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Csendben Isten  elő tt.

Egy lelkipásztor önvallomásai.
(Csel. 20, 17—36.)

10. Ajánllak titeket az Istennek.
„És most, atyámfiai, ajánllak titeket az Isten

nek és az ő kegyelmessége igéjének, aki felépít
het és adhat néktek örökséget minden megszen
teltek közt."

A lelkipásztor nem Istene a nyájnak, hanem csak fogadott 
pásztora az Isten nyájának. Ezt is vallanunk kell.

Kell tudnunk őrt állani, végső percig kitartani, kijelölt he
lyünkön meggyökerezett felelősséggel állva, ha úgy jő, vértanu- 
ságot is vállalni; ugyanakkor azonban kell tudnunk elszakadni, 
búcsút mondani, mindent, minden továbbit Istenre hagyni s Neki 
ajánlani, ha Ö ezt akarja. S az utóbbi a nehezebb, annál nehe
zebb, mennél hívebbek igyekeztünk lenni.

Tudd és merd Istenre s az ő kegyelmessége igéjére reábízni 
híveidet, gyülekezetedet!

Hiszen Ő az, aki felépíthet. Lehet, hogy általad vetette meg 
valakiben a fundamentumot, de ne feledd, voltakép Ő vetette 
meg. Lehet, hogy általad építtetett abba a lelki házba sok sok 
téglát, de voltakép ő  maga volt az építő. Nos, éppen így, Ö 
folytathatja is a munkát nélküled! Sőt ezt gyakorta akarja is! 
Nemcsak szabad tehát, de szükséges, hogy rá tudd bizni az embe
reket az Ö igéjére, mely állandóbb s igazabb útitársuk tenálad- 
nál. Nem fölmentés ez a hűség gondja alól általában véve. De 
egyes esetekben nagy vígasztalás tehetetlenségedben s remény
ség kudarcaid között.

Méginkább intsen, hogy ő  az, aki örökséget adhat kinek- 
kinek minden megszenteltek közt. Vagyis a befejezés az Ő műve 
egyedül. A fundamentumrakásnál s a falak felhúzásánál munka
társává tehet, de a tető feltevésénél egymaga dolgozik. Az utolsó 
nap eseménye, új ég és új föld, az üdvösség hajléka, a mennyei 
örökség átadása teljességgel az Ő kezéből szakadhat ki csupán! 
Ezzel te nem ajándékozhatod meg a hívek seregét. Ne láncold 
hát úgy magadhoz őket, mintha egyesegyedül tőled várhatnák 
boldogságukat s üdvösségüket. Se pedig magadat ne kösd oly
annyira reájuk, hogy eltakarnád szemük elől az Istent.

Mi csak pásztorok vagyunk, a Főpásztor ő  maga!
 Scholz László.
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A dolgozó szobában.

Az evangélizáció kérdéseiről.
1. Az egyházi életben is vannak — sajnos — divatok. Fel

kapnak gondolatokat, ritkábban törekvéseket, gyakrabban új 
elnevezéseket; emlegetik, hangoztatják egy darabig; valami ke
vés megmozdul, valami kevés történik; azután — félrevetik és 
újabb dolgok után kapkodnak.

Eleinte nagy port ver fel az „újság", sok harc, vita, néha 
veszekedés kavarog körülötte. Azután lassacskán megbarátkoz
nak vele, megszokják, ha vannak odaadó, lelkes szószólói. Bevo
nul a közvélemény szótárába. Közben azonban, ha nem állnak 
résen az őrállók, elmosódnak az új eszme és szándék körvonalai, 
felhígul a tartalma, összekeverik a régi dolgokkal; a megszokás 
letöri az új törekvések élét; a megalkuvás pedig bizonytalanná 
teszi a végrehajtást. Az eredmény: egy kicsit felborzolta az 
egyházi élet felszínét, egy kicsit módosította a gyakorlatot, de 
alapjában véve — minden a régiben maradt.

A század elején ilyen csatározások központja volt a „bel- 
misszió". Ma már magától értetődő, hogy hozzátartozik az egy
ház szolgálatához. A baj csak az, hogy egyveleg lett belőle. 
Neve alatt a legkülönfélébb dolgokat hordják össze. Szegény- 
gondozástól bibliaóráig, leszakítós naptártól imaóráig, konfe
renciától vallásos estéig, népműveléstől táncos teáig minden be
lefér. Ami több, mint a vasárnapi prédikáció és a szertartások 
elvégzése, azt mind kinevezték „belmissziónak". Ezzel megüre- 
sítették a lelkipásztori szolgálatot, megszegényítették a gyüle
kezeti életet, de egyben ártalmatlanná tették a kezdetben veszé
lyesnek látszó belmissziót. Polgárjogot kapott, de kivetkőztet- 
ték mivoltából.

Ma a népfőiskola és az evangélizáció a divatos jelszó. Nagy 
értetlenség és kis ellenállás után (a harcok gyérülése vájjon 
nem az erők hanyatlásának jele?!) bevonult a népfőiskola leg
alább is a fiatalabb nemzedékek szótárába. Hivatalos tényezők 
részéről is van becsülete. Kapóra jött a néppel való törődés 
korszerű áramlata is. Azonban mi történik? Mindenféle tanfo
lyamot, néhány napos konferenciát, sok helyütt az iskolán kívüli 
népművelést, — nem is szólva a gazdasági továbbképzés és szak
oktatás rövidebb-hosszabb alkalmairól, kezdik népfőiskolának 
nevezni. Mindez fontos és szükséges tevékenység, de miért kell 
ezért népfőiskolának hívni? Miért kell zűrzavart teremteni e 
körül az új mozgalom körül? Mi lesz az igazi népfőiskolából, 
ha nem vigyázunk?

Ugyanez a sorsa az evangélizációnak is. Vannak esküdt 
ellenségei, akiknek szemében vörös posztó. (Bárcsak többen len
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nének, akik elvi alapon támadnák és életük szentségét, szolgá
latuk komolyságát vetnék latba vitájuknál!) Nagyjából azonban 
elmondhatjuk, hogy az evangélizáció kifejezés is helyet kapott 
a köztudatban. Inkább a kifejezés, semmint a gyakorlat. A lelki 
tétovázás, bizonytalanság és belső üresség kiáltó tényei meg
könnyítették ezt a befogadást. Azonban mi mindent nem nevez
nek „evangélizációnak“?! Prédikációkat, előadásokat vagy so
rozatokat, sőt közönséges gyülekezeti esteket is. Még akkor is, 
ha azoknak tartalma általános művelődési, a vallásos élet peri- 
férája, és semmi köze sincsen az evangélium hatalmához. Elen
gedhetetlen tehát, hogy tiszta képet alkossunk magunknak az 
evangélizációról is és élesen megkülönböztessük mindentől, ami 
nem az.

Mielőtt azonban rátérnénk az evangélizáció kérdéseire, vi
lágosan meg kell látnunk, hogy milyen végzetes veszedelem kör
nyékezi egyházi életünket. Egyházunk hitvallása szerint az élő, 
győzelmes Krisztussal való közösség elválaszthatatlan az ige
hirdetéstől. Nálunk tehát lényegbevágó a szóbeliség. Milyen 
nagy gonddal kell ezért vigyáznunk a szavak hitelére, értékére 
és becsületére! A sok jelszó és frázis, a felelőtlen lelkes retorika 
és üres lírai esztétizálás amúgyis pusztító árvíz. Tetézi még ezt 
a szörnyű rontást az is, hogy nem vesszük komolyan a teológiai 
munkát, a gondolatok kitisztálását, a meghatározások és meg
különböztetések élességét. Ahányan emlegetnek egy fogalmat 
vagy egy törekvést, annyifélét értenek rajta. Mindenki a maga 
fejéből akarja kisütni a dolgokat és senki sem hallgat a másikra. 
Nem tanulunk egymástól, a hallottakat nem vesszük fontolóra és 
nem mérlegeljük. Valaki talán tisztáz cikkben vagy előadásban 
egy-egy kérdés-részletet, de senki se törődik vele. Mindenki 
tovább fújja a maga mondókáját. Megfeledkezünk arról az elemi 
követelményről, hogy minden téren csak egy az igazság és ne
künk mindent el kell követnünk, hogy ne a magunkéval hoza
kodjunk elő, hanem ezt az egy-igazságot közelítsük meg. A 
világban fontos az eredetiség, a hírnév. Az egyházban azonban 
csak az igazság uralkodhat és teljesen mindegy, hogy kinek a 
szolgálata révén világosodik és szólal meg az igazság.

Ma az a helyzet, elvilágiasodásunk következtében, hogy 
egyre mélyebben bonyolódunk bele a zűrzavarba. Megromlott 
az igehirdetésünk, mert ahányan szólnak, annyifélét hirdetnek. 
Az igazi tudomány keresése nélkül, az egyéni gondolatok helyett 
a valóság, az igazság felmutatása nélkül: hova-tovább lehetet
lenné válik szolgálatunk; elveszti helyét és létjogosultságát az 
új világban egyházunk. Tarthatatlan állapot az, hogy az evan
gélium központi híradásáról: a hit által való megigazításról; 
Isten egyszerű parancsolatairól: a megszentelésről és szolgálat
ról; napjaink elodázhatatlan, utunkat elálló és sürgős megoldást 
követelő kérdéseiről, amelyekre csak egyetlen, mégpedig egy
öntetű felelet lehetséges, — olyan homályos a látásunk, szét
folyó a szavunk, ingadozó a magunk tartása. Egyenesen öngyil
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kosság-számba megy felfogásunk, amikor elvben sok mindent 
helyeselünk, de a gyakorlat egészen más szempontok és érdekek 
szerint igazodik. Az élettől elszakadt elmélet és az elvektől elru
gaszkodott gyakorlat csak egyetlen eredményt érlel meg: az 
egyház szétmállását és az élet teljes felbomlását. — Bizonyta
lanul zeng a trombitánk. Hogyan akarunk akkor harcolni? 
Lehet-e egyáltalában a győzelem reményével sikra szállni száz
féle kemény ellenséggel szemben, ha ezerféle haditerv, eljárás 
és vezényszó kavarog; ha elvész a Szentlélek biztos vezetése 
az ige által és csak valamilyen összefoglaló, elmosódott csata
zaj morajlik?

Ezen csak úgy lehet segíteni, — márpedig segíteni kell, ha 
nem akarjuk becsapni híveinket, elárulni Isten ügyét, — ha el
kezdünk komolyan szembenézni kérdéseinkkel és addig tusako- 
dunk, dolgozunk, egyénenként és közösen, amíg legalább a főbb 
kérdésekben eloszlik a zavar és világos egyértelműséggel ismer
jük fel Istennek határozott akaratát és általa kézzelfogható, 
bizonyos teendőinket. Ilyen elszánással kell az evangélizáció 
kérdéseihez is fordulnunk.

2. Az evangélizáció alapvető meghatározása: sűrített tar
talmú, személyes, közvetlen igehirdetés. A döntő: a Szentlélek 
munkája. Ahol és amikor tetszik Istennek, akkor jön el az evan
gélizáció ideje, akkor hív el különleges szolgálatra embereket 
és ruházza fel Őket különleges adományokkal.

Az evangélizáció gyökere az első keresztyénségbe nyúlik 
vissza.1) Világos képet ad erről az Újszövetség tanúságtétele. 
Kezdetben, érthetően, szoros kapcsolatban van a misszióval. 
Az evangélizációnak, akárcsak a missziónak és az egyház ösz- 
szes életnyilvánulásának fundámentoma a missziói parancs, Máté 
28, 18—20. Ha megkülönböztetésekkel akarunk élni, — bár ez 
éppen itt egy csöppet sem fontos — azt mondhatjuk, hogy a 
missziói munka annyiban volt evafigélizáció az első időkben, 
amennyiben az apostolok, evangélisták és próféták külön lelki 
ajándékokban (karizmákban) részesedtek. Ezért tudtak ők soka
sághoz szólni és bizonyságtevésükkel sokakat megragadni. E 
mellett nagy jelentőségű volt az a missziói munka is, amelyhez 
a mai missziói gyakorlat is hasonlít. A gyülekezet tagjai maguk 
is, különösen amikor az üldözés széjjelszórja őket, csendes, 
személyszerinti munkával egyenként vezetik a lelkeket Krisztus
hoz és szaporítják mindenfelé a hívők gyülekezetét.

*) Az evangélizáció bibliai alapját és krisztusi kötelességét világosan 
kidolgozza Ferenczy Károly: Az evangélizáció problémája elvi és gyakor
lati vonatkozásaiban, (Theol. Szemle, V—VI. 1929—30., 3—55. 1.), Az evan 
gélizáció kérdéséhez, (Prot. Szemle, XLIX. 1940, 385 s köv. 1.), valamint 
Gáncs Aladár: Serkenj fel, aki aluszol, 1939. Kettejük kutatásának ered
ménye kiigazítja Zulauf Henrik felfogását, amely szerint gyökeres különb
ség volna az első tizennyolc és az utolsó két század evangélizációi között. 
(Az egyházi evangélizáció lényege és útja. Belmissziói Munkaprogramm, 
1941—42. 393 s köv. 1.)
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A keresztyén egyház kezdetén karizmatikus volt a gyüle
kezeti élet vezetése, nyilvánvaló, hogy az evangélizáció nem 
különült el a missziótól és az istentiszteleti igehirdetéstől. Az 
egyházi élet fejlődése azonban szükségessé tette a gyülekezeti 
tisztségek kialakulását. Az apostolok megbízása és a gyüleke
zetek megerősítése alapján állandó szolgálatot végeznek, egyre 
inkább hivatásszerűen. Az egyes gyülekezetek elöljáróin kívül 
azonban olyan munkások is működnek, „tanítók11, evangélisták, 
próféták, prédikátorok stb., akik nincsenek helyhez kötve, ha
nem gyülekezetről gyülekezetre vándorolnak és különleges ke
gyelmi ajándékaik által segítségére vannak az állandó lelki veze
tőknek a gyülekezeti élet elmélyítésében, azután ők gyakorolják 
jobbadán, a gyülekezetek támogatásával az egész anyaszentegy- 
házra háruló missziói felelősséget.2) Az evangélizáció tehát egy
részt egybeesik az első időkben a misszióval, amennyiben nem
csak egyesek megtérítéséről, hanem sokaság megnyeréséről van 
szó, másrészt pedig kibontakozik ma is esedékes, végleges for
mája: a rendszeres, állandó gyülekezeti szolgálat mellett, mint 
rendkívüli, különleges munka, amely a gyülekezeti élet meg- 
elevenítését, a gyülekezet tagjainak mélyebb meggyökereztetését 
és szolgálatra való indítását szolgálja. A kétféle evangélizációt 
természetesen egy ember is végezhette, mint pl. Apollos.

Mi a helye tehát az Újszövetség alapán az evangélizáció- 
nak? Az egyházi életnek döntő fontosságú tényezője. A keresz
tyén anyaszentegyház első százada roppant gazdag és sokrétű 
gyülekezeti életet él, mégis elengedhetetlen az evangélizáció 
szolgálata. Sokféle gyülekezeti szolgálat, mennyi kegyelmi aján
dék, hányféle megbízatás változatos képe tárul elénk az aposto
lok leveleiből. Mozgalmas, erőteljes munka és harc a gyüleke
zetek élete, még pedig azért, mert elevenen él a szívekben az 
evangélizáció elkötelezése.

A reformációt sem érthetjük meg igazán, ha nem vesszük 
figyelembe Luther elszánt evangélizáló szándékát. Iratai, prédi
kációi, kátéi mind a széthullott keresztyénség gyülekezetté gyűj
tését, mind pedig az evangéliumban való meggyökerezését szol
gálja. A lelkek üdvösségéért való gond, Krisztus uralmának 
hódítása mozgatja a reformátorokat Németországban is, nálunk 
is. Az igazi értelemben vett missziót, a Krisztus nélkül élő népek 
elvezetését a keresztséghez és az abban való élethez, a történeti 
viszonyok miatt nem tudta ugyan a reformáció nagyobb mér
tékben végezni, de az evangélizáció egyik formája most jege- 
cesedik ki a leghatározottabban: a megkeresztelt sokaságot, 
amely azonban eldurvultan elfordult az evangélizációtól, vagy 
amelyik tudatlanságban maradt Krisztus felől, igyekszik meg
nyerni eleven, erőteljes igehirdetéssel. A reformációnak „taní
tása", igehirdetése közelebb áll az evangélizációhoz, mint az

8) Urbán Ernő: Misszió és gyülekezeti munka (Keresztyén Igazság, 
VIII, 1941, 219 1.).
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ortodoxia és korunk prédikációjához. De e mellett a rendszeres, 
eleven, megragadó, szemléletes igehirdetés mellett erőteljesen 
folytatják a reformátorok az igazi evangélizációt is: a távolállók, 
közönyösek, elvilágiasodottak felébresztését. Az evangélizáció 
szándéka és szolgálata nélkül nem lehetett volna a reformáció 
az evangélium előretörése.3)

Az evangélizációnak kétféle formája alakult ki tehát idők 
folyamán: egyrészt megkeresi és meg akarja nyerni a megke
resztelt, de a hittől elidegenedett embereket. A missziótól első
sorban tehát a kereszt9ég ténye különbözteti meg. Másrészt a 
rendszeres gyülekezeti lelkipásztori szolgálat mellett rendkívüli 
ébresztő és elmélyítő munkát végez. Ezzel támogatja, segíti az 
ígehirdetői tiszt tevékenységét.

Ma nekünk az evangélizáció mindkét alakjára szükségünk 
van, ha valóban élő gyülekezeteket, élő egyházi életet akarunk.4) 
Akármilyen sokágúvá válik is a modern egyházi élet, nem nél
külözheti az evangélizációt. Elsőrangú feladat a lelkipásztori 
szolgálat elmélyítése: az igehirdetés hitvallásos tartalmi és homi- 
letikai módbeli átalakítása, a hitoktatás teológiai és pedagógiai 
korszerűsítése, a lelkipásztori gondozás és gyülekezeti közös
ség-szervezés hathatósabbá formálása, mindez azonban nemcsak, 
hogy nem zárja ki, hanem egyenesen meg is követeli a gyüle
kezet tagjainak munkára indítását és nevelését. De akármeny- 
nyire megelevenül is az egyházi élet a lelkipásztorok és gyüle
kezeti tagok munkája révén, ez a mozgalmasság és tevékenység 
még nem „élet“ újszövetségi értelemben véve. Könnyen lehet
séges, hogy mindezekben a törekvésekben és munkákban az 
egyház csak magának él, önmagával törődik, a meglevő birtok
állományt, lélekszámát, lelki és anyagi javait őrzi. Holott az 
egyház csak akkor él igazán, ha másoknak és másokért él, ha 
engedelmeskedik Krisztus missziói parancsának.

Abban nyilvánul meg az egyház igazi élete, amikor tag
jainak és vezetőinek szívében a missziói felelősség tüze ég, 
amikor a Krisztus szerelme valóban szorongatja őket úgy, hogy 
nincs maradásuk, hanem el kell indulniok, hogy megkeressék az 
elveszetteket. Krisztus egyháza nem várhatja, míg hozzájönnek 
a kereső lelkek, hanem a Jó Pásztor nyomdokaiban jár, mindent 
elkövet, hogy elvigye Isten hívó szavát, mentő szeretetét a távol
levőkhöz, közelhozza szívükhöz az evangéliumot. Ennek a misz- 
sziói lendületnek, evangéliumi hódító szándéknak a kifejezője 
a misszió (külmisszió) és az evangélizáció.

Éppen ezért nem részletkérdés, hanem az egyház magatar
tásának döntő jellemzője az, hogy milyen állást foglal az evan- 
gélizációval szemben, még inkább pedig, hogy miképpen végzi

3) Gáncs Aladár: Luther és az ébredés. Az ébredés történetének át
tekintése (i. m. 30 s köv., valamint 3 s köv. 1.).

4) Thimme, Ludwig: Kirche, Sekte ur.d Gemeinschaftsbewegung, 1925. 
lm Kampf um die Kirche, 1930.J Riecker Ottó: Das evangelistische Wort, 
1935. Die Wiedererweekung dér Kirche, 1937.
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ezt a köteles szolgálatát. A tőle való tartózkodás, sőt esetleg 
egyenesen elutasítás: áruló jele egy öncélúvá vált, betokoso- 
dott, befelé élő, önző, Isten nélkül való egyháziasságnak. Az 
mindig szörnyű megromlás, amikor valaki, vagy valamilyen egy
házi közösség, csak a maga üdvösségével törődik, boldogan 
élvezi a kegyelmet és megfeledkezik a többiekről. Viszont ami
kor teret ad az egyház az evangélizációnak, engedi, hogy Krisz
tus parancsa mozgósítsa: nyíltan színt vall arról, hogy számára 
a tiszta tanítás, az evangélium csodája nem csupán ismeret, 
nemcsak a fejek birtoka, hanem életét formáló hatalom, szívé
nek, akaratának, sőt életének legnagyobb ügye.

Az evangélizáció és a missziói szándék elválaszthatatlan az 
élő keresztyénségtől. Meglétük csalhatatlan jele az életnek. Hiá
nyuk rettentő bajokat leplez le, amelyek a gyökeret pusztítják 
és ezzel éppen a gyümölcstermést teszik lehetetlenné. A legvi
rágzóbb egyházi élet és személyes kegyesség is csak a gyümölcs- 
termésre való. A gyümölcs pedig mindig másoknak jelent életet 
és hasznot. — Valahányszor Isten igéje hatalommá vált, meg
indult a missziói munka és az evangélizáció, meglátszott a gyü
mölcsük: az ébredés. Krisztus rejtetten munkálkodik, de hatása 
észrevehető, szembetűnő, le nem tagadható. Krisztus munkálko
dik győzelmes erejével a Szentlélek által az evangélizációban 
is. Éppen amikor napjaink nagy mértékű elvilágiasodását, új 
vallások vonzását, tömegek egyháziatlanságát látjuk, amikor a 
sötétség hatalmasságai garázdálkodnak és az egyház ellen for
dítják a sokaság gyűlöletét és dühét, amikor látjuk a gyüleke
zetek erőtelenségét, fel kell, hogy törjön szívünkből a vágyódás. 
Uram, adj ébredést! De akkor fel is kell készülnünk a szolgá
latra: teret kell adnunk az evangélizációnak. Nem csodaszer, 
nem egyedüli munkaág Isten országában, de az ígehirdető szol
gálatnak a gyülezeti lelkipásztori munka mellett a leghatalma
sabb és égetően szükséges alkalma és eszköze.

3.Az evangélizáció sűrített, rendkívüli igehirdetés. Szerepet 
játszik benne a nagyobb szabadság. A Lélek adománya követ
keztében függetlenebb a történeti hagyományoktól, a kialakult 
szokásoktól, amelyek sokszor megdermesztik és megbénítják a 
rendes prédikációt, ahol nem közvetlenül az igéből keresik a 
közlendő üzenetet. Közelebb férkőzik az emberek szívéhez, na
gyobb alkalmazkodással keresi fel gondolatvilágukat, törekvé
seiket, vallásos életüket és így elevenükre tapintva, eleven ma
gukat megtámadva állítja őket az ige döntése elé. Mindez azon
ban csak alkalom és lehetőség. Az evangélizáció döntő kérdése 
az, hogy mi az üzenete. Az evangélium megértésén fordul meg 
minden. Ahhoz, hogy teljesen felmérhessük ennek a belátásnak 
jelentőségét, legalább röviden tekintsük át az evangélizáló tö
rekvések magyarországi történetét.

Evangélikus egyházunkban, akárcsak a refórmátusoknál, 
hosszú idő óta szóban forgott az evangélizáció kérdése. Nem
csak elvi viták zajlottak körülötte, hanem sok gyakorlati kéz-
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deményezés is történt.3) Ez az első korszak nagyjából a har
mincas évekig tart. Jellemzi az egyházi vezetőség semlegessége 
és tartózkodó magatartása. Jobbadán egyesületek és szabad tár
sulások végzik a munkát saját kezdeményezésből, saját felelős
ségükre. A hivatalos egyházi munka és az ébredési megmozdu
lások párhuzamos útja érthető az akkori helyzetből. Az első 
világháború előtt a liberális szellemű körök, majd az elmélyül
tebb modern teológia követői reformokat akarnak, bensőséges 
vallásosságot képviselnek, de a sokféle modern teológiai tétel 
és gondolat eltakarja előlük az élő Krisztussal való személyes 
közösség diadalmas valóságát. Ezért „túlzást", „rajongást" vet
nek az ébredési mozgalmak szemére. A „kultúrprotestáns" szel
lemű csoportokban szívügye a művelődés szolgálata, sokszor 
még az evangéliumi szolgálat rovására is. Nem csoda, ha ide
genkednek az evangélizáció akkori formájától, amelyben nagy 
mértékben jelentkezett a modern kultúrától való elfordulás és a 
pietizmus szűk látóköre. Voltak azután kisebb-nagyobb konzer
vatív, pozitív irányzatú, egyházias magatartású lelkészek és 
gyülekezetek, amelyek a maguk megmerevedett, elpolgáriaso- 
dott, hagyományos keresztyén szokásaikat azonosították a bib
liai keresztyénséggel és az újszerű törekvésekben a „tiszta taní
tás" veszélyeztetését látták. Ök is fennakadtak, idegenszerű kül
sőségekben, a szabadabb, közvetlenebb bizonyságtevés hangján, 
a keresztyén tapasztalat élményszerű hangsúlyozásán, a kötött 
imákkal szemben a szabad, szívből jövő imádkozás előtérbe 
nyomulásán, a térden állva való imádkozáson, stb. és nem igye
keztek az ébredés jelenségeinek mélyére hatolni és abban Isten 
ítélő és ajándékozó akaratát fölfedezni.

Az elutasító állásfoglalást részben megkönnyítette az a 
tény is, hogy magyar földre az ébredés hulláma kis részben 
„szabad-egyházi" áramlat közvetítésével érkezett, amely sokszor 
megértés nélkül fordult szembe a „holt" egyháziassággal és 
valóban nagyszerű értékei mellett egyház-bontó hatásokat is 
árasztott. „Isten országának munkája" lebegett a hívők csoport
jának a szeme előtt, Krisztushoz akarták vezetni a felébredt 
lelkeket, de színvakok voltak az egyház, mégpedig a földi, tör
téneti, emberi egyház Istentől való ajándékával és kötelezettsé
gével szemben. Ez a szélsőséges magatartás azonban csak igen 
szórványosan jelentkezett, valójában a párhuzamos munkálko
dás mögött sok rejtett érintkezés és kapcsolat támadt.

Általában megállapítható, hogy ez alatt az emberöltő alatt 
hatalmas változáson ment át a magyar keresztyénség, nem 
utolsó sorban éppen az ébredési mozgalmak hatására. Megújuló- 
ban van a reformáció két egyháza, sőt ez az átalakulás jelent-

5) Részletesebben dolgozza fel Gáncs Aladár: Néhány vonás a magyar 
ébredés történetéhez (i. m. 35 s köv. 1.). Az 56. lapon említett áldásos 
munkásságú Diakonissza Nőegyesület ma Fébé néven ismeretes.
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kezik még a római katolicizmusban is, különösen Prohászka 
Ottokár evangélium-hirdetése által.

A MEKDSz (Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövet
ség, új nevén Pro Christo Diákszövetség), különösen a tahi tábor 
és a bibliaköri munka által nagyon sok hivő lelkipásztort és 
bizonyságtevő értelmiségi munkást és vezetőt adott a két egy
háznak. A Bethánia pedig, majd később a Fébé egyesület is 
nagyon sok imádkozó és biblaiolvasó szolgáló gyülekezeti taggal 
ajándékozta meg mind a református, mind az evangélikus egy
házat. Különösen a konferenciák és az intenzív lelki gondozás 
termett áldott gyümölcsöket. Közben az egyház „hivatalos" köz
véleménye is nagy változáson megy át. Befogadja a kezdetben 
vitatott „belmisszió" gondolatát és intézményesen kiépítik az 
egyházi munkát. Ez volt a helyzet nagyjából a harmincas évekig.

Mi jellemzi a magyar ébredési mozgalom második szaka
szát? Mindenek előtt új lendület és előretörés. A meglevő mun
kák folynak, elmélyülnek, az eddigi külföldi kapcsolatok is meg
erősödnek. Különösen számottevő az angol-szász evangéliumi 
mozgalmak hatása, amely erőteljes és komoly zsidómissziót is 
végez és több Krisztus-hivő zsidó közösséget hozott létre. A 
hatás kiszélesedése magában még nem lehetne elhatároló jelen
tőségű a fejlődésben. A határt azonban egy sarkalatos fordulat, 
a magatartás gyökeres megváltozása jelzi. Az egyházi életben 
határozott hangon jelentkezik a hitvallásos, reformátort szel
lemben való megújulás törekvése, az ébredési mozgalmak pedig 
felfogásban és gyakorlati együttműködésben egyaránt az egyház 
felé fordulnak.6)

A határt jelölő mesgye a Baráti Mozgalom indulása. 1931- 
ben imádkozó és szolgáló munkaközösségbe hívja Gáncs Aladár 
mindazokat, akik szívükön hordják evangélikus egyházunk és 
magyar népünk ébredését.7) Kiemelkedő helyet foglal el a tar
talmi célkitűzés is: akik Isten kegyelmét a golgotái kereszten 
megtapasztalták és erről bizonyságot is tesznek. Az új felismerés 
határozott világossággal érvény.esül, annyira, hogy egyenesen 
második ébredésről van szó. Az első: a jó értelemben vett pie- 
tista, a második: a reformátori értelemben vett ébredés. „Ügy 
látom, hogy a magyarországi ébredés ügye kritikus ponthoz 
érkezett. Az ébredés munkája, kovásza és gyertyája eddig in
kább egyesületi tengelyek körül helyezkedett el. Ez nagyon jó 
volt s ennek szüksége fennáll továbbra is, de viszont elérkezett
nek látom az időt arra, hogy az ébredés szolgálatától égő lelkek

6) Minden ébredés sorskérdés a hitvallásos tanítás és egyházi élet 
rendjébe való beletorkollás. Nagyon tanulságos Merz Georg tanulmánya 
e kérdésben: Von dér Gemeinde dér Erweckung zűr Kirche dér Bekennt- 
nisses. (Pastoraltheologie XXXVI, 1940. 83. és 111. 1.)

7) Valamivel későbben kristályosodik ki a Református Gyülekezeti 
Evangélizáció Baráti Társasága. 1932-ben jön létre Józan László, Ecsedy 
Aladár és Békefi Benő kezdeményezésére. Nagyszabású evangélizációs 
munka indul meg, erőteljesen református jelleggel és határozott egyházi, 
gyülekezeti építő szándékkal.
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az egyház egész egyetemét átjáró tengely körül is munkába 
helyezzék a hit és szolgálat kovászát és gyümölcseit."8)

A nagy fordulatot döntő módon a teológia megújulása 
idézte elő. Gáncs Aladár volt az első egyházunkban, aki az éb- 
redési mozgalmak nagy bírálójában, Barth Károlyban, felismerte 
Isten akaratának eszközét és aki önálló, termékeny, igazi teoló
giai eszmecserébe és vitába lépett vele.9) Hosszú esztendők vívó
dásának és tusakodásának az eredménye egy szigorú maga-reví
zió. Gyümölcse Isten igéjének és az egyház valóságának új 
felismerése, a reformátori teológia megelevenülése. Hozzájárult 
ehhez a tartalmi változáshoz az északi, közelebbről a finn ke- 
resztyénséggel való eleven kapcsolat felvétele. Különösen a finn 
„felébredtek" igehirdetésével és közösségével való megismerke
dés számot tevő, mert a lutheri kegyességet szemléltette erő
teljesen és elevenen.10)

Azt jelenti ez a gyökeres változás, hogy a kezdeti magyar 
ébredés pietista-közösségi mozgalmi (Gemeinschaftsbewegung) 
tartalmán és formáján túl megy a fejlődés. Minden értékét meg
becsüli, de az evangélium világának hatalmát és gazdagságát 
teljesebben akarja megszólaltatni. A reformátori teológia nagy 
szolgálatot tesz sok, eddig tisztázatlan, megoldatlan kérdésben. 
Mélyebb és átfogóbb tartalmat kap az eddig sokat hangoztatott 
„megtérés". Megnő és elevenné válik az eszkatológia. Gáncs 
Aladár ezt a nagy felülvizsgálatot és átigazítást a magyar teoló
giai irodalom két remek tanulmányában teszi közkinccsé.11)

Hálásak lehetünk Istennek, hogy az evangélizációs munka 
szélesebbkörű és nagyobb arányú megindulását megelőzte ez a 
tartalmi kitisztálás, a vonalak elvi és gyakorlati határozott ki
dolgozása. A Baráti Mozgalom tagjain és szolgálatán keresztül 
kezdenek érvényesülni az egyházi közvéleményben is ezek az 
új felismerések. Más oldalról kiindulva, ugyanebbe az irányba 
mutat a Keresztyén Igazság folyóirat munkássága. Az értelmiség 
körében akarja szolgálni a reformátori megújulást.

Az evangélizációs szolgálat jelenleg egyik püspökünk meg
bízatása alapján munkálkodik, mint kerülete missziói lelkészének 
tevékenysége. Mivel azonban egész egyházunkban szükséglet 
az evangélizációs munka és többeket is elhívott Isten erre a 
szolgálatra, egy szervezet-nélküli munkaközösség irányítja a

8) 1931. júl. 12. Gács Aladár i. m. 173 1.
9) Mit tanulhatunk Barth Károlytól? (Theol. Szemle VI, 1930, 563— 

580 1., Theológiai Tanulmányok, 13. szám, 1931.)
10 Különösen az újabb esztendőkben a finn kapcsolatok erős átala

kuláson mennek át. A Laestadius-féle mozgalom hatását kezdjük néhány 
erőteljes képviselőjén keresztül érezni. Ezzel a magyar ébredési mozgalmak 
pietista jellege erősödik meg újra. Álfalában véve megfigyelhetjük, hogy 
nem egyenes vonalú a fejlődés Isten országában, hanem szétágazó, meg
megszakadó. Az új tartalmú irány megerősödésével egyidejűleg sokszor 
a régebbi mozgalom is erőre kap.

“ ) A megtérés az újabb teológia megvilágítása nyomán (i. m. 59 1.). 
Az Ür Jézus eschatologiai gyülekezete (i. m. 81 1.).
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munkát, Evangélikus Testvéri Szolgálat néven. A nevében vilá
gosan és határozottan benne van az új felismerés. Nincsen semmi 
magának való célja. Egyetlen törekvése a lelkipásztoroknak és 
az egyház vezetőinek szolgálni ébresztésre, valamint a gyüle
kezeti testvéri és munkaközösségek erősítésére.

Gaudy László némi képet rajzolt erről a munkáról.12) A 
megindult és folyó evangélizációs munka eredményeiről azonban 
még korai lenne beszámolni. Inkább az új feladatokat, a fenye
gető veszedelmeket, az égető kérdéseket kell alaposan, őszintén, 
tárgyilagosan megbeszélnünk, hogy semilyen „emberi" elgon
dolás vagy viselkedés meg ne gátolja és el ne torzítsa Isten 
kegyelmes szándékát, amellyel magyar népünket lélekben meg 
akarja újítani.

Dr. Urbán Ernő.
(Folytatjuk.)

Egyházi esztendő a szószéken* * *).
Szentháromság után a XIV. vasárnap.

A vasárnap jellege. Az eisenachi evangélium az óegyházihoz hason
lóan gyógyítási történetet közöl. A könyörülő Jézus: így szabhatjuk meg 
a vasárnap témáját.

A szószéki ige (János 5: 1—11.) jelentése. Van egy határ, melyen túl 
emberi erő, akarat, a természet erőit felhasználó tudomány tehetetlenül 
áll. Ide érkezett ez a szerencsétlen beteg, akinek nyomorúságát Jézus 
kérdése: „Akarsz-e meggyógyulni?" csak még mélyebben feltárja. Ezen 
a kilátástalan nyomorúságon — mint minden nyomorúságon — is Úr azon
ban a könyörülő Jézus!

Fendt ezt írja a történet alá: „A világ szüksége". Mondanivalója tehát: 
A világ és az ember végső nyomorúságában egyedül Jézusba vethetjük 
reménységünket. Ahol ö  megjelenik, ott megérkeztünk Bethesdába, a 
„kegyelem helyére".

Megjegyzés: 1. A 14. vers mutatja, hogy az élet bajaiból való ki- 
menekedés csak a bűnből való szabadulással együtt lehetséges. Jézus nem 
világboldogító, hanem Megváltó. De mint Megváltó, az egyetlen szabadulás 
minden e világi szükségből is.

12) Evangélizáció evangélikus egyházunkban. Protestáns Szemle, XL1X, 
1940, 240 s köv. 1. Az általa megrajzolt képhez kiegészítésül, a történeti 
igazság kedvéért egyet hozzá kell fűznünk. Isten egy skót református 
evangélistát, Stewart Jakabot, ki hivatásos labdarugó volt, használta fel 
arra, hogy régóta előkészített eszközének, vitéz Sréter Ferencnek a végső 
indítását és felbátorítást megadja evangélizáló szolgálatára. Isten útjai 
kiszámíthatatlanok és néha olyan eszközt használ fel céljai elérésére, 
amelyet sokan kifogásolnak.

*) Az igehirdető műhelyében nagyszerűen használható munka jelent 
meg Leonhardt Fendt tollából: „Die neüen Perikopen", mely az eisenachi 
perikópákat dolgozza fel. A következőkben gyakran hivatkozunk e könyvre.
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2. Az igehirdetés belső egysége kedvéért a textusnak a szombatnappal 
kapcsolatos vonatkozásait mellőzhetjük, annál is inkább, mert egyik követ
kező vasárnap úgyis az alapige tengelyét alkotja.

A szószéki és oltári (1. Tim. 1 : 12—17.) ige egysége. Mindegyikben 
a könyörülő Jézust látjuk: az evangéliumban a testi, földi nyomorúsággal, 
az epistolában a hitetlenség és bűn nyomorúságával szemben.

Szentháromság után a XV. vasárnap.
A vasárnap jellege. Az eisenaohi evangéliumnak nincs oly belső ösz- 

szefüggése az óegyházi perikópával, amely lehetővé tenné a vasárnap 
témájának megállapítását.

A szószéki ige (János 11 : 1-—11.) jelentése. Jézus magatartását és 
cselekvését, Lázár feltámasztásának egész történetén keresztül, a 4. vers 
világítja meg: „Ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére 
való.“ Isten dicsőségét akarja megmutatni, amely halálon keresztül vezet 
az életre. Ezért hagyja Lázárt meghalni. Ezért késedelmeskedik két napig. 
Ezért indul, hogy feltámassza, — nem törődve azzal, hogy ellenségei közé 
megy.

Jézus betegségben és halálban élet és feltámadás övéinek az Isten 
dicsőségére.

Megjegyzés: A 8—10. versekben Jézus képiesen fejezi ki, hogy halála 
óráját nem ellenségei, hanem mennyei Atyja szabja meg: napvilágnál nem 
botlik meg az ember. Amíg Isten nappalt enged érnie, addig nem tehetnek 
ellene semmit ellenségei.

A szószéki és oltári (II. Thess. 3 :6—13.) ige egysége. Az evangé
liumnak nincs közös szála az epistolával.

Szentháromság után a XVI. vasárnap.
A vasárnap jellege. Az óegyházi evangéliumban így szól Jézus a 

halott ifjú anyjához: Ne sírj! Az eisenachi evangéliumban ezzel fordul a 
törvény alatt hiába vergődő emberhez: Én megnyugosztlak téged. Tehát 
így fogalmazhatjuk meg a vasárnap témáját: A nagy vigasztaló.

A szószéki ige (Máté 11:25—30.) jelentése. Nagy a kísértés, hogy 
igénk második felének (28—30. v.) első olvasásra megütő csengése betöltse 
fülünket s a textusba mélyedés nélkül ezt a kínálkozó hangot tegyük 
uralkodóvá prédikációnkban, — valahogy így: Betegek, aggódók, szenve
dők, az élet terhei alatt összetörtek és megfáradtak, jöjjetek, Jézusnál 
nyugalmat találtok! Igénkről azonban nem ilyen könnyű és megnyerő pré
dikálni! Sőt ha komolyan vesszük a meditációt, a legnehezebb textusok 
egyikével találkozunk.

/. 25—27. vers. Az „Atya megismerése", mely az Istennel való szemé
lyes teljes közösséget jelenti, a kinyilatkoztatás útján lehet az emberé. 
A kinyilatkoztatást pedig Jézus kezébe helyezte az Atya. Rajta keresztül: 
szavaira, tetteire, személyére tapadó szemmel és füllel ismerhetjük meg 
egyedül az Istent. De milyen különös! Látszólag kudarc kiséri Jézus kinyi
latkoztató munkáját. Az okosak, a bölcsek, a vallásosak, a hatalmasok, 
a többség nem értik meg. Ezt azonban Isten akarja így. Néki tetszik,
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hogy a „kicsinyekhez11, a „gyermekekhez11, az „együgyüekhez" hajoljon le. 
Boldogok a lélekben szegények, az Isten előtt gyermekek, mert nekik je
lenti ki Ö magát a Krisztusban.

II. 28—30. vers. A törvény alatt kinlódók, Isten akaratát betölteni 
nem tudók, akiket vádol Isten haragja és Isten ítéletének terhe zuhan 
rájuk, Jézusnál nyugalmat és békességet találnak. Igaz, hogy ez a nyuga
lom új terhet, „új parancsot11 (János 13 :34), „új törvényt11 (Gál. 6 :2) 
jelent, de ez az iga „édes11 és könnyű (Schniewind).

Istennel való közösség, és: békesség — a Jézus Krisztus által: ez a 
mélységes evangéliumi üzenete igénknek.

A szószéki és oltári (Zsid. 12 : 18-—24.) ige egysége. Az epistola más 
szavakkal és nagypéntek „után11, de ugyanazt az üzenetet tartalmazza, 
mint az evangélium: Jézus Krisztus igazi közösség megteremtője Isten és 
ember közt, Nála nincs többé félelemre ok, — csak egy lépéssel megy 
tovább: Jézus Krisztusnál testvérek ezreire találunk, az Isten örökkévaló 
egyházára, a múltat és jövőt, mennyet és földet átfogó diadalmas egyházra.

Szentháromság után a XVII. vasárnap.
A vasárnap jellege. Az óegyházi evangélium (Lukács 14:1—11.) első 

feléhez kapcsolódva a nap témáját így rögzíthetjük le: A szombat Ura.
A szószéki ige (Máté 12 : 1—8.) jelentése. A szombatnapi törvény 

megszegését Jézus kettősen okolja meg. Egyrészt: ő  a szombatnak is 
Ura. Ha Dávidnak és a papoknak szabad volt a szombatnapot megtörni, 
mennyivel inkább Neki, aki mindezeknél nagyobb. Másrészt: ö  azért jött, 
hogy könyörüljön az emberi szükségen.

Prédikációnk számára Fendt a gyakorlati útmutatást így adja meg: 
„A keresztyén ember Jézus akaratából nem hivatkozhat semmiféle tör
vényre ott, ahol irgalmasság cselekedetét kell gyakorolnia. Talán jobban 
megértjük, ha .törvény1 helyett .szokást1, .hagyományt1, .egymáshoz kö
töttséget1 (családhoz, nemzethez, fajhoz fűző kötelékek) mondunk... A 
keresztyén ember a hagyományok, szokások, a könnyen ürügyül felhoz
ható .megkötöttségek1 ellen történő szeretet-cselekedetet Urára tekintve 
viszi véghez, aki Isten hatalmából nagyobb Ür mint a „közvélemény11 Urai.11

A szószéki és oltári (Zsid. 4 :9—13.) ige egysége. A „szombat Ura11 
örök-szombatot tartogat a hívőknek az Istennél.

Veöreös Imre
győri, egyházkerületi missziói 

másodlelkész.
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Összekulcsolt kézzel.

Régi magyar imádságok.
Közli: Dr. Schulek Tibor.

Tizennegyedik úrnapjára Szent Háromság nap után.
Lukács 17, 11—19.

Úr Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk! Megszabadí
tottál minket mindnyájan, kik tebenned bízunk, a te igéd és a 
keresztség által a bűnnek iszonyúságos poklosságától a te szent 
Fiadért, a Krisztus Jézusért. Mostan is a te kegyelmes segítsé
gedet minden szükségünkban naponként jelented hozzánk. 
Kérünk azért tégedet, gerjeszd fel a te Szent Lelked által a mi 
szíveinket, hogy mi a te ilyen nagy jótételidről el ne feledkez
zünk, hanem igaz félelemben és a te irgalmasságodba való bizo- 
dalomban éljünk, teneked mindenkoron vígasságos szívből hálá
kat adjunk és tégedet magasztalván szolgáljunk. Ámen.

Tizenötödik úrnapjára Szent Háromság nap után.
Máté 6, 19—34.

Úr Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk! Hálát adunk 
mi teneked minden jótettedért, hogy minekünk testet és lelket 
adtál és kegyelmesen megtartottál. Kérünk is tégedet, ne vedd 
el a te áldásodat mirólunk, hanem oltalmazz meg minket fös
vénységtől és telhetetlenségtől, hogy mi csak teneked szolgál
junk, tégedet szeressünk, tetőled függjünk és magunkat az 
ördög Mammonnak való szolgálatjából származó bálványozás
sal meg ne bűnösítsük, hanem minden reménységünket és bizo- 
dalmunkat csak a te jóvoltodba és kegyelmességedbe vessük, 
a Krisztus Jézus, te szent Fiad, mi Urunk által. Ügy legyen.

Tizenhatod úrnapjára Szent Háromság nap után.
Lukács 7, 11—17.

Ür Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk! Te, ki azt 
akartad, hogy a te szent Fiad emberré legyen a végre, hogy 
az ő halálával a mi bűneinkért eleget tegyen és az örök haláltól 
megszabadítson, — kérünk tégedet, tarts meg minket e remény
ségben, hogy ebben ne kételkedjünk, hogy miképen a mi szerel
mes Urunk, a Krisztus Jézus, az özvegy asszonynak fiát halot
taiból egy szóval feltámasztotta, azonképen minket is az utolsó 
napon feltámaszt és az örök boldogságra viszen. Ügy legyen.
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Tizenhetedik úrnapjára Szent Háromság nap után.
Lukács 17, 1—11.

Úr Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk! Kérünk tége
det, hogy úgy viselj minket a te Szent Lelked által, hogy te- 
benned való félelemben éljünk és kevélyek ne legyünk, hanem 
a te Igédet hallván, a te akaratodnak engedjünk és az ünnep
napot megüljük a végre, hogy a te igéd által megszenteltessünk, 
minden mi reménységünket és bizadolmunkat a te szent Fiadba, 
Krisztus Jézusba vethessük, hogy csak ő legyen a mi igazságunk 
és megváltásunk, hihessük. Ügy legyen.

Ür Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk! Kérünk tége
det, hogy úgy viselj minket a te Szent Lelked által, hogy te- 
benned való félelemben éljünk, mugunkat előtted igazán meg
alázzuk és semmi dolgainkban kevélyek ne legyünk, hanem 
mindenekben csak a te tisztességedet kereshessük, hogy teálta- 
lad felmagasztaltassunk, minden mi reménységünket és bizodal- 
munkat a te szent Fiadba, Krisztus Jézusba vethessük, hogy csak 
ő legyen a mi igazságunk, szentségünk, váltságunk, oltalmunk, 
erőnk, felmagasztalásunk és örök életünk és boldogságunk, 
hihessük. Ügy legyen.

Imádkozzunk együtt.
Havi aranymondásunk: Megjelentetté néked, 

óh ember, mi légyen a jó, és mit kíván az Ür te
tőled! Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeres
sed az irgalmasságot és hogy alázatosan járj a 
te Isteneddel. Mikeás 6, 8. v.

Szeptember 6. — Róma 8, 18—27. — Pál apostol nagy ereje abban 
volt, hogy állandóan tudatában volt erőtlenségének. A 26. versben be
vallja, hogy a Szentlélek támogatása nélkül imádkozó élete csődbe jutott 
volna. — Mi sem nélkülözhetjük imádkozó életünkben a Szentlélek állandó 
támogatását. Ez nem csak úgy történik, hogy a Szentlélek irányítja imád
ságainkat, hanem úgyis, hogy a Szentlélek maga esedezik érettünk. — 
Az ember bűne folytán átok szállott az egész földre. (I. Mózes 3, 17.) 
A teremtett világ átok alatt nyög. De Isten fiainak imádsága, ha az a 
Szentlélek által történik, lehoz valamit e szenvedő világra az eljövendő 
mennyei dicsőségből. Ugyancsak a Lélek a záloga annak a reménységnek, 
hogy nemcsak lelkünk, de testünk is részese lesz az üdvösségnek (23. v.), 
sőt Krisztus váltsága, amikor mindenek újjá teremtetnek, megváltást hoz 
a fizikai világ számára is. (21. v.)

Szeptember 13. — Róma 8, 28—39. — Az ember Isten képmása volt, 
de arca a bűn folytán sátánivá torzult. A Fiú képmásához kell hasonlóvá 
lennünk, elvesztett istenképmásunkat csak így nyerhetjük vissza. Nem 
csoda, ha a megtérni nem akaró világ vádolja, sőt üldözi Krisztus tanít
ványait. Hogyne, hiszen ezeknek puszta jelenléte szemrehányás neki. 
De azoknak, akik Istent szeretik, minden javokra van! A vádakat és üldö
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zést is használják fel Isten gyermekei még teljesebb belső megtisztulásra, 
így velük lesz az Isten és akkor lehetnek bármily sokan ellenük, Istentől 
semmi, valóban semmi el nem választhatja őket többé!

Szeptember 20. — Róma 9, 1—17. — Érezünk-e mi „nagy szomorú
ságot" és „szüntelen való szívfájdalmat" atyánkfiáiért, — azokért, akik 
Krisztus dicsőségét még nem ismerik?! Ha igen, akkor nem lehetünk 
percre sem közömbösek a belmisszió nagy ügye iránt. A szó kissé meg
fakult. Sokan az egyház szociális és kulturális tevékenységét szokták 
alatta érteni. Belmissziót folytatni azonban eredetileg azt jelenti, mint 
lelkeket Krisztushoz vezetni, vagyis evangelizálni. Nyilvánvaló, hogy nem 
a testnek fiai az Isten fiai (8. v.). Vagyis nem lehet a krisztusi életközös
ségbe beleszületni, hanem újonnan kell születni!

Szeptember 27. — Róma 9, 18—33. — Nem mondtuk-e már mi is 
Készítőnknek: Miért csináltál engem így!? Nem vagyunk-e még messze 
az istengyermeki életnek attól a fokától, amikor az ember már el tudja 
mondani Istennek minden cselekedetéről: Mind jó, amit Isten tészen!? — 
Engedetlen népekkel Isten gyakran bánik úgy, hogy háború által végig
seper rajtok. Megtizedeli őket és csak maradékot hagy meg belőlük. Aki 
történelmet ismer, az tudja, hogy még mindenki összetört, aki a szeglet
kőbe beleütközött. Nevezzék őket izraelitáknak vagy orosz bezbozsnyi- 
koknak. Isten malmai lassan őrölnek, de biztosan!!!

Adjunk hálát!
1. Hogy az új 1941—42. iskolai év kezdetét megérhettük!
2. Hogy Isten meg nem hálálható kegyelme elhárította rólunk a nem

zeti létünket és keresztyénségünket elpusztítással fenyegető bolsevista 
veszedelmet.

3. Hogy — miután az Úr nemcsak a jóllakással, hanem a szfikölkö- 
déssel is megismertetett bennünket — újból asztalunkra helyezte a minden
napi kenyeret.

Tegyünk bűnvallást!
1. Hogy az irigység bűnétől, amely Káinban és az írástudókban mun

kálkodott, mi sem vagyunk mentek.
2. Hogy csendes percek tartására, a hétköznapi élet gondjai között, 

többször nem fordítunk e'ég gondot.

Könyörögjünk!
1. Isten kegyelméért evangélikus egyházunk számára, hogy úgy a bel- 

mint a külmisszió terén Isten eszköze tudjon lenni.
2. Isten kegyelméért nemzetünk számára, hogy Istentől rendelt kül

detését itt a Kárpátok-medencéjében betölthesse.
3. Isten kegyelméért tanítók, tanárok és növendékek számára, hogy 

iskoláink általuk az istenfélelem munkájának műhelyeivé legyenek.

Harmati Béla
ősagárdi lelkész.
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Szószéken.

Tanévnyitó istentiszteletre.
A  mi utunk.

Zsolt. 119, 5—6.
Üj tanév kezdetén, út elején állunk. Csakhogy ezt az utat, 

amely most előttünk áll, nem térben, hanem időben fogjuk meg
tenni. Megtett utunkat nem lépésekkel, méterekkel, kilométerek
kel mérjük, hanem napokkal, hetekkel, hónapokkal. Egész taní
tási esztendő, kerek tíz hónap áll előttünk. Ez a mi útunk.

A szentírás szereti az időben előrehaladó emberi életet úthoz 
hasonlítani (v. ö. 1. zsoltár, Máté 7, 13, stb.). Ezzel azt akarja 
mondani, hogy az emberi élet, akár az út, valahonnan valahová 
vezet. Van kezdete és van vége. Van meghatározott iránya is. 
Ahogy az úton járni, úgy az életet élni kell. Az úton csak akkor 
jutunk célhoz, ha helyes irányban indulunk el s azt mindvégig 
meg is tartjuk. Ha az erdőn, mezőn kirándulunk, többféle úton 
is célhoz érünk. A szentírás szerint azonban az életben csak egy 
úton jutunk előbbre, ha másfelé próbálkozunk, megszégyenü
lünk. Ezt pedig senki sem szeretné.

Ez az előttünk álló tanítási esztendő az életünk útjának egy 
darabja. Mindnyájan úgy szeretnénk megjárni, hogy a végén 
ne vereség, szégyen, kudarc várjon reánk. Éppen azért mindnyá
jan várakozással és reménységgel nézünk elébe. Remélem, hogy 
minél többen vannak közöttünk, akik már előre örülnek annak, 
hogy újra kitárul az iskola kapuja, hónuk alá vehetik az iskola
táskát, várja már őket régi pajtásaik serege. De bizonyosan 
vannak olyanok is, akik szorongással és aggodalommal indulnak 
neki az esztendőnek. S attól félek, hogy olyanok is vannak, 
akik kedvetlenül, sőt elkeseredve gondolnak arra, hogy vége 
a vakációnak, kezdődik újra a tanulás, a mindennapi korai fel
kelés, a munka. Mert azt mindannyian jól tudjuk, hogy munka 
vár reánk ebben a tanítási esztendőben is. Azt is jól tudjuk, hogy 
ezt a munkát el kell végeznünk, arról előbb utóbb számot kell 
adnunk. Az út amelyet meg kell tennünk nem lesz könnyű, sőt 
fáradságos és nehéz.

Vajjon hogyan lehetne ezt az útat megtenni, hogyan lehetne 
célhoz érni? Mi mindenre van ehhez szükségünk, mit kell újra 
kezdenünk, jobban csinálnunk, mint az előző évben? Milyen 
felszerelést kell erre az útra magunkkal vinnünk? Bizonyára 
sok mindenre szükségünk lesz: erőre, egészségre, tehetségre, 
kitartásra, szorgalomra, jó könyvekre és jó tanítókra, jó paj
tásokra és szüleink szerető támogatására, — bizony sok pénzre 
is, amit jó szüleink adnak azért, hogy tanulhassunk. Mindez 
fontos. Imádkozzunk most, ebben az órában is, hogy a mi meny- 
nyei Atyánk mindezt megadja nékünk ebben az évben is.
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A zsoltáríró szerint azonban van valami még mindennél fon
tosabb is. Mert ha mindazt, amit előbb felsoroltunk megkapjuk 
is, még mindig érhet bennünket vereség, szégyen, kudarc. Mind
azon fölül még valami másra is szükségünk van ahhoz, hogy 
utunk célhoz érjen, hogy ez az esztendő áldott gyümölcsöket 
teremjen. „Vajha igazgattatnának az én útaim a te rendeléseid 
megőrzésére! Akkor nem szégyenülnék meg, ha figyelnék min
den parancsolatodra!" Isten vezetésére van ebben a tanévben 
szükségünk. Arra, hogy utunkat, életünket Ő irányítsa. Ez pedig 
csak úgy lehetséges, ha mi állandóan figyelünk Isten beszédére. 
Mert Ő igéjével, beszédével irányít bennünket. Jól tudjátok, 
hogy hol hallhatjuk meg az Ő beszédét: itt a templomban, a 
bibliaórákon, vasárnapi iskolákban, s otthon is ha előveszitek a 
bibliátokat s olvastok belőle. Igéjével irányít bennünket Isten. 
Ha arra hallgatunk, akkor nem tévedünk el soha, akkor bizo
nyosan célhoz érünk, ebben az esztendőben, minden munkánk
ban is.

Bizonyosan tapasztaltátok már az iskolában, hogy egyszerre 
nem lehet kétfelé figyelni. Például a tanító magyarázatára is, 
meg a szomszédod beszédére is. Az ilyenből mindig baj lesz. 
Amikor Isten szól hozzánk, akkor meg igazán nem lehet, nem 
szabad másfelé figyelni, hanem csak arra, amit Ő mond. Még
hozzá minden parancsolatára kell figyelnünk. Nem csak egyikre- 
másikra, arra, amelyik nekünk éppen tetszik. Csak akkor vezet
het Ő bennünket, csak akkor maradhatunk a jó úton, ha minden 
igéjére jól figyelünk. Bizonyosan hallottatok arról, hogy mi 
a „vakrepülés". Amikor a repülőgép sokezer méter magasan, 
felhők között ködben repül célja felé. A pilóta nem lát semmit 
sem a földből, sem az égből. Nem is a szeme látása szerint kor
mányozza gépét, hanem a füle hallása szerint. Mert a fülén ott 
a rádióhallgató. Szüntelen feszülten figyeli a hazai rádióállomás 
irányító adását. Abból tudja meg, hogy hol is van most és merre 
kell gépét vezetnie. így repül a vaksötét éjszakában, felhőben 
és ködben, semmit sem látva, igazán vakon, csak egyedül az irá
nyító állomás rádiójeleire figyelve egyenest célja felé. Ha a 
jelekből csak egyet is figyelmen kívül hagyna, ha közben a 
maga feje után is akarna tájékozódni, holtbizonyosan letérne 
a helyes útról és vesztébe rohanna. —- így kell nekünk is Isten 
beszédére, irányító igéjére figyelve indulnunk az új iskolaévbe. 
Akkor nem fogunk megszégyenülni. Sőt akkor a cél, amelyet 
elérünk több lesz majd, mint egy jó bizonyítvány, mint szüléink, 
vagy tanítóink dicsérete, mint a magunk megelégedettsége. 
Akkor ez a tanév Istenhez visz közelebb, akkor ez a darab út, 
a mi útunk az Isten útja, a keskeny út lesz, amely az örök életre 
visz.

Vajha így lenne. A zsoltáríró is azt mondotta: Vajha. Vajha 
megadná az Isten, hogy csak őreá figyelnénk, hogy a mi útunk 
az Ő útja lehetne, hogy ez az év is Hozzá közelebb vezetne.
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Vaj ha . . . ,  ez azt jelenti: ezt csak kérnünk lehet. Ezt csak ke
gyelemből kaphatjuk meg az Úr Jézus Krisztusért. De Öérette 
egészen bizonyosan meg is fogjuk kapni.

Groó Gyula
vallástanító lelkész, 

Győr.

Szentháromság utáni 14. vasárnap.
Délelőttre. — János 5, 1—14.

Akarsz-e meggyógyulni?

Nagy baj ezen a világon, hogy az ember nem tudja meg
látni a világmindenség kavargó áradatában azt a Jézust, aki 
most is Ura a haboknak és hullámoknak, aki az egész világmin
denséget a kezében tartja, aki a bűnös ember sorsát a szívén 
hordozza, hogy könyörüljön rajta, segítse őt betegségéből tel
jesen felépülni. Pedig, ha egyáltalán volt kor, amikor az egész 
emberiség szánalmas betegként vergődött fekhelyén, akkor a 
mi korunk az, amikor Jézus megáll az emberiség betegágya mel
lett és felteszi a nagy kérdést: Akarsz-e meggyógyulni? E mai 
vasárnap a többihez hasonlóan azt a célt szolgálja, hogy nekünk, 
akik ehhez a beteg emberi világhoz tartozunk, Jézussal legyen 
találkozásunk s ö  minket lélekben meggyógyítson s munkába 
állítson.

1. Jézus megkérdezi tőled: Mi a bajod?
Az Úr Jézus Krisztusnak, amikor felmegy az ünnepre, nem 

köti le figyelmét a sok színes, pompás felvonulás, az ünnepi 
ceremóniák, az emberek hivalkodó magatartása, Ő meglátja, 
észreveszi, kinek van rá szüksége. 38 esztendőt töltött Bethesda 
tavának csarnokában a szerencsétlen beteg, anélkül, hogy lett 
volna valaki, aki észrevegye őt, aki megkérdezze: Mi a bajod? 
De itt van Jézus, aki észreveszi, megkérdezi: Mi a bajod? Nem 
megy el mellette figyelmen kívül hagyva őt, hanem baja után 
érdeklődik.

Hányszor és hányszor azért kell e földön embereknek el- 
pusztulniok, és meghalniok, mert az emberek szívtelensége és 
könyörtelensége nem tudja és nem akarja megteremteni szá
mukra azt a legelemibb életlehetőséget, amelynek birtokában 
emberi sorsot élhetnének e testvéreink. Mennyi a könny és fáj
dalom, s mily kevesen hallják meg a szenvedők jaját, a bánkó
dok gyötrelmét! Vajjon mi meglátjuk-e a bajt és könyörülünk-e 
szenvedő embertársunkon? Vagy Lázár módjára ajtónk előtt 
kiálthat a nyomorúság anélkül, hogy megkérdeznénk: Mi a ba
jod? A testi élet szenvedésének keresztjét vonszoló, vagy a lélek 
betegségében vergődő testvérünk mellett hányszor mentünk el 
anélkül, hogy megkérdeztük volna: Mi fáj neked? Jézus nem
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így tesz. Ö megkérdezi tőled is: Mi a bajod? Mily kegyelem 
és boldogság: Isten számon tart és gondol reád. Isten a te 
Atyád, Jézus Megváltód, aki odalép melléd és szeretettel letörli 
verejtékcseppjeidet, megkérdezve: Mi a bajod? Annyian elhagy
tak, annyian becsaptak, s látod a részvétlenség és elhagyatottság 
szánalmas állapotában ott van Krisztus, aki tud és akar is segí
teni. Lépj hozzá, fogadd el szeretetét, mondd el bajodat, szenve
désedet s meglásd gyógyírt hoz sajgó sebedre, bánatos telkedre. 
Nagy szükség van arra, hogy tudatában légy bajod mibenlété
nek. Bűneid juttattak bajba, pusztulásba. A bűntudat a gyógyu
lás egyik feltétele. Ismerd meg magadat, velem együtt te is: 
Testedben, lelkedben, elveszett és elkárhozott, bűnös ember 
vagy! Fájdalmas felismerés, de egyetlen útja a gyógyulásnak.

2. Jézus azt is megkérdi: Akarsz-e meggyógyulni? És fel
kínálja gyógyító szeretetét.

Hogy felragyoghatott a beteg arca, amikor 38 esztendő 
után először fordul feléje valaki ezzel a kérdéssel, amellyel kelt 
mindennap és amellyel lenyugodott: hátha, hátha én is egész
séges lehetek. Szívében ott élt a vágy olthatatlanul: újra egész
ségesnek lenni, keresni a kenyeret, megteremteni az élet szebb 
és boldogabb eshetőségeit, de ágyhoz volt kötve. S most íme 
ütött a szabadulás órája. A beteg Jézus szavait ugyan először 
egy idegen résztvevő tájékozódásának tekinti, de csakhamar 
érzi és látja, itt mennyei hatalomról és erőről van szó. A világ 
és az ember végső nyomorúságában egyedül Jézusba vethetjük 
reménységünket. Ahol Ö megjelenik, ott megérkeztünk Bethes- 
dába, a „kegyelem helyére11. Vágyódik gyógyulás után. Felébred 
benne a hit, Krisztus segíthet! Segít is!

Vajjon vágyódunk mi is a teljes gyógyulás után? Eltölti-e 
szívünket az olthatatlan vágy Krisztus után, hogy bűneink rút 
betegségéből teljesen felgyógyuljunk? A szebb, boldogabb és 
szentebb élet utáni vágy, magával hozza a vágy beteljesedésében 
való rendíthetetlen hitet is. A beteg is nemcsak vágyakozott, 
de hitt is. Krisztus nemcsak vágyat ébreszt, de lángra lobbantja 
a hitnek pislákoló mécsét mindenütt. Ő nem emberi kíváncsiság 
kielégítésére tesz csodát, hanem a meglévő hit megerősítésére 
és lángra gyújtására. .így itt is. Vannak-e szent és áldott vá
gyaid? Krisztust követni, megszabadulni bűntől és gonosztól? 
Ha igen, a gyógyulás útján vagy. Akármennyire semminek és 
senkinek érzed magadat, Isten a bűntudat és az Őutána való 
vágyakozás útján juttat el a hit áldott beteljesedéséhez. Sohasem 
lett volna a beteg egészségessé, ha nem vágyakozik utána és 
nem hisz Jézus gyógyító erejében. Krisztus nem hiteget, de cse
lekszik, felkínálja segítségét. Segített a 38 esztendős tehetetlen 
betegen is, segít rajtad is. Istennél semmi sem lehetetlen, még 
az sem, hogy én és te üdvözüljünk, meggyógyuljunk, higgyünk 
és örökéletre jussunk. Csak vágyakozz Krisztus után, s higgy 
Őbenne rendületlenül!
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3. Meggyógyított életedet elindítja az Istent dicsőítő, s má
sok nyomorúságán segítő életnek az útján, hogy te ne légy oly 
szívtelen másokkal szemben, mint mások voltak veled szemben.

Mit ért volna a bethesdai beteg számára, ha megcsodálja őt 
Jézus? Még akkor se lett volna előbbre, ha megkérdi: Mi a 
bajod? de nem cselekszik semmit. De Krisztus meggyógyítja a 
beteget: Kelj fel és járj! A tettek mezejére küldi, áldott szolgá
latba állítja. Istenországa nem megnyugvás, nem a megváltott- 
ság boldogságában való sütkérezés, mégcsak nem is múló kelle
mes hangulat, amely kedves és meghitt órákat szerez az ember 
számára, hanem a Krisztus ügyéért való küzdelem és harc me
zeje! A legnagyobb öröm e földön Istent dicsérni és őt szol
gálni. A keresztyénség: Élet a maga küzdelmeivel, harcaival 
egyetemben. Krisztus azt akarja: Kelj fel és járj! Legyen életed
nek minden szava és cselekedete Krisztus ügyének diadala. 
Legyen gyümölcstermő keresztyén életed, amely a lélek áldott 
gyümölcseit termi. Tudj és akarj áldozatokat hozni Krisztus 
ügyéért, legyen életed egy áldott, öfök szolgálat, amely önmagát 
megtagadva az irgalom és szeretet útján indul embertársaidnak 
a megsegítésére és a rajtuk való könyörület áldott szolgálatára. 
Ma, amikor a keresztyénség és az istentagadás vívja a maga 
élet-halál harcát, amikor a lelkek mélyén régi, titkolt vágyak, 
szent és boldog reménykedések támadnak egy cselekedetekben 
megnyilvánuló igazi keresztyén élet után, akkor mi is engedjük 
örvendező, hálás lélekkel, hogy Krisztus az Ő nagy kegyelméből 
elindíthassa az életünket a másokon való segítésnek az útján, 
hogy dicsérve Öt, lelkünk a hitnek áldott gyümölcseit teremje.

Ma is kérdezett Krisztus. Akarsz-e meggyógyulni? Mit fe
leltél? Ha a bethesdai beteg vágya ébredt telkedben, ha hittél 
benne, most te is hazaviszel egy bűnös, de meggyógyított em
beri szívet, egészségessé lett, Krisztus ügyét szolgáló, gyümölcs- 
termő emberi életet! Legyen néked a te hited szerint!

Délutánra. — 51. Zsoltár 3—6.

Könyörülj rajtam én Istenem!
Sok kérésünk között, mellyel Istenhez fordulunk, ez a leg

gyakrabban használt kérés és imádság: Könyörülj rajtam én 
Istenem! Miért kell így imádkoznunk? Mert napról-napra meg
botlunk és bűnbe jutunk. De van-e csetlés-botlásból szabadulás. 
Ezt állítja elénk az 51. zsoltár, amikor rávezet a bűn útjáról 
a tisztaság ösvényére. Figyeljük meg az utat, hogy mi is célhoz 
jussunk.

1. A tisztaság utáni vágy egyetemes. Akármilyen mélyre 
süllyed az ember, nem tud oly mélyre jutni, hogy ne vágyakoz
zon szabadulni a mocsár és ingovány iszapjából, így van Dávid 
is. Királya Izraelnek. Hatalmas úr és parancsoló, de nem tud 
bűn nélkül élni, parancsolni szenvedélyének. S az a király, aki
nek híre, neve késő utódok előtt is ragyogott, azáltal lett
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naggyá, hogy nemcsak bűnbe jutott, de vágyakozott a szaba
dulás után. Még a legelvetemültebb ember lelke mélyén is o tt 
élhet a tisztaság utáni vágy. Az „Elsodort falu" 2 elveszett lelke 
is ösztönösen a templomban keresi lelke nyugalmát, megtisztu
lását.

2. A megtisztuláshoz vezető út első lépcsője az önismeret. 
Sokrates mondása ma is igaz: Ember, ismerdd meg magadat! 
Vannak emberek, akik nem tudnak és nem akarnak tisztába 
jönni önmagukkal. Az önmagunkkal való szembesítést alkal
mazzuk akkor, mikor rájövünk és rádöbbenünk: Elvesztem! 
Önismeretnek ebben a formában van jogosultsága, mert az el- 
veszettség tudatában kezdek már nem elveszni. „Mert én isme
rem az én bűneimet, az én vétkem szüntelen előttem forog."

3. A megtisztuláshoz vezető út második lépcsője a bűnvallás. 
A gyónási kényszer jelentőségének a felismerésére különösen 
az utóbbi időben jutottak az emberek. Nagy jelentősége van 
az embereknek való gyónásnak, amikor felpattannak a titkok 
zárai és feltárulnak az emberi szívek legelrejtetteb ajtói, azért, 
hogy kiöntve azok tartalmát, a bűnös emberi szív megteljen 
a megbékélés boldog érzésével. De az embereknek való gyónás
nak is csak annyiban van értelme, ha rajtuk keresztül is Isten
nek gyónok meg. Ha nem hátsó gondolatok közlésére használom 
ezt fel, hanem rájövök és rádöbbenek: „Teellened, csak Teelle
ned vétkeztem! Ha felismerem és belátom, hogy egyedül Isten 
illetékes a bűn ügyében, mert őt sértettem meg.“ Ne úgy men
jünk gyónni, mintha mi akarnánk véghez vinni valami nagy
szerű cselekedetet, avagy Istennek adni valamit, ellenkezőleg 
Tőle akarunk valamit kapni és elfogadni. . . „Gyónj és jelentsd 
meg nyomorúságodat, ne azért, hogy jó cselekedetnek minő
sítsd, hanemhogy meghaldd, mit hirdetett néked az Isten." (N. 
K.) A gyónásban nem üzleti számadást végzünk, hogy jó ered
ményt mutassunk fel, de szívünk ablakait tárjuk fel, hogy a 
kegyelem sugarai gyógyulást, életet vigyenek abba.

4. Erre a felismerésre a bűnvallás elmélyül bánattá, ez a har
madik lépcső. Dávid király sírt bűnei felett. A könny az Isten 
adománya. Az élet sírással jelentkezik e földön. A bűnbánat 
Isten kegyelmének áldott jele, mert ennek éjszakájában fakad
nak azok a tisztító sírások, melyek a bűnt gyűlölni, Istent sze
retni tanítanak. „Jegyezd meg tehát, amit gyakran mondtam, 
hogy a gyónás két részből áll. Az egyik az én művem és cseleke
detem: szánom, bánom bűnömet és üdülést kérek lelkemnek. 
A másik cselekedetet Isten végzi, aki az ember szájába adott 
igéje által feloldoz bűneim alól." (N. K.) Az én feladatom, fele
lősségem, hogy ráeszméljek bűneimre, azokat szánjam, bánjam 
s az Isten is elvégzi a maga akaratát, megszabadít a bűn hatal
mából, és feldoz bűneim alól.

El ne feledd: a bűnbocsánat jussát számodra Jézus szerezte meg.
 Ifj. Rimár Jenő

missz. s. lelkész, Ormospuszta.
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Szentháromság utáni 15. vasárnap.
Délelőttre. — János 11, 1—11.

Betegség és halál.

A földi ember két nagy kérdésével foglalkozik a mai szent 
ige. A betegséggel és a halállal. Érdekel mindenkit, mert minden 
magyarázat nélkül tudjuk mindannyian, hogy a betegség is és 
a halál is embersors. Mai szent igénk nagy kijelentést közöl, 
úgy a betegséggel, mint a halállal kapcsolatosan. Óh vajha el 
tudnánk fogadni a kijelentést s bele tudnánk azokat építeni 
az életünkbe! A mai ige a betegségre vonatkozólag azt mondja, 
hogy az „Isten dicsőségére való“, a halálra vonatkozólag pedig 
a kijelentése ez: „a halál álom, aluvás“.

1. A betegség „Isten dicsőségére való“. Ezt a legtöbb ember 
nem iátja és nem tudja. A betegséget mérhetetlen csapásnak, 
nagy-nagy szomorúságnak tartja. Semmitől sem félnek az em
berek úgy a földön, mint a betegségtől. Irigy csodálkozással 
hallgatják, az emberi ajkakról, ritkán hangzó ezt a mondatot: 
„Én még soha sem voltam beteg.11 Ezt szeretnék elmondani az 
emberek majd mindannyian. De hiába akarják. A legtöbb ember 
a maga életéből tudja, mi a betegség. Talán egy sincs közöt
tünk, aki még ne lett volna beteg. A betegséggel le kell számol
nunk, vagyis tisztában kell lennünk azzal, hogy bármelyikünkre 
bármikor ránehezedhetik. Az orvosi tudomány 6000-nél több 
betegséget tart nyilván. Hogyne találhatna meg egyik vagy 
másik a sok ezer közül bennünket is! Mindenki lehet beteg, 
mert mindenkire leskelődnek a betegségek ezrei. Mindenki, 
még, azok is, akiket az Úr különösképpen szeret. Lázárt nagyon 
szerette Jézus és mégis megbetegedett. Az üzenet reá vonatko
zólag így érkezett Jézushoz: „Uram, imé, akit Te szeretsz, 
beteg11.

Ha komoly, látó szemekkel vizsgáljuk a földi ember életét, 
bizony csak azt tudjuk megállapítani, hogy a betegség hozzá
tartozik az ember földi életéhez. Merész állítással még azt is 
mondhatjuk, hogy a betegség természetes. Meg kell szokni a 
gondolatát és meg kell látnunk nekünk is, mindegyikünknek 
külön-külön, hogy mi is lehetünk, még tovább megyek: mi is 
leszünk betegek.

Honnét van a betegség? A hivő lélek nem tud szabadulni 
és ne is akarjon szabadulni attól a gondolattól, hogy a betegsé
get Isten küldi. Igaz ez. Tudjuk mi a kijelentésből, hogy Isten 
tudta és akarata nélkül nem hullhat le egy hajszál sem a fejünk
ről. Óh hát hogyan lehetnénk betegek az Ö tudta és akarata 
nélkül? Isten küldi a betegséget. Igen jó annak az embernek, 
aki azt mindig, betegágyában is, tudja.

Vajjon miért küldi a betegséget Isten az emberre? Több 
okból. Párat felsorolok.
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Küldi mindenekelőtt sokszor büntetésképpen. Nagyon sok 
beteg mondotta már nekem a klinikai betegágyon, hogy nem 
került volna oda, ha azt a bizonyos bűnt, vagy bűnöket el nem 
követte volna. Sok betegség az egyéni bűn büntetése. Végig- 
sujt vele Isten büntető keze az emberen, hogy megláttassa a 
bűnt és kiemelje a bűnből. Az is igaz, hogy sokszor a betegség 
az apák bűneinek büntetése a fiakon. De hogy lesz ez a beteg
ség Isten dicsőségére való? Ügy, hogy a megbüntetett ember 
odaroskad Isten elé, bűnt-látó és bánó élettel, a bűnbocsánat 
forró vágyával s akkor dicsőíti az Isten nevét.

A betegség aztán próbatétel is lehet. Azért küldi Isten, hogy 
próbára tegye a hitünket. Ha a bibliát lapozod, sok példát találsz 
arra, hogy Isten megpróbálja a hitet. Gondolj Ábrahámra, külö
nösen gondolj most Jóbra. Jób hitét szörnyű betegség próbájára 
vetette az Úr. A te hitedet is megpróbálhatja betegséggel. Vi
gyázz, aki megáll mindvégig, aki kiállja a próbát, az az érték. 
Hite csak a sok-próbás embernek van. Minden próba, melyet 
megáll az ember, erősít, tisztít és mindig jobban dicsőíti az 
Istent.

De lehet a betegség Isten kereső keze is. Döbbenetesen le 
tudja kötni az embert a múlandó világ. Megszédít szépségével, 
lenyűgöz értékeivel. Meg, is fogja a legtöbb embert és nem 
látnak tovább a földnél és nem gondolkodnak feljebb a földiek
nél. A földi világ veszendő embereit sokszor azért fekteti Isten 
betegágyba, hogy megnyíljon a szemük az Ő látására és meg
nyíljon a fülük az Ö kijelentései meghallgatására. Ki tudná meg
mondani hány ember látta meg betegségében az Urat és adta 
magát az Ő dicsőségének szolgálatára!

A betegséget az Isten küldi, hogy szolgálhassa itt e földön 
az emberek között az Ö dicsőségét és az emberek javát. Legyen 
imádságunk, hogy minden mi betegségünk és minden ember
társunk betegsége elérje az Isten akarata szerinti szent célt: ha 
büntetés, javítson; ha próbatétel, erősítsen; ha Isten kereső keze 
a sötétben élő számára, legyen boldog kézszorítás Isten és 
ember között.

2. Igénk második része a halál kérdésével foglalkozik. A 
halál lényegére mutat rá. Arra a kérdésre ad tehát választ, hogy 
mi a lényege szerint a halál.

Az emberi válasz sokféle, de abban mind megegyezik, hogy 
emberi okoskodás. Általában az ember a halálban a véget látja. 
Vége a halálban mindennek. Közelebbi megjelöléssel a halálban 
a földi ember teljes megsemmisülést lát.

A keresztyén embernek a legelemibb kötelessége, az, hogy 
ne emberekkel, ne emberi véleményekkel törődjék, hanem egyes- 
egyedül Istennel és az Ő kijelentéseivel. Minden kérdésével men
jen oda Istenhez és Tőle kérjen és várjon felvilágosítást, útba
igazítást.

Mi a halál? Az Ür Jézus Lázár halálhírének vétele után ezt 
a kijelentést tette: „Lázár a mi barátunk, elaludt, de elmegyek,



hogy felköltsem őt“. Igen világos Isten kijelentése a halálra 
vonatkozólag. A halál alvás, amelyre, mint naponként az éj 
beálltával, behunyjuk szemünket. Alvás, amelynek egyszer vége 
lesz. Alvás, amelyből felébredünk, mint reggelenként az éjszaka 
álmából. Alvás a halál, amelynek egyszer vége lesz. Hogy mikor, 
azt nem tudjuk, napját és óráját nem közölte az Ür, csak any- 
nyit tudunk, hogy akkor lesz vége a halál álmának, amikor 
még egyszer megjelenik, látható formában, égi dicsőséggel az 
ítélő Ür.

A halál aluvás! Tudod ezt testvérem te, aki sok könnyel és 
kibeszélhetetlen fájdalommal temettél, talán már nem is egy
szer? Tudod ezt te, aki járod a temető útakat és meg-megállsz 
szeretteid sírjánál? Tudod azt, hogy annál a sírnál egyszer majd 
a Megváltó is megáll és életre kelti azt, aki a halál álmába aludt 
el a te karjaidban? Ha saját halálodra gondolsz, — gyakran 
kell gondolni reá, — úgy gondolsz-e te a te halálodra, mint 
aki tudja, hogy a halál csak álom, amelyből ébredés lesz.

Betegség és halál, ezt a kettőt helyezte ma elénk a mi Iste
nünk. Mindkettőre mienk az Ő kijelentése: a betegség az ő  
dicsőségét szolgálja, a halál csak álom. Tudjuk elfogadni, hálás, 
Istent magasztaló lélekkel.

Délutánra. — Máté 22, 36—40.

Atyám, vétkeztem . . .

Az Ür Jézus a tízparancsolat lényegét foglalja össze és 
annak teljesítését követeli. A tízparancsolatot azért adta az 
Isten, hogy azon keresztül az embert megismertesse önmagával. 
Hogy kicsoda az ember, akkor tudja meg, ha belenéz az isteni 
tízparancsolat tükörébe.

Az Istennek az emberre vonatkozó akaratát megismerte az 
ember szomorúan, összetörve csak egyet tud megállapítani, azt, 
hogy bűnös. A bűnös ember pedig nem állhat meg az Isten 
előtt, égeti az Isten haragjának és ítéletének tüze. Mi mégis 
az Isten elé akarunk jutni. Ezért imádkozunk, tusakodunk, küz
dünk, harcolunk. Istené legyen a hála, hogy bűneink ellenére is 
eléje állhatunk. Krisztussal és Krisztusért. Benne mienk a bűn
től való szabadulás.

A szabadulás bizonyosságáról győz meg bennünket az Ür 
szent vocsarája, általa mienk a bűnbocsánat és az új élet. Nem 
szabad azonban elfelejtenünk azt sem, hogy az Ürvacsora ítélet 
is lehet. ítélet azoknak, akik méltatlanul élnek vele. Vigyázzunk, 
hogy mi mindig méltók legyünk. Méltóképpen az él az Ürvacso- 
rával, aki ismeri bűnös voltát és bűneinek terhével megy az Ür 
asztalához, mint olyan teherrel, amelytől feltétlen szabadulni 
akar. Nagyon kell azonban vigyáznunk arra, hogy bűnösségünk 
beismerése ne mozogjon általánosságban. Bűneinket lássuk meg 
egyenként. És az egyes bűnöket vigyük oda a bűntől szabadulás
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szent helyére. Vessük fel tehát a kérdést, melyek a mi bűneink? 
Szűkítsük meg a kérdést és kérdezze meg mindegyikünk, me
lyek az én bűneim?

Luther Kis Kátéjának a mai alkalomra eső része felsorolja 
a bűnöket. Bizony azok a mieink. Nézzük csak őket:

1. Engedetlenség. Sohasem szabad elfelejteni, hogy mi min
dig engedelmességgel tartozunk. Először az Istennek. Aztán 
itt a földön az embereknek. Mindenkinek engedelmeskedni kell, 
a gyermeknek is és a felnőttnek is. Nem könnyű engedelmesnek 
lenni. Uralkodni akar. inkább az ember, a kicsi is, a nagy is s 
ezért olyan sok a bűn, az engedetlenség bűne.

2. Hűtlenség. Minden emberre igen sokat bízott az Isten. 
Egy részt önmagából: a lelket. Majd az Ö akaratát. A teljes 
kijelentést. S óh mennyit itt a földön is! Drága életeket bízott 
emberekre: élettársat, gyermekeket, barátokat, munkatársakat. 
És elvárja az Isten, hogy megfeleljünk teljes hűséggel mind
ennek. Nem cselekesszük meg. Hűtlenek vagyunk.

3. Restség. Nem henyélni, munkásságra hívott Isten e 
világra!11 Mennyi jó szándék, mennyi szép terv hullott bele a 
restség pusztító szájába. Mennyi megkezdett jó munka maradt 
félbe, mert rest az ember arra, ami kötelessége s ami a jó. A 
bűn itt van bennünk.

4. Megbántás. Nincs közöttünk senki, aki ne esett volna bele 
ebbe a bűnbe. Bántottunk másokat. Tudva és tudatlan! Hány
szor hallottam ember szájakból azt a mondást: Csak találkoz
zam vele, majd megkapja tőlem a magáét. Szavaink, cseleke
deteink hányszor fakasztottak könnyet mások szemében! Bűnö
sök vagyunk.

5. Megkárosítás. Isten követelése világos, egymás javára 
kell élnünk. Egymás anyagi és lelki életét előbbre kell vinnünk. 
Gondoljuk végig Istennek ezt a követelését és lássuk meg, hogy 
mérhetetlen a mi mulasztásunk.

Egy-két gondolat hangzott feléd. Az a célja, hogy ráesz
méltessen bűnös voltodra, hogy úgy tudj odaroskadni az Űr 
elé, mint akinek a szivéből jön a bűnvalló mondat: Atyám, vét
keztem . . .

Takó István
pécsi lelkész.

Szentháromság utáni  16. vasámap.
Délelőttre. — Máté 11, 25—30.

Isten m egism erése.
(Vázlat.)

Mindaddig nyugtalan a mi lelkünk, míg meg nem nyugszik 
az Istenben. (Augusztinus.) Az ember boldogságának, békes
ségének, nyugalmának feltétele az Istennel való közösség. Tex
tusunk tengelye az Isten megismerése.
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Az első, amit Jézus az Isten megismerésének módjáról ne
künk mond, az, hogy ez a megismerés nem egyszerű értelmi 
funkció. Nem a nagy műveltség, nagy olvasottság, magas képe
sítés a feltétel, hanem a gyermeki lelkület. A bölcsekkel, értel
mesekkel szembenálló „kisdedek" alatt gyermeki lelkülettel biró 
felnőttek értendők. (A gyermek mindent hisz, nem ismer lehe
tetlent, békülékeny, nem ismer társadalmi osztályt, tud örülni az 
apró örömöknek, mindent szülőjétől vár.) — A bölcsek és értel
mesek ennek az anyagi világnak mértékeit, törvényeit és logi
káját próbálják alkalmazni a lelki világban. Ezért látnak a Szent
írásban ellenmondást, logikátlanságot, ezért minősítik a legna
gyobb reáliákat irreáliáknak. Isten országának logikája egészen 
más, sokszor homlokegyenest ellenkező e világ logikájával. 
E világ mindenütt a maga énjének trónrajuttatását, akaratának 
teljes érvényesülését keresi; akaratfejlesztésről, jellemnevelésről 
beszél. Az Ige a mi énünk halálát, akaratunknak az Isten akara
tába való teljes belehelyezését kívánja. E világ embere maga 
alakít ki magának „vallást", a gyermeki lelkület egyszerűen 
elfogadja azt, amit Isten mond és akar.

A szent Isten nem engedi, hogy mi egyszerűen tudományos 
kutatás tárgyává tegyük (26). Amikor a kutató tudós hitetlenül 
nyúl Isten szent dolgaihoz, akkor a legképtelenebb, legbotorabb 
megállapításokra, hipotézisekre jut, amelyeket. sokkal nehezebb 
elhinni és megérteni, mint az Ige látszólag nehezen érthető köz
lését. Hit nélküli bölcselkedéssel nem lehet megismerni Istent, 
mert ő  elrejtette csodáit, mélységes titkait a bölcsek és értel
mesek elől.

A gyermeki lelkület mindent hisz. A kis gyermek a leg
logikátlanabb, leglehetetlenebb történeteket élvezettel hallgatja. 
Ez a mindent hivő gyermeki lelkület tud belehelyezkedni az 
Isten országának csodás logikájába, ahol azután soha nem ál
modott mélységek és magasságok tárulnak fel előtte. Istennek 
ez a bölcs rendelése találkozik Jézus tanításával és igenlésével: 
Igen Atyám . . . (Ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek.)

A második megállapítás szentigénkben: Isten megismerése 
nem közvetlen megismerés, hanem csak Jézus Krisztus által 
történhet. Az Atyát nem ismeri senki, csak a Fiú és akinek 
a Fiú akarja megjelenteni. Isten ismerete kegyelmi tény; dicsek
vésre nem ad okot. Aki Krisztust elfogadta Megváltóul, aki 
Őbenne új életet él, az előtt napról napra újabb és újabb cso
dák tárulnak fel s egyre mélyebben ismeri meg a teremtő, meg
váltó, szent Istent s az Ő titkait. Egészen egyszerű, tanulatlan 
emberek erőteljes bizonyságtevése meggyőzhet erről. A világ 
úgy gondolja, hogy ezek az emberek azért értik meg az írást, 
azért tudnak meggyőzően beszélni az Isten kegyelméről, az 
Isten gondolatairól, mert sokat foglalkoztak vele üres óráikban. 
Mi tudjuk, hogy ennek az Isten-ismeretnek titka elsősorban 
abban rejlik, hogy ismerik Jézust. Tanulatlan emberek, sokszor 
egészen elvont, hitmélyítő iratokat, könyveket — amelyeket e
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világnak értelmesei unalmasnak, érthetetlennek, paposnak tar
tanak — élvezettel, elmélyedéssel és nagy áldással tudnak ol
vasni. Ismerik az Úr Jézust és az Ő kegyelme által ismerhették 
meg az Atyát.

Mennyit kínlódik az ember az ő értelmének útján, a maga 
csinálta vallásosságban, mennyi hiábavaló áldozatot hoz Isten 
megismeréséért, az üdvösségért! Belefárad, belekeseredik végül 
is ebbe a hasztalan küzdelembe. Nyomasztó tehernek érzi a 
„vallásos" életet, önmagával szemben előnyös helyzetben látja 
e világ fiait. Összeroskad a gondok alatt. Bizonytalannak látja 
a jövőt, elviselhetetlennek érzi a keresztet. Ezeknek a megfá
radt és megterhelt telkeknek szól Jézus hívása: „jőjjetek én- 
hozzám . . .“ Ö megbékéltet a haragvó Istennel. Az ítélőszéktől 
odavezet a kegyelmes, de bűnt gyűlölő, szent Istenhez. Leveszi 
vállunkról a terhet, a törvénynek nyügét, a félelmet és bizony
talanságot. Bizodalmas, szabad életet ád. S ez a szabadság az 
Ő igájában Vele együtt járás. Az iga terhét Ö hordozza, az 
ember csak engedelmesen menjen mellette. Ezért édes és gyö
nyörűséges az Ö igája. A kereszt sem teher, mert annak súlyát 
Ö hordozta és Ö hordozza.

Délutánra. — János 20, 22—23.

A  gyónásról.

Amikor a bűntudat felébred, egyre gyötrőbbé lesz a szívben. 
Az ó-ember ilyenkor megpróbál elmenekülni, elrejtőzni az Isten 
elől („a kert fái között"). Az Isten elől való menekülés átkot, 
ítéletet szerez. A betegségben szenvedő vagy sebesült ember, 
ha eltitkolja betegségét, eltakarja sebeit, könnyen végzetes ál
lapotba kerülhet. Gyógyulásának útja, hogy megmutassa magát 
az orvosnak, feltárja sebeit.

A bűnös ember számára az elrejtőzés, a kendőzgetés halált 
hoz. Az őszinte bűnvallás a szabadulás útja. Ha bűneinket szív
ből megvallottuk, megkönnyebbül, megbékél a lelkünk. Gyakran 
olvassuk újságokban is, hogy rablógyikosok önként jelentkez
tek a rendőrségen, hogy vallomást tehessenek, mert nem tud
ták tovább hordozni bűneiknek terhét. A vallomástétel után 
megkönnyebbült a lelkűk. Ha a földi bíróság előtt tett vallo
más megnyugtató, mennyivel inkább ád békességet az Örök 
Bíró, a kegyelmes Isten előtt tett bűnvallás!

Jézus Krisztus kezébe adta az Atya az ítéletet élők és hol
tak felett. Néki adatott minden hatalom . . .  Néki hatalma van 
a mi bűneinket megbocsátani, mert bűneinkért Ö szenvedett (Ézs. 
53, 5.). Az Ür Jézus a hatalmat tanítványainak is megadta a 
bűnök bocsánatára (János 20, 23.). Tanítványait elküldi, hogy * 
hirdessenek szabadulást a foglyoknak, oldozást a megkötözöt- 
teknek, bűnbocsánatot a bűn terhe alatt szenvedőknek. De nem
csak megbízatást ad, hanem meg is adja hozzá a hatalmat. Akik
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a tanítványok ajkán felhangzó bocsántot hittel elfogadják, azok
nak Ö megbocsátja bűneit.

A bűntől szabadulni kívánó ember vágyik a bűnvallásra. 
Középiskolás csendes napok után aláífás nélkül beadott levél
ben megírták a fiúk megjegyzéseiket. 28 közül 26 irta, hogy 
szeretne lelki életéről, bűneiről négyszemközt beszélni. Áldásos 
beszélgetések indultak el ennek nyomán. A bűnvallással elkö
vetett visszaélések, nem szolgáltathatnak alapot arra, hogy ezt 
feleslegesnek, vagy károsnak minősítsük.

Takács János
vallástanító lelkész. 

Tótkomlós.

Szentháromság utáni 17. vasárnap.
Délelőttre. — Máté 12, 1—8.

Kalásztépés.
Valahányszor aranyszőke, ringó búzatábla mellett haladok 

el, csodálattal gondolok arra, hogy miből is lesz a kenyér, mely
hez annyi verejték, köny, vér és imádság tapad.

De ilyenkor magam előtt látom az Úr Jézust is, amint egy 
szombat napon tanítványaival keresztül ment egy gabona földön 
és az éhségtől gyötört tanítványok kalászt téptek, magvait 
kihámozták, megették éhségük csillapítására. A farizeusok, a 
törvény szigorú őrei megbotránkoznak a tanítványok cseleke
detén és a szent ünnep, a szombat megszegésével vádolják őket.

Jézus pedig védelmébe veszi övéit és ez a kritikus pillanat 
alkalmat ad Jézusnak arra, hogy kifejtse véleményét az ünnep
szentelés kérdésében.

Vessük fel tehát mi is a kérdést: Mi az ünnep s hogyan 
kell azt Jézus lelke szerint megszentelni?

Az emberek mindig a törvények igájában éltek. Királyok, 
bölcsek, próféták törvényeket hoztak a Sátánfiak, az ember
állat megpuhítására. A kőbevésett vagy kimondott törvények 
célja az volt, hogy szelídítsék idomítsák az embereket, szájko
sarat rakjanak a harapós szájakra, védjék az ártatlant, a ván
dort, a nőt, szabályozzák az áldozatokat, az ünnepeket. Ilyen 
törvényekkel találkozunk a Ta-Hióban, az Avestában, Salon és 
Numa hagyományaiban, Mózes könyveiben. A törvények és azok
nak fenyegetései nélkül az emberek még szilajabbá, még na
gyobb és veszedelmesebb állattá lettek volna.

Izrael népének minden életmegnyilvánulását szabályozta a 
törvény. Megállapította az ünnep napját és megtartásának mód
ját. Heti ünnepük a szombat (nyugalom napja) volt, annak 
emlékére, hogy Isten hat nap alatt teremtette a világot, a hete
dik napon megpihent. A törvény előírta, hogy ezen a napon
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semmiféle munkát végezni nem szabad. Tilos volt utazni, tüzet 
gyújtani, fegyvert fogni (V. Mózes 15, 32.).

A farizeusok különösen nagy szigorral őrködtek a törvény 
megtartásán és még a gyógyításban is ünneprontást láttak. 
Nemcsoda tehát, ha felháborodtak a tanítványok kalásztépésén, 
mert hiszen ők ezt az aratással azonosították. Jézus azonban 
védelmébe veszi tanítványait. Cselekedetükben nem lát bűnt, 
mert hiszen az éhség kényszerítette őket erre, az éhség kielé
gítése, az élet fenntartása pedig nem bűn. Álláspontját példák
kal is igazolja (Dávid és a papok). Ha ezek sem vétkeztek, 
akkor Övéi sem, mert az irgalmasság jobb, mint az áldozat. 
Ezzel a kijelentésével az Úr rámutatott az ünnep igazi lényegére 
és jelentőségére. Jézus szerint vannak bizonyos dolgok, melye
ket ünnep napján is el szabad végezni, anélkül, hogy megszeg
nénk, meggyaláznánk Isten III. parancsát. Ezek: az irgalom, 
a szeretet munkái, vagy az élet fenntartásához okvetlen szük
séges munkák. Különben is az egész vallásos életnek az a leg
főbb célja, hogy az embereket ránevelje a legkeresztyénibb tör
vény megtartására: az irgalomra, a szeretetre.

Ki szenteli meg tehát igazán az ünnepet? Aki talán a sa
rokba ül és egész nap megsem mozdul? Ha ebből állna az ün
neplés, akkor a világ lustái ünnepelnének a legjobban. Ki szen
teli meg az ünnepet? Az, aki a kútba esett állatját sem men
tené ki, vagy mozdulatlanul nézné felebarátja házának leégését? 
Aki ilyen módon fogná fel az ünneplés lényegét, az a farizeusok 
bűnébe esne és félre értené a törvényt. Bizonyos, hogy az ünnep, 
a mi vasárnapunk is kell, hogy a megnyugvás napja legyen. 
Azok a népek, akik szigorúan betartották a vasárnapi munka
szünetet, semmivel sem lettek szegényebbek. Az az állam, mely 
szívén hordozza népe szociális javát és a nemzet boldogulását, 
kell, hogy az embereket a vasárnapi munkaszünet betartására 
szorítsa. Nagyon szomorú jelenség az, hogy nálunk vasárnap is 
kereskednek, sokan lábbal tiporják az isteni törvényt, kivonják 
magukat templomkerülésükkel a Szentlélek hatása alól. Az ilyen 
nép nem várhat áldást Istentől, az ilyen nép elerőtlenedik és 
elpusztul.

De csak testi pihenéssel sem lehet igazán megszentelni az 
Ür napját, a vasárnapot. Többre van szükség. Templomba kell 
menni Isten igéjének hallgatására és tanulására. Az egész napot 
kegyesen kell eltöltened. (Vasárnapi szórakozások, kirándulások 
megvilágítása.) És végezd az irgalmasság munkáit. Keresd fel 
a betegeket, vigasztald a szomorkodókat, segítsd a szegénye
ket, az özvegyeket, az árvákat. Ha ezt megteszed, akkor Isten 
szíve szerint ünnepelsz és az Ür áldása megnyugszik rajtad és 
családodon. Milyen nagy áldás az, ha az Ür házában a szeretet 
tűzétől lángra lobbant lelkek elindulnak a mai mostoha élet 
mezejére, hogy másokban is meggyújtsák az Isten- és ember
szeretet lángját, amelynek tűzében elhamvadhatna az a sok ártó
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gyűlölet, mely pokollá változtatta az emberiség életét, boldog
talanságba taszította felekezetek, társadalmak életét.

Az ünnepnap megszentelése tehát nem külsőséges, szertar
tásos magatartás, hanem a szeretet törvényének betöltése. Meg
szentelése isteni parancs, szent kötelesség, mert az emberiség 
javáért adatott, nem igának, hanem tökéletesedésünkre, Isten 
dicsőítésére. így lesz az embernek Fia a szombatnak, a nyuga
lom napjának is az Ura.

Délutánra. — I. Kor. 11, 23—25.

A z Úrvacsora.

A Káté V. főrésze az Oltári szentségről, vagyis az Úrvacso
ráról szól. Az Úrvacsorát azért nevezzük Oltári szentségnek, 
mert az oltárról osztjuk ki. E szentségnek óriási jelentősége 
van a ker. életében. Benne forr Krisztus szíve. Benne lángol 
Isten kegyelmének tüze. Nélküle nincs hitélet. Sajnos, még so
kan vannak, akik az Úrvacsorával való élést nélkülözhetőnek 
tartják. Egyesek csak egy cerimóniális szertartást látnak benne. 
Mások kegyeletes aktusnak tartják, valami halotti megemlé
kezésnek és jönnek leróni a kegyeletüket egy nagy ember-barát, 
egy eszményi ember, egy nagy vallásalapító emléke előtt. Van
nak, akik csak megszokásból, minden bűntudat és bűnbánat 
nélkül járulnak e szentséghez. Hogy ide jutottunk, annak az 
az oka, hogy az emberek nem kaptak gyakran elég tanítást a 
szentségről, mert a kátéprédikációk elmaradtak, az Úrvacsora 
kiszolgáltatása egyre ritkább lett, az istentiszteleti életben mellé
rendelt helyet kapott, az emberek nem látva meg elveszett és 
elkárhozott voltukat, nem is vágyódtak az Úrvacsora vigasz
talása után. Ezért van annyi lelkihalott, annyi erőtlenség, nyo
morúság közöttünk. A mostani igehirdetések célja, hogy az 
evangélikus gyülekezet ismét tisztán lásson ebben a kérdésben, 
tudja és higyje, hogy mi az Úrvacsora, mi a jelentősége, haszna, 
ereje, vigasztalása, áldása és elkötelezése. Ma csak azzal a kér
déssel foglalkozunk, hogy mi az Úrvacsora? Mi az Úrvacsora? 
Mindenesetre nem az, aminek gondolod, hanem az, aminek Isten 
szava tartja és az azzal megegyező hitvallási irataink.

Ezek szerint az Úrvacsora nem az egyház találmánya, nem 
is pápai találmány, hanem Krisztus rendelése. A felolvasott 
szentige elmondja a szereztetési igéket.Ezen alapul a szentség 
lényege. És mivel e szentség Krisztus végrendelete, azon változ
tatni nem szabad. Ha bűnös dolog egy ember végrendeletét 
meghamisítani, akkor mennyivel nagyobb bűnt követ el az, — 
legyen az ember vagy felekezet — aki meg meri változtatni 
Krisztus végrendeletét. Csak az Isten igéjéhez való, ragaszkodás 
menthet meg minket minden tévtanítástól.

Mi tehát az Úrvacsora? A Kis Káté szerint: „a mi Urunknak 
valóságos teste és vére a kenyér és bor színe alatt, nekünk
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keresztyéneknek Krisztustól rendelt étel és ital.11 Ez a megha
tározás teljesen megegyezik az Ü. T. tanításával. Maga az Úr 
Jézus mondta: „Az én testem bizony étel, az én vérem bizony 
ita l. .. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök 
élete Van annak.11

Elvitathatlan igazság, hogy az Úrvacsora Krisztus valóságos 
teste és vére. Bizonyos, hogy e szentségben Kr. valósággal jelen 
van. Hozzáköti magát a kenyérhez és borhoz, belealázkodik e 
földi elemekbe. Amint a bor és kenyér fölött elhangzik a szerez- 
tetési ige, jelen van Jézus. Szól hozzánk: „Itt találhatsz meg 
engem isteni mindenhatóságomnál fogva.11 El kell hinnem az Ö 
valóságos jelenlétét, mert Kr. maga mondja: „Ez az én testem, 
ez az én vérem . . .“ Tehát nem jelképileg, látszatra van Ő jelen 
az Úrvacsorában, hanem valósággal. A kenyérben kenyérrel, 
kenyér alatt; a borban, a borral, a bor alatt veszem magamhoz 
Kr. valóságos testét és vérét. Itt azonban elvetjük a pápai taní
tást: az átlényegülésről. Róma tanítása szerint a papi áldás 
által a kenyér és a bor átlényegül Kr. valóságos testévé és vérévé 
úgy, hogy a kenyérnek és bornak csak a színe marad meg. 
Ez a tanítás azonban nem Kr. tana, hanem spekuláció, amelyhez 
semmi közünk. Elvetjük a miseáldozatot is, mert azáltal, hogy 
Jézus magát áldozta fel a bűnökért, minden áldozatot eltörölt. 
Elvetjük az Úrvacsorának egy szín alatti kiszolgáltatását is, 
mert Krisztus Urunk határozottan parancsolta: „Ez az én tes
tem .. . Igyatok ebből mindnyájan.11 Olyan világos tanítás ez, 
hogy csak sajnálkozni lehet azokon, akik ezt is félremagyaráz
zák.

Az Ür nem is látványosságra és körülhordozásra rendelte 
e szentséget, hanem azért, hogy együk és igyuk és róla emlé
kezzünk. Éljünk tehát e drága szentséggel! Becsüljük meg, le
gyen ez ételünk és italunk, ragaszkodjunk Kr. rendelési szavai
hoz, ahoz se hozzá ne tegyünk, se el ne vegyünk valamit, mert 
csak így vagyunk igazi evangélikusok!

Limbacher Zoltán
kisterenyei lelkész.



509

Katedrán

Henry Drummond a lelkipásztor pedagógus.
A skót Henry Drummond lelkipásztor volt, lelkipásztor ennek a 

szónak abban a súlyos értelmében, hogy nemcsak az evangélium hirde
tését tekintette pedagógus megbízása éltető központjának, hanem ezzel 
együtt járó kötelesség volt számára, hogy lelépjen a katedráról s kezébe 
fogja és Krisztushoz vezesse a reá bízottakat. Az igazi pedagógusnak az 
egyes tanítványért való felelősségérzete benne a lelkipásztor gyötrelmes 
szeretetévé magasztoséit, aki együtt szenved azokkal, akik még a kár
hozat felé sodródnak, aki félelemmel és rettegéssel teszi tisztét, aki szent 
sietés lázában végzi munkáját.

Drummond neve sokak számára ismeretlen név lehet. Pedig két- 
három évtizeddel ezelőtt nem így volt. Épen azok, akiket megragadott 
az evangélium, szorgalmasan forgatták világszerte ismert főművét, ame
lyet magyarra Csizmadia Lajos és Szabó Aladár fordított: A természeti 
törvényt a szellemi világban. Közkézen forogtak egyéb, kisebb művei is, 
így pl. A templom nélküli város. Sajnos, ma már alig van tőle valami 
könyvárusi forgalomban. De ez a mostani megemlékezés róla talán arra 
indít bennünket, hogy valamely idősebb barátunk könyvespolcáról kölcsön 
kérjük egyik másik írását.

Mert Drummond mindenképen méltó arra, hogy emlékezete fenn
maradjon. Méltó már azért is, mert egyik sokatmondó bizonysága annak, 
hogy Isten minden időkben megjelentette magát az ő bizonyságtevői 
által, így a múlt század utolsó évtizedeiben is, noha azokra rendszerint 
úgy tekintünk, mint lelkileg és szellemileg sivár időkre. Hiszen ezek azok 
az idők, amikor széles körök számára hitelét vesztette a keresztyénség és 
a materializmus látszott az egyetlen lehetséges világnézetnek. Büchner 
hírhedt műve az „Erő és anyag1', amely magyarul is megjelent, sokak 
számára valóságos biblia volt. Kissé előkelőbb köntösbe öltözött az a 
magát pozitivizmusnak nevező irányzat, amelyet a francia Comte épített 
ki rendszerré s amely csak tényekre akart építeni, tényeknek azonban 
csak az érzékek, a retorta és a mikroszkóp által ellenőrizhető tényeket 
ismerte el. Bennünket is jórészt ez az irányzat nevelt, nevelt ép úgy a 
természetnek, mint a történelemnek ilyen szemléletére, sőt a szép biro
dalmában való kalauzul is „pozitív11 esztétikát adott a kezünkbe. Hogy 
mindez a szociáldemokrácia történetszemléletében és politikai programm- 
jában hova vezetett, nem is tudom, kell-e említenem. De amennyire tudott 
dolog mindez közöttünk, annyira kevesen tudnak arról, hogy volt ennek 
a kornak egy másik arculata is. Drummond élete és munkája számunkra 
épen azért tanulságos — már szellemtörténeti szempontból is —, mert 
egy olyan hatalmas áramlatra ad kitekintést, amelynek a hullámverése 
csak évtizedek múlva érkezett el hozzánk.

Drummond 1851-ben született. Skócia a hazája. Annak á népnek a 
fia, amely a szigetország népei közül kétségtelenül a legmélyebben ragadta 
meg az evangéliumot. Mint gyermek igazi gyermek volt. Szerette a spor-
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tót, gyönyörűsége telt a horgászatban, zsebei tele voltak mindig kincsek
kel, kövekkel, bicskákkal s hasonlókkal s ezeket folyton csereberélte, 
mohón falta a véres indiánus történeteket. Egy s más azonban már el
árulta azt a Drummondot, aki megszámlálhatatlan léleknek lett áldására. 
Szerette mindenki. Pajtásai nemcsak szerették, hanem készséggel elfogad
ták vezetőjüknek is. Már akkor nyilvánvalóvá lett, hogy ellenállhatatlanul 
hatása alá vonja azokat, akik vele kapcsolatba kerülnek. A középiskolai 
tanulmányok elvégzése után az edinburghi egyetemre került, ahol a mate
matika, fizika és filozófia foglalkoztatja. A nemzetgazdaság problémái is 
megragadják. Mindez azonban csak előkészület arra, hogy teológus legyen. 
Teológiai tanulmányainak otthon való megalapozása után Németországba, 
Tübingenbe ment, ahol az áldott emlékű Beck Tóbiást hallgatta, ezt a 
mélyen a bibliába gyökerezett próféta-professzort. Amint innen haza kerül, 
a skót szabad egyház a glasgowi teológiai fakultás természettudományi 
tanszékére állítja. Ezzel az a megbízás járt, hogy geológiát és botanikát 
adjon elő s bevezesse hallgatóit a tudományos gondolkodás általános 
módszerébe.

Ezeknek a magukban véve nemcsak száraz, de egyenest érthetetlen 
adatoknak a fölsorolása azonban most már halaszthatatlanná teszi a kor 
felől való teljesebb tájékozódásunkat. Ha egyébre nem, feleletet kell ad
nunk arra a kérdésre, hogy mit keres egy teológiai fakultáson egy ter
mészettudományi tanszék. Maga ez a tény, értsük meg, tükrözteti egyrészt 
azt, hogy a természettudomány iránt való érdeklődés akkoriban mennyire 
előtérben állott, de sejtetheti velünk azt is, hogy a skót keresztyénség 
nem hátrált meg gyáván a korszellem elől, hanem fölvette vele a harcot. 
Mert a Drummondnak adott professzori megbízás nem jelentette csupán 
azt, hogy a teológusokat tájékoztassa a természettudományok állása felől. 
Drummond tudta és vállalta, hogy neki föl kell bátorítania hallgatóit 
keresztyén hitüknek a keresztyénség ellen forduló természettudománnyal 
szemben való megvallására is. S vállalkozása nem volt hiábavaló. A tudo
mány és a vallás egymáshoz való viszonyáról tartott előadásait zsúfolt 
padsorok előtt tartotta. Érdeklődéssel és bizalommal tódultak előadó ter
mébe a többi fakultások hallgatói is. Fölfigyeltek arra az emberre, aki 
természettudós és hívő keresztyén ember mert és tudott lenni egy személy
ben. S Drummond hallgatósága hamarosan megszámlálhatatlan sereggé 
növekedett, amikor tollat ragadott s megkezdte irodalmi munkásságát. 
„A természeti törvény a szellemi világban" című műve egyszeriben ismertté 
tette nevét hazája határain túl is. Ez a munka, amely az angol könyv
piacon 125.000 példányban kelt el, útat talált mindenfelé a legkülönbözőbb 
népekhez. Drummond ettől fogva évtizedeken keresztül a keresztyénség 
egyik legolvasottabb írójává lett.

Annak természetesen, hogy Drummond ilyen munkát vállalt s előtte 
ilyen munkatér nyílott meg, lelki háttere van. Emlékezzünk arra az elöl
járóban tett megállapításra, hogy annak a kornak volt egy másik arcu
lata is, nemcsak az, amelynek jellegzetes vonásai a materializmus, a pozi
tivizmus, a keresztyénséggel szemben való elutasító magatartás. Ez az, 
amiről mi keveset tudunk, mert az az áramlat, amint már említettem csak 
később ért el hozzánk s vannak talán itt is olyanok közöttünk, akik mind 
a mai napig nem vettek róla tudomást. Ép azokban az években, ép abban
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az évtizedben, amikor Drummond stúdiumait végezte s a katedrára lépett, 
döntő jelentőségű események történtek. Egyik kiinduló pontjuk minden
esetre az volt, hogy egy napon az egyik skóciai kikötőben két igénytelen 
amerikai szállt partra. Az egyik, Dvight L. Moody, még nem is olyan ré
gen cipőt árult Amerikában s most mint evangélista Isten üzenetét hozta, 
a társa pedig Ira D. Sankey volt, aki összejövetelein énekelt s akinek 
néhány éneke közöttünk is el van terjedve. Alig kezdte meg Moody mun
káját, csodálatos dolgok történtek. Hallgatósága hamarosan százakról 
ezrekre szökött s nem volt ritka az olyan alkalom, amikor 15.000 ember
hez szólhatott. S az embereknek ez az összejöveteleire való tódulása nap
nap mellett megismétlődött s hetekig is eltartott. S ez a hallgatóság a 
legkülönbözőbb társadalmi rétegekből toborzódott: jöttek inasok és nap
számosok, de épen úgy papok és püspökök, s a felsőbb társadalmi réte
gekből valók is. S e mellett ez az ébredés a legjózanabb fajtából való 
volt. Gyümölcsei nyilvánvalók lettek a mindennapi életben. Nyilvánvalók 
lettek minden vonatkozásban. Még a tudós világban is. Amikor az edin
burghi egyetem fennállásának háromszázadik évfordulóját ünnepli, de Lave- 
ley áll mint rector magnificus az élén, aki az ünnepi közgyűlést imádsággal 
nyitja meg. S miután az ünneplő egyetemet sorra köszöntötték az angol és 
amerikai professzorok, majd Pasteur, Virchow és Helmholtz, ez a rector 
záróbeszédét ezekkel a szavakkal végzi: „Szívleljétek meg Jézus szavát, 
amely véget vethetne minden viszálykodásunknak és nyugtalanságunknak: 
Keressétek mindenekelőtt Istennek országát és annak igazságát s mindezek 
megadatnak néktek.“ S mindezt csakis az ige vitte végbe, helyesebben: az 
ige által munkálkodó Isten. Moody és munkatársai óvakodtak attól, hogy 
a maguk személyét tolják az előtérbe. Összejöveteleik előkészítése is egész 
csendben ment végbe. Csak az imádság kiváltságát vették bőségesen 
igénybe. Tudták, hogy Isten Ígéreteire támaszkodhatnak.

Ez az ébredés magával ragadta Drummondot. Huszonhárom éves 
volt, amikor már Moody legmeghittebb munkatársai közé tartozott. Kez
dettől fogva lánggal égő buzgósággal dolgozott és kezdettől fogva Isten 
gazdag áldása nyugodott bizonyságtételén. S kezdettől fogva megértette 
és elfogadta a neki adott sajátos megbízást: az egyes lelkekkel való fog
lalkozást. így lett Drummond lelkipásztor-pedagógussá. Életszükséglet 
volt számára a lelkipásztori munka. Összejövetelek után mindig lehetett 
látni, amint, karját karjába öltve, valakit hazakísér és segítségére igyek
szik lenni, hogy elindulhasson az új élet útján. Világosan látta ennek a 
munkának a nehézségeit. „A tömegeket meg tudjuk mozgatni — mondja —, 
a tömegeket magunk köré tudjuk gyűjteni és értjük a módját, hogy a 
retorika regisztereit sorba egymás után működésbe hozzuk. Az ilyesmihez 
mindegyikünk ért és könnyen megtanulhatja. A lelkeket azonban egyenként 
odavonni, életük titkát fölfedni, megszólaltatni azt, ami lelkűk legbelse- 
jében rejtőzik, ezt leolvasni mint egy nyomtatott papírlapról — ez az 
a lelki diagnózis, amely nehezen tanulható meg s amelynek nehéz a gya- 
korlása." S ehhez az élhívatásához hű maradt akkor is, amikor ezrekre 
rúgott a hallgatósága. Akkor is az egyeseket látta és nem a tömegeket. 
S amint Isten elébe állította ezt a feladatot egyes emberekben, nem 
engedte, hogy rokonszenv és hajlam vezesse. „Drummondnak unalmas és 
kiállhatatlan emberekkel szemben való nyájassága és türelme kifogyha
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tatlan volt élte végéig.11 — olvassuk róla a megállapítást. S amint csodá
latos az az ébredés, amely azokban az időkben Anglián és Skócián végig
vonult s amely magával ragadta az egyetemi ifjúságot is, olyan csodá
latos volt, hogy az ifjúság egyre szélesebb rétegeiben ébredt föl a biza
lom ez iránt az ember iránt, aki Istentől elhívott és rendelt lelkipásztora 
volt. Egyik életrajzírója megkockáztatja a föltevést, hogy talán ő volt 
korának legkeresettebb gyóntató atyja. Ki tudja, megszámlálható lett 
volna-e azoknak a sora, akik eljöttek hozzá, jöttek kétségbeesetten, elbu- 
kottan és ő a lelkipásztor fáradságot nem ismerő szeretetével fogadta 
őket. Jöttek hozzá nappal és némelyiküket akárhányszor ott érte az 
éjszaka. Jöttek mint „victi“, akiket meggyőzött a bűn s távoztak tőle 
mint „victuri11, mint akiknek megmutatta az útat Hozzá, aki meggyőzte 
a világot.'

E mellett megmaradt tudós professzornak továbbra is. Tanított a 
katedrán és tanított a tollával. „A természeti törvény a szellemi világban11 
című könyvének már megírta versenytársát az ember fejlődéséről írott 
művében, amelynek némelyek szerint még súlyosabb a mondanivalója, 
mint amannak. Azonban mindig, akár írt, akár tanított, világosan és hatá
rozottan tett bizonyságot az egy szükséges dologról. íme, néhány az ifjú
sághoz intézett szava: „Be vannak jegyezve az anyakönyvbe s ezzel, hogy 
ennek az egyetemnek a hallgatói lettek, joguk van ahhoz, hogy megtanul
ják minden egyes professzortól azt, amit az előad. Ugyanezzel az erős 
eltökéléssel, hogy tanuljanak tőle, kell Krisztushoz jönniök s kell elfogad- 
niok az ő tanítását és vezetését. Nem elég, ha valaki fölkerekedik s így 
szól: ez és ez akarok len n i..., hanem így kell szólnia: elindulok és elme
gyek az én Atyámhoz. . .  Kérem Önöket, ne jöjjenek ide azzal, hogy 
tovább mennek s elfelejtik azt, amit tőlem hallottak. Döntsenek s adják 
meg Istennek azt, amivel Istennek tartoznak!11 Annak, hogy Drummond 
életéből és munkájából csakugyan az élet folyama áradt szét, hatalmas 
bizonysága hallgatóinak, lelki gyermekeinek bizonyságtevő készsége. Ka
tedrája alól széthordták a tűzet. Az egyetemi hallgatók között való ébre
dés egyik egyetemi városból átcsapott a másikba, sőt útat talált a ten
gerentúlra, Amerikába is, majd a messze Ausztráliába is. Ezzel együtt 
járt azonban az is, hogy bizalommal fordultak felé a fiatal lelkek minden
felől s szinte az egész világ tárult föl előtte mint munkatér. Egyre másra 
kapta a meghívásokat a diákság között való evangelizációra, hívták 
Anglia és Skócia, majd Amerika és Ausztrália egyetemei is és kínai hall
gatóinak is meg kellett Ígérnie, hagy az ő hazájukat is meglátogatja.

Isten azonban, akinek gondolatai olyan magasan vannak a mi gondo
lataink fölött, amilyen magasan van az ég a föld fölött, mást végzett 
felőle. Eljött az idő, amikor úgy látszott, hogy már-már azt a lelki ter
het sem bírja, amely reá mint lelkipásztorra nehezedik. Hány életnek 
a nyomorúsága, szennye, fortéimé tárult föl előtte! „Nem vagyok fáradt 
— tiltakozott egyszer, de hozzátette: „Csak nem bírom már ezeknek az 
embereknek a bűnét. Hogy bírja el Isten ezt a terhet?11 S rövidesen eljött 
a nap, amikor testi embere is összeroppant. Emberi ítélet szerint korán: 
43 éves korában. Fájdalmas izületi gyulladás teljesen megbénította s 
évekig tartott haldoklása. 1897-ben ment haza Urához ajkán a skót már
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tírok bizonyságtevésével: „Nem szégyenlem Uramat, sem az ő ügyét, a 
kereszt erejét magasztalom, az ő akarata szabja meg kötelességem."

De reá is áll az Úr ígérete: „aki Benne hiszen, ha meghal is, él." 
Drummond bizonyságtevő élete eleven kovászként hatott és munkálkodott 
továbbra is a szigetország ifjúsága között s nagy része van abban, hogy 
az evangéliumi keresztyén diákmozgalom, amely ma, nálunk Magyarorszá
gon, a „Pro Christo" nevet viseli, mint a Krisztus zászlaját magasra emelő 
mozgalom elindult diadalútján s elérkezett hozzánk is. Úttörői, első mun
kásai között tudtommal olyanok is vannak, akik mint Skóciában tanuló 
magyar diákok személy szerint is ismerték Drummondot s így személyes 
 életükben is hoztak lángot, amely Drummond bizonyságtételén gyulladt 
föl. Ezek közé tartozik, azt hiszem, Szabó Aladár is, annyi magyar evan
géliumi munka, így a diákevangelizáció úttörője is. Erre ma, amikor 
Drummond neve elhangzott közöttünk, gondoljunk hálával. Közvetve ne
künk is jutott abból az áldásból, amely Drummond életéből áradt.

S ennek az áldásnak egy szikrája az is, hogy Drummondról mint 
a lelkipásztor pedagógusról emlékezhetünk meg. íme, egy pedagógus, egy 
tudós professzor, aki vállalta a lelkek személy szerint való pásztorolásának 
fáradságos, de dicső munkáját. Vállalta azt, amire az Ür adott neki erőt s 
amire nekünk is erőt ad, ha végzése és akarata erre hív el bennünket.

D. báró Podmaniczky Pál.

M a g u n k  k ö z ö t t.

Az első papszenteiési beszéd.
Halál nélkül nincsen élet.

Máté 10, 39.
Ez a vers s az általa tolmácsolt üzenet nagyon fontos. Ez 

az Ige egyike a legtöbbször feljegyzett jézusi mondásoknak. 
Hatszor van megírva az evangéliumokban. Ha máskülönben tar
talmilag nem is éreznénk a súlyát annak, amiről itt szó van, 
akkor is maga ez az egyszerű számtani adat kell, hogy felfigyel
tessen bennünket ennek a versnek mondanivalójára. A Biblia 
nem tartozik a fecsegő könyvek közé. Isten Szentlelke röviden 
mond meg mindent. Ha tehát Isten Szentlelke úgy látta szüksé
gesnek, hogy ennek a versnek tartalma hatszor örökíttessék 
meg, akkor bizonyos, hogy különös súlyt helyezett arra, hogy 
ezzel az Igével a Biblia olvasói szembe kerüljenek.

Az élet, még pedig a földi élet értékeléséről van itt szó. 
Első pillanatra úgylátszik, mintha a földi életnek lebecsülését 
tartalmazná. Igaz, hogy arról van itt szó, hogy az életet érdemes 
elveszíteni. Ha azonban valaki ebből azt a keresztyénséget akarja 
kiolvasni, amelyik nem áll mindkét lábbal a földön és kancsalul,
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festett egekbe néz, az nem érti meg ezt a verset és nem érti 
meg a Bibliának egyéb idevonatkozó kejelentéseit. Semmi sincs 
ebben a tekintetben olyan messze Isten Igéjétől, mint a menny
kórságnak az a szomorú alakja, amelyik ezt a földet jelenték
telen semmiségnek, elhanyagolható mennyiségnek tekinti s va
lami beteges nosztalgiával vágyik ki innen a másik életbe.

Az élet a teremtés története szerint Isten ajándéka, még
pedig olyan, amelyik külön védelem alatt áll. Gondoljunk az 
ötödik parancsolatra és arra a magyarázatra, amelyik a Kis
kátéban van, ahol Luther annyira védi az életet, hogy még a 
testi kárnak, vagy fájdalomnak okozását is az V. parancsolat 
ellen való véteknek tekinti.

De azért is olyan nagy érték a földi élet, mert csak ebben 
a földi életben lehet megtérni. A halál után nincs megtérési 
lehetőség. Éppen ezért az élet mindig érték. Érték még akkor 
is, hogyha egészen nyomorult. Ha betegen oda vagyunk szö
gezve az ágyhoz, ha nyomorult kínok között gyötrődünk, ha 
kibírhatatlan fájdalmak észbontó keserűségei száguldanak át 
minden tagunkon, ha mindenki elhagyott, ha Lázár módjára 
ki vagyunk taszítva ebek harmincadjára: kegyelem, hogy élünk, 
hogy egyet is sóhajthatunk, mert ez az egyetlen életlehetőség 
arra, hogy az ember találkozzék az Úrral, Jézus Krisztussal, 
Megváltójával. Jézus Krisztussal csak itt ezen a földön lehet 
találkozni, másutt nem. Aki itt nem találkozott Vele, mint Meg
váltójával, az csak mint örök Bíróval fog Vele találkozni az 
utolsó napon. Aki itt találkozott Vele mint megváltóval, az 
találkozni fog Vele mint Megváltóval az Örök Bíró ítélőszéke 
előtt is. — Az a keresztyénség tehát, amelyet sokan vádolnak 
azzal, hogy nem értékeli kellőképen a földet, a földi életet, 
nyugodtan hivatkozhatik arra, hogy nincs senki ezen a világon, 
aki és ami olyan egyedülálló értéknek tekintené ezt a földi 
életet, mint éppen a keresztyénség.

Az élet ebből a szempontból mindenki számára drága, Isten 
gyermekei szemében azonban van még egy harmadik értéke is 
az ember földi életének. Isten gyermekei tudják, hogy az élet 
„visszakapott élet“. Én régen halált érdemeltem volna már 
bűneim miatt. Hogy még élek, csak annak köszönhetem, hogy 
az én Uram, a Jézus Krisztus, ártatlan szenvedésével, halálával, 
vére hullásával megszabadított a haláltól. Azért élek, mert Jézus 
meghalt helyettem. Aki egyszer visszakapta már életét, az tudja, 
élete nem az övé többé, hanem azé, akitől visszakapta. Földi 
életünknek minden perce is ilyen visszakapott élet. Mint sáfár- 
ság van rámbízva, arról elszámolással tartozom Uramnak.

Igaz, hogy ez az Ige nem az élet, az én életem lebecsülése, 
de mégis csak az énnek, az én életemnek megöldöklését köve
teli itt az Úr. Mi a különbség az én életem és az „én-életem“ 
között? Galata 2, 20-ban azt mondja az apostol: „Élek pedig 
többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet pedig 
most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem . . . "  Az
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egyikben „én“ élek, a másikban Krisztus él én bennem. Mind 
a kettő az én életem, csak az egyik az „én“ élete, a másik pedig 
Krisztus élete bennem. Az előbbi megölendő, az utóbbi meg
mentendő. Többről van tehát itt szó, mint 'keresztyén vértanu- 
ságról. Igaz, hogy a keresztyénség, Krisztus követésének útja a 
vértanuság útja, azonban nem csupán olyan vértanuságé, amely 
egy önfeledt pillanatban, vagy pedig hatalmi szóra boldogan 
megy akár máglyára, bitófára, börtönre, száműzetésre is az Úr 
Jézusért. Itt arról az önfeláldozásról van szó, amelyről Jézus 
János 17, 19-ben beszél: „És én ő érettük odaszentelem maga
mat, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban." Erről 
beszél Pál apostol is Filippi 1, 21—24-ben: „Nékem az élet Krisz
tus és a meghalás nyereség. De ha e testben való életem mun
kámat gyümölcsözteti, hogy melyiket válasszam, meg sem mond
hatom. Mert szorongattatom e kettő között: kívánván elköltözni 
és a Krisztussal lenni, mert ez sokkal inkább jobb, de e test
ben megmaradnom szükségesebb, ti érettetek." Egy megfáradt 
apostol írja ezt, akinek gyöngeségében erős volt ugyan Krisztus 
ereje, de aki börtönében jól látja, hogy elkövetkezett megáldoz- 
tátásának ideje. Szeretett volna már békességbe menni, az Úrral 
együtt lenni, mégis úgy érezte: odaszentelem életemet, meg
maradok ebben a testben ti érettetek, mert arra nektek szüksé
getek van. Az odaszentelésről, a mindennapi vértanuságról, 
életem apró feláldozásáról van szó akkor, amikor arról van szó, 
hogy el kell vesztenem az életemet.

Ha egészen aprópénzre akarjuk felváltani ez Ige mondani
valóit, mindenekelőtt az lesz világos előttünk, hogy Jézus totális 
igényt tart az életünkre. Ha a szolgálatom szempontjából né
zem, ez azt jelenti: Nem mondhatom, ha ragályos beteghez hív
nak, hogy nem megyek, mert félek, hogy megkapom a beteg
séget, vagy mert apró gyermekeim vannak és hazaviszem a 
bajt. Nem mondhatom, mert Uramnak igénye van az életemre. 
— Nem mondhatom akkor, amikor előttem állnak a szétszórt 
nyájak apró kis báránykái: Nem bírok a szórványba menni, mert 
ahoz nincsen pénzem, hogy fuvart kerítsek, ahoz pedig, hogy 
annyit gyalogoljak, nincs erőm. Nem tehetem tönkre magamat. 
Ott dőlnék ki valahol az útfélen. — Nem lehet ezt mondanom. 
Uram feltétlenül rendelkezik velem s ha Ö azt mondja: menj!, 
nekem mennem kell még akkor is, ha abban a pillanatban hull 
össze is az életem, „mert aki meg akarja tartani az életét, el
veszíti azt." — Nem mondhatom tehát azt: „Uram, fogj ki enge- 
met, mert képtelenség számomra ennek az iramnak tartása. A 
fejem szédül, lábam remeg, szívem nem bírja, agyam felmondja 
a szolgálatot. Uram! Neked sem lehet a lehetőségeken túl senkit 
sem kötelezni kötelességek teljesítésére." Nincsen jogom ezt 
mondanom, ha az Ür küld engemet, mert az Uramnak totális 
igénye van egész életemhez. Nem mondhatok mást, csak amit 
Eszter mondott, mikor népének jövendője forgott kockán. Neki 
is azt mondták: Be kell menned a királyhoz, meg kell próbálnod
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néped megmentését. Tudta, hogy életét kockáztatja, még sem 
mondott mást, csak ezt: „Ha elveszek, hát elveszek!“ Lőhe ezt 
írta hozzá a diakonissza-mondásban: „Ha elveszek, hát elveszek, 
mondá Eszter, pedig ő nem ismerte azt, akinek kedvéért el
vesznék és aki engem elveszni nem hágy.“

Jegyezzük meg azonban, hogy csak akkor van jogunk erre 
a viselkedésre, életünknek erre az elveszítésére, ha Ö paran
csolja ezt. Ez azt jelenti: nekem nincsen jogom tönkretenni 
magamat. Ehhez csak az Uramnak van joga. Az én önfeláldo
zásom mindig bűn. Ha magamat áldozom fel az Ür szolgálatá
nak oltárán, az mindig engedetlenség. Amikor Uram a halálba 
küld engem, vagy olyan szolgálatba, mely porsátoromnak apró 
elmúlásához vezet, nem szabad nemet mondanom, de ezt nekem 
magamnak sem szabad keresnem. Ezt csak Ö parancsolhatja. 
Az „én“ önfeláldozásom sikkasztás. Olyat költők el, ami nem 
az enyém. Életemet rabolom el az Uramtól, életemnek egyetlen 
feltétlen gazdájától.

Bűn ez nemcsak azért, mert engedetlenség, hanem azért is, 
mert ez önmagam túlértékelése. Azt gondolom, összedől a 
világ, ha nem én végzem a munkát. Azt gondolom, az anya- 
szentegyháznak pótolhatatlan vesztesége lesz, ha én valahol vala
mi szolgálatot el nem vállalok. Ez az önmagam túlértékelése 
hiúság. Tehát mindenképen bűn az, hogyha a magam életét 
magam akarom feláldozni, önhatalmú belekontárkodás ez az 
Isten munkájába. Pedig egyetlen hadvezér sem enged beleszó
lást a közkatonának a maga haditerveibe. Az egyéni akciókat 
mindenütt büntetik. Isten országában sem szabad egyéni akciók
ban feláldozni önmagunkat, amíg a nagy rohamra riadót nem 
fú Isten.

Ez nem olyan egyszerű. Rettentő nehéz megtalálni a határt, 
mint ahogy a határkérdések a legnehezebb kérdések keresztyén 
életünkben. Hol van a határ? Mikor küld engem az Isten olyan 
szolgálatra, amelyikben elveszíthetem életemet és mikor tolom 
fel én magamat erre a szolgálatra? Nehéz megtalálni ezt a határt 
mindenek előtt a felelősség miatt. Jobbról és balról lelkiismere
tünkre nehezednek súlyos helyzetek. Lelkiismeretünk vádol: 
„Felelős vagy ezért! Nem szabad életedet kímélni! Meg kell 
csinálnod!11 Megszólalhat ebben Isten küldő parancsa is, de 
ugyanígy szólalhat meg a Sátán is, mert az is fel akar áldozni, 
el akar némítani. Szeretne bevetni az Isten barázdájába. Fel 
akar áldozni, el akar pusztítani akkor, amikor az Isten nem 
akar feláldozni, s meg akarja akadályozni, hogy elpusztúljak, 
mikor Isten akar feláldozni. Ez kimondhatatlanul súlyos és nehéz 
kérdés.

Nehéz ez a kérdés azért is, mert ebben a mi keresztyén test
véreink sem tudnak rajtunk segíteni, mint ahogy általában Isten 
akaratát mindenki csak a maga számára tudja megtalálni, más 
számára nem. Ebben a tekintetben szomorú tapasztalataink van
nak arról, hogy még leghívebb lelki testvéreink sem tudnak



517

világosan látni helyettünk, érettünk. Gondoljunk Máté 16, 21— 
22-re. Előzőleg van az a csodálatos jelenet, amelyben Péter Isten 
Szentlelkének birtokában vallást tesz arról: „Te vagy a Krisztus, 
az élő Istennek Fia". Az Űr megmondja ennek a Péternek, hogy 
olyan kőszikla, amelyikre fel lehet építeni az anyaszentegyházat. 
Azután: „Ettől fogva kezdé Jézus jelenteni az ő tanítványainak, 
hogy néki Jeruzsálembe kell menni és sokat szenvedni a vének
től és a főpapoktól és az írástudóktól és megöletni és harmad
napon feltámadni. És Péter előfogván őt, kezdé feddeni, mond
ván: Mentsen Isten, Uram! Nem eshetik ez meg te véled." Péter
ből a szeretet beszél, a mentő szeretet. Meg vagyok győződve, 
hogy Péterből nemcsak a Jézus iránt való személyes szeretet, 
hanem az Úr ügyéért való égő szeretet is beszél: Mentsen Isten, 
Uram, Téged ettől, nem eshetik ez meg veled! Mi lesz az Ür 
ügyével? Mi lesz a váltság munkájával, hogyha Te itthagysz 
bennünket? Az a Péter mondja ezt, aki pár verssel előbb az 
Atya kijelentésének birtokában az első csodálatos vallástételt 
tette arról, hogy kicsoda az Ür Jézus. Most a Sátánnak lesz esz
köze, amellyel meg akarja akadályozni, hogy az Ür odaszentelje 
magát, feláldozza magát a keresztfának oltárán. Ezért vagyunk 
magunkra utalva s társtalanul ennek a határnak megtalálásában.

Könnyebb ennek a kérdésnek megoldása olyan esetekben, 
amikor, mint hatalmasság alá vetett embernek, elöljáróim paran
csolnak. A római levél állásfoglalása és a IV. parancsolat magya
rázata szerint boldog örömmel tudok engedelmeskedni elöl
járóim parancsának mint az Ürnak. Boldog örömmel tudok 
menni, ha kell, az önfeláldozásnak, az apró darabokra való 
feláldoztatásnak, az életem elvesztésének útján is, mert tudom, 
hogy rajtuk keresztül az Ür parancsa jött. Amikor pedig aka
dályok, korlátok merülnek fel részükről olyan célkitűzéseim 
megvalósítása előtt, amelyekben úgy éreztem, hogy a lelkekért, 
az egyház ügyéért égő felelősségem lüktet, nyugodtan mond
hatom, az Ür nem velem akarja elvégeztetni ezt a munkát. Ha 
velem akarja elvégeztetni, gondoskodik arról, hogy meglássák, 
akik fölöttem intézkednek s azok majd utasítást adnak nekem.

Bizonyos, hogy az Igén keresztül tud az Ür ezekben a 
súlyos határkérdésekben utasítást adni és a Szentlélek is tud 
bizonyos belső bizonyosságot adni. Emberi tanácsként azt aján
lom, hogy ha oly szolgálat előtt állunk, amelyikkel élet-ener
giánk olyan elfecsérlése jár, amely veszedelmes lehet számunkra, 
tegyük fel magunknak ezt a kérdést: Nem jár-e érte kitüntetés, 
vagy dícséret? Ha ez jár érette, nagyon meg kell vizsgálnom 
önmagamat, nem óemberem hiúsága vágyódik-e a vértanuság 
dicsőségére. így is megfogalmazhatom a kérdést: Alább szállok-e 
én ebben a munkában, vagy emelkedem? Ha alább szállok, 
mehet nyugodtan, mert nem én, hanem az én Uram emelkedik, 
de ha kevésbbé emelkedik Ö, vagy Vele egyformán' én is emel
kedem, nagyon meg kell kérdeznem: Ő érette vagyok-e én most 
hajlandó életemet elveszíteni?
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Újra meg újra tudomásul kell vennünk, hogy a vértanuság- 
nak, az emberi élet önfeláldozásának, papi szolgálatunkban való 
elégésünknek lehet olyan kísértése, amelyik a Sátán szolgálatába 
állít bennünket, amelyik a mi dicsőségünket és nem az Ümak 
dicsőségét akarja szolgálni. A barázdába bevetett mag nem ren
dez dísztemetést a maga számára. Jó ezt megjegyeznünk, mert mi 
sokszor várjuk a dísztemetést — legalább sajnálkozás formájá
ban — akkor, mikor különleges, önfeláldozó, odaszentelő szol
gálatot vár tőlünk az Űr.

Jézus totális igényt tart életemre. Ez azt is jelenti: Jézus 
totális igényt tart az időmre, mert az életnek egyik lényeges 
alkotója az idő. Akkor fogy el az élet, mikor elfogy az idő. 
Időmmel feltétlenül és kizárólag csak az Úr rendelkezik. Nekem 
tehát nem lehetnek magánszórakozásaim, irodalmi ambícióim, 
különféle egyéb mellékfoglalkozásaim, amelyeket szabad időm
ben akár csak lelkem felfrissítése érdekében végzek. Ahogyan 
vannak mellékfoglalkozások, amelyeket a törvény szerint egy
házi felsőbb hatóságaimmal engedélyeztetnem kell, úgy kell 
nekem engedélyeztetnem Uramtól minden szórakozásomat, min
den mellékfoglalkozásomat, mert Neki az én időmre, nappalomra 
és éjszakámra, szabadságomra, munkaidőmre, annak minden 
pillanatára totális igénye van.

Azt is jelenti ez: Uramnak totális igénye van az én egész 
erőmre. Szolgálatomban nem amerikázhatok. Nem húzhatok fél
erővel, vagy nem sétálhatok az igának egyik nyílásában, amikor 
— emberileg szólva — az iga másik nyílásában úgy húz az Űr, 
hogy majd megszakad. Itt áll az a kérdés: Vájjon nem telnék-e 
több belőlem a lelkipásztori szolgálatban? Gondoljunk Márk 
14, 8-ra, ahol az Úr Jézus megkenetésének története van meg
írva. Ott arról az asszonyról, aki Öt megkente, azt írja a 8. vers
ben: ,,Ö, ami tőle telt, azt tévé." Kérdezzük meg magunktól, 
vajjon a mi gazdánk, feltétlen és kizárólagos Urunk, az Egyház 
Ura, rólunk el tudná-e mondani: „ő, ami tőle tel, azt tévé?" 
Mondd, nem telnék tőled jobb prédikáció, hűségesebb, szorgal
masabb lelkipásztori munka, több missziói szolgálat, több áldo
zatkészség, több hűség a teológiai tudományok ápolásában, 
több bibliaolvasás, több imádság?

így áll előttünk ez az ige: „Aki megtalálja az ő életét, el
veszti azt; és aki elveszti az ő életét én érettem, megtalálja azt." 
Aki takarékoskodni akar, tartalékolni a maga számára energiát 
azon a címen, hogy okosan kell gazdálkodnia az erejével az Úr 
érdekében, az vegye tudomásul, hogy elveszti életét. Higgyük 
el, hogy életünkkel, időnkkel, energiánkkal senki jobban nem 
tud gazdálkodni, mint a mi Urunk, a Jézus Krisztus. Csak bíz
zuk rá, hogy mikor, hol, hogyan akar minket odaáldozni, oda
szentelni.

Jelenti végül ez az Ige azt is, hogy Jézus totális igényt 
tart minden én bűnömre. Ezt még külön is ki kell emelnünk. 
Földi életünk lényeges alkotó eleme a bűn, amelynek fonalával
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át van szőve egész életünk. Jézus totális igénye az életemre azt 
jelenti, hogy semmit nem tarthatok meg magamnak, egészen 
ki kell szolgáltatnom magamat neki, tehát a bűneimet is. Aki 
ebben a tekintetben nem engedelmeskedik, az vesztére nem 
engedelmeskedik. Ezt egy sereg példával is lehetne igazolni.

Nemrégiben a lakásunkat alakították át. Mikor minden 
készen volt és beköltöztünk, azt vettük észre, hogy a fal gyö
nyörű szép új festése elkezd hólyagosodni. Kisebb-nagyobb 
hólyagok támadnak, azután leválnak a vakolt felületről. Ott 
éktelenkedett egy csomó ragyás falfelület a lakásban kívül- 
belül. Mikor számon kértem az építészt, azt mondta, hogy nem 
érdemes megcsinálni, várni kell tavaszig. S mikor megkérdeztem, 
hogy mi az oka a bajnak, azt felelte, hogy mikor építettek;, 
akkor elszámította magát, nem oktatott elég meszet és csak 
akkor vette észre, hogy kevés a mész, mikor végére járt már 
az oltott mészmennyiségnek. Hirtelen leolttatott ugyan egy 
újabb mennyiséget, azonban nem volt már ideje, hogy megfelelő 
időn át tudjon forrni, hamarabb fel kellett használnia. Ezért 
azután apró, kicsiny, oltatlan mészrögök benne maradtak s 
azok bizonyos idő múlva elkezdenek dolgozni a falban. Az ez
által gerjesztett gőz feltáskásítja s ledobja a falat. Ezért hull 
a vakolat. A szép fal éktelenkedik, mert ott volt egy oltatlan, 
parányi kicsiny mészrög.

így érti meg az ember Jeremiás 18. részét, ahol a fazekas
hoz küldi el az Úr az ő prófétáját tanulni. A 4. versben ezt 
olvassuk: „És elromla az edény, amelyet ő készít vala és amely 
mint agyag volt a fazekas kezében, és azonnal más edényt készíte 
belőle, amint a fazekas jobbnak látta megkészíteni.“ Miért rom
lott el az edény? Azért szökött elromlani, mert benne marad 
egy parányi kicsi kavicsdarab, amelyiket észre sem vesz, amíg 
a massza egész. Amikor azonban elkezdi vékonyabbra kidolgozni 
az edényt a korongon, egyszerre megakad ebben a kis rögöcs- 
kében s az azután egyszerre vévégighasítja az egészet. Tönkre
megy az edény, a szépen elkészített, művészi lélektől ihletett 
formában megalkotott edény egy parányi rög miatt.

így értjük meg, hogy Jézus miért mondja a gazdag ifjú
nak, hogy még egy fogyatkozás van benne.

Ez Sámson bukásának titka, Milyen csodálatos ember volt, 
Istennek kiválasztottja. Mielőtt a világra jött volna, édesanyja 
szíve alatt megáldotta az Ür csodálatos erővel. Félhetett tőle 
Isten népének minden ellensége. Egy fogyatkozása azonban volt. 
Nem tudott úrrá lenni az érzékisége fölött. Nem szolgáltatta ki 
magát totálisan a Szentléleknek. Ez a „fogyatkozása" pusztu
lásba vitte. Vele pusztult Izrael dicsősége is.

Gondoljunk Salamonra, aki úgy indult, mint a legcsodála
tosabb király. Isten választott edénye. Imádságában példát ad 
minden trónra lépő uralkodónak. Megépíti Isten templdmát min
den szépségével s dicsőségével. A végén pedig háremet tart 
magának, pogány bálványokat állíttat fel és népét romlásba



520

viszi. Azért jutott idáig, mert nem szolgáltatta ki magát egé
szen. Nem volt hajlandó életét egészen odaszentelni az Istennek.

Gondoljunk Démásra. Az apostol azt írja róla: „Démás en
gem elhagyott, e jelen való világhoz ragaszkodván." Nem tudjuk, 
hogy mi volt az a világ szerelméből, amit Démás nem szolgál
tatott ki az Úrnak, de hogy volt valami, amit nem szolgáltatott 
ki, az bizonyos és ez az egy valami tönkretette őt és elveszítette 
életét.

Gondoljunk az I. Tim. 1, 19—20-ban Pál apostol által emlí
tett Himenéus és Alexanderre, akikről azt írta: „A hitet és a 
jólelkiismeretet némelyek elvetvén, a hit dolgában hajótörést 
szenvedtek, akik közül való Himenéus és Alexander, kiket át
adtam a sátánnak, hogy megtanulják, hogy ne káromkodjanak."

Micsoda rettenetes tragédiák! Összeomlása gyönyörűen 
induló keresztyén életeknek! Isten szolgái közé választott embe
reknek rettentő porbahullása! Elveszett életek, hajótörött 
keresztyének! Elvesztették életüket, mert kímélték az óembert, 
a saját életüket.

I. Kor. 6, 9. beszél azok között, akik nem örökölhetik Isten 
országát, a pulyákról. Kik ezek a pulyák? Az eredeti szövegben 
ez azt jelenti: elpuhult, nőies, nebántsvirág. — Urunk azt akarja, 
hogy mi ne legyünk elpuhultak, nebántsvirág, nőies jellemek, 
hanem legyünk olyanok, akik boldogan, örömmel, katonásan 
tudnak menni az engedelmesség útján, életüket nem kímélve, 
testüket megzabolázva csak azért, hogy szolgálatuk ne szidal- 
maztassék. Mikor Jelenések 12, 11-ben az utolsó nagy harcok 
fegyvereiről van szó, ezt olvassuk: „És ők legyőzték azt a 
Bárány véréért és az ő bizonyságtételüknek beszédéért, és az ő 
életüket nem kímélték mindhalálig." Igen! Az élet nem kímélése! 
Enélkül nincs élet, nincsen győzedelem, enélkül a „halál" nélkül 
hasznavehetetlenek vagyunk arra, hogy „életünk" szolgáljon 
az Úrnak.

Rangrejtett Krisztus vagy!

Máté 10, 40 — 11, 1.

Ez az Ige ígéret másoknak, megaláztatás nekünk s vigasz
talás az egyháznak.

Az bizonyos, hogy eszerint az Ige szerint Jézus Krisztus 
azonosítja magát velünk. A velünk való bánásmódot vele magá
val való bánásmódnak tekinti. Már előzőleg is volt szó e fejezet
ben ilyesféléről. A 13—15. versben azonban inkább csak fenye
getés formájában jutott kifejezésre, az ígéret ott sokkal hal
kabb. Amikor most befejezi az Úr a tanítványoknak adott uta
sítást, úgy érzi, még egyszer vissza kell térnie e kérdésre. Most 
azonban elhallgat ajkán a fenyegetés szava, hogy helyet adjon 
az ígéret diadalmas kibontkozásának. Nem arról van többé szó, 
hogy milyen büntetés vár azokra, akik nem úgy bánnak a tanít
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ványokkal, mint rangrejtett Krisztussal, hanem arról, hogy 
milyen a jutalmuk azoknak, akik jót tesznek velük.

Azonban ne felejtsük el, hogy mindezt a tanítványoknak 
mondja ugyan Jézus, de mindez nem a tanítványoknak szól. 
Nem lehet tehát ebből nekünk méltóságot kovácsolni, koszorút 
fonni saját hivatásunk feje fölé s abban büszkélkedni, kérkedni, 
hogy mi a Krisztus nevében követségben járunk itt ezen a vilá
gon és ha minket sértenek meg, akkor a mi Urunk Krisztust s 
annak Atyját sértik, s ezért, ahogy bánnak velünk, úgy veszik 
annak hasznát is. Ez az ígéret másoknak szól. Másoknak is 
azzal a korláttal, ha kimondottan, mint az Isten embere iránt 
gyakorolják azt a szeretetet, amiről itt szó van. Nem elég az, 
hogy valaki befogad valakit, aki próféta. Ügy kell befogadni, 
mint prófétát, a próféta nevében. Ha valaki befogad egy igazat, 
nem elég az, hogy az igaz ott van bent, neki úgy és azért kell 
befogadni, mert igaz az illető. Az is világos, hogy az ígéret min
dig jutalomról beszél s nem fizetségről. Ezeknek a „másoknak11 
sem lehet tehát ez ígéret alapján bér-igényeket támasztani Isten
nel szemben és perbeszállni vele, hogyha ezt az ígéretet, mint 
valami szerződésben biztosított jövedelmet, nem adja meg.

*  * *

Rangrejtett Krisztus vagyok. Ez tény, dacára annak, hogy 
olyan vagyok, amilyen. Ez a tény másnak lehet ígéret, ne
künk megaláztatás. Figyeljük meg azt, hogy ugyanakkor, 
amikor az Úr azonosítja magát tanítványaival, először a prófé
tákról beszél, azután az igazakról és csak utoljára beszél a 
tanítványokról s akkor is a tanítványokkal kapcsolatban ezt a 
jelzőt használja: „kicsiny'1: „És aki inni ád egynek e kicsinyek 
közül, csak egy pohár hideg vizet tanítvány nevében . . Tehát 
ugyanabban a gondolatsorozatban, amelyben másoknak a mi 
méltóságunkat hirdeti az Úr, előttünk a mi kicsinységünkről 
tesz bizonyságot. Nem érezzük-e, hogy ebbe torkollik bele, vagy 
akár így is mondhatjuk, ebben csúcsosodik ki Jézus Krisztusnak 
a, tanítványokkal kapcsolatos egész pedagógiája? Azt akarja 
velünk is elérni, hogy mikor mindent végighallgattunk: ki küld, 
miért küld, hova küld, milyen megbízatásokat ad, milyen vesze
delmeket s milyen ígéreteket rejt magában küldetésünk, mikor 
méltóságunk, kiküldetésünk csodálatos érdekessége tudatában 
felemeljük fejünket: milyen nagy dolog, hogy papok vagyunk, 
hogy velünk azonosítja magát az Ür Jézus, .. . akkor végül is 
ezzel az ítélettel kerüljünk szembe: Kicsiny vagy.

Ez volt az Ür célja: igen nagyra nőjjön előttünk a hivatá
sunk és igen kicsivé törpüljünk össze mindnyájan. Nem éreztél 
valamit ebből a lelki folyamatból? Nem érezted-e, hogy ön
magad értékeinek babérkoszorújából mint akart kitépni minden 
nap az Ür egy-egy babérlevelet és mint akart minden nap egy- 
egy vádlevelet helyezni lelkiismereted elé? Minden nap azt 
akarta, hogy kisebb legyek a saját szememben s most, amikor
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mint utolsó mondat az csendül felénk, hogy Krisztus azonosítja 
magát velünk, különösképen is akarja ezt.

Ha ugyanis mi rangrejtett Krisztusok vagyunk, akkor nekünk 
az Ö nevében, Ő hozzá méltóan kell cselekednünk és viselked
nünk. Ez a kötelességünk. Nem elég tehát magunkat a magunk 
által elkészített papi eszményhez mérni, nem elég még a mások 
által előttünk képviselt, utánzásra méltónak tartott papi esz
ményhez sem. Az Űr Jézus Krisztushoz kell magunkat mérni. 
Mikor az ember így méri önmagát a pásztoroknak Pásztorához 
és az Anyaszentegyház Urához, akkor mindig úgy végezhetjük 
ezt legjobban, hogy azt a régi kérdést tesszük fel magunknak: 
Mit tenne Jézus az én helyemben? Gondold meg tehát, milyen 
segédlelkész lenne az Úr Jé.zus azon a helyen, ahol te most vagy? 
Gondold meg, milyen paróchus lenne az Úr Jézus Krisztus abban 
a gyülekezetben, amelynek szolgálatára te elhivattál? Gondold 
meg, milyen esperesi programmot képviselne, milyen esperesi 
munkát végezne az Úr Jézus abban az egyházmegyében, amelybe 
téged az Isten esperesnek elhívott? Nekem meg kell mérnem 
magamat e kérdésen: A tiszai egyházkerületben mit tenne Krisz
tus, ha Őt választották volna meg püspöknek?

Mikor ez a kérdés így áll előttünk, akkor érezzük, hogy 
törpülünk pillanatról-pillanatra egyre kisebbre. Nem mondhatunk 
mást, csak ezt: Kicsiny vagyok Uram, kimondhatatlanul kicsiny. 
Kicsiny vagyok a prófétákhoz képest is, akiket Te méltán he
lyeztél tanítványaid elé s méltán helyeztél én elém is. Hol van 
belőlem a prófétáknak az a Veled való közvetlen összeköttetése, 
amelyik megvolt az ótestamentum prófétáiban? Hol van énben- 
nem a bátorság ahhoz, hogy így merjem kezdeni a prédikáció
mat: Ezt mondja az Úr, halld meg te gyülekezet, amit az Úr üzen 
neked!? Hol van belőlem a prófétáknak az a bátorsága, amellyel 
királyoknak és pórembereknek, katonáknak és egyszerű föld
műveseknek egyforma komolysággal és egyforma rettenthetet
lenséggel hirdették az Isten igéjét? Hol vannak belőlem azok 
a csodatevő erők, amellyel egy Illés, egy Elizeus olyan csodákat 
tett: betegeket gyógyított, halottakat támasztott? Hol van 
belőlem a Jeremiás siralma, amellyel sírni tudott népének rom
lásán? Hol van belőlem mindez? Bizony Uram, kimondhatatlanul 
kicsiny vagyok!

És hol vagyok én az igazakhoz, tehát azokhoz képest, aki
ket Te igaznak minősítettél, igazzá tetted azzal, hogy véred 
által tisztára mostad őket és megbocsátottad nekik bűneiket? 
Vajjon ott van-e bennem az a feltétlen bizonyosság, hogy meg
bocsáttattak az én bűneim? Kicsiny vagyok, kimondhatatlanul 
kicsiny, Uram, ha Hozzád és a tieidhez mérem magamat!

* * *

Van azonban ennek az igének egy harmadik üzenete is s ez 
vigasztalás az egyháznak. Azt olvassuk a l l .  rész első versében, 
amelyik lényeg szerint szorosan összetartozik a 10. fejezettel:
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„És lön, mikor elvégezé Jézus a tizenkét tanítványának adott 
utasítást, elméne onnan, hogy tanítson és prédikáljon azoknak 
városaiban.." Az természetes, hogy Jézus dolgavégezetten el
távozik, az azonban már csodálatos, hogy nem azért megy el, 
mert a példázatok tanúsága szerint magára hagyja szolgáit, ha
nem azért, hogy tanítson azoknak városaiban. Jézus tehát ki
küldi tanítványait, de tovább dolgozik velük. Nem függetleníti 
magát tőlük, hanem velük együtt és bennük dolgozik tovább.

Milyen csodálatos ez! így érti meg az ember, hogy Márk 
6, 7—13-ban az apostolok kiküldéséről szóló történet ezzel feje
ződik be: „Kimenvén azért, prédikálják vala, hogy térjenek meg. 
És sok ördögöt űznek vala ki, és olajjal sok beteget megkennek 
és meggyógyítnak vala.“ íme, milyen csodálatos a mi Urunk! 
Kiküld minket, elküld magától és mégis velünk marad! Ez az 
egyetlen vigasztalása az egyháznak. Ezért nem rajtunk dől el 
az egyház dolga, hanem az egyházért még nálunknál is sokkal 
nagyobb felelősséget hordozó Úron, aki minket csak szolgákul 
és munkatársakul hívott el.

„Nem hagylak titeket árvákul." Nekünk is szól ez a vigasz
talás. Hazamegyünk mindnyájan, kiki a maga munkahelyére. 
Őrálló helyünkön minden bizonnyal ezek után az áldások után 
különös rohamra fog indulni a Sátán a maga hadseregével. 
Mikor bűneink, kicsiségünk, jelentéktelenségünk, erőtlenségünk 
tudatával a kétségbeesés szélén állunk, akkor olvassuk el a 11. 
rész 1. versét: „És lön, mikor elvégezé Jézus a tizenkét tanítvá
nyának adott utasítást, elméne onnan, hogy tanítson és prédi
káljon azoknak városaiban" Eljön Ő velünk együtt a mi váro
sunkba, a mi falunkba, a mi gyülekezetünkbe, hogy Ő tanítson 
és Ő prédikáljon bennünk és rajtunk keresztül.

Túróczy Zoltán.
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K ön yvtárban

Urbán Ernő: Krisztus keresztje. Anselmus tanítása Jézus Krisztus 
váltságszerző haláláról. A Keresztyén Igazság kiadása. 322 oldal. A cím
lapot Révész István tervezte. Ára 6 pengő, megrendelhető a szerzőnél 
Sopronban.

Korunk nem alkalmas csak elméleti jelentőségű történeti tanulmá
nyokra. Ezért érzi időszerűtlennek az ember ezt a könyvet elolvasása 
előtt. Anselmus (1033—1109) korának jelentős alakja volt s hol a teológia, 
hol a filozófia ma is még elismeréssel áll meg alakja előtt, a mai rohanó 
idők gyermeke azonban úgy érzi, hogy dogmatörténeti fejezet ma már 
csupán. Urbán Ernő könyve minden olvasóját meggyőzi arról, hogy érde
mes egészen időszerű szempontok miatt is Anselmus teológiájának kérdé
sével foglalkozni. Az, amit Anselmus a kereszt titkából hitében meglátott, 
szeretetével körüljárt és megvizsgált, hivő megismerésében megfogalma
zott, olyan örök, hogy egészen modern. A szerző Anselmusnak a Cur Deus 
homo-ját teszi vizsgálódásának tárgyává, ebből rajzolja meg a v á ltság
ról szóló tanítását s végigkíséri ennek a tanításnak útját az egyháztörté
netben, rámutatva annak a reformációban való teljes kibontakozására. A 
munka tíz esztendő teológiai tanulmányozó munka eredménye. Doktori 
értekezésnek készült, de több, mint doktori értekezés. Külön értéke az, 
hogy a kérdéseket olyan megfogalmazásban adja és olyan módon tár
gyalja, hogy nem teológus intelligens olvasó is örömmel és áldással olvas
hatja. Ezt a könyvet minden lelkészünknek el kell olvasnia.

Szántó Róbert utolsó útja. A budapest-kelenföldi evangélikus egyház- 
község kiadványainak 11. száma. Összeállítottat Dr. Traeger Ernő tb. 
egyházfelügyelő. Kiadja a budapest-kelenföldi Luther Szövetség.

A kelenföldi egyházközség hőn szeretett s tragikusan elköltözött 
lelkipásztora emlékének áldozik e füzetben. Traeger Ernő előszava után 
közli Szántó Róbertnek halála előtt az újverbászi országzászlónál elmon
dott s a halála után való vasárnapra elkészített kelenföldi szószéki beszé
dét, valamint a temetésen elhangzott beszédeket. Míg megilletődöttséggel 
olvasom a füzetet, két kérdés támad föl lelkemben. Szántó Róbertét azért 
ölték meg, mert jó pap volt. Elborúlt elméjű híve nem tudta nélküle el
képzelni az életét s ezért vitte magával a halálba. Vajjon én azért kapnék-e 
golyót, mert rossz pap vagyok, vagy azért, mert jó? Szántó Róbert halála 
után ott találták asztalán a következő vasárnapra elkészített igehirdetését. 
Ha hirtelen meghalnék, ott találnák-e kegyeletes kezek a következő vasár
napra a leírt prédikációt?

A füzetnek ára nincs, az érte befolyó összegek tiszta jövedelmét 
síremlékének felállítására fordítja az egyházközség. T.


