
Csendes óra.

Édes mennyei jó  Atyám ! I t t  á llok szent színed előtt. M indig min
denütt színed e lőtt állok és járok. Mégis akkor érzem legmélyebben Szent
ségedet, m ikor én a por, egyedül csak Reád akarok felnézni, ak it gyarló  
szemeim meg nem láthatnak. Fogadj el engem Uram! Hallasd szavadat 
velem. Hallasd a biztatásodat, hallasd a dorgálásodat, hallasd a feddésedet, 
hallasd az ítéletedet. Szólj Uram, hogy hallgathasson a Te szolgád.

Szólj Uram, m ikor ajándékaidat árasztod reám. M indig ajándékod 
drága sokaságával halmozod el érdemetlen életemet. De én annyira gyarló  
vagyok, hogy ajándékodat megérteni, elfogadni se tudom a magam ere
jéből.

Életígéreteid seregét á llítod útamra, általuk, bennük az életet. Óh adj 
erőt, hogy azokat megérthessem. Óh adj kegyelmet, hogy ígéreteid szá
momra életté, valósággá legyenek. Óh adj erőt arra, hogy az én életem 
lehessen örök szent ígéreteidre mondott örökké való Ámen.

Hivatalos vagyok.
I. Móz. 8, 22.

Mint ígéret fia, hivatalos vagyok arra, hogy tudjam:
Szeptember 1. Mi az ígéret? Csel. 2, 28—39. Milyen nagy áldás reám, 

hogy tudhatom, mi az ígéret. Tudhatom, hogy a veszedelem útjáról letér
hetek s az élet Urához megtérhetek. Tudhatom, hogy menthetetlen bűne
imre bocsánatot találhatok. A kárhozat eredménye helyett ajándékot, a 
Lélek ajándékát nyerhetem. A halált, az örök veszedelmet érdemeltem 
volna s mégis ígéret, az élet ígérete, a kegyelem, az üdvösség ígérete lett 
az enyém. Nemcsak magamat, maradékaimat is megfertőztem, mégis min
den együtt örököltük az ígéretet. Mekkora kegyelem? De mekkora fele
lősség? Mi következménye lett megtérésemnek? Megbocsáttattak bűneim. 
Nem arra használtam-e, hogy még többet szereztem helyettük? Kaptam 
Lelket, de a lélek emberévé lettem-e? Az élet ígéretét nem a halál ígére
tévé változtattam-e?

Szeptember 2. Mi az Istenfiúság boldogsága. Ján. 1, 12. Az Istenfiúság 
boldogságához hozzátartozik a hely az apai házban. Hozzátartozik a terí
tett asztal, a megpihenés az Atya kebelén. De az Ür az ő  gyermekeit 
nemcsak befelé a maguk szűk körében erősíti meg, hanem kifelé a világ
gal szemben is. Isten hatalmat ad az ö  fiainak. Hatalmat arra, hogy Iste
néinek vallják magukat, bűneikkel leszámoljanak s új életben merjenek 
örvendezni. — Meglátszik-e az életemen, hogy Isten fia vagyok? Mit mon
danak a bűneim? Mit mondanak erőlködéseim? Erő van-e bennem, vagy 
csak erőlködés? Nem a magam gyarlóságát akarom-e felöltöztetni Isten 
erejének köntösébe? Pedig a fiúság csak akkor boldogít, ha nemcsak szó 
lesz az az én életemben.
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1. Reménykedő magvetésre.
Szeptember 3. Mint magvető látom a magot Mt. 13, 3—9. Látom, 

hogy a mag sok felé hullhat. Azon fordul meg a sorsa, hogy odajuttatom-e, 
ahova juttatnom kell? Senkinél se olyan nagy kérdés ez, mint nálam az Ür 
magvetőjénél. Lustaság? Könnyelműség? Meghidegülés? Másokra való te
kintet? Hitetlenség? Vagy talán ez mind együtt s még sok más miatt 
nem jutott általam oda a mag, ahova a reám bízó Isten azt szánta. Miben 
van a vetésem? Pedig azt is látnom kell, mikor a magot nézem, hogy 
van jó mag és rossz mag. Milyen magot vetek én? Nem cserélem-e el a 
rám bízott magot? Legalább nem a felszedett gazmagot veszem-e elő
ször kezem ügyébe? Ahány mag, annyi vád velem szemben. A jó  magot 
rossz helyre, a jó helyre meg rossz magot vetek. Milyen áldás reám, 
hogy az aratás sorsa nem az én kezemben vanl

Szeptember 4. Látom a földet is. Lk. 8, 8. Az volna a hivatásom, 
hogy a keményre taposott utat felszántsam, a követ kiszedjem, a gazt 
kigyomláljam. Nem egészen fordítva járok-e el? A jó  földet is kemény 
úttá lehet tapodni, kövekkel teleszórni, gyommaggal behinteni. Irtózatos 
a kérdés a számomra abban a formában is, hogy a rámbízott nyájat a 
kezembe adott Igével hitre vezettem-e? De még borzasztóbb, elviselhe
tetlen a kérdés, hogy a rámbízottakat a rám bízott Igével nem hitetlen
ségre vezettem-e? Ilyen magvető vagyok. Egy vigaszom van, hogy az én 
Uram is velem jön.

Szeptember 5. Látom a magvetőt. Lk. 8, 5. A magvető a Teremtő meg
bízottja. Hordozója a Teremtő akaratának, folytatója Isten teremtő mun
kájának. Azt teszi, aminek egy részét a napsugár, más részét a tavasz, a 
nyár, ismét más részét az esőcsepp, vagy a tavaszi enyhe szellő végzi el. 
Azok mind elvégzik azt a feladatot, amit az Úr reájok bízott. Hát én elvég- 
zem-e? A teremtés munkája előbbre jut-e általam? Magvető vagyok-e? 
Isten magvetője vagyok-e, nem inkább a Sátáné-e? Látom a magvetőt 
magamban. Merem-e nézni?

Szeptember 6. Látom azt, aki a magot adja. Ézs. 55, 9— 12. Csodá
lattal tölt el a mag, ami arra van hivatva, hogy az életet tovább plántálja. 
Csodálattal tölt el a föld, amelyben megrothad a mag, hogy a rothadás
ból élet virágozzék ki. Legnagyobb csodálat mégis akkor tölt el, ha lá
tom, hogy a mag mögött ott van az örök Teremtő. így, ha én szórom is 
a magot, mégis ö  a magvető. Tudom-e, érzem-e? Úgy bánok-e az elvetett 
maggal, mint az Ö sajátjával? Látom-e minden elvetett magon az ö  képét? 
Hallom-e s más is hallhatja-e minden elhintett Ige magban az ő  szavát. 
Ha az a mag kel ki, melyet az Ö Igéje címén hintek, kikelhet-e abból az 
Isten élete?

Szeptember 7. Látom az ellenséget. I. Pét. 5, 7—9. Mennyi ellensége 
van az elvetett magnak. Annak ellensége lehet út, gaz, kő, napsugár. Meny
nyi ellensége van az elvetett magnak a szántóföldön kívül? Ez azért fon
tos, mert ha igaz magvető vagyok, akkor a vetésnek őrízője is vagyok. 
Ebben a pillanatban azután fontossá lesz számomra a kérdés, hogy az 
elvetett mag ellenségét magam is ellenségnek látom, tartom-e? Az ugyan 
ordítva jár körül, de én nem törődöm, vele. Baj van, ha nem félek az Isten 
magvetésének ellenségétől. Baj van, mert ez nem a hősi bátorságot bizo-
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nyitja, hanem ázt, hogy lepaktáltam az Isten ellenségével, titkos cinkosa 
vagyok annak. Mért végzem a magvetést, ha nem féltem azt? Mit ér az 
a magvetés, amit odadobok az ellenségnek?

Szeptember 8. Látom a magvető segítségét. II. Kor. 9, 6— 11. Végem 
volna, ha nem látnám az Isten magvetését fenyegető sok ellenséget. De 
akkor is elvesztem volna, kárba veszett volna munkám, ha csak az ellen
séget látnám a körül. Az elvetett magnak önzője is van. Azt is látnom kell. 
A magvetés Ura áll őrt az ö  magvetése mellett, hogy ne üresen térjen az 
elvetett mag vissza. Engem képesít az őrállásra, ha az őrállást elfogadom. 
Mikor hintem a magot a földbe, akkor a szívembe kell engednem azt a 
kegyelmet, mely alkalmassá tesz a magvetés szolgálatára. Ha bőven foga- 
dtm el az áldást, bőven aratok. Ha szűkén fogadom el, szűkén aratok. 
Hol a magyarázata sokszori szűk aratásomnak, a keresztyénség szűk ara
tásának? A sok ellenségben? Az őriző hiányában? Vagy az én szívem meg- 
keményedésében, mellyel nem fogadom el az Isten kegyelmi ajándékát?

Szeptember 9. A magvető biztatása. III. Móz. 26, 4— 5. A magvetéshez 
nagyon sok biztatás is szükséges. Ez a biztatás mindig bőséges. Ezt a 
biztatást mindig az adja, aki egyedül adhatja. Ismerem-e, elfogadom-e ezt 
a biztatást? Isten országáért, egyházam, hazám megújulásáért vívott har
comban hallom-e mindig? Arra épitem-e fel munkámat s nem a magam 
erejére, sokkal inkább erőtelenségére-e? Nem a magam bizonytalan számi- 
tására-e. A magvetésem pedig minden akadály dacára csak így lesz biza
kodó magvetés.

II. Reménykedő magvetés nyomán ígéretem van 
boldogító munkára.

Szeptember 10. Hallom a felhívást a munkára. II. Móz. 20, 9. — Isten 
teremtő ereje járja be a hegyeket, völgyeket s fakaszt a földből füveket 
és fákat. Isten ezt a világot az emberévé, enyémmé akarja tenni. A mun
kát jelöli meg a teremtett világ birtokbavételére eszközül. Ezért szól fel
hívása életidőm egy nagy-, túlnyomó nagy részére. így fogom-e fel mun
kámat? Akkor azt mindig sürgősnek találom. Akkor azt a magam feje 
szerint nem merem végezni. Akkor sohase vagyok elégedetlen. Munkám 
jutalma Isten világának birtokombajutása lesz. ö  bíz meg engem, ö  indít, 
ö  buzdít munkára.

Szeptember 11. Hallom a kötelezést a munkára. Mt. 25, 24—28. Isten 
elhívott minket, hogy munkálkodjunk szőlőjében. De nem úgy, hogy tana
kodnom lehetne eme munka vállalása felől. Mikor vállaltam az életet, 
vállaltam azt, hogy vágyódom a szép és magasztos iránt, akkor egyúttal 
elvállaltam, hogy eme célok felé munkása leszek az engem boldogítani 
akaró Istennek. Nemcsak kötelezett a munkára, hanem minden erőt meg
adott hozzá. Itt nincs szemrehányás, nincs mentség. Ha nem tudok felada
tomnak megfelelni, magam vallom be, hogy elástam Isten erejét. Pana
szaim, sóhajtásaim mennyi vádat hánynak fejemre?!

Szeptember 12. Az én életemnek van szüksége a munkára. Mt. 11, 
29—30. Isten kötelez a munkára. Nem azért, mintha az ő világa nem le
hetne el az én munkám nélkül. Nekem, az én életemnek van szüksége erre 
a munkára. Ha Isten megbízatásán kívül élek, teher számomra az élet.

24*
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Az Isten megbízatásán kívül álló élet megakadt, sűlyedő élet. Nincs and 
előre vigye. Amellett a legfárasztóbb élet. Az Isten megbízatásából vég
zett munka előre visz naponta, örvendeztet, boldogít. Érzem, hogy öröm 
munkálkodnom, mert nem is én munkálkodom, hanem Istennek bennem 
lakozó kegyelme.

Szeptember 13, A munka örömforrás. Lk. 10, 17. — Aki munkájának 
örülni nem tudott, az még soha se dolgozott Isten munka mezején. Az 
Isten munka mezején való munka a győzelmek sorozata s így az örömök 
kiapadhatatlan forrása. A tanítványok máskor is meggyőződtek erről. 
Péter a nagy halfogáshoz is. Most meg, mikor az ö  nevével mentek kife
jezetten munkára, kitör a munka öröme szívükből. Hangzik-e a munka 
öröme felett érzett diadalének az én ajkamon? Mert, ha Isten munkása 
vagyok, az örömnek ki kell áradnia szívemből.

Szeptember 14. A munka eszköz a sikerhez. II, Tim. 4, 7—8. Pál töb
bet dolgozott, mint a többi apostol. Pál úgy tekinti ezt, hogy ő többet 
engedte dolgozni Isten kegyelmét életében, mint mások. Mennyi munka 
áll mögötte! Pál főleg maga is ezt emeli ki. De nekünk azt is látnunk 
kell, hogy mennyi siker áll Pál munkája mögött. Isten országa ügyének 
nem volt még egy ilyen munkása. — Nem túl nagyon tanultam-e meg azt 
az Igehelyet, más a magvető, más az arató. Munkátlanságomat, gyenge 
munkámat, kishitűségemet nem akarom-e betakarni ezzel az Igével? — 
Isten a mi munkánkkal, életünkkel át akarja alakítani, meg karja dicsőí
teni ezt a világot. Akkor a munkánk nem lehet köddé. A munkánknak meg 
kell mutatnia Isten Lelkének sikereit. És meg kell látnom annak nyomán 
az élet koronáját.

Szeptember 15. A munka sorsa. Mt. 13, 23; Ézs. 49, 4. A munkám sorsa 
itt a földön nem egyforma. Sokszor mondom, hogy hiába! De ebben a 
kijelentésben van az életemnek legnagyobb igaztalansága. Isten előtt a 
munka sohase volt hiába. Ha egyik elvetett mag az útféli madarak zsák
mánya lesz, a másik százszoros gyümölcsöt terem. A munkám sorsa így 
mindig biztosítva van. A baj ott érhet utói, hogy nem az ö  megbízatásá
ból dolgoztam. Akkor tényleg hiába fáradoztam, semmire és haszontalan 
költöttem el erőmet. így jutok oda, hogy a munkám sorsa a hitem sorsa. 
A munkám sorsa, hitem tükre. Mit látok ebben a tükörben?

Szeptember 16. Munkám jutalma nem marad el. Mt. 25, 14— 30. Egy 
bizonyos, hogy jutalom nélküli munka nincs. A jutalom azonban kétféle. 
Aminthogy kétféle a munka is. A kivettetés, az eltaszíttátás, az elpusz- 
túlás is jutalom. — A kérdés az, hogy milyen jutalmat akarok? Választ
hatok, persze nem jutalmat, hanem munkát. Jutalmam is bizonyosan lesz, 
a kivettetés, vagy a sokra bízatás és Uram örömébe való bemenetel. Vá
laszthatok. Melyiket választottam? Az én munkám boldogító munka.

III. ígéretem van boldogító munka közben 
győzelmes harcra.

Szeptember 17. Harc a békéért. I. Pét. 3, 8— 15. Ez az élet harc. Erők 
mérkőznek örökké körülem, bennem. Nem baj, nem Isten akarata ellen 
való, ha harcban van részem. Arra hivattam el. Pál világosan hálát ad érte, 
hogy a harcot megharcolhatta. A baj ott kezdődik, ha a harcom nem Isten
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harca. Ha harcomban nem Istennel, nem Istenért harcolok. Minden értéke 
életemnek, szívemnek harc eredménye. Az a béke igazi béke az életemben, 
melyet a Sátánnal megvívott harc árán szereztem. Enélküli béke hazug 
béke. Ilyen békéje van-e szívemnek? Nem lepaktálás-e szívem állítólagos 
békéje bűneimmel?

Szeptember 18. Harc a nyugalomért. Zsid. 4, 9— 11. Az Ür azt mondja, 
nem jöttem, hogy békét bocsássák, hanem fegyvert. Az Ür arra biztat, hogy 
igyekezzünk bemenni az ö  nyugodalmába. Biztatást ad, hogy van Isten 
népének nyugodalma. De az is bizonyos, hogy Isten ennek a nyugoda
lomnak útját lélekforradalmakkal jelöli meg. Mennyi forradalom a bűn 
ellen. Mennyi vulkán kitörés. Isten kegyelmének életemben való feltörése. 
De ennek a harcnak eredménye bemenetel Isten nyugodalmába.

Szeptember 19. Győzelmes harc a sötétség ellen. Lk. 1, 79—80. A vilá
gosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. örök  
harcra mutat rá ez az Ige. Ennek az örök harcnak nyomán jött el a 
sötétség ellen a világ világossága. A sötétség azért veszedelmes, mert nem 
tudjuk felismerni benne az élet dolgait. Nem tudjuk megkülönböztetni a 
barátot az ellenségtől, a magunk házát mások házától. Nem ismerjük meg 
abban az utakat sem. Csak annak a világosságnak van értéke, mely vilá
gos, tiszta látást ad nekünk. Ez a világosság vezet-e? Büszkék vagyunk 
világosságunkra, de befogadtuk-e, magunkban hordjuk-e azt a világossá
got, mely e világba jött? Nem sötétítjük-e el azt a magunk képzelt vilá
gosságával?

Szeptember 20. Harc a hitetlenség ellen. Mk. 9, 23—24. A betegre 
nemcsak gyógyulás várakozott, hanem az is, hogy csodákat lásson s annak 
nyomán Isten dicsőségével teljék meg a szíve. —  Nagy dolgok, nagy lehe
tőségek. Nem pénzre volt szüksége, hanem a hitetlenség eltávolítására. Hi
szek, de kegyelmezz hitetlenségemnek, mert a hitem is hitetlenség. Azért 
nem tudok nagy dolgokat látni, még kevésbbé cselekedni. A hitetlenséget 
kell minden harc árán kiirtani szívemből.

Szeptember 21. Harc a testért a test ellen. I. Kor. 15, 20. Én Isten 
országát akarom, csakis azt. A testem, vérem meg a Sátán országát. Csakis 
azt. A testem, vérem azzal biztat, áitat, hogy rajta keresztül is örökölhetem 
Isten országát. Míg testemnek, véremnek inkább hiszek, mint Istennek, 
addig hamis úton megyek. Test és vér nem örökölheti Isten országát. De 
mikor a testem is az enyém, meg a vérem is az enyém. Mikor a testemen, 
meg a véremen keresztül tudom mindezeket is meggondolni. Micsoda harc! 
Harc életre halálra. A testemet is csak így tudom megmenteni, mert csak 
így tud alkalmas eszközzé lenni számomra. Megvívtam-e már maradék
talanul ezt a harcot?

Szeptember 22. A lélekkel a létekért. 42. zsolt. 2—6. Egy erőt, egy 
törvényt hordok magamban szüntelenül. Bennem van a lélek ereje, a lélek 
törvénye. Ez a törvény vágyat fakaszt bennem az örökké való Isten után. 
Sóvárog és vágyódik szívem az Isten után. S én érzem, hogy ebben a 
vágyban van a lelkem ereje. Mivel a lelkem szüntelen olthatatlan vággyal 
vágyik Isten után, szüntelen harcra van szüksége lelkemnek, hogy minél 
közelebb kerüljek annak forrásához. Itt az én feladatom egy: lelkem vá
gyódását le ne törjem. A lélek mellett állok-e szüntelen? Isten is a lélek 
emberének ismer-e engem?
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Szeptember 23. Harc az életért a halál ellen. 103. zsolt. 1—4. A halál 
mellette áll életemnek, de csak mellette. Ép azért meggyőzhetem. Annak 
legyőzése ott kezdődik, ahol nem feledkezem el az Úrnak, az én Uramnak 
jótéteményeiről. Nyer harcom sikerben, ha az el nem feledés mellett áldani 
is tudom szent nevét. Győzelmes lesz harcom, ha érzem, tudom, hogy meg
bocsátja minden bűnömet s megváltja életemet a koporsóból. Itt érzem 
boldog örömmel, hogy nemcsak a halál ellen, de az életért küzdők, hogy 
e küzdelemben az életet találom meg. Azért harcom győzelmes, diadal
mas harc.

IV. ígéretem van győzelmes harc után 
áldott aratásra.

Szeptember 24. Az aratásra várok. Róm. 8, 23. Nincs boldogabb dolog 
a várakozásnál s nincs rettenetesebb dolog a várakozásnál. A lényeg azon 
fordul meg, mire várunk s milyen kilátása van várakozásunknak. Mi ara
tásra várunk. Teljes joggal. Arra hivattunk el. Be van írva születésünktől 
fogva az aratás reménye szivünkbe. Sohase tudnánk belenyugodni az ara
tás elmaradásába. A mi aratásunk Isten kegyelmének megtalálása, ő  őrizi 
azt a mi számunkra. Ezért a mi várakozásunk áldott várakozás. Várakozá
sunk felkészülés. Felkészülés és boldog sietés. Hagyjam az Úrra minden 
dolgomat, tudjak várni, türelmetlenségemmel, kishitűségemmel el ne ront
sam áldott aratásomat.

Szeptember 25. Imádkozom az aratásért. Róm. 15, 28—32. Pál apostol 
azt mondja, tudom, hogy lesz aratásom. Ez a tudata a legkedvezőtelenebb- 
nek látszó viszonyok között is rendíthetetlen. Azért ilyen rendíthetetlen 
bizonyos aratása felől, mert nem tétlenül várja azt, tusakodik érte, dol
gozik érte, imádkozik aratásáért is, magáért is. így építem-e fel én is 
aratás iránti reményemet? Mennyi része van imádságomnak minden mun
kámban? Különösen minden fajta aratásomban? Az-e aratásomban a fun
damentum?

Szeptember 26. Megbecsülöm az aratást. Ján. 6, 11— 12. Az aratás 
nem pár napig tart, hanem addig és mindig, míg és mikor betevő falatra 
van szükségem. Érzem-e, hogy az aratás nem az enyém? Hálát tudok-e 
mindig, mindenért, mindenkor adni. Az aratás nem az enyém. Az a része 
se, amiért én dolgozom. Az aratás mindenek számára való áldás. Ezt nehéz 
tudnom. Olyan a természetem, olyan az ember hangulata, hogy mindent 
elsősorban a magáénak tart. Olyan a társadalmi berendezkedés, hogy ma
gamon, családomon kívül egyesek, a társadalom egyes rétegei közelebb 
állanak hozzám. Megbecsülöm-e azzal, hogy megtakarítom? Tudjak mindig 
hálát adni érte, tudjak mindig juttatni belőle mindeneknek. Az aratás nagy 
áldás s annak elfogadása nagy felelősség.

Szeptember 27. Megőrizem az aratást. I. Kor. 11, 23—24. Az úrvacsora 
kenyerében az Ür saját testét adja nekem. íme mivé tud lenni az aratás! 
Voltakép komolytalannak látszik a beszéd arról, hogy én az aratást elfo
gadom-e? Az aratást mindenki elfogadja. Az aratásért dolgozik mindenki. 
Az aratást követeli. Ha elmaradna, zúgolódna mindenki. Ez az, amit nekem, 
az Isten gyermekének nem szabad, amit az Ige szolgájának még kevésbbé 
szabad. Mikor az aratást elfogadom, a kötelezettségeket, feladatokat, fele
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lősségeket fogadom el. Az Ür nemcsak akkor adott hálát kenyértörésn íl, 
mikor az ö  vacsoráját szerezte, hanem mindig. Így is megmutatta, hogy 
az aratást s annak nyomán a kenyeret mindig Isten kezéből, mint kegyelmi 
ajándékot fogadja. Hát én?

Szeptember 28. Bizonyság arra, hogy van ura az aratásnak. Mt. 13, 30.
Látom az aratás elkészülését. Szemem előtt folyik a talajkészítés, magve
tés, talán részes is vagyok abban. Az írás is azt mondja, magától terem 
a gabona. Hajlandó vagyok így arra gondolni, hogy mivel az aratás min
denki számára, még az égi madarak számára is van szánva — az aratás 
gazdátlan jószág. Az aratásnak van ura. Az szemmel tartja minden szemét 
és számadást vár minden szemről. Hány szemről nem tudok számot adni? 
A számadáskor mi lesz az én számlám lezárása: a csűrbe takarittatás, vagy 
a megégettetés?

Szeptember 29. Felelősség azzal szemben, aki adta. II. Móz. 23, 14— 19.
Isten gyermekeinek méltóságát jelenti rajtunk az is, hogy felelősek va
gyunk az aratásért. Ma olyan könnyen beszélnek a felelősségről. Ma min
denütt arról beszélnek, de felelősséget ténylegesen semmiért se vállalnak. 
Kis dolognak látszik az aratás. Mégis a világ külső képe fordul meg azon. 
Mennyi nyomorúság került bele a világba azért, mert nem vállaltak felelős
séget az aratásért. Az egész világtörténet más irányt vett volna, ha az 
aratásért való felelősség nagyobb. Talán nem lett volna kommunizmus és 
sok minden. Az aratáson fordul meg a jövő is. Az aratásban benne van a 
jövendő is. Én kétszeresen is felelős vagyok az aratásért. Tudatában va
gyok-e ennek?

Szeptember 30. Az aratás boldogsága. I. Móz. 8, 21—22. Az aratásnak 
legnagyobb boldogsága az, hogy én arra számíthatok. Nekem, az Ige szol
gájának ez kétszeres öröm. Kétszeres aggodalom is. Kétféle aratás van. Ara
tásom lesz, de milyen? Aratás volt, van, lesz. Isten támasztja alá ezt az 
ígéretet. A múlt, a történelem fejezeteket beszél róla, mit tettünk a lelki 
s földi aratással. A jelen felborult világ bizonyság arra, mit teszünk Isten 
gazdag földi, lelki aratásával. A jövőnk azon épül fel, hogy mit kezdünk 
Isten aratásával. Elsősorban mit kezdek, mit végzek azzal én, aki az ara
tás Urának példájára hálát adok, mikor megtöröm a kenyeret? S aki, mi
kor az oltár elé állok, az aratás kenyerében ott találom Uram testét?

* * *
Urunk, mennynek, földnek áldott Istene! Áldom nevedet minden na

pért, melyet reám ingyen kegyelemből felvirrasztasz. Á ldlak azért, hogy 
engem gyarló gyermekedet már i t t  a földön is égi magaslatokra emelsz, 
ígéretek csodás, erőt, boldogságot adó ajándékaival hinted be utamat, 
ígéretből nyerek Tőled mindent. Újabb napot a régihez. Pihenést a fárada
lom után. Le lk i eledelt a te ríte tt asztal mellé. Kenyeret, aratást ígéreted 
bizonyságakép. Boldog örömmel mondja szivem minden kenyér szegéskor: 
Igen Uram, vetés és aratás soha meg nem szűnnek. Boldog örömmel val
lom minden falatnál, hogy íme Uram a Te ígéreteid valóságok, a Te ígé
reted éltet, mert a Te ígéreted élet. Á ldlak Téged ígéretedért, amellyel 
nekem érdemetlen gyermekednek aratást, de egyúttal bűnbocsánatot, ke
gyelmet s életet is adtál. Megköszönöm Neked a kegyelmet, amivel élhal
mozol. Megköszönöm Neked a bűnbocsánat ígéretét, amivel bűnöm súlyát
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leveszed vállaimról. Megköszönöm Neked, hogy a kenyér s lelkikenyér, 
m int a bűnbocsánat által, nekem életet adsz. íme Uram minden Te ígéreted 
valóság, szentség és élet. Boldogan megyek ígéreted útján. Legyen áldott 
a Te szent Neved most és mindörökké Ámen.

Fábián Imre
sárszentlőrinci lelkész, belmissz. esperes.

Tanulmányok.

A lélek halhatatlanságának 
problémája.

Folytatás.
II.

Hogy e kérdésnek a Biblia alapján való eldöntése milyen 
nehéz, hivatkozom a Stuttgarti Jubileumi Biblia fogalom-egyez- 
tetőjére, melyben a Seele címszó alatt (605. oldal) ezt találjuk: 
„Az írás nem szól a lélek halhatatlanságáról, hanem az örök 
életre, vagy kárhozatra való feltámadásról." Ha azonban a Geist 
szót felkeressük, ott viszont ez áll: „Az ember testi oldalától 
különbözik a szellemi oldal az által, hogy ez az emberben az 
elrejtett belső és egyúttal megelevenítő lényeg. . Ezt a szel
lemi oldalt a továbbiakban „láthatatlan élőnek: das unsichtbar 
Lebendige" nevezi a szerkesztő, majd így folytatja: „Ez az em
berbe Istentől, a láthatatlan Élőtől, aki maga tiszta szellem, lehel- 
tetik bele, és a testet a halálban hagyja el.“ E szerint tehát az 
emberben van valami, amit azonos kifejezéssel illethetünk mint 
Istent s ez elhagyja az emberi testet a halálban. Megjegyezhet
jük még azt is, hogy a Szentírás az embernek azt a lényegét, 
mely a fenti felfogás szerint a halálban nem osztja a test sorsát, 
nemcsak a fenti két kifejezéssel (Seele, Geist: psyché, pneuma), 
hanem még más megjelölésekkel (pl. szív) is illeti.

Talán közelebb jutunk a kérdés lényegéhez, ha egyenes vá
lasz helyett arra a két, egymással szoros kapcsolatban lévő kér
désre igyekezünk feleletet adni, hogy 1. mi az ember, 2. mi a 
halál a Szentírás szerinti értelmezésben. A kérdésnek ilyen mó
don való megvilágítása elkerülhetetlen azért is, mert a lélek hal
hatatlanságának tagadói is elsősorban anthropológiai alapon til
takoznak az emberek testre és lélekre való szétszakítása ellen.

1. Tény az, hogy a Szentírás nem állítja a testet és a lelket 
egymással oly élesen szembe, mint ezt Platón Phajdonja, vagy 
a róm. kath. egyház dogmája, vagy akár a közfelfogás is teszi. 
Nem írásszerű az a felfogás, mely szerint a test csak börtön, 
szükséges rossz s a testen kívüli állapot az emberre nézve a tö
kéletesség magasabb foka volna. Isten teremtő gondolatában a 
test és lélek együtt alkotta az embert, minthogy azonban a föld
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porából alkotott emberből csak akkor lett valóban ember, amikor 
Isten a lelket bele lehelte, úgy ezen, mint sok más íráshely alap
ján is nem tudom elfogadni azt a teljesen materialisztikus felfo
gást, mely szerint a lélek szó értelme az írás szerint sem volna 
más, mint a testi életjelenségek összefoglaló megjelölése.

Bármennyire szorosnak tünteti is fel a Szentírás a test és 
lélek közötti kapcsolatot, nem volt sem az Ó, sem az Újszövet
ség könyveinek írói előtt idegen az a gondolat, hogy a léleknek 
a testi halál utáni önálló létezése lehetséges. Utalhatunk itt V. 
Mózes XVIII, 11-re, ahol az írás eltiltja Isten népének a többi 
pogány szokásokkal együtt a halottidézést is, ami azt jelenti, 
hogy a halottidézés lehetőségét nem vonja kétségbe, csak Isten 
akaratával ellenkezőnek tartja azt. Vagy például Sámuel szelle
mének megjelenését Saul előtt (I. Sám. XXVIII.) magyarázhat
juk ugyan mi a halottidéző asszony csalásával, vagy a gonosz 
lélek játékával, de az kétségtelen, hogy a könyv írója Sámuel 
lelkének tényleges megjelenését tételezte fel. Ezs. VIII, 19-ben 
szintén bennfoglaltatik a halottidézés lehetősége. Ide vehetjük 
továbbá mindazokat az íráshelyeket, melyek a halottak birodal
máról (seol) szólnak. S hogy ez a felfogás az újszövetségi iratok 
keletkezési idejében is megvolt, I. Péter III, 19. és IV, 6. alap
ján alig vonható kétségbe. Bár teljes joggal hangoztathatjuk 
azt, hogy a Szentírás sehol sem helyez súlyt erre a gondolatra, 
sehol sem színezi ki a pogány bölcselkedés módjára a halál utáni 
állapotot és sehol sem tekinti a földi léttel összehasonlítva sem 
tökéletesebb, sem pedig végleges állapotnak a halottak birodal
mában való tartózkodást, hanem az attól való megváltatás remé
nye ütközik ki, hol világosabban, hol még csak homályosan a 
Szentírásból: az ellenkező végletbe esnénk bele, ha azt állítanánk, 
hogy a Szentírásban nem találhatók meg a lélekre vonatkozólag 
minden vallás körében meglévő közhitnek nyomai.

Tovább menve meg kell állapítanunk azt is, hogy ha Jézus 
az ő felfogása és a mindenütt meglévő néphit között áthidalha
tatlan ellentétet érzett volna, akkor nehezen lehetne megmagya
rázni azt a tényt, hogy nemcsak világos szavakkal nem óvta ta
nítványait a népies felfogástól, hanem még ő maga, akárcsak egy 
kétség kívül más célból elmondott példázatban is (Lukács XVI, 
19— 31.), szintén hozzájárult a közfelfogás megerősítéséhez. 
Feltűnőnek, hogyha nem egyenesen érthetetlennek kell találnunk 
azt is, hogy Pál apostol, a feltámadás hitének rettenthetetlen szó
szólója, harcolt ugyan azok ellen, akik I. Kor. XV. szerint keresz
tyén létükre kétségbe vonták —  valószínűleg éppen Plátó filo
zófiájának hatása alatt —  a halottak feltámadásának szükséges
ségét, valamint II. Tim. II, 8-ban tévelygésnek mondja azoknak 
tanítását is, kik szerint a halottak feltámasztása már megtörtént 
volna, ellenben még azokban a levelekben sem találjuk meg a 
népies felfogásnak elítélését és a lélek halhatatlanságára vonat
kozó hit és a feltámadás hite közti kizárólagos ellentét hangoz
tatását, mely leveleket a görög filozófia hatásának leginkább ki
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tett gyülekezetekhez intézett. Hallgatását csak azzal tudom ma
gyarázni, hogy a kettő között ő sem látott egymást kizáró ellen
tétet.

Mindezen íráshelyek jelentőségét, melyek már önmagukban 
véve is kétségtelenné teszik, hogy a Biblia is tud a lélek halha
tatlanságának népies hitéről, csak oly módon csökkenthetnénk 
le, ha a Szentírásra vonatkozólag szembe helyezkedünk az ú. n. 
Biblicizmus felfogásával, mely a Szentírást teljes egészében zsi
nórmértéknek tartja hit dolgában s Althaus már említett felfogá
sát fogadjuk el, mely szerint csak az bírna kötelező erővel reánk 
nézve, ami Krisztus megváltói jelentőségével elválaszthatatlan 
kapcsolatban áll. Ha már most bizonyítani tudnánk, hogy a fenti 
íráshelyek a Bibliában esetleges, csupán történeti jelentőséggel 
bíró vonásokat tartalmaznak, tehát a legszorosabb értelemben 
vett isteni kijelentés körén kívül állva pogány vagy partikuláris 
zsidó hatásokra vezethetők vissza, akkor kétségtelenül elvesz
tené ez a bibliában is megtalálható népies felfogás minden jelen
tőségét reánk nézve. Althaus azonban éppen azt az álláspontot 
foglalja el, hogy a fenti íráshelyeket figyelmen kívül hagyva is 
a lélek halhatatlanságának, —  vagy ha ezt a túlságosan filozó
fiai ízű és félreértésekre alkalmat adó kifejezést kerülni akar
juk —  a lélek tovább fennmaradásának hite a Szentírás közép
pontjával, amit Althaus „Krisztusténynek" nevez, elválaszthatat
lan kapcsolatban áll, amennyiben ez a hit azt juttatja kifejezésre, 
hogy Istenhez való viszonyunk, akár Istennel való közösséget 
jelent ez a viszony, akár pedig mint bíró velünk szemben áll 
Isten, még a halál által sem szakítható meg. Ez a mondat külön
ben már átvezet bennünket másik kérdésünkhöz, hogy t. i. minek 
tekintsük a halált a Szentírás felfogása szerint.

2. Számtalan található íráshely elsorolása helyett, azt hiszem 
már eleve elfogadhatjuk azt a tételt, hogy a halál és a megsem
misülés a Szentírás szerint nem azonos értelmű kifejezések, sőt, 
szerintem a megsemmisülés fogalma, hogy t. i. valami, ami Isten 
alkotó kezéből kikerül, maradék nélkül nemlétezővé válhatnék, 
ellenkezik a Szentírás egész szellemével. Felfogásom szerint 
egyedül írásszerű az, ha a halált mint átváltozást, a lét formájá
nak megváltozását fogjuk fel. Még az emberi test is olyan érték 
az Alkotóra nézve, hogy azt csak ideiglenesen engedi porrá 
lenni, de ha eljön az óra, melyet egyedül az Alkotó tud, Krisztus 
megdicsőült testéhez hasonló újult alakban a testet is új, töké
letesebb, végleges létformához juttatja az alkotó Isten akarata. 
Ez az a kizárólagosan a Krisztuson alapuló hitből táplálkozó 
keresztyén reménység, amelyre semmiféle emberi spekuláció 
eljutni nem tudott s amelyet semmi emberi gondolkodás mással 
helyettesíteni nem tud.

Ha azonban, szerintem, még a testtel kapcsolatban sem be
szélhetünk az Írás alapján megsemmisülésről, annál kevésbé tar
tom megengedhetőnek, ha a lélekkel kapcsolatban alkalmazzuk 
a „megsemmisülés" szót. Erre még sokkal inkább, mint a testre,
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vonatkoztathatjuk R. Ottó szavait, melyeket Althaus könyvének 
széljegyzetében találunk (198.oldal): „A halál az életnek és nem 
a nemlétezésnek ellentéte." „A lélek nem a nemlétezésbe merül, 
hanem a halálba, vagyis életfunkcióinak megszűnésébe." Határo
zottan írásellenesnek tartom azt az állítást, hogy csak az kezes
kednék további fennmaradásunkról, ha Istennel közösségre ju
tottunk, ellenben azokra nézve, akik az Istennel való közösség 
elől elzárkóztak, a halál egyértelmű volna a megsemmisüléssel. 
Teljesen igaza van Althausnak, midőn azt mondja, hogy „Az én 
tudatának kialvása menekülés volna a nyomorúság végtelen 
mélységéből", s helyes Bezzel meglátása is, aki ezt állítja: 
„Hiszen a gonosznak végessége egyértelmű volna a megvál
tással."

Mindezeket összefoglalva Stangeval ellentétben Althaus fel
fogását tartom helyesebbnek és írásszerűnek, aki szintén tiltako
zik ugyan a kijelentés és a filozófia, tehát az emberi spekuláció 
összekeverése ellen, de megállapítja egyúttal, hogy a lélek filo
zófiai meghatározásán kivül van egy teljesen az íráson alapuló 
theológiai lélekfogalom is, mely a lelket Istenhez való viszonyban 
a halál után is létezőnek tekinti. A lélek szó helyett mondhatunk 
itt mást is, pl. szellemet, vagy szívet, mint a Biblia is sokszor 
egymással felváltva, teljesen azonos értelemben használja e ki
fejezéseket az ember lényegének megjelölésére, vagy használ
hatjuk a jelenkori nyelvhasználatnak inkább megfelelő „én", 
vagy „személyiség" szót; a „halhatatlanság" kifejezés helyett is 
mondhatunk „továbbfennmaradást", vagy vehetünk bármi más 
hasonló kifejezést, a szavak egyáltalán nem fontosak, hanem 
csupán a lényeg, ez pedig az, hogy nem emberi kitalálás, és nem 
is mint Künneth kijelenti, az önistenítésnek jele az, ha mi a lélek 
halhatatlanságáról beszélünk s ez alatt azt értjük, hogy az em
ber Istennel szemben létezni soha meg nem szünhetik. Szerin
tünk tehát az örök élet hite mellett önálló jelentősége van a to- 
vább-létezés gondolatának is, anélkül, hogy e kettő egymással 
ellentétet képezne, vagy egyik a másikat teljes egészében pótolni 
tudná. Existenciánk tovább fennmaradása még nem az, amit a 
Biblia örök életnek nevez, de az örökélet fogalmába, meggyőző
désem szerint, a Biblia beleérti a tovább élés gondolatát is. Ennek 
bizonyítására itt csak a két legfontosabb íráshelyet idézem: Róm. 
VIII, 38— 39. „ . . .  sem halál, sem élet. . .  nem szakaszthat el min
ket az Istennek szerelmétől. . továbbá: I. Thess. V, 10. „Aki 
meghalt értünk, hogy akár ébren Vagyunk, akár aluszunk, együtt 
éljünk ővele." Lásd továbbá: I. Ján. V, 12., János ev. III, 36. V, 
24. X, 28. XVII, 3. Filippi I, 21— 23. stb. Az örökélet ezek sze
rint a Krisztusban élőknek jelenvaló tulajdona, melyet senki és 
semmi el nem vehet tőlük, a halál pedig számukra nem megsem
misülés, hanem hazatérés, elköltözés, még inkább, mint az itt a 
földi életben lehetségessé válik, „Krisztusnál levés", vagy álom, 
addig is, amíg Krisztus majd elváltoztatja a mi nyomorúságos 
testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez. (Fii. III,
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21.) Aki ellenben nem találja meg azt, aki nékünk az „Üt, Igaz
ság és Élet“ , s akin kívül más név nem adatott, mely által kellene 
megtartatnunk, azt a halál sem takarhatja el Isten bírói szeme 
elől s nem szakíthatja ki az ő bírói kezéből.

Ez a szentírás világos tanítása. Ezen kívül csak képeket ta
lálunk az isteni kijelentés okmányában halál utáni sorsunkra 
vonatkozólag. Ha tehát valaki ennél többet akar mondani, akár 
a lélek halhatatlansága mellett, akár ez ellen foglal egyébként 
állást, abba a veszélybe jut, hogy emberi elgondolásokat kever 
össze azzal, amit Isten bölcsesége jónak látott felfedni előttünk 
s így mindaz, amit hirdet, nemhogy jobban bele világítana jö 
vendő sorsunkba, hanem inkább arra szolgál, hogy az emberi 
spekuláció útvesztőibe csalogassa azokat, akik kíváncsiságuktól 
vagy önhittségüktől hajtva szeretnék fellebbenteni az isteni tit
kok fátyolét.

Büki Jenő
mekényesi lelkész.

Vasárnapi és ünnepi beszéd-vázlatok. 

Milyen az igazi felebaráti szeretet?
Szentháromság utáni 13. vasárnapra. Délelőtt.

Lukács 10, 23—37.

„Tudom, hogy a föld szenvedés hazája1', —  mondja egyik 
szép egyházi énekünk (388); vagy mint a régiek nevezték: sira
lom völgye. A mi korunkról talán még fokozottabb mértékben 
elmondható ez. Egymással találkozván s egymás sorsa, hogyléte 
iránt érdeklődvén, alig hangzik az ajkon más, mint panasz, meg 
panasz. Az egyiket a megélhetés nehézségei keserítik, a másik 
talán a betegség kínjait hordozza. Itt a szegénység, nélkülözés 
küzdelmeit vívják, amott a békétlenség, viszály dúlja fel a csa
ládok és lelkek nyugalmát. Szűkebb körű, egyéni életünk mellett 
aztán mennyi fájdalmas jelenséggel találkozunk a társadalmi té
ren; s minő áldatlan, szomorú állapotok uralkodnak a felekeze
tek közötti viszonyban. Az állami élet telítve van robbanásra 
kész feszültséggel, súlyos megoldatlan problémákkal. A népek 
és nemzetek sorsa, jövője —  az egymás iránti gyűlölet forgata
gában —  kétes értékű, bizonytalan alapokon nyugszik. Amerre 
nézünk, mindenütt leverő, gyászos tünetek és események. Mi 
volna mindezeknek a gyógyszere? Amint az eredetük más és más 
okra vezethető vissza, bizonyos, hogy ennek megfelelően az or
vosságuk is többféle. Mégis van egy közös eszköz, melynek 
minden nyomorúságok és visszásságok megszüntetésében, vagy 
legalább is enyhítésében nagy szerep jut. S ez a könyörület, az
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irgalmasság: a szeretet. Ennek a szeretetnek a példaképét állítja 
elénk Jézus a mai evangélium samaritánusában. Figyelmünket reá 
irányítván s történetét elemezvén vizsgáljuk: Milyen is az igazi 
felebaráti szeretet?

1. Általános, vagyis mindenkire kiterjedő. Az a samaritánus 
nem kérdezi, nem kutatja: ki az a szerencsétlen, aki ott előtte az 
út porában vérbe fagyva fekszik. S mikor odaér hozzá és föléje 
hajolva ellenségére ismer benne, nem fordul el tőle; hanem kö- 
nyörületességre indul. Ma sokan azt nézik, mielőtt kezüket segí
tésre nyújtanák, hogy kicsoda az illető: milyen felekezetű, mi
lyen nemzetiségű? Ha „kebelbeli“ , segítenek rajta, adnak neki; 
de ha más vallású, szívtelenül, hidegen elfordulnak tőle. S akár
hányszor még cselédnek, munkásnak sem hajlandók alkalmazni. 
A könyörületük egy szűk körre szorítkozik; azon túl a felebaráti 
szeretet követelményei iránt érzéketlenek. Sőt felekezeti elfo
gultságukban és türelmetlenségükben egyesek odáig mennek, 
hogy —  nemcsak hogy elzárkóznak a másvallásuak segítése elől, 
hanem —  még az azoktól kiinduló szeretetet is visszautasítják. 
Olvastam egy plébánosról (Harangszóban), aki egy sáros őszi 
estén az utcán megcsúszott s elesett; oda sietett hozzá a helybeli 
református ifjúsági egyesületnek egy tagja, hogy felemelje. De 
mikor a plébános ráismert, nem fogadta el a református legény 
felkínált segítségét. Óh milyen szűkkeblű, milyen korlátok közé 
szorított ami korunk szeretete; milyen messze esünk mi attól a 
samaritánustól, aki az irgalom gyakorlásában nem tett különb
séget, személyválogatást.

2. Gyors. Mikor az úton menvén odaért, nem habozik, nem 
gondolkodik sokáig, hogy mittevő legyen, hogy segítsen-e? 
Látja a bajt, szükséget; s ez neki elég. Szent leckénk új mondat 
nélkül egyszerű „és“ szócskával fűzi az előzőhöz: és hozzájárul
ván . . .  Ki lehet olvasni ebből, hogy gyorsan, sürgősen, tétová
zás nélkül cselekedett. Minden fontolgatás, időveszteség végze
tes lehetett volna arra a szerencsétlenre: talán elvérzik. A fele
baráti szeretet gyakorlásában, a szenvedőkön, szükölködőkön 
való segítésben sokat számít a gyorsaság. Azért mondja a pél
dabeszéd: „Kétszer ad, ki gyorsan ad“ . Sokan, úgy egyesek, mint 
testületek, előbb alaposan meghányják-vetik a dolgot, összeül
nek tanácskozni, hogy mit s hogyan cselekedjenek; közben a 
nyomor szedi áldozatait. Egy anekdota szerint valamelyik operá
ban a kórus teljes negyedórán át fújja a mentő dalt: „A gróf 
úr, a gróf úr a vízbe fül, mentsük meg őt“ ; miközben a gróf úr 
akár tízszer is belefuthat a vízbe. „Légy résen!" —  mondja a 
cserkész jelszó. Ha szerencsétlent látsz, aki reád szorul; ha az 
ínség feléd emeli kiaszott kezét, ha ajtódon az emberbaráti in
tézmények segélykérőn kopogtatnak:ne tanakodj, ne halogasd 
a segítséget. A könyörületnek, irgalmasságnak nincs nagyobb 
ellensége, megölője, mint a „majd". Most, azonnal! ■

3. Készséges. Nem várja meg a samaritánus, hogy az a 
szerencsétlen előbb könyörögjön hozzá: magától önként megy
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a segítésére. A pap és lévíta példájától sem engedi megtévesz
te tt  s eltántoríttatni magát: hanem könyörülő szívének a sugal
latát követve minden felszólítás és kérés nélkül s minden rossz, 
takaródzóul felhasználható példa ellenére is szíves örömest 
ajánlja fel szolgálatát, segítségét. Milyen ritka ez a készséges 
szeretet és előzékenység mi közöttünk! Sokan ha segítenek is, 
megvárják, hogy előbb instanciázzanak náluk; maguktól nem 
vesznek tudomást a bajról s nem akarják meglátni a szükséget. 
„Ha tudtam volna, de nekem nem szólt senki sem; ha hozzám 
fordult s kért volna, szívesen megtettem volna"; —  hányán búj
nak e lelketlen s hamis ürügy mögé. Tudd meg, hogy éppen a 
legigazibb és segítésre legméltóbb szükség rendszerint a legsze
mérmesebb. Inkább tűr, szenved tovább; de szégyenli nyomorát, 
sebeit a nyilvánosság elé vinni s azok mutogatásával maga iránt 
szánalmat, részvétet kelteni. Viszont vannak, akik meg a mások 
könyörtelenségét, szeretetlenségét használják fel takaróul: „Ez 
sem adott, az sem adott, pedig tőlük jobban kerülne; miért adjak 
éppen én?"

4. Áldozatkész. A samaritánus olajat és bort tölt annak a 
rablók által kifosztott és megsebesített embernek a sebeibe. Pe
dig arra az olajra és borra még neki magának is szüksége lehe
tett volna. De még tovább megy: a tulajdon barmára ülteti fel s 
úgy viszi —  maga mellette gyalogolván —  a legközelebbi ven
dégfogadóba. Tehát lemond szükséges úti készletéről; lemond a 
saját kényelméről is: csak hogy segíthessen. Tudsz-e te lemon
dani valamiről, hogy azzal máson segíthess? Fel tudod-e kényel
medet áldozni, hogy másnak szolgálatára lehess? Bizonyára hal
lottátok, vagy olvastátok, hogy a németek —  még leggazdagab
bak és legtehetősebbek is —  hetenként egyszer csak egy tál ételt 
esznek; a többi szokásos fogásról lemondanak, hogy az ily mó
don megtakarított összeget a köz céljaira áldozzák. Ha ez a szel
lem uralkodnék bennünk, akkor nem lehetne annyiszor hallani: 
„Magamnak is kell, amim van; adjanak a vagyonosabbak; én 
tőlem nem telik". Tudod-e, hogy a jótékonysághoz nem annyira 
pénz szükséges, mint inkább szív s a szükölködőkön, szenvedő
kön való segítés nem a vagyonon múlik, hanem a jóakaraton, 
készségen. Szegény asszony két fillére.

5. Kitartó. Mikor a samaritánus tovább megy, pénzt ad a 
gazdának, hogy viseljen gondot a betegre; s ha nem futná belőle 
mindenre, visszatérőben megadja neki. Nem elégszik meg tehát 
azzal, hogy biztos fedél alá juttatja: most már megtette a köte
lességét, most már vegye át tőle a gondoskodást más; hanem 
továbbra is szívén viseli a sorsát. Milyen sokunkat megszégyenít 
az ő kitartó szeretetével ez a samaritánus. Mi ha áldozunk is jó 
tékony célra, ha könyörülünk is a reá szorulón, milyen hamar 
belefáradunk a jól-tevésbe. Legtöbbször csak pillanatnyi fellob- 
banás, szalmaláng a mi másokat felkaroló és támogató szerete
tünk. Ügy néha-néha meghatódunk és elérzékenyedünk a nyo
mor és szerencsétlenség láttán s megnyílik a szívünk, meg talán
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az erszényünk is; de aztán a felbuzdulásnak mihamar vége. Leg
nagyobb bajunk nekünk, magyaroknak minden tekintetben, így 
a jótékonykodás terén is, hogy nem tudunk kitartani. Hevülni, 
lelkesedni; ha a sors úgy hozza, könnyezni is tudunk: de kitartás 
nincs bennünk. Sok nemes ügynek, sok szépen indult kezdetnek 
volt a sírásója és temetője a kitartásnak ez a hiánya. Pedig csak 
a kitartás tud nagy eredményeket elérni. Nézd a vízcseppet; mi
lyen parányi semmi az: de csakori csepegésével, kitartással még 
a kőbe is tud lyukat vájni.

6. Önzetlen. Az a samaritánus nem várhatta azt, hogy jósá
gáért előbb-utóbb jutalmat kap. Hiszen pártfogoltja szegény 
volt; más különben nem utazott volna egyedül azon a közismer
ten veszedelmes jérikói utón. Amit tesz, tehát a viszonzás, visz- 
szafizetés reménye nélkül teszi. Jó cselekedetéből hiányzik az 
önzés. Tudunk-e mi így jót cselekedni?! Hányat vezet közöttünk 
jótékonykodásában is a magyar közmondásszerű elv: „Kéz kezet 
mos; adok, hogy adj“ . A könyörületességet, irgalmasságot leg
többször üzleti befektetésnek szánjuk, melynek a kamataira szá
mítunk. Még amikor nem is valljuk be, vagy talán csakugyan 
nem is gondolunk reá; de mikor hálátlanságról panaszkodunk: 
azzal eláruljuk, hogy jótékonyságunkban mégis volt valami ön
zés, számítás. Azt mondja Jézus: „Mikor alamizsnát osztogatsz, 
ne tudja a te balkezed, mit cselekszik a jobb kezed" (Máté 6, 3). 
Élő gyönyörű például pedig elénk állítja a samaritánust. —  Mit 
tehetnénk szebbet, jobbat, mintha a példát követjük is s meg
fogadjuk az Úrnak ahhoz a törvénytudóhoz, de közvetve mind
nyájunkhoz is intézett szavait: „Eredj el, és te is aképen csele
kedjél!"

Kiss Samu
nagybarátfalui lelkész.

A megigazulás útja.
Szentháromság utáni 13. vasárnapra. Délután.

Gál. 3, 15—22.
A vallás az embernek Istenhez való viszonya; célja pedig 

hogy ezt a viszonyt minél teljesebbé és tökéletesebbé tegye. S 
mert Isten lényegének egyik legfőbb vonása az igazságosság, 
amellyel bibliai értelemben együtt járnak egyéb tulajdonságai is, 
mint jóság, irgalmasság, szeretet: ez a viszony az ember részé
ről az igazság betöltésével nyer valóságot. Azért mondja Jézus 
boldogoknak az igazságot éhezőket és szomjuhozókat (Máté 5, 
6); s azért állítja az ember elé fő feladatul az Isten országának 
és igazságának keresését (Mt. 6, 33). Azért intenek az apostolok 
is folytonosan az igazság követésére és szeretetére (Gál. 3, 1; 
Efez. 4, 15; I. Tim. 6, 11; Pét. 2, 24). Isten igazságának és az 
ember igazságának a találkozásában éri el e-szerint a vallás a 
maga teljességét; s ebben a teljességben a legfőbb boldogságot,
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az üdvösséget. De az ember igazsága, bibliai nyelven úgy is 
mondhatjuk: az ember isteni képmása a bűn miatt megromlott s 
vele az Isten és az ember közti eredeti zavartalan viszony is fel
bomlott. —  Miképp állítható az újra helyre? Vagyis mi a meg- 
igazulás útja?

1. Kegyelemből. Ábrahámnak ígéret által ajándékozta Isten 
az örökséget, —  mondja Pál. Ez az örökség, melyre Ábrahámot 
Isten bűnös környezetéből el- s kihívta: Kánaán földje volt.Reánk 
nézve pedig ez az örökség az a lelki Kánaán, melybe a bűnből 
való kiszakadásunk és szabadulásunk után jutunk: az örök bol
dogság, örök üdvösség ama hazája, melynek a földi Kanaán csak 
előképe, kiábrázolója volt. —  Isten ezt az örökséget úgy „aján- 
dékozta“ Ábrahámnak. Neki arra semmi jogcíme, érdeme nem 
volt. Az üdvösség elnyerésére épp így nincs nekünk sem érde
münk. Istentől azt mi is ingyen, készen kapjuk. Mintahogy mikor 
ennek a földi életnek a szükségleteivel naponként bőven ellát; 
minden veszedelem ellen megoltalmaz és minden gonosztól meg
véd és megőriz: azt is mind az Ö atyai isteni jóvoltából és irgal
masságából cselekszi, a-nélkül, hogy arra érdemes, vagy méltó 
volnék: azonképpen s még inkább Isten kegyelmi ajándéka az 
örök élet is (Róm. 6, 23.). Hitvallási irataink nyomatékosan 
hangsúlyozzák is, hogy mi csupán kegyelemből, Isten ingyen 
való kegyelméből igazulunk meg.

2. A törvény nélkül. Isten nem azért adta a törvényt, hogy 
vele az Ábrahámnak tett ígéretet és áldást semmissé, hatályta
lanná tegye. Hiszen az az ígéret testamentomi ígéret volt, ame
lyet Isten esküvel is megerősített (I. Móz. 22, 16). S ha az em
bernek megerősített testamentomát mindenki sérthetetlennek 
tartja: ahhoz hozzá nem ád és abból el nem vesz: Isten a saját 
ígéretét, testamentomát maga tenné erőtlenné?! Pál apostol azt 
akarja ezzel mondani a galáciaiaknak, kik közt zsidós, cerimo- 
niális szokások kaptak lábra: Ne gondoljátok, hogy a törvény 
több az Isten ígéreténél s hogy a törvény cselekedeteiből ti a ma
gatok erejéből és érdeméből elnyerhetitek a kegyelmet, üdvös
séget. Ma is időszerű ez a figyelmeztetés. Mert napjainkban is 
vannak, akik úgy gondolkodnak, hogy holmi külsőségekkel: b ö j
töléssel, bucsujárással, alamizsnálkodással, vagy bármi más jó 
cselekedettel eleget tehetnek az Isten előtti megigazulás köve
telményének. Pedig ha mindent megtettünk is, —  mondja Jézus, 
csak haszontalan szolgák vagyunk (Luk. 17, 10).

De hát akkor mire való a törvény? —  kérdezhetné valaki; 
vajjon  az Isten Ígéretei ellen van-e az? Távol legyen! A tör
vény hogyha nem is áll felette s így nem léphet helyébe az ígéret
nek: azért annak is megvan a maga rendeltetése. A bűnök okáért 
adatott. Vagyis hogy az ember előtt feltárja bűnösségét; mint
egy tükröt tartson eléje: Nézd ilyen vagy. Te azt hiszed, hogy 
mert egy-két jótettet véghez vittél, egy-két könnyet letörültél; 
egyszer-másszor megjelentél az Isten házában, vagy odahaza elő
veszed néha-néha a bibliát és imádságos könyvet: most már gaz-
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dag vagy erényekben, jócselekedetekben; most már a te igazsá
godnak semmi hiányossága nincs. Nézz bele a törvény tükrébe 
s meg fogsz ijedni a képtől, mely eléd tárul; mert ez a kép a te 
nyomorult, nyavalyás, szegény, vak és mezítelen voltodról beszél. 
De éppen ebben van a törvénynek a jelentősége. Mert amikor 
ráeszméltet a mi szánandó voltunkra és siralmas, kárhozatos hely- 
zentünkre, amelyben a mi bensőnkben is felsír az apostol gyötrel- 
mes panasza: Óh én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg en
gem e halálnak a testéből (Róm. 7, 24), —  akkor bűnösségünk 
érzetének a fölkeltésével és semmiségünknek, érdemetlenségünk- 
nek a beismerésével segít keresni másutt és másban a megigazu- 
lás útját. így vezet el a törvény Krisztusra, hogy a Benne való 
hit által igazuljunk meg (24. vers).

3. Tehát hitből. Az írás mindeneket bűn alá rekesztett, hogy 
az ígéret a Jézus Krisztusban való hit által adassék a hívőknek. 
Isten Ábrahámnak és az ő magvának tette az Ígéretet, hogy ben
ne megáldatnak a föld minden nemzetségei (I. Móz. 22, 18.). 
Nem többekről szól az ígéret, hanem egyről, aki a Krisztus. Isten
nek az áldása, kegyelme, üdvténye az egy Krisztusban, vagyis 
egyedül a Krisztusban valósult meg a maga teljességében. Mi 
csak őbenne, Ő általa lehetünk annak a részeseivé. Krisztussal 
pedig csak hitben tudunk összeforrni és az ő  érdemét csak hit 
által sajátíthatjuk el. Végeredményben ez a hit sem tőlünk van; 
mert hiszen mint Luther mondja: saját értelmemmel, vagy erőm
mel nem tudnék a Jézus Krisztusban, az én Uramban hinni, sem 
Őhozzá jutni, hanem a Szentlélek hivott engem az evangélium 
által. . .  Tárd fel szívedet ez előtt az evangélium előtt. Mikor az 
Isten igéjét olvasod,vagy hallgatod, a Szentlélek kopogtat szi
vednek ajtaján. Az evangéliummal a Lélek a hitnek magvát 
akarja elültetni,beleplántálni a szívedbe. Az már aztán tőled függ, 
hogy befogadod-e azt a magot, vagy ellenállsz neki. Ezen a pon
ton válik az üdvösség kérdése személyes, egyéni ügyeddé; s eb
ből a szempontból vagy felelős a megigazulásodért.

Evangélikus vallásunknak alapvető, központi tanítása ez a 
kegyelemből hit által való megigazulás tana. Tagadhatatlan, hogy 
van ebben megalázó, szomorú mozzanat; de van fölemelő,boldo
gító vonás is. Megalázó és szomorú, amikor érdemetlenségünk 
tudatára ébreszt s bűnbánó törödelemmel porba roskaszt; de mi
lyen fölemelő és boldogító, amikor a kegyelmes Isten lehajol 
hozzánk, hogy az ő  szent Fiában s a Benne való hit által oda 
öleljen bennünket atyai keblére! Milyen fölemelő és boldogító, 
amikor Krisztusnak bűneinkért magára vett megváltói érdeméért 
igaznak fogad el bennünket; s mi ezen nekünk tulajdonított igaz
ságnak az Isten igazságával való találkozásán s e találkozásban 
a Vele való viszonyunk helyre állításán érzett örömmel zengjük 
a megváltott, megigazult lelkekkel a mennyei halleluját: „Szent, 
szent, szent a mi Istenünk!"

Kiss Samu
                 nagybarátfalui lelkész.
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Könyörgés — hálaadás.
Szentháromság utáni 14. vasárnapra. Délelőtt.

Lukács 17, 11— 19.

Egy keleti monda két angyalról beszél. Az egyik a könyör
gés, a másik a hálaadás angyala volt. Mindkettő elhagyta a 
mennyországot, hogy összegyüjtsék az emberek imádságait és 
felvigyék Istenhez. Mindkettő kezében egy edény volt erre a 
célra. A könyörgés angyalának csakhamar megtelt az edénye, 
úgy, hogy már alig bírta vinni, míg a hálaadás angyalánk edénye 
majdnem üresen maradt.

Mennyire hű kifejezője ez a monda a valóságnak. Az emberi 
szívek tele vannak kéréssel, de a legtöbb szívből hiányzik a hála 
érzése. Igaz, van okunk a kérésre, de még inkább a hálaadásra! 
Ha a maga mélységében átéreznénk, mit tett értünk Isten és mi
lyen kegyelmes most is állandóan hozzánk, annyira el lennénk 
foglalva a hálaadással, hogy nem is lenne időnk a kérésre. Ná
lunk fordítva van. Szüntelen csak kérünk, hálát adni meg elfe
lejtünk. Pedig az Ür nemcsak arra bátorít fel bennünket: „Kér- 
jetek!“ (Máté 7, 7; Lukács 11, 9.), hanem azt is üzeni: „Minden
ben hálákat adjatok!" (I. Thess. 5, 18.) —  Erre int minket mai 
evangéliumunk is.

1. Szentleckénk első intése: „K érje tek !" Azt is láthatjuk, ér
demes az Űrtő l kérni, mert néki van hatalma adni. ő  kérésünket 
tudja teljesíteni. Csodát tud tenni. Velünk is. Általunk is.

Csodát tett az Ür a 10 bélpoklossal.
A bélpoklosság egykor Keleten elég gyakori betegség volt. 

Fekélyek lepték el a testet. A beteg gyógyulásra nem igen szá
míthatott. Állapotát súlyosabbá tette a betegség ragályos volta, 
ami miatt ki volt zárva a társadalomból. El kellett hagynia csa
ládját, környezetét és a külön e célra készített betegházakban 
élhette csak tovább szomorú életét és várhatta esetleges gyógyu
lását vagy a halált. Elképzelhetjük, hogy a bélpoklosok képesek 
lettek volna a legnagyobb áldozatra is, csakhogy meggyógyul
janak.

Egyszer 10 ilyen nyomorult ember betegségével Jézushoz 
fordult. A legjobb Orvoshoz, aki mindenkin tud segíteni. Nem 
mertek közelébe menni, „távol megállának" (12. v.). Érezték 
tisztátalan voltukat; tudták, hogy méltatlanok a segítségre, mégis 
reménykedve kérték az Urat: „Jézus, Mester, könyörülj raj
tunk!" Egyek voltak a betegségben, egyek a kérésben. Megvolt 
köztük az összhang! Egyformán könyörületességre szorultak. 
Egymásért is könyörögtek. Kérésük meghallgatásra talált. Jézus 
nem haladt el mellettük közönyösen, ö  a betegséget a szívével 
nézi. Mások baját átérzi. Jó annak, aki Vele találkozik és sorsát 
isteni kezébe teszi. így cselekedtek a bélpoklosok. Bizalommal 
Jézusra bízták magukat. Az Ür egyszerűen kiadta nékik az uta
sítást: „Elmenvén, mutassátok meg magatokat a papoknak. És
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lön, hogy míg odamenének, megtísztuíának." (14. v.) Ha a bél- 
poklosok nem hittek volna az Ürban, nem teljesítették volna pa
rancsát, de nem is gyógyultak volna meg. Hit nélkül nem tör
ténhetik csoda. A hit viszont teljes engedelmességet követel.

Jézust, a mennyei Orvost keressük fel mi is minden bajunk
kal! Jézus már keres minket, tévelygő juhokat. Ha felismerjük 
betegségünket, mi is keressük Öt és boldogok leszünk, ha Eléje 
járulhatunk és segedelmét kérhetjük. Te talán úgy érzed, test
vérem, hogy nem vagy beteg? Testileg esetleg nem, de lelkileg 
igen. S tudod-e, hogy a test betegségénél veszedelmesebb a 
léleké?

Ahol betegség van, ott orvosra van szükség éspedig olyan 
orvosra, aki a betegséget felismeri és annak nemcsak a tüneteit 
szünteti meg, hanem a gyökerét is eltávolítja. Krisztus ilyen Or
vos! Néki nincs szüksége megfigyelésre, hosszadalmas kezelésre. 
Az első látásra felismeri a betegséget és gyorsan és tökéletesen 
gyógyít.

Testi betegségünkkel ahhoz az orvoshoz fordulunk, akiben 
bízunk. Az orvos is könnyebben tud azon a betegen segíteni, aki 
bizalommal viseltetik iránta. De a legkitűnőbb orvos is követhet 
el hibát, okozhat csalódást. Jézusnál ez nem fordulhat elő! Jézus
ban feltétlenül bízhatunk, Benne nem csalódhatunk. S milyen jó, 
hogy Őt mindenki kérheti! Bármilyen rendű, rangú, fajú ember 
könyöröghet segedelméért. Mindenütt jelen van, mindenkihez 
közel van és mindenkinek szól biztatása: „Kérjetek!" —  A 10 
bélpoklost földi életében gyógyította meg. Ezzel és életének 
minden mozzanatával arról tett tanúságot, hogy isteni szeretet 
lakozik szívében. Ez a szeretet hozta a földre, ettől a szeretet
től indíttatva szenvedett és halt meg értünk. Jézus mindent meg
tett, hogy nékünk ne kelljen nyomorultul élnünk és reménység 
nélkül meghalnunk. „Betegségeinket ő viselte és fájdalmainkat 
hordozá, . . .  megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vét
keinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel 
gyógyulánk meg.“ (Esaiás 53, 4— 5.)

Testvérem! Magad is megállapítod, hogy beteg az emberi
ség. A napilapok állandóan a válságról írnak. Olyan sokáig tart 
a válság, hogy egészen megviseli az emberek idegzetét. Vezető 
politikusok heteken, hónapokon át tárgyalnak, hogy valamikép
pen megtalálják a válságból kivezető utat. Kisebb „műtétektől" 
sem riadnak vissza, de mintha maguk is félnének a teljes gyó
gyulástól. Akik ezt őszintén kívánják, azok is kudarcot valla
nak. Vajha a kudarcok sorozata arra indítaná már az embereket, 
hogy a legjobb Orvoshoz, Jézushoz fordulnának. Elhihetetek, a 
nemzetközi tárgyalások sokkal nagyobb eredménnyel végződné
nek, ha a tárgyaló felek, akik emberileg a beteg emberiség sor
sát intézik, de maguk is bele tartoznak ebbe a beteg társada
lomba, együtt könyörögnének az Úrhoz: „Jézus, Mester, könyö
rülj rajtunk!" Több hitet és több imádságot, akkor szűnik a vál
ság! A világválság tulajdonképpen lelki válság. Ki segíthetne
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más, mint a lelkek orvosa: Krisztus? Azért nincs megoldás, mert 
az emberek maguk erőlködnek, a helyett, hogy Krisztus segedel
mét kérnék és igénybevennék. Azt mondja az Ür: „Kérjetek!"

2. De azt is üzeni: „ Hálákat adjatok!"
Azt még csak megteszik az emberek, hogy kérnek. Kérésük

kel sokan ostromolják az eget. De mit kérünk? A lélek szükség
letei nem igen szerepelnek imádságainkban. Legtöbbször csupán 
a testre tartozó dolgokért esedezünk. Szabad kérni ezeket is. 
Miért ne könyöröghetne pl. a beteg gyógyulásért? A bélpoklosok 
is testi gyógyulást kértek és kaptak. Urunk a kérést megengedi, 
sőt arra biztat is. Kérhetünk, de a teljesítést bízzuk teljesen az 
Ürra. Ő tudja, mi szolgál javunkra. Helytelen kéréseinkkel is 
megszomoríthatjuk az Urat, de még inkább hálátlanságunkkal.

A bélpoklosokkal senki sem tudott volna nagyobb jót tenni, 
mint Jézus, egy kivételével mégis hálátlanok voltak. Egyek vol
tak a könyörgésben, de nem voltak egyek a hálaadásban. Mintha 
az egészséges emberek között nem lehetne összhang!? Hát csak 
a nyomorúság tud összekovácsolni? —  A bélpoklosok története 
sokszor megismétlődik. A hálátlanság általános emberi tulajdon
ság. Te, aki ítélkezel a 9 meggyógyult bélpoklos magatartása 
felett, tekints magadba! Mindig hálás vagy? Tudsz-e hálás lenni 
a mindennapi kenyérért, a ruházatért, a napsugárért, az esőért? 
Hálás vagy-e a magad és övéid egészségéért? Hálás vagy-e gyer
mek a szüleidért, szülő a gyermekedért? Hálás vagy-e mindenért 
Istennek? Még a vesszőzésért is, mert azzal is javadat akarja?! 
Hálás vagy-e Istennek az Ő legnagyobb ajándékáért: Krisztusért? 
Tudod-e, hogy Isten őbenne Önmagát adta? Adta, hogy minden 
ember kigyógyuljon a legátkosabb betegségből: a bűnből! Lá
tod, milyen kegyelmes az Isten? Nem akarja a bűnösnek halálát; 
tiédet sem, enyémet sem! Örök élettel akar minket megajándé
kozni a Krisztusban. Fogadd el Krisztust! Ha megteszed, akkor 
látod, hogy Krisztus nélkül beteg voltál és tapasztalod, hogy 
Krisztus meggyógyítja lelkedet, megadja üdvösségedet. Gondolj 
hálával az Ürra! Háládat úgy róhatod le, ha Néki adod magadat.

A bélpoklosok közül egy, „mikor látta, hogy meggyógyult, 
visszatére, dicsőítvén az Istent nagy szóval; és arccal leborula az 
ö  lábainál, hálákat adván Néki". (15— 16. vk.) —  Ennek az egy
nek a példáját kövesd! Menj Jézushoz betegségeddel, roskadj 
keresztfája alá bűneiddel! Tekints hittel a Megfeszítettre és kö
nyörögj: „Jézus, könyörülj rajtam!" Hidd el, kérésed meghall
gatásra talál, meggyógyít az Ür. De ott a keresztfa alatt légy 
tele hálával is, hogy Krisztus miattad, helyetted és éretted meg
halt. Hálából tégy egy szent fogadást. Fogadd meg, hogy mindig 
az Urat dicsőíted, mindig Őt szolgálod! így mondhatja el Jézus 
rólad is: „A te hited téged megtartott." Ámen.

Baráth Pál
nemescsói lelkész.
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A test és lélek harca.
Szentháromság utáni 14. vasárnapra. Délután.

Galata 5, 16—24.

Mai evangéliumunk elénk állította a mennyei Orvost: Jézust. 
Jézus minden betegségből meggyógyít minket. De csak a beteg 
érzi a gyógyítás szükségét. Szeretném hinni, hogy ti mindnyájan 
érzitek, hogy betegek vagytok, hogy Jézus gyógyítására rászorul
tok. Aki közületek délelőtt egészségesnek gondolta magát, mos
tani szentleckénk hallásakor csak érezte, hogy nála is baj van. 
Az Ige szinte fejünkre olvasta bűneinket. Jaj annak, akinek a 
szíve egyik bűn említésénél sem dobbant meg, aki azt hiszi, hogy 
nála minden rendben van! Ez az igehirdetés is arról akar meg
győzni, hogy szükséged van a mennyei Orvosra: Krisztusra.

Krisztus nélkül vesztes leszel abban a harcban, melyet önma
gaddal szemben kell megvívnod. —  A harc az ember lényének 
kettősségéből ered. „A test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig 
a test ellen; ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat 
cselekedjétek, amiket akartok.1' 17. v. —  Még sohasem voltál 
úgy, testvérem, hogy cselekedeted után szégyenkeztél és azzal 
mentegetted magadat: „Igazán nem akartam. Azt hittem, más
képp üt ki a dolog.11 A bűnt eleinte nem akarja senki. A jobbér- 
zésűek különösen hadakoznak ellene. A lélek tiltakozik a bűn 
elkövetése ellen! Ha mégis megtörténik a bűnbeesés, megszólal a 
lelkiismeret. De csak egyszer nehéz elbukni. Aki lejtőre kerül, 
csúszik lefelé. A lelkiismeret szava mindig halkabb, majd elné
mul. Az ember beleun a harcba, enged a testnek. Pedig ahol a 
test a lélek felett uralomra jut, ott az emberi élet fája csak a 
test gyümölcseit teremheti. Igénk felsorolja a test cselekedeteit. 
„Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság . . . “ 19— 21. vk.

Mennyi található meg ezek közül a mi életünkben? Pedig 
„akik ilyeneket cselekszenek, Isten országának örökösei nem 
lesznek.11 (21. v. b.) De a földi életet is teljesen megrontja a bűn. 
Hogy tönkre ne tegyük földi életünket és el ne játsszuk üdvös
ségünket, kössük életünket Krisztushoz!

A Krisztushoz tartozás egyik jele a test vágyainak megta
gadása. „Akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulatai
val és kívánságaival együtt.11 (24. v.) „A testnek kívánságát vég
hez ne vigyétek.11 (16. v. b.) A vágy sodorja az embert bűnbe. 
A ágyat csirájában kell elfojtani! Mindenki legyőzheti bűnös 
kívánságát, ha Krisztusra tekintve harcol ellene. Ha feladtad 
volna a harcot, kezd el újra! Nem kellemes ugyan önmagunkkal 
szemben harcolni, de a cél érdekében vállalnunk kell a harcot. 
E harcban nem leszel egyedül. Melletted áll és veled küzd az Ür! 
ő  nem akarja, hogy lelked vesztes legyen. Úrrá akarja tenni lel
kedet tested felett. Ez akkor történik meg, ha Krisztus Úrrá lett 
lelked felett, ha mindenestől alárendelted magadat Néki. Tulaj
donjogilag úgyis az övé vagy. A keresztfán érted is megfizette



362

a váltságdíjat. Ne légy hát a sátán birtokában! Hogy ott vagy, 
arról tanúskodnak cselekedeteid. Vizsgáld csak meg életed fá
ját! Mennyi azon a káros, az átkos gyümölcs? Velem együtt 
megérdemelnéd, hogy kivágattassál és a kárhozat tüzére vettes
sél (Máté 7, 19.). „Az Ür kegyelmessége az, hogy még nincsen 
végünk; mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága.'1 (Jeremiás 
sir. 3, 22.) Használjuk ki a kegyelmi időt! Nem tudjuk meddig 
tart!

A Krisztushoz tartozás másik jele, hogy életünk a Lélek 
gyümölcseit termi. „A Lélek gyümölcse: szeretet, öröm, békes
ség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletes
ség." (22. v.) Ezek a gyümölcsök Krisztus-hitből fakadnak. Ez a 
hit is ajándék. A Szentlélek vezet bennünket élő hitre, azért bíz
zuk magunkat a Szentlélek vezetésére. Amikor halljátok a fi
gyelmeztetést: „Lélek szerint járjatok!", kérjétek Krisztust, 
hogy adja néktek az ő  Szendéikét. A Szentlélek győzelemre 
vezet titeket. Ámen.

Baráth Pál
nemescsói lelkész.

Ne aggodalmaskodjatok, 
hanem dolgozzatok.

Szentháromság utáni 15. vasárnapra. Délelőtt.
Máté 6, 24—34.

Jézus szeme előtt mindenkor az ő eljövetelének célja lebe
gett: t. i. az ember megmentése és ezzel együtt az embernek 
Isten országa keresésére, munkálására már itt a földön való be
állítása. Ezért törekedett az ő hallgatóiból, tanítványaiból Isten 
országáért dolgozó munkásokat formálni. A munkába való be
kapcsolódásnak azonban van egy veszedelmes akadálya; a feles
leges gond és aggodalom. Akinek szívét ez foglalja le, az Isten 
országáért és Isten országában munkálkodni nem tud. Erejét, 
figyelmét teljesen leköti az annyira, hogy mással nincs ideje tö
rődni, foglalkozni. Nincs módja Istenhez emelkedni sem. Gondok
kal, aggodalmakkal eltelített ember, Isten számára elveszett em
ber. Jézus itt, mikor szabaddá akarja tenni a gondoktól, meg
mentését munkálja. Feloldozza a szívet kötelékei alól, hogy az, 
az Istenhez legyen kötve. Teljesen és egészen nála dolgozhasson. 
Elvágja a gond és aggodalom szálait, hogy az ember gátlás és 
akadály nélkül végezhesse igazi feladatát: Isten országának és 
igazságának keresését. Erőt, energiát akar itt Jézus felszabadí
tani, de csak azért, hogy azt, az igaz munkára kösse le. Ezért 
mondja olyan különös hangsúllyal és ismételve: „Ne aggodal
maskodjatok!"

Jézus felhívása ma nagyon is időszerű. Ha valaha volt ok
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az aggodalomra, ma még inkább. S ha valaha bizonytalannak, 
kilátástalannak látszott az ember élete, ma különösen, (jelen 
helyzet: politikai, gazdasági, szociális stb). De éppen azért, mert 
olyan sok ok van az aggodalomra, félelemre, szükséges hallani 
Jézus szavát, Isten akaratát. Kell és szükséges felszabadítani a 
megkötött szívet, s visszavezetni Istenhez az elveszett embert. 
Éppen ma kell ezt megtennünk, amikor a háború réme is fenye
get; amikor a bombák, repülők, s tankok látása, folytó gázok 
mérge Demokles kardjaként rettegtet minden embert. Ma, ami
kor megbénul a munka, gondolat, megáll a haladás, hallanunk és 
tudnunk kell Isten megmásíthatatlan szent kijelentését, akaratát, 
parancsát.

Isten igéje azt mondja, ne aggodalmaskodj. Jézus nem áll 
meg itt a parancskiadásnál, hanem továbbmegy. Megmondja azt 
is, miért nem kell aggodalmaskodni.

Az aggodalom felesleges erőpazarlás, melyre nincs szükség. 
Nem aggódhat az ember, mert Isten a mi Atyánk és Isten élő Isten. 
Ami körülöttünk és felettünk van, történik, lejátszódik, az mind 
bizonyságot tesz erről az élő Istenről, ő  nemcsak megteremtette 
a világot és azután félrevonult, kényelembe helyezte magát, ha
nem ma is ott van a világ felett. Szemléli, figyeli azt, ami benne 
történik. Figyeli az embert is. Nem lényegtelen előtte, hogy te
remtménye hogyan él és mit cselekszik? Isten szemmel tart min
ket és elvárja, hogy az ember is tudomást vegyen erről. Tekint
sen fel reá és forduljon hozzá. Bízzon benne, higyjen ígéretében. 
Az aggodalmaskodó ember pedig éppen ezt mulasztja el: Isten
nek erről az igényéről feledkezik meg, sőt eljárásával megveti, 
megcsúfolja, feleslegessé teszi Őt. Úgy él, mintha Isten nem is 
volna. Úgy tesz, mintha Isten nem szólhatna bele a játszmába, 
és úgy viselkedik, mintha neki nem is volna Ura, királya és Édes 
Atyja. Az aggodalmaskodó ember ezzel a magatartásával meg
veti az Istent, s szolgálja a mammont. Azzal, hogy minden gon
dolata az eleség, csak az anyagra néz, rabbá teszi s szolgává 
saját magát. Istenné teszi az anyagot, és anyaggá az Istent. Ke
resztyén ember pedig így nem járhat el. Ne aggodalmaskodj, 
hanem higyj!

Ne aggodalmaskodj! Isten nemcsak él, hanem gondoskodik 
is. Nem tétlen semmittevéssel szemléli a világot, hanem irányítja 
azt. Ellátja szükségletekkel. Gondja van, nemcsak a csillagok 
járására, hanem a legkisebb teremtményére is. „Az égi madarak 
nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak; és a ti 
mennyei atyátok eltartja azokat.” Kiterjeszti gondviselését a 
mező hervatag virágára, füvére. Nem fonnak és nem szőnek a 
liliomok, mégis Salamon minden dicsőségében sem öltözködött 
úgy, mint ezek közül egy. Emberi kéz minden erje sem érheti 
utol Isten gondoskodó kezét. Ez mindenre és mindenkire kiter
jed. S ha befedezi a kis madarat, az emberről, a teremtés koro
nájáról, az ő képmásáról feledkezne-e meg? Ha drága előtte a 
mező virága, akkor csak az ember volna értéktelen? Csak vak
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nem veszi észre Isten gondviselését. Csak a balgatag nem akarja 
érezni felénk áldásra kiterjesztett védő kezét. Ki teremtett? Ki 
vezetett? Ki tartott meg mindeddig? Mid van, amit nem tőle kap
tál? Mivel dicsekedhetsz, ami nem az ő kegyelmének ingyen 
ajándéka?

Ne aggodalmaskodj, mert isten gondoskodik rólad. Ne ag
gódj életed, ételed, italod és ruházatod felől: „Mert jól tudja a 
ti mennyei Atyátok, hogy mindezekre szükségetek van.“ Feles
leges az aggodalom, mert hiszen gondviselő Atyád és Istened van.

Ne aggodalmaskodj, mert több az élet, mint az eledel és a 
test, mintsem az öltözet. Isten ajándéka az élet és az eledel is. 
Elsőnek az életet adta, s csak másodiknak az eledelt, s azt is 
csak azért, hogy általa az életet fenntartsa. Isten nem cseréli fel 
a sorrendet. Előtte mindig az élet az első. Szemében érték az 
élet: azzal akarja nevét megdicsőíteni a földön. Ezért nem feled
kezik meg róla soha, s ő t . . .  Mindent megtesz, hogy az embernek 
élete legyen. Fiát adja: „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy 
az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesz- 
szen, hanem örök élete legyen.1' (Ján. 3, 16.) „Aki az ő tulajdon 
Fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mimó
don ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk?11 (Róma 
8,32.)

Isten nemcsak nem cseréli fel az élet és eledel sorrendjét, 
hanem elvárja azt az embertől is. Mindig az életre kell először 
gondolni. Arra kell figyelni és nemcsak e földi véges életre, ha
nem a végtelen örök életre is.

Gondolj a sorrendre, törődj az élettel és akkor oszlik a 
gond.

Felesleges az aggodalmaskodás, mert többet ártasz vele, 
mint használsz. Aggodalmaskodással még eredményt elérni eddig 
nem lehetett. Nem oszlatja az el a terhet. Nem könnyíti a ke
resztet. Nem adott még egy falat kenyeret, nem gyógyított 
meg egyetlen beteget s nem vigasztalt egyetlen bánatot. „Ki
csoda pedig közületek, aki aggodalmaskodásával mngnövelheti 
termetét egy arasszal?11 Amit az Isten keze reánk küld, azt el 
nem kerülhetjük. Szenvedés, nyomor, éhség, vagy háborúság 
jönne is, előle nem futhatunk el, sem aggodalommal tova nem 
űzhetjük azt. Isten büntethet, ő próbára tehet, megkísérthet, ha 
neki úgy tetszik: „  . . .  de hű az Isten, aki nem hágy titeket fel
jebb kísértetni, mint elszenvedhetitek, sőt a kísértéssel egye
temben a kimenekedést is megadja majd. . . “ (I. Kor. 10, 13.) 
Hogy a madarak fejünk felett repkedjenek, meg nem akadályoz
hatjuk, de azt, hogy oda fészket rakjanak, igen, mondja Luther. 
Voltak és lesznek nehéz napok, verejtékes kemény órák, de azo
kat az aggodalom csak megnehezíti, de el nem űzi. Egyet te
hetsz: Hagyjad a jó  Istenre, minden te utadat. Mentesítsd szíve
det a gondtól, felesleges aggodalmaskodástól. Bízd ügyedet az 
Úrra, ne félj, benne nem csalatkozol meg. „Ne aggodalmaskodj!11 
Felesleges gondodat, felesleges terhedet akarja elvenni ezzel az
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Úr. De téved az, aki azt hiszi, hogy most már mentesít minden 
felelősség alól és minden munka alól. Nem! Elveszi a gondot, el
veszi a felesleges kölöncöt, de nem azért, hogy könnyelművé, 
felelőtlenné, gondtalanná tegyen, hanem, hogy munkába állít
son: „  . . .  keressétek Isten országát és az ő igazságát” ; Isten or
szágát munkálni pedig ott kell, ahol vagy, ahol élsz, és ahol dol
gozol. Felszabadít az Úr a megkötözöttség, szolgaság alól, hogy 
azután Isten rabjává, Isten szolgájává tegyen. Munkába állít az 
Úr, amely munkában hittel, gondoskodó, de nem aggodalmas
kodó szeretettel végzed kötelességedet önmagad és mások ja 
vára, az Isten nevének dicsőségére. Ámen.

Megyer Lajos
délszabolcsi lelkész.

Minta gyülekezet.
Szentháromság utáni 15. vasárnapra. Délután.

Gál. 5, 25. —  6. r. 10.
Pál apostol az ő kedves gyülekezetét, amely megtévedt, 

egyes tagjai elhajoltak a Krisztustól, újra Krisztus szerinti, minta 
gyülekezetté akarja formálni. Ennek feltételeit közli. Ezek a fel
tételek az egyes tagok külső és belső életére, magatartására, 
egymáshoz való viszonyára, nem különben a teljes gyülekezet 
hit- és gyakorlatbeli életmegnyilvánulásaira vonatkoznak.

1. Krisztus szerinti, minta gyülekezet első feltétele a lélek 
szerint járás. „Ha lélek szerint élünk, lélek szerint is járjunk.” 
Lélek szerint élni és lélek szerint járni nem egy és ugyanaz. 
Szentleiket vett emberek viselkedhetnek úgy, hogy befelé tekin
tenek, maguk leikével törődnek; lelki életet élnek, de még 
hiányzik a mozgás, önmagukból való kilépés, másokkal való 
törődés, tehát a cselekvés. A minta gyülekezet ilyen mozgó, cse- 
lekvő, lélek szerint járó gyülekezet.

2. Minden cselekvés és haladás halála a hiúság, másrészt a 
féltékenység, irigység. Cselekvésemet az önzés mozgatja s csak 
az én diktálja a tempót, más vonatkozásban pedig az irigység 
köti meg kezemet. A minta gyülekezet ezektől a kerékkötések
től mentes önzetlen gyülekezet.

3. Nincsen ember hiba nélkül, nincsen gyülekezet, amelyben 
megbotlott tagok ne volnának. Bűnre való hajlandóságunkat 
könnyen kihasználja a sátán. Ma nekem, holnap neked, ma én, 
holnap te eshetsz el, mikor legerősebben állsz. A megbotlóvaí 
szemben sokszor az első szavunk az ítélet, megvetés. Kell és 
szükséges, hogy a beteg testből kioperáljuk a fekélyt, de az első 
és legfontosabb az operálás nélküli gyógyítás, a megtévedt sze
lídség leikével való kezelése. A minta gyülekezét megbocsátó 
gyülekezet.

4. Az élet teherhordozás. Mindenkinek megvan a maga
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terhe: lelki, testi, láthatatlan és látható, kisebb, nagyobb. Nincs 
ember teher nélkül. A világ fia önző, csak a maga terhét hordja, 
az alatt nyög. A minta gyülekezet tagja észreveszi más kereszt
jét. A tagok hordozzák egymás terhét kölcsönösen, mint egy 
igazi család tagjai. A minta gyülekezet közös teher hordozó 
gyülekezet.

5. Sokan mindent csak önmagukra építenek s az észt, ön
erőt teszik az első helyre. Beképzelt, öntelt, felfuvalkodott, szá
nalomra méltó emberek ezek, kik azt hiszik, minden rajtuk for
dul meg. Gőgös önámításuk a bukás csiráját rejti magában. Éle
sen szemben áll ezzel a minta gyülekezet és annak embere, mert 
az alázatos, Isten előtt meghajló.

6. Más terhe hordozásának van egy veszedelme: más terhét 
hordom, közben a magaméról megfeledkezem, ezért: „ . . .  kiki a 
maga terhét hordozza.11 Más terhének hordozásával nem bújha
tok ki a saját terhem alól s nem várhatom azt, hogy terhemet 
más cipelje. A minta gyülekezetben kiki törődik először a saját 
maga terhével, bajával s csak azután lát hozzá más terhének hor
dozásához. Ez a sorrend a kötelesség teljesítésben. Ezt megteszi 
mindenkor, mert a minta gyülekezet kötelességteljesítő gyüle
kezet.

7. önmaga iránti kötelességteljesítés mellett a mások iránti 
kötelességben ott áll tanítója is nem utolsó sorban. „Aki az 
igére taníttatik, közölje minden javát tanítójával.11 Törődik a 
minta gyülekezet tanítójával. Nem hagyja magára. Krisztus tes
tének egy tagja az, akinek nincs ideje javakkal foglalkozni, ép
pen azért azok tartoznak róla gondoskodni, akiket tanít (lelkész 
fizetése). Minta gyülekezet nem feledkezik meg tanítójáról.

8. A gyülekezet minden cselekvése magvetés. Kétféle vetés 
van: testi és lelki. A minta gyülekezet a lélek számára vet és eb
ben a munkában, mint a szántóvető munkában általában min
denki résztvesz, kicsi, nagy, férfi, nő. A kétféle vetés szerint 
kétféle az aratás is. A test vetésének kárhozat, a lélek vetésének 
örök élet az aratása. A vető ember előre látja és várja is az ara
tást. A léleknek vető minta gyülekezet is előre látja, várja az 
aratást. Hisz annak elérkeztében. Reménykedik megvalósulásá
ban, ezért a minta gyülekezet hívő és reménykedő gyülekezet.

9. A minta gyülekezet hite igazi hit és ezért a szeretet cse
lekedeteiben éli ki az magát. Meglankadás, fáradság nélkül gya
korolja a Krisztus parancsát, mindenekkel jót tesz, elsősorban a 
saját hittestvéreivel. Teszi ezt azért, mert Istentől van mindene, 
s Istent nem csúfolhatja meg. A minta gyülekezet a szeretet gyü
lekezete, közössége.

Ki segít erre? Ki teszi a kezdetben lelkes, odaadó, de azután 
megtévedt gyülekezetei újra Krisztus akarata szerinti, minta 
gyülekezetté? Csak az, aki erre a munkára hívott és aki a Szent- 
leiket küldte el e munkához: Krisztus.

Megyer Lajos
délszabolcsi lelkész.



367

Jézus az életöröm egyedüli forrása.
Szentháromság utáni 16. vasárnapra. Délelőtt.

Lukács 7, 11— 17.

Itt az ősz, a virághervadás, lombhullás ideje. Elcsendesül, el
némul lassan a madárdaltól előbb olyan hangos erdő s liget, az 
előbbi életet, virulást felváltja az enyészet, a pusztulás. Ez ben
nünk is bizonyos fájdalmas, bánatos érzést kelt fel, mert önkén
telenül emlékeztet bennünket saját elmúlásunkra. A hervadás- 
nak, elmúlásnak látása mindig leverő, azért a hervadás, az elmú
lás időszakának, az ősznek alaphangulata a szomorkás bánat, a 
melancholia. Ellenben midőn jön majd megint a tavasz, midőn 
minden újra ébred, új életre kel, amit most hervadni, pusztulni 
látunk, akkor a mélabú átváltozik ujjongó, diadalmas örömmé. 
Amint a természetben váltogatják egymást virulás és hervadás, 
úgy a mi lelkűnkben is öröm és bánat. Jól mondja az énekvers: 
„Mi e földön az én életem: öröm  s üröm változása".

Honnét ez a változás, mi okozza azt? Hogy miért mutatja 
ez a mostani táj a hervadásnak, pusztulásnak képét, azt ma már 
az iskolás gyermek is meg tudja mondani. Azért, mert földré
szünk egyre nagyobb szögben hajlik el az életnek forrásától, a 
naptól. S tudja azt is, hogy ezt a hervadást és pusztulást akkor 
és olyan mértékben váltja fel megint az élet és virulás, amikor 
és amily mértékben földrészünk közeledik ismét a nap felé. így 
van ez a lélek világában is. Ami a természet világában a nap, az a 
lélek világában Jézus: az életnek egyedüli forrása. Tőle távol az 
élet csupa jaj, bánat és szomorúság, vele csupa öröm és boldog
ság. Ezt az igazságot tárja elibénk a mai szentlecke. Illetve még
sem teljesen ezt. így kimondva ez az állítás nem helytálló. Hogy 
Krisztus nélkül nem lehetne örülni, azt nem lehet mondani. E vi
lág fiai éppen az ellenkező véleményen vannak: csak is így lehet 
örülni. Szerintük Krisztus az életörömnek nem megadója, ha
nem elrontója. Hogy Krisztussal az élet csupa öröm volna, ez vi
szont olyan állítás, melyet maga Krisztus sem igazol, ő  nem örö
möt, hanem ellenkezőleg szenvedést, nyomorúságot, üldöztetést 
helyezett kilátásba az ő követőinek. A teljes igazságot Pál apos
tol juttatja kifejezésre: „Mint bánkódók, noha mindig örvende- 
zők (II. Kor. 6, 10.). Szentleckénk tanítását tehát így fejezhetjük 
ki: Az élet Krisztus nélkül minden külső látszólagos öröme és 
szépsége dacára is telve van fájdalommal, nyomorúsággal és ezek 
okozta bánattal, szomorúsággal, Krisztussal pedig a sok baj* 
szenvedés, bánat és szomorúság dacára is örvendező élet.

1. Milyen gyönyörű hely volt az a Nain! Olajfákkal koszorú
zott, virágillattal telített völgyben feküdt a Tábor és Hebron he
gyek között. Nyíló virág, madárdal, üde forrás, árnyas liget, le
gelésző juhnyáj, egyszóval minden megvolt ott, hogy az ember 
jól érezze magát benne. Azt lehetne hinni, hogy az ilyen kedves,
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kies helyen csupa boldogság tanyázik, hogy ismeretlen fogalom 
benne a bánat, szomorúság s földjét nem áztatja soha könny. De 
aki nemcsak távolból szemlélte ezt a várost, hanem falai közé 
ment, annak rögtön szemébe tűnhetett az éles ellentét: a termé
szeti szépségek mellett az emberi rútságok: irigység, gyűlölség, 
paráznaság s a bűnöknek egész halmaza, amelyektől általában 
azok a keleti városok hemzsegtek. Ahol pedig bűn lakozik, ott 
elmaradhatatlan a bűnnek zsoldja, a halál s nem hiányozhatnak 
a halál rémséges követei sem: nyomor és jajkiáltás, szomorúság 
és keserű könnyhullatás. Hogy mennyire együtt volt mindez 
Nainban, találóan írja le szent leckénk. A városból halottat visz
nek ki. Meghalni már önmagában is szomorú, fájdalmas és félel
metes ige. A halál a maga lényege szerint részint elválás, részint 
találkozás. Elválás mindentől és mindenkitől, amit és akiket sze
rettünk és akik bennünket is szerettek s az teszi olyan fájdal
massá. Másrészt találkozó, szembekerülés avval, akit mindig ke
rülni igyekeztünk, az élő Istennel, akinek ítélőszéke elé kell álla- 
nunk és ez teszi olyan félelmetessé. De ezenkívül is mennyi kö
rülményt sorakoztat még fel szentleckénk, amelyek még csak fo 
kozzák a naini haláleset szomorúságát és fájdalmasságát. A ha
lott ifjú volt, az ifjú egyetlen fia volt az édesanyánk, az édes
anya özvegy volt. Mind egy-egy ürömcsepp a keserűség kelyhé- 
ben. összesűrítve együtt volt itt az életnek minden fájdalma, 
keserűsége, nyomorúsága.

De hát nem ilyen-e ma is az élet Krisztus nélkül? Az ember 
minden erejével, minden igyekezetével arra törekszik már évez
redek óta, hogy ezt a földet Nainná, kedves, kellemes hellyé te
gye. S ki tagadhatná, hogy ezen a téren már nagy előhaladást 
tett. Az emberi elme találékonysága, a tudomány és művészet 
sok szépséget varázsolt elő, a kényelemnek sok eszközét hozta 
létre, az örömnek, szórakozásnak sok forrását és lehetőségét 
nyitotta meg. S mind ez egyre nagyobb tömegek számára lesz 
hozzáférhetővé. Aki csak a felszínt nézi, joggal kiálthat fel: Mi
lyen szép is ez az élet! De aki a mélyre tekint s nyitott szemmel 
néz, az látja és tudja, hogy sokkal több igazuk van azoknak, 
akik e földet siralom völgyének nevezik. Mert az mindaddig, míg 
hiányzik belőle a Krisztus. Amíg nem erre a szilárd fundamen
tumra építi az ember boldogságának hajlékát, addig csak ho
mokra épít s csakhamar összedől. Általában magán hordja itt 
minden a múlandóságnak bélyegét. Maga az emberiség is olyan 
tömeg, mely folyton a temető felé halad. Ez a tudat rabolja el 
nyugalmát úgy, hogy a testi kényelemnél sokkal több itt a lelki 
nyugtalanság. Tudomány, művészet hiába emelkednek még oly 
magas fokra, az életnek kölcsönözhetnek tetszetős külszínt, de 
a bűnt nem tudják kiküszöbölni s ez megrontja az egész életet, 
Ízetlenné teszi még az örömöt is. A Krisztus nélkül élő emberekre 
valóban az apostol imént idézett mondatának a fordítottja illik 
reá: mint örvendezők és mindig bánkódnak.

2. Csak a Krisztussal élő emberekről, vagyis az igaz kérész-
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tyénekről lehet elmondani, hogy úgy járnak, úgy élnek „mint 
bánkódók, noha mindig örvendezők.“

Hogy a naini gyászmenetet Krisztus változtatta át diadalme
netté, a siránkozást örömujjongássá, azt a sokaság is elismeri, 
midőn így szól: Nagy próféta támadt mi köztünk és az Isten 
megtekintette az ő népét. De ha valaki azt hinné, hogy Krisztus 
ott Nain előtt a bánatot küszöbölte ki az életből s annak leg
főbb okozóját, a halált semmisítette meg, az nagyon tévedne. Az 
ifjút visszaadta ugyan anyjának, de az elválásnak —  bármelyikük 
élte is túl a másikat, újból csak be kellett következnie: Az a so
kaság azután is sokszor tette meg azt az utat a városból ki a 
temetőbe. De nem keseregtek többé úgy, mint akiknek remény
ségük nincsen; a temető nem volt többé előttük olyan rettenetes, 
mert tudták: a halál után is van viszontlátás.

A keresztyén élete sem azért örvendező élet, mert nincsen 
bánata, hanem azért, mert van Krisztusa. A keresztyén is a bűnös 
világban él s a bűn ellene is állandóan megújítja ostromát. A ke
resztyén is telve van emberi gyengeséggel, gyarlósággal s azért 
a bűn ellen való harcában sokszor esik el, sokszor kap fájó, vérző 
sebeket s emiatt sokszor kell bánkódnia, keseregnie. De mégis 
van oka örülni, mert ha saját ereje gyenge is, a Krisztus erejével 
győzhet a bűn felett. Mivel van Krisztus, ha elesik, van aki fel
emelje, ha roskadozik a bűnnek terhe alatt, van aki leemelje róla, 
hiszen van váltságunk az ő vére által, az az bűneinknek bocsá
nata.

A keresztyén is múlandóság alá rekesztett ember. Neki is 
kell temetnie, az ő szívét is sokszor megvérzi, megsajogtatja az 
elválás szeretteitől, de van a Krisztus által biztos reménysége is, 
hogy akiktől elvál itt alant, azokkal találkozik majd Istennél. 
Ha pedig maga áll szembe a halállal, akkor sem retteg, mert 
tudja, hogy nem egyedül kell odaállnia az ítélőszék elé, lesz ott 
szószólója, a Krisztus, aki által felmentést nyer Isten előtt. Ezért 
tud a keresztyén ember örvendezni mindig, még ha a halál ár
nyékának völgyében jár is.

3. De ha ennyire megtekintette Isten az ő népét, ne feled
kezzünk meg a háláról sem. Az a naini sokaság dicsőité Istent 
Jézusért, pedig benne még csak prófétát látott. Szabad-e némák
nak maradnunk nekünk, akik benne megváltónkat ismertük 
meg? De a hálaadás nem merülhet ki az ajk dicsőítésében. Azok 
a halottvivők Jézus intésére megállották, pedig legfeljebb hal
lottak felőle, de csodatevő erejét még nem ismerték. Mi ismer
jük s ha mégsem állunk meg az ő szavára sem, hanem rohanunk 
tovább a vesezdelem útján, akkor hiába dicsőítjük ajkkal. Az ajk 
dicsőítéséhez járuljon hozzá a léleknek engedelmessége. Ha 
Urunknak valljuk, akkor éljünk is ő  alatta, az Ö országában s 
szolgáljunk néki igazságban és ártatlanságban. így leszünk, így 
lehetünk csak mint bánkódók is mindig örvendezők.

Teke Dénes
sandi lelkész.
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Imádkozzunk embertársainkért!
Szentháromság után! 16. vasárnapra. Délután.

Ef. 3, 13-21.
Az evangéliom arra tanított bennünket, hogy a keresztyén, 

azaz a Krisztussal élő, Krisztust követő ember a szenvedések kö
zött is örvendezni tudó ember. A mai epistola ezt az igazságot 
Pál apostol példájával igazolja előttünk. Római fogságából írja 
ezt a levelet. Ott ül a börtönben a börtöncella szűk falai közé 
zárva. Nem valami gonosz tettért, csak azért, mert volt bátorsága 
hirdetni a Krisztus evangéliomát. Tehát méltatlanul szenved. Más 
az ő helyében talán átkozódott, szitkozódott volna, ő pedig 
Istent dicsőíti, mintha valami nagy öröm jutott volna néki osz
tályrészül (21. v.). Magának lett volna oka csüggedni és másokat 
óv a csüggedéstől (13. v.). Maga szenved és forog veszedelem
ben és másokért imádkozik. (14. v.)

Rámutat ez az epistola arra is, hogy miért volt az apostol erre 
képes? Azért, mert erős volt a belső emberben (16. v.). Teste, 
amint tudjuk, gyenge, beteges, erőtelen, de lelke erős és szilárd. 
S mi tette erőssé és szilárddá? Az a hit, hogy Isten a Jézus Krisz
tusnak atyja (14. v.) s mivel a Krisztus hit által őbenne lakozik 
(17. v.), azért Isten a Krisztus által az ő atyja is. Továbbá az a 
tapasztalat, hogy Istennek atyai szíve telve van végtelen jósággal, 
Krisztusé pedig, akit elküldött, minden ismeretet felülhaladó sze
retettel (18, 19. v.), de egyúttal mindeneket megtehető hatalom
mal is. (20. v.) —  Mindezeknek a lelki kincseknek birtokában 
hogyne lehetne tehát nyugodt? Ha a gyermek lelki nyugalmát, 
biztonságérzetét rendkívülien megnöveli földi atyjának közel- 
léte, mellette léte, holott az maga is csak gyarló ember, aki a leg
jobb akarat mellett sem teljesítheti gyermekének minden kérését 
és nem oltalmazhatja meg minden veszélytől, hogyne kölcsö
nözne a léleknek tökéletes nyugalmat, teljes biztonságot, ha ma
ga mellett tudja a jóságban, szeretetben bővelkedő és egyúttal 
teljes hatalommal rendelkező mennyei Atyát? Minthogy az apos
tol maga már birtokában volt ennek a tökéletes lelki nyugalom
nak és teljes biztonságtudatnak, természetes, hogy nem magáért 
aggódik és nem magáért esedezik, hanem szeretett lelki gyerme
keiért, efezusbeli híveiért és számukra sem kér egyebet, mint 
azokat a lelki kincseket, melyek néki ezt a nagy lelki nyugalmat 
és biztonságérzetet kölcsönözték. Sokak előtt talán különösnek és 
érthetetlennek tetszhetik, hogy a fogságban ülő apostol nem a 
saját szabadulásáért imádkozik s ha már az efezusbeliekért imád
kozik, nem azt kéri számukra, hogy őket ne érje ilyen szenvedés. 
De az apostol nagyon jól tudja, hogy mit cselekszik. Magáért 
miért aggódnék, mikor a tökéletes és mindenható szeretet őrkö
dik felette? Akikért pedig aggódnia kell, azokkal cselekedhet
nék-e nagyobb jót, mint ha az imádság szárnyain oda helyezi 
őket a mennyei Atyának oltalma alá? Lehetnének-e bárhol is na



371

gyobb biztonságban? Kérhetne-e számukra mást, ami jobban 
megóvná őket a szenvedések és megpróbáltatások között való 
elcsüggedéstől, mint azok a drága lelki kincsek, amelyeknek ha
tását már önmagán megtapasztalta?

Tanuljunk az apostoltól! Mivel mi semmi esetre sem va
gyunk még ezeknek a lelki kincseknek olyan mértékben birtoká
ban, mint ő, kérjük azokat első sorban a magunk számára. Mikor 
volna rájuk nagyobb szükségünk, mint ezekben a súlyos, aggo
dalmakkal teljes időkben? De azután kérjük szeretteink számára 
is. Nem kérhetünk számukra jobbat és üdvösebbet. S ha majd 
rajtuk és magunkon is megtapasztaljuk ezeknek áldott és áldó 
hatását, akkor mi is indíttatva fogjuk magunkat érezni, hogy az 
apostollal együtt dicsőítsük Istent.

Teke Dénes
sandi lelkész.

Ünnep és vendégség.
Szentháromság utáni 17. vasránapra. Délelőtt.

Lukács ev. 14, 1— 11.

Helyes dolog-e, szabad-e ünnepnapon vendégséget, lakomát 
rendezni, vagy arra elmenni? Mai evangéliomunk megadja a vá
laszt. Nem lehet helytelen, különben Jézus szombaton nem ment 
volna el a farizeusok egyik főemberéhez vendégségbe, kenyeret 
enni. De a nagy vendégségek rendesen nagy készülődéssel szok
tak járni, e miatt nem egyszer történik meg, hogy a vendéglátó 
gazda egész házanépével és vendégeivel együtt megfeledkezik 
az egy szükséges dologról, lelke üdvéről, Isten országa és annak 
igazsága kereséséről, még ünnepen sem jut el az Isten házába, 
inkább cselekszi a bűnt. Ezért kell a vasárnapi mulatozások ellen 
is beszélnünk. Ha az emberek az egy szükséges dolgot keresnék 
s tennék, amit Isten e napon különösen is követel, nem kellene 
amazoktól sem félnünk, kivált, ha a lakomákon is az Űr Jézus 
példáját követnék.

Vendégség van egy főfarizeusnak a házában.
1. Ott vannak a vendégek, 2. ott történik a szeretetnek egy 

jeles csodája és 3. hangzik az asztali beszélgetés.
A vendégek különbözők. Ott van Krisztus, az Isten Egyszü

lött Fia; ott vannak a farizeusok és írástudók, az Ür ellenségei, 
akik leselkedtek ö  utána, csak az alkalmat keresték, hogy vala
mikép kifogjanak rajta, hatalmukba ejtsék. Ott volt egy beteg, 
vízkóros ember is.

Sokféle ember van együtt a mi időnkben is egy-egy vendég
ségben: kegyesek és istentelenek, istentagadók, egészségesek és 
betegek. Igen vigyázniok kell a kegyeseknek, hogy az ár el ne 
ragadja őket s el ne feledjék, hogy nekik az emberek közt min-



372

dig és mindenütt az 6 Urukról kell bizonyságot tenníök. „Ha be
teg vagy, —  azt tanácsolja egy istenfélő lélek, —  maradj távol 
a lakomáról, mert a mi vendégségeinkben nem gyógyul meg a 
beteg, inkább megbetegszik az egészséges is!“

A farizeusok főemberének házában meggyógyult a vízkóros. 
Gonosz szándékkal rendelték oda az Ür elé. A beteg ugyan nem 
tudott erről. Ő a gyógyulás reményével volt ott. Nem is csalat
kozott. A farizeusok és írástudók pedig abba a tőrbe estek bele, 
amit Jézusnak vetettek ki. ö  látta gonosz szándékukat s azt kérdi 
tőlük: „Szabad-e szombatnapon gyógyítani?" Azok hallgatnak s 
az Ür csodát tesz. ökrüket, juhukat akármely nagy ünnepen is 
kimentették volna a veszedelemből, mennyivel inkább szabad, sőt 
kell is embertársunkkal a szeretet munkáját gyakorolni bármely 
napon; hisz nem az ember van az ünnepért, hanem az ünnep az 
emberért. Urunk példát adott nekünk arra, hogy vendégségeinket 
a szeretet munkájával kössük össze. Vannak kegyes családok, 
melyeknek lakomáin a szegények számára is gyűjtenek adomá
nyokat, de legtöbb helyen elmarad ez. Szegények mindig voltak 
s mindig is lesznek, akik segedelemre szorulnak. Ha a szeretet 
cselekedetei általánosakká válnának, akkor olyanok, akiknek asz
tala nincs rakva drága eledelekkel s italokkal, talán nem tekinte
nének s gondolnának gyűlölettel a gazdagokra. Legyen ez figyel- 
mezetés számunkra!

Az asztalnál beszélgetés hangzik el. Minket leginkább érde
kelhet Üdvözítőnk beszéde. Mikor látja, mennyire válogatják a 
fő helyeket, példázatot mond a jelenlévőknek, mellyel azoknak 
gőgjét ostorozza s alázatosságra hívja fel őket. Ez volt az ö  
asztali beszélgetése. Minő beszédek hangzanak el a mi vendégsé
geinken? Nem megbotránkoztató-e? Az Ür számon kér tőlünk 
minden szót! Legyen a mi beszédünk s magatartásunk építő, ne- 
mesbítő; így társasösszejöveteleink, vendégségeink, lakomáink 
romlás helyett áldást jelentenek, emberek javára, Isten dicsősé
gére szolgálnak!

Gerencsér Zsigmond
mórichidai lelkész.

Járjatok elhivatástokhoz illően.
Szentháromság utáni 17. vasárnapra. Délután.

Efezus 4, 1—6.

Az apostol fogoly, a Krisztus foglya, mert Benne teljesen 
hisz; a Krisztus nevéért szenved fogságot. Még ott is másokra 
van gondja. Mint a Krisztus foglya joggal kérheti, intheti, buz
díthatja a keresztyéneket, az efezusiakat is, minket is: 1. v. A 
keresztyén hivatás magasztos: tökéletesség, Isten dicsőítése, üd
vösség. Ennek megfelelően kell élni: alázatosságban, szelídség-
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ben, hosszútüréssel, egymásnak megbocsátásra készen. Erre in
dítja a keresztyén embert a szeretet. Ezt mutatta példakép isteni 
Mesterünk, erről ismeri meg a világ, hogy övéi vagyunk. Lelki 
egység, egyetértés legyen a keresztyének közt, a békesség fűzze 
össze őket; hiszen egybetartoznak: egy testet alkotnak a keresz
tyén anyaszentegyházban, egy isteni Szentlelket kaptak Isten 
drága ajándékául, egy reménységük van Ö általa Istennél az 
örökkévalóságban. Egy Urunk van: az Ür Jézus Krisztus, Aki feje 
a testnek, az anyaszentegyháznak, Benne hiszünk egy hittel. Egy 
szent keresztségben részesültünk mind valamennyien. Még to
vább viszi az apostol a gondolatot a tapasztalhatóról, érzékelhe- 
tőről a láthatatlan Istenre, Aki mindnyájunknak Atyja, munkál
kodik mindenek felett, de mindnyájunkban s mindnyájunk által. 
Az Ö segedelmével járhatunk úgy, mint illik elhívatásunkhoz. 
Kérjük, hogy legyen velünk segedelmével mindenkor!

Gerencsér Zsigmond
mórichidai lelkész.



Vasárnapi és ünnepi beszéd-vázlatok.

A legnagyobb parancsolat.
Szentháromság utáni 18. vasárnapra. Délelőtt.

Máté 22, 34—46.
Téved az, aki azt gondolja, hogy az Úr Jézus tanítása előtt 

nem ismerték a szeretet törvényét. (Példák: Cicero a barátság
ról, Babyloniában a betegekre vonatkozó törvény, a Saturnalia 
ünnepen a rabszolgák megvendégelése, stb.) Az emberszeretet 
törvénye majdnem minden vallásban megvolt és megvan. De hol 
vannak mindezekből a jézusi gondolatnak ezek a gyöngyszemei: 
„Szeressétek ellenségeiteket" —  „Áldjátok azokat, akik titeket 
átkoznak" —  „Jót tegyetek azokkal, aki titeket gyűlölnek" — 
„Imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és üldöznek titeket". 
Vagy melyik vallás tudna szebb gyémántszemeket felmutatni an
nál, amelyre Jézus lelke írta fel ezeket a szavakat: „Jobb adni, 
mint venni" —  „Aki tudna jót cselekedni, de nem cselekszi, az 
olyan ember bűnös". Hol van a többi vallásokból a mindeneket 
elfedező, megbocsátó, hívő, remélő és soha el nem fogyó sze
retet?!

Igazán szeretni Istent és embert egyaránt csak az Ür Jézus
sal lehet. Ő mondja: „Senki sem mehet az Atyához csak énálta
lam" és „Valamit tesztek eggyel az én kicsinyeim közül, énvelem 
tettétek". Mai alapigénkben pedig a farizeus kérdésére meghatá
rozza a legnagyobb törvényt: Szeresd a te Uradat stb.. . .

I. Istent szeretni! Hallatlan dolog volt ez a pogányok előtt. 
Mikor hallott az ember arról, hogy a görögök Zeust, a rómaiak 
Jupitert, a germánok Odint szerették volna. Az istenektől féltek, 
reszkettek, de nem szerették őket. És így van ez ma is a pogá- 
nyoknál: áldozatot hoznak, hogy a haragvó istent kiengeszteljék, 
de istenük iránti szeretetről szó sincs. Ez teljesen új dolog volt.

Szeresd az Urat teljes szívedből, teljes lelkedből. . .  A Jézus 
korabeli zsidókban már volt valami sejtelmes Isten iránti szere
tet, de lelkűk és testük a mózesi 613 törvény drótakadályai kö
zött eltévedve, valóságban a világnak és a Sátánnak a birtoká
ban volt. Ezért hangsúlyozza az Ür Jézus, hogy teljes szívedből, 
teljes lelkedből és teljes elmédből.

Az Ür nem osztozik senkivel a szeretetben. Az emberi szív 
nem lehet egy olyan emeletes ház, amelynek az első emelete az 
Ür Jézusé, a második emeleti ajtóra ez a névjegy van kifüg
gesztve: Én, —  a földszint lakói pedig a bűnös vágyak és szenve
délyek. Az ilyen házban nem lehet békesség. Béke csak akkor lesz 
hitünkben, ha teljesen átadjuk magunkat az Urnák. Miért kíván 
Isten Ábrahámtól áldozatot áldozat után? Először el kellett hagy
nia hazáját, azután el kellett temetnie öreg atyját. Majd el kel-
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lett válnia Lóttól, ki kellett löknie a nagy világba fiát, Izmaelt és 
végül még egyetlen megmaradt fiát, Izsákot is fel kellett áldoz
nia. Miért? Mert ezek az emberek mind Isten helyét foglalták el 
a szívében és Isten ezt nem tűrte, egyedül ő akart ott lakni és 
uralkodni. Ahogyan kiürült Ábrahámnak a szíve az emberekhez 
való kötöttségtől, abban a mértékben telt meg szíve Isten ke
gyelmi közellétével.

Az Urat csak szívvel és szívből, lélekkel és lélekből lehet sze
retni, mégpedig teljes szívből és teljes lélekből.

Ha azt a kérdést tesszük fel, hogy ilyen-e a mi istenszerete
tünk, adjon reá az a kínai államférfi feleletet (Li-Lung-Csang), 
aki 1932-ben Európában járva, ezeket a szavakat írta naplójába: 
az európai ember istene nagyon hasonlít az amerikaiak istenéhez, 
csak kisebb, de ez is kerek és síma, rendszerint aranyból és ezüst
ből készült.

Azt olvastam, hogy a forgalombanlévő arany évenként 14 
századrészét veszti vastagságából, a dörzsölés következtében és 
ez az arany porrá lesz, elrepül, atomokban lebeg, az emberiség 
belélegzi és beteggé teszi az emberi szívet és lelket. Ez a beteg
ség ma az aranypénznélküli világban is egyre tart, hiszen olyan 
korban élünk, amikor az Isten országának építésében fáradozó 
egyházak nyomorognak, de ugyanakkor egy filmszínésznőnek 
Amerikában 25 ezer dollárt kínálnak azért, hogy egyetlen szót 
mondjon be a rádióba.

Ennek a betegségnek nincs más orvosa, mint az Úr, aki tel
jesen magának kívánja szívünket és lelkünket és minden szívre 
ezt a próbakövet üti reá: „Ahol van a ti kincsetek, ott van a ti 
szívetek is.“

Szeresd az Istent ember, hiszen asztalt terít a számodra, 
amikor a legnagyobb nyomorban vagy, akkor van hozzád, mint 
segítség a legközelebb és gondoskodásával naponként betakar. 
Amikor egy ember Luthernak azt mondotta: „Mennyire szerethet 
engem az Isten. Most estem le egy állványról és csodásán, nem 
történt semmi bajom“ . Istennek ez a szerelmetes reformátora 
azt mondotta neki: „Tekints a keresztre s onnan látod meg iga
zán, mennyire szeret Téged Isten". Szeresd ember Istent, a Jé
zusért. Ügy szerette Isten a bűnös világot. . .  stb. Gondolj bűneid 
mélységére, ahonnét kiemelt, bűneid halmazára, amelyet vérével 
eltörölt.

II. Mai alapigénk második része a felebaráti szeretetet vési 
a szívünkbe, amikor így szól: „A második hasonló ehhez: sze
resd felebarátodat, mint tenmagadat".

Egy Istentől megáldott írásmagyarázó (Jánosi 2.), akinél 
mélyebb értelmezéssel az Isten országa eszméjét sehol sem olvas
tam, alapigénknek ezzel a második részével kapcsolatban a ke- 
resztyénség terhére egy nagy mulasztást ír, azt, hogy ezt az igét 
sohasem hangsúlyozta jézusi nyomatékkai. Azt mondja, hogy a 
keresztyénség hirdette az emberszeretetet, de nem úgy, amint 
ebben az igében van, hogy az hasonló az elsőhöz, az istenszere-
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tethez. Szerinte ezért szakadt ketté az emberi társadalom olyan
formán, hogy az egyik táborban ma is hirdetik az istenszeretetet, 
de ugyanolyan nyomatékkai, mint a hozzá hasonlót, nem hirde
tik az emberszeretetet, a másik táborban pedig hirdetik az em- 
berszeretetet, de ugyanolyan nyomatékkai nem hirdetik az is
tenszeretetet. Ügy jellemzi ezt a két tábort: Itt atya család nél
kül, amott család atya nélkül.

Nemrégen résztvettem az ev. egyetemi ifjúság egy részének 
olyan konferenciáján, ahol theológiai tanárok és lelkészek előtt 
az ifjúság felszólalói határozottan kérték, hogy igehirdetésünk 
bátrabb legyen, a vagyoni és gazdasági kérdésekben sem hall
gasson el az Ür Jézus szava, hogy így a nyomorban támadt ké
telkedés kérdéseire: te vagy-e az, aki megvált minket a nyomo
rúságtól, az Ür Jézus Krisztus az igehirdetőkön keresztül felel
hessen: A gazdagoknak is prédikáltatik az evangélium.

E mellett a jelenség mellett nem lehet kézlegyintéssel el
menni a mi nyugtalan, békétlen magyar életünkben. Nyomorú
ságunkról eleget beszélünk, most hallgatok felőle. De arról, 
hogy a nyomorúság, elesettség mellett hogyan megyünk el, úgy-e 
mint a példázatbeli zsidó pap, vagy lévita, vagy úgy-e, mint az 
irgalmas samaritánus, arról már beszélnünk kell.

Igaztalanok és hálátlanok volnánk, ha nem látnánk meg, 
hogy az emberi szív bőségszarujából mennyi áldás ömlik e vi
lágba s közelebbről magyar életünkbe is, mégis őszintén meg 
kell állapítanunk azt, hogy mai alapigénknek ezt az isteni paran
csát: „Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat“ , alapjában véve 
mi még mindig a legnagyobb magyar által is kifogásolt Rum- 
fold-féle jótékonysági levesakciókkal szeretnénk elintézni. Még 
mindig a tüneti kezelésnek és nem a kauzális terápiának hívei 
vagyunk. És nem arra törekszünk, amit gr. Széchenyi István kö
vetelt tőlünk, hogy az elesett, nyomorult embereket, felebaráto
kat olyan helyzetbe hozzuk, amely megakadályozza, hogy nyo
morúságukban tönkre jussanak.

Upton Sinclaire, amerikai regényíró „Az ács fiának hívnak11 
c. regényében az Ür Jézust az amerikai élet forgatagába állítja 
be. Dúsgazdag amerikai előkelőségek pazarul berendezett étte
rembe viszik, hogy megvendégeljék, de Jézus, látva az éhezők 
és nyomorgók nagy tömegét, nem tud és nem akar enni, csak 
csendben könnyei hullanak.

Gondoltál-e már bőven, vagy dúsan megrakott asztalod mel
lett olyan mély részvéttel az éhező magyarokra, hogy megkese
redett szájadban a falat?! A mulatságok termeiben meghallot
tad-e már valamikor sok-sok ezer magyar gyermeknek kétség- 
beesett kiáltását, amelyben élete megmentéséhez tejet, jobb táp
lálékot és meleg ruhát kér?! Vagy azt gondolod, hogy a kará
csonyi akcióval elintézted egy egész évre felebarátoddal szemben 
fennálló kötelességeidet? Gondolsz-e arra, hogy az a vagyon, 
amit szereztél, vagy örököltél, nem a tied, mert el kell róla szá-

24*
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molni Istennek, hogy Isten egykor megkérdi tőled, hogy hová 
fordítottad pénzedet?!

A magyar nyelvtanban azt tanultuk, hogy az első személy 
én, a második te, a harmadik ő, Isten országában, a szeretet or
szágában ez megfordítva van és mindaddig, amíg ez a világ meg 
nem tanulja, hogy az első személy ő, az Úr, a második személy te, 
embertársam és felebarátom és csak a harmadik személy vagyok 
én, addig ez a világ nem fogja gyakorolni ezt a felséges paran
csot: „A második pedig hasonló ehhez, szeresd felebarátodat, 
mint tenmagadat."

A felebaráti szeretet parancsa a nemzetközi életre is vonat
kozik. A nemzetek közötti szeretetről beszélni ma, amikor a gyű
lölet sötétségében fenjük egymásra bicskánkat és feketítjük lel
kiismeretünket, illuzórikus. A vad nemzeti önzés állapotába ke
rültünk, amikor minden nemzet felfogását a legjobban Ninive 
jelszava fejezi ki Zofoniás próféta könyvében: „Én vagyok és 
nincsen kívülem más“ . Ez a nemzetközi gyűlölet ismét a háború 
nyomorúságába kergette a világot. Pedig az igazi békét és várva 
várt boldogabb világot nem a fegyver, semmiféle nemzetközi 
szerződés, sem a népszövetség fogja megteremteni, hanem a még 
most gyűlölködő nemzeteknek megváltozott, megtért fiai, akik 
nemcsak ismerik, nemcsak vallják, de gyakorolják is egyéni és 
családi, társadalmi és felekezeti, nemzeti és nemzetközi életben 
egyaránt a parancsolatot: „Szeressed a Te Uradat1' stb.... .

Távoli kép ez, de nincs olyan feladat, amelyik ne lenne tá
voli és mégis elérhető. Egyetemes feladat ez, de nincs olyan ke
resztyén feladat, amelyik ne tartoznék reánk.

Ma a szeretet hőseire van szükség, akik minden körülmények 
között boldogan vallják, hogy „Isten szeretet és aki a szeretet- 
ben marad, Istenben marad és Isten is abban" . Ámen.

Egyed Aladár 
szegedi lelkész.

Hálaadás a lelkiekért.
Szentháromság utáni 18. vasárnapra. Délután.

I. Kor. 1, 4—9.
A felolvasott Ige Pál apostolnak a korinthusbeliekhez írott 

leveléből való. Épenúgy kezdődik, mint mikor mi kezdjük el le
velünket ezzel: hála a jó  Istennek egészséges, vagy jól vagyok 
stb. Csakhogy az apostol nem az egészségért, a jólétért, tehát 
nem a testiekért ad hálát, hanem a lelkiekért, Istennek kegyel
méért, amely adatott a Jézus Krisztusban. Ezért az apostolnak 
ebben a levélben megírt hálaadó bekezdése nem üres formaság, 
vagy népszerűség keresés, hanem egy Isten iránti hálával telt 
szívnek kicsordulása.

Pál apostol ebben a hálaadásban először a gyülekezet múlt
jára tekint, amikor a Krisztusról való bizonyságtétel megerősö-



345

dött közöttük, azután a gyülekezet jelenére, a meglévő kegyelmi 
ajándékok gazdagságára.

Egyetlen olyan gyülekezetnek sincs Isten előtt múltja, 
amelyben nem voltak az Ür Jézusról bizonyságot tevő lelkek. A 
gyülekezet élete a bizonyságtevéssel kezdődik, mert csak ott le
het élő gyülekezetről beszélni, ahol nem szégyenük a Krisztus 
evangéliumát, ahol inkább engednek Istennek, mint az emberek
nek, ahol tudják és vallják, hogy más fundámentumot senki nem 
vethet, amely vettetett, mely a Jézus Krisztus.

A gyülekezet jelenét, —  hogy az egy élő gyülekezet, amely
ről nem lehet elmondani, amit a Lélek a sárdisbeli gyülekezetről 
mondott, hogy „az a neved hogy élsz és halott vagy“ —  a meg
lévő kegyelmi ajándékok gazdagsága mutatja, amelyek közül 
kiemeli az apostol az Igét és az ismeretet. Tehát az a gyülekezet 
gazdag, amelyik tele van Igével és benne él az Igében, amelyben 
az Istent megismerő híveknek lelki ítélőképessége, ismerete van, 
különbséget tudnak tenni jó  és rossz között, a Sátán és Isten 
akarata között.

A gyülekezet jelenét megrajzolva szól az apostol arról is, 
hogy az a mi Urunk, a Jézus Krisztus megjelenésére várakozik, 
tehát olyan gyülekezet, amelyik tudja, hogy van ítélet s arra tö
rekszik, hogy az ítélet napján feddhetetlen legyen. Az ilyen gyü
lekezet tudatában van annak, hogy az egész élet egy nagy vára
kozás, előkészülés az Ür Jézus napjára. De azt is tudja ez a gyü
lekezet, hogy minden lelki gazdagsága mellett tökéletlen és csak 
az Ür Jézus segíthet rajta, kinek közösségére a hű Isten bennün
ket elhívott.

Egyed Aladár
szegedi lelkész.

Mit munkáljanak a nehéz idők?
Szentháromság utáni 19. vasárnapra. Délelőtt.

Máté 9, 1—8.
Izgalmas, válságos, bizonytalan időket élünk. Nem tudhat

juk, mit hoz a holnap? A világ egy része már fegyverben áll: 
folyik a véres küzdelem. A másik rész „lábhoz tett fegyverrel11 
várakozik; készen arra, hogy léte s érdekei védelmében, vagy 
valami ürüggyel beleavatkozzék az „ádáz tusába". A jövő semmi 
jóval nem biztat. El lehetünk készülve mindenre: küzdelmekre, 
súlyos megpróbáltatásokra, nehéz szenvedésekre. A megpróbál
tatások között igen sokan nem tudnak megállni; a nehéz idők 
sokat letörnek. Különösen is azokat, akiket készületlenül talál
nak. A most dúló háborúhoz a harcoló felek már éveken keresz
tül előre felkészültek, hogy annál sikeresebben vívhassák meg 
egymás ellen a döntő mérkőzést, a nagy leszámolást. így kell 
nekünk is felkészülnünk a bizonytalan jövő eshetőségeivel szem
ben, hogy amikor majd netán elkövetkeznek s ránk szakadnak
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annak szenvedései, terhei, le ne roskadjunk alattuk. Azért figyel
mezteti Jézus is előre övéit: Vigyázzatok, hogy váratlanul reátok 
ne jö jjön  az a'nap (Luk. 21, 3 4 .) . . .  A vigyázatlan, készületlen, 
tehetetlen játékává válik az idők sodrának és forgatagának.

De hogyan készüljünk a bizonytalan jövőre? Mit munkálja
nak nálunk s bennünk a nehéz idők?

1. Hozzanak közelebb egymáshoz, mert ez által könnyebbé 
válik a szenvedés.

2. Vigyenek közelebb Istenhez, mert Nála van az igazi 
segítség.

1. Egy szenvedő, súlyos betegségben sínylődő emberről van 
szó a szent igében. Betegségével szemben az emberi erő és tudás 
elégtelen; nincs reá orvosság. De ha emberektől gyógyulást nem 
remélhetett s nem kaphatott, azért mégis jól esett neki az a me
leg együttérzés, mellyel bajában iránta viseltettek, betegségében 
felkeresték s részvéttel osztoztak nehéz sorsában. Ennek a ro- 
konszenvnek adnak kifejezést azzal is, hogy amikor meghallják 
Jézusnak Kapernaumba való visszatérését, a magával tehetetlen 
beteget ágyastól viszik Hozzá.

A szenvedő emberre nézve egyben nincs nagyobb jótéte
mény és áldás, mintha maga iránt érdeklődést, részvétet tapasz
tal. A bajokkal szemben erőforrás az neki, mely fentartja s nem 
engedi elcsüggedni, leroskadni keresztje alatt. Az az ember, aki 
a nehéz napokban szerető, megértő lelket érez és talál maga mel
lett, könnyebben megbirkózik minden reá váró teherrel és meg
próbáltatással, mint az egyedül álló. Azért mondja a költő is: 
„A lélek megbír bármi sokat, Ha búban lel osztályos társakat11. 
Míg aki mindenkitől elhagyatottan kénytelen vívni az élet csatá
ját, aki senkire nem támaszkodhatik; ha bánata, fájdalma van, 
nincs aki előtt azt kiönthetné, a szívét feltárhatná, —  az az iga
zán szánalomra méltó. Nem tudok szomorúbb sorsot elképzelni, 
mintha valaki ott sínylődik a betegágyon s hozzátartozói érzéket
lenül, közönyösen járnak el mellette; mintha valaki szenved s 
nincs, aki meleg érzéssel, nyájas, jó  szóval közelednék hozzá; 
mintha valaki keresztet hordoz s nincs körülötte baráti, rokoni 
kéz, mely azt emelni segítené.

A bizonytalan jövővel, a reánk jöhető nehéz időkkel és 
szenvedésekkel szemben forrjunk hát össze testvéri egyetértés
ben és szeretetben. Ne azt keressük, ami elválaszt, hanem csak 
azt, ami összefűz, amiben közösek vagyunk. Közöseknek kell 
pedig lennünk az egymáshoz hajoló, egymást támogató és segítő 
érzésben; abban az egy lélekben és véleményben, mely a szaka
dékokat és versengéseket megszünteti közöttünk (I. Kor. 1, 10—  
11.); s ez által munkálja a köz érdekét, a nemzet, a haza javát. 
A társadalmi és politikai élet terén úgy látszik, hogy az ellenté
tes hullámok már elültek, vagy legalább is megenyhültek; de a 
felekezetközi viszonyban sajnos még nem tud magyar és magyar 
egymásra találni. A vallás ahelyett, hogy lényegének és céljának 
megfelelően a szeretetben összeforrasztana, inkább az elidege-
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nülést, eltávolodást eredményezi. A széthúzást szitó „turáni 
átok“ felekezetek szerint tagolja részekre a magyarságot s ez
zel gyöngíti erejét. A pártviszály már sok bajt zúdított ezer év 
folyamán erre a szegény nemzetre. Ideje volna azért, hogy any- 
nyi szomorú tapasztaláson okulva végre felismernők az egye
netlenségnek romlásba, pusztulásba döntő, kárhozatos voltát. 
Ha megszívlelnénk Melanchton állatmeséjének a tanulságát, 
mely szerint a farkasok kémet küldtek ellenségeik, a kutyák 
közé, aki visszatérve a következőket jelentette: A kutyák igen 
sokan vannak ugyan, de különböző fajtájuak. Sok közöttük a 
kis kutya, amelyik hangosan csahol, de nem harap. S ami a leg
rosszabb náluk, feltűnt nekem, hogy neki-nekikap egyik a má
siknak. Ebből úgy látom, hogyha gyűlöli is valamennyi a farkast, 
de egymást is gyűlölik. Félek, —  tette hozzá Melanchton, —  
hogy sok hívő keresztyén van, aki a maga fajtáját marja, ahe
lyett, hogy a farkas számára tartogatná fog á t . . . “ Mi meg hozzá 
kevesen is vgyunk; mégis sok a csaholás, sok az egymáshoz kap
kodás, a marakodás közöttünk. Szálljunk magunkba, legyünk 
résen; ismerjük fel, hogy az összetartás, egység az az erő, mely- 
lyel a fogunkat ránk fenő farkasokkal megküzdhetünk; az az 
alap, melyen a bekövetkezhető megpróbáltatások, szenvedések 
között megállhatunk. S ez összetartás által az egymáson való 
segítésben s az egymás sorsában való osztozásban keressük a sö
tét árnyékukat előre vető nehéz idők ellenében a könnyebbsé
get, vigasztalást.

2. És keressük, különösen az Istenhez való közeledésben, 
mert Önála van az igazi segítség, a szabadulás. Azt a szerencsét
len gutaütöttet Jézushoz viszik; mert biztatja őket a remény, a 
hit, hogy Ö tud is, fog is rajta segíteni. Az Úr mikor látja a hi
tüket, így szól a gutaütötthöz: „Bízzál, fiam !”  Azután visszaadja 
neki egészségét, hogy az fölkelve boldogan megy haza övéihez. 
A sokaság pedig ezt látva elálmélkodik s Istent dicsőíti.

Istenhez kell fordulnunk nekünk is. A szenvedések külön
ben is hajtják, ösztönzik az embert Isten keresésére. A jó  napok
ban könnyen megfeledkezünk az égről; a mindennapi élet pora 
gyakran megüli, ellepi a vallásos érzés szikráját a lélek mélyén. 
De a szenvedések vihara elfujja róla a port, a hamut és az alatta 
levő, teljesen soha ki nem alvó parázs újra izzani, lobogni kezd. 
S akiről addig megfeledkeztünk, —  mint a megriasztott gyermek 
atyjához —  jajveszékelve menekülünk az Istenhez; kérve, kö
nyörögve hívjuk Őt segítségül. A küzdő embernek Isten a leg
erősebb vára; a kereszthordozónak leghűségesebb támasza, a 
szenvedőnek legjobb vigasztalója. Küzdelmekből, kereszthordo
zásból, szenvedésből kijuthat nekünk is. Azért legyen legfőbb 
törekvésünk: csak közelebb és közelebb őhozzá! —  Mikor a Ti- 
tanic óceán járó gőzös egy jégheggyel összeütközvén sülyedni 
kezdett, a tenger feneketlen sírjának eljegyzett, halált váró uta
sai a hajó zenekarának kísérete mellett a „Tehozzád közelebb, 
közelebb, Uram!“ kezdetű, imádságos himnuszt énekelték; míg
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a hullámok el nem nyelték a hajót s a vízbe fuló áldozatok aj
kán el nem halt az utolsó akord . . .  Egy siilyedő világ vesz kö
rül bennünket is; az elnyeletés, megsemmisülés veszedelme fe
nyeget százados, évezredes értékeket: eszményt, kultúrát, erköl- 
csiséget. Mi most még csak távoli morajlását és zúgását halljuk 
a vészes haboknak; de ki biztosít arról, hogy nem csapnak-e át 
azok hozzánk is s nem sodornak-e minket is magukkal. Imád- 
ságos, bízó lélekkel keressünk menedéket velük szemben Istennél.

Igen, bízó lélekkel. „B ízzál!" —  szól az Úr a gutaütötthöz. 
Egyedül a bizalom, az Istenbe vetett hit és remény az, amire tá
maszkodhatunk. Ha az emberi elgondolásokra és tervekre figye
lünk, hallgatunk, kétségbe kellene esnünk. A nagy káosznak még 
csak a kezdetén vagyunk s már a vezetők három éves háborúról 
beszélnek. Három éves háború! Akik végig éltük a 14— 18-as vi
lágégést, rémülten gondolunk e jóslat hallatán azokra a ször
nyűségekre, borzalmakra, amik az emberiségre rászakadni készül
nek. De bízunk Istenben: az Ö gondolatai és az ő  utai nem az 
emberekéi. „Ember tervez, Isten végez." Hisszük, hogy amit az 
emberek gonoszul, kalmár lélekkel elterveznek, Isten azt megmá
síthatja s nem fogja engedni, hogy az önhitt ember dirigálja és 
irányítsa a világ folyását. Az utolsó szó mégis csak az Övé lesz! 
Ebben a hitben nem keressük bár, de —  ha kell s nem kerülhet
jük ki —  felvesszük a küzdelmet; mert azon keresztül Madách 
Ember tragédiájának a bátorításával hangzik hozzánk az Ür 
szava: „Ember küzdj és bízva bízzál!"

Kiss Samu
nagybarátfalui lelkész.

Öltözzétek fel az új emberi!
Szentháromság utáni 19. vasárnapra. Délután.

Efez. 4, 22—28.
Őszre hajlik már az idő. Hervadásnak indult a természet. 

Sárguló levelek, hulló falombok, fejecskéiket búsan lehajtó virá
gok hirdetik az elmúlást, enyészetet. De másfelől meg mezein
ken már bontakozik, sarjad az új vetés; a jövendő tavasznak 
ígérete, reménysége. Sőt a letarolt ágakon is —  ha majd jön a 
kikelet —  új rügyek, új hajtások váltják fel a lehultakat s új 
virágok nyílnak a régiek, az elhervadottak helyén. Ez a termé
szet rendje: amint a virulásra jön a hervadás; úgy viszont a her- 
vadás új életnek a kezdete, kiindulása. A földbe vetett magnak 
el kell ott rothadnia s csak úgy lesz belőle új csira, új hajtás. 
(Ján. 12, 24.) A halál így válik az élet hordozójává. A mi életünk
ben, lelki világunkban is. Előbb le kell vetkeznünk a régi élet 
szerint való ó embert s csak úgy és azután tudunk eleget tenni 
az apostol követelésének: Ú ju lja tok meg! öltözzétek fe l az ú j 
embert! —  Ennek a megújulásnak 1. érzésben, 2. szóban, és 3. 
cselekedetben kell nyilvánulnia.
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1. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek; vagyis a haragtól 
ne engedjétek elragadtatni magatokat. A harag, a bosszú egyike 
azoknak az érzéseknek, melyek oly könnyen és oly gyakran 
romlásba döntik az embert. Eleinte mikor a szívbe beveszi magát, 
talán csak parányi: egy kis nézeteltérés, összeszólalkozás, felin
dulás; de aztán ha csirájában el nem fojtod, elhatalmasodik raj
tad s boldogtalanság, átok fakad a nyomán. Eltávolítja egymás
tól az összetartozó szíveket; éket ver a családtagok: férj és fe
leség, szülők és gyermekek közé; feldúlja a testvéri, vagy szom
szédi jó  viszonyt; széttépi a rokoni kötelékeket. Természetes, 
lehetetlen mindig és minden körülmények között megőrizni az 
embernek a nyugalmát, hidegvérét. Az életviszonyok juttatnak 
olyan helyzetbe, mely ingerlékenységet vált ki belőlünk s haragra 
lobbant. A legmeghittebb családi körben is merülnek fel időnként 
súrlódások, ellentétek; mint a magyar közmondás tartja: „Nin
csen olyan szép és féltett edény, hogy néha össze ne koccanna". 
Erre mondja az apostol: Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek! A 
szeszélynek, indulatnak tüzét oltsátok el, míg szíveteket telje
sen lángba nem borítja. „Kiket szeretsz és akik szeretnek. Ha 
bántanak, ha megsebeznek, Ne haragudj rájuk sokáig! De öntsd 
ki szíved s ha letörléd a fájdalom kicsordult könnyét, Bocsáss 
meg, hidd javadra válik" (Gyulai P.). Ügy van, ne haragudj so
káig! Az apostollal szólva: A nap le nem menjen a ti haragoto
kon. János konstantinápolyi pátriárka egy alkalommal egy elő
kelő emberrel heves szóvitába keveredett. Ingerülten váltak el 
egymástól. S bár neki volt igaza, megemlékezvén az apostol e 
mondásáról este felé azzal az üzenettel küldött neheztelő ellen
feléhez: „Uram, a nap nyugovóra készül". Az megértette a pát
riárka üzenetét, hozzá sietett s kibékültek mielőtt a nap lement 
volna.

2. Levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot k i-k i az ő fele
barátjával. Mennyire helyénvaló s időszerű intés ez különösen 
napjainkban. A hazugságok egész áradatával találjuk magunkat 
szembe a nemzetközi életben. Tudjuk mindannyian, hogy azt a 
nyomort, melyben már két évtizede sínylődünk, ellenségeinknek 
szemen szedett hazugságai zúdították reánk. Néprajzi, földrajzi 
valótlan adataikkal, a világ sorsát intéző hatalmak és vezetők 
megtévesztésére irányuló hazug propagandájukkal ásták meg 
számunkra a trianoni sírt, melybe nemzetünket szeretnék elte
metni. S mennyi hazugsággal találkozunk az állami, politikai 
életben: pártok, csoportok kortes-ígéretei, egymás ellen való 
áskálóadásai. „De mit tehetünk mi ezek ellenében, mondjátok 
talán? Hiszen a nemzetközi, állami élet túlesik a mi kisméretű 
hatáskörünkön; kicsiny emberek vagyunk mi ahhoz, hogy azok
nak a menetébe befolyhassunk." De azért korántse higyjük, 
mintha ránk nem tartoznék az apostol intelme. Óh a hazugságok
nak a különféle fajai fellelhetők a mi szűkebb köreinkben is. Ott 
van mindjárt a társadalmi élet. A társas érintkezési formák 
mennyi hazugságot, kétszínűséget takarnak. Az egymással való
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találkozások feletti nyilvánosan hangoztatott öröm s az egymás 
hogyléte, sorsa iránt való érdeklődés és jókívánságok mögött 
mennyi ámítás, tettetés rejlik. S mennyi hazugság uralkodik a 
kereskedő világában!? Az eladó az áru meghamisításával, vagy 
silány portékájának a feldícsérésével hányszor visszaél a vevő 
jóhiszeműségével s egyenesen utazik embertársának a becsapá
sára. De még az egyházi térre, a templom falai közé, az Istennel 
való viszonyunkba is befészkeli magát a hazugság. Mikor eljösz 
ide az Úr házába s lélek nélkül veszel részt az éneklésben és ér
zés nélkül mondod az imádságot, tudod-e, hogy hazugság min
den szavad? Mikor itt ülsz áhítatot mutatva, de a gondolataid 
tudja Isten merre járnak s az ige elől elzárod a szívedet, tudod-e, 
hogy képmutatás az istentiszteleted!? És az otthon falain belül, 
a családi körben: mikor a házastársak idegenek láttára oly elő
zékenyek, nyájasak és kedvesek egymáshoz; de ha magukban 
vannak, hidegek, kíméletlenek és gorombák, —  hazugság az éle
tük. S mikor a gyermek látszólag, különösen mások előtt sze
rető, meleg szívűnek mutatja magát tehetetlen, öreg szülőjével 
szemben, titokban pedig alig várja, hogy reá borítsa a szemfe
dőt, —  hazugság a viselkedése . . .  Szóljatok igazságot k i-k i az 
ő felebarátjával: mert egymásnak tagja i vagyunk. A test tagjai 
egymás előtt nem alakoskodnak. Ha öröm ér, az egész magatar
tásomon visszatükröződik az; ha az egyik tagom: a kezem, vagy 
a lábam fáj, érzi azt az egész szervezetem.

3. Aki oroz vala, többé nem orozzon, hanem inkább mun
kálkodjék cselekedvén azt az ő kezeivel, ami jó  . . .  Talán egyik- 
tek-másiktok megütközik első hallásra az apostolnak ezen a pa
rancsán: „Börtönbe, fegyházba való ez a beszéd és nem mikö- 
zénk, akik tisztességes emberek vagyunk s nem munkakerülők, 
naplopók, s akiknek a kezéhez idegen tulajdon nem tapad“ . De 
tudod-e testvérem, hogy a hetedik parancsolat nemcsak arra kö
telez, hogy felebarátunk pénzét, vagy vagyonát el ne vegyük, 
hanem támogassuk is őt, hogy vagyonát megőrizhesse és meg
élhetését javíthassa. Megteszed-e? Megadod-e munkásodnak s 
cselédednek a rendes, megszolgált bért? Vagy ha munkás vagy, 
arányban van-e szolgálmányodnak, munkádnak az eredménye 
azzal, amit érte igényelsz és kapsz? —  Óh éppen azok között, 
akik erkölcsileg oly magasan állóknak tartják magukat s akikre 
a világ is kellő tisztelettel néz (mert hiszen a vagyonnak, hata
lomnak rendszerint kijár, legalább nyilvánosan a tiszteletadás) 
akadnak sokan, akik alkalmazottaikat egyenesen kiuzsorázzák s 
csak a maguk kényelme és meggazdagodása eszközének tekin
tik . . .  De az apostol tovább is megy a követelésével: hogy le
gyen m it adnia a szükölködőknek. Mikor ezt hallod, nem üt-e 
szíven az apostol szava s nem lohad-e le előbbi fenhéjázásod? 
Ha a másé után nem nyújtod ki a kezedet, kinyujtod-e telt job 
bodat az ínségesek, segítségedre rászorulók felé? S a jótékony 
célú egyházi és társadalmi intézmények nem találnak-e bezárt
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ajtót, bezárt szívet nálad?! Tudd meg, hogy: Aki tudna jó t  cse
lekedni és nem cselekszik, bűne az annak. (Jak. 4, 17.)

Meg kell újulnunk! Mert az egyéni megújulás az előfelté
tele az általános, minden téren való megújulásnak. Az új viszo
nyokat, jobb, boldogabb új időket csak a magunk megújulásán 
keresztül munkálhatjuk és készíthetjük elő.

Kiss Samu
nagybarátfalui lelkész.

A királyi menyekző.
Szentháromság utáni 20. vasárnapra. Délelőtt.

(Vázlat, anyag.) Máté 22, 1— 14.
Boldogtalan emberiség, szerencsétlen világ, zűrzavar. Orszá

goknak és népeknek emberi erőfeszítéssel, emberi elgondolá
sok szerint, a művelődés elmélyítésével, politikával, erőszak
kal rendbe nem hozható dolgai és bajai, stb. De hogy ennek maga 
az emberiség és maguk az emberek az okai, többek között ezt 
példázza a ma felolvasott Szentige.

Jézus ezzel a példázattal azt vési hallgatóinak szívébe, hogy 
Isten kegyelme készen van mindenki számára és csak az nem 
részesül benne, aki azt visszautasítja, vagy valamiképpen mél
tatlanná teszi rá magát.

„Hasonló a mennyek országa a királyhoz, aki a fiának me- 
nyekzői lakodalmat készített." Isten ez a király, aki készítette ezt 
a menyekzői lakodalmat egyszülött Fiának: annak az Ür Jézus 
Krisztusnak, aki „önmagát, ártatlan lévén, feláldozta". Még pedig 
jutalmul készítette neki, azért, mert „magát megüresíté, szolgai 
formát vévén magára . .. keresztfának haláláig." (Fii. 2:7—8.) 
Ezért az emberfeletti nagy áldozatért „Isten is őt felmagasz- 
talá. . . ,  hogy a Jézus Krisztus úr, az Atya Isten dicsőségére". 
(Fii. 2:9— 11.) Ez a felmagasztalás és megdicsőítés volt az a 
mennyei lakodalom, melyet Isten-király az ő Fiának szerzett.

Ebbe a lakodalomba hívta meg Isten a „hivatalosakat" is, 
első sorban a zsidó népet, azután az egész emberiséget. Miért 
hívta meg? Mert látta, hogy az emberiség mennyire éhezi és 
szomjuhozza az önmagával és Istenével való békességet s mivel 
ezt saját ereje, vagy értelme által el nem érheti, mennyire bol
dogtalan.

És szánta is Isten ezt a boldogtalan emberiséget, mely bű
neivel itt a földön csak nyomorúságot, önemésztő örökös bizony
talanságot, odaát pedig kárhozatot zúdított saját fejére. (Baj, 
szomorúság, életteher, zűrzavar, gyűlölség, háborúság).

Azért Isten ingyen kegyelemből, irgalomból és szánó szeré
téiből meghívta a „hivatalosakat" az ő egyszülött Fia számára 
szerzett lakodalomba, hogy ott egyszersmindenkorra megelégít- 
tessenek.
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Mikor kezdődött ez a lakodalom? Mikor az Úr Jézus meg
jelent a világban és magát váltságul adta az emberekért. Attól 
kezdve állandóan terítve van az isteni kegyelem lakodalmi asz
tala.

Hogyan tudta meg izrael népe és a világ, hogy ez a lako
dalmi asztal terítve van számukra? Talán maguktól jártak utána? 
Nem, hanem maga Isten adta tudtukra hírvivői, szolgái (prófé
ták, apostolok) útján, hogy „mindenek készek11.

Nem az emberiség kereste meg és kutatta ki a kegyelem út
ját, nem az emberiség erőszakolta ki a mennyei lakodalomba 
való meghívást, ehhez se módja, se ereje nem volt (áldozatok, 
böjtölések, szertartások, jócselekedetek, a törvény betűszerint 
való betöltése stb.), hanem csak azok juthatnak oda, akik meg
hívást kapnak. Nem embertől: Istentől lett ez.

„Mindenek készek11: az „idők teljessége11, a megváltó meg
jelenése és értünk elvégzett váltságmunkája, a hívőknek a Jézus 
krisztusban felajánlott bűnbocsánat és kegyelem.

Nagy megtiszteltetés ez a meghívás. Nem a kapun kívülről, 
vagy az ablakokon benézve szemlélni és elkeseredetten, csodát 
látó szemekkel, csak a kiszórt maradékokat kapkodni, hanem 
bent, a palotában, a dús asztalnál ülni! És mégis voltak, akik 
„magukat vonogatván11, távoltartották magukat. Sőt megölték 
a hírvivőket.

Az embernek sok minden szépre és jóra nincs akarata, de 
arra van, hogy Isten kegyelmét visszautasítsa. Az ember szabad 
akarata a bűn miatt megromlott ugyan, de mégis van bizonyos 
választószabadsága jó  és rossz között és éppen ezért vonható 
felelősségre cselekedetei és élete miatt. És Isten felelősségre is 
von az ítéletkor mindenkit.

A hírvivők szétküldésének ideje: a kegyelmi idő, Isten hosz- 
szútűrésének és várakozásának ideje. Ha ez elmúlik, mert Isten 
türelmének is van határa, jön a „harag napja11: a büntetés, az 
ítélet. („A  király pedig mikor ezt hallotta volna, megharagu- 
vék stb.“ )

De ha egyszer Isten elhatározta, hogy a Fiának készített 
lakodalmi asztalhoz vendégeket ültet, akkor ezt végre is hajtja. 
A magukat vonogatók miatt nem bomlik fel az ünnepi asztal, 
hanem olyanok hivatnak oda, akik —  Isten előre elkészített üdv
tervét emberi ellenállás, vagy közöny és hitetlenség meg nem 
ronthatja. Egyik-másik nép, egyik-másik ember ugyan kimarad
hat belőle, de amit Ő elvégzett, azt mégis megvalósítja. Megren
dítő tapasztalat lesz ez majd azok számára, akik kiesnek ellen
állásuk miatt ebből az üdvtervből, de azoknak, akik nem akarnak 
elesni és akik a legválságosabb időkben is, a legkétségbeejtőbb 
helyzetekben is, amikor romlás és bűn elárasztják a világot (ma 
is háborúk vannak és háborúk készülnek), amikor összeomlani 
látszik mindaz, amit ész, erő, jóság, hit oly nagy erőfeszítéssel 
építgetett: bizakodva reménykednek, azoknak kifogyhatatlan 
erőforrás.
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Mit jelentett ez a példázat Jézus kortársai és nemzete szá
mára? Azt, hogy Isten Izrael népét választott néppé, királyi nem
zetséggé tette, számtalanszor megsegítette, a törvény és a pró
féták által folyton hívogatta, hosszútűrését velük sokáig érez
tette és közöttük engedte megszületni, élni, stb. egyszülött Fiát.

De ez a nép nyakasszívű, hitetlen, anyagias gondolkodású 
volt, kevesek kivételével ellenszegült: nem becsülte meg a „meg
látogatás idejét", üldözte, megölte a prófétákat, magát a Meg
váltót is halálra adta.

Végül is betelt Isten mértéke, véget ért a kegyelmi idő, a 
meghívás ideje. Izrael átok alá került („a király az ő hadát el- 
küldvén, elveszté . . . “ ). És átok alatt marad mindaddig —  de csak 
addig — amig rá nem ébred arra a megrendítő és megrendíthe- 
tetlen isteni törvényre és akaratra, hogy „nincs név, mely által 
meg kell tartatnunk, csak az Ür Jézus Krisztus neve".

Helyébe pedig, a kegyelem mennyei asztalához más népek 
hivattak.

Mit jelent ez a példázat a mi számunkra?
Mindenek felett azt, hogy mi is a meghívottak között va

gyunk. Még pedig meghivattunk ingyen kegyelemből, a Szent
lélek által. (Ap. Hitv. III. hitág.)

És az a lakodalmi asztal milyen dúsan van megterítve ma is, 
a mi számunkra is! (Isten naponkint ránk áradó kegyelme álta
lában; maga a vallás, Isten e felséges adománya, ennek kereté
ben templom, iskola, vallás-erkölcsi nevelésünk, stb.; az egyházi, 
gyülekezeti élet áldásai és a lehetőség, hogy ezekben részesülhe
tünk és tevékenyen résztvehetünk; mindenek felett pedig Isten 
bűnbocsátó kegyelme, mely nyilvánvalóvá lett és megadatott né- 
künk az Ür Jézus Krisztusban; az Ürvacsora csodálatos áldása, 
melyben a kenyér és a bor színe alatt magával a valóságos élő 
Jézus Krisztussal egyesülhetünk; üdvösség, örök élet.) „Mily nagy 
az Ür kegyelmessége, van-e ember, kit meg nem hat?"

És a mennyei király hozzánk is állandóan küldözgeti szol
gáit, hírvivőit. (Szentigéjének hirdettetése az apostolok, refor
mátorok, lelkészek által; kitáruló templomajtók, Isten színe elé 
hívogató harangok szava napról-napra, vasárnapról-vasárnapra; 
Biblia olvasása; lelkiismeretünk figyelmeztetései stb.)

Ha erre a sokszoros meghívásra nem hallgatsz és visszauta
sítod, hálátlan vagy. Visszautasíthatod, de akkor magadra vess, 
ha véget ér számodra a „kegyelmi idő".

Azt nem mondhatod, hogy téged nem hívtak meg, hiszen 
rajtad van a meghívottak pecsétje és ismertető jele: meg vagy 
keresztelve! A szent keresztség által oda vagy szánva a meghí
vottak közé!

Nem rebben-e a lelked, nem dobban-e nyugtalanul a szíved, 
ha eszedbe jut: hányszor visszautasítottad, figyelmen kívül hagy
tad a meghívást! (Imádkoznod kellett volna, nem tetted. Meg- 
kondult a templomba hívó harangszó, nem bántad, azt mondtad, 
nem érsz rá, sok egyéb fontos és el nem mulasztható dolgod van.
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Olyan életet folytattál, hogy Isten számára, lelked üdvösségének 
munkálása számára, bűnbánat számára nem jutott idő. Ügy el
altattad lelkiismereted szavát, hogy az nem ösztönözhetett arra, 
hogy odatérdelj templomod oltáránál a kegyelem asztalához.)

Mi lesz majd, ha egyszer arra eszmélsz, hogy kimaradtál a 
meghívottak közül és nem lehet belőled „választott", mert nem 
használtad ki a meghívás napjait, éveit, a kegyelem idejét és azért 
mások foglalták el helyedet a királyi menyekző asztalánál!

Ne gondold, hogy majd csak lesz neked is módod különö
sebb előkészület nélkül is odafurakodnod! Ne számíts arra, hogy 
hiszen Isten mindenkivel szemben hosszútűrő és irgalmas. Ne 
csak azt halld meg és jegyezd meg az igehirdetésből, hogy „Isten 
nem akarja a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen", 
ne számíts arra, hogy hiszen ha Krisztus mindenkiért meghalt, 
akkor teérted is eleget tett és neked is üdvösséget szerzett. Mert 
mindez érvénytelen lesz számodra, ha nincs menyekzői ruhád!

Oda csak menyekzői ruhában juthatsz be. Csak egyféle 
menyekzői ruha van: hit a megfeszített és feltámadott Ür Jézus 
Krisztusban. Ebbe a hitbe kell beburkolnod bűnös, kárhozatra 
méltó lelkedet. Enélkül ott nincs keresnivalód, mert úgy jársz, 
mint a példázatbeli meghívott, aki menyekzői ruha nélkül be
merészkedett.

Odatolakodni, az élet porában beszennyeződött, de bűnbá
nattal meg nem tisztított lélekkel nem lehet. (A névleges keresz- 
tyénség, látszatvallásosság, álszenteskedés, képmutatás, közönyös 
szívvel imát mormoló ajkak, szertartásokat, kegyeskedő mozdu
latokat végző lélektelen magatartás, érdemeidre való hivatkozás, 
hogy: az egyházi életben résztvettél, adakoztál, harangot aján
dékoztál, templomot építettél, ezzel vagy azzal ennyi meg annyi 
jót tettél, mindez nem menyekzői ruha és nem belépő jegy.)

Hol vette a példázatbeli sok meghívott a menyekzői ruhát? 
Hiszen csak úgy az utak fejeiről hívták be őket, elől-utól, akit 
csak találtak! A vendéglátó gazda szolgái ajánlották fel nékik 
keleti szokás szerint, a menyekzői ház bejáratánál. El is fogadta, 
fel is öltötte valamennyi, csak az az egy nem. Hol vedd te a me
nyekzői ruhát: a megfeszített és feltámadott, érted önmagát oda
adó Krisztusban való hitet? Azt bizony a Szentlélek kelti fel ben
ned. Várd, engedelmességgel és alázattal ezt a nagy csodát. 
Mondd: „Uram, el nem bocsátalak addig, míg meg nem áldasz 
engemet!" Mert minden Istentől van, mert minden kegyelem: a 
meghívás is, a menyekzői ruha is, a bebocsátás is.

Várjad engedelmességgel, kérjed alázattal, hogy ne maradj 
csak „hivatalos", aki azután méltatlanná válik, hanem lehess „vá
lasztott" is, aki a kegyelem asztalánál megtaláltad békességedet 
Isteneddel és így önmagaddal is.

H ering János
veszprémi alesperes-lelkész.
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Komoly intések komoly időkben.
Szentháromság utáni 20. vasárnapra. Délután.

(Vázlat.) Efezus 5, 15—21.
A főgondolat legyen: „Áron is megvegyétek az alkalmatos

ságot, mert az idők gonoszak." Mai szóval: éberek legyetek, 
minden lelki erőtöket összeszedjétek, mert csak így állhattok 
meg a mostani komoly és válságos időkben, (lásd: Róm. XII:11. 
„A  jó  igyekezetben meg ne restüljetek, lélekben buzgók legyetek, 
az Úrnak szolgáljatok.")

Micsoda borongós hangulatú, aggódást (nem magáért: sze
retteiért, híveiért) mutató intés. Mint mikor vihar van kitörőben, 
zúgó szél, távoli villámlás, messziről mennydörgő ég, jégveréssel 
fenyegető felhőtömeg . . .  és az aggódó családapa elrendezi háza- 
táját, intő szóval, meggondolt tanácsokkal, dobbanó szívből Isten 
felé szálló imádsággal maga körő gyűjti szeretteit.

Pál apostol szerettei, az efezusi hívők számára bizony gono
szak voltak az idők.

Gonoszak voltak, mert a környező pogány társadalom gyű
lölte őket. Efezusban még külön azért is rossz szemmel néztek 
Krisztus hitvallóira, mert Diána pogány istennő uralmát féltet
ték tőlük. (Ap. Csel. 19— 21. r.) Állandóan készen kellett lenniök 
az üldöztetésre, akár a vértanúságra is.

Az idők azért is gonoszak voltak, mert a pogány erkölcs
telenség, mely közülök is sokakat botlásokba vitt, állandóan kö
rülvette és megrontással fenyegette őket. „Ellenségük, a Sá
tán, körüljárt, keresvén, hogy kit nyelhessen el."

Nem csoda, ha az apostol féltő aggódással intette lelki éber
ségre nemrég megkeresztelt és a keresztyén hitben eléggé még 
meg nem erősödött híveit.

Mi lehetett az intés tartalma? Az, amit a felolvasott 15., 17., 
18., 19., 20., 21. vers foglal magában, mely verseknek az az ösz- 
szefoglalt értelme, hogy szedjék össze minden hitbeli és erkölcsi 
erőiket, szeretetben, egyetértésben éljenek, imádkozzanak, az Űr 
Jézus Krisztustól el ne tántorodjanak, csak így fogja őket Isten 
megtartani oltalmában, csak ez őrizheti meg őket a pogányságba 
való visszaeséstől, csak így menekülhetnek a fenyegető erkölcsi 
romlástól, csak így kerülhetik el a Sátán karmait és a kárhozatot.

Kedves Testvéreim! Az apostol nem apostolunk-e és nem 
tanítónk-e nekünk is?

Nem gonoszak-e a mai idők is? Nem zúg-e, nem kavarog-e 
a kitörőben lévő világvihar a mi közelünkben is? (Háború.)

Nem gyűlöli-e a hitetlen világ a mi keresztyén hitünket is? 
Most még talán szélcsend van, mint vihar előtt szokott lenni, de 
nem jöhet-e idő, amikor a mi hitünk és keresztyén erkölcsünk 
útjában lesz a gonosz és istentagadó, Krisztustalan erőknek?
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És talán mikörülöttünk csupa erkölcs a társadalom élete? 
És nem vagyunk-e mi is körülvéve száz kísértéssel, és nem les- 
kelődik-e mireánk is a Sátán, az ős ellenség?

És nem kell-e beismernünk, hogy a mi hitünk se áll valami 
erős lábakon? Milyen könnyen megtántorodunk a hitben! És 
hányán elesnek jellemgyengeségből, ayagiakért, jobb életlehető
ségekért. Hányán megtántorodnak és elesnek, mert nem járnak 
okkal, mint bölcsek, hanem mint bolondok. (15. v.)

Ha pedig ez így van, nem kell-e nekünk is megszívlelnünk 
az apostol aggódó intéseit, melyek a mai válságosán komoly 
időkben a mi drága, gondoskodó lelki édesanyánknak, evangé
likus keresztyén anyaszentegyházunknak is intései. De intései az 
én értetek aggódó, érettetek dobogó lelkipásztori szívemnek is.

Kérlek azért, atyámfiai, hogy jól meggondoljátok, mi szá
motokra az Úrnak akarata. Ha ránk tör az „idők gonoszsága", 
nem lesz számunkra más bátorság és menekvés, csak az Ür aka
ratának megértése és az aszerint való magatartás.

Hogy pedig etekintetben meg ne csaljuk magunkat, meg
mondom néktek: nem az az Ür akarata, hogy soha meg ne pró- 
báltassunk, soha veszedelemmel, fájdalommal szembe ne talál
kozzunk, soha keresztet ne hordozzunk, minden rosszat bántat- 
lanul kikerüljünk, („Megostorozza az Ür, akit szeret. . . “ ), hanem 
az az Ő akarata, hogy a kárhozat halálával meg ne haljunk, hogy 
a Krisztusban való hit által megváltott gyermekei legyünk, akiket 
a királyi menyekzőn kegyelmének dús asztalához ültethet és 
üdvözíthet.

De van számunkra akarata erre a földi életre nézve is. Az, 
hogy szeretetben éljünk, békességre törekedjünk (21. v.), még a 
háborúság idejében is, magunkat, emberméltóságunkat le ne ala- 
csonyítsuk erkölcsi ellenállásunkat megrontó bűnökkel és testi 
szenvedélyekkel (18. v.), imádkozzunk, mindenért hálát adjunk 
(20. v.), ne csak csendes otthonunkban, hanem a közös gyüleke
zeti istentiszteleteken is, egymás hitbeli erejét és bizakodását erő
sítve a közös éneklésben, az Úrnak együttes dicséretében (19. v.), 
hogy így együtt, egy akaratban, egy hitben egymást erősítve, 
egymásnak példát adva állhassunk ellen a gonosznak e komoly 
időkben.

Komoly intelmek, emberi erővel talán nem is teljesíthető 
intelmek. De hisszük, hogy Aki úgy szerette ezt a világot, hogy 
az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki benne hiszen, el ne vesz- 
szen, hanem örök életet nyerjen, az kegyelemből szívünkbe 
árasztja Szentlelkének erejét és ha azzal beteljesedünk (18. v.), 
akkor megállhatunk és megtartatunk.

Ezért imádkozzunk!
H ering János

veszprémi alesperes-lelkész.
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Az Ige testté lett.
Bibliavasárnapra.

János 1, 14.
1. Az Ige testté lett. Ebben a pár szóban benne van a meg

váltás evangéliumának teljessége.
Benne van az, hogy Isten elvégezte teljes tökéletességgel a 

megváltásnak a munkáját. Jézus Krisztusban Isten utánunk jött 
az elveszettek után annyira, amennyire ez csak lehetséges volt, 
de utánunk jött teljesen elégséges módon. Kifejezésre jut itt 
Istennek csodálatos kereső szeretete, melyről Jézus az elveszett 
juhról és az elgurult drakhmáról szóló példázatban beszél olyan 
megkapó módon. Az Ige testté lett. Azt jelenti tehát ez, hogy 
Isten utána ment az elveszett, bűnös embernek, hogy megmentse.

Abban, hogy itt múltidőben van szó az Ige testtélételéről, 
kifejezésre jut az, hogy a váltság munkája elvégeztetett. Jézus 
Krisztusban a testté lett Igében nemcsak a legtökéletesebben 
mondta el magáról Isten mindazt, amit elmondani akart, hanem 
meg is tette az ő életében, szenvedésében, halálában és feltámasz
tásában mindazt, amire csak szükség volt ahhoz, hogy a kárho
zatba veszett ember életre és üdvösségre jusson. Tudni sem kell 
többet az Istenről, az életről és az üdvösségről, mint amennyi 
Jézus Krisztusban tudnunk adatott és történni sem kell többnek 
Istenhez való eljutásunk, tehát életünk és üdvösségünk érdeké
ben annál, amennyit Isten Jézus Krisztusban, Jézus Krisztus által 
érettünk cselekedett.

Fontos annak a kiemelése is, hogy az Ige  lett testté. Eddig 
azt hangsúlyoztuk, hogy a testtélétel megtörtént, vagyis hogy 
Isten elvégezte a megváltásnak a munkáját és mert elvégezte, 
ahhoz az ember részéről nincs hozzátenni való. Most arról van 
szó, hogy abban ami történt, a megváltás történt meg éppen 
azért, mert az Ige lett testté, vagyis mert Isten volt az, aki itt 
cselekedett; az, ami itt történt, Tőle kiinduló történés és cseleke
det volt. Bármilyen nagyszerű, bármennyire csodálatraméltó és 
megkapó az, ami Jézus Krisztusban elénk tárul, ha nem maga 
Isten volna mögötte és benne annak, ami Jézus Krisztusban tör
tént, semmiképpen sem lehetne az megváltás a mi számunkra. 
Az éppen a csodálatosan vigasztaló a mi számunkra, hogy a mi 
Istenünk olyan, amilyennek Jézus Krisztusban szemlélhetjük és 
hogy ebben a csodálatos mentőszeretetben nem egy emberi el
képzelés vagy jámbor óhaj jut kifejezésre arról, amit mi nagyon 
szeretnénk, hanem valósággal Istennek a megtestesült mentő sze
retete az, amelyik itt hozzánk elérkezett.

2. Az Ige testté lett. Ebben a pár szóban benne van a Biblia 
helyes értékelésének a kulcsa is. A Biblia azért érték a szá
munkra, mert a testté lett Igéről, Jézus Krisztusról szól. Lenné
nek bár mégolyán szép és mégolyán nagyszerű gondolatok a 
Bibliában, ha nem az Ige testté léteiéről, ha nem Istennek Jézus

25
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Krisztusban megvalósult váltságmunkájáról szólna, nem volna 
más, mint egy a többi emberi könyvek végtelen sorában. Az adja 
a Bibliának páratlan, egyedülvaló értékét, hogy benne a testté 
lett Igével, Jézus Krisztussal találkozunk.

De ha ez a Bibliának igazi értéke, akkor ebben van a Biblia 
olvasásának igazi célja is. Azért kell olvasnunk a Bibliát, hogy 
benne, rajta keresztül a testté lett Igével, az élő Jézus Krisztus
sal találkozzunk. Csak akkor helyes a bibliaolvasásunk, ha ez a 
találkozás megtörténik. Lehetnek valakinek mégolyán alapos 
bibliai ismeretei is, fordíthat bár valaki mégolyán sok időt a Bib
lia olvasására, ha a testté lett Igével nem találkozott a Bibliában, 
akkor haszontalan dolog minden ismerete és kárbaveszett a Bib
lia olvasására fordított minden fáradsága.

Nem volna értékes a Biblia a számunkra —  mint mondot
tuk — , ha nem Jézus Krisztusról tenne bizonyságot, de —  és itt 
megfordítjuk a tételt —  mert a Biblia ezt teszi, mert Jézus Krisz
tust mutatja meg és a Vele való találkozásra nyújt lehetőséget, 
azért kimondhatatlanul drága könyv a számunkra. Isten a Jézus 
Krisztussal való találkozásban páratlan és alapvető jelentőséget 
szánt a Bibliának. Ezért a Bibliától való eltávolodás mindig Jé
zus Krisztustól való eltávolodás is lesz valami módon. Hiába pró
bál az élet útján megmaradni, aki a Biblia olvasását elhanya
golja. Menthetetlenül tévútra kerül és tévelygővé lesz. A refor
mációban az éppen Istennek a nagy ajándéka számunkra, hogy 
a Bibliának a Jézus Krisztussal való találkozás és így az életre- 
jutás, a kárhozatból való megmenekülés szempontjából való 
alapvető jelentőségére a legnagyobb határozottsággal rámuta
tott. Ezért helyénvaló, hogy a reformáció ünnepét megelőző va
sárnapon a Biblia jelentőségéről megemlékezzünk. Mert volt Bib
lia, amelyik az élő Jézus Krisztushoz utat mutatott Luther szá
mára, azért lehetett reformáció. Adjunk hálát Istennek a Bibliá
ért, amelyik az Ür Jézus Krisztushoz vezet el bennünket, de min- 
denekfelett adjunk hálát magáért az Ür Jézus Krisztusért, akinek 
a személye teszi a Bibliát olyan drága kincsé számunkra.

3. Az Ige testté lett. Ebben a pár szóban végül benne van az 
a cél is, amiért a Biblia a Jézus Krisztussal való találkozást lehe
tővé teszi számunkra. És itt fogjuk igazán megérteni, hogy miért 
lett ez az alapjában véve karácsonyi ige ma a bibliavasárnapi ige
hirdetés alapigéjévé. Istennek alapvető akarata az, hogy az Ige 
testté legyen. Azért lett Jézus Krisztusban testté az Ige, hogy 
mibennünk is testté lehessen. Jézus övéiben akar élni. Istennek 
az a szándéka, hogy mindenkiben, aki Jézus Krisztus által gyer
mekévé lett, Jézus Krisztus kiábrázolódjék. Maga ez a szó: ke
resztyén is erre utal. Keresztyén annyit jelent, hogy krisztusi 
vagyis Krisztushoz hasonló. Keresztyén az az ember, aki Krisztus
hoz hasonló lett, akiben a testté lett Ige, Jézus Krisztus ismét tes
tet ölthetett. A Biblia olvasása akkor helyes és akkor éri el a 
maga célját, ha a biliaolvasó testet öltött Bibliává válik, ha éle
tében Iáhatóvá, szemlélhetővé válik és megvalósulttá lesz a Bib
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lia üzenete. Evangélikus-egyházunk akkor lesz igazán az Ige egy
háza, ha tagjai mind ilyen testté lett igévé válnak. —  Panaszko
dunk, hogy nagyon sok ember számára vesztette el tekintélyét a 
Biblia. Ne csodálkozzunk ezen, ha olyan kevés evangélikus em
bernek az életét lehet, mint a Biblia igazságának hitelesítő pecsét
jét felmutatni. Bibliaolvasásunk alapjában elhibázott, ha életünk
ben az élő Jézus Krisztus nem válik az emberek számára látha
tóvá. De mi az oka az ilyen eredménytelen bibliaolvasásnak? Sze
retnék befejezésül néhány ilyen okra rámutatni.

Nem léphet be életünkbe Jézus Krisztus a bibliaolvasáson ke
resztül, ha a Bibliát nem alázatos lélekkel olvassuk. Nem mi vál
toztatjuk meg magunkat, nem mi műveljük magunkat még lelki 
értelemben sem a mi bibliaolvasásunk által, hanem maga Jézus 
akar bennünket munkába venni az ő Szentlelke által a bibliaol
vasás alkalmával. A bibliaolvasás akkor helyes, ha alkalmat nyúj
tunk vele Isten Szendéikének a szívünkben, életünkben való 
munkálkodásra. Az, ami belőlünk való, az teljességgel alkalmat
lan és hasznavehetetlen itt. Isten a kevélyeknek ellene áll, az alá
zatosaknak pedig kegyelmet ad. Ne várjon eredményt a Biblia 
olvasásától az az ember, aki fennhéjázva, értelmében vagy mű
veltségében bízva és nem megalázkodva, mint egy kis gyermek 
közeledik a Bibliához. Teljesen alá kell magunkat rendelni a Bib
liának és nem érezhetünk semmi jogot a fölényes bírálgatásra és 
a Biblia üzenetei között való önkényes válogatásra.

Nem léphet be életünkbe Jézus Krisztus a bibliaolvasáson ke
resztül, ha a Bibliát nem hittel olvassuk. Hit nélkül lehetetlen 
Istennek tetszeni. A hitetlen ember semmit nem kaphat Istentől 
az ő igéjén keresztül. Aki óvatos és fontolgat és a józan ész ta
nácsát kéri ahhoz, hogy elég megbízható palló-e a szakadék fe
lett a Biblia, az sohasem fog a Biblia útjára rálépni és sohasem 
ismeri meg a Jézus Krisztusban való igazi életet. Vállalni kell a 
hitnek a kockázatát. Jézus azoknak az embereknek az életében 
mutatja meg hatalmát és dicsőségét, akik mernek bátran a Bib
lián keresztül felénk csendülni, minden szavára és Ígéretére tá
maszkodni és építeni. Mered-e hittel kipróbálni a Biblia szavainak 
megbízhatóságát és komolyságát?

Nem léphet be életünkbe Jézus Krisztus a bibliaolvasáson 
keresztül, ha a Bibliát nem engedelmes lélekkel olvassuk. A Bib
lia nem élvezeti cikk. A Biblia nem szórakoztatásra való. A Biblia 
parancs könyv. A Bibliának engedelmeskedni kell. Sok ember 
azért gabalyodik bele különböző értelmi nehézségekbe, sok em
ber számára azért lesz fárasztó és unalmas munka a Biblia olva
sása, amit végül kénytelen abbahagyni, mert megfeledkezik ar
ról, hogy egyszerű és kis dolgokban elkezdje a Bibliának való 
engedelmeskedést, amelyekben pedig olyan félreérthetetlen vilá
gossággal ad útbaigazítást az Ige. Sokszor a beteg nem érti vilá
gosan az orvos utasításait, nem tudja felfogni, hogy mi módon 
eredményezi majd az orvosi tanácsok pontos betartása a gyógyu
lást, de ha engedelmeskedik, meggyógyulhat. A Biblia, amikor

25*
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Jézus Krisztus keresztjére mutat, megmutatja az életre és a bé
kességre vezető utat. Nem okoskodni kell, hogy mi módon vezet
het éppen ez az út az életre és a békességhez, hanem rá kell lépni 
az útra. Nem az a baj, hqgyha nem értem és nem tudom felfogni, 
hogy mi módon kaphattam meg így a békességet, ha azt ezen az 
úton valóban megtaláltam, hanem az a baj, ha valaki azért, mert 
először mindent érteni akar, semmit sem talál meg. Innét van az, 
hogy a Biblia által egyszerű, tudatlan emberek és kicsiny gyer
mekek is életre juthatnak, ha engedelmeskednek a Bibliának, vi
szont hiába van a legragyogóbb bibliai ismeret, ha hiányzik az 
engedelmesség.

Olvasd a Bibliát alázatos, hívő és engedelmes lélekkel és 
meglátod, hogy a Te életedben is megvalósul az Igének testet öl
teni akaró szándéka, a Te életedben is kiábrázolódik a Krisztus.

Túrmezel János
gércei lelkész.

Reformációi emlékünnepre.
Szentháromság utáni 21. vasárnapon.
Krónika II. könyve 34. rész. 14, 15, 18, 19, 29—33. vers.

(Az alapigék a zsidó-nép életében óriási fontosságú Jósiás- 
féle reformok történetét mondják el. Párhuzamba állítva Luther 
reformációjával, alkalmas módon hirdethetik azt az igazságot, 
hogy a reformáció, az újjáépítés mindig annyit jelent, mint visz- 
szamenni odáig, ahol az utolsó jó  alap megszűnt és újból előtű
nik az Istennek, emberi tévelygésektől megtisztított, szent ki
nyilatkoztatása! . . . )

Nébó hegyétől kezdve más irányt vett a zsidóság erkölcsi 
élete. Ekkor már nem kellett félni a halott próféta vaskezétől. 
Mózes meghalt és vele együtt feledésbe ment a törvény is. Elő
ször csak az első parancsolatot hagyták el és azután a többit. 
(Ha az elsőt nem tartjuk, a többit nem tudjuk megtartani.)

A bálványimádások, kananita szokások, az erkölcsi hanyat
lás ideje, Jézus Krisztus születése előtti, körülbelül 620—640 
évig tart; a jeruzsálemi templom kijavításáig.

Erről szól az ige: „megtaláld . . . “ 14. vers.
Ősrégi szokás, épülő háznak, vagy templomnak alapkövébe 

pénzt, írásokat tenni, hogy elmondják késő századoknak az ak
kor élt népnek és az építésnek történetét! 14. vers. b.

így tudja meg a király, hogy a zsidó nép elhagyta az igaz 
Istennek törvényét! 19, 29, 30, 33. versek.

És megindult egy új élet. . .  Ez volt a zsidó reformáció!
*

Magasztos, szent ünnepet akarunk ma ünnepelni. Azt a na
pot, amikor a hitélet terén egy új irány kezdte bontogatni szár
nyát. Az az új irány, amely visszavezeti a lelkeket ahhoz az igazi
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alaphoz, amelyről megvan írva: „más fundamentumot senki sem 
vethet. . I. Kor. 3, 11.1!

Október 31 -ét akarjuk ma ünnepelni, de akkor . . .  hogyan 
kerül ide ez a szentige?

Mi köze van Luthernek és mi közünk van nekünk ehhez a 
több mint 2000 éves zsidó történethez?

1. Nagyon is alkalmas ez a történet erre a mai szent napra, 
mert ez is reformáció volt.

Mert visszavezet az igazi jó  alaphoz: megmutatja, hogy so
hasem az Isten hágy el minket, hanem mi térünk le az ő  útjáról!

2. Mert megláthatjuk belőle azt, hogy ahhoz, hogy valaki 
reformációt indítson meg, ahhoz: k irá ly i lélek kell! I. Péter 2, 9.!!

Csak egy király teheti meg azt, hogy annyi száz és ezer em
bernek véleményével szembehelyezkedve kövesse az igazságot, 
amelyet Isten akarataként ismert fel a lelkében!

És ilyen királyi, hős lélek volt Luther is! Egész világgal 
szembeszállva hirdette azt, akit hívő lelkében egyedüli igazság
nak ismert meg, a Jézus Krisztust!

3. Ideillik erre a mai napra ez a régi zsidó történet azért is, 
mert megláthatjuk általa az Istennek kegyelmét!

Ugyanaz a kegyelem, a hűségesen szerető Isten, ki Jósiás 
királynak és a népnek kezébe adta a mózesi törvénykönyvet; 
ugyanaz a kegyelem adta Luther kezébe is a bibliát. Hogy újra 
az evangélium legyen az a világosság, amelyik a lelkeket üdvös
ségre vezeti!

Istennek ez a kegyelme, ma nekünk is az örömünk, ezért 
száll feléje a köszönetünk, szűnni nem akaró hálaadásunk!

4. Jósiás király elolvasta a törvénykönyvet és a szíve, lelke 
legmélyéig megrendült. Meglátta azt, amit eddig nem látott: a 
bűnt, nyomorúságot, amelyet az Istentől elfordult ember szerez 
magának. „Megszaggatá . . . “ 19. vers. Luther Márton hosszú, 
halálverejtékes félelmű éjszakákon át, pislogó mécsvilág mellett 
még akkor is olvasta az igét, amikor a fölkelő nap aranysugarai 
elhalványították már azt az apró lángot és tovaűzték az éjsza
kai gondot. Mint Jósiás: könnyet hullatott a saját és az emberi
ség bűnei felett!

Ne szóljon hiába az ige! A 95 tétel közül az első azt mondja: 
„Tartsatok bűnbánatot!“

A reformáció napja számvetés!
Hányszor hiányzott belőlünk ez a királyi lélek, amelyik 

szembe mer szállani százak és ezrek véleményével, mert az igaz
ság az Istennek igéje „másképen11 nem engedi?!

5. A bűnbánat indítson minket is, mindnyájunkat új élet kö
vetésére!

De ezt csak az igéből ismerjük meg!
„Jósiás király elolvasá, fülök hallatára . . 3 0 .  vers.
Luther lefordította a bibliát.
Evangélikus embernek mindennapi kenyere az ige. „Lábaink 

szövétneke és utunk világossága.11
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És így a bűnbánó szív megtalálja az utat az új életre.
6. Nekünk könnyebb, mint a zsidóknak! őket nem tudta 

senki megnyugtatni. Nekünk Megváltónk is van!!
7. „Jósiás fogadást tőn . . . “ 31. vers.
Nekünk nem kell fogadalom. A gyermekét gondozó, nevelő, 

ápoló édesanyának nem kell parancsolni a munkát, törődést, hű
séget! Mindent megtesz érte, mert szereti! Az igazi evangélikus 
embernek sem kell parancsolni a törvényt, mert a szívében Krisz
tus lakik, aki a legnagyobb szeretet!

*

A reformáció napján áldjuk Luthert, de lássuk meg azt, aki
hez vezetni akart. . .  az igazi királyt, Jézus Krisztust! Lássuk 
meg őt, akinek a tekintete mély, mint a tenger. . .  az arca su
gárzik, mint az óriás hegycsúcsok, meleg napfénytől ragyogó, 
tiszta, fehér hava. . .  a hangja lágyan szól, mint az elcsendesült 
falu imára hívó estharangja . . .  messze hat, hívogat.

Tanított, szenvedett, meghalt, de feltámadott! Diadalmas
kodott!

Mindezt értünk tette, hogy királya legyen a szívünknek. . .  
Azért tette, hogy a két reformációi történet mellé odafent, az 
élet könyvébe beíródhassék egy harmadik történet is: a mi saját 
bűnbánó új életünk története!

Ez lenne a legszebb reformáció . . .  a szívek reformációja! 
Ámen.

Sommer Károly
nemespátrói lelkész.

Baross-nyomda: Uzsaly éa Koncz (Harangszó nyomdája) Győr.



Vasárnapi és ünnepi beszéd-vázlatok. 

Szívből kell megbocsátanunk.
Szentháromság utáni 22. vasárnapra. Délelőtt.

Máté 18, 21—35.
Szívetekből kell megbocsájtanotok azoknak, akik vétkeztek 

ellenetek. Ez Urunk Üdvözítőnknek a tanítása. Erre figyelmez
tetnek szent igéink is.

Az életben azonban ezzel az evangéliumi felfogással szem
ben egészen más szempontok szoktak érvényesülni. Amikor ma
gunkról van szó, azt tartjuk kívánatosnak, hogy hozzánktarto- 
zóink ne csak megbocsássanak, hanem ne is emlegessék a vét
keinket, gyarlóságainkat. Mikor azonban nekünk kellene a meg- 
bocsájtás szép erényét gyakorolni, akkor teljes szívvel és lélek
kel nem tudjuk azt teljesíteni. Szólás-mondás: Megbocsájtok, 
de nem feledek s ez találóan jellemzi azt az embert, aki még ki 
tudja mondani ezt a szót: megbocsájtok, de a feledés fátyolát 
nem képes az ellene vétkezőre reáborítani.

Egy alkalommal arra kérték Bismarkot, hogy a nevét s né
hány sort írjon egy albumba, amibe már sok kiváló egyéniség 
beírta a jelmondását. Egy francia miniszter ezt: Azon vagyok, 
hogy mindent megbocsássak, de semmit nem felejtek. Egy má
sik ezt jegyezte be: Nem származik abból semmi kár, ha valamit 
elfeledünk. Bismark ezt írta be: Életemben megtanultam azt,
hogy sokat felejtsek el s hogy nekem is sokat bocsássanak meg.

A szívből, a maradék nélkül való megbocsájtást nem ismeri 
a világ. Nem ismerte az ó-szövetség sem. Ahol a szemet szemért, 
fogat fogért elv volt az uralkodó, ott túlságos soknak tartották 
a háromszor való megbocsájtást. Ámos I. rész 6. vers. Péter is 
a zsidó gondolatkörben mozog, mikor azt hiszi, hogy ha ő a 
megbocsájfásban elmegy a hetes számig, akkor valami különösen 
nagyot fog  csinálni. Mikor erről Jézussal beszélni kezd, a kérdé
sében van valami bátortalanság, mintha arra gondolna, hogy ő 
a lehetetlenség határán mozog, mikor ezt kérdi az Űrtói: Hány
szor lehet az én atyámfiának ellenem vétkezni és neki megbo
csátanom, még hétszer is?

Mikor azonban szeretetről, megbocsáj fásról van szó, ott a 
szám, a rőf, a méter háttérbe kell, hogy szoruljon. Szívből kell 
megbocsáj tani. Ahol pedig a szív szólal meg, ott nincs mathe- 
matika. Azt nem lehet a hétbe, de a hetvenhétbe se bezárni. 
S azért amikor Jézus az adós szolgáról szóló példázatot mondja 
el, mindnyájunkhoz a következőképen szól: Azt tudakozzátok, 
azt számolgatjátok, hogy hányszor bocsájthattok meg azoknak, 
akik ellenetek vétkeztek s nem gondoltok arra,. hogy mi lesz 
akkor, ha Isten majd egyszer veletek is számolni kezd? Ha Isten 
megállapítja adósságaitokat, latba veszi bűneiteket s azt mondja,
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hogy a végső határ a hétszer való megbocsájtásnál van. Akkor a 
kárhozat a biztos pusztulás, a halál vár tireátok, mert nem a hét
szer, hanem a hetvenhétszer való megbocsájtásra szorultok.

Isten végtelen kegyelméről van szó a példázatban. Az adós 
szolga, aki 10.000 tálentommal tartozik az Urának, mi vagyunk 
bűnös emberek. Szent igéinkben a 27-ik vers beszél arról a nagy 
kegyelemről, melyre szükségünk van: Az úr pedig megszánván 
azt a szolgát, elbocsátá őt és az adósságot is elengedte neki. 
Erről mondja Luther: „Ez az igazi tulajdonképeni szín, mellyel 
Istent és az ő szívét festhetjük és festenünk kell. Aki más színt 
használ, helytelenül s máskép rajzolja őt, mint amilyen."

Ennek a gondolatnak a tárgyalásánál szembeállítjuk az 
Ürnak szolgájával s a szolgának az ő szolgatársával való eljá
rását.

Az úr megszánta a szolgát. Miért? Talán azért, mert azt 
ígérte, hogy mindent megfizet. A 10.000 tálentom — több mil
lió pengő —  olyan összeg, amit a szolga úgy sem tudott volna 
megfizetni. Az úr a könyörgő, a nagy bajban lévő szolgáját 
nézte, nem fontolgatta, hogy a 10.000 tálentom felét talán meg 
tudná fizetni, hanem megszánta őt. Irgalommal fordult felé. Aki 
abba kapaszkodik, az nem vész el.

Isten irgalmába kapaszkadjunk mi is. Hiába minden ígérge
tés és jó  szándék. Ha azok olyan magasra növekednének, hogy 
szinte az égig érnének, legfeljebb a menny kapujáig vinnének. 
De annak az ajtaját nem nyitnák meg. Aki Isten irgalmát ra
gadja meg, az Isten kezét fogja meg s a mennybe jut.

A szolga az ő társával szemben nem érzett irgalmat. Miért? 
Mert elfeledkezett, hogy milyen nagy irgalmat cselekedett vele 
az ő ura. A jótett nem váltotta ki belőle, hogy hasonlókép cse
lekedjék. A szíve olyan volt, mint a kő, amiről az eső lefolyik. 
Hiába hullott rá az isteni kegyelem. Eltűnt róla hatás nélkül. 
Felebarátjával szemben csak a jogrendről akart tudni: Adós 
fizess. A könyörgés még azt sem váltotta ki a szívéből, hogy egy 
kis türelmet tanúsítson. Hanem irgalmatlanul a börtönbe vetette 
szolgatársát.

Milyen egészen máskép cselekedett a nemes magyar vitéz 
Szapáry Péter! A történetet el lehet mondani.

Az úr nemcsak szánalmat érzett szolgájával szemben, ha
nem a szánalomnak látható következményei is lettek: Elbocsátá 
őt és az adósságot is elengedte neki.

Amikor az úr elbocsájtotta a szolgáját, akkor vissza adta 
neki a szabadságát. Ha nem bocsájtja el, akkor az adósok bör
tönébe veti s mivel óriási nagy volt az adóssága, onnét sohasem 
szabadult volna ki. Életfogytiglan tartó börtön helyett, szabad
ságot kapott. Haza mehetett s kezdhetett új életet. De az úrnak 
a jósága ezzel még nem merült ki. Szolgájának az adósságát is 
elengedte. Milyen terhet vett le a vállairól! A szolga csak türel
met kért s urától szabadságot s adóssága elengedését kapta meg.
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Isten megbocsájt. Nem félig, hanem teljesen, egészen. Szól
jatok Jeruzsálem szívéhez és hirdessétek neki, hogy vége van 
nyomorúságának, hogy bűne megbocsáttatott. Ezsaiás 40, 2. Bíz
zál fiam, bízzál leányom, megbocsájtattak a te bűneid. A bűn 
terhét leveszi vállainkról, megigazulunk a Jézus Krisztusban ve
tett hit által, ingyen, kegyelemből.

A szolga nem érzett szánalmat, kíméletet a társával szem
ben, aki neki 100 dinárral volt adós. Mintha egészen elfeledke
zett volna arról, hogy nem is olyan régen még 10.000 tálentom 
adósság súlya nyomta a vállait. Ahol pedig nincs szánalom, ha
nem irgalmatlanság tölti el a szívet, ott az abban lesz nyilván
való, amiről szent igéink beszélnek, hogy a szolga megragadta 
az ő társát, fojtogatta, börtönbe vetette s onnét addig ki nem 
bocsájtotta, míg az utolsó fillérig az adósságát nem fizette meg.

A békétlen szolga eljárása azt az embert példázza, aki maga 
iránt elnézést, könyörületet követel, de másokkal szemben kö
nyörtelen. Eljárása azt az elhatározást váltja ki belőlünk, hogy 
nekünk máskép kell cselekednünk.

Egy gyáros hosszabb idő óta szállított árut egy vidéki mes
terembernek. Több rendbeli felszólítás után elhatározta, hogy 
személyesen megy el és a bíróság útján hajtja be a tartozást. 
Adósának a lakásán azonban nyomorúságot és szegénységet lá
tott. Különösen a mester lerongyolódott, elhanyagolt fia gyako
rolt rá leverő benyomást. Rövid gondolkodás után így szólt: 
Mester uram, tudom, hogy az adósságát nem tudja megfizetni, 
adja ide ezt a fiút, nevelőintézetbe küldöm őt, hogy rendes em
ber legyen belőle.

Nemcsak megszánta őt, hanem elengedte az adósságát és 
jót is tett vele. 33. vers.

A példázat nem csak Isten végtelen kegyelmét tárja föl, ha
nem figyelmeztetéseket is foglal magában. Isten kegyelme ha
tártalan s a mienk lehet, de ki is vonhatom magam alóla. Mikor 
teszem ezt? Ha nem teljesítem azt a parancsát, melyet szent 
igénkben, a 33. versben olvasunk. „Kellett volna“ nekem és ne
ked is könyörülnöm. Ha pedig azt nem teljesítettem felebará
taimmal szemben, hogyan gondolhatok arra, hogy Isten irgalmas 
legyen hozzám. Akkor nem imádkozhatom az Úrtól tanult imád
ságot sem, mert az ötödik kérésnél meg kell állnom s tovább 
nem mehetek. Ügy leszünk vele, mint a mesebeli híddal, melynek 
a közepén egy nagy kő volt s aki a hídon átment s az nap hazu
dott, a kőbe botlott és lábát törte. A Miatyánkban is ott van a 
nagy kő: Miképen mi is megbocsátunk . . .  Vigyázzon mindenki, 
hogy ennél a kőnél meg ne botoljék. S ne feledkezzél el arról, 
amit a 33-ik vers mond.

A textus Isten ítéletéről is beszél. Isten nem csak a kegyel
mes mennyei atya, de az igazságos bíró is. Sokszpr és könnyen 
hajlandók vagyunk a kegyelem mellett az ítéletet háttérbe szo
rítani. Az ítélet azonban megdöbbent, a hóhérkézre juttatás ma- 
gunkabszállásra késztet s minden kétséget kizárólag tudomá-
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sunkra adja a 35 vers, hogy mindnyájunkkal úgy cselekszik az 
igazságos Bíró, mint a gonosz szolgával, hóhérkézre juttat, ha 
szívünk szerint nem bocsátjuk meg atyánkfiainak a vétkeit.

Lic. Fizély Ödön
somorjai lelkész.

Az evangélium alapján való
 közösség.

Szentháromság utáni 22. vasárnapra. Délután.
Filippi 1, 3— 11.

Az apostol Isten iránt hálával eltelve és könyörgéssel gon
dol Filippiben lakó híveire. A fogságból írja levelét és mégis az 
öröm hangján szól hozzájuk. Mi készteti őt erre? Az ötödik 
versből tudjuk meg, hogy a filippibeliek az evangélium ügyében 
az első naptól kezdve mind ez ideig részt vettek. A görögben 
„koinonia“ van, ami annyit jelent, hogy közösséget vállaltak az 
evangélium ügyével. A közösséget egyesek a hitre, mások az 
apostol evangéliumi tevékenységében való részvételre, a gyüle
kezeti életben való tevékenységre vonatkoztatják. Az evangé
lium ügyével való közösségben azonban mindezek benne vannak, 
annak egyszerűen a folyományát képezik.

A pietista, vagy humanista individualizmussal szemben han
goztatnunk kell a közösséget, mint olyat, ami a keresztyén gyü
lekezetek éltető, összetartó ereje. Egységben, közösségben biz
tonság és erő van. Aki a maga útján egyéni kis céljait kergeti, 
az könnyen az ellenség kezébe esik.

A kérdés azonban, hogy a közösség miben lesz nyilván
valóvá? Talán az azonos világnézetben, vagy műveltségben? 
Vagy abban, hogy a gyülekezet tagjai egy társadalmi osztály
ból, pl. földművelőkből, iparosokból, vagy munkásokból valók 
legyenek? A keresztyén közösség a legigazabb módon abban jut 
kifejezésre, ha annak a tagjai mindnyájan át vannak hatva az 
evangélium örvendetes üzenetétől, hogy Isten a mi mennyei 
Atyánk s hogy az evangélium Isten ereje üdvösségünkre a Jézus 
Krisztus által.

Az evangéliumban való közösség jelenti a legnagyobb köl
csönösséget is. Egymásért, egymás által, egymás mellett va
gyunk. A 7-ik versben az apostol ezt így fejezi ki: Mindnyájan 
részestársaim vagytok. Pál fogoly, messze van gyülekezetétől s 
mégis úgy érzi, hogy a fogságból is gondját viselheti gyüleke
zetének. Nemcsak úgy, hogy reájuk gondol, értük imádkozik, 
hanem a Krisztus Jézus bensőséges szeretetével vágyódik mind
nyájunk után. De azt is tudja, hogy hívei vele együtt dolgoznak 
az evangélium megvédésében és megszilárdításában.

Gyülekezeteink számára az evangéliumban való közösség 
ápolása a legfontosabb feladat. Ennek a feltétele pedig nemcsak
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a „hívők közössége1', hanem hozzátartozik a hűséges lelkipász
tor, az apostoli lelkületű vezető, akiben megtalálható a gyüle
kezetért való önfeláldozó szeretet, Istennel s a Krisztussal való 
állandó közösség, imádságos élet s a megpróbáltatás idején is a 
gyülekezetért való örömteljes könyörgés.

Amelyik gyülekezetben az evangélium ügyével való közösség 
megvan, ott a jó  munka nemcsak megkezdődik, hanem Annak 
segítségével, akivel az megkezdődött, folytatódik és be is vég
ződik. A 9— 11. versben ezért imádkozik az apostol. Azt kéri, 
hogy a szeretet minél gazdagabban nyilatkozzék meg. Az pedig 
akkor fog  megtörténni, ha abban ismeret és megértés lesz. Ezzel 
azt akarja kifejezni, hogy a szeretet ne legyen vak, a szeretetről 
ne csak dicshimnuszokat zengedezzünk, hanem ismerjük meg az 
életet, a körülményeket s a szeretet áldásait a gyakorlatban 
mutassuk meg ott, ahol arra igazán szükség van. Aki a szeretet 
mezején, szeretet intézményekben akar dolgozni, ismeret nélkül 
nem végezheti ezt a magasztos munkát. Az ismeretre és meg
értésre pedig azért van szükségünk, hogy tudjunk különbséget 
tenni jó  és rossz közt. Ennek pedig a következménye lesz, hogy 
tiszták és botlás nélkül valók leszünk a Krisztus napjáig.

A tisztaság a szív érzelmeire vonatkozik. Önzés, haszonlesés 
s egyéb bűnök távol álljanak tőlünk. A botlásnélküliség pedig 
az élet útján való haladásra. Ne csak belsőleg legyünk tiszták, a 
lelkünk legyen fehér, hanem külsőleg, cselekedeteinkben is hi
bátlanok maradjunk.

A Krisztus napjára kell így készülnünk. S akkor úgy jele
nünk meg az Ür színe előtt, mint a gyümölccsel gazdagon meg
rakott fa. Az igazság gyümölcsei fognak ékesíteni. De azok nem 
a mi munkánk eredményei. Jézus Krisztus által lett gazdag a mi 
életünk fája az igazság gyümölcseivel. Nem is dicsekedünk vele, 
hanem dicsőítjük és magasztaljuk érte az Istent.

Lic. Fizély Ödön
somorjai lelkész.

A farizeusok álnoksága — 
Jézus tanítása.

Szentháromság utáni 23. vasárnapra. Délelőtt.
Máté 22, 15—22.

Az evangéliomok szerint Jézust legtöbbnyire emberek vet
ték körül. Jézusnak —  akárcsak egy uralkodónak — állandóan 
megvolt a kísérete. Ebben a kíséretben, amely hol kisebb, hol 
nagyobb volt, három csoportot különböztethetünk meg. a) A 
legkisebb csoport Jézus tanítványainak kis csapata. Bátran 
mondhatjuk, hogy ez volt a mi Megváltónk családi köre. (Máté 
12, 49.). b) Jézus kíséretének legnagyobb köre a sokaság volt,
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amely őt követte és hallgatta. Erről a sokaságról fogalmat al
kothatunk, ha akár a hegyi beszédre, akár az ötezer férfi meg- 
vendégelésére, akár a háztetőn aláeresztett gutaütött meggyó- 
gyítására, akár Jézus jeruzsálemi bevonulására gondolunk. Erről 
a sokaságról olvassuk, hogy Jézus „könyörületességre indula 
rajtok, mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nél
kül való juhok.11 (Máté 9, 36.) c) Ebben a hatalmas kíséretben 
volt egy harmadik csoport is, a farizeusok csoportja, ők  voltak 
Jézus ellenségei. Mint az árnyék úgy kísérték Jézust nem azért, 
hogy tanuljanak tőle, hogy gyógyulást várjanak tőle, hanem, 
hogy minél előbb megszabaduljanak tőle. Állandóan keresték az 
okot, az ürügyet arra, hogy Jézust megszégyenítsék, tőrbecsal
ják és elveszítsék. (Lukács 6, 7; 14, 1; János 8, 3.)

1. Mai evangéliomunk hű tükre a farizeusi lelkületnek, 
szemléltető példája a farizeusi eljárásnak, felkiáltójele a fari
zeusok álnokságának. Ez az álnokság megnyilvánult a farizeu
sok céljában és eszközeiben.

a) Amint tudjuk, a farizeusok esküdt ellenségei voltak 
Jézusnak s erre —  mondjuk meg őszintén —  volt is okuk. Jézus 
ugyanis nem egyszer pellengérezte ki a farizeusok képmutatá
sát, hitetlenségét és elbizakodottságát. A farizeusok ezenkívül 
nem tudták sem elfelejteni, sem megbocsátani Jézusnak azt, 
hogy kivette kezükből a törvénykönyvet és másként magyarázta 
Isten igéjét, mint eddig ők tanították. A farizeusok féltették 
hatalmukat és befolyásukat Jézustól. Ebből a féltékenységből 
és irigységből született meg legfőbb céljuk: Jézus elveszítése. 
Ennek az aljas és álnok céljuknak eléréséért kísérték és kísért- 
gették a farizeusok Jézust.

b) A farizeusok nem tagadták meg magukat eszközeik 
megválogatásában sem. Evangéliomunk szerint „eímenvén taná
csot tártának, hogy szóval ejtsék őt tőrbe.11

A farizeusok álnokságára jellemző, hogy nem ők maguk 
mentek, hanem tanítványaikat küldték el, akiknek fiatalságához 
és tapasztalatlanságához jobban hozzáillik az az ártatlannak tet
sző kérdés: szabad-e a császárnak adót fizetni? —  A farizeusok 
céljuk érdekében szövetkeznek hazájuk legnagyobb ellenségei
vel, a Heródes pártiakkal. Ahol ősellenségek szövetkeznek egy 
harmadik ellenség elpusztítására, ott a szövetségre mindig az 
ördög üti rá a pecsétet. —  A farizeusok ártatlanságot színlelnek, 
ragadozó farkas létükre felöl tik a juhok ruháját és ebben a ru
hában elkezdenek Jézusnak hízelegni: „Mester, tudjuk, hogy 
igaz vagy stb.“ —  A farizeusok felállítják csapdájukat abban az 
ördögi számításban, hogy Jézus akár igennel, akár nemmel vá
laszol, tőrbeesik. Ha ugyanis azt mondja, hogy igenis a császár
nak szabad adót fizetni, akkor fellázíthatják ellene a népet azzal, 
hogy ő a szabad zsidó népet, Ábrahám fiait idegen rabságba 
akarja taszítani; ha pedig azt mondja, hogy nem szabad a csá
szárnak adót fizetni, akkor a jelenlevő Heródes pártiak azonnal 
letartóztatják, mint a római császár ellenségét.
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2. Hála Isten kegyelmének, mai evangéliomunk eddig tár
gyalt sötét oldala mellett ott áll a világos oldal is: Jézus taní
tása. (21. v.) Ez a tanítás azóta nemcsak szállóigévé vált, hanem 
egyúttal alapja és mérővesszője lett e földi ország és Isten or
szága közötti viszony keresztyén felfogásának is.

a) Ami a farizeusokat illeti, rájuk nézve igazsággá lett an
nak a közmondásnak ítélete: ki miben vétkezik, abban bűnhődik. 
A farizeusok a maguk álnokságában bűnhődtek és szégyenültek 
meg. Jézus nem szállt ugyanis vitába sem a farizeusokkal, sem 
a császárpártiakkal, nem magyaráz, nem hivatkozik történetre 
és törvényekre, hanem a való életből kiindulva egy adópénz fel
mutatását kéri. A felmutatott dénáron rajt a császár képe. Vilá
gos tehát, hogy ahhoz a császárnak joga van. Amikor tehát a 
farizeusok elfogadták a császár pénzét adópénznek, elfogadták 
a császárt uroknak. Jézus tehát joggal mondja: „Adjátok meg 
a császárnak, ami a császáré!"

b) Jézus azonban nem elégszik meg ennyivel. Hozzáteszi 
ehhez a tanításhoz annak másik felét is: „Adjátok meg Istennek, 
ami az Istené!" Lehet, hogy a farizeusok Jézusnak erre a tanítá
sára már nem is voltak kiváncsiak, lehet, hogy ekkorra már mind 
ők, mind a császárpártiak leforrázva eloldalogtak; mindez azon
ban nem változtat azon az igazságon, hogy azóta páros csillag
ként ragyog Jézusnak ez az örökérvényű tanítása: „Adjátok meg 
azért ami a császáré a császárnak; és ami az Istené, az Istennek."

Jézusnak ez a tanítása annyival is közelebbről érdekel és 
érint bennünket, mert ez a tanítás az idők folyamán és talán so
hasem oly mértékben, mint éppen ma, ütközőpontjává lett na
gyon sok államjogi és teológiai vitának.

A történelem folytán voltak irányzatok és ma is vannak 
felekezetek és szekták, amelyek az egyik szélsőségbe hajolva, 
Isten nevének és igéjének hangoztatása mellett megtagadják a 
világi hatalmak, az állam és a haza iránti kötelességeiket. Ezek 
nemcsak Jézus tanítását, hanem vele együtt Pál apostol szavait 
is elfelejtik: „Minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmas
ságoknak stb." (Róm. 13, 1.)

Ezzel az egyik szélsőséggel szemben, különösen manapság, 
mindnagyobb tért hódítanak azok az áramlatok, amelyek az ál
lam úgynevezett teljességi igénye és joga mellett szállnak síkra. 
Ezek tanítása szerint minden ember minden anyagi tehetségét és 
lelki képességét elsősorban az államnak (nemzetnek, fajnak) 
köteles rendelkezésére bocsátani. Ezt kívánja ugyanis minden 
embertől hazájának és fajának legszentebb közügye. Mivel pedig 
a vallás minden embernek magánügye, Istennek csak az állam 
által fel nem használt maradék erőnket és tehetségünket nyújt
hatjuk. Ez utóbbit azonban minden külső kényszer nélkül. Ez az 
úgynevezett totális (teljességi) állam eszméje.

A két szélsőség nyer kiegyenlítődést és keresztyén meg
oldást Jézus tanításában. Nagy tévedés ugyanis a földi hazának
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és Isten országának egy síkba helyezése. Ennél pedig még na
gyobb tévedés, sőt a földi haza és Isten országa ellen elkövetett 
bűn a kettőnek egymással szembehelyezése. Mi mint keresztyé
nek és Krisztus követői, egy pillanatig sem lehetünk kétségben 
aziránt, hogy minden császárok császára az Isten, minden kirá
lyok királya a Krisztus, hogy a mennyek országa magasabban 
áll a földi országnál és hogy nekünk a Krisztustól nyert paran
csunk az, hogy „keressétek először Isten országát!1' Ugyanakkor 
azonban mindez nem zárja ki azt, hogy földi hazánkért is ne dol
gozzunk, ne harcoljunk és ha kell, mindenünket oda ne áldozzuk. 
Csak az az ország lehet boldog és méltó a fennmaradásra, 
amelynek határain belül uralkodók és alattvalók meghallgatják 
és megtartják Jézus tanítását: „Adjátok meg azért ami a csá
száré a császárnak; és ami az Istené az Istennek!"

Befejezésül ne feledjük el, hogy egy adópénz addig jelent ér
téket, amíg felismerhető rajta a kép és a felírás. Ha ez lekopik 
róla, megszűnt fizetési eszköz, érték lenni. A mi testünkön és 
lelkűnkön is rajt van Isten reánk lehelt képe. Ne felejtsük el, 
hogy mi is csak addig és annyiban jelentünk igazi értéket mind
két hazánk számára, amíg és amennyiben megőrizzük életünkön 
Isten reánk lehelt képét. Ámen.

Dr. Győrffy Béla
felpéci lelkész.

Pál apostol szomorúsága és öröme.
Szentháromság utáni 23. vasárnapra. Délután.

Filippi 3, 17—21.
A Filippi-levelet az öröm levelének szokták nevezni nemcsak 

a 4, 4-ben található felszólítás, hanem az egész levélnek az alap
hangja miatt. Valóban csodálatos érzés tölti el szívünket ennek 
a levélnek olvasása közben arra a gondolatra, hogy ezt az 
örömre hangoló, örömre buzdító levelet egy fogságban sínylődő 
ember írta.

Érdekes az is, hogy ebben a levélben az öröm mellett kicsor
dul az apostol szívéből a keserűség is; Isten és Jézus dicsőítése 
közben megjelenik szemében a csalódás és fájdalom könnye is.

1. Mi volt Pál apostol szomorúsága?
„Mert sokan járnak másképen . . . ,  kiknek végok veszede

lem, kiknek Istenök az ő hasok és akiknek dicsőségük az ő gya
lázatukban van, kik mindig a földiekkel törődnek." Benne zokog 
ezekben a szavakban a kudarc felett érzett keserűség, a jogos 
szemrehányás és a féltő szeretet. Abban a gyülekezetben, amely
ből a fogságban sínylődő Pál apostolnak szeretetadományokat 
gyűjtenek és küldenek Rómába; abban a gyülekezetben, amely 
öröme és büszkesége volt az alapítónak, akadnak olyanok, akik 
másképen járnak. Ezek számára hiába alapította az apostol a
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virágzó gyülekezetei Macedóniában; hiába járt a gyülekezet 
előtt akár Pál, akár Silas, akár Lukács, akár Epafroditus, az ala
mizsnavivő, jó  példával elől. Ezeknek az embereknek hiába hir
dették a Krisztus keresztjét és hiába tárták fel Isten dicsőségét, 
ők  a Krisztusnak ellenségei maradtak. Ők ennek a testi, földi 
világnak a foglyai. Luther Márton Nagy-Kátéjában azt mondja: 
„Mindenki azt teszi Istenévé, akihez a szíve vonja.'1 A filippibe- 
liek közül sokan az ő hasukat tették Istenükké. A Krisztus ellen
ségeinek Istene e világ, a Mammon. Ezért az ő dicsőségük olyas
miben van, ami a Krisztus követőire nézve gyalázatot jelent. 
Ezekért hullatja könnyeit, ezeket siratja Pál apostol.

Pál szavában benne sajog, könnyeiben benne remeg azoknak 
a vezetőknek fájdalma, akik egyedül maradtak, azoknak a mag
vetőknek a szomorúsága, akik nem arathattak. Hány ilyen „fi- 
lippi-gyülekezet" él ma is a mi magyar evangélikus egyházunk
ban is, amelynek nemcsak tragédiája, hanem szomorú megítélése 
is ez a néhány apostoli szó: „sokan járnak másképen . . . ,  kik 
mindig a földiekkel törődnek."

2. Mihelyt azonban Pál apostol felemeli tekintetét a földről 
és belenéz abba az országba, ahonnét a megtartó Ür Jézus Krisz
tust várjuk, egyszerre felszáradnak könnyei és eltölti szívét az 
örökélet élő reménységéből fakadó tiszta öröm.

Pál apostolnak volt oka nemcsak a szomorúságra, hanem az 
örömre is. Az a tudat és meggyőződés adott szívébe örömet, 
hogy minden földi hatalmasság felett él és uralkodik az élet fe
jedelme, a Krisztus, aki eljön hozzánk és eljön érettünk.

Pál apostol nemcsak a római tömlöcnek volt a foglya, ha
nem foglya volt Isten országának, Jézusnak is. Ez a második 
fogság elfelejtetett vele minden szenvedést, minden csalódást és 
minden szomorúságot. Pál apostol örült az ő Megváltójának.

Miben leljük mi a mi örömünket és miben találjuk ebben a 
nyomorúságos életben a mi vigasztalásunkat? Sokunknak kel
lene odaállni szégyenkező lélekkel nemcsak az apostol könnyei, 
hanem az apostol öröme mellé is abban a tudatban, hogy a köny- 
nyekhez nagyon is sok, de az ő öröméhez nagyon is kevés kö
zünk van. Pedig az Úr hozzánk is közel van és tőlünk is azt várja, 
hogy tekintetünket minél többször emeljük fel hozzá. Minél 
gyakrabban tesszük ezt, annál jobban érezzük, hogy az apostol 
könnyei a mi könnyeink és az ő öröme a mi örömünk. Ámen.

Dr. Győrffy Béla
felpéci lelkész.
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„Én vagyok az Úr, a te gyógyítód. "
Szentháromság utáni 24. vasárnapra. Délelőtt.

Máté 9, 18—26.
Ebben a perikópában három csoport felé irányul a tekinte

tünk: az első csoport a legszámosabb, a Jézust kinevető sokaság; 
a második két emberből áll, a főemberből és a vérfolyásos asz- 
szonyból; a harmadikban Jézus van maga egyedül.

I. Sűrűn tolong a sokaság a főember háza előtt. Legna
gyobb részüket nem a gyász hozta ide, nem is a részvét, hanem 
a kíváncsiság. Előkelő ember leánya a halott — szép temetés 
lesz. Ez vonzza az alantas lelkeket. Vannak emberek —  ma is! — 
akiknek a számára a halál is csak szenzáció. Azután itt vannak 
a hivatásos, szerződtetett és fizetett gyászolók. Fuvolások és 
sirató asszonyok, akik nélkül el sem lehetett képzelni valamire
való temetést abban az időben.

Ezek az emberek kinevetik Jézust. Számukra mindaz, ami ki
csinyes, szürke, földhözragadt szűk látókörükön túlnő: nevetsé
ges. Olyanok, mint a fábaszorult féreg: csak sötét börtönük fa
lát fúrják, rágják és fogalmuk sincs arról, hogy van egy másik 
világ is, amelyben Isten fényes napja ragyog. Az utca népe kine
veti Jézust, aki koporsó mellett életről beszél. Milyen borzalmas 
kép: a halálbamenők nyomorúlt serege gúnyos kacajjal utasítja 
el magától az élet fejedelmét. Az egyetlen Szabadítót, aki segít
hetett volna rajtuk.

Ma is vannak ilyen emberek, akik fölényes mosollyal térnek 
napirendre az Ür Jézus személye felett. Gúnyos nevetéssel fo 
gadják az igehirdetést, kinevetik az evangéliumot, ők  a felvilá- 
gosodottak, az okosok, akiknek nincs szükségük bibliára, egy
házra, szentségekre. Ők a végleg elveszettek, akiken már Isten 
sem segíthet, hisz elutasították maguktól a Megtartót.

II. A másik csoportban két szenvedő embert látunk. Egy 
gyászbaborult édesapát és egy tizenkét év óta beteg asszonyt. 
Mennyi minden különbség választja el ezt a két embert egymás
tól. Az egyik férfi, a másik nő. Az egyiket lelki fájdalom mar
cangolja, a másikat testi kór sorvasztja. Az egyikre hirtelen csa
pott le a szenvedés fekete madara, a másik már tizenkét éve hur
colja terhét. És mégis olyan egyforma ez a két ember. A szenve
dés rettentő egyenruhája eltüntet közöttük minden különbsé
get. Mindketten egyképen nyomorult, elgyötört emberek. Segít
ség és reménység nélkül. Mint a pásztor nélkül való juhok. 
(36. vers.)

De egy ez a két ember a Jézushoz való viszonyában is. Minda- 
ketten Jézushoz mennek. Az utcai sokaság gúnymosollyal elfor
dul tőle, —  ők könnytől ázott arcukat hozzá emelik. Az egyik 
leánya ravatalához akarja vezetni, a másik csak ruhája szegélyét 
szeretné illetni. Mindaketten reá tekintenek, egyedül őbenne bíz
nak, tőle várnak és kérnek segítséget. Hisznek. Istenüknek,
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Uruknak vallják Jézust. Mert „Istennek hívjuk azt, akitől az em
ber minden jót vár s akihez menekül minden nyomorúságban.'1 
(Luther, N. Káté.) S ez a hit megnyitja az életünk kapuját Isten 
hatalma előtt. Mert Isten ugyan mindenütt akar segíteni, de csak 
ott tud, ahol hisznek. Ahol felnyitják a szívek kapuját, hogy be
áradhasson Isten hatalma, hogy bevonulhasson Krisztus, a Sza
badító. Ott lehull a betegség bilincse, megoldódnak a halál köte
lei. „A te hited megtartott téged."

III. S végül ott áll ebben a történetben Jézus maga. Minden, 
amiről eddig hallottunk, az emberek két csoportja csak arra 
volt jó, hogy figyelmünket öreá irányítsa. Hívők és hitetlenek 
akarva nem akarva róla beszélnek. Bizonyságtevés és káromlás 
által, mindenképen az Ö neve hirdettetik. Hitetlenek sötét serege 
csak arra való, hogy fényesebben tündököljön a Megváltó dicső
sége. Hívők hitének mécsvilága csak oltárgyertya az Ö szent 
arca előtt. Emberek nyomorúsága csak alkalom, hogy kiáradhas
son segítő szent szeretete. Betegek azért gyógyulnak meg, ha
lottak azért támadnak fel, hogy róla szálljon a hír az egész tar
tományban s dicsőségét zengje minden ajak égen és földön. 
Benne s általa dőlnek el embersorsok. Benne botránkozik meg 
a bűn, benne találja meg üdvösségét a hit. Benne jelenti ki ma
gát az Isten: „én vagyok az Ür, a te gyógyítód!" Benne imádja 
Istenét az ember: „Te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia."

Én melyik csoporthoz tartozom? Bűneim,nyomorúságom ter
hét hurcolva, elindultam-e már Jézus felé? Kérem-e, várom-e, hí- 
vom-e őt? „Jer azért Uram, jer közelembe, Ruhád szélét kezem 
hadd illesse! Jer, drága vendég, veled tér be hozzám a békesség!"

Groó Gyula 
győri ifj. lelkész.

Az Úrhoz méltóan járjatok.
Szentháromság utáni 24. vasárnapra. Délután.

Kolosse 1, 9— 14.
Pál apostolnak ez a néhány sora mély bepillantást enged 

számunkra az első keresztyén gyülekezetek életébe. Ez a bepil
lantás különösen akkor lesz tanulságos, ha párhuzamba vonjuk 
mai gyülekezeteink életével.

Az apostol azért imádkozik, hogy a Kolossébeliek ismerjék 
meg Isten akaratát. így lesznek bölcsek és értelmesek —  Szent
iélekben. Mert Isten akaratát csak a Szentlélek világosíthatja 
meg előttünk. A Lélek pedig az ige által működik. Az apostol 
tehát azt szeretné, hogy legyen a gyülekezet igehallgató és ol
vasó gyülekezet.

Ha ez meglesz, akkor bizonyos, hogy a kolossébeliek Isten
hez méltó életet fognak élni. Isten tetszésére élnek majd, jó  cse
lekedetekkel ékeskedve, gyümölcsöt teremve. Bizonyságtevő 
keresztyén élet lesz ez, hegyen épített város, amelyet meg nem 
dönthet a világ semmi csábítása, pogányok üldözése.
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Ez a sorrend nem fordítható meg. Előbb jön az Isten aka
ratának Szentiélekben való megismerése s azután a jó  cseleke
detekben bővelkedő élet. Nem a gyümölcsök hordozzák a gyö
keret, hanem megfordítva: a gyökér hordozza és érleli a gyü
mölcsöket. Minél inkább növekedik Istennek Lélekben való meg
ismerése, annál gazdagabb a gyümölcstermés is.

Mindezt pedig Istennek ereje műveli a hívőben. A keresz
tyén élet szüntelen merít, táplálkozik az egyetlen forrásból: 
Istenből. Kísértésben, türelmet próbáló nyomorúságban Istennek 
ereje tartja meg a gyülekezetei. Ő tesz alkalmassá minket 
—  alkalmatlanokat —  országa szolgálatára.

Végül reámutat az apostol mindezek alapjára. Azért lehet 
Isten megismeréséről, gyümölcstermő, Istennek tetsző életről 
szó, mert Isten megszabadított minket. A sötétség, az ördög ha
talmából kiragadott, rabszolgasorsból drága váltságdíjjal: Krisz
tus vérével kiváltott. Ez az új élet alapja. Bűnbocsánat, megváltó 
kegyelem!

Hasonlítsuk ezt a képet össze mai gyülekezeteink életével. 
Mennyi tévelygést, Isten akaratának félreismerését láthatjuk. 
Mert nem a Lélek vezeti őket, hanem emberi bölcselkedés! Meny
nyi üres, hajszolt, gépies „keresztyén életet", egyletesdit, gyüleke
zeti „mozgalmat", igazi gyümölcstermés helyett. Minden okunk 
megvan, hogy bűnbánatot tartva visszatérjünk az egyetlen 
alapra: Krisztus váltságára. Ha az Ő vére megszabadít minket, 
akkor igazán szabadok leszünk, —  önmagunktól is! —  Ha ő  
megerősít minket, akkor erőtelenségünkben is diadalmaskodunk. 
Akkor megtelünk majd hálaadással az iránt, aki a sötétségből az 
Ö csodálatos világosságára hívott el minket.

Groó Gyula
győri ifj. lelkész.

„Imé eleve megmondottam néktek."
Beszédvázlat az egyházi esztendő utolsó vasárnapjára.

Szentháromság utáni 25. vasárnapra. Délelőtt.
Máté 24, 15—28.

Megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. így 
múlt el fölöttünk ismét egy egyházi esztendő, sok-sok kegyel
met kínáló, drága alkalmával. Ebben az egyházi esztendőben is 
végig vonult előttünk Isten csodálatos üdvterve. Az egyházi esz
tendő ünnepes felében elmúltak az Úrjézussal kapcsolatos ünne
pek s nagy a kísértés, hogy ezekben beteljesedve lássuk az Atya 
minden ígéretét s azt gondoljuk, hogy karácsony, nagypéntek, 
husvét, áldozócsütörtök és pünkösd ünnepével mindent megadott 
nékünk Isten, többet már nem várhatunk.

Ez az Ige rádöbbent ennek a felfogásnak a hamis és végze
tes voltára. Az egyházi esztendőt befejezhetjük ugyan, de Isten
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kegyelmének a nagy műve még nincs befejezve s a keresztyén- 
ség nagy próbája, az utolsó idők nyomorúsága és az Ür eljöve
telének dicsősége még hátra van. (Zsid. 12, 4.) Mind az az idő, 
amikor ez a tudat elhomályosodott s a Jézus várás feszültsége 
és lázas izgalma ellanyhult, értéktelen, sivár és értelmetlen idő 
volt a keresztyénség történetében. Az egyházi év végén arra fi
gyelmeztet ez az Ige, hogy ennek az Igének is vége lesz egyszer, 
s mi még látni fogjuk egyszer az Urat az utolsó napon. Ennek 
az Igének az első szava feddés a számunkra: „ímé eleve meg
mondottam néktek mindent s ti mégis elfelejtkeztetek az utolsó 
időkről, nem vártok engem.“ (Jel. 22, 20.)

Ez az Ige azután előkészít az előttünk álló dolgokra s egy 
pillanatra fellebbenti a fátylat a jövendőről. Az ember mindig 
könnyebb és jobb jövőt vár, mindig kibontakozást vár a jö 
vőtől. Ez az Ige azonban másról beszél. Pusztító utálatosságról 
és olyan nyomorúságról, amilyen még nem volt ezen a földön. 
Tehát még mindig nem vagyunk a csúcsponton. A keresztyén- 
ségen még nem teljesedett be mind az, amit az Ür eleve meg
mondott. Olyan nyomorúság fog reánk törni, hogy mindenkinek 
futnia és menekülnie kell. Meg kell szabadulnia az embernek 
minden tehertől és mindentől, ami ehhez a földhöz köti. Min
denki csak a maga életét tudja valahogy megmenteni s jaj an
nak, akire még mások élete is rá van bízva. (19. v.) Ez az ószö
vetség próféciája, rideg és szomorú jövendölés. Mind ennek a 
nyomorúságnak és pusztulásnak a jele és kezdete pedig, hogy a 
szent helyen utálatos bálvány van Isten dicsősége helyett.

Jézus jövendölése azonban több ennél és más, mint ez az 
ószövetségi jóslat. Mindenkinek el kellene pusztulnia a nyomo
rúság terhe és kísértése alatt, de Isten gondoskodott az övéiről 
s az ő választottaiért megrövidíti majd a nyomorúság napjait, 
hogy az övéi megállhassanak. Nem kíméli meg az övéit, csak 
nem engedi, hogy ebben a nyomorúságban áldozatul essenek a 
Sátán csábításának. (I. Kor. 10, 13.)

Ennek az Igének a második szava tehát buzdítás: íme eleve 
megmondottam néktek, ne essetek tehát kétségbe, ha ezek a 
szenvedések beteljesednek rajtatok s tartsatok ki akkor is, ha 
a gonosz diadalmaskodik és az utálatosság terpeszkedik ebben 
a világban. Bízzatok, Isten akarta ezt így s nem tart már sokáig.

Az utolsó idők legnagyobb nyomorúsága és kísértése azon
ban az, hogy hamis Krisztusok és hamis próféták ígéreteinek és 
csábításainak a pergőtüzében kell megállani és várni. Az ószö
vetségi teológia s általában az emberi gondolkodás azt mondja, 
hogy ebben a nyomorúságban, ami ránk fog  következni, már ott 
kell lennie a Messiásnak is, aki kivezet ebből a nyomorúságból. 
(26. v.) Valóban a nagy nyomorúságok és megpróbáltatások 
mindig termelnek ál-megváltókat, álprófétákat, akik nagy jele
ket, csodákat tesznek s akik után milliók rohannak. Az ember 
általában türelmetlen és a nyomorúságban kapkod s boldog, ha 
talál valakit, aki mer ígérni és mondani valamit a rettenetes
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tanácstalanságban. Minél nagyobb a nyomorúság, annál több az 
álpróféta, hamis Krisztus s annál nagyobb „csodákat" tesznek. 
Ilyenkor azt prédikálják, higyjetek, Isten Szentlelke pedig s a 
mi Urunk Jézus azt mondja, ne higyjetek.

Mintha a mai idők emberének szólna ez az Ige figyelmezte
tésképen: vigyázzatok, Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké 
ugyanaz (Zsid. 13, 8.), őt nem lehet összetéveszteni hamis Krisz
tusokkal, ál-megváltókkal. Amint néki fenékig ki kellett ürítenie 
a nyomorúság poharát, ezt mi sem kerülhetjük el. Egyedül az 
Atya tudja, mikor elég a nyomorúságból s mikor jö jjön  az Ür. 
Vigyázzatok! íme eleve megmondottam néktek.

Végül ítélet is számunkra ez az Ige. Nagy történelmi idők 
szinte törvényszerűen kitermelik a maguk lángelméit, ál-megvál
tóit, akiknek a megjelenésére számítani lehet. Krisztus eljöve
telét azonban nem a történeti szükségszerűség hozza magával. 
Az ő eljövetelét nem az utolsó idők nyomorúsága váltja ki, 
mint ahogy a villámlást nem a felhők sötétsége okozza. Amint a 
villám titkos erők összecsapásaképen váratlanul és kiszámítha
tatlanul ketté hasítja az égboltozatot s lehetetlen azt észre nem 
venni, úgy jön el Krisztus az ég felhőin és minden teremtmény
nek azonnal észre kell vennie.

A világ és a Sátán el akar hitetni minket: ne higyjétek, hogy 
oly hamar eljön az Ür s a jelekből és csodákból ki lehet számí
tani az ő eljövetelét. Isten Szentlelke azonban azt mondja, higy
jétek és várjátok hát az Ür eljövetelét, bármennyire kinevet érte 
a világ, mert egyszer ítéletként fogja mondani fölöttünk az Ür: 
„ímé eleve megmondottam néktek." Ámen.

Joób Olivér
tiszai ehker. püspöki titkár.

Vigasztalj átok egymást.
Szentháromság utáni 25. vasárnapra. Délután.

I. Thess. 4, 13—18.
Az egyházi esztendő utolsó vasárnapja a halottak vasár

napja, régi egyházi szokás szerint.
Minden vallásnak az ereje és értéke abban mutatkozik meg, 

mit tud mondani a halálról, van-e a koporsó után is reménység. 
A halál ugyanis minden vallásnak, minden hitnek a próbája. 
Minden vallás megtorpan a koporsónál, s mind azt, ami azon 
túl van, áthatolhatatlan homály és sötétség borítja s bármeny
nyire igyekszik az ember belehatolni ebbe a sötétségbe, tudo
mánnyal, spekulációval, kiszínezheti a halál borzalmát a leggaz
dagabb mithologia elemeivel, reménységet egyik sem tud adni. 
Egyedül Krisztus adhat reménységet s egyedül az övéi beszél
hetnek félelem nélkül a halálról, egyedül ők beszélhetnek a 
halottakról, mint olyanokról, akik elaludtak.

Ebben az Igében Pál apostol a keresztyén embernek a halá*
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Ion is diadalmaskodó reménységéről beszél. Van reménységünk, 
mert Krisztus meghalt, de feltámadott a halálból s amint az Atya 
feltámasztotta őt, ugyanúgy fel fognak támadni azok, akik el
aludtak. Reménysége azonban csak annak az embernek lehet, 
akinek a számára Krisztus élő Ür és aki várja az Urat.

Amikor Pál apostol a thessalonikai gyülekezetnek ezeket az 
Igéket írta, meg akarta nyugtatni a híveket a halottak felől. 
A mai ember a halottak felől nem aggódik, úgy gondolja, azok
nak a sorsa biztos és befejezett. A mai embert inkább az élők 
jövendő sorsa foglalkoztatja. De nem így volt az őskeresztyén 
gyülekezetben. Ök biztosan tudták, mi az élők jövendője: az 
Ür megjelenése. Látni fogják az Urat az ő dicsőségében, őket 
az nyugtalanította, vájjon mi lesz azokkal, akik már korábban 
elaludtak. Erre felel Pál apostol és megnyugtatja őket, feltáma
dás lesz. ők, akik elaludtak, akik a halál pusztító hatalmának 
áldozatul estek, úgy mint ahogy az Ür is meghalt, fel fognak tá
madni. Pál apostol tehát nem foglalkozik az elhaltak csodálatos, 
titkos létének a gondolatával, hanem csak arra mutat, amit az 
Ür Jézus is megmondott, hogy el fog jönni s vele együtt jönnek 
azok is, akiket feltámasztott a halálból, s mi, akiket életben ta
lál az Urnák nagy napja, mi is vele leszünk, s együtt leszünk 
mindazokkal, akik korábban elaludtak.

Egyszerű tanítás ez, de csak az hiheti el, aki várja az Urat, 
aki ki tud tartani az utolsó idők nyomorúságában.

A mi sokszor remény nélkül való, erőtelen és emberi okos
kodásokhoz menekülő keresztyénségünk akkor lesz reménytel
jes örvendező keresztyénség és vigasztalni tudó keresztyénség, 
ha megtanuljuk várni az Urat. Ámen.

Joób Olivér
tiszai ehker. püspöki titkár.

Törvények és rendeletek.
Közli: Vértesi Zoltán.

Lelkészek adójára vonatkozó rendeletek:
Földadó: 1927. évi 100/P. M. rendelet. Földadó hivatalos összeállítás.
A 6. §. 6. bekezdése értelmében, egyházi javadalmas az általa fizetés 

fejében haszonélvezett földek után.
Az egyházi javadalmasok által haszonélvezett földek után a földadót 

még abban az esetben is a javadalmasokra kell kivetni, ha a javadalom 
céljaira átengedett földek tulajdonosai az utánuk járó hozadéki adó vise
lésére az egyházi alkotmány vagy egyéb szabályrendelet szerint kötelezve 
vannak, vagy azt szerződésileg magukra vállalták.

Házadó: Fizetés fejében élvezett lakás után nem kell házadót fizetni.
Jövedelemadó: Egyházi javadalmas jövedelemadó alól mentes, ha 

annak évi jövedelme a 3.600 P-t nem haladja meg. J. H. ö . 1927/500. P. M. 
rend. 5. §. 10. bek.

Jövedelemadóból levonandók: a kifizetett adók és nyugdíjterhek.
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Általános kereseti adó: 1927/300. P. M. rend. 4. §. 3. bek.
Nem tartozik általános kér. adó alá a — földadó fizetésére kötele

zett — tényleges birtokosnak a birtok bérbeadásából származó haszonbér 
jövedelme.

Vagyonadó: 1927. évi 500. P. M. 24. §. 2. bek.
Az egyházi javadalmasok a szolgálati járandóságuk fejében átengedett 

ingatlanokra nézve haszonélvezőknek tekintendők és így vagyonadó fize
tési kötelezettségük megállapítandó még abban az esetben is, ha a haszon- 
élvezett-vagyon utáni földadót a tulajdonos közület tartozik viselni.

Szolgálati illetm ényi kér. adó: 1927. évi 300/P. M. 2. p. 2. bek. (16. §.)
Nem számítható hozzá: a szolgálati illetmény fejében haszonélvezett 

(és nem csupán használt) ingatlanokból vagy más adótárgyakból származó 
jövedelem abban az esetben, ha az illető ingatlan, illetőleg más adótárgy 
után járó hozadéki adót (föld-, ház, ált. kér. adó) a haszonélvező köteles 
viselni és fizetni. A lelkész természetbeni lakásának haszonértéke, mint
hogy a lelkész a lakás haszonélvezőjének tekintendő, ugyancsak nem ve
hető számításba. Kivéve abban az esetben, ha a lelkésznek a lakást bérelt 
épületben adják, mely esetben nem tekinthető haszonélvezőnek, ilyen eset
ben a lakásra eső rész hozzá számítandó. (A lelkész által eltartott káplán 
ellátási költségeinek levonására nézve a min. rendeletet e lap hasábjain 
már közöltem.)

Mellékjövedelemnek számítandó: a) Stóla-díj és általában egyházi 
cselekményekért a hívektől szedett bevételek, valamint az alapokból (me
lyeket a lelkész kezel) befolyó és őt megillető jövedelem.

b) Államtól, községtől járó congrua, segély, családi pótlék vagy más 
címen nyert bevételek.

c) Párbér, és természetbeni járandóság.
d) A javadalmas részére haszonélvezetül átengedett ingatlanok meg

munkálása céljából az egyházközség által szolgáltatott kézi vagy igás 
munka értéke vagy a haszonélvezett ingatlan megmunkálásának megvál- 
tásaképen az egyházközség által készpénzben fizetett összeg.

e) Esketési és keresztelési, avatási és temetkezési, valamint a jo g 
szokás alapján követelhető díjakból folyó bevétel, miseálapítvány, isten- 
tiszteleti cselekményekért végzett alapokból a javadalmas kezéhez folyó 
bevételek.

Több helyről járó illetmény a székhely községben adóztatandó meg.
Földadó járulékai: Betegápolási pótadó, rokkant ell. adó, útadó, vár

megyei pótadó, mezőgazdasági kamarai illeték, öregségi biztosítási járu
lék, mely abban az esetben, ha 23 P 20 fillérnél kevesebb, akkor nem kell 
fizetni, ha 23 P 20 fillérnél több, de 34 P 80 fillérnél kevesebb, akkor 5 
százalék, — ha 34 P 80 fillérnél több, akkor 18.25 százalék. Községi pótadó 
alól mentes.

Házadó: Betegápolási (Jótadó, rokkant adó, út- és várm. pótadó. Köz
ségi pótadó alól mentes.

Jövedelem-vagyonadó: rokkant ellátási adó.
Általános kér. adó: Betegápolási pótadó, rokk. ell. adó, út- és vár

megyei pótadó és kereskedelmi kamarai illeték.
Szóig, illet. kér. adó: kereseti adó, rokk. adó és különadó.


