
C sendes ó ra .

Nyáron.
Óh Istenünk, Te tudod, milyen nagy és sok veszedelem között élünk. 

Tudod, hogy romlott természetünkkel nem tudunk megállni. Azért adi 
nekünk erőt és védelmet, őrizz meg minket veszélyben és hordozz kar
jaidon minden kísértésen át. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

Tudok-e hálát adni?
Augusztus 1. Hazáin szépségéért? Zsolt. 8, 10. A Krisztus megváltott- 

jának a természet is Isten dicsőségét hirdeti és megerősíti őt hitében. Azok
hoz tartozom-e, akik a természetet csak a hasznossági szempontból nézik 
és szépségét úgy élvezik, mint amihez Istennek nincs semmi köze? Istent 
dícséri-e szívem ujjongása a nyár csodái láttára?

Augusztus 2. Hazám termékenységéért? Zsolt. 65, 10—14. Azzal szok
tam dicsekedni, hogy közel állok a földhöz. De vájjon állok-e hozzá olyan 
közel, hogy meghallom a földet meglátogató Isten lépteit? Tudok-e sze
retettel végigsímogátni minden buzakalászon mint isteni csodán? Nem
sokára megkapom a konvenciós búzámat. Úgy várom-e mint egy nyílt 
számla kiegyenlítését, vagy az Isten adományát váró ember áhítatával?

Augusztus 3. Testi üdülésemért? Zsolt. 103, 1—5. Isten alkalmat ad 
nekem testi üdülésre. Bűn, ha a sok munka lázában megfeledkezem egész
ségem és testi erőm ápolásáról. De bűn az is, hogy gyakran elfelejtem, 
hogy egészség és erő nem én értem van, hanem azért, hogy ezzel s ö t áld
jam. Két kérdésre kell itt felelni: 1. Tudok-e a testi üdülésért is hálát adni? 
2. Olyan-e az én testi üdülésem, hogy teljes szívből hálát adhatok érte?

Augusztus 4. Szellemi üdülésemért? Zsolt. 23, 3. Hol keresek szellemi 
üdülést? Vájjon ilyenkor is az igazság ösvényein vezet-e az Ür vagy a 
keresztyénségtől távoleső kultúrában keresem-e szellemi táplálékomat? 
Akkor is lelkész vagyok-e, ha könyvet olvasok, képet veszek, moziba me
gyek, vagy pedig szabadságot veszek ilyenkor egy-két órára lelkészi mí- 
voltomtól? Itt is a két tegnapi kérdésre kell felelnem.

Augusztus 5. Lelki üdülésemért? Zsolt. 65, 5. Szükségét érzem-e ennek 
a külön „lelki üdülésnek"? Talán azt gondolom: Úgyis egész életem ebben 
folyik. Hát éppen ezért kell nekem ez az üdülés! Ha nem tudom magamat 
néha teleszívni Isten házának javaival, Igéjével, nagy tanúinak bizonyság- 
tételével, akkor fásulttá, megszokottá lesz hitéletem és egész lelkészi mun
kám is. Hálával felhasználom-e a drága alkalmakat, miket Isten a csende
sebb nyári hónapokban lelki üdülésre ad?

Nyári kötelességeim.
Augusztus 6. Munkátlanság — felelőtlenség? Csel. 9; 29—30. Az az

ember, aki hivatást érez magában, nem tud egykönnyen félreállni. Akár
hol kezdem, nem tudok semmit sem dolgozni. Ez volt Pál apostol sorsa
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éveken át. Tétlenül kellett várnia Tárzusban, holott úgy látszott, hogy 
a gyülekezetekben égető szükség van rá. Ez a várakozás Isten terve volt. 
Pál addig is dolgozott: Készült a jövő feladataira. Addig is érezte fele
lősségét. Az „uborka-szezon“-ban is felelősnek tudom-e magamat gyüle
kezetemért?

Augusztus 7. Kötelességem a gyermekekkel szemben. Máté 18, 6. 
Nyáron nincs tanítás. A legtöbb helyen teljesen szabadjára eresztjük a 
gyermekeket. Istentiszteletet sem tartunk nekik. Belenyugszunk abba, hogy 
a gyermek a templomlátogatást iskolai kötelességnek tartsa, ami tehát a 
vakációban nem kötelesség. Vájjon hány gyermek számára lett már ez a 
templomnélküli idő kísértéssé és elbukássá? Szívemen viselem-e nyáron is 
az Ür Jézus kicsinyeinek ügyét?

Augusztus 8. Az ifjúsággal szemben. I. Pét. 5, 8—9. Az ellenség most 
is szerte jár. Annál többen esnek áldozatául, minél lazább az a keresztyén 
közösség, melyről a 9. vers szól. Belenyugszom-e abba, hogy gyüleke
zetem ifjúságának nyáron nincs ideje az Ür Jézus számára, de igenis van 
ideje a Sátán számára? Nyáron is lelkipásztora vagyok-e felserdült ne
veltjeimnek? Fájó csalódások után is van-e erőm közbenjáró imádságra?

Augusztus 9. Bibliaórai gyülekezetemmel szemben. I. Thess. 5, 17. 
Ki-kimaradoztak bibliaórám látogatói. Úgy éreztem, hogy a munkát abba 
kell hagynom. De szünetelhet-e az Ige és imádság közössége? Vájjon nem 
kell-e bevallanom, hogy eredményes lelkészi szolgálatról csak akkor sza
bad beszélnem, ha a gyülekezetemben is vannak olyanok, akik „szüntelen 
imádkoznak"? Ennek előfeltétele azonban természetesen az, hogy engem 
is szüntelen imádkozni tanítson az Ür.

Augusztus 10. Dolgozó népemmel szemben. Csel. 5, 42. Korán reg
gel üres lesz a falu és csak késő este jönnek haza a holtfáradt emberek. 
Ilyenkor úgy hat ez az ige mint a gúny szava. Mégis gyötör engem! Elme- 
gyek-e legalább azokhoz, akikhez lehet: az öregekhez, a betegekhez vagy 
a magamfajta most vakációzó emberekhez? És mit viszek nekik? Csak 
emberi szót, kellemes társalgást vagy pedig az Igét?

Augusztus 11. íróasztalomnál. Gál. 6, 10. Gyéren jönnek a hivatalos 
levelek. Jó a hűvös irodában elüldögélni. Vájjon mit csinálok ilyenkor? 
Kezembe veszek-e egy teológiai könyvet, hogy magamat építsem s ezál
tal majd jobban épüljön gyülekezetem, előveszem-e most azokat az ügye
ket, amelyeket a nagy téli munkában félretettem, mert nem értem rá akkor 
az elintézésükre? Most van időm! Vájjon meddig? Komolyan int az apos
tol szava: Annakokáért míg időnk van, cselekedjünk jót mindenekkel... 
Hogyan használom ki ezt a drága időt?

Augusztus 12. Vasárnap előtt. Máté 18, 20. Ki ne ismerné közülünk 
azt a kísértést, hogy nem kell készülni, mert úgysem jönnek a templomba? 
Vájjon nem rang és szám szerint értékelem-e templomi gyülekezetemet? 
íme Krisztusnak két-három lélek sem volt kevés, hogy leszálljon hozzájuk. 
Ki tudja, hogy holnap nem éppen az a kettő vagy három lesz-e a temp
lomban, akik között Ö akar ott lenni az én beszédem által? Jaj nekem, 
ha csak a tömegnek akarok „szépen" prédikálni, ahonnan dicséretet vár
hatok és nem veszem észre, hogy barázdás, öreg parasztarcok mögött 
Krisztus maga is ott ül a templom padjában!
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Mitől veszek szabadságot ?
Augusztus 13. A templomtól? I. Kor. 9, 16. Nem hagyja el ajkamat 

a sóhajtás: Jaj, még mindig kell prédikálnom? Pedig hogy várom már azt 
a pár „szabad vasárnapot"! Nem teher-e számomra az igehirdetés? Pedig 
ebbe nem szabad belenyugodnom. Mert akkor vagyok csak igazán lelkész, 
ha az evangélium annyira saját ügyemmé lett, hogy hirdetése nélkül élni 
sem tudok, hogy akár a szószéken, akár „civilben" mindig kell hirdetnem 
az Igét.

Augusztus 14. Hivatásomtól? I. Kor. 9, 19. A lelkészi pálya talán a 
legszabadabb, legönállóbb. Gyülekezetemben senki sem szól a munkámba. 
Ha szabadságot kérek, természetesen megadják. És én természetesnek is 
veszem mindezt. Észre sem veszem, hogy rég ura lettem a gyülekezetem
nek. Pedig Pál apostol mindenkinek szolgájává tette magát. Én, aki még 
az úri hivatást is olyan tehernek érzem, hogy hordozásának fáradtságát 
ki kell pihennem, merem-e mindenütt és mindenkor vállalni az igazi lel
készi „szolgálatot"?

Augusztus 15. Lelkészi kötöttségemtől? I. Kor. 8, 9. Ó, hogy örülök, 
hogy egyszer levehetem a fekete ruhát, hogy egyszer ember is lehetek 
és nem figyelik minden lépésemet. Biztos, hogy ez is hozzátartozik a lel
készi szabadság örömeihez. De jaj nekem, ha a fekete ruha külső kötött
ségével levetem a lelkipásztori lélek belső kötöttségét is. Egy szabadsá
gát töltő lelkész is botránkozásává lehet az erőtelenhitüeknek és olyanok
nak, akik egyházunkat kívülről nézik. Az Ür előtt nemcsak gyülekezetemért 
vagyok felelős, hanem minden lélekért, akivel találkozom. Megáll-e az én 
szabadságom ez előtt az ige előtt?

Augusztus 16. Gyülekezetemtől? Fii. 1, 3—4. Pál apostolnak sok gyü
lekezete volt. Ha az egyikben szolgált, a másiktól szabadságot kellett 
vennie. Volt idő, hogy egyiknek sem szolgálhatott, mert fogságának bilin
csei távol tartották őt gyülekezetétől. Fogságából írta ezt a levelet is. Sok 
száz kilóméter választja el szívéhez nőtt gyülekezetétől s íme mégis mily 
közel van hozzá! Fenntartom-e én is gyülekezetemmel ezt a legbensősé
gesebb kapcsolatot, ha test szerint távol vagyok tőle?

Augusztus 17. Felelősségemtől? Fii. 1, 14—18. Pál apostol még a 
fogságban is gondol szolgálatára. Szívének fáj ugyan, hogy vannak, akik 
versengésből prédikálnak, de mégis örül, mert a Krisztus prédikáltatik. 
Felelősnek érzem-e magamat most is gyülekezetemért? Hogyan gondos
kodtam helyettesítésemről? Fontos-e nékem az, hogy gyülekezetem most 
is a Krisztust kapja vagy pedig csak az volt a döntő szempont, hogy az 
én tekintélyem csorbát ne szenvedjen?

Augusztus 18. Csendességemtől? És. 30, 15. Isten üdülést kínál nekem, 
de én éppen ebből az üdülésből nem kérek. Csendességben rejt erősséget, 
hogy ott adja nékem. Én azonban menekülök a csendességtől. Ha szolgá
latban állok, akkor szükségét érzem ennek az erőforrásnak és megtartom 
csendes órámat, ha ugyan nem a sok dolog kifogásával élek, de most in
kább zajt, társaságot, szórakozást keresek és eltékozlom azt az időt, me
lyet azért ajándékoz Isten, hogy erőt gyűjthessek. Jaj nékem ha én is 
későn hallom meg a szemrehányást: Megmaradhattál volna!
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Augusztus 19. Uramtól? Zsolt. 139, 7—12. Szolgálatom felett egyet
len szó áll: Az Űrért! Vájjon mit írhatok szabadságom fölé? Mindentől el
szakadtam, ami szolgálatomhoz tartozik, vájjon elszakadtam-e a szolgálat 
Urától is? Határozottan tiltakozom, pedig észrevétlenül is kicsúszott ke
zemből az élő hit és az állhatatos imádság aranyfonala és rohanó futásnak 
indultam Isten elől. Míg egyszer csak rádöbbenek, hogy ezt a szabadsá
gomat is elpocsékoltam. Mert: A Te orcád elől hová fussak?

Visszafelé!
Augusztus 20. TávoL Luk. 15, 14—16. Szabadságot akartam venni 

Istentől és a Sátán rabságába jutottam. Eltékozoltam mindazt, amit a 
Lélek kemény munkája a múlt évben bennem felépített. És most új erőre 
van szükségem! Hiszen új munkába kell állanom. Próbálkozom póterőfor
rásokkal. Előveszek kézikönyveket és prédikációs köteteket, hogy az üres
ségemet mögéjük rejtsem el. De csakhamar rájövök, hogy éhes maradok — 
és éhes marad a gyülekezetem is. Jaj nekem, ha Istentől távol kell lelkészi 
szolgálatot végeznem!

Augusztus 21. Összetörettetés. Zsolt. 88, 15—16. Nincs borzalmasabb 
annál, mikor a tetsz-halott felébred a sírgödörbe eresztett koporsóban. 
Hallja, hogyan kopognak a koporsó falára a lehulló rögök. Rádöbben arra, 
hogy az emberek számára meghalt, és mégis él. Ilyen vagyok én: holt
eleven. Élnem kell és mégis látom hogy Isten elvetett, a halottak közé szá
mít. Nyomorúságomban csak egy lehetőségem marad: Hogy az Űrhöz
kiáltsak.

Augusztus 22. Szent vágy. Zsolt. 42, 2. Amikor a szomjúság már 
olyan, hogy mindent odaadnánk egy csöpp vízért, akkor tudjuk megérteni, 
mi az a kívánkozás amelyről a zsoltár szól. Nem gyönyört vár ez a szarvas 
és nem valami különösen jóízű füvet; csak azt, ami életének egyetlen meg
mentése. Vájjon én is úgy kívánkozom Istenhez, mint a szarvas a folyó
vízhez?

Augusztus 23. Elindulás. Luk. 15, 5. Csodálatos elindulás ez! A kis 
bárány maga nem tesz egy lépést sem, csak hálás bégetéssel engedi, hogy 
a pásztor vállára vegye. Ilyen a mi elindulásunk is. Nerp mi határozzuk ezt 
el, hanem Isten jön hozzánk. Nem mi keressük és nem mi találjuk meg öt, 
hanem ö  keres és talál meg minket. Nem mi kapaszkodunk fel Hozzá, ha
nem ö  emel fel a bűn, az istennélküli élet örvényéből, melyből saját erőnk
kel hiába akarunk szabadulni. Mi csak egyet tehetünk: örülni ezen a meg 
nem érdemelt hazatérésen.

Augusztus 24. Felemeltetés. És. 41, 14. Hogyan higyjem én azt, hogy 
az Ürnak énvelem is külön tervei vannak? Hiszen én olyan féreg, olyan 
semmi vagyok! Mégis érzem, hogy karján hordoz, de velem együtt hor
doz még száz és száz lelket. Van-e neki ideje, hogy velem is egészen sze
mélyesen foglalkozzék és külön kísértésem elől óvjon? íme, az Ürnak volt 
ideje, a hatalmasok közül a férgecske Jákóbot kiválasztani, a nagy nemze
tek közül a maroknyi népet megsegíteni. Hogyne volna ideje, hogy en 
gém is felemeljen!

Augusztus 25. Kiküldetés. Jer. 1, 17. Kemény szó ez. Olyan, mint egy 
harci riadó. Ez a riadó ma nekem szól. A döntő küzdelem folyik. A had
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sereg Ura rám bízott egy kis frontszakaszt. Kevés katonával állok szem
ben hatalmas sereggel, feltornyosuló nehézségekkel. Ha visszariadok, ak
kor menthetetlen nemcsak saját életem, hanem gyülekezetem élete is. 
Uram, aki eddig karodon hordoztál, most se hagyj el engem, hogy paran
csodat teljesíthessem!

Augusztus 26. Megerősítés. Jer. 1, 18—19. Romhalmazból erősített 
város, féregből vasoszlop, legyőzött rabból ércbástya! Hogyan lehet ez? 
Megtörténhetik-e ez velem is? Ha meg is történik, akkor sem az én érde
mem. A nagy csoda titka ebben rejlik: „Mert én veled vagyok."

Uj munkába!
Augusztus 27. Boldog igehirdetés. Zsolt. 43, 3—4. Ma egyetlen vá

gyam van csupán: Megmondani másoknak is, ami velem történt. Milyen 
rettenetes volt sokszor ez a kérdés: Miről fogok majd vasárnap prédikálni? 
És most alig várom, hogy a templomba mehessek. Most tudom, mi az ige
hirdetés titka: Nem a forrásmunkák és nem az Igére ráerőszakolt, gyak
ran nagyon is emberi „téma", hanem a boldog szív és a boldog lélek, akit 
az Isten kegyelme tett boldoggá.

Augusztus 28. Sajátmagamon. Róm. 14, 7—8. Sajátmagamon kell az 
új munkának megindulnia. Eddig mindig gyülekezetemet akartam megja
vítani és ezért sikertelen volt a munkám. Most magamat nevelem. Eddig 
a gyülekezetemet akartam az Urnák odaadni és felháborodtam, mikor hí
veim ebbe nem egyeztek bele. Most magamat adom oda az Úrnak és bol
dog vagyok, ha elfogad, „amint vagyok".

Augusztus 29. Családomban. És. 8, 18. Saját eszem szerint akartam 
családomat átformálni, és megbotránkoztam azon, hogy ez nem sikerült. 
Elfelejtettem, hogy az Ür családomat nem azért adta, hogy engem fel
magasztaljon, hanem hogy tőle való csoda és jel legyen. És ebbe a nagy 
szent tervbe akartam avatatlan kézzel belekontárkodni ahelyett, hogy csa
ládommal együtt megalázkodtam volna előtte: Add, hogy a mi együttélé
sünk is a Te csodád és jeled lehessen!

Augusztus 30. Munkatársaimmal szemben. És. 8, 16. Vájjon nem 
onnan ered-e a sok féltékenység és békétlenség gyülekezetemben, hogy 
mindig én akartam uralkodni? Holott csak egyetlen kötelességem lett 
volna munkatársaimmal szemben: Az Igét beléjük kötni. Nem az a fontos, 
hogy mit gondolnak rólam, hanem mit gondolnak Krisztusról. Mennyi és 
milyen nehéz új feladat a jövő munkaévre! Uram adj nekem alázatot ennek 
elvégzésére!

Augusztus 31. Gyülekezetemben. És. 8, 12—13. Ésaiás kora abban 
hasonlít a mai korhoz, hogy akkor is mindenki politikával foglalkozott. 
Politikai akcióktól vártak mindent. Ezzel szemben tudja a próféta, hogy 
nem ezek a kicsinyes emberi összeesküvések döntik el sorsunkat, hanem 
annak az óriási, legális keretbe burkolódzó összeesküvésnek kimenetele, 
amely Istent ki akarja taszítani e világból. Ilyenkor gyülekezetét vezetni 
annyit jelent mint lankadatlan erővel, egész életemmel bizonyságot tenni 
arról, hogy csak Öt szeretem, csak Őt félem, csak Öt rettegem.

Aki világosság vagy azoknak a telkeknek, akik Téged ismernek; élet 
azoknak a szíveknek, akik Téged szeretnek; erő azoknak a testek
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nek, akik Néked szolgálnak; segíts, hogy úgy ismerjünk meg Téged, hogy 
igazán szeressünk, és úgy szeressünk Téged, hogy valóban szolgáljunk 
Néked, akinek szolgálata az igaz szabadság. A mi Urunk Jézus Krisztus 
által. Ámen.

(Az imádságok az óegyházi Sacramentarium 
Gelasianum-ból származnak.)

Spiegel-Schmidt Frigyes
egyházkerületi segédlelkész, 

Győr.

T a n u lm á n yo k .

A lélek halhatatlanságának 
problémája.

Zavaros, forrongó kornak vagyunk gyermekei. Új meglátá
sokra törekszik, új irányokat keres az emberiség, hogy megta
lálja a kivezető utat e mai világfelfordulásból egy szilárdabb ala
pokon nyugvó, rendezettebb, nyugalmasabb jövendőbe. Ez tette 
jelszóvá az átértékelést minden téren, úgy az elméletben, mint 
a gyakorlatban. Bálványok dőltek porba, helyettük újabbakat 
emelt magának az emberiség. Dogmáknak hitt régi tanítások 
vesztették el fényüket vagy tűnnek fel teljesen új megvilágítás
ban, új fogalmazásban; új igazságok meglátására törekszik a 
mai kor embere.

Nem volna sem természetes, sem örvendetes jelenség, ha ez 
a törekvés új utak és új formák keresése után mindenütt meg
volna, csak éppen a theológiai tudományok területén nem, mert 
hiszen ez azt jelentené, hogy a jelenkori theológia elszakadt a 
valódi élettől s nem képes már a továbbrohanó élettel lépést tar
tani. Viszont természetes dolognak kell tartanunk azt, hogy a 
római katholikus egyház tekintélyen nyugvó s hagyományon 
alapuló zárt dogmarendszere mellett ez a törekvés az egyházi 
tan érintetlenül hagyásával csupán az egyháztársadalom terén 
való új utak és módok keresésében nyilvánulhat meg, míg ná
lunk, ahol egyedül az írás a zsinórmérték s a hagyományokhoz 
való ragaszkodás csak annyiban kötelező, amennyiben azok az 
írás tükrében is helyesnek mutatkoznak, sokkal nagyobb a lehe
tőség arra, hogy egyházunk hittudatának egyes alkotó elemei 
is újabb vizsgálat alá vétessenek. Nem ütközhetünk meg ennél
fogva azon, hogy e forrongó korban, sokakra nézve talán várat
lanul, vita tárgyává lett egy olyan kérdés, melyet hosszú ideig 
mindenki elintézettnek tekintett, t. i. a lélek halhatatlanságának 
problémája.
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A mi egyházunk sajtója is már többször foglalkozott e kér
déssel, melynek a protestáns külföldön már egész irodalma van. 
Az ide vonatkozó legfőbb cikkek a Keresztyén Igazság (lásd: III. 
évf. 2. és 4. szám, IV. évf. 4. sz.), továbbá az Evangélikus Élet 
(lásd: IV. évf. 16, 17, 19, 22, 23, 46. szám) hasábjain jelentek 
meg. Ha valaki nem is foglalkozott még bővebben e problémá
val, elég ha elolvassa e cikkeket, hogy meglássa, mekkora nyug
talanságot keltett fel sokakban e kérdés felszínre hozása, mely
nél az egyik tábor a vita hevében a lélek halhatatlanságának hitét 
lidércfénynek nevezi s a kopogtató asztalok világával hasonlítja 
össze, a másik pedig ragaszkodva megszokott nézeteihez hely
telennek tartja a kérdésnek olyatén való megfogalmazását, 
mintha a lélek halhatatlanságának tanítása és a feltámadás hite 
egymást kizáró ellentétet képeznének.

Bár ez az utóbbi tábor időközben teljesen elhallgatott, míg 
az úgy nevezett fiatalok csoportja azóta is meg-megkísérelte fel
fogásának népszerűsítését, arra, hogy az „öregek11 hallgatása 
sokkal inkább a tanácstalanság, mint a meggyőzetés és a bele
nyugvás hallgatása volt, kézzel fogható bizonyítékaim vannak. 
De ha ez a kérdés itt izzik közöttünk s égeti lelkiismeretünket, 
akkor ezt sem hallgatással, sem pedig a nekünk, lelkészeknek 
szóló tudományos megvilágítás helyett a nagyközönség elé vitt 
népszerűsítő cikkekkel elintézni nem lehet. Reánk, gyakorló lel
készekre nézve — ha elfogadjuk is a „fiatalok11 táborának azt 
a megállapítását, hogy ez a kérdés soha sem tartozott s nem 
sorolható most sem az evang. dogmatika központi jelentőségű 
kérdései közé — itt nem elvont dogmatikai vitatkozásról van 
szó, melynek nyugodtan várhatnánk a végét, hanem egy olyan 
kérdésről, melynél hivatásunk teljesítése közben nehezen térhe
tünk ki a nyílt és határozott állásfoglalás elől. Ha kénytelenek 
vagyunk arra az álláspontra helyezkedni, hogy ennek az „oszlop 
tannak11, mint azt az egyik névtelen cikkíró gúnyosan nevezi, ki 
kell kerülnie evang. egyházunk köztudatából, akkor nemcsak 
igehirdetésünknek, hanem agendáinknak, énekes könyveinknek, 
konfirmációi kátéinknak megreformálása is elengedhetetlen kö
vetelmény. Nem, mintha ennek a gyakorlati szempontnak túlsá
gos jelentőséget tulajdonítanék, mert hiszen döntő szempont e 
kérdés elbírálásánál is csak az igazság lehet — tűrhetetlen álla
potnak tartanám azonban azt, hogy egész egyházi irodalmunk 
egy olyan tanítással fertőzze meg állandóan a közvéleményt, 
melyet igehirdetésünkben tévtannak volnánk kénytelenek minő
síteni. De vájjon szükség van-e tényleg mindezekre a refor
mokra?

Könnyű volna e kérdésre feleletet adni, ha a lélek halhatat
lanságának állítása vagy tagadása íráshelyek idézésével minden 
kétséget kizáróan igazolható volna, mert hiszen hit dolgában, 
evangélikus lelkészek közötti vitatkozásban, más alapot, mint a 
Szentírást el sem képzelhetünk.Hogy azonban e kérdés megol
dása nem olyan egyszerű, bizonyságok arra az eddig megjelent
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közlemények, melyekben íráshelyeket eleget találunk, de sokszor 
ugyanazon íráshelyekben mindegyik tábor a maga felfogásának 
igazolását véli feltalálni, vagy legalább is azoknak értelmét nem 
találja a maga felfogásával összeegyeztethetlennek. Kénytele
nek vagyunk ennélfogva körülményesebb utat választani, hogy a 
kérdést több oldalról megvilágítva közelebb jussunk annak 
megfejtéséhez.

Legcélszerűbbnek tartom vizsgálóadásainknál a Keresztyén 
Igazság idevonatkozó szerkesztői üzenetét alapul venni (lásd 
III. évf. 6. sz.) részben azért, mert ez képezte nálunk a kérdés 
körül megindult vita kiindulópontját s így akik a kérdést csak 
a fenti újságcikkekből ismerik, azok elsősorban azokra a kérdé
sekre várnak feleletet, melyek az említett szerkesztői izenetben 
bennefoglaltatnak; másrészt azonban azért is, mert ez szinte 
klasszikus tömörséggel magában foglalja mindazt, amit az egyik 
tábor a lélek halhatatlanságának tanítása ellen felhozni szokott. 
Azokat a megállapításokat, melyek az említett szerkesztői izenet
ben foglaltatnak, következőképpen csoportosíthatjuk:

1. A lélek halhatatlansága tudományosan nem igazolható 
filozófiai fogalom, mely Pláton filozófiájából került a keresztyén 
köztudatba.

2. A Biblia nem tud a lélek halhatatlanságáról, hanem feltá
madásról és örök életről.

3. A lélek halhatatlanságának tana Luther felfogásával is 
ellenkezik.

4. E tan nemcsak más, mint a feltámadásról szóló speciáli
san bibliai tan, hanem, mint azt a későbbi cikkek állítják, egye
nesen ellenkezik is azzal.

Ha most már a 2. pontnál az óegyház felfogását, a 3. pont
nál pedig evang. egyházunk hitvallási iratait is tekintetbe vesz- 
szük, akkor sikerülni fog e kérdést minden lényeges szempont
ból megvilágítanunk. Kérdésünk tárgyalásánál a már említett 
cikkek mellett főkép a következő munkákból merítettem az 
anyagot: Stange Károly: Studien zűr Theologie Luthers, továbbá: 
Althaus Pál: Die letzen Dinge, és Künneth Walternek egy külön 
ézzel a kérdéssel foglalkozó érdekes okfejtésű kis tanulmánya: 
Unsterblichkeit oder Auferstehung cím alatt.

I .

Nemcsak a lélek halhatatlanságának tagadói, kiknek Stange 
professzor áll az élükön, hanem Althaus is, a másik párt főkép
viselője, első és főkövetelményként hangoztatják azt, hogy a hit 
kérdéseiben az emberi okoskodásnak, tehát mindannak, amit vi
lági tudománynak szoktunk nevezni (akár filozófiának, akár 
psychologiának, vagy bármi másnak nevezzük is azokat) döntő 
szerepet nem tulajdoníthatunk; minthogy pedig a lélek halhatat
lanságának kérdése is elsősorban a hitre tartozik, azért e kér
désben a tudományos hypothézisek összekeverése a hit dolgaival 
nemcsak a megoldáshoz nem visz bennünket közelebb, hanem
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inkább gátolja tisztánlátásunkat. Hogy azonban mennyire egy
oldalú Stange táborának az a vádja, mely szerint csupán a lélek 
halhatatlanságának tanítói esnének abba a veszélybe, hogy a 
világi tudományok befolyása alatt döntenek ebben a hitbeli kér
désben, arra éppen e tábor maga szolgáltatja a legjellemzőbb 
példákat.

Már mielőtt ezzel a kérdéssel bővebben foglalkoztam volna, 
felmerült bennem az a gyanú, hogy maga a kérdés felvetődése 
sem a theológiai tudományok belső fejlődési folyamatának szük
ségszerű folyománya volt, hanem éppen az u. n. világi tudomá
nyoknak kölcsönhatására, nevezetesen az újabbkori lélektani 
kutatásoknak „eredményeire" vezethetjük vissza e kérdés idő
szerűvé válását. Gyanúm igazolását látom Stange azon megjegy
zésében, mely szerint Luther anthropologiája — amelyre Stange 
a lélekről vallott újabb felfogását alapítja — teljesen megegyez
nék a modern psychologia felfogásával, „mely — minden esetre 
egészen más úton és más feltételekből kiindulva — hasonló ered
ményre jut: hogy a lélek mindig csak a testtel kapcsolatban le
hetséges és hogy a lélek testnélküli eszméje lehetetlen." (Lásd 
175. old.) Minthogy Luther felfogásával később foglalkozunk, 
itt csak azt kérdezem: megkereste volna-e Stange Luther anthro- 
pologiájának ezt az általa felfedezett s szerintem túlságosan egy
oldalúan hangsúlyozott vonását, ha véletlenül Luther felfogása 
nem mutat hasonlóságot a modern psychologia állásfoglalásával. 
Nem akar ez vád lenni, hanem csak egyszerű megállapítása annak 
a ténynek, hogy hit dolgában is majdnem lehetetlen elzárkóz
nunk a különböző oldalról jövő befolyások elől. Ellentétben 
Kósával (lásd Kér. Igazság IV. évf. 4. sz.) egyáltalán nem a Bib
lia, hanem teljesen a modern psychologia fent vázolt felfogásá
nak hatását látom továbbá Heim tübingeni professzor általa idé
zett szavaiban is: „Aki embertársát meghalni látta, ma már nem 
hihet komolyan abban, hogy az „én“ győzelmesen kerül ki a test 
romlásából. Homályosan érezzük, hogy a halál, mely eljön ér
tünk, bennünket létünk centrumában talál és szellemiségünket a 
mélységbe ragadja." Midőn azután Kósa így folytatja Heim Pál 
szavait: „A halál győzelme rajtunk a mi megsemmisülésünk. A 
halál diadala a pusztulásunk", bár Heim professzor felfogását 
csak Althaus könyvének széljegyzeteiből ismerem, még abban 
sem vagyok teljesen biztos, hogy ezek a még sokkal élesebb ki
tételek fedik e teljesen Heim felfogását. Ellentmondást látok 
abban is, midőn Künneth a lélek halhatatlansága védelmezőinek 
rovására írja azt, hogy ezeknek a materialisták és szabadgondol
kodók elleni harcban olyan gyanús fegyvertársaik vannak, mint 
az ókori pogány vallások és synkretikus törekvések, azután az 
újkori „felvilágosodás" harcosai, akik a keresztyénséget az 
Isten, erény és halhatatlanság szavakra akarták korlátozni, to
vábbá a legújabb korban a spiritizmus és R. Steiner, az anthro- 
pozofikus spekulációk atyja s szemére veti e tábornak azt is, 
hogy megkísérli az újabb biológia és neovitalismus hypothesisei-
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vei alátámasztani a maga meggyőződését (lásd 6. old.), ugyan
akkor azonban ő maga is a saját felfogásának védelmében hivat
kozik arra, hogy Kant, Feuerbach, Avenarius kritikája alaposan 
felforgatta a lélekre vonatkozó régi felfogást és „az újabb 
psychologia megokolt tapasztalati ellenmondásokat mutat fel a 
testnek és léleknek a valóságnak meg nem felelő szétválasztása 
tekintetében." (Lásd 10. old.)

Legyünk annyira következetesek, hogy ne rójjuk fel egye
dül a másik tábornak hibájául azt, amibe magunk is önkényte
lenül bele esünk, mert hiszen nincs is annál természetesebb dolog, 
minthogy hitünk tartalmát gondolkodásunkkal is igyekezünk 
összeegyeztetni. Mi, evangélikus theológusok, nem értelmezhet
jük Tertulliánus híres mondását: Credo quia absurdum, úgy, 
hogy minél észszerütlenebbnek tüntetünk fel valamit, annál mél
tóbb tárgya volna az hitünknek. A tudományhoz való viszonyban 
két véglettől kell tartózkodnunk. Egyik: amidőn a Galileit elítélő 
inquisitiós törvényszék mintájára szemet akarunk hunyni a tudo
mány tényleges eredményei előtt; a másik pedig az, midőn tudo
mányos hypothesiseknek — mert hiszen a még nagyon is kezdet 
kezdetén járó, tapogatódzó s egymásnak ellentmondó felfogá
sok között ingadozó modern lélektani kutatások eredményeit 
másoknak, mint hypothesiseknek még alig nevezhetjük, — döntő 
befolyást engedünk olyan kérdésekben, melyekre a feleletet, ha 
egyáltalán megkaphatjuk, egyedül az isteni kinyilatkoztatásra tá
maszkodó hitben találhatjuk meg.

Ami már most közelebbről azt a vádat illeti, hogy a lélek 
halhatatlansága pusztán filozófiai fogalom volna s egyedül Plátó, 
illetve a jól vagy rosszul értelmezett Aristoteles hatásának kel
lene azt tulajdonítanunk, hogy ez a hit belekerült a keresztyén 
egyház köztudatába, ezt az állítást ilyen határozott formában 
semmi esetre sem lehet aláírnunk. Ügy Stange, mint Künneth, 
midőn a filozófiát azzal vádolják meg, hogy ez vitte volna bele 
a közfelfogásba és a róm. kath. egyház dogmái közé is a lélek 
halhatatlanságának tanát, kénytelenek más oldalról elismerni, 
hogy minden filozófiát megelőzően és a görög filozófia hatás
körén messze túl is megtalálható az összes primitív vallásokban 
az az elgondolás, hogy a lélek képezi az ember valódi lényegét, 
ezzel szemben a test mint a lélek hüvelye átmeneti tartózkodási 
hely volna a lélek számára, úgyhogy ebből kiindulva a modern 
vallástörténet még a vallások keletkezését is a lélek önálló léte
zésének őseredeti hitére gondolja visszavezethetni. (Lásd Stan
ge 173—174. oldal.) Ez azonban azt jelenti, hogy a lélek halha
tatlansága régtől fogva a hit tárgya volt az összes vallásokban 
mielőtt az filozófiai tantétellé vált volna. Künneth szavait idézve: 
„A primitív lélekmythosok és az animizmus világából származó 
elképzelések nemesebb és tisztább alakban nyertek megvilágosí- 
tást Pláton Phaidonjában. Plátonban támadt szószólója a halha
tatlanság évezredeken át szíveket megmozgató emberi eszméjé
nek." (Lásd 5. oldal.)
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Mindezek alapján kétségbe vonhatjuk ugyan, hogy ennek 
az egész emberiséget eltöltő hitnek az a kifejezésmódja, ahogyan 
azt az ókori vallásokban nagyon is különböző alakban megtalál
juk, vagy ahogyan azt Pláton szavakba öntötte, megfelel-e az 
isteni kijelentés szellemének és a Szentírás felfogásának, de nem 
vonhatjuk kétségbe azt, hogy ez a hit a filozófiai elképzelést és 
megfogalmazást megelőzőleg épúgy benne élt az emberek szívé
ben, mint ahogyan benne van abban, bármilyen halvány és primi
tív elképzelés szerint is a sejtelem Isten létezéséről. A kérdés már 
most az: ismerünk és efogadunk-e egy az egész emberiségre kü
lönbség nélkül kiterjedő általános isteni kijelentést a Bibliában 
megtalálható különleges kijelentésen kívül; mert ha ezt elfogad
juk, akkor a lélek halhatatlanságának hitét, bármilyen primitív 
formában nyilatkozik is az meg, épúgy mint az Istentudatot, 
Künnet idézett szavaival szemben nem tekinthetjük pusztán em
beri kitalálásnak, vagy a filozófiai spekuláció eredményének, ha
nem ez annak az általános isteni kijelentésnek képezné egyik 
legfontosabb alkotórészét. De még abban az esetben is, ha a ki
jelentést egyedül a Szentírásra, sőt még a Szentírásban is csak 
arra korlátoznánk — amint ezt Althaus is teszi — ami a kijelen
tés középpontjával, Krisztussal elválaszthatatlan kapcsolatban 
áll, nem vagyunk kénytelenek tagadni a léleknek a halál utáni 
fennmaradását, mint azt éppen Althaus példája világosan bizo
nyítja.

Mindebből az következik, hogy a lélek halhatatlanságára 
vonatkozó hitnek jogosságát csupán azon az alapon kétségbe 
vonni, hogy ez a hit a keresztyénség körén kívül és a görög filo
zófiában, nevezetesen Plátonnál is megtalálható, még akkor sem 
lehetne, ha Platón gondolatai tényleg nagy mértékben befolyá
solták volna is azt a kifejezésmódot, ahogyan ez a hit a keresz
tyén egyház dogmái közé is belekerült.

A kérdés súlypontja azonban nálunk evangélikus lelkészek
nél nem ennek a hitnek a filozófiához való viszonyára, hanem 
egyedül arra esik, hogy vájjon tud-e vagy nem tud a Biblia a 
lélek halhatatlanságáról, így a továbbiakban erre a kérdésre 
próbáljunk feleletet adni. (Folyt, köv.)

Büki Jenő
mekényesi lelkész.
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V asárnapi és ü n n ep i beszéd-vázlatok. 

Sáfár vagy!
Szentháromság utáni 9. vasárnapra. Délelőtt

Lukács 16, 1—9.
A hamis sáfárról szóló példázat kétségkívül az újszövetség 

legnehezebben magyarázható részei közé tartozik. Nehézsége 
félreérthetőségében van. Az egyház ellenségei mindenkor meg 
is ragadták az alkalmat arra, hogy szándékos félremagyarázással 
vádat kovácsolhassanak belőle a keresztyénség ellen. Annál fon
tosabb tehát, hogy helyes értelmével tisztában legyünk.

A példázat egy tiszttartóról (így adhatjuk vissza legjobban 
a „sáfár1* ma már alig ismert bibliai fogalmát) szól, akit ura előtt 
sikkasztással, hűtelen vagyonkezeléssel vádolnak. Mivel a gaz
dának alapos gyanúja van arra, hogy a vád indokolt, felszólítja 
alkalmazottját, hogy záros határidőn belül számoljon el. A sáfár 
tudja, hogy a számadás nem fog „stimmelni11, mert nem stimmel
het. A következmény nem kétséges: állásvesztés. A bizonytalan 
jövő rémes képe kétségbeejtően vigyorog feléje. Jólétből nyo
morba fog jutni. Keserves töprengéseiben mentő gondolata tá
mad: sáfárságának utolsó óráit fogja felhasználni a jövendő biz
tosítására. Lázas sietséggel hívatja magához ura adósait, akik
kel neki mint sáfárnak most még szerződéskötési joga van. Ezt 
a jelenleg még — rövid ideig! — fennálló jogát használja fel 
arra, hogy ezeket az embereket lekötelezettjévé tegye. Hamisí
tott új adóslevelek kiállításával tekintélyes összegeket enged el 
nekik. így hálájuk biztosítva van s ezzel a jövő is: ezek az embe
rek fogják őt hivatalvesztése után eltartani. Igaz ugyan, hogy 
ezzel az újabb csalással gazdáját ismét jelentősen megkáro
sítja, de hát ez már nem számít; egy kicsivel több, vagy kevesebb 
a csalás, az már mindegy.

Jézus ezt az embert állítja követendő például tanítványai elé. 
Ez mindenesetre megdöbbentő! Azonban ne feledjük el, hogy 
Jézus példázatainak paradox jellegük van: egy bizonyos igazsá
got állítanak elénk sokszor elképesztő élességgel. Gondoljunk 
pl. az igaztalan bíróra, akihez Jézus nem átallja magát Istent, 
— illetőleg Istennek csak egy tulajdonságát — hasonlítani. A 
példázatokat tehát nem szabad préselni, erőltetni, s azoknak min
den egyes vonását magyarázni akarni. Hanem mindig meg kell 
keresni azokat a vonásokat, amelyek Jézus mondanivalóját 
rejtik.

Jelen esetben a főgondolat a sáfárság. Jézus arra figyelmez
teti a tanítványokat, hogy a keresztyén élet sáfárság. A keresz
tyén ember tehát nem a maga gazdája, hanem ura Isten, aki 
testi és lelki javakat bízott reá. Az ezekkel való gazdálkodásról
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számot kell adnunk. Ez a számadás azonban mindenképen balul 
üt ki: a bűnös ember mindig hamis sáfár, tékozló fiú, aki egye
dül kegyelemből állhat meg Isten előtt; igazság szerint csak íté
letet érdemelne. A kegyelmes Isten azonban a megkegyelmezett 
bűnöst visszahelyezi sáfárságába azzal, hogy most már ne érdem
szerzés céljából, hanem hálából és engedelmességből munkál
kodjék az Ür szőlőjében.

Az élet tehát sáfárság. Mindenért felelek, időmért, pénzem
ért, tehetségemért. Semmi sem az enyém, hanem az Űré, akitől 
kaptam. Időm kevés, — nem tudhatom, mikor hívnak száma
dásra, — ezért ne patópáloskodjak, hanem cselekedjem Isten 
akaratát míg tart a ma! Szégyenítsen meg a hamis sáfár lázas 
buzgalma, aki a földi jövendőért szorgoskodott; nekem pedig 
az ítéletre és örök életre nézve kell élnem és cselekednem. Az 
múlandó javakért fáradozott és földi jövőjért dolgozott; meny
nyivel inkább kell nekem az örök élet és örök jövendő érdeké
ben igyekeznem, melyet ugyan meg nem szerezhetek, mert ke
gyelemből kapom, — de amelyet hűtlenséggel és engedetlen
séggel eljátszhatok!

Luther e példázattal kapcsolatban nyomatékosan mutat reá 
a földi javakkal való felelősségteljes gazdálkodásra. Gondolata 
helyes, mert a példázatot követő többi szakaszai a 16. fejezet
nek (11—14 v. és a gazdag és Lázár példázata) ebbe az irányba 
utalnak. Sáfár voltunk próbája ebben mutatkozik meg: hogyan 
élünk földi javainkkal felebarátaink javára a II. nagy parancso
lat értelmében. Kétségtelen, hogy a példázatnak ez a része (9. v.) 
rejti magában leginkább a félreérthetés veszélyét — látszólag. 
Látszat szerint ugyanis Jézus arra szólít fel, hogy a mammon 
(pénz) felhasználásával (adakozás) gyüjtsünk magunknak érde
meket (mentő tanukat) az ítélet napjára, melyeknek alapján 
azután elnyerhetjük az örökéletet. Erről azonban szó sincs. Jézus 
itt csupán igen éles formában fejezi ki ezt az igazságot, amit a 
gazdag és Lázár példázata negatív formában illusztrál: hogy a 
földi vagyonnal való helytelen éléssel el lehet veszíteni az örök 
életet. A földi vagyon tehát próbatétel s így alkalom a kegye
lemben való megmaradásra (hűséges sáfárkodás esetén), vagy 
pedig a kegyelem eljátszására (hűtlenség esetében). A földi élet
nek tehát erre az alkalomszerű, kockázati jellegére, melyben 
örök sorsunk dől el, mutat reá igen élesen ez a példázat. Az egye
dül kegyelemből való megigazulás tanának rendíthetetlen fenn
tartása mellett a hitből fakadó keresztyén élet végtelen felelős
ségű komolyságára int a perikópa. Üzenete jól illeszkedik bele 
az egyházi év megfelelő gondolatkörébe, mely általában a ke
resztyén élet jelentőségét hangsúlyozza.

Groó Gyula
egyházker. missziói . másodlelkész.



324

Az élet próbatétel.
Szentháromság utáni 9. vasárnapra. Délután. 

I. Kor. 10, 6—3.

Míg e vasárnap evangéliuma a keresztyén élet sáfárság jel
legét hangsúlyozza, addig az epistola arra mutat reá, hogy a ke
resztyén élet szüntelen kísértések pergőtüzében álló próbatétel.

Az előző fejezetben pályafutáshoz, versenyhez és ökölvívás
hoz hasonlítja Pál apostol a keresztyén ember életét. Ennek foly- 
tatásaképen most arra figyelmeztet, hogy a versenyben tusako- 
dónak sok kísértést kell kiállania. A kísértések célja mindig az, 
hogy a küzdőt kitűzött céljától eltántorítsák, a helyes útvonal
ról letérítsék. Kép nélkül szólva: a kísértés célja, hogy a keresz
tyén ember Istentől elszakadjon. Tételének illusztrálására az 
apostol Izrael életéből hoz fel példákat. Ez a nép igen gyakran 
engedett a kísértésnek s újra, meg újra elszakadt Istenétől. Min
den kísértés lényegileg bálványimádásra, vagyis az I. parancso
lat megszegésére csábította a népet. A bűnös emberi természet
nek más és más megtámadható pontját használta fel a kísértő 
célja elérésére: egyszer a mohó telhetetlenséget (Num. 11, 
21—kk.), máskor a paráznaság szenvedélyét (Num. 25, 1—kk.), 
ismét máskor a sorssal való elégedetlenséget (Num. 21, 5—kk., 
14, 2—kk.).

A felsorolt példák jó alkalmat szolgáltatnak arra, hogy Pál 
apostollal együtt reámutassunk a szentírás üzenetének örök ak
tualitására. Ma is ugyanezen kísértésekkel környékezi az ördög 
Isten népét s igyekszik ezt Urától elszakítani. A földi életsors 
változandóságai, nélkülözés, kenyértelenség, állástalanság köze
pette hányszor halljuk ma is szinte ugyanazon szavakkal kifa
kadni az embereket, mint amelyekkel Izrael fiai zúgolódtak Isten 
ellen: „bár halnánk meg ebben a pusztában!" (Num. 14, 2/b.) 
A bálványimádás sem régmúlt idők kísértő emléke csupán, ha
nem korunknak szinte legtipikusabb bűne, mert hiszen lényege 
az I. parancsolat megszegése: Isten helyett másba vetett bizoda- 
lom. Korunk embere pedig jellegzetesen pogány ember; pénzé
ben, technikai vívmányaiban, hadi gépeiben, szervezettségében, 
faji erőiben stb. bízik, sorsának javulását ezektől várja. A pa
ráznaság kísértése is éppen napjainkban szinte lebírhatatlan erő
vel ostromolja különösen az ifjúságot.

Lássuk meg, hogy mindezek a „bűnök" kísértések, az ördög 
munkája, aki általuk hitetlenségbe és engedetlenségbe akar dön
teni, hogy így Istentől elszakitson. Ez a célja minden igyekeze
tének. Legyünk tehát résen, vigyázzunk, el ne bizakodjunk! 
Vegyük fel a harcot a kísértővei abban a bizonyos tudatban, 
hogy Krisztus erejével harcolunk, aki meg is szabadít minket. 
Csak az bukik el, aki eleve kiejti kezéből a fegyvert, vagy köny-
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nyelműen elfeledkezik a szüntelen őrködésről. De aki a győze
delmes Krisztus kezét fogja, azon nem fog az „ős ellenség" 
legádázabb kísértése sem.

Groó Gyula
egyházker. missziói másodlelkész.

Ami nem bocsáttatik meg.
Szentháromság utáni 10. vasárnapra. Délelőtt.

Lukács 19, 41—48.
Az Isten azért adja mind máig az ő Szentlelkét, mert a bűn 

hatalmának megrontása egyedül ott válik kegyes óhajból, vagy 
elhatározásból valósággá, ahol ezt a rontást a Szentlélek mun
kálja az emberben. Ezért van rajtunk az a mérhetetlen felelős
ség, melynek'értelmében a Szentlélek ellen való bűn nem bocsát
tatik meg (Máté 12, 31—32.). Az Isten igéje a bűnnek sokféle 
formája közül ezt az egyet jelöli meg egyedülálló hangsúllyal. 
Mégis ezt az egy bűnt részesítik a vallásos emberek a legkeve
sebb figyelemben.

A mai szentige a Szentlélek ellen vétkező népről szól. Ige
hirdetésünknek rá kell mutatnia arra, hogy mi az, ami a nép 
„békességére való", miért rejtetett ez el a nép szemei elől, mit 
cselekszik az Isten e konok nemzedékkel, miként munkálkodik 
az elítélt nép körében is a mentésen és mindezt be kell állítanunk 
a jelenbe.

1. „Amik néked a te békességedre valók." Az Isten és az 
ember közti békesség akkor romlott meg, amikor az ember elég 
erősnek, okosnak és bátornak érezte magát ahhoz, hogy az ő 
Urával és Teremtőjével szembehelyezkedjék (I. Mózes 3.). A bé
két az ember szegte meg, az elrontott viszonyt helyreállítani nem 
képes, mert az Istennel való ellenkezés természetévé lett. Isten 
maga állapítja meg, hogy nincs békessége az istenteleneknek. 
(És. 48, 22.) Hiába mondjuk mi, hogy békében élünk, béke van 
kívül, köröttünk, béke belül, a szívünkben, lelkiismeretünkben: 
Isten elhozza mindnyájunkra az órát hamarabb, mint rágondol
hatnánk, amelyben a világgal, emberekkel és önmagunkkal való 
békességünk szertefoszlik, mint az éjtszaka árnyvonalai naptá- 
madatkor s az örökkévalóság küszöbén egyetlenegy kérdés dönti 
el jövendő életünk mikéntjét: van-e, vagy nincs békességünk 
Istennel.

Dehát mit tehetünk mi, hogy ezt a legbecsesebb békességet 
jó lelkiismerettel a magunkénak mondhassuk? Ezen a téren csak 
az tehet valamit, aki eltakarítja az Istennel való hadakozásunk 
fegyverét, a bűnt. Ezt a számunkra lehetetlen feladatot vállalta 
magára a könyörülő Isten, aki előtt nincs lehetetlen. ígérete sze
rint (És. 9, 6.) elküldte azt, aki a szent Isten és a bűnös ember 
közti békesség akadályát elhárította: „az én békességemet adom
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néktek“ (Ján. 14, 27.). Jézus békessége az Istennel való békesség, 
ö  és egyedül csak ő adhatja ezt az embernek. Mi nem szerezhet
jük meg, csak elfogadhatjuk ezt őtőle.

2. „Most elrejtettek a te szemeid elől“. A bűn átkában talán 
a legsötétebb vonás, hogy megvakítja az embert. A bűnös nem 
látja, hogy ő bűnös. Imádkozik, istentiszteleti cselekvényt végez, 
küzd az Isten nevéért és nem ismeri fel, hogy mindezzel az Isten 
ellen hadakozik. A bűnnek ez átkos ereje ellen ismét csak' az 
Isten irgalma ád az embernek védelmet: igéjét adja nekünk, 
Szentleikét küldi hozzánk, hogy meggyőzzön minket a bűneink 
felől, hogy a saját bűneinkkel állítson bennünket elkeseredett 
élet-halál harcba.

De az Isten Szentleiket adó irgalmasságának van egy titok
zatos határvonala. Egyszülöttjét teljesen kiszolgáltatta ennek a 
világnak: meg is feszítette a világ. Szentleikét nem szolgáltatja 
ki az emberi bűnös önkénynek. Nemcsak a zsoltáríró (LI. 13/b.) 
tud arról, hogy az Isten el is veheti az embertől az ő Szendéikét, 
hanem az írás nagyon sokszor beszél szemek megvakításáról, 
szívek megkeményítéséről abból a célból, hogy az emberek ne 
lássanak szemeikkel, ne halljanak füleikkel, ne értsenek szivük
kel, meg ne térjenek és meg ne gyógyuljanak (És. 6.10, Jer. 5, 
21., Ján. 12, 40. stb.). Ahol az ember az Isten igéjének és Szent- 
leikének konokul ellenáll (Máté 23, 37.), ott elérkezik annak az 
ideje, hogy az Isten megsokalva a Szentlélek ellen való bűnt, 
nem küldi és nem engedi magától elvenni az ő Szendéikét. Mek
kora lesz ott a sötétség és a vakság!

Ez történt Jeruzsálemmel. Nem mindig volt ez így. Most 
rejtettek el a te szemeid elől. Láttad, hallottad, amik néked a te 
békességedre valók, de te nem akartad ezeket megismerni, most 
már nem tudnád ezeket megismerni, mert az Isten elevtte tőled 
az ő Szentleikét. (Ámosz 8, 11—12.)

Szörnyű sors! Az Isten igéje és Szentlelke ellen vétkezők
nek rettenetes pecsétje ez: menthetetlen! Mi lesz velünk, ha ez 
a pecsét mi rajtunk, a mi gyülekezetünkön, a mi népünkön máris 
ott van s csak vakságunk miatt nem látjuk azt?!

3. Isten még az ilyen konok nemzetséget i s megsiratja. 
Valakit megsiratni csak a szeretet tud. Jézusnak Jeruzsálem felett 
hullatott könnyei eltörölhetetlen bizonyságot tesznek arról, hogy 
az Isten kitölti ugyan a Szentlélek ellen vétkező népre haragjá
nak igazságos ítéletét, de ez az ítélet ép oly fájdalmas az Isten 
számára, mint ahogy minden atyának fájdalom az, mikor gyer
mekét büntetnie kell. Istennek ez a fájdalma, mellyel Jeruzsálem
nek és népének pusztulását siratja, nem változik meg és nem 
oldódik fel a szent haragban még akkor sem, amikor Jézus már 
vonszolja a keresztet végig a város utcáin: Luk. 23, 27—31. 
Milyen csodálatosnak kell lennie az Isten atyai szeretetének, 
hogy még akkor is fájlalja az ember elpusztulását, amikor az a 
Krisztust elveti, Isten igéjének és Szendéikének pedig makacsul 
ellenáll!
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Ám a megrögzött bűnnel szemben az Istennek ez a csodálatos 
szeretete sem tud megmentő erővé lenni. Izrael bűnének nyil
vánvalóvá kellett lennie, mert nemcsak az Isten követeléseit, ha
nem bűnbocsánatot és váltságot kínáló irgalmát is határtalan 
könnyelműséggel és vakmerőséggel fitymálta. Ezért kell elpusz
tulnia a szentélynek és a köréje gyülekező, hazúg istentisztelet
ben és magabiztonságában élő népnek.

Isten irgalma nem helyezi hatályon kívül az ő igazságát és 
szentségét. Az Isten nem az a gyenge atya, aki nem tud mást, 
mint elnézni, megbocsátani akkor is, ha a gonosz fiák minden 
szeretetéből csúfot űznek! Gál. 6, 7.

4. És mégsem tud más lenni, mint könyörülő és megváltó 
Isten! Megpecsételte Jeruzsálem és népe sorsát, de nem hagy 
fel a mentés munkájával. A templomtisztításban újra, hatalmas 
módon tárja fel a nép bűnét és hívja az embereket a megtérésre.

a) A bűn: Üzletté tették az Isten házát. Az istentisztelet kö
zönséges nyerészkedései alkalommá alacsonyították a maguk 
számára. Latrok barlangjává tették a templomot. A barlang a 
rabló menedékhelye, ahová az igazság keze elől elrejtezik és 
ahonnan új bűneinek az elkövetésére indul. Izrael arra használta 
a templomot, hogy gonosz utait az Isten védelme alá helyezze, 
nem pedig arra, hogy gonoszságától megváljon és Istenéhez tér
jen. Az Isten haragja előli védelem helyének tartotta a nép a 
templomot, ahonnan büntetlenül indulhat új vétkek útjára.

Mi nekünk a templom? Az Ür vacsorája? Az imádság? Egész 
vallásos életünk? Isten nem csufoltatik meg!

b) Isten a mi vallásos életünk fonákságait, bűneit nem azért 
mutatja meg nekünk, mintha előre igazolni akarná magát azért, 
hogy minket elítél és elpusztít. Erre az önigazolásra az Isten
nek semmi szüksége. Ha mégis megmutatja a mi templomi és 
templomon kívüli istentiszteletünk fonákságait, ezzel csak az az 
egy a célja, hogy bennünket még mindig a bűnnel való szakításra 
és megtérésre hív. Az elítélt nép közt még mindig vannak embe
rek, mint az özönvíz fiai közt Noé, akiket az Isten kegyelme még 
megtarthat. Ma az Isten hozzánk szól, nekünk adja tudtul, hogy 
vannak közöttünk, akiket még mindig meg akar menteni, akik
hez még mindig kész elküldeni az ő Szentlelkét, hogy látván lás
sunk, hallván értsünk és megtérjünk és meggyógyuljunk.

Kelj fel a Szentlélek ellen vétkező nép közül és állj oda azok 
közé, akik a Krisztus békességét áhítják és várják gyermeki szív
vel és gyermeki engedelmességgel!

Scherer József
szentgotthárdi lelkész.

23
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Hogyne adna Szentlelket!
Szentháromság utáni 10. vasárnapra. Délután.

I. Kor. 12, 1—11.

Ez a szentige úgy hat ránk, mint nagyon messziről jövő és 
éppen ezért összefolyó, érthetetlen kiáltás. Halljuk a hangot, 
sőt az egyes szavakat és megértjük, de a mondatokat és monda
nivalókat már nem értjük. Amikor végighallgatjuk ezt az igét, 
az az érzésünk, hogy itt olyasmiről van szó, amely manapság úgy 
az egyes hívektől, mint a hívők gyülekezetétől teljesen idegen. 
Nem így volt ez Korintusban. Ott az egyik gyülekezeti tag böl- 
cseségével, a másik tudományával, ismét másik a hitével, ez cso
dás gyógyító erejével, az jövendőmondás leikével, amaz a lelkek 
helyes megítélésével vonta magára az egész gyülekezet figyel
mét; annyira feltűntek e különleges képességű emberek, hogy 
sokan kételkedni kezdtek azon, vájjon Istentől való, istenes do
log-e az, vagy talán sötét hatalmakkal állanak összeköttetésben 
ezek a különleges képességű emberek. A hívők egy része meg is 
kérdezi Pál apostolt, mi a véleménye e különös jelenségek felől.

Az apostol válasza a korintusiakat meglepte, de annyira 
nem, mint minket. Nemcsak azt adja tudtul a gyülekezetnek, 
hogy e csodálatos jelenségek bizony mind az Isten Szentleikének 
különböző ajándékai, hanem azt is, hogy ezek az ajándékok egy- 
től-egyig azért vannak, hogy az egész gyülekezetnek és a gyüle
kezet minden egyes tagjának javára szolgáljanak.

1. Az Ür megmondotta tanítványainak, hogy ő elmegy az 
Atyához. Mikor ezen szomorkodni kezdtek, Jézus így szólt hoz
zájuk: „ . . .  “ (Ján. 16, 7.). Jézusnak a földről való eltávozása az 
ő híveit nem szegényebbekké, hanem gazdagabbakká teszi, mert 
az ő eltávozásának egyenes következménye lesz a Szentlélek el
küldése. A Szentlélek pedig nem lesz más, mint Jézus, nem hoz 
újat, hanem azt adja a hívőknek, amit Jézus akar nekik adni ak
kor is, amikor már nem fogják őt látni.

A Szentlélek tehát nem a pogányokhoz jön el, akik a néma, 
élettelen bálványok elé járulnak, nem is a zsidókhoz, kik Jézust, 
a Krisztust megátkozták és elátkozzák, hanem egyedül a Krisztus 
híveihez, gyülekezetéhez jön és hozza meg a gyülekezetnek azo
kat az ajándékokat, melyeket csak onnan felülről lehet meg
kapni.

2. Mik ezek az ajándékok? Nagyon különbözők, amint ez a 
8—10 versekből kitűnik. De valamennyinek az az egy a célja, 
hogy minket az Isten gyermekeivé, szent néppé tegyen. Vala
mennyivel az Isten kegyelme jön hozzánk és az Isten szeretete 
formálgatja a mi életünket nem kívülről, hanem belülről. Vala
mennyit azért adja az Ür, hogy a természetes, emberi indulataink 
helyett, melyek a bűnre késztetnek, a Jézus Krisztus indulatai irá
nyítsák az életünket arra, ami jó és szent az Isten előtt.
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3. A Szentlélek ajándékai az egyes hívő lelkeken keresztül 
a gyülekezet „hasznát" szolgálják. 7. v. A Krisztus gyülekezeté
ben is az a helyzet, hogy az egyik hívőnek szüksége van a má
sik segítségére; nemcsak úgy, hogy „egymás terhét hordozzá
tok", a bűn elleni harcban egymást támogassátok, hanem úgy 
is, hogy az Isten lelki adományai a testvérek közvetítésével jut
nak el hozzánk. A Szentlélek nem minden embernek adja ugyan
azt az ajándékot, hanem adhatja az egész gyülekezet számára 
egy emberen keresztül is: igehirdetés, szentségek kiszolgáltatása 
stb. A testnek nem minden tagja szem és nem minden tagja fül, 
ellenben az 1 pár szem szolgálja az egész testet és annak minden 
egyes tagját, az egy pár fül nem különben. Ugyanígy a Szentlé
lek ajándéka sohasem az egyesnek, hanem mindig az egész gyü
lekezetnek szól. Ez alázatosságra inti az egyest, mert az ado
mány őbenne van, de nem az övé, hanem a gyülekezeté; ép így 
alázatosságra inti a hívők gyülekezetét, mert neki meg a testvér 
kezéből, szájából, leikéből úgy kell elfogadnia a Szentlélek aján
dékait, mintha közvetlenül az Istentől kapná azt. A gyüleke
zeten kívül nincs részesedés a Szentlélek ajándékaiban, a gyüle
kezeten belül pedig nem lehet versengés vagy irigység, mert ha 
valakinek adatik, akkor az nem az egyesnek, hanem az egyes 
által „mindenkinek adatik haszonra".

4. Ha keressük ezeket a lelki ajándékokat a mai gyülekeze
tek életében, alig valamit találunk belőlük. Hol vannak a bölcsek, 
kiket a Szentlélek és nem e világ tett bölcsekké? Hol a tudósok, 
kik tudományukat a Szentiéi éktől és nem a tanintézetektől stb. 
nyerték? . . .  Miért ez a nagy szegénység ma?

11. vers. A Szentlélek souverain módon ad. Nincs jogunk 
számonkérni tőle, hogy nekünk mit miért ad, vagy nem ad. 
Ellenben kötelességünk magunktól számonkérni, miért vagyunk 
mi ily szegények, holott Jézus a Szentlélek elküldésével gazda
godást ígért az övéinek. Nem a Szentlélek más ma, mint a korin- 
tusi gyülekezet kialakulása idején, hanem mi vagyunk mások, 
mint a korintusi gyülekezet tagjai. Lukács 11, 13. Ez a mi teen
dőnk. Mert máskép a Jézus Krisztust mi sem mondhatjuk szívünk 
szerint Ürnak. Még kevésbbé a mi Urunknak!

Scherer József
szentgotthárdi lelkész.

István király napján.
Szentháromság utáni 11. vasárnapon.

I. Thess. 4, 3.
A mai vasárnap nemzeti ünnep is egyben. István király ün

nepe. Jóllehet első királyunkat evangélikus egyházunk minden 
tagja, aki csak ismerte és ismeri, a történelemből István király 
személyének kiváló tulajdonságait királyi, országépítő cselekede-
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teit, alkotásait, minden időben fenntartás nélkül becsülte, sze
rette, nagyra értékelte, egyházilag még sem tartottunk ünnepet 
ezen a napon a legutolsó esztendőkig. Annál nagyobb fénnyel 
és 'külsőséges pompával ült ünnepet István király napján, úgyis 
mint az első magyar szentje napján a katolikus egyház.

S hogy István király napja a mi ünnepeink sorából kimaradt, 
annak oka csak kisebb részben az, hogy a katholikus egyház na
gyon lefoglalta, szinte kisajátította magának, hanem sokkal in
kább az, hogy a mi egyházunk nem személyi kultusz egyháza, 
legyen bár az a személy még oly páratlanul kiváló is, mint ami
nőnek mi első királyunkat ismerjük. Az ő esetében ehhez az elv
hez való ragaszkodásunkat csak fokozta bizonnyal az a tény, hogy 
ő a katholikus egyház szentje lett. S meg kell vallanunk az iga
zat, ha mindjárt nem is egészen kedvez nekünk, az elmúlt száz 
esztendő evangélikusságának egyik igen jellemző vonása nem 
annyira az evangéliomi igazságok kiélése, mint a vallási különb
ségek nyilvántartása volt, mit aztán a tagok köztudata szertelen
ségbe is vitt. A katholikusoknak vannak szentjeik, nekünk nincse
nek, mondották, azért aki szent, az idegen tőlünk.

Változott a helyzet akkor, mikor István király napját orszá
gos törvénnyel nemzeti ünneppé avatták. A régi gyakorlattal 
szemben ez a tény István király személyének, egyénisége nemzet
nevelő erejének mintegy újra a nemzet egészének köztulajdonná 
való nyilvánítása volt. Ezóta üljük meg mi is egyházilag is Ist
ván király napját.

Ám ha örömmel, ünneplő lélekkel meg is üljük e napot isten- 
tisztelet keretében, ha hálás szívvel számba vesszük is azokat az 
ajándékokat, melyeket a jó Isten a nemzetnek s abban nekünk 
evangélikusoknak is István királyon keresztül adott, nem fogunk 
űzni az ő személyéből ezután sem kultuszt. Az igazság, az evan
géliomi alap változatlanul megmarad továbbra is. Az egyháznak, 
legalább a mienknek csak egy feladata van: tisztán és igazán hir
detni az Igét. Az Igében a megfeszített és feltámadott Krisztust. 
Egyedül ö t és senki mást! Nemzeti, egyházi életünk nagyjai, ha 
mégannyira a szívünkhöz nőttek is a mi istentiszteleteinken, nem 
arra valók, hogy őróluk beszéljünk, őket s az ő tetteiket dicsér
jük fel, hanem, hogy velük, rajtuk világítsunk meg egy-egy evan
géliomi örök igazságot, hogy dicsérjük, mindennél feljebb di
csérjük — nem őket, — hanem értük is az Istent. Ezen felül a 
nemzeti ünnep megtartásának a mi egyházunkban nem lehet más 
célja, mint az, hogy az jusson benne erőteljes kifejezésre, hogy 
a hazaszeretet keresztyén erény, a nagy nemzeti közösségért való 
áldozatos, odaadó közremunkálkodás nemcsak hazafias, de evan
gélikus keresztyén voltunkból is fakadó kötelesség és rámutas
sunk arra, hogy ebben a kötelességben az ünnepelt személyiség 
ragyogó, útmutató példa előttünk.

Hogy I. István nagy volt, mint király és nagy volt, mint em
ber, ha máshonnan nem tudnánk, szinte bizonyosra vehetjük ab
ból, hogy őt a katolikus egyház azért, amit Isten dicsőségéért és
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nemzete előbbre juttatásáért tett, szentté avatta. Mert meg kell 
vallani és el kell ismerni, hogy ilyet a róm. kath. egyház igen ko
moly alap nélkül nem tesz. Őneki egy emberélet szentségének 
megítélésében éppen és főképen a cselekedetek, az érdemek szol
gálnak mértékül. És hogy ha mi a mi nagy királyunkról ma nem 
úgy beszélünk, mint szentről, az legtávolabbról sem azért van, 
mintha mi nem ismernők el, vagy csak lekicsinyelnők az ő érde
meit. Hanem egyedül csak azért, mert mi ebben a dologban, mint 
minden más a vallás-erkölcsi életre tartozóban, ahogy kell, az 
evangeliomhoz tartjuk magunkat.

És az evangeliom is beszél és pedig sok helyütt arról, hogy 
igenis vannak szentek. És ha még oly sokszor beszél is róluk, az 
a fontos, hogy lényegileg mindenütt mindig ugyanegy értelem
ben beszél róluk. Szentnek nevezi azokat az embereket, akiknek 
talán semmi egyebük, úgylehet még csak jócselekedeteik sincse
nek, de volt és van hitük. És pedig élő, bizodalmas hitük a Jézus 
Krisztusban, akire ők úgy tekintenek, mint az élő Isten fiára. 
Akik Krisztustól várják és nyerik a bűnből való szabadulást, aki 
tehát nekik a Megváltójuk. Megváltójuk a keresztfái halála ál
tal, amire ők hitükben úgy tekintenek, mint értük hozott áldo
zatra. Az ily hitű embereket nevezi a biblia szenteknek.

Ha a biblia beszél róluk, akkor semmi kétség, vannak szentek. 
A harmadik hitágazatban magunk is, ma is vallást tettünk arról, 
hogy hiszünk a szentekben. A szenteknek a közössége — ne gon
dolja senki—, hogy lezárult a bibliával. Hogy a szentek közös
sége azóta is növekedőben van, annak bizonyossága a Szentlélek 
és annak munkája. Istent káromolja, mert az ő szent Lelke erejét 
vonja kétségbe, aki nem vallja az egyházunkkal együtt, hogy ez 
a Lélek azóta is, ma is hívja, gyűjti, megvilágosítja és megtartja 
az embereket az igaz hitben. Abban a hitben, amelynek azonkívül, 
hogy a Megváltó Krisztusba fogódzik minden kedvező és kedve
zőtlen körülményekben, ezen az egy dolgon kívül, minek ugyan 
sok természetes, magától értetődő velejárója van, de egyetlen 
más szükséges külső ismertető jegye nincsen. És mert hogy ez 
a szentté avató hit az emberi lélek és szív legbelsőbb dolga, mi 
emberek, akik a lelki élet titkaiba nem látunk bele, nem mond
hatjuk, hogy ez vagy az az ember szent. Nem mondhatja maga 
a pápa sem, hogy valaki szent, legfeljebb megteheti őt az egy
háza szentjének, de nem a biblia, vagy ami ezzel egy: Isten szent
jének. .

Hogy igazi — bibliai — értelemben véve, kicsoda szent, nem 
embercsinálta szent, hanem az Isten szentje, azt senki emberfia 
nem tudhatja és nem mondhatja meg. De tudja az, aki a szí
vekbe lát és a veséket vizsgálja: a mindentudó Isten. De mégis! 
Rajtakívül is tudja még egyvalaki! T. i. kiki önmagáról. Mert az 
lehet hogy hisz-e ő az Ür Jézus Krisztusban, az élő Isten fiában, 
áz emberiség, illetőleg most itt egész konkrété az ő személyes 
Megváltójában.

Sőt mit mondunk! Lehet sok dolgot nem tudni, tisztázatlanul
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hagyni, de ezt tudni kell, ezt rendezni kell, mert ez az emberre 
nézve oly fontosságú kérdés, amely mellett minden más eltör
pül. Mert ha a feltett kérdésre a válasz őszintén igenlő, ez magát 
a szentség állapotát jelenti, minden előzetes szenttéavatási per 
nélkül s vele együtt már itt e földön magát az üdvösséget, pedig 
úgy lehet az az élet külsőképen szegényes, tépett, zaklatott élet, 
amely harcokkal van tele és nyomorúsággal küzdő.

Ha pedig a feltett kérdésre „nem“, vagy egy tétova „nem 
is tudom" a felelet, az az ember, egyébként akármilyen vidoran, 
kedvező körülmények között van, mindenestől a kárhozat álla
potában van. Abban, mert Istennel és az ő akaratával van ellen
tétben. Azzal az akarattal, mely éppen a mai szent igénkben azt 
mondja, hogy az az Isten akarata, hogy az ember szentté legyen, 
azaz benne és akit ö  elküldött, a fiában hívő lélek legyen.

Lehet, hogy most valaki azt gondolja, hogyha ez így van, 
egész elviselhető dolog az a 'kárhozat. Lám ő is abban leledzik, 
hisz-ha őszintén meg kell vallani, igazán nem hisz a Jézus Krisz
tusban és mondani kellett neki, mert magától nem jött volna rá, 
hogy ő kárhozatban van. Most, hogy megmondták, tudja, de 
érezni még mindig nem érzi. Ez lehet. De valaki nehogy azt 
higyje, hogy ez előnye, nem, ez a legrettenetesebb vonása ennek 
az állapotnak. Ügy van, mint — bocsánat — a részeg ember, ki 
az árok sarában hentereg. Ott van, de ő ezt nem tudja. Bosszantó 
dolog az Isten képére teremtett embernek a sárban feküdni, de 
ezerszer borzasztóbb, hogy oly állapotban van, hogy nem is 
tudja, hogy mily méltatlan helyzetben van. Ezerszer azért bor
zasztóbb, mert ha erre ráeszmélne úgy, ha máskép nem, össze
szedve minden erejét, négykézláb mászna ki onnan. Ügy van ez
zel a dologgal a hitetlen ember, mint egy fajta barlangi bogár, 
amely sohasem volt még napvilágon. Sejtése sincs, hogy milyen 
az élet Isten napja alatt. Megvan, hozzászokott a sötétséghez 
és azt hiszi, nincs is másféle életforma, csak az, aminőt ő él. 
A kárhozat rettenetéről a biblia is csak színes, érzéki képekben 
beszél, mert annak igazi valóságát megmutatni nem lehet. Az 
ember csak maga láthatja meg és akkor látja meg, amikor sza
kítva vele, elkezdi élni az Isten akaratával egybehangzó, az ő 
útját járó hívő lélek szentéletét. Mikor belépett a világosságra, 
tudja meg, hogy mily sötétség volt az, ahol eddig élt és ahol a 
nagy megszokottság mellett talán jól is érezte magát.

És ez a szentség a mindennapi életben nem glória a fejünk 
felett, hanem az Isten akarata szerint az ő útjain való járás. Ez 
az élet a szeretet élete. Nemzeti ünnepen, mint ma is, azt kell 
mondanunk, a hazaszereteté is. Nem az az igazság, legalább is 
nem a legfelsőbb igazság, hogy a hont fegyverek hatalma tartja 
meg és tesz naggyá, nem, hanem a fiaink a szeretete. Óh, akkor 
ennek a magyar hazának különösen sok és nagy szeretetre van 
szüksége! István király egységes nagy birodalma darabokra hul
lott. Ma nemcsak arról van szó, hogy meg kell tartani a hazát, 
hanem arról, hogy újra meg kell építeni. Ma a honszerelem láng
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ját magasra kell szítani minden magyarban. Isten adta a hazát, 
a szülőföldet, az ő parancsa az, hogy szeressük úgy, mint az 
édesanyánkat.

István király ünnepén az az igénk különös követelése, hogy 
tanítsa imádkozni a gyermekét — a hazáért is. Hogy a magyar 
nő ideáljai között ott legyen a nemes honfiúi jellem is. Hogy 
a férfi számára a hazaszeretet a legelső, szíve bensejében fakadó 
kötelesség legyen. Kötelesség, amely önzést, megalkuvást nem 
ismer. Hogy a magyar ifjú szívébe úgy legyen beírva a haza 
neve, mint abban az antik szoborban, melybe úgy volt bevésve 
egy név, hogy az egész szobor összeomlott volna, ha azt a nevet 
kitörik onnan.

Hazaszeretetre int a mai nemzeti ünnep. Evangéliomi, val
lásos hazaszeretetre. Evangéliomi vallásosságból fakad az igazi 
hazaszeretet. Abból a vallásból, mely azt tanítja, hogy a kegye
lem feltétele a hit; azé a kegyelemé is, amelynek a neve a haza 
üdve, nagysága, egysége, felvirágzása. Ámen.

Kiss István
kőszegi vallástanár.

Süketnémák gyógyító orvosa.
Szentháromság utáni 12. vasárnapra. Délelőtt.

Márk 7, 31—37.

Isten csudálatos szépségű világát és annak értékeit csak ép 
érzékszervekkel élvezhetjük. A nap ragyogó színpompáját a vak 
szem nem láthatja, a zene fenséges melódiáit a süket nem hall
hatja, az édes anyanyelv szavait a néma ki nem ejtheti s gondo
latait másokkal nem közölheti. Csak az tudja igazán megbecsülni 
a látást, a hallást, a beszélő képességet, Istenünk ezen felértékel- 
hetetlen ajándékait, aki ezek egyikét valami szerencsétlenség 
folytán elveszítette. Ha utcán sötét szemüvegű vak koldust látsz, 
aki botjával tapogatva botorkál, vagy mással vezetteti magát, 
vagy ha dadogó süketnémával találkozol, ki nem ért meg és akit 
te sem tudsz megérteni, hálás érzéssel mondj köszönetét Isten
nek, aki megőrizte látásodat, hallásodat. Vájjon melyik a szeren
csétlenebb, a súlyosabban büntetett: a világtalan-e, aki nem látja 
a jó Isten napját, az ég kékjét, édesanyja arcát, vagy az-e, aki 
nem hallhatja Isten igéjét, édesanyja hangját, embertársai be
szédét? Mindkettő testét a bűn ostora csapkodja, a sátán kínzó 
rabbilincse szorítja s lelkét a pokol kárhozata emészti.

Van azonban ezeknél még súlyosabb büntetés, elhordozha- 
tatlanabb betegség, amit e világ nem tart annak s a,miről nyil
vántartást nem vezet a statisztika: ez a lelki vakság és a lelki 
süketnémaság! Akik látván nem látnak, hallván nem hallanak, 
akiknek ha ékes nyelvtehetségük van is, Istenről nem beszélnek
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és az ő dicsőségéről bizonyságot nem tesznek. Ha magunknak van 
valami csekély bajunk, vagy szerettünket éri valami betegség, 
azonnal orvost hívunk, vagy hozzá sietünk és a legnagyobb ál
dozatokra is készek vagyunk, csakhogy az életet megmenthes
sük. De ha a lélek sebeit kellene meggyógyítani, ha a lélek látá
sát és hallását kell megtisztítani s ha az erkölcsi élet méreganya
gát kell eltávolítanunk, hideg közönnyel napirendre térünk 
felette.

Kihez forduljunk betegségünkben, kit hívjunk segítségül 
meglátogatásuk idején? Emberi erő, tudomány testi betegsége
ket meggyógyíthat, de nyomorúságunk ősokát: a bűnt csak 
Isten bocsáthatja meg. Jézus maga mondotta: az egészségesek
nek nincs szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Ő nem ismer 
személyválogatást, nem nézi a származást, foglalkozást, minde
nütt megjelent, ahol segítségül hívták, mert mindenütt és min
denkin akar segíteni, gyógyítani, megtisztítani, a bűntől megsza
badítani. Mielőtt Kapernaumba hazatért, Tirus és Sidon pogány 
területeit látogatja meg, hogy oda is elvigye a könyörület bal
zsamát és ott is meggyujtsa a hit szövétnekét. Alig, hogy haza
tér, ismét betegeket hoznak elébe, többek között egy süketné
mát és kérik, hogy vesse reá kezét. Most is teljesíti a hozzáfor
dulók kérését, hogy csudájával megerősítse Isten dicsőségét és 
rámutasson a lelki élet meggyógyításának fontosságára.

Mint jellemző szép vonást kell kiemelnünk: a süketnéma 
hozzátartozóinak részvétét és közvetítő szolgálatát. A beteg 
maga nem tudta volna a segítséget kérni, hiszen az a külvilággal 
érintkezni nem tudott. De ehhez nem lehetett erkölcsi bátorsága 
sem. Közvetlen hozzátartozói állanak hát melléje, ők kérik isteni 
beavatkozását. Mily megszívlelendő példa ez mindnyájunk szá
mára! Senki sem vonhatja ki magát a másokért való felelősség 
alól! Nem mondhatod Káinnál: avagy őrizője vagyok-én az én 
atyámfiának? Azokért, akiket Isten gondjaira bízott, felelősség
gel, számadással tartozol. Kötelességed éber figyelemmel kísér
ned családod, gyermekeid testi-lelki életmegnyilvánulásait, ellen
őrizni lelki életüket, szórakozásaikat s nemcsak testi betegsé
gükben ápolni, de hitéletüket is gondozni s őket az ima, a rész
vét, a könyörgés és hálaadás karjain a lelkek gyógyító orvosá
hoz: Jézushoz elvezetni s az ő  vezetésére rábízni.

Figyeljük meg Jézus gyógyító eljárását:
Legelőször a beteget egymagát kiviszi a sokaság közül. 

Kivonja régi környezetéből, kiszabadítja a szenzációra éhes tö
meg hatása alól, hogy egyedül csak ö t lássa, figyelmét egyedül 
csak őreá irányítsa. Nem a tömeg kíváncsiságát akarja kielégí
teni, hanem csak a beteggel akar foglalkozni. Meg akarja vele 
értetni, hogy aki az ö  közelébe akar jutni és az ö  gyógyító ere
jét igénybe venni, annak teljesen szakítani kell régi életével, 
környezetével, mert két úrnak senki sem szolgálhat. Beteg, rom
lott környezet a betegséget tovább súlyosbítja és az egészsége
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set is megfertőzteti. A gyógyulás első feltétele tehát, hogy kör
nyezetünket megváltoztassuk, mert csak így maradhatunk meg 
Jézus közelségében. Aki az eke szarvára tette kezét és hátra te
kint, az nem méltó énhozzám — mondja Jézus.

Saját életünkben is sokszor tapasztaljuk, hogy bennünket is 
kivezet Jézus a csendes elmélkedés, a magunkra hagyatottság ma
gányába, hogy lelkűnkbe tekinthessünk, csak belső világunkkal 
foglalkozzunk. Ilyenkor ismerjük fel erőnk korlátozottságát, fo
gékonyabbak vagyunk Isten hívogató szava iránt, belátjuk ön
hibáinkat, meglátjuk Isten csudálatos utait. Betegség, gyász, 
megrázó élmények, mind nevelő eszközök Isten kezében, hogy 
bűntudatra ébredjünk és Isten után kívánkozzunk.

Azután: „Ujjait annak fülébe bocsátá, és köpvén, illeté an
nak nyelvét." Mintha csak jelezni akarta volna, hogy a testéből 
kiáradó isteni erő csak közvetlen érintkezés útján válhatik a 
sajátjává és részesülhet Isten megelevenítő erejében. A süket 
fülnek és néma nyelvnek elég volt egyetlen érintés ahhoz, hogy 
visszanyerje hallását és beszélő képességét. Azután feltekintvén 
az égre, fohászkodék és monda néki: „Effáta!", azaz nyilatkoz
zál meg. Ahol elhangzik az isteni „legyen" szó, ahol ki van adva 
az isteni parancs, hogy effáta, vagy akarom, tisztulj meg, vagy: 
megbocsátattak a te bűneid, vagy: legyen néked a te hited sze
rint . . .  ott megszűnik a fájdalom, egészségre változik a beteg
ség, megsemmisül a halál, mert Őneki teljes hatalom adatott a 
mennyen és a földön. Ha Jézust segítségül hívtuk és Reá bíztuk 
sorsunkat, akkor a gyógyulás, megtisztulás nem marad el, mert 
a vakok látnak, a süketek hallanak, a poklosok megtisztulnak, 
szegényeknek evangélium hirdettetik és boldogan hirdetjük az 
ő dicsőségét.

Nem lehet előttünk kétséges, hogy Isten igéjével szemben a 
mai kor embere is szánalmas lelki süketnémaságban szenved. 
Nemcsak füleink kövéredtek meg és nyelvünk némult meg, ha
nem lelkünk sem szomjuhozza Isten igéjét és annak hirdetését. 
Nem halljuk meg a harangok hívó szavát, az orgona méla bugá
sát, az oltár bűnbánati figyelmeztetését, a lelkiismeret vádoló 
szavát, a koporsók és fejfák tanítását. Nem akarjuk megérteni, 
hogy nincs itt nekünk maradandó városunk, hanem a jövendőt 
keressük. Kialudt templomgyertyák csonkjai, üres templomok 
elárvult padsorai, egyháztársadalmunk lélek nélküli keretei vá
dolnak bennünket, hogy nem halljuk Isten hívogató szavát. Meg- 
némult ajkak, gyáva megalkuvások, alvó lelkiismeretek az ítélő 
bíráink, melyek ezt kiáltják: Meghidegült ennek a nemzedéknek 
a szíve, kihűlt a hite, elfogyatkozott a bizonyságtétele, mert hall
gat ott, ahol kiáltania kellene, saját magát tömjénezi, isteníti ott, 
ahol csak Isten dicsőségét kellene szolgálni. Porosodó bibliák, 
félretett énekeskönyvek, kihűlt szívek s becsukódott ajkak nem 
hirdetik többé, hogy elközelített a mennyeknek országa s nem 
éreznek kötelességet, hogy: „Amit fülbe súgva hallotok, a ház
tetőkről hirdessétek!" (Máté 10, 7, 27.)
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Egyesületek, világnézeti elvek, üzleti számítások, államok 
milliókat áldoznak, hogy a propaganda eszközeivel szerezzenek 
maguknak népszerűséget. A keresztyénség ölhetett kézzel, szét
húzásban szemléli az istentelenek szervezett propagandájának 
romboló munkáját; vájjon a veszély láttára, és Isten nagy ke
gyelmének a megtapasztalására megnyilatkoznak-e a mi lelki 
füleink és megoldódnak-e bizonyságtevő beszédre nyelvünk kö
telei és helyesen szóljuk, propagáljuk-e Istenünk csudadolgait? 
Felismerjük-e, hogy egyedül Jézus a mi gyógyító orvosunk, csak 
ő  tisztíthatja meg lelkiismeretünket, hogy Nála nélkül semmit 
nem cselekedhetünk?

Jézus itt nem azért tett csudát, hogy az ő  dicsőségét hirdes
sék, hogy ő  legyen a tömeg megcsudált hőse, a szenzáció tárgya, 
hanem Isten hatalmát akarta megmutatni és lelki süketnémasá
gunkra és annak gyógyítási módjára akarta figyelmünket ráirá
nyítani. Figyelmeztetett arra, hogy a bűn tesz bennünket süke
tekké Isten igéje iránt, ez tesz némákká, gyávákká ott, ahol be
szélnünk kellene, megalkuvókká, ahol a hallgatás Isten országa 
elárulásával egyenlő. Nem a zajos, hangoskodó fogadkozást várja 
hallgatóitól, hanem a csendes magába szállást és bűnbánó imád
kozást, mely hálás szívvel fogadja Istennek Jézus által közvetí
tett segítségét, hívő lélekkel ragadja meg Jézus kezét és gyer
meki bizalommal bízza rá életének vezetését.

Ez a kellék a tömegnél, sajnos hiányzott. Csak híresztelésről 
és szerfelett való álmélkodásról olvasunk, de az igazi bűnbánat, 
megtérés és Krisztus-követés példáját nem találjuk. Pedig a gyó
gyításnak éppen az volt a legfőbb célja, hogy lelkeket nyerjen 
meg, hogy egyedül őbenne ismerjük fel a világ gyógyító Orvo
sát, hogy bennünket lelkileg hallókká és lelkileg beszélőkké 
tegyen.

A nyelv kegyes szólamokat mormoló beszéde, az ajkak ün
nepi fogadkozása még nem jelent keresztyén lelkületet és bi
zonyságtevő hitet. Csak az Isten beszédét örömmel hallgató és 
megtartó, a hitet minden körülmények között bátran megvalló 
keresztyén hirdetheti életén keresztül Isten dicsőségét és mond
hatja el magáról, hogy nem szégyenlem a Krisztus evangéliomát!

Novák Rezső
ajkai lelkész.

A lélek szolgálata.
Szentháromság utáni 12. vasárnapra. Délután.

II. Kor. 3, 4—9.
Minden új tannak, világnézeti, vagy vallási eszmének csak 

nehéz küzdelem, élet-halál harc árán lehet utat törni és polgár
jogot nyerni az emberi kultúrtörténetben. Jézus tanításának már 
kezdetben meg volt a maga szervezett ellenzéke, mely minden
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eszközt felhasznált arra, hogy az evangéliumot elgáncsolja és 
terjedését lehetetlenné tegye. Az apostolok között sem volt meg 
kezdetben a dogmatikai összhang, ami éles vitákra adott okot 
Péter és Pál között. Felütötték fejüket a tévtanok is, melyek 
sok zavart okoztak. Különösen Pál apostolnak okozott sok gon
dot a tévtanítók konkolyhintése, úgyhogy a Korinthusiakhoz írott 
levelében erős, sőt kíméletlen hangot használ ellenük és apos
toli küldetésének tudatában Isten iránti mély alázattal védelmezi 
apostoli szolgálatát. Ellenfelei Jeruzsálemből hozott ajánlóleve
lekkel igyekeztek ellene elégedetlenséget szítani és követőit meg
ingatni a Krisztusról szóló igaz tanításban. Pál nem szívesen 
használja ezt az „önigazolási" módszert, mert nem tartja méltó
ságával és apostoli tisztével összeegyeztethetőnek, hogy emberi 
bizonyítékokra hivatkozzék. „Elkezdjük-e ismét ajánlgatni ma
gunkat? Vagy talán szükségünk van, mint némelyeknek, ajánló
levelekre hozzátok, avagy tőletek?" — írja levelében. Jól tudja, 
hogy kezdetben ugyan üldözte a Krisztus anyaszentegyházát, de 
azután Krisztus szolgálatába lépett s neki elhívott apostola, 
foglya lett, aki legtöbbet munkálkodott az összes apostolok kö
zött s munkája nélkül a keresztyénség elszigetelt mozgalom ma
radt volna csupán. Ő vitte ki azt a római birodalomba, ő állította 
az elvi és világnézeti harcok központjába és ő tette azt hódító 
világvallássá. Nem emberektől kapta megbízatását, hanem Isten
től; nem embereknek akar tetszeni, hanem Istennek. Reánézve cse
kély dolog az, hogy emberektől ítéltessék meg, mert aki őt meg
ítéli, az Ür az. Nem embereknek szolgál s nem a maga dicsősé
gét vagy népszerűségét keresi, hanem Isten dicsőségét munkálja. 
S mivel Istentől vette az elhívást, egyedül csak neki tartozik fe
lelősséggel és munkája eredményét is egyedül csak Istennek 
köszönheti. Ha dicsekedni akarna, csak a saját gyengeségeivel 
dicsekedhetne. Ismeretben, vitatkozó erőben fölényben van ellen
feleivel szemben, de az áldást, az evangélium terjedését nem a 
maga érdemének, hanem Isten ingyen való kegyelmi ajándéká
nak tekinti.

Micsoda nagy önérzet, méltóság nyilatkozik meg ezekben a 
szavakban! Az apostol azzal, hogy magát Krisztus elhívott, vá
lasztott szolgájának tekinti, függetlennek érzi magát emberek 
ítéletétől és vélekedésétől. Nem a maga tudományát és bölcse- 
ségét prédikálja, hanem a Krisztus evangéliumát, ennek pedig 
nincsen szüksége arra, hogy az emberek megvédjék, vagy iga
zolják, mert az Istennek igéje minden hívőnek üdvössége. Magas 
tisztség, Istentől reánk ruházott királyi méltóság az evangélium 
hirdetése, de nagy felelősség is! Jaj volna nekem, ha az evangé- 
liomot nem hirdetném! — mondja magáról Pál apostol. Ez az 
isteni elhívás minden lelkipásztort szabaddá, függetlenné tesz 
emberek kritikájával szemben, de egyszersmind ply terhet ró 
ránk, melynek súlya alatt össze lehet roppanni, hiszen Istennek 
üdvüzenetét közvetítjük és tolmácsoljuk! Mily nagy lelkiisme
retes előkészületre, Isten igéjében való elmélyedésre van szűk-
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ségünk, hogy az Ő igéjét tisztán és igazán hirdethessük, hogy 
egykor az ö  színe előtt megállhassunk.

öntudatot, bátorságot, önbizalmat kölcsönzött ez a tudat 
az apostolnak, de éppen ezért alázatos imádkozóvá és bűnbá
nóvá is tette, mert tudta, hogy Isten a legnagyobb ajándékkal 
való sáfárkodást bízta rá. Mi is ha embereknek igyekeznénk tet
szeni, Isten szolgái nem volnánk, de viszont jaj nekünk, ha nem 
a tiszta evangéliomot hirdetjük, hanem a szegényes emberi böl
cselkedés divatos jelszavait prédikáljuk.

A következőkben az apostol ellenfeleivel szembeállítja az ő 
igehirdetésének tartalmát és jellegét. Rávilágít az Ó- és Újszö
vetség közötti különbségre. A zsidóság, amely a Mózes által ki
hirdetett törvény betűjét tartotta a vallás lényegének, üres, lélek- 
nélküli formalizmusba süllyedt, mely valóságos rabszolgává tette 
az embert. A farizeusok betűmagyarázata szerint az esztendő 
napjainak és az emberi csontváz alkatrészeinek összege: 613 val
lási parancs és tilalom szabályozta az erkölcsi életet s így a tör
vény fojtogató bilincseiben vergődött az Isten tetszése után vá
gyódó lélek. De hiába volt minden szent vágyódás, minden nemes 
igyekezet, a törvény a maga szigorúságával mindig áthághatatlan 
akadály volt Isten és az emberek között: léleknélküli útmutató 
és szigorú tilalomfa gyanánt mindig útját állta az Istent kereső 
embernek. Átkot, halált, lelkiismereti furdalást, marcangoló vá  ̂
dat jelentett a törvény az igazán hívőkre (Dávid bűnbánata, a 
próféták kegyelem után való vágyódása), a könnyelműeket pe
dig képmutatókká tette. Maga az apostol is átoksúlynak érezte 
lelkiismeretén a törvény büntetését, midőn így sóhajtott fel: „Oh 
én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem a halálnak tes
téből?!" Az Ószövetség szigorú törvényszerűségével szembenáll 
az Újszövetség kegyelme; amit nem áldozatokkal és vezetések
kel kell kiérdemelnünk, mert Jézus azt ingyenvaló ajándékkép
pen nyújtja azoknak, akik az ö  áldozati halálában szerzett bűn- 
váltságot hívő és bűnbánó szívvel elfogadják. A törvény holt be
tűje és annak félelme akkor szűnt meg, amikor Jézus a saját 
élete feláldozásával kiengesztelte a szent Istent és megnyitotta 
előttünk az utat a kegyelem terített asztalához.

Nem vagyunk tehát a törvény rabszolgái, hanem a Krisz
tus által megszabadított fiák, akik bizalommal járulhatnak Isten 
elé, mint Isten fiai és az örökélet boldog örökösei. Krisztus sza
badított meg a bűn, a halál átkától, amikor az Isten fiainak tör
vényét: a szeretet nagy parancsát tette meg az emberi köteles
ségek foglalatává. A félelem helyét elfoglalta az Isten iránti bol
dog hálaadás, amely nem ismeri többé a törvény gyötrelmét, a 
büntetés félelmét, mert a viszontszeretetet, az Istennek magát 
odaadó és ő t önkéntes készséggel szolgáló hálát tekinti egyet
len kötelességének és boldogságának. Ez a törvény már nem 
gyötör, nem kárhoztat és nem öl, hanem ellenkezőleg megeleve
nít, mert Istennek a lelkét adja belénk és az ő  drága kegyelmi 
javaival ujjászül bennünket Istennek tetsző életre. Itt már nincs
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szolgai függés, mert hiszen fiák vagyunk, nincs félelem, mert Isten 
lelke kegyelmet és bűnbocsánatot szerzett számunkra; nincs be
tűszolgálat, mert „Az Ür a lélek: és ahol az Ürnak lelke, ott a 
szabadság."

Ez a lélekszolgálat szabaddá, függetlenné tesz bennünket a 
törvény betűjétől, de nem annak szellemétől. Isten azért alkotta 
meg a törvényt, hogy az nevelő mesterünk legyen a Krisztusra. 
Azért állította fel annak szigorú követelését és tilalmát, hogy 
azokban felismerjük a bűn erejét és kárhoztató hatalmát. És 
azért kötött velünk új szövetséget a Krisztus halálában, hogy azt 
bűnbánatos hittel megragadjuk s így a törvény szigorú bünteté
sét elkerülve a Jézus által kegyelmet és örökéletet találjunk.

Szabadok vagyunk a törvény betűjétől, mert a bűnnek meg
haltunk a Krisztus halálában és feltámadtunk a Szentlélek ereje 
által az Isten szerinti új élet dicső szabadságára.

Novák Rezső
ajkai lelkész.


