és meny
nyire rabjává tehet a bűnnek cselekvő és szenvedő értelemben!

Legfőképpen azonban a h a 1 á l r a - j u t t a t á s b a n  mu
tatja meg a bűn feletted korlátlanul rendelkező hatalmát. Életed 
vonata szédítő sebességgel száguld a halál-szakadék felé és ér
zed, már késő menekülnöd a bűnben való vigasztalan meghalás 
kényszerűsége elől. A romlás miazmáit árasztó életedben a bűn 
vetése aratássá válik. (21. v.) Eszközül akartad a bűnt életed 
színesebbé-tevéséhez? lm, eszközévé lettél te. Szolgáltatni akar
tál magadnak a Sátánnal? No, alapos szolgaságra vetett ő téged 
és a szolgálatodnak a bére, ah, ez a legborzasztóbb: halálra- 
juttatott élet. (23. v.)

2. Valamely erő csak egy másik, amannál nagyobb erővel 
győzhető le. Hatalom felett csak egy még nagyobb h a t a l o m  
vehet diadalmat. Itt nem elég az erőket ihlető hatású életpéldá
val felfokozni, nem elég téves nézeteket tanítással eloszlatni, 
nem elég nevelni és nevelődni. A bűn halálra-juttató hatalmát 
csak a feltámadott Krisztus életre-vivő ereje törheti meg. Mit 
ér, ha egy beteg, bűnt elkövetett tagot leoperáltatunk, a test 
csak csonka marad és a megmaradt taggal újra elkövethetjük 
ugyanazt a bűnt. A bűn rabszolgasága alól csak a Krisztus szol
gálata, a bűnnek való kényszerű engedelmesség alól, csak a 
Krisztusnak való szívszerinti engedelmesség tesz szabaddá. Fel- 
szabadulás nincs e szolgálat vállalása nélkül. Az az élet, amelyet 
a Krisztus felszabadított és vérével megtisztított, nem maradhat
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üresen. Ha a Krisztus szolgálata nem tölti be teljesen, újra régi 
ura kezére kerül. (Lk. 11, 24—26.)

A Krisztus hatalmában látjuk, hogy szabadság és szolgálat 
s z e m b e á l l í t á s a  mennyire helytelen. Életünk az egyik 
irányban mindig szolgálat, a másik irányban pedig szabadság. 
(20. és 22. v.) Mondd meg, kinek engedelmeskedel és megmon
dom, kinek mondasz ellene. Mondd meg, ki felé fordul a lelki 
életed és megmondom, kinek fordítottál hátat. A Krisztushoz 
való viszonyban a szabadság n em  k ö t e t l e n s é g e t  jelent. 
Addig és annyiban vagy szabad, ameddig és amennyire szolgálsz.

Krisztus Urunk Ür - vo l t a  a vele való kapcsolatunkban fel
tétlenül érvényesül. A vele való kapcsolat mindig szolgálatot és 
 engedelmességet jelent. (17. v.) Nem mi adunk, hanem mi ada
tunk. Nem mi választunk, hanem mi választatunk. (Ján. 15, 16.) 
Nem rendelkezünk, hanem rendelkezés alatt állunk. Krisztus 
Urunk Ür-volta nem elméleti tétel, nem csupán dogmatikai és 
írásmagyarázati probléma, nem is csak nehéz helyzetekben az 
ajakról elhangzó „Uram, Uram!“, hanem bizonyos következmé
nyeknek a legteljesebb és legvalóságosabb értelemben való le
vonása, amit az apostol így fejez ki: „Szánjátok oda most a ti 
tagjaitokat szolgáiul az igazságnak a megszentelteiére." Ez 
életre-halálra szóló, életünk minden vonatkozására kiterjedő 
döntést jelent a Krisztus mellett.

Aki huzamosabb ideig rabságban, megkötözve sínylődik, 
amikor újra elnyeri a szabadságát, majdhogy alig tud mit kez
deni vele s a tagjai visszatérnek abba a helyzetbe, amelyben meg
kötözve voltak. Pál apostol szava felráz: felszabadultatok, lás
sátok meg és éljetek vele! Adjátok oda magatokat egészen An
nak, aki néktek adta magát egészen! Ebben a magunk teljes 
odaadásában, amely a hit műve, szentelődik meg az életünk 
(22. v.), fejük ki igazi élet az Élet Fejedelmének követésében 
s ez az élet az Isten kegyelméből elnyert örök életben telje
sedik ki.

Szabó Lajos
szombathelyi segédlelkész.

Látszat és valóság.
Szentháromság utáni 8. vasárnapra. Délelőtt.

Máté 7, 15—23.
A textus feldolgozásánál mindig legyen gondunk arra az 

összefüggésre, amelybe az a Bibliába be van állítva. A textust 
megelőzi a 13—14. versekben Jézusnak döntésre szóló felhívása: 
vagy szoros kapu és keskeny út, vagy tágas kapu és széles út. 
Ebben összegeződik Jézus minden követelése. Itt következik a 
figyelmeztetés: óvakodj a hamis prófétáktól és a látszat-kegye
sektől, mert azok megzavarnak a döntésben. Két irányból jövő 
veszedelem: a ragadozó farkas kívülről jön (hamis próféta), a
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másik belülről. Az Istennek átadott élet se mentesít még senkit 
se attól, hogy az ó-ember újból és újból ne próbálkozzék. A Sá- 
tán nem adja fel a harcot. Sokszor felhasználja a kegyesség lát
szatát. Amikor Isten iránti szeretetünk tüze rég elhamvadt már,, 
legalább a látszatát akarjuk megőrizni annak, ami már a való
ságban nincs meg. Ezzel nem mindig másokat, hanem sokszor 
saját magunkat akarjuk áltatni.

Amíg a farkasok kívülről jönnek az egyházba, addig a lát
szat-kegyesek bent vannak az egyházban. A külső ellenség min
dig ott ólálkodik az egyház körül, de „juhoknak ruhájában11,, 
hogy valódi szándékaik felől felismerhetők ne legyenek. Saját 
önző céljaik szolgálatába akarják állítani Istent. Jézus legvesze
delmesebbnek látja azt a bűnt, amit Isten nevére való hivatko
zással követnek el. Itt az igazságot a hazugság szolgálatába! 
kényszerítik. Krisztus egyházának egyik legkomolyabb vesze
delme, amelytől az egyház Ura óvni akarja övéit akkor, amikor 
a látszat és valóság, a kegyes külső és valóságos Istenhez kö
töttség közötti megkülönböztetésre tanítja őket. A hazúgság, 
amit fel kell ismerni a kívülről jövő és a bent levő ellenségnél,, 
végeredményben ugyanaz: Istent önző célokra használni fel. A 
végső elkülönítés a látszat és valóság között csak az utolsó íté
letkor fog megtörténni. Jézus azonban már most ad övéinek 
olyan kritériumot, melynek segítségével még ez utolsó ítélet 
előtt a között a lélek között, amelyik csak látszik Iste
nének lenni és a között a lélek között, amelyik valóban az Istené, 
külömbséget tudnak tenni. Ez a kritériuma: „a gyümölcs1'. Ez. 
a „gyümölcs": Isten akaratának cselekvése (21). Az evangéliom: 
szabadságot ad, de nem olyan szabadságot, amely felold Isten 
követeléseinek teljesítése alól. Evangéliom és Törvény nem egy 
és ugyanaz. De azért az evangéliom nem felszabadítás a Tör
vény cselekvése alól, hanem ellenkezőleg: felszabadítás a tö r
vény betöltésére. Ismerni kell, hogy mit nyilatkoztatott ki Jézus 
a Törvény tartalma felől. A próféták gyümölcse az ő követőikre: 
gyakorolt hatásban mutatkozik meg. A gyümölcs: az Istenhez 
vezetettség. A tanítvány saját magán és másokon is megfigyel
heti, hogy a próféta vájjon Istenhez vezette-e, vagy pedig csak: 
sa’ját magához kötözte-e. Ebben ítélheti meg, hogy a próféta 
Isten akaratát képviselte-e, vagy pedig csak saját céljait szol
gálta.

Jézusnak ez a kritériuma nem tévesztendő össze a moraliz- 
mussai. Igénk ezt világosan megmutatja. A „jó fa", amelyik 
belső szükségszerűséggel a jó gyümölcsöt termi, nem maga a 
természeti ember, az ethikus ember, hanem a Krisztusban újjá
született ember. Amikor Jézus a gyümölcsről visszatér a fához, 
minden erkölcsi cselekvés fundáltságát a legbensőbb ,,való“-ra' 
helyezi és elkülöníti a puszta „kell" parancsoló követelésétől. 
A gyümölcs nem külön parancsszóra terem, hanem belső szük
ségszerűségből. A gyümölcsben benne van az egész fa élete. 
A gyümölcs nem úgy van ráakasztva a fára, mint karácsony
fára az aranydió. Isten akartának cselekvése nem merülhet ki
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egyes parancsolatok teljesítésében. Isten iránti engedelmessé
günk forrása az Igének hívő hallgatása és befogadása. Anélkül 
nem vagyunk képesek igazán hinni, hogy egyben ne is enge
delmeskednénk és nem tudunk igazán engedelmeskedni anélkül, 
hogy ne hinnénk.

A prédikációnk itt két fronton harcoljon. Harcoljon az el
len, amelyik az egyházért való buzgó fáradozás közben figyel
men kívül hagyja Isten parancsainak teljesítését. Minden elisme
rést megérdemel az u. n. aktív keresztyénség, de ennek is meg 
vannak a maga kísértései. Megszoktuk, hogy a 21. vers alapján 
a tradicionális szokás-keresztyénséget ostorozzuk. Ámde az 
„Uram, Uram. . . ! “ más formájával is találkozunk. A 21. vers 
a 22.-el kiegészítve megérteti velünk, hogy Jézus ítélete az u. n. 
aktív keresztyénségre is vonatkozik, mert ebben is lehet fari- 
zeizmus.

A másik front, amelyen küzdenünk kell: Isten akarata. Nem 
tévesztendő össze valami általános emberi vonatkozású iustitia 
civilis-sel. Sohasem juthat az ember „Isten akaratáénak konkrét 
értelméhez, ha azt elválasztja Jézus igéjének magvától, ami ab
ban áll, hogy az önigazságában élő, önmagával megelégedett 
embernek kapitulálnia kell a kijelentés, a Jézus Krisztus Istene, 
tehát nem egy bálvány-isten előtt, hanem a valóságos Isten előtt. 
Ahol ez a kapituláció nem történik meg, ott az Isten akaratának 
cselekvése: az ó-ember képmutatásának és lázadozásának ku
lisszája csupán.

Mindkét fronton ugyanazzal az ellenséggel állunk szem
ben: az emberi „én“-nel, amelyik hol a világ, hol az egyház kön
tösében jelenik meg, de mindig ugyanazt akarja: Istent letaszí
tani a trónjáról, vagy legalább is ártalmatlanná tenni. Az Isten 
és az „én“ közötti front áthúzódik a mi szívünkön is, ezért: 
„Vizsgálj meg engem Uram!..

Molitórisz János
celldömölki esperes-lelkész.

A kétféle élet.
Szentháromság utáni 8. vasárnapra. Délután.

Róm. 8, 11—17.
Ügy a „test", mint a „lélek" jelentését nem szószerinti, ha

nem bibliai értelemben kell vennünk. Testi ember az önmagáért 
élő ember. Nemcsak a szószerinti értelemben vett test, hanem 
az ember egész lényege, legnemesebb és leglelkibb megnyilvá
nulásai is a „test“ világához tartoznak, ha azokat a magunk zárt 
világának a szolgálatába állítjuk. A test embere az, aki saját ma
gának él. A lélek világa ott kezdődik, ahol az ember ki tud lépni 
a maga zárt világából, felelősséget lát és annak, engedelmeske
dik. A testi élet is lehet lélek szerinti élet akkor, ha a testi életet 
a felelősség kötelezéseibe beleállítjuk. A lelki élet is lehet test

21
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szerinti, ha azt saját magunkért éljük, felelősség nélkül. Az ilyen 
értelemben vett test-szerinti életnek nem lehet más vége, mint a 
halál. Aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt. A Krisztu
son kívüli élet sohasem lehet más, mint csak a testnek halálba 
siető élete.

A Szentírás bizonyságot tesz Istenről. Tehát mi tudunk Is
tenről. Szabad-e akkor nekünk önmagunk számára élnünk? Aki 
igazán tud az Istenről, az többé nem élhet saját maga számára, 
az többé nem adósa a testnek. Abban a pillanatban, amikor rádöb
ben az ember a legnagyobb és legszentebb valóságra: Istenre, ir
galmatlanul meg kell kezdődnie benne az önmaga elleni harcnak, 
hogy az életében Isten legyen a minden mindenekben, tehát nem
csak ott, ahol a lélekről, hanem ott is, ahol testről van szó. En
nek a harcnak kimenetelétől függ életünk, vagy halálunk. Állan
dó küzdelem ez. A „megöldökölni“ (13) szó értelme: a küzdelem 
folytonossága, állandósága. Nem szelíd elmerengés ez, hanem 
kegyetlenül kemény dolog („öldökölni11).

Nem önmagáért való aszketizmus ez, megszükítése, össze- 
zsugorítása az életnek, ellenkezőleg: kitágítása egészen addig, 
ahol már „Isten fiai“-vá leszünk, miként Krisztus, a Krisztus test
vérei, akik részt, örökséget kapunk abból, ami az Atyáé. Ennél 
nagyobb tisztesség nem érheti az embert. (Micsoda az ember, 
hogy megemlékezel róla? És az embernek fia, hogy gondod van 
reá? Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél és dicsőséggel 
és tisztességgel koronáztad őt.) Zsolt. 8, 5—6.

Magad erejéből ide eljutni sohasem tudsz, itt kell megérte
ned, hogy mit jelent a Szentlélek. Nem a mi saját akaratunk 
megfeszítésének, önfegyelmezésének eredményeiről van itt szó, 
hanem a Szentlélek munkájáról. A Szentlélek érteti meg velünk, 
hogy minden ellenkező tapasztalás dacára is mi Isten fiai va
gyunk a Lélek által a Jézus Krisztusban. Nem vagyunk adósok a 
testnek. Azt tudjuk mondani: Abbá! Atyám! Ugyanúgy, ahogyan 
Krisztus a Gecsemáné kertben a kétségek vívódásai között és 
mégis bizonyosságban: Isten a mi Atyánk. A Szentleiket bírni 
annyit jelent, mint Krisztussal együtt a halálból általvitetni az 
életbe. Ez szenvedések nélkül nem megy. A szenvedés egyáltalán 
nem teszi kétségessé a mi örökségünket, sőt inkább bizonyosabbá.

Molitórisz János
celldömölki esperes-lelkész.


