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D. Kovács Sándor emlékére — mint közöltük — a Hittudo
mányi Kar pályázatot hirdetett. Időközben a pályadijra egy ma
gát megnevezni nem akaró érsekújvári egyháztag még 100 pen
gőt ajánlott fel, így a pályadíj összege 200 pengőre emelkedett. 
A pályázati lehetőséget egyidejűleg a Hittudományi Kar kiter
jesztette azokra a volt hallgatókra is, akik tanulmányaikat 
1932—33. és 1941—42. évek között végezték.

Készüljetek!
Az Országos Luther-Szövetség az egyháztársadalmi kérdések 
megvitatására, valamint az egyháztársadalmi munka elmélyíté-j 
sére és további kiépítése céljából szeptember hó 23—25. napján 
Budapesten egyháztársadalmi kongresszust rendez. A meghívó-  

kat szeptember elején küldik szét.
Országos Protestáns Napok október 30-tól november 13-ig

Budapesten.

Scholtz Testvérek
könyvkereskedésében

Budapest, IX., Ferenckörut 19-21.

k a p h a t ó k :

Theologiai szakkönyvek magyar és 
német nyelven, hittankönyvek, konfir
mációi emléklapok, egyházi nyomtat
ványok, i r o d a i  s z e r e k  stb. stb. 
T a n k ö n y v á r u s í t á s r a  kijelölt cég.

Bárhol hirdetett könyv általunk beszerezhető.
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Csendben Isten előtt.

Papi bűnök.
10. Vizet prédikál, bort iszik.

Máté 23, 1—4.

Kölcséri Sámuel írja 1677-ben: „Az ember építhet mást az 
ő ajándékival, de maga nem épül. Másnak használhat, de magá
nak nem. A sánta ember az ő mankójával megmutathatja az 
igaz utat, de maga azon az úton nem jár. ...A z ecclésia, mely 
a Krisztus berekesztett kertje, megöntöztethetik fából való csa
tornán is, a nap világosodhatik a mocskos ablak által is, a földet 
hasznosan bevethetik a szennyes kézzel is. A hollók tisztátalan 
madarak, mégis azok által táplálta Isten Illést; noha a hollók 
magok nem jók voltak enni, de jó eledelt hoztak. — Az Isten 
beszédének hathatóssága nem függ annak méltóságától, aki azt 
szólja, hanem az Istentől, aki azt megáldja." — Igaz! „Mózes 
széke", a hivatal bizonyos mértékben még a hitvány papot is 
tartja. A gyülekezet nem élhet kifogással, hogy papja élete 
miatt nem hallgatja igehirdetését.

Mégis bűnöm, ha vizet prédikálok és bort iszom. Mondom, 
de nem cselekszem. Terheket vetek híveim vállára, de magam 
ujjal sem akarom illetni azokat. Biztatok, küldök, noszogatok, 
de — maradok. Hasadék van vasárnapom és hétköznapom, 
katedrám és parókiám, szavam és cselekedetem, — tanításom 
és életem között. Az utóbbi árnyékot vet az előbbire. Sőt tönkre
teszi. A pap legtisztább tanítását is desavuálja a pap tisztátalan 
élete.

Felelősségünk annál nagyobb, mert híveink nem fogadnak 
szót Krisztusnak: a farizeus papot nem hallgatják s amit mond 
meg nem teszik.

Azt kell innom, amit prédikálok. Igehirdetésem elsőszámú 
hallgatója én vagyok. Ha csak nem akarom meghallani: „Jaj 
néktek képmutató farizeusok és írástudók...!"

Szabó József
győri lelkész.
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A  d o lg o zó  s zo b á b a n .
A lelkészi szolgálatra való belső előkészület.

(Folytatás.)

A mélylélektannak jelenleg három irányzata van. Az első 
a lélekelemző irányzat. Ez a lélek gyermekkori sérüléseit 
igyekszik gyógyítani és hangsúlyozza a nemi szféra jelentőségét. 
Fontossága abban van, hogy okot kereső látással visszafelé te
kint, hogy a meglévő nehézségeket az ember múltjában tiporja 
szét. — Az egyéniséglélektan ezzel szemben a jövőre irányítja 
a figyelmet. Az ember mozgatóerejét abban az akaratban találja 
meg, hogy élni akar. Ez az irányzat az egyént a közösségbe he
lyezi, ahol önfenntartását természetes módon biztosíthatja. Ezzel 
a módszerével fiatalokat és felnőtteket egyaránt hathatósan 
gyógyítja is. — A harmadik irányzat a Jung képviseletében foly
tatott összetett lélektan. Jung az előző két irányzatban csupán 
arra irányuló törekvést lát, hogy a két sajátos „befelé és kifelé 
fordult" (extravert és introvert) emberi jelleget szolgálja. Jung 
fölfedezése ezzel szemben a személyes tudatalatti mellett létező 
kollektív tudatalatti. A kollektív tudatalattiban rejtőzik az em
beri tapasztalatok ősi összessége. Minden egyén végeredményben 
a benne élő ősi emberből sarjadzik. Csak ilyen meglátás alap
ján lehet az emberi lét mélységeit minden irányban megérteni. 
Jung az egyházzal kapcsolatban tartózkodóbb, mint Künkéi — 
a személyiséglélektan képviselője — a tudatalattinak mélyebb 
és egyetemesebb szemlélete által mégis lehetővé teszi a lélektan 
és lelkipásztorkodás egymásra találását, különösen, ahol a lelki
pásztori nehézségek mélyreható vizsgálata és megoldása épp a 
lélektan módszereiben talál útmutatást.

A lelkipásztor munkájának minden területén alanyiságban 
marad. Haendler hajszálfínoman vonja meg a határt a szubjek
tív, szubjektívista és objektív fogalmaknál. Szubjektívista az, 
aki alanyiságával a tárgy lényegét bontja meg. Objektív az, aki 
alanyiságát a tárgytól alakíttatja. Szubjektív az, aki alanyisá
gával a tárgyába kapcsolódik, anélkül, hogy alanyiságát föladná, 
vagy a tárgy lényegét semmisítené meg. Ilyen értelemben fon
tos a lelkészi szolgálatra való belső előkészület. A lelkész min
dig szubjektív, mindig alanyi kell, hogy legyen szolgálatában. 
Ha két nagypénteki prédikációt hasonlítunk össze, melyek közül 
az egyiket határozott keresztyén személyiség, a másikat alanyi
ságával visszahúzódó személyiség mondja. Mindkettőnél meg
marad az Ige tárgyilagossága, de az első erőteljes, a másik azon
ban gyenge és a hallgatók lelkében visszhangot vált ki. Szükség 
van a lelkész személyiségére és alanyiságára. Mert mi az evan
géliumot csak akkor tudjuk életerősen hirdetni, ha mibennünk 
is életerős. Más szóval a lelkész szolgálatára úgy készül föl, 
ha alanyiságába asszimilálja az Ige tárgyilagosságát. Ez az asz-



461

szimiláció elkerülhetetlenül szükséges. Kell, hogy az Isten titka, 
az Isten valósága és részleges megnyilatkozása élményem le
gyen, mert csak így tudom körvonalazni. Csak így élet a beszé
dem, a vigaszom, a buzdításom, a példám. Itt a teremtőképesség, 
az alkotó kihelyezés, a megismerő látás lényege világosodik 
meg. Az ember csak az eredetit fejezheti ki. Azt, ami meggyő
ződése, amit vérző kínok és boldog enyhülések kataklizmáin 
keresztül a lelke befogadott, ami megfogant benne. Magával 
ragadó csak az lehet, ami teljes mértékben az enyém, őszinte 
és igaz. Évtizedek óta gyűlölködött a két szomszédos falu. Egy 
alkalommal megbékélésre gyülekeztek össze. De a megbeszélés 
nem kecsegtetett eredménnyel. S ekkor az egyik öreg paraszt 
elmondotta az Ür imáját. Az ötödik kérésnél: „És bocsásd meg 
a mi vétkeinket!" lassan végigtekint valamennyi jelenlevőn. 
Egyenként veszi őket szemügyre. S azok egyenként sütik le a 
szemüket. S ennek a lelki kisugárzásnak az ereje meggyőzi a 
jelenlevőket. Megbékélnek egymással.

Az élő és hatékony igehirdetésnek feltétele nem abban van 
tehát, hogy egyszerűen meggyőződöm bizonyos erkölcsi, vagy 
hittani igazságokról, hanem abban, hogy ezek alanyiságomban 
alakot nyernek. Az én sajátos életmértékem és életütemem sze
rint ragadják meg a lelkeket. Az én alanyiságom nem csupán 
a tudatnak szól, hanem az ember tudatalatti rétegeinek is. Az 
igehirdetés nem egyéb, mint a tudatalatti mélységeiben végbe
ment eseménynek a tudatba kiérett végeredménye, amelybe a 
tudatalattivalóságnak számtalan, hajszálere torkollik. Az alany 
ezeket használja fel és építi ki mondanivalójában. S itt jut sze
rephez a Jung kollektív tudatalattija. Amikor vallási és világ
nézeti kérdések megoldása ötlik fel tudatomba, akkor olyan ősi 
képzetek és életvalóságok kelnek életre, amelyek valamiképen 
minden egyes ember sajátos világába is megvannak.

Fontos a lelkészi szolgálatra való felkészülésnél az is, hogy 
az illető milyen emberi jelleghez tartozik. Extra, vagy introver- 
tális-e? A kettő alkotásaiban más és más forrásokat használ fel. 
A befelétekintő önmagából merít. Költői és művészi alakzatok
ban alkot, önmagára utalt. Akkor vannak ötletei, ha önmagába 
tekint. A kifeléfordult maga köré tekint, ö t  az termékenyíti 
meg, amit lát. A nehézség a kettő számára abból fakad, hogy a 
másik munka módszerével szemben bizonytalan és épp ezért 
elégtelennek érzi magát. A befeléfordult nyomasztólag szenvedi 
el, ha kevés a rendelkezésére álló konkrét történet, vagy olvasott 
példa, vagy idézet vagy ezekhez hasonló. Ezzel szemben a ki
feléfordult könnyen esik elbizakodottságba és a másik jelleget 
épp ezért lenézi. Az előkészületnél elég, ha a lelkész tisztában 
van vele, hogy melyik jelleghez tartozik. így ismeri erejét és 
gyengéit és ahhoz mérten járhat is el.

Mindkét jellegnek veszedelme azonban, ha kisiklik a tudat
alatti mélységeibe mindig újra visszanyúló egyenletességből. 
Az ember mindig az asszimilált valóságot adja. De ez nem fajul
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hat el odáig, hogy csupán kedvenc gondolataimban maradok, 
mindaddig, míg teljesen elszegényedem. Ez abból a helytelen 
magatartásból fakad, ha az ember üres demagógiára törekszik. 
Ebben az esetben és hasonló viszonyú megfeneklésben szólhatunk 
a Künkéitől „dresszurának" nevezett hibáról. Ez abban van, hogy 
az ember egy bizonyos jeladásra, mely ebben a esetben a prédi- 
kálás, vagy egyéb igehirdetés szüksége, egy bizonyos határozott 
és megszokottá vált módon felel. Ez a válasz mindig ugyanaz. 
Segíteni úgy lehet rajta, ha az ember a tudatalatti erőit munka
teljesítménye életerőssé való alakítására ismét felszabadítja.

A lelkészi szolgálatra való előkészületnek a tartó oszlopa, 
gerince és egyben kiapadhatatlan kútforrása a meditáció.

Az előkészület mindig azt jelenti, hogy az Evangélium mint 
egész és az alany mint egész (tudat és tudatalatti) találkozik. 
Ebben a találkozásban benne van a kettő mögött meghúzódó 
két kollektív tábor. Az előkészület éveket és évtizedeket igé
nyel. Az egész életen átvonul az Evangélium asszimilálására 
irányuló munka. Az Evangélium megértésében előfeltételek van
nak. Mert van ugyan tökéletes igazság, de nincs tökéletes meg
értés. Csak a tökéletes igazság viszonylagos megértéséről be
szélhetünk.

A meditáció kissé önkényes etimológiával: med-itáre, vagyis 
a középre való törekvés annyit jelent, mint az a lelki ténykedés, 
mellyel az Evangélium középpontjába s egyben a léleknek is 
középpontjába törekszik az ember, hogy a benső megtermé
kenyítő találkozás végbemenjen.

A meditációnak hozzávetőlegesen és inkább körvonalszerűen 
fokozatait is megállapíthatjuk. Már a fentiekből is kitűnik, hogy 
itt a meditációnak mélyebb és lényegbevágóbb a jelentősége an
nál, mint amikor egyes határozott szövegek mellett keressük az 
Ige aktualitását. Itt a lélek egésze találkozik az Istenige teljes
ségével.

Először is nyugalomra van szükség. Ez a fölengedő és az 
erőket lazán összefogó nyugalom az, amelyben mintegy halljuk 
a csendet. Benne a bennsőnk lüktetése is megszűnik. A termé
szetben hasonló ehhez a déli szünet, különösen a békés, szélcsen
des, napsugaras nyári delelés.

Másodszor ehhez nem erőszakosan, hanem önműködőleg já
rul az, hogy a ratio kikapcsolódik. A céltudatos és. akarati ele
meket tartalmazó gondoskodás elhanyatlik. Nem fojtjuk el dur
ván a gondolkodást, csak engedjük, hogy elhalványuljon, hogy 
lassan kilépjen belőlünk, míg végezetül nyoma sem marad a 
tudatalatti tájék csendes történéseiben. Azután megnyílhatik a 
benső látás, amely a benső valóságot szemléli. A benső törek
vés és a benső készenlét nem irányul határozott cselekvésre, 
inkább valami ismeretlen eljövendőnek a közelségét érzi. Ez 
a várakozás rendezett, nem ötletszerű. Készenlét, mely a benső 
lényt egységbe fogja és ebben az egységben nyugtatja.

A legfontosabb a harmadik fokozat. Itt lép be az ember az



igazi valóság voltaképpeni terébe. Ezt sem szabad erőszakolni, 
ezt is úgy kell engedni, hogy mintegy magától történjék. Ehhez 
nem elég a kikapcsolódás. Az embernek hagynia kell magát. 
A benső hatalmaknak és erőknek át kell adnunk magunkat. 
Ahogy az orvosra bízzuk magunkat, amikor olyan eljárást foga
natosít velünk, melyet mi nem ismerünk, melyről nem tudjuk, 
hogy milyen a hatása és miként múlik el. Még igazabban kife
jezve: mint ahogy a gyermek anyjának adja oda magát és tel
jesen rábízza magát. Mert amikor ebbe az eddig ismeretlen és 
járatlan térbe lépünk, olyan az mintha az anyagi világbölcsőbe 
térnénk, a lét ősi mélységeibe. Vakmerően és ismeretlenül. Min
dig szemben a megrázó történés lehetőségével, amelyet benső 
éltünkből többé kiűzni nem tudunk. Ezzel a belépéssel és ezzel 
az önátadással kezdődik meg a meditáció.

Ez egészen egyszerű dolgokkal kezdődhetik el, melyek a 
gyakorlatlan előtt minden elmélkedési jelentőség nélkül valónak 
látszanak. Aki a tengerről, az erdőről, egy fáról, egy csendes 
házról, templomának oltáráról elmélkedik, kettőt tapasztal: elő
ször is elmegy hozzájuk. Vagy méginkább fölveszi ezeket ma
gába, olyannyira, hogy elhagyja a teret, amelyben testileg pil
lanatnyilag van, vagy helyesebben bensőleg megszabadul tőle. 
Ügy is lehet, hogy a tér, amelyben vagyunk, kiszélesedik. Lényeg
telenné válik a tartalomban gazdag, bennső térvalósággal szem
ben. Kellő gyakorlat mellett ez a más térbe való lépés oly ké
pességgé rögződhetik, hogy embertömegben, hangzavarban is 
pillanatokra vissza tud vonulni a tudatalattiba, hogy azután 
onnan felüdülten térhessen vissza. Ez több annál, mintha csak 
gondolok a tengerre. Ez valóban elvisz a tengerre. Hasonlóképpen 
menekülhet az ember a bennső valósághoz a lélek felkavart, 
háborgó zűrzavarából is. — A másik, amit az ember az elmél
kedésben tapasztal az, hogy a meditációban a tárgy, vagy szel
lemi tény sokkal lényegbevágóbban ismerhető meg. Az ember 
eljut a tenger, az erdő stb. létvalóságához. Az ember így sokkal 
behatóbban ismerheti meg. Sokkal transzparensebben. Érezhe
tővé válik kozmikus háttere és tulajdonképpeni lényege lelep
leződik.

Az életben uralkodó erőhatások azok a cselekvő tényezők, 
amelyek bennünket ilyenkor elmélkedésbe vonzanak, valósá
gukba és titkukba avatnak. A keresztyénség erői is ezek közé 
tartoznak. A mai nevelés mellett az evangélikus keresztyén em
ber életéből majdnem teljesen elsikkadt, hogy a hit igazságai és 
valósága is ily módon nyilatkozik meg nekünk. A ma embere 
talán gyanakvó is mindezzel szemben. Ez a bizalmatlanság abból 
ered, hogy sokaknál a keresztyénség valósága az értelem fel
színén akad meg. Azt hiszik, hogy az értelem, vagyis a tudat 
alatt csak kaótikus erők játszanak vele. A ratio alatt azonban 
nem csak kaosz, hanem kozmosz is van. Ezekben a mélységek
ben nemcsak misztika és rajongás rejtőzik és nem csák ördögi 
hatalmassággok, hanem az élő Istennek a hatalma. Hogy az em-
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bér a lélek mélységeiben lejátszódó eseményekkel szemben bizal
matlan, csak azt bizonyítja, hogy az ember gyakorlatlan a medi
tációban s ép ezért is érzi idegennek. Itt a kijegecesedett ke
resztyén igazság nem alaktalan képzetekbe, érzésekbe és benyo
másokba oldódik fel, hanem éppen bennső valóságában és lénye
gében nyilatkozik meg. Csak aki a lélek mélyén találkozik a 
keresztyén hit hatalmával, csak az képes az erőket kellőképpen 
megismerni és osztályozni. Az ismételt és rendszeres gyakorlat 
képesít bennünket arra, hogy az igazi meditáció által az igazság 
tartalmát lépésről-lépésre megismerjük.

A meditáció segítség az imádkozásban is. Az imádságot 
meg is lehet hamisítani és vissza is lehet vele élni. Az imádság 
nemcsak a szükségben felszakadó kiáltás, hanem állandó kap
csolat Istennel. Nem a Deus ex machina-t kell keresnem, hanem 
a mennyei Atyát. Az imádság és meditáció olyan viszonyban van 
egymással, mint a beszélgetés és a néma elmélkedés. A kettő 
nem helyettesítheti egymást. Az elmélkedésben ott van az Isten
nel való találkozás és a találkozásban benne van az elmélkedés is.

Haendler útmutatása föltétlenül gazdagabbá teszi előkészü
letünket a lelkészi szolgálatra. Hiszen elvégre is a XX. század 
nyelvén mondja el azt, amire Krisztus közvetlenül tanított. Ami
kor elkezdte működését, a pusztába vonult vissza és amikor a 
végső dráma előestje beköszöntött, a Getsemáné kertjébe vonul. 
Ügy készült föl. Ügy merített erőt. Az imádságban, az Isten előtt 
való csendben és vergődő, verejtékező nyugalomban. A véres 
verejték azoknak a belső mélységeknek az erőitől serkent ki 
homlokán.

Az igazi előkészületre és az állandó készenlétre Krisztus 
utasította is tanítványait. Mindjárt a Getsemáné kertjében. „Vi
gyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek, mert 
jóllehet a lélek kész, de a test erőtelen!“ A tanítványok nem 
fogadták meg a vett utasítást. Ha munkánk eredménytelen, 
vajjon rádöbbenünk-e engedetlenségünkre? Mi vajjon megfo
gadjuk?

Mohr Gedeon
kassai lelkész.

\

Egyházi esztendő a szószéken.
Szentháromság után 15. vasárnap.

A vasárnap jellege. Az óegyházi evangélium (Máté 6, 24—34) alapján 
a nap témája: „A földi javak." (Lásd: Die Lesung für das Jahr der Kirche, 
Stauda, Kassel!). Amig azonban az egyházi evangélium a Mennyei Atya 
gondviselésére mutat rá — szemben az aggodalmaskodással —, addig az 
eisenachi epistola a dolog másik oldalát: tétlenség helyett a becsületes 
munkát hangsúlyozza.

A szószéki ige (II. Thess. 3, 6—13) jelentése. Textusunkban az apostol 
a íhessalónikai gyülekezetnek azon tagjairól („minden atyafitól'', 6. v.) szól,
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akik „rendetlenül élnek", — pontosabban az eredeti szöveg alapján: he
nyélő, munkátlan életmódot folytatnak (6. 11. versek. — A 11. vers végének 
helyes fordítása Ceglédy alapján: „hanem haszontalanságokkal töltik az 
időt.").

Igénk a dologkerülő keresztyénekkel szemben 1. az Úr Jézus nevében 
történő intést tartalmaz a dolgos életre. Hivatkozik az apostol saját magá
nak és munkatársainak példaadására (7—9. versek. — A 7/b. helyes fordí
tása: „mert nem folytattunk henye életet közöttetek). De hivatkozik ré
gebbi tanítására, „utasítására" is, amely a munkát az élet feltétlen vele
járójának mondotta (6/b. 10. v.).

2. „Egyházfegyelmi intézkedést“ követel az apostol a dologtalanok- 
kal szemben. A gyülekezet többi tagjai magatartásukkal gyakorolják ezt. 
Pál itt is az Úr Jézusra hivatkozik (6. v., továbbá 14—15. v.).

3. Végül a kifogás alá nem eső gyülekezeti tagokat buzdítja további 
munkás, „jót cselekvő" életre (13. v.).

Igénk üzenete egy mondatban: A keresztyén ember élete a minden
napi kenyérért dolgozó, munkás élet. Sem az emberi természetnek munka
iszonya, sem a munkával Isten büntetéseként velejáró fáradság, izzadság 
és sok sikertelenség, sem valami szüntelenül az égre tekintő rajongó ke
gyesség (lehet, hogy a thessalónikai dologkerülésnél a paruzia várása is 
közrejátszott) meg nem erőtlenítheti igénknek határozott üzenetét, ame
lyet az Úr Jézusra való ünnepélyes hivatkozás tesz keménnyé és megfel
lebbezhetetlenné.

Ha ezen a fonalon indulunk el igehirdetésünkben, elkerüljük azt a 
közelfekvő veszélyt, hogy a munkáról szóló moráltanításba sorvadjon az, 
aminek keresztyén igehirdetésnek kell lennie.

A délutáni ige (I. Kir. 17, 8—16) jelentése. A történet elmondja, 
hogyan adta meg Isten a mndennapi eledelt éhinség idején, csodálatos 
módon, az ő emberének: Illésnek, s egy pogány asszonynak háznépével 
együtt, aki hitt az Úr prófétaajakon keresztül mondott (14—15. v.) igéjének.

Isten csodálatos módon gondot visel a Benne bízókról: ez igénk taní
tása. Igazi keresztyén tanítás: teljesen egybevág a mai óegyházi evangélium 
üzenetével. Továbbá ez az alapigének minden allegórizálás nélkül nyert 
közvetlen értelme, elsőfokú jelentése. (Azért irtuk ide hangsúlyozottan e 
két mondatot, mert Fendt a textust csupán „szép olvasmánynak" tartja, 
amelyből allegórizálva sok mindent ki lehet olvasni, de amely a gyakor
latban a mai keresztyénség számára nem alkalmazható.) Nem változtathat 
az igének fenti értelmén az sem, ha „mesének" tartják némelyek a törté
netet. Mert „mint legenda" is ugyanazt a tanítást tartalmazza.

A délelőtti szószéki igével csak látszólagos az ellentéte. Az epistola 
tanítása: A mindennapi kenyérért dolgoznunk kell. Az ószövetségi igénk 
kiegészíti az epistolát: A mindennapi kenyeret az Istentől kapjuk s a 
Benne hívők meg is kapják még olyankor is, amikor annak megszerzésére 
semmiféle emberi lehetőség és kilátás nincsen.

(Fiers Elek: Isten pénzügyei. 19—20. oldal: „Láttam próbákat, de hogy 
kiejtette volna a h í vők  kenyerét az Isten, egyetlen egyszer sem láttam! 
E kérdés nyomasztó aktualitásának súlya alatt élt az egész munkásgyüle
kezet. Három különböző alkalommal nyilvánosan szóvátettem ezt a tapasz
talatomat anélkül, hogy a templomjáró gyülekezetben valaki csak egyszer 
is megcáfolta volna. A harmadik esetben nyílt kérdés formájában mondtam
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tele templomban: Jelentkezzék, akinek ellenkező tapasztalatai voltak! 
Senki sem jelentkezett.") t

Az oltári (János 11, 1—11), szószéki és délutáni ige egysége. A nap
témáját („földi javak") különböző oldalról világítja meg az epistola és az 
ószövetségi ige, amelyeknek látszólagos ellentétességükben is meglevő 
szoros összetartozását már láttuk. Az evangéliumi perikópa nem alkot 
egységet a másik kettővel.

Szentháromság után 16. vasárnap.
A vasárnap jellege. Az óegyházi perikópából: a naini ifjú történeté

ből (Luk. 7, 11—17) az evangélium vigasza átcsendül — ha más értelemben 
is — az eisenachi perikópákba.

A szószéki ige (Zsid. 12, 18—24) jelentése. A Zsid. 12. rész vége 
szembe állítja egymással a Mózes által és a Krisztus által történt kinyilat- 
koztatást, az ó-szövetségkötést és az új-szövetségkötést: 18—21 versek és 
22—24 versek. Megvilágítja az utóbbinak csodálatosságát és mérhetetlenül 
különb-voltát. Azzal a határozott céllal teszi ezt, hogy felmutassa olvasói
nak a veszély nagyságát, ami az újszövetségi kinyilatkoztatás visszautasí
tásával jár: nincs menekvése annak, aki ezen a kinyilatkoztatáson keresztül 
hozzánk szóló Istennek nem engedelmeskedik, 25. vers. Mivel azonban 
perikóparendünk ezt a 25. verset már nem veszi, a 18—24. verseket önma
gában kell néznünk, bár így igénknek az összefüggés szerinti igazi és 
sarokba szorító üzenete nem szólalhat meg.

Vegyük most sorra a textus két részét 18—21 és 22—24 versek. „Hegy
hez járulás“ útján történt a mózesi kinyilatkoztatásban való részesedés 
(18. v.), ezért „hegyhez járulással“ jelképezi igénk az újszövetségi kinyilat
koztatásban való részesedést is (22. v.). Ott a Sinai, itt átvitt értelemben 
a Sión hegyéről van szó.

1. Az ószövetségi kinyilatkoztatásban részesedni annyit jelentett mint 
érzékelhető jelenségeket tapasztalni (18—19/a. v.) és nagy félelmet érezni 
(19/b—21. v.).

2. Az újszövetségi kinyilatkoztatásban részesedem ellenben annyit 
jelent mint a mennyei Jeruzsálemmel, az Isten városával kapcsolatba ke
rülni (22. v.). Ezek' a kifejezések az üdvösségnek hazáját, az örök élet 
birodalmát, magát a mennyet, az Isten „lakóhelyét" jelentik. Kik vannak 
itt a mennyben? Az angyalok ezrei (22/b. v.); azután az egyháznak a föl
dön élő, de üdvösségre eljegyzett tagjai, akiknek „nevei fel vannak írva 
a mennyben" (23/a. v. — v. ö. Luk. 10, 20); azután maga az Isten (23/b. v.); 
azután az üdvösségre jutott hívők lelkei (23/c. v. — A helyes fordítás: 
„a teljességre (tökéletességre) jutott hívők leikéihez"); végül az új-szövet- 
ségnek közvetítője: Jézus Krisztus, — akinek a vére eltörli a bűnt, mert 
amig Ábel vére bosszúért kiáltott fel az égre (I. Mózes 4, 10), addig 
Krisztus vére bűnbocsánatért (24. v.). — A meglehetős nehéz textus meg
értéséhez lásd Das Neue Testament Deutsch exegézisét!

Alapigénk önmagában — a 25. verset hozzá nem véve — hatalmas 
megállapítás a keresztyén gyülekezetekről s annak mindegyik tagjáról: 
Már ezen a földön elérkeztetek az Isten hegyéhez, a mennyhez; részletezve: 
közösségben vagytok már most az üdvözöltek és angyalok seregével, az 
élő Istennel és az Ür Jézussal, mégpedig az Ő bűnbocsánatot adó vérével.



Mindebből az igehirdetés során különösen két mozzanat léphet elő
térbe: a) A földi egyháznak, gyülekezetnek a „mennyei egyházzal“, a 
diadalmas egyházzal", az angyalokkal és előrement hívőkkel való össze

függése. (Talán túlságosan elvont tételnek látszhatik ez sokak szemében, 
de az istentiszteleti liturgiában minden vasárnap megvalósulásra jutó és 
átélésül kínálkozó ajándék.)

b) Meghintettségünk Krisztus vérével, amely személy szerint kinek- 
kinek bűnbocsánatáért kiált az Istenhez.

A délutáni ige (Jób 5, 17—26) jelentése. Fendt használhatatlannak 
minősíti perikópánkat. Részlet ugyanis Elifáznak, Jób egyik barátjának 
beszédéből, akinek Isten a könyv szerint nem ad igazat (Jób 42, 7). Eli
fáznak Jóbhoz intézett beszéde valóban nem adja meg az igazi feleletet 
Jób életkérdésére. Sőt magát a kérdést sem ragadja meg gyökerében 
(Nem térhetünk itt ki Jób problémájára s ennek téves és igazi megoldá
sára, ellenben utalunk Weber O.: Bibelkunde des Altén Testaments II. 
kötet 260—268. lapra).

Mindennek elismerése után azonban meg kell állapítanunk, hogy 
perikópánk ö n m a g á b a n  bibliai igazságot tartalmaz, és ezt a bibliai 
igazságot meg kell szólaltatnunk, nem gátoltatva attól, hogy ezt a bibliai 
igazságot az eredeti összefüggés szerint elhibázottan is alkalmazza Elifáz 
Jób helyzetében.

Hozzá kell ehhez azonban fűznünk, hogy perikópánk csak az Cljszö- 
vetség fényében tartalmaz bibliai igazságot. Mert ószövetségi jelentése 
szerint alapigénk ezt bizonyítja: Ha megalázza magát Jób Isten büntető 
keze alatt: a reámért szenvedés alatt, akkor újra jó napokat fog látni. 
Mi ez más, mint a kegyes ember földi boldogságáról és a gonosz ember 
szerencsétlen sorsáról vallott téves felfogás?! Éppen ennek mond ellent 
Jób könyve végső eredményében! Ha azonban e miatt, az újszövetség 
világosságától függetlenített, jelentése miatt félre tennénk perikópánkat, 
ugyanígy félre kellett volna tenni például az 1. zsoltárt is.

A keresztyén igehirdető szemében textusunk Zsid. 12, 5—11 fényében 
ragyog: A szenvedés — többek között — Isten nevelő eszköze; készséggel 
meg kell hajolnunk alatta, hogy a szenvedés iskoláján át az Isten áldásai
ban) nem ugyan földi boldogságában, mint Jób 5, 20—27 mondja), „az ő 
szentségében“, „az igazságnak gyümölcseiben“ (Zsid. 12, 10—11) részesed
jünk. — (E mellett természetesen megáll a szenvedésnek elsődleges ér
telme, ami Jób könyvéből, továbbá János 9, 1—3.-ból kitűnik, hogy t. i. 
Isten dicsőségére szolgál.)

Az oltári (Máté 11, 25—30), szószéki és délutáni ige egysége. Mind 
a három perikópának van vigasztaló (lásd a vasárnap jellegét!) üzenete: 
az evangéliumi szentlecke a kétségbeesett lelkiismerettel szemben, az epis- 
tola az Istentől való félelemmel szemben (ezt ugyan csak mesterkélten álla
píthatjuk meg), az ószövetségi ige pedig a szenvedéssel szemben ad vigasz
talást. — Ezenkívül az evangélium és epistola közös főgondolata a Krisz
tusban történt kinyilatkoztatás.

Szentháromság után 17. vasárnap.
A vasárnap jellege. Az óegyházi evangéliumhoz (Luk. 14, 1—11) kap

csolódik az eisenachi evangélium. Mind a kettőben Jézus a „szombat":
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emberi törvények és megkötöttségek Uraként jelenik meg, s vele együtt 
tanítványai is. Találóan írja a vasárnap fölé az egyik egyházi évet követő 
kalauz (Die Lesung für das Jahr dér Kirche): „A keresztyén ember szabad
ságáról".

A szószéki ige (Zsid. 4, 9—13) jelentése. Alapigémk Zsid. 3, 7—4, 13-ig 
terjedő hatalmas szakasznak befejező része. Ennek a szakasznak két döntő 
fogalma (Lásd: Das Neue Testament Deutsoh, III., 83 és kk. oldalakat): 
„az Isten nyugodalma“ és a „h ite t le n s é g illetve cserefogalmaként „az 
engedetlenség“. Az egész szakasz gondolatmenete mögött a pusztai ván
dorlás eseménye áll. Isten megígérte Mózes népének, hogy állandó hazába 
vezérli őket, de a nép hitetlensége és lázadása miatt (II. Mózes 17, 1—7; 
IV. Mózes 14.) a vétkes generációnak vándorolnia kellett, nem léphettek 
az ígéret földjére. Az ígéret teljesülése azóta is hátravan, mert Józsue 
honfoglalásával sem érkezett el Isten népe az igazi „nyugalomba11, amint a 
95. zsoltár 7—11 verse is kifejezte (Zsid. 4, 7—8. v.).

Ezek előrebocsátása után lássuk perikópánkat! Két részből áll: ígé
retből (9—10. v.) és intésből (11—13. v.).

1. Az ígéret: „Hátra van még Isten népének szombatja“ (így a 9. vers 
helyes fordítása!). Azaz vár a keresztyén gyülekezetre az Isten nyugodalma. 
Isten nyugodalmának helyén minden mi nyugtalanságunk meg fog csen
desedni (10. v.).

2. Ez az ígéret azonban hitet és engedelmességet követel az Isten 
iránt. Hitetlenséggel és engedetlenséggel éppen úgy el lehet játszani, amint 
eljátszották a pusztában vándorló zsidók. Ezért hangzik a textus intése: 
T ö r e k e d j ü n k ,  hogy bemehessünk az ígéret földjére, az „örök nyugo
dalomba" (11. v. — A „hitetlenség" az eredeti szövegben: „engedetlenség", 
e kettő azonban — ismételjük — cserefogalom az említett szakaszban).

Igyekvésünknek annál komolyabbnak kell lennie, mert Isten Igéje 
a szív titkait is ismeri és elhatol életünknek legelrejtettebb zugába is. 
Isten elől nem lehet takargatni semmit (12—13. v. — Sajátságosnak talál
hatnánk azt a módot, ahogyan alapigénk szinte megszemélyesíti az „Isten 
Igéjét". Megértjük azonban eljárását, ha arra gondolunk, hogy Isten min
den munkáját igéjével végzi, — ítéletét is. Igéje élő és meg tudja ítélni 
a legtitkosabb hitetlenséget és engedetlenséget is.).

Igehirdetésünk központi témájaként „Isten népének szombatja“ kínál
kozik. Ez nekünk, keresztyéneknek, bizonyos ígéret. A földi vándorlás 
(a pusztai vándorlás min a keresztyén ember életének képe!) minden nyug
talansága, küzködése, harca (a Zsid. írt levél a kezdődő üldöztetés idejéből 
való), fájdalma közben tudhatjuk, hogy e földön túl vár reánk az örök 
békesség és nyugalom hona az Istennél. Ha ugyan nem esünk bele mi is a 
hitetlenségbe. Lásd textusunkhoz 374. ének 9. versét (Dunántúli ékv.). A 
„földi vándorlás" nyugtalanságához lásd Ritter B. Károly: Lelkipásztor 
imádsága c. lelkészimakönyvben a szombat reggeli imádságot.

Megjegyzés: A perikópa eredeti összefüggésében a 12—13. vers: az 
Isten igéjéről mondottak csak alátámasztják a textus főgondolatát s így 
másodrangú szerepet játszanak. Az egész perikópáról szóló igehirdetésünk
ben nincsen jogunk ezt a helyzetet megfordítanunk és főgondolattá „Isten 
Igéjét" tennünk.

A délutáni ige (Zsolt. 75, 5—8) jelentése. A zsoltár fölé címül ezt



lehetne írni: „Bizonyosan megítéli Isten a világot.“ A zsoltárból kihasított 
perikópánk az Isten ítéletéről tudni nem akaró elbizakodottaknak (5—6. v.), 
e világi segítségekben reménykedőknek (7. v.) hirdeti, hogy Isten a végső 
Bíró, aki igazságos ítélete szerint fog megalázni és felmagasztalni (8. v.).

Igehirdetésünk az önállósult, bzodalmát földi dolgokba vető, Isten 
ítéletével nem számoló, szekularizált gondolkozású ember felé adjon han
got az 587. énekünk első versének: „Bizony meglészen az idő, hogy eljön 
Isten Fia; a jókat és gonoszokat ö  nagy ítéletre hívja."

Az oltári (Máté 12, 1—8), szószéki és délutáni ige egysége. Az üdvös
ség bizonyossága szólal meg az epistolában, a kárhoztató ítélet bizonyos
sága az ószövetségi igében. Így áll elénk Isten „utolsó" ígéretének be
teljesülése. A vasárnap jellegét átvevő evangéliumi szentigével csak erői
tetten húzható meg a kapcsolat.

Szentháromság után 18. vasárnap.
A vasárnap jellege. Az óegyházi evangélium (Máté 22, 34—46) alap

ján a nap témája: az Isten törvénye — a szeretet parancsa.
A szószéki ige (Jakab 2, 10—17) jelentése. Jakab apostol főgondja 

alapigénkben Isten törvényének, legfőképpen a szeretet parancsának gya
korlása.

Tanítását három gondolat köré csoportosíthatóan támasztja alá:
1. A szeretetlenség Isten e g é s z  törvényének megszegését jelenti. 

Mert aki a törvényt egy ponton áthágja, annyi mintha az egészet áthágta 
volna (10—11. v. — v. ö. Máté 5, 19).

2. Az ítélet gondolata: Isten az ö  törvénye alapján fog megítélni 
bennünket (12. v.). Továbbá: Irgalmasságot Istentől csak az várhat, aki 
maga is irgalmas volt (13. v. — v. ö. Máté 5, 5; 18, 23—35 ; 25, 21—45).

3. Nem élő hit az, amely nem terem Istennek tetsző cselekedeteket, 
elsősorban szeretetet. 14—17. versek.

Mielőtt igehirdetésünk gyakorlati szempontjára áttérnénk, két meg
jegyzést kell tennünk:

a) Alapigénkben hol Istennek életünket szabályozó egész törvénye 
iránti engedelmességről, hol a szeretet parancsának teljesítéséről van szó. 
A 10—13. versek (lásd az összefüggést az előző: 1—9. verssel) a szeretet 
„királyi törvényének" a főszempontja alatt állnak, közben a 12. vers mégis 
Istennek törvényére általában vonatkozik. Továbbá, míg a 14—17. versek 
új gondolatmenetet kezdenek, amelynek vezérlő gondolata a cselekedetek
ben megmutatkozó hit és általában az Isten akarata szerint való élet, — 
a 15—16. versekben mégis a szeretet parancsának köréből vesz példát az 
apostoj. Perikópánkban tehát az Istennek engedelmeskedés általános köve
telése és a szeretet gyakorlása összefonódik. Jézus tanítása szerint ez így 
is van. Mert igaz ugyan, hogy Istennek a szereteten kívül vannak más 
követelései is az új életben járókkal szemben, mégis Isten akaratának leg
teljesebb összefoglalása a szeretet törvényében áll előttünk. V. ö. a mai 
óegyházi evnagéliummal (Máté 22, 34—46).

b) A 14. vers vége ezt a kérdést tartalmazza: Vajjon üdvözltheti-e a 
hit az embert cselekedetek nélkül? A textus felelete határozott nem. 
Viszont Pál apostol tanítása s erre épülve egyházunk hitvallásai a „Nem 
cselekedetekből, egyedül hit által" (Efez. 2, 8—9) — igazságát hirdetik. Az
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gondolat és lelkivilágát, magával ragadja a bűnbe s kacag, 
kacag, mert most aztán már igazán ki van az unatkozó, bűnbe- 
taszított ember közösítve. Miért van az, hogy nagyon sokszor 
éppen gazdag szülők, elkényeztetett s mindennel körülvett gyer
mekei zuhannak bele feltartózhatatlanul az erkölcsi és anyagi 
romlás mélységeibe? Testvér lásd meg, hogy a jó Isten a mun
kában a legjobb fegyvert adta kezedbe a Sátán ellen! — Mert a 
Sátán nem áll meg itt sem. Nyisd fel a napilapok hasábjait s ott 
fogod látni az önmagukat kiközösítőknek az életunt öngyilko
soknak rovatát. Életuntság! Milyen borzalmas szó! Hát lehet az 
Isten legdrágább ajándékát, magát az életet megunni?! Akinek 
van célja, hivatása, munkája az sohasem unhatja meg az életet. 
Talán egy kis család, amelyiknek kenyeréért küzd s amelyiknek 
szeretete az életének értelmet ad, talán egy magasztos küldetés, 
mely embertársainak vezetőjévé, irányítójává avatja s életének 
tartalmat nyújt, mind-mind az Isten rendelése. Csak az lehet 
életunt, aki nem találja meg földi küldetését, mert nem akarja 
megismerni azt, aki őt is elküldötte — az Istent.

II. Nyugtalanok. így válik előbbi fejtegetésünk alapján 
nyilvánvalóvá, hogy a restség alapja, a Luther szerinti minden 
bűn forrása: a hitetlenség. S ezért, mert hinni, bízni nem tud
nak, válnak nyughatatlanokká (14. v.), izgágákká a rest emberek 
és lesznek minden emberi közösség és társadalom legveszedel
mesebb ellenségeivé. Ráérnek, tehát pletykálnak, belegázolnak 
embertársaik becsületébe, megbontják családok szeretetközös- 
ségeit. Építeni restek, de rombolni képesek. A rémhírterjesztők, 
akik mindig a legjobban vannak értesülve s megbontják egy 
nemzet lelki egyensúlyát, a mindent kritizálok, akik mindenhoz 
jobban értenek saját véleményük szerint, de két szalmaszálat 
keresztbetenni restek s a társadalom és nemzet többi mételyezői, 
akik megfertőzik egy nemzet életét s átokká válnak ember
társaikra nézve.

III. Méltatlanok a mindennapi kenyérre. Érthetővé válik így 
számunkra az apostol kemény ítélete: „ . . .  ha valaki nem akar 
dolgozni, ne is egyék" (10. v.). De erre azt mondhatná valaki 
gúnyosan, de hát azért mégis csak jó lenne a főnyereményt meg
nyerni vagy egy nagy vagyont örökölve a kényelmes tétlenek 
kis csoportjába tartozni. Érre a Sátán ajkáról hangzó ellen
vetésre, hadd mondjak el válaszul egy kis epizódot. — Két derék 
mesterember lakott egymásmellett s reggeltől estig nehéz testi 
munkával keresték meg maguk s családjuk számára a minden
napi kenyeret. Egyszer az egyik váratlanul nagy vagyont örö
költ s a mindennapi kenyérkereső munka céltalanná vált szá
mára. Élvezte a vagyon előnyeit. A fényes lakomák dorbézolásba 
mentek át, az élvezetek kelyhét fenékig ürítette s pénze nem 
hogy fogyott volna, hanem mindig több lett, mintha minden, 
amihez hozzáért arannyá változott volna kezében. Így tartott 
ez kb. két évig, míg egyszercsak súlyos betegség ágyba dön-
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szanatóriumok próbálták megtalálni betegsége ellenszerét, hiába. 
A szervezet, mely évtizedek hosszú során át hozzászokott a 
kemény, megerőltető testi munkához, most összeroppant a tét
len, élvhajhászó élet gyönyöre alatt. S míg a gazdag örököst 
hatlovas gyászhintóval kivitték a temetőbe, a szegény szomszéd 
műhelyében vígan tovább zengett a kalapácsütés ütemére a 
munka, az élet dala. — Igen testvéreim, mert a munka az egész
ség s így az élet feltétele. Ez az Isten ítélete a tétlen munka
kerülők felett.

S most röviden hadd mutassunk még reá az ige pozitív 
oldalára: a munka Isten ajándéka. Szentigénkben ott áll előt
tünk, mint a munkás élet megszemélyesítője maga Pál apostol, 
akinél jobban senki sem ismerte fel Krisztus szavainak igazságát, 
hogy minden munka „Isten dicsőségére való, hogy dicsőíttessék 
általa az Istennek fia“ (János 11, 4), akinek mindnyájan a köve
tői, a munkásai vagyunk.

I. Öntudatosság. Mennyi öntudat, mennyi méltóság sugárzik 
az apostol szavaiból: „...ingyen kenyeret nem ettünk senkinél, 
hanem munkával és fáradsággal, éjjel-nappal dolgozva, hogy 
közületek senkinek se legyünk terhére" (8. v.). Senkinek ter
hére nem lenni, milyen büszke, férfias szavak. Eszünkbe jutnak 
az élet tékozlói, akik könnyelműen elherdálták az élet napfényes 
fiatalságát s öreg korukra reászorulnak a társadalom kegyelem
kenyerére. Milyen keserű lehet az a kenyér, melyet az önvád 
könnyei sóznak meg. Vagy találkozol valakivel az utcán, akinek 
egyszer pár pengőt kölcsönöztél, átmegy a másik oldalra, hogy 
kikerüljön téged. Milyen szégyenteljes az ilyen anyagi függés 
érzése. És emlékezzél vissza testvérem, mikor az első kerese
teddel a zsebedben kiléptél az utcára. Talán mint diák tanítottad 
iskolatársadat, vagy mint tanonc téglákat hordtál egy épülő ház
falhoz, mindegy — gazdagabbnak érezted magad a világ min
den milliomosánál, mert a saját kereseted volt. Nincs nagyobb 
boldogság, mint a becsületesen végzett munka jutalmát elnyerni, 
mert méltó a munkás az ő jutalmára.

II. Példaadás. De az apostol még tovább fokozza ezt az 
öntudatosságot „ . . .  hogy magunkat például adjuk nektek, hogy 
minket kövessetek" (9. v.). Milyen élet állhatott az ilyen szavak 
mögött! Ezt csak olyan ember merheti kimondani, aki többet 
kíván magától, mint másoktól. Mert könnyebb azt mondani 
előre, mint azt, hogy utánam. Mennyi önfegyelmezés, mennyi 
önmegtagadás, mennyi önfeláldozás szükséges míg idáig eljut
hat valaki. Csodálattal tekintünk fel az apostolra, hogyan volt 
erre képes!? S hangzik felénk az ige: „mindenre van erőm a 
Krisztusban, aki engem megerősít!" (Fii. 4, 13.)

III. Jótékonyság. A példaadásnak legszebb megnyilvánulása 
az utolsó vers záró gondolata: „ . . .  meg ne restüljetek a jó 
cselekvésben" (13. v.). Példát adni nemcsak a munkában, hanem 
a munka révén szerzett javakkal való jótékonyságban is. Igazi 
áldás nem az örökölt, vagy mástól kapott, hanem a verejtékes
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munkával saját magunk által szerzett javak szétosztásán van. 
Nem a pénz, hanem az önfeláldozás nagysága adja a jótékony
ság mértékét. S ha valaki, akkor talán Pál apostol volt az egyet
len, aki joggal hivatkozhatott a saját példaadására. Az a Pál 
apostol, aki ingyen hirdette számtalan veszély között az evan
géliumot, aki két keze nehéz, verejtékes munkájával kereste 
meg mindennapi kenyerét s aki ráért arra, hogy hittérítő útja 
alkalmával gyűjtsön a Júdeábán szűkölködő keresztyéneknek. 
Hol vagyunk Istenem, hol vagyunk mi ettől?! Messze, nagyon 
messze s mégis vannak az életnek egyes közöttünk élő névtelen 
hősei, akiktől mi is szégyenkezve példát vehetünk. Hadd mond
jam el befejezésül egy ilyen tapasztalatomat. — Évekkel ezelőtt 
egy meleg nyári délutánon öreg foltozó cipészt temettem. Az el
árvult műhely előtt lévő szűk kis udvarra kitették a gyalulatlan 
deszkakoporsót s körülállta egy pár szomszéd és ismerős, hiszen 
mint mondották senki hozzátartozója nem maradt. De egyszer- 
csak két fiatal gyermek borul a koporsóra a vesztes szeretet 
kétségbeesett zokogásával. Csodálkozom, kik lehetnek? Az egyik 
szomszéd felvilágosít, hogy két apátlan-anyátlan árva, akiket a 
nyomorgó öreg cipész magához fogadott évekkel ezelőtt s fél
éjszakákon keresztül ott kopácsolt a kopott kis háromlábú 
széken ülve, hogy az árváknak ruhát, kenyeret tudjon keresni. 
Úgy éreztem a legdrágább gyöngy volt e két kis árva hulló 
könnycseppje s az örök halhatatlanság koszorúját fonta az öreg, 
szegény foltozó cipész virágtalan koporsójára. S úgy éreztem a 
koporsó fejénél megállóit Krisztus s szólott s szól most is hoz
zám és hozzád: eredj és te is eképpen cselekedjél! Ámen.

Szentháromság 16. vasárnap.
A három hegy.

Zsid. 12, 18—24.
Ének: 358.

Kedves Testvéreim! Nyári kirándulók, akik a nap égető 
sugarai elől az árnyékos völgyekbe és erdőkkel borított hegy
ormok közé menekülnek, leggyakrabban háromféle, emberkéz
alkotta művet pillanthatnak meg az égbenyúló sziklák tetején. 
Kopár vagy erdőkoszorúzta hegyormokon, a messzi távolból 
büszkén néz le reájuk egy-egy régi vár, melynek öles falai, 
meredek bástyái s üreges szemekkel letekintő lőrései egy-egy 
fényes emlék tanúi, a magyar nemzeti dicsőség bizonyságtevői. 
Tovább menve egy kis falusi templom, vagy erdei kápolna emel
kedik ki egy domb tetején a szétszórt kis házacskák közül, ahon
nan a heti fárasztó munka után békességet kereső emberek 
indulnak el követve a messze visszhangzó kis harang szavát. 
S mikor a kanyargós hegyi ösvények között, az útvesztő szaka
dékok világában nem találjuk a helyes utat, mely hazafelé vezet, 
a kétségbeesett tanácstalanság meredélyén feltűnik — egy talán 
régi tragédiát megörökítő, vagy hálás turisták kegyességét
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hirdető — útmutató, megváltó kereszt. Kedves Testvéreim, én 
is ma felolvasott szentigénk alapján három hegyről szeretnék 
nektek beszélni: az Isten dicsőségét hirdető Sinai hegyről, a lélek 
békességéről prédikáló Sión ormairól és a krisztusi megváltás 
sziklájáról, a Golgotháról.

I. A Sinai hegy az azonos nevű félszigeten emelkedik a Veres 
tenger partján. A hegy, melyet a bibliai írók hol Sinainak, hol 
Hórebnek neveznek egy több, mint 2000 méter magas hegycsúcs, 
mely ma dzsebel Musza (Mózes hegy) nevet viseli. Több, az 
Isten dicsőségét hirdető bibliai történet fűződik ehhez a hegy
oromhoz, melynek lábánál Mózes idejében a zsidó nép oly hosz- 
szú ideig táborozott. — II. Mózes 3. részben olvassuk Mózes el- 
hivatásának megkapó történetét. Ebben a történetben arról van 
szó, hogy Mózes, aki Egyiptomból menekülni volt kénytelen, 
menedéket talál Jethrónál, a midianiták papjánál, akinek juhait 
őrizgeti a pusztában s eközben eljut a pusztán túl Hórebhez, az 
Isten hegyéhez. Ekkor megjelenik neki egy égő, de el nem ham
vadó csipkebokor lángjában az Ür angyala. Mikor Mózes oda 
akar menni, hogy lássa e csodát felszólítja őt az Ür, hogy ne 
jöjjön közelebb s vesse le saruit, mert a föld, melyen áll szent 
föld. Majd megbízza Mózest, hogy menjen vissza Egyiptomba 
s vezesse ki a zsidó népet az ígéret földjére. Mózes vonakodik 
a parancs teljesítésétől, mert nem bízik saját erejében, de az 
Ür csodatételben megmutatja neki az ő dicsőségét és biztosítja, 
hogy mindenben vele lesz. Mózes végre meghajol az Isten aka
rata előtt s teljesíti küldetését. — II. Mózes 17. részében azt 
beszéli el a szentírás írója, hogy a zsidó nép Isten csodálatos 
segítségével megszabadul Egyiptomból s átkelve a Veres ten
geren Mózes vezetése mellett a pusztában keresi az ígéret föld
jéhez vezető út nyomait. A pusztában előbb elfogy az ennivaló
juk, de Isten csodálatos módon gondoskodik róluk, majd elfogy 
az ivóvizük, a nép lázongni kezd Mózes ellen, amiért itt kell 
szomjan elpusztulniok a forró homokpusztán s nem tud bízni, 
bár már oly sokszor megtapasztalta az Isten megsegítő kegyel
mét. Mózes szorult helyzetében Istenhez kiált segítségért s Isten 
újra megmutatja a maga dicsőségét, mert amikor Mózes az Ür 
parancsára a Hóreb sziklájára sújt pálcájával, abból frissen csör
gedező víz fakad s. Izrael kishitű népe megszégyenülve tapasz- 
taja az Isten dicsőségét. — Végül II. Mózes 19—20. részében 
szó van a törvényadásról, amelyre felolvasott szentigénk első 
négy verse is utal. Isten elhatározza, hogy szövetséget köt a 
zsidó néppel és e szövetségkötés okmányát, a tízparancsolatot 
s Sinai hegyről kijelenti nekik. Éppen ezért megtiltja, hogy e 
hegyhez, melyen az Ő isteni dicsősége nyilvánvalóvá lesz, bárki 
is közeledjék. Még ha oktalan állat is hozzáérne a hegyhez, 
halállal lakoljon. Maga az Isten félelmetes természeti tünemé
nyek: lángoló tűz, sűrű homály, sötétség és szélvész közepette 
száll le a hegyre s a kürtök harsogása között Mózes elindul, 
hogy meghallja az Isten parancsát, mert a nép megretten Isten
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szavától s könyörög Mózesnek, hogy ő közvetítse számukra 
Isten akaratát. A látvány oly ijesztő, hogy maga Mózes is meg
remeg, miközben átveszi a tízparancsolatot. S e tízparancsolat 
azóta is az Isten dicsőségének legszentebb akaratnyilvánulása.

De azt kérdezhetnéd testvérem: mi az a mély szakadék, mely 
az embert az Isten dicsőségétől elválasztja? Miért nem láthatja 
az Ö dicsőségét, hallhatja parancsoló szavát? Miért? Erre a 
miértre egyetlen rövid, de annál súlyosabb szóval kell felelnem 
s ez a szó: bűn. A bűn, amely nem mint egy bűneset, hanem mint 
nemzedékről-nemzedékre átöröklött bűnös állapot átitatta, meg
mérgezte teljesen az ember lelkét s képtelenné tette arra, hogy 
felfoghassa az Isten dicsőségét. Ennek az Istentől való eltávolo- 
dottságnak, ennek az Istennel való összeköttetés elszakítottságá- 
nak tragikus megnyilvánulása: az ember tanácstalansága. Avagy 
soha még nem fordult teházzád testvérem senki sem tanácsért 
és Te még soha nem állottál tanácstalanul életed egy-egy nagy 
problémája előtt, mint az útkereszteződésnél sírva megálló kis
gyermek, aki nem tudja, hogy melyik út vezet hazafelé? Vagy 
még soha nem érezted a jó akaratulag adott, vagy kapott tanács 
rossz útra irányulásának tragikus lelkiismeretfurdalását? Talán 
gyermeked pályaválasztásáról volt szó, talán leányod házasság- 
kötésében fordult tehozzád tanácsért, talán öreg édesapád 
súlyos betegségében döntened kellett egy operáció eshetőségé
ről, mely számára életet, vagy halált jelentett. Milyen kétségbe
esett, könnyesen átvirrasztott éjszakákon át keresi ilyenkor 
imádságban a tanácstalan, mert bűnös ember, az Istenhez vezető 
utat.

A 19. vers szerint azonban nemcsak képtelenek vagyunk 
arra, hogy bűnösségünk folytán fel tudjuk fogni az Isten dicső
ségét, hanem bűnösségünk tudatában nem is merünk Őhozzá 
közeledni. Ha láttál már egy pártfogást keresőt egy előkelő 
közéleti személyiség előszobájában, ha láttál már kis diákarcot, 
akit az igazgatója kihallgatásra magához rendelt — talán valami 
fogalmat alkothatsz magadnak arról a félelemről, mellyel te meg 
én, a bűnös ember öntudatlanul rettegünk az Isten színe elé 
kerülni.

És ha elénk lép az Isten, ha szembetaláljuk hirtelen magun
kat Vele?! Akkor éppenúgy megijedünk, remegünk, mint Mózes 
a 21. vers szerint. Gondoltál már arra testvérem, milyen bor
zalmas lélegzetelfojtó lehet az a pillanat, mikor egy ejtőernyős 
pilóta kiugrik gépéből s az ejtőernyő — nem nyílik ki. S ő 
zuhan, zuhan menthetetlenül a megsemmisítő örvénybe s ajka 
kétségbeesve felsikolt: Istenem! Ha kaptál már táviratot, mely
ben arról értesítenek, hogy szeretteid egyike, akitől pár napja 
még vidáman búcsúztál, már nincs az élők között, halálsápadt 
arcod, tágranyilt szemed meglátta a teljes dicsőségében eléd lépő 
ítélő Istent.

Ember, az Isten dicsősége hegyének lábánál álló tanácstalan, 
megtorpanó, remegő, bűnös ember, lásd meg az ige reámutat



egy másik hegyre, a lélek békességének, boldogságának hegyére: 
Sionra.

II. Sion hegye a Kidron völgye felett kb. 700 méter magas
ságban nyúlik fel. A hegy lábánál van a mai Mária-forrás, egyet
len állandó forrás 7—8 km körzetben, mely rendkívül alkalmas 
volt a jebuziták által a Sion hegyén épített sziklaerőd vízzel 
való ellátására. II. Sámuel 5. része és I. Krónikák 11. része sze
rint Dávid mégis elfoglalta ez erődöt a jebuzitáktól és a szövet
ségládáját nagy pompával itt helyeztette el. Ezért használják 
később e nevet a templomhegy megjelölésére az ószövetség 
költői és prófétái, ahol szerintük az Isten lakik. Ennek meg
felelően a felolvasott szentige 22—23. verse Isten mennyei lakó
helyét is Sionnak nevezi. így válik számunkra a szentírás üzene
tében Sion a mennyország kezdetévé már itt e földön. Dehát 
mi a mennyország itt e földön? Amikor rádöbben arra a 23. vers 
szerint a lelkiismeretfurdalástól meggyötört, Istenhez közeledni 
nem merészelő ember, hogy ő az elsőszülöttek seregéhez tarto
zik, egyszóval: Isten gyermeke. Nincs ennél a felismerésnél 
nagyobb boldogság. Nem vagyunk többé egyedül, édesapánk 
van, maga az Isten. Ha sújt is, az is neki jobban fáj s azzal is 
csak jót akar, minket jobbá tenni. Milyen jó reáborulni arra a 
drága édesapai kézre, elzokogni ott bűnös szívünk minden átélt 
rémületét, fájdalmát és szenvedését s csak egyet érezni a boldog
ságtól fellobbanó szívvel: az Isten szeret minket.

De az ige tovább beszél: „akik be vannak írva a mennyek
ben . . .“ Önkéntelenül is Lukács evangéliumának 10, 20. verse jut 
az eszünkbe: „de azon ne örüljetek, hogy a lelkek néktek enged
nek, hanem inkább azon örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak 
írva a mennyben." Krisztus e szavakat tanítványainak mondja, 
tehát mi a bűnös, Istentől remegő s hozzá közeledni sem meré
szelő emberek az Ö követői, kiküldöttei, munkatársaivá emeltet
tünk fel, akiknek nevei a mennyekben fel vannak jegyezve! így 
a mi bűnös emberi nevünk is oda van írva a próféták, apostolok, 
vértanuk, az Isten küldötteinek nevei közé, mert az Isten sze
retet.

És e szavakhoz természetszerűleg kapcsolódnak a követ
kezők: „ . . .é s  a tökéletes igazak leikeihez". A tökéletes igazak 
lelke már a túlvilágon van s ha mi ezekhez járulhatunk, akkor 
a mi számunkra is feltárul az örökkévalóság kapuja. Tudod test
vér, mit jelent e pár szó? Nincs többé hatalma a halálnak és 
enyészetnek! A sír nem örök, a koporsó látása nem zúzza többé 
össze szívedet, úgy hívják e diadalmas, boldogító szót: örök élet! 
A mennyország kezdete átvezet a mennyország teljességébe, 
mert az Isten szeretet.

Dehát mi biztosít téged te gyarló, bűnös ember, hogy mind
ez nem álom, nem fantázia szüleménye, hanem valóság és igaz
ság? Mi biztosít téged arról, hogy a Sinai hegy lábától eljutsz 
a Sion ormára? Csak ez az egy mondat, nem ez az egy szó: 
Isten s ez nem más, mint tökéletes szeretet. S honnan tudod,
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hogy ez az Isten szeretet? Mert a Sinai hegytől a Sion ormára 
a Golgotha hegyén keresztül vezet az út!

III. A Golgotha hegye egy Jeruzsálemtől északnyugatra 
fekvő koponyaalakú hegy, melyen Jézust keresztrefeszítették s 
ennek helyén ma egy gyönyörű templom áll. Itt állott Isten sze- 
retetének örök tanúbizonysága Krisztus véres keresztje, mely 
áthidalja a sinai hegycsúcs és a Sion orma közötti szakadékot. 
Jézusnak az újszövetség, a szeretet szövetségkötése közbenjáró
jának vére a felolvasott szentige utolsó verse szerint jobbat 
kiált, mint Ábel vére. Ábel vére ítéletért, Krisztus vére kegye
lemért kiált a bűnös ember számára Isten felé. Ezt a kegyelmet, 
melyet Krisztus hulló vére megpecsételt hirdeti számunkra a 
golgothai kereszt.

Strindberg a nagy svéd író, mikor halálát közel érezte keresz
tet kívánt sírjára ezzel a felírással: ave crux, spes unica! 
(Üdvözlégy Krisztus keresztje, egyetlen reménységünk!)

A Sinai hegy tövében bűneid súlya alatt roskadozó ember: 
lásd meg a Golgotha keresztjének útmutató fényét, mely a Sion 
ormára irányul s ajkadon csendüljön fel a boldog bizonyság
tevés: ave crux, spes unica! Ámen.

Szentháromság 17. vasárnap.
A nyugalom.

Zsid. 4, 9—13.
Ének: 282.

Kedves Testvéreim! A falusi községházán arról folyt az el
keseredett vita, hogy ne helyezzék-e más napra a vasárnapi 
vásárt. Forrón sütött be a nyári melegtől átfülledt terembe a 
napsugár s az ünneplőbe öltözött emberek egymásután szólaltak 
fel. Az érvek és ellenérvek hosszas fejtegetése már nagyon el
nyújtotta a tanácskozást. Már-már megegyezésre volt kilátás, 
mikor felállt egy jómódú és éppen ezért tekintélyes birtokos s 
kemény szavakkal felszólalt a vasárnapi vásár szükségessége 
mellett, melynek eltörlése jövedelmének érzékeny csökkenését 
idézhette volna elő. Mindinkább belemelegedett a beszédbe s a 
vasárnapi munkaszünet indítványozói elkedvetlenedve teljes 
vereségre számítottak, amikor a hatalmas termetű, életerős 
ember egyszercsak a szívéhezkap és holtan összeesik. Az orvosi 
vélemény szívszélhüdést állapított meg, melynek a nagy meleg, 
a szorosan begombolt ünneplő ruha, az erős lelki felindultság 
stb. volt okozója. Nekem, mikor e történetet hallottam eszembe
jutott a felolvasott szentige 12. verse: „mert az Istennek beszéde 
élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szív
nek és a léleknek, az izeknek és a velőknek megoszlásáig és 
megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait". — Testvéreim, 
én nem a vasárnapi munkaszünet megtartásának jogosságáról 
akarok beszélni, mert ezt az isteni és ma már nálunk az emberi
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törvények is megkövetelik, hanem arról, hogy mi miképpen hasz
náljuk fel a pihenés, a nyugalom napját.

A felolvasott szentige szerint „megvan a szombatja az Isten 
népének'' (9. v.) — csak nem tudunk vele élni. Mózes a tíz- 
parancsolatban kötelezte a zsidó népet a nyugalom napjának 
megünneplésére, az írástudók számtalan apró szabállyal meg
kötötték a megünneplés mikéntjét s így lett a szabad pihenés 
napjából a megkötött rabság napja. Józsué bevezette a nyugalom 
földjére a zsidó népet, de számukra a nyugalom földje — mert 
a bálványimádás, hitetlenség, bűn egymással szembeállította s 
állandó viszályba sodorta őket — a folytonos küzdelem és harc 
földjévé lett. A mai keresztyén ember hivatkozva Jézusnak az 
oltár előtt elhangzott szavaira, — melyekben Ő széttörte a rab- 
bilincseket, melyek a szabadság napját megbéklyózták, „hogy 
Vele együtt mi is bemehessünk az igazi nyugodalomba és meg
nyugodhassunk cselekedeteinktől" (10—11. v.) — félremagya
rázta azokat s az Úr napja felett a bűnös ember akart úrrá lenni. 
Elfordult templomtól, istentisztelettől, az Úr szolgálatától, mert 
csak a saját kényelmét akarta szolgálni s ekkor, mert igazi ren
deltetését megtagadta — nem tudott mit kezdeni a vasárnappal. 
így lett a nyugalom napja az unalom napjává. De hogy unalmát 
elűzze, szórakozást keresett s mert a hétköznapok idegőrlő 
gondjai túlfeszítették idegeit, a vasárnap csak akkor nyújtott 
szórakozást, ha idegfeszültségét még fokozta. így lett a nyuga
lom napjából az izgalmak napja.

I. Izgalmak napja. A legtöbb szórakozási lehetőség, össze
jövetel vasárnapra virradólag van, mert „hiszen akkor ráérünk 
aludni". S vasárnap-délelőtt fáradtan, kimerültén, alusszák mély 
álmukat a lehúzott ablakredőnyök mögött s a templom padjai 
üresen maradnak. — Egy rendőrtiszt barátom beszélte, hogy a 
legnagyobb készültségre mindig éppen vasárnappal kapcsolat
ban van szükség. Az alkohol éppen vasárnapi mértéktelen 
fogyasztása a túlfeszített emberi idegeket oly könnyen nézet- 
eltérésben, ellentétbe, sőt véres verekedésbe hajszolja s a bűnös 
ember, aki úrrá akart lenni az Ür napja felett, valahol a fogház 
rabcellájában kulcsolja össze szabadulást esdve két kezét. — 
„Dehát egy ártatlan kártyajátékot már csak megengedhetünk 
magunknak?" hallom a kérdést. A kis tétek lassanként nagy 
tétekké nőnek, az órák órák után múlnak, az ártatlan kis szóra
kozás elkeseredett harccá válik s mire felpirkad a hajnal, kari
kás szemekkel, sápadt arccal és üres zsebekkel támolyog ki a 
szórakozásra elindult játékos a szobából s ekkor jut vasárnap 
először eszébe az Isten neve, de ekkor is azzal a gondolattal 
kapcsolatban: miként fogunk egész hónapban megélni Istenem?!

Az emberek nagyrésze erre azt mondja: engem ez nem érde
kel, és a vasárnapot a sportnak szentelem. A sportnak?! Képzeld 
el testvérem, hogy egy vasárnap délután egy Mars-lakó eljönne 
szétnézni a földre. Hatalmas embertömeget látna villamoson, 
vagy gyalog özönleni a sportpálya felé, tehát ő is erre venné az
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útját. Mit látna itt. Huszonkét nekivetkőzött ember, két csapatra 
osztva, kétségbeesetten rugdal egy nagy labdát, vagy néha egy
más lábát, ezer és ezer ember pedig ülve vagy állva, esőben, 
szélben, forró napsütésben torkaszakadtából biztatja őket s ha 
időnként a labda begurul annak a három fadarab által épített 
kapunak a nyílásán, akkor a tömeg egyik része ujjong, mintha 
a sorsjegyét kihúzták volna, a másik része pedig rendszerint azt 
a szegény embert szidja becsmérlő szavakkal, aki verejtékes 
homlokkal szaladgál a játékosok között s bírónak nevezik, pedig 
az egész tömeg őfelette ítélkezik folyton. — Vagy reámutassak 
egy boxmeccs felemelő, vasárnapot megszentelő szépségére, 
mikor a vértől borított elalélt ember fölé hajolva — a tömeg 
lélegzetvisszafojtó csöndjében — nem segíteni akarnak, hanem 
kiszámolják, hogy vájjon győztes ellenfele eléggé helyben
hagyta-e a tömeg szórakoztatására. — Testvérem én csak egyet 
kérdezek szerényen: a kimerült idegek vasárnapi kipihenését 
szolgálják-e ezek a sportesemények?

De van végül az embereknek egy tömege, aki — azt 
mondja — szellemi szórakozásra vágyódik. Egy rikító mozi- 
reklám hirdeti a legújabb filmujdonság megjelenését Érzék
ingerlő képek adnak ízelítőt a „szellemi táplálékát" nyújtó élve
zetből, hatalmas betűk hirdetik a varázserővel vonzó szót „csak 
16 éven felülieknek" s azok, akik hétközben oly megindítóan 
panaszkodnak a nehéz megélhetési lehetőségek miatt, most ott 
tolongnak végtelen sorban a jegypénztár előtt s még meg sem 
kezdődött az előadás, már kifüggesztik a táblát „minden jegy 
elkelt". De vájjon lehet-e a hatodik parancsolat megszegésével 
megszentelni és megtartani a harmadik parancsolatot?

Ha rossz idő van, vasárnap nem mész a templomba, mert 
félted az egészségedet, de a kártyaszoba poros, füstös levegőjé
ben ez nem jut eszedbe? A templomi prédikáció rendszerint 
unalmas, a futballmeccs soha? Az igehirdetést rendszerint hosz- 
szúnak találod, az erotikus mozifilmet, vagy megújrázott szín
padi táncot nem találod annak? Testvérem, ne érts félre, nem 
a lelket felüdítő és a kedélyt élénkítő társasösszejövetelek ellen 
szólok, nem a testet edző s az egészséget kihangsúlyozó sportot 
kárhoztatom, nem a kultúrát s szellemi értéket jelentő filmeket 
ítélem el, hanem az emberi ösztönökre építő, izgató, idegeket 
roncsoló vasárnap-megszentségtelenítés ellen emelem fel az Ige 
szavát. Különösen ma, amikor az idegek felett való uralmon, az 
ország belső nyugalmán talán nemzetünk sorsa és jövője fordul 
meg bűn az, hogy a vasárnapok nem a nyugalom, hanem az izga
lom napjaivá lettek, mert nem a hétköznapi munka idegfeszült
sége, hanem a vasárnapok mesterségesen felfokozott idegizgalma 
eredményezi, hogy a huszadik században majdnem minden ember 
ideges.

II. Az idegesség ma egy olyan kórtünet, amelyik kortünet. 
S ha gyógyítani akarjuk e kórtünetet, ne hivatkozzunk reá, mint 
kortünetre, mellyel minden hibánkat, gyarlóságunkat, sőt bűnün-
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ket el akarjuk palástolni. A hivatalfőnök rosszkedvű és kemé
nyen leszidja az alkalmazottját „hja ideges"; a férj bosszankodva 
tér haza a hivatalból s megbántja az őt hűséges szeretettel haza
váró feleségét „nem lehet csodálni ideges"; az asszony össze
különbözik egy csekélység miatt a barátnőjével „dehát annyira 
ideges" stb. stb. Talán nem is az idegesség, más itt a baj, a 
saját személyünknek túlságosan előtérbehelyezése, elnézni vagy 
megbocsátani nem akarás, egyszóval így nevezhetném: önzés.

Vannak, akik szellemi, lelki narkózissal próbálják gyógyí
tani. A cél fásultsággal, nem törődömséggel venni mindent, ami 
az életben idegesítheti az embert. A struccpolitika egyik neme 
ez, nem nézni szembe a veszéllyel, mely reánk vár, nem próbálni 
elkerülni a bajt, hanem nem venni tudomásul. Közügyek, egy
ház, haza sorsa, csak nem fogom magam miattuk idegesíteni! 
Közönbösen venni, hogy talán teljes anyagi összeomlás fenye
get, talán súlyos betegség csíráját hordozom testemben, talán 
gyermekem a züllés útjára tért, talán még mindenen lehetne erős 
hittel és kemény kitartással segíteni, de így kényelmesebb, nem 
idegesítem, nem töröm magam miatta, hamis mesék áltató leve
gőjével veszem magam körül, tudom, hogy nem igaz, de olyan 
jól esik elhinni őket s a valósággal nem merek szembeszállni. 
Tudod, hogy hívják ezt a módszert, mely biztos pusztulást jelent: 
hazugság.

Sokan szembenéznek vele, betegség az idegesség, tehát gyó
gyítani kell. Olvasgatják az orvosi könyveket, kapják a jó taná
csokat, szedik az idegcsillapító orvosságok tömegét, majd követ
kezik az idegszanatórium s végül az elmegyógyintézet vasrácsos 
ablakán keresztül egy borzalmasan kacagó élő-halott arc tekint 
reád. Igen testvérem, mert azt hitted, hogy ez a betegség csak 
testi, nem, a főgyökere a lélekben van s úgy hívják minden bűn 
forrása: a hitetlenség. — Önzés, hazugság, hitetlenség mind bűn, 
bűn, mert az idegességnek a legbiztosabb gyógyszere az álta
lunk, a huszadik század embere által félretett, lemosolygott, ki
gúnyolt ige.

III. Az ige olyan mint egy lelki röntgen „nincsen oly teremt
mény, amely nyilvánvaló nem volna előtte" (13. v.). De nemcsak 
meglátja a bűnt, hanem fel is veszi vele a harcot „élő és ható, 
és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és lélek
nek, az izeknek és velőknek megoszlásáig" (12. v.). Nemcsak fel
ráz a bűn fásultságából, hanem mint a mérget, mely teljesen 
átitatta testünket és lelkünket, igyekszik nehéz és fájdalmas úton 
eltávoztatni, vagy legalább az erejét megtörni s a bűn halálos 
betegségéből felépülő embernek szívében meghal az óember és 
megszületik az újember. Láttál már embert, aki a legnagyobb 
megpróbáltatások idején is oda tudja helyezni aggodalom, ide
gesség nélkül életét az Isten kezébe; láttál már embert, aki súlyos 
betegség keresztje alatt roskadozik s tud szelíden mosolyogni s 
áldani azt az Istent, aki e megpróbáltatásra méltóvá tette; láttál 
már embert, aki szemében a könny harmatcseppjével, de szívé
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ben belenyugodva az Isten akaratába tudja gyermeke koporsó
jánál imádkozni: „az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az 
Úrnak neve!“ (Jób 1, 21.) Ezek az ige által újjászületett emberek.

Befejezésül elmondom egy ilyen ige által újjászületett em
ber élettörténetét. — Bodelschwingh Frigyesnek hívták. Édes
apja porosz államminiszter s az előkelő, gazdag fiatalember nem 
tudja megtalálni élethivatását. Először katona, majd jogot hall
gat, később gazdálkodik. Ekkor történt, hogy egy vasárnap 
átmegy a szomszéd faluba az aratáshoz munkásokat fogadni. 
Mikor a faluba ér, a lakosság nagy része a templomban van, 
erre ő nem tud mást tenni, minthogy odakötözi lovát egy fához 
és betér az Isten házába. Éppen az igehirdetésre ér be s az ige 
szavai szíven ütik. A lelkész arról beszél, hogy Isten munkásokat 
vár az ő aratásába. Ügy érzi ez egyenesen neki szól s ő, aki 
munkásokat ment fogadni beszegődik az Úr arató munkásai 
közé. Rengeteg szenvedésen és megpróbáltatáson megy keresz
tül, de nyugodtan, Istenben bízó lélekkel fogadja a csapásokat. 
Mint falusi lelkész végigszenvedi az élettel való mindennapi küz
delem nehézségeit, négy évig mint tábori lelkész teljesít halálos 
veszedelmek között szolgálatot, 1868-ban 12 nap alatt mind a 
négy gyermekét elveszíti, élete végén szélhüdés éri, de tolható 
karosszékében továbbvégzi hatalmas építő munkáját. Mikor 
1910-ben behunyja szemét, három részből álló nagy intézetében 
7000 felül van az epileptikus, munkaképtelen, gondozásra szorul
tak száma, a lelkészek, diakónusok és diakonisszák seregén felül, 
akik mindnyájan könnyes hálaimájukba foglalták a jó öreg 
Bodelschwingh atya nevét, aki sokaknak lett atyjuk a Krisztus
ban.

Testvérem azt kérdezed: mit cselekedjél? Ma is vasárnap 
van. Délután gyújtsd össze talán a mindennapi kenyér miatt 
idegeskedő, talán a harctéren lévő fiad miatt aggódó háznépedet 
az asztal köré, nyisd fel a kopott öreg családi bibliát, szálljon 
fel ajkatokról egy ének, szívetekből egy ima és úgy fogod érezni 
újjászületett a szíved és a családi életed, mert otthont talál benne 
a béke, a nyugalom, a boldogság, mert örökre otthont talál 
benne a testté lett ige: Krisztus! Ámen.

Szentháromság 18. vasárnap.
Hit és jó cselekedetek.

Jakab 2, 10—17.
Ének: 437.

Kedves Testvéreim! Szentpétervár, ma Leningrád, gyönyörű 
stílusú, hatalmas templomában, az Izsák székesegyházban, ame
lyik most vallásellenes múzeummá van átalakítva, a plakátok 
és Istent gúnyoló képek között van egy, amelyiken — mert az 
ellenségeink szokták a legőszintébben a szemünkbe mondani az 
igazságot — egy megdöbbentő vád nyilvánul meg a mai kérész- 
tyénség képmutatásával szemben. Ezen a képen a ködös háttér-
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ből egy templom körvonalai bontakoznak ki, melynek Istent- 
dicsőítő tornya a fellegekbe nyúlik, de a kapuja be van zárva. 
S a bezárt kapu előtt emberek gyülekeznek, testük kilátszik ron
gyos ruhájuk foszlányai közül, beesett, sovány arcukon az éhség 
tükröződik s a téli alkonyaiban a bezárt kapu előtt a templom 
bejáratának hideg kövezetén a fáradságtól, éhségtől és hidegtől 
elaléltan feküsznek saját testük melegével melengetve egymást 
s míg a dermesztő téli szél végigkorbácsolja kékrefagyott mez
telen testüket, odafenn csendesen megindul a hóesés s a hó- 
pelyhek lassanként mindent betemetnek, mint egy fehér halotti 
szemfedő. Testvéreim ez a kép vád, vád a mai képmutató keresz- 
tyénséggel szemben, mely templomokat épít égbenyúló tornyok
kal, hogy bebizonyítsa a maga hitét Istennek, de ugyanakkor 
bezárja a templomnak, nem, a szíve templomának ajtaját a nyo
morgók, éhezők, elpusztulok jajkiáltása elől s megtagadja cse
lekedeteivel azt, aki az önfeláldozó szeretet nevében jött le erre 
a földre s akinek keresztje ott van minden templom oltárán, 
megtagadja Krisztust.

I. A törvény egysége. Azt mondhatná valamelyik biblia
olvasó testvérem, hogy talán nem elég világos e kettőnek egy
máshoz való viszonya: hit és jócselekedetek. Hiszen a két nagy 
apostolnak Pálnak és Jakabnak is eltér egymástól a véleménye 
e kérdésben. Pál azt mondja az Efezusi levél 2, 8—9. versében: 
„kegyelemből tartattok meg, hit által, és ez nem tőletek van, 
Isten ajándéka ez; nem cselekedetekből, hogy senki ne kérked
jék." Viszont Jakab apostol a felolvasott szentige 17. versében 
ezt mondja: „ . . . a  hit is, ha cselekedetei nincsenek megholt ő 
magában." Látszólag mintha ellentét lenne e két szentírási hely 
között, a valóság azonban az, hogy csupán más szemszögből 
nézik ugyanazt a kérdést, de nézetük teljesen azonos. Ambrózius 
a nagy egyházi atya oldja meg ezt a látszólagos ellentétet a 
legegyszerűbben, mikor így szól: „a jóakaratnak és az igaz 
cselekedetnek szülője a hit." Vagy hogy egy jól ismert szent
írási helyre utaljak: halott az a fa, amelyik szükségszerűleg nem 
terem gyümölcsöt, viszont gyümölcs természetszerűleg csak fán 
teremhet. Pál a fát a hitet, Jakab a gyümölcsöt, a jócselekedete
ket nézi, de mindketten tudják jól, hogy a fa és a gyümölcs, 
a hit és jócselekedetek elválaszthatatlanul összetartoznak, hiszen 
a törvény egységes, mert alkotója is egy, az Isten.

így jutunk el felolvasott szentigénk első verséhez (10. v.): 
„ ...m ert, ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy 
ellen az egésznek megrontásában bűnös." Ha valaki megöli a 
hit parancsát, az megsemmisíti a fa gyümölcsét, a jócselekedete
ket is. Ezt bizonyítja ama szerencsétlen ország sorsa is, melyben 
most honvédeink élet-halálharcot vívnak: Oroszország. Meg 
akarták ölni a hitet és vele pusztult az erkölcs, a szeretettől 
áthatott cselekedetekben gazdag élet.

Az Izsák székesegyházról beszéltem az előbb. Megdöbbentő 
az a kép, amelyik az ember elé tárul, mikor átlépi ennek a csodá



latos templomnak küszöbét, melyről valamikor oly sok alázatos 
térdeplő ember fohásza szállt fel az Istenhez. A templom hatal
mas kupolájáról egy inga csüng alá a templom padozatáig, 
melyen egy köralakú bekeretezett területen az égitestek elhelye
zése látható s ez inga akarja szemléltetőleg megmagyarázni a 
föld napkörüli keringésének törvényét s megakarja semmisíteni 
e törvény alkotójába vetett hitet, tudást kínálva helyette cse
rébe. — A templom, illetve múzeum sok megdöbbentő látni
valója közül különösen két üvegkoporsó hívja fel az ember 
figyelmét. Az egyikben egy szerzetes öltözetű, hosszú szakálú 
öreg ember elég épen maradt holtteste látható. Ez az ember a 
görögkeleti orosz egyház tanítása szerint szentéletű ember volt, 
ezt bizonyította épen maradt holtteste is, melynek lábainál a 
cári Oroszország idejében annyi hívő lélek ájtatoskodott. Most 
melléje helyeztek egy másik üvegkoporsót, melyben egy messze 
északról származó lapp házaspár szintén épen maradt holtteste 
fekszik. Az ottani temetkezési szokások szerint egy fa kivájt 
törszében jég közé temették e két holttestet, ahol érintetlenül 
megmaradt, majd egy légmentesen lezárt üvegkoporsóba áttéve 
megőrizték az elporladástól. E két koporsó egymásmellé helye
zése nyilvánvalóvá akarja tenni, hogy szentek nincsenek, mert 
e lapp házaspár — akik pedig szenteknek nem voltak mond
hatók — holtteste éppen olyan érintetlenül megmaradt, de 
tovább megy e felvilágosító tanítás, mikor végeredményként 
minden csoda tagadását akarja ezzel alátámasztani. — S ami 
végül a legcinikusabb felfogásra vall. A templom ikonosztázán 
(a görög keleti templomok oltára) a négy ősatyának Ábrahám, 
Izsák, Jákob és Józsefnek emberi nagyságot felülmúló, csupa 
arany és drágakőből megalkotott alakja felett egy hatalmas 
kereszt látható a megfeszített, töviskoronás Krisztussal, aki 
ellenségeiért is imádkozó, megbocsátó arccal tekint le a meg- 
szentségtelenített templomba s Vele szemben egy óriási márvány- 
szobor, amelyiknek gúnyos arca a győztes megvető fölényével 
tekint a Megváltó arcába, — ez Lenin szobra. Meghalt a hit, 
nincs csoda, legyőzetett Krisztus — ez ennek a templomnak bor
zalmas prédikációja.

De mi lett ennek a következménye? Meghalt a hit, meg
haltak a cselekedetek is, mert a törvény egységes. Felolvasott 
szentigénk következő versében a hatodik parancsolatra utal. 
A hit és erkölcs elszakíthatatlanul összetartozik. Ezt hirdeti a 
bolsevista házassági rendszer is. —- Kopott épületben, melyet 
mindenütt vastagon borít a szenny, mindenből kiábrándult el
fásult arckifejezésű egyenruhás hivatalnoknők ülnek. (Általában 
a hivatalok legnagyobb részét nőkkel töltik be.) Megjelenik előt
tük két egybekelni akaró. Rongyos, piszkos ruhájú munkás em
berek, arcukon ugyanaz a közömbösség, fásultság látszik. A 
férfi keze egy kétes tisztaságú rongyba van beburkolva, de sérü
lésével nem törődik senki, ő maga sem, mintha az egész élet 
közönyös volna számára. A tisztviselőnő mond valamit s erre
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mindketten előveszik igazolványaikat, beleütnek egy-egy pecsé- 
tet _és a házasság meg van kötve. Tanuk szükségtelenek, anya
könyvi bejegyzés fölösleges és sehol-sehol a két lélek boldog 
egymásratalálásának még egy halvány sugara sem fedezhető fel, 
de minek is. Ha holnapra megunja valamelyik a két fél közül 
a házassági köteléket, csak eljön a szomszéd irodahelyiségbe és 
beleütnek igazolványába egy másik pecsétet — és a házasság 
felbontatott. Nincs hit, nincs erkölcs sem. Nincs eskü, nincs házas
ság sem.

S a bűn útján nincsen megállás. Egyik bűn összetartozik a 
másikkal, mint ahogy egyik törvény összefügg a másikkal. Nincs 
házasság, nincs családi otthon, hát ki érez akkor felelősséget a 
gyermekkel szemben? Sovány, rongyos, csapzott hajú gyermek
csapatok, mint éhes kóbor állatok csatangolnak a városok utcáin, 
keresve a prédát, amire reárontanának. Ölni (11. v.) is tudnának 
egy darab kenyérért. Ha érettük nem érez senki felelősséget, 
miért érezzenek ők más élete, vagyona iránt?! De mikor egy 
külföldi hölgy megszánt egy ilyen elvadult gyermeket s kézi
táskájába nyúlva egy zsemlyét nyújtott oda neki, a két lesová
nyodott kéz ragadozó szerűleg kapott a zsákmány után, az éhes 
száj eltorzult az evés gyönyörétől s a szemében két ragyogó 
könnycsepp jelent meg. — A hit és jócselekedetek összetartoz
nak. Megölték a hitet, meghalt a jócselekedet is s koporsójára 
ráhullott mint temetési gyászzsolozsma két ragyogó gyermeki 
könnycsepp. Ez a két könnycsepp temet, ez a két könnycsepp 
vádol, ez a két könnycsepp elítél.

II. Ítélet. Felolvasott szentigénk két következő verse az 
ítéletről szól (12—13. v.). Mert, aki csak egyet is megszegett e 
parancsolatok közül, a törvény egységét szegte meg s reá ítélet 
vár. ítélet! Dehát mi lesz akkor? Hiszen nincsen senki, aki vala
melyik parancsolatot s vele a törvény egészét meg ne szegte 
volna! Kicsoda menthet meg az ítéletkor?! Egyedül: Krisztus. 
Ezért mondja az Ágostai Hitvallás XX. cikkelye: „ .. .s a já t  cse
lekedeteink nem engesztelhetik meg Istent, sem bűnbocsánatot, 
vagy kegyelmet és megigazulást nem érdemelnek ki, hanem ezt 
csak hit által érjük el, ha t. i. hisszük, hogy Isten minket kegyel
mébe fogad a Krisztusért. . .  Aki tehát azt hiszi, hogy cselekede
teivel érdemli ki a kegyelmet, az megveti Krisztus érdemét és 
kegyelmét és Krisztus nélkül csupán emberi erőkkel keresi az 
utat Istenhez, holott Krisztus azt mondotta magáról János 14, 6. 
versben: Én vagyok az út, az igazság és az élet.“

Dehát, ha csak hit által nyerhetünk irgalmasságot az ítélet
kor, akkor miért mondja a 13. vers: „ . . .  az ítélet irgalmatlan az 
iránt, aki nem cselekszik irgalmasságot; és dicsekszik az irgal
masság az ítélet ellen." Az irgalmasság, vagyis a jócselekedet 
sohasem lehet érdemszerző cselekedet, hanem legfeljebb termé
szetes feltétele az isteni irgalom hittel való keresésének, mint 
a Miatyánk ötödik kérése is mutatja: „bocsásd meg a mi vétke
inket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vét
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keztek" (Máté 6, 12.). Hiszen nem is kívánhatjuk, hogy az Isten 
velünk szemben irgalmas legyen és megbocsássa a mi számtalan 
bűnünket, amit ellene elkövettünk, ha mi nem akarjuk ember
társainkkal szemben az irgalmasságot gyakorolni, amint erre 
Jézus az irgalmatlan szolga példázatában tanít (Máté 18, 21—35). 
De az emberekkel szemben való irgalmasság egyúttal hála az 
Isten végtelen irgalmasságáért, amelyet nap-nap után tapasztal
hatunk. Ezért mondja Jézus a hegyi beszédben: „úgy fényljék a 
ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jócselekede
teiteket és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat." (Máté 5, 16.) 
S végül ne felejtsük el, hogy nem az irgalmasságot tevő dicsek
szik az ítéletkor jó cselekedeteivel, mert hiszen akkor nem szíve 
sugallatára, hanem számító ravaszságból cselekedett jót, hanem 
maga a jóttevő által elfelejtett „irgalmasság", azok akikkel 
szemben az irgalmasságot cselekedte vonulnak fel mentőtanuk
ként, amint erre Jézus az „utolsó ítéletiben reámutat (Máté 
25, 31—46).

III. Akadályok a kegyelem elnyerésében. A felolvasott szent
ige utolsó négy versszakában (14—17. v.) is ez „utolsó ítélet" 
visszhangja tükröződik és kemény szavakkal ítéli meg a mai 
szemforgató, képmutató keresztyénséget. Ez a keresztyénség 
magát Krisztusról nevezi, de azokat az akadályokat, melyek őt 
Krisztustól elválasztják elhárítani nem is akarja. Dehát mik ezek 
az akadályok? Legtöbbször a kapzsiság, a földiek túlzott sze- 
retete, ami miatt eljátsszuk földöntúli értékeinket. Gondoljunk 
a hegyi beszédben a „kincsek gyűjtéséről" szóló pár versre 
(Máté 6, 19—21), vagy „a gazdag ifjú" történetére, melyet az 
oltár előtt olvastam fel (Márk 10, 17—27). De lehet kényelem- 
szeretet, amikor a magunk kényelmét nem vagyunk hajlandók 
feláldozni azért, hogy másoknak ügyeik elintézésében, gondjaik 
eloszlatásában segítségére legyünk. Lehet gyávaság, mikor nem 
merünk valakinek érdekében az ellentétes véleménnyel szembe
szállni, mert attól félünk, hogy ezáltal helyzetünket, előrehala
dásunkat kedvezőtlenül fogjuk befolyásolni. Egyszóval így 
nevezhetném a Krisztusban megjelent kegyelem elnyerésének 
akadályait: önzés, más szóval bűn.

S milyen ürügyekkel szoktuk mi képmutató módon ezt a 
rút önzést elpalástolni? „Magamnak sincs" jelenti ki az úgy
nevezett keresztyén ember kétségbeesett, sajnálkozó képpel, 
mikor a már talán több nap óta éhező koldus kopogtat ajtaján 
s utána — jó étvággyal fogyasztja el gazdagon elkészített 
vacsoráját. „Adjon más" hangzik a lázító szó a másiknak ajkán 
s ráhárítja a felelősséget az államra, egyházra, társadalomra, 
vagy egyes egyénekre, akiket külön is vádolólag kiemel s azt 
hiszi ő ezáltal mentesül az ítélet alkalmával feléje hangzó vád 
alól. „Úgysem becsülik meg" szól a harmadik s gúnyos fölé
nyességgel reámutatva a meg nem becsült ajándékokra, a korcs
mákban elúszott koldusfillérekre a nyomorgó fölött kimondott 
általánosított ítélettel akar kimenekülni az örök bíró ajkáról el



hangzó ítélet elől. De mi lesz majd akkor, ha felzúg a végítélet 
harsonája e képmutató keresztyénség felett s letépve a hazugf 
ürügyek kétszínű palástját odaállítja teljes meztelenségében az 
ítélet mérlegére azt, aki nevét hordozta, de szellemét meg
tagadta, odaállítja az ítélet mérlegére Krisztus az embert?!

Egy képpel kezdtem és egy képpel szeretném be is fejezni 
igehirdetésemet Volt egy festő, aki megfestette a keresztyén 
ember életútját s az út két oldalán odaállította a rongyos ruhájú 
koldusokat, az éhező gyermekket, az élet elesettjeit, de mind
egyiknek egyforma arcot festett: a Krisztus arcát Ezzel arra a 
nagy igazságra mutatott reá; lásd meg nemcsak a templom 
oltárán a hit szemével az éretted meghalt Krisztus arcát, hanem 
halld meg az irgalmas szeretet szívével az élet nyomorultjainak 
kérő ajkán feléd hangzó s egykor feletted ítéletet tartó Krisztus 
szavát. Nehogy az ítéletkor majd elhangozzék feletted, felettem 
e szó: „...m egm érettél és könnyűnek találtattál!" Ámen.

Dr. Weiszer Elek 
miskolci vt. lelkész.

B ölcső től a  koporsóig.
Visszamegyek . . .  hazamegyek!

(Aratási hálaadó ünnepen.)
Lukács ev. 15, 17—20.

Énekek: 2, 522.
. . .  A tékozlófiú magábaroskadtan, lezüllötten, idegen mező árok

partján ül, és fáradt fejét a két tenyerébe hajtva — hazagondol! Kisírt 
szemei előtt régi emlékek aranyzuhataga vonul el. Elmúlt idők csodálatos 
délibábja ereszkedik alá a nagy pusztaságra s megjelenik előtte a régi 
atyai ház, amelynek ambitusán megtette a legelső lépéseket. . .  majd kitárul 
előtte a széles, nagy udvar, amelynek egyik szögletében valamikor régen 
homokvárakat építgetett apró gyermekkézzel. A szeme már ekkor meg
telik könnyel, a lelke meg lassan felszakadozó sóhajjal.

. . .  Azután benépesül a ház! Nyári napszállta után az esti szürkület
ben megérkezik a ház ura. Fáradtan, porosán bekopogtat az otthonmaradt 
testvér s az öreg béresekkel, meg a gyermekarcú bojtárokkal körülülik a 
terített asztalt.

. . .  Mindezt kétségbeejtő magányában, messzire szakadt árvaságában 
is újra látja a tékozlófiú. És látja, azt a jelenetet is, aminek otthon annyi 
százszor tanúja volt: Az apa kezébeveszi, felemeli a kenyeret és ünnepé
lyesen, szertartásosan szelni kezdi az életet házanépének! ...

Ez a látomás egész lelke mélyéig megrázza a tékozlófiút. Nem bír 
tovább nyugalmat erőltetni magára, felpattan ültéből és kiszakad belőle 
áttüzesedett nagy elhatározása: Visszamegyek! Hazamegyek az én atyám
hoz! Nem állhat elibém sem a távolság messzisége, sem pajtásaim ölelő, 
marasztaló karja, sem a szégyenkezés égető pírja! Visszamegyek! Haza
megyek az én kenyeret osztogató édesapámhoz!

. . .  És felkelvén elméne!
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Testvéreim! Erről a tékozlófiúról mi sok rosszat elmondhatunk és 
bizonyosan el is mondottunk már. És méltán. Nagyon ráillik, ha megemle
getjük, hogy milyen mélyre süllyedt és egészen kivetkőzött gyermeki 
mivoltából. Oda mert állni jussát követelő gonosz beszéddel az apja elé: 
Add ki az örökségemet!. . .  Bizony elmondhatjuk róla, hogy már ekkor 
últalverte az édesapja szívét és megtiporta a IV. parancsolatot. Nagyon 
ráillik, hogy hálátlan volt. Könnyelműen elmuzsikáltatta, elprédálta azt 
az örökséget, amelyhez szüleinek talán véres verejtéke, életüket felőrlő 
kemény munkája tapadt. Léha, könnyelmű volt, akit céda társasága jobban 
kielégített, mint a családi otthon tiszta levegője, békés csendje. Lesűlyedt 
egészen a disznók vályujáig, a nyomorúság legfenekére és nem borzadt meg 
önmagától, hogy megútálja nappalait és éjszakáit!

Igen, egészen jogosan sok minden rosszat elmondhatunk a tékozlófiú. 
ról, — de egyet mégis meg kell adni, még ezen az eltorzult emberi arcon 
is meg kell látni a szépség egy téveteg sugarát! Nézzétek, amikor a té
kozlófiúnak eszébejut az atyja kenyérosztó keze, egyszerre lebírhatatlan 
vággyal vágyakozik haza és a megindultság remegő hangján belekiáltja a 
pusztaság hallgató, nagy csendjébe: Felkelek és elmegyek az én atyám
hoz . . .  Felkelek és hazamegyek!. . .  Azután végignéz önmagán és önmagát 
elítélő nagy bűnbeismeréssel szól: Pedig én nem vagyok méltó, hogy 
megint fiának hivattassam!. ..

. . .  Meglátja az apja kenyérosztogató kezét és ez a látomás egyszerre 
más embert, új embert farag belőle. Kemény csapásokkal töri össze egész 
átokverte múltját, kitépi magát gonosz cimborák ölelő gyűrűjéből, legyőzi 
álszemérmességét és a bűnbánat tépett, rongyos darócköntösében elindul 
haza, hogy még egyszer, még egyszer megcsókolja az édesapja kenyér
osztó kezét.

Ünneplő Testvéreim! A mai ember, vagy mi mindnyájan lehetünk száz
szor különbek mint ez a példázatbeli tékozlófiú, de most mégis úgy látom, 
hogy ebben a jelenetben a tékozlófiú mindnyájunk fölé emelkedik és fej
jel magasabb lesz mindannyiunknál.

Gondoljatok csak arra, hogy az örökkévaló Isten minden esztendőben 
megmutatja nekünk is kenyérosztogató kezét, mezőinkre ráhullatja meg
tartó szeretetének kalászcsodáit, ősidők hajnalán feljegyezte a szivárvány 
magas égi hídjára azt a szent ígéretét, hogy míg a föld lészen, vetés és 
aratás soha meg nem szűnnek — és azóta emberek szörnyű bűne, pártütő 
gonoszsága felcsaphat az égig, felkavarhatja a tengerek mélységét, de 
Isten állja ígéretét... vetés és aratás meg nem szűnnek!... Ezért énekel
hettük mi is az aratási hálaadó éneket: Letarolva a mező, az áldás be- 
gyüjtve!

És vajjon mit vált ki a mai emberből, mit vált ki belőlünk az Isten 
kenyeret osztogató kezének meglátása? . . .  Kivált egy csomó irigységet, 
mert a másiknak több jutott, vagy fehérebb jutott a mindennapi kenyérből, 
mint nekem. Kivált egy csomó önzést, mely jóllakottságában nem látja 
meg a mellette didergő nyomorúságot, mely könnyedén feledi az igazsá
got, hogy Isten a szegények kenyerét a gazdagabbak kosarába tette. Amott 
kivált valami kárhozatos elbizakodottságot, mely a halál árnyékának völ
gyében járva is botorul így beszél: Egyél, igyál én lelkem, sok esztendőkre 
eltett javaid vannak. Kivált vad tivornyákat, féktelen, lázító dőzsölést,



mindig többet kívánó s éppen ezért mindig elégedetlen telhetetlenséget. 
És kivált borzalmas polgárháborúkat, véres forradalmakat — de hol pen
díti meg a szívek mélyén azt a húrt, mely olyan elemi erővel felzengett 
a tékozlófiú szívében: Felkelek és elmegyek az én atyámhoz!? Mutassá
tok meg azt az embert — hadd örüljön a szívem — akit az aratás áldása, 
mezőink kenyértermő csodája visszafordított az Istenhez!? Mutassátok 
meg azt az embert, aki megszegte családjának az új termésből sütött ke
nyeret — és azután elsuttogta megtérése szavát: Felkelek és elmegyek az 
én atyámhoz!... Visszatérek az Istenhez, hitetlen, gőgös, pártütő lázadó
ból ismét fia leszek, engedelmes gyermeke leszek. . .  hazamegyek! Mutas
sátok meg ezt az embert! Még falun sem lehet megtalálni, pedig ott kézzel 
foghatóan mindenki az aratás áldásából él egy egész álló esztendeig. Mi, 
készpénzfizetéses, városi emberek meg éppen úgy gondolkozunk, hogy 
aratási hálaadó ünnepet tartani, imádságos ajakkal Isten elé járulni, csak 
a falusi eklézsiák csizmás parasztjainak dukál. Ki gondolkozik ma a Luther 
leikével, aki azt mondotta egyszer: „Mit használna néked, ha aranyból lenne 
a házad, aranyból a széked, színaranyból a szobád pádimentuma. . .  mit 
használna, ha olvadt arany hömpölyögne a folyók medrében és táplálnák 
az aranytenger öbleit, — de nem volna kenyered . . .  egy karéj sem . . .  egy 
falat sem!“ Igen, mit érne a városi csillogás, a komfortos lakásod, a köny
veid, a muzsikaszó, a divatos ruhád, a drága ékszereid, ha nem volna ke
nyered, a szó szoros értelmében vett: kenyered!?

Eszedbe jut-e legalább néked, hogy az asztalodra helyezett kenyér 
tulajdonképpen egy csodálatos hivogatás, égi üzenet szíveden kopogtató 
szava: Kelj fel és térj vissza! Térj vissza a te kenyeret osztogató Atyádhoz!

A tékozló fiú meghallotta és megcselekedte ezt! Ezért kezd különb 
lenni, nagyobb lenni a mai embereknél!... Nem tudom mireánk még med
dig kell várni az élő Istennek, mennyei Atyánknak?

Pedig külső helyzetünk mennyire hasonlít a tékozlófiú helyzetéhez! 
Tudjátok-e, hogy Németország nagy városaiban házról-házra járva ösz- 
szegyüjtik a mosadékot, hogy kivonják belőle és újra emberi táplálékká 
tegyék a benne található zsírt. Íme szóról-szóra beteljesedett sorsunk: a 
tékozló emberiség elérkezett a disznók vályújához, mint egykor régen a 
tékozlófiú!. . .

Hátha még arra gondolunk, hogy a tékozlófiú megrendülve, mély 
bünbánatra indult, mikor atyja kenyérosztó kezére gondolt. Búsan hajtja 
le fejét és szól: Én nem vagyok méltó! — Nem vagyok méltó arra, hogy 
megint kenyeret szeljen nekem édesapám keze!

A mai ember pedig számbaveszi ezidei termését és így szól: Meg
dolgoztam érte! Kiverekedtem magamnak a kenyeret! Verejtékem hintette, 
munkám takarta, két kezem ereje aratta — megérdemeltem! Rendelkezem 
vele! Az aratás áldásának jövödelmét arra használom, amire akarom!... 
Büszke önhittségünk nem ajándéknak, hanem ragadománynak tekinti az 
Isten áldását.

Mennyire másként gondolkoztak azok a régi evangélikusok, akik az 
aratási hálaadó ünnepről nem tudtak addig hazamenni, amíg gyónásuk 
után oda nem térdepeltek az oltár lépcsőjére .és el nem mondották törö- 
delmük alázatos szavát: Én nem vagyok méltó! Nem vagyok méltó az 
aratás áldására!

489
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Testvéreim! Egy hét óta mi is tudtuk, hogy ma aratási hálaadó ünne
pet tartunk. Egy hét óta tudtuk, hogy ebben a kenyérszűk világban, ami
kor országok népe küzd az ínséggel, mi hálát adhatunk azért, hogy újra 
adott kenyeret az Isten!

Valljátok meg: hányán gondoltatok arra, hogy ennek a mai isten- 
tiszteletnek a koronája éppen az lenne, amikor hálaadásunkat a törödelem 
szavával fejeznők be: Én nem vagyok méltó! Nem vagyok méltó arra a 
kenyérre, amit nékem adtál — Uram!...

A tékozlófiú m egtette!... Mennyire kimagaslik közülünk ez a leron
gyolódott, szánalmas ember, ez az öszetört lélek! Íme előttünk jár a hála
adásban, az igazi hálaadásban!

Visszamegyek — hazamegyek az én mennyei Atyámhoz!
Hazamegyek és megvallom neki: Atyám, én nem vagyok méltó a te 

áldásodra!
Ez legyen a mi hálaadásunk!

Nagy Miklós
zalaegerszegi lelkész.

Uram! taníts minket imádkozni!
(Tanévnyitó istentiszteleten.)

Énekek: 496, 298.
Lukács 11, 1.

Szeretett Testvéreim! Édes Fiaim és Leányaim!
Amikor beiratkoztam a theológiára és elsőéves társaimmal beültem 

a tanterembe a legelső órára, — mindnyájan azt vártuk, hogy a tanár úr 
előadása kezdetén szép szóval üdvözöl majd bennünket, mint a theológia. 
új hallgatóit... Megnyílt az a jtó .. .  belépett a professzor úr . . .  (D. Dr. 
Prőhle Károly) megállt előttünk a katedránál, azután jó mélyen a sze
münkbe nézett és így szólt „Uraim! Nem imádkozó evangélikus keresztyén, 
az contradictio in adiecto!“ . . .  Ez a latin szállóige pedig magyarul ennyit 
jelent: Nem imádkozó evangélikus keresztyén, az fából vaskarika! Lehe
tetlen! Abszurdum! a szép szavú köszöntésből pedig nem lett semmi, mert 
a professzor úr a fenti kijelentés után mindjárt bele is kapott a magya
rázatba.

De mi megértettük a tanárunkat. Lám, mind a mai napig nem felej
tettem el szavát! A munkábaindulás percében azt kívánta a lelkünkre kötni, 
hogy imádság nélkül hiábavaló lesz minden mi serénykedésünk és buzgó- 
ságunk, nem megyünk semmire sem. Imádság nélkül olyan az evangélikus 
ember minden nagy igyekezetével, mint a szárnya szegett madár, mint 
a rabgólya Arany János szép énekében. Vergődik csak, de nem tud repülni, 
nem tud a magasságokba emelkedni. Imádság nélkül jaj az evangélikus 
embernek! Ezért csendül felénk a szentigéből sürgető figyelmeztetésként 
ez a felsóhajtás: „Uram, taníts minket imádkozni!11

* * *
fgy, az iskolai esztendő elején általában kétféle diák indul új mun

kára. Az egyik csoport erősen fogadkozik, nagy ígéretekkel ígéri és kemé
nyen elhatározza, hogy ebben az iskolai évben majd minden másként lesz, 
nem lankad meg sem a szorgalomban, sem az engedelmességben, jobb lesz
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a bizonyítvány, több lesz a tudás, dolgozatíráskor nem csapják be a taná
rukat, hanyagságukat nem mentegetik hazugsággal. Közületek is hányán 
indulnak most el ilyen reménykedésekkel. Magukban mondogatják: Meg
feszítem minden erőmet, majd megmutatom én az idén, hogy ki vagyok!... 
A vidékiek búcsúzásukkor még az édesanyjuknak is így fogadkoztak: Ne 
búsuljon édesanyám, az idén csak dicséretet hall rólam !...

De mindez a sok „fogadkozás11, „elhatározás11 és „reménykedés11 jégre 
írt írás, hiábavaló önámítás, könnyelmű ígéret csupán, ha szakadatlanul 
nem tápláljátok imádsággal! Mert ami a virágnak a harmat, az evangélikus 
diák reménységére az az imádság! Harmat nélkül elfonnyad a virág, — 
imádság nélkül odalesznek a nagyhangú ígéretek és minden szent elhatáro- 
zástokat összetöri a Sátán. Szakadjon fel hát a ti szívetek mélyéből is a 
könyörgés: Uram, taníts minket imádkozni!

Vannak azután olyanok is, akik szívszorongva indulnak el. Lehajtják 
a fejüket és nagy búsan mondogatják: Tavaly is milyen nehéz volt! Alig- 
alig bírtam! Mi lesz az idén?... Még nehezebb lesz!... Semmi sem sike
rü l! ... Szégyenkezve kell majd megállanom szüleim előtt, rokonaim 
előtt. . .

Honnét vegyenek bátorítást ezek a csüggedezők?. . .  Kitől kapnak 
erőt az erőtelenek? . . .  Van-e más mód, mely a megfáradtakat és a meg- 
terhelteket nekilendíti a diadalmas küzdelemnek, mint az imádság?! Mert 
az imádság erő! Azért, taníts minket Uram imádkozni!

Ugy-e hallottátok már, hogy Luther így okoskodott: Ma sok dolgom 
lesz, több, mint tegnap, ma többet kell hát imádkoznom!

Luther tudta, hogy az imádság ideje nem kárbaveszett, nem eltéko- 
zolt idő, hanem áldott befektetés. Az imádság erőgyűjtés, olyasvalami, 
mint amikor a malmok előtt lezárják a zsilipet, egész éjjelre megáll a 
nagy kerék; nem mozdul semmi, csak gyűjtik a vizet, de reggel aztán 
annál nagyobb erővel lendül a legkisebb kerék is!

Lássátok az evangélikus diák életében is ilyennek kell lenni az imád
ság óráinak. Erőt gyűjtő, erőt adó áldott időnek. A nagy „fogadkozások11 
csak így nem hervadnak le, nehéz csüggedezések csak így oszlanak szét.

Uram, taníts hát minket imádkozni! Ez a legelső teendőtök! Ez a 
legfontosabb „tantárgy11. Mulaszthatatlan kötelességtek, ha diadalmaskodni 
akartok száz nehézségen.

* * *
Tudom, hogy most megszólal itt is, ott is a kételkedés beszéde és 

felszakad a sóhajtástok: Óh, ha így lenne!... De hiszen eddig is imád
koztam és mégis csalódtam. Számításaim nem váltak be, minden remény
ségem összeomlott. Eddig is imádkoztam, mégsem lett könnyebb az iskolai 
munka, nem lett könnyebb sem a számtan dolgozat, sem a történelem 
sok paragrafusa!

. . .  Először is mit tudod: mennyivel nagyobb lett volna a csalódásod, 
mennyivel nagyobb lett volna a terhed, ha könyörgésedre titokzatos útakon 
nem érkezik jó válasz az Istentől? Mit tudod: hányszor volt az imádságod 
védőpajzs, jó fegyver, megtartás, siker és eredmény a nehézségek küzdel
mei között? Azután azt se feledd el, hogy bizony sok kitartó gyakorlat 
kell ahhoz is, hogy az imádkozással döntő eredményt, rekordot lehessen 
elérni! 1936-ban a berlini olimpiáról dicsőséggel tértek haza a magyar
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tornászok. Büszkék voltunk rájuk!... De gondoltunk-e arra: mennyit gya
korlatoztak ezek a mi véreink hosszú esztendőkön keresztül, minden nap, 
megfeszített kitartással, mire legelsők lehettek egy egész világ tornászai 
között!. . .  Gondoljátok meg, hányszor kellett 100 métert úszni Csik Fe
rencnek, mire döntő eredményt vívhatott ki a nemzetek legjobbjainak ver
senyén?! Kardvívó csapatunk kezében hányszor csapott össze a finom acél
penge, mire elnyerte a győzelem tölgylevélből font koszorúját?!

Nos, az imádkozásban sem szabad megfáradnunk még akkor sem, ha 
sokáig nem érkezik jó válasz. Nem szabad csüggedni! Csak a kitartó imád
kozás igazi imádság!

* * *
De tudjátok meg azt is, higyjétek el azt is, hogy nekünk, tanítóitok

nak is lesz imádságuk érettetek!
Ügy állunk majd tanítványaink előtt könyörgő imádságunkkal, mint 

Mózes, Áron és Húr a kemény csatát vívó Izrael népe előtt. (II. Mózes 
k. 17.)

Ne csak a szigorúság és rend képviselőit lássátok bennünk, akik sza
kadatlanul számoltatnak, büntetnek, dorgálnak és sok mindenben a kedve
teket szegik. Ne lássátok bennünk csupán a megtorló hatalom képviselőit, 
akik vesszővel járnak közöttetek, intőt, rovót osztogatnak és minden ki
siklástokra lecsapnak... Tudjátok meg, érezzétek meg, hogy a feddőzés 
mellett imádságunk is könyörög érettetek az örökkévaló Isten előtt. Tud
játok meg és érezzétek meg, hogy „féltő szeretetünk'1 szól akkor is, amikor 
szigorúan ítéltek bennünket, akkor is, ha szívetek tavasz-kertjéből tépjük 
és gyomláljuk mindazt, amit a Sátán vetett beléje!

Éppen azért ma minden komoly tanár és tanító veletek együtt kö
nyörög: Uram, taníts minket imádkozni!... Imádkozni a tanítványainkért... 
tiérettetek. Mert nem csak tinéktek prédikáljuk, magunknak is hirdetjük 
Isten ama törvényét, hogy nékünk mindannyiunknak meg kell jelenni az 
Isten ítélőszéke előtt, hogy számot adjunk erről az iskolai évről.

Mielőtt találkoznánk majd az ítéletben a szent Isten orcája előtt, ahol 
együtt ítéltetünk meg, — óh találkozzék tanítóknak és tanítványoknak 
imádsága is a mi mennyei Atyánk előtt.

Mit kérjetek Istentől itt az iskolai év elején?. . .  Jó bizonyítványt, 
erőt, egészséget, szorgalmat, kitartást? . . .  Mindenekelőtt mindnyájan egy 
akarattal így könyörögjünk: Uram, taníts minket imádkozni!

Induljunk hát el: közös imádsággal!
Nagy Miklós

zalaegerszegi lelkész.

Levente istentiszteletre.
Kolosszei levél: 4, 17.

Ének: 446.
Ma olyan időket élünk, amikor a kötelesség vasmarka mindegyikün

ket hivatásunk hiánytalan betöltésére kényszerít.
Míg katona testvéreink kint a fronton hitet, hazát, otthont, életet 

védelmezve a legszentebb eszményekért dicsőségesen küzdenek, addig ne
künk itthonmaradottaknak ugyanazon szent célok szolgálatába kell állí
tanunk minden erőnket és képességünket.
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Amikor a földmives ekéje után a barázdában jár, amikor az iparos 
a munkaasztal mellett, a hivatalnok az irodában, a háziasszony a tűzhely 
mellett dolgozik, éppen olyan szent kötelességet teljesít, mint a katona, aki 
fegyverét forgatja kezében. Nincs olyan foglalkozási ág, vagy élethivatás, 
amely magát a nemzetszolgálat kötelessége alól kivonhatná.

De nincs olyan életkor sem, amelyben valaki azt mondhatná: énrám 
a jelen feladataiból nem tartozik semmi, a kötelességet tegye, végezze más.

Ezért nemzetünk hivatott vezetői az ifjúságot is beállították a jövő
ért folyó munkába. Szokja meg és tanulja meg az ifjúság, hogy igenis 
neki is van kötelessége. Legyen tudatában annak, hogy bár a jelen munkái
nak elvégzése az idősebb nemzedék vállain nyugszik, a jövőt magának az 
ifjúságnak kell szívós és kitartó munkával kiharcolnia.

Ennek a célnak szolgálatában áll a leventeintézmény.
Tévedne azonban aki azt gondolná, hogy a leventeintézmény azzal, 

hogy fegyelemre szoktatta, testi ügyességre nevelte az ifjúságot, már 
betöltötte hivatását.

A testi ügyesség és edzettség lehet magábanvéve igen jó és előnyös, 
de semmiesetre sem pótolhatja azt a lelki felkészültséget, amelyre életfel
adataink teljesítése közben elengedhtetlenül szükségünk van.

Csak az a nemzet számíthat jövendőre, csak annak élete nyugszik 
erős és biztos alapon, amelynek úgy testben, mint lélekben jól felkészült 
ifjúsága van.

I .

A lelki felkészültséghez tartozik mindenekelőtt a szolgálat vállalása, 
melyet igénkben az apostol is hansúlyoz.

A legtöbb ember — különösen a fiatalkorban — még magától a szó
tól is idegenkedik: szolgálat. Akarata, elhatározásai korlátozójának s azért 
lealázónak tartja azt. Parancsolni szeret és nem engedelmeskedni, ural
kodni és nem szolgálni.

A levente ifjúságnak azonban meg kell tanulnia, hogy a szolgálat 
amiről itt szó van, nem lealázó, hanem ellenkezőleg felemelő. Éppen azért 
mindenkinek örömmel kell vállalnia azt.

Szolgálatunkat mindenekelőtt a haza igényli és követeli minden fiától.
Meg kell értenünk, hogy a haza nem csupán az a darab föld, amit 

szülőföldnek mondunk, nem csak a falunk házsorai, ahol otthonunk van, 
nem is csupán az a rög, amely kenyerünket megtermi, hanem Isten drága 
ajándéka, lelkűnknek is egy darabja, amit ha elveszítenénk, nem tudnánk 
pótolni semmivel. Benne nyertük Istentől azokat az örök javakat, ame
lyeket egyikünk sem nélkülözhet.

Meg kell értenünk mindegyikünknek, hogy a hazaszeretet nem pilla
natnyi felhevűlést, nem ünnepélyes alkalmakkor hangoztatott dicsőítő jel
szavakat kíván tőlünk, hanem életet átalakító erő kell, hogy legyen mind
egyikünk életében.

Olyan kicsiny nejnzetnek mint a magyar, kiváltképpen nagy szüksége 
van arra, hogy minden fia átérezze és teljesítse hazája iránti kötelességét.

Ne adjon hitelt annak a gonosz és lélekmérgező, ördögi jelszónak, 
hogy ott a haza, ahol a megélhetés, a kenyér.

Igaz, kenyeret bármely föld terem a számukra, de hazánk csak egy
lehet.
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S ha valaha, akkor éppen ma, — hazánk fennmaradásáért vívott 
nehéz küzdelmeink idején — kell nektek leventéknek is megértenetek és 
átéreznetek, hogy a haza a ti szolgálatotokra is igényt tart és csak akkor 
lehettek hazánknak jó és hű fiai, ha a szolgálatot nem tagadjátok meg tőle.

Nézzetek vissza az ősi magyar dicsőségbe, vagy nézzetek az előbbeni 
és a most dúló világháború honvédéinek hősi tetteire! Tekintsetek a velünk 
ugyanazért a célért küzdő német, finn és japán nemzet fiainak és leányai
nak csudálatos önfeláldozásáról tanúskodó életére s akkor meg tudjátok 
ítélni, hogy hol van a ti helyetek és azt is, hogy a haza kitartó munkát, 
 sok türelmet, egyéni érdekeink háttérbe szorítását és igényeink leegy
szerűsítését kívánja minden fiától a fiataloktól éppen úgy, mint az idő
sebbektől.

II.
Hazaszeretetünk azonban csak akkor válhatik valóban életet átható 

erővé, ha vallásos lélek él bennünk.
A magyar leventének vallásosnak kell lennie!
Csak vallásos lélekben van hely a hazaszeretet számára.
Amint a test egészsége meglátszik az arc piros, üde színén, a moz

dulatok élénkségén, a lélek egészségét annak vallásos volta mutatja. S 
amint az arc sápadt színéből a test betegségére következtethetünk, a val
lásos érzés hiánya a lélek betegségének szomorú tünete.

Vallástalan ember sem jó hazafi, sem jó barát, sem jó munkás, sem 
becsületes nem lehet.

A vallásosság azonban csak akkor igazi érték, ha nem válik külszínné, 
vagy formává, hanem mint életet és jellemet formáló erő tölti el lelkünket.

Evangélikus levente! Szeresd a templomot. Az istentisztelet ne legyen 
számodra kényszer, hanem az Istennel találkozás boldog alkalma.

Szeresd az igét, mely a lelkednek tartalmat és életednek irányt adni 
van hivatva.

Szeresd és gyakorold az imádságot. A földről az égfelé emelő hatal
mas erő az, mely az Istennel találkozás boldog pillanatában csordul ki 
a lelkedből.

Szeresd az egyházadat, mely a jó édesanya őrző, gondoskodó szere- 
tetével viseli lelkednek gondját.

Nap-nap után bizonyságtevő leveleket olvashatunk és nyilatkozato
kat hallhatunk a fronton küzdő honvédeinktől, akiknek mindegyike iga
zolja, hogy az Isten igéjéből és az imádságból milyen hatalmas erőt lehet 
meríteni a legsúlyosabb küzdelmek között is.

„A harcoló finn hadsereg szelleme" c. finn könyv több képet is közöl, 
melyek arról tesznek bizonyságot, hogy a finn nemzet harcban álló fiainak 
még véres csaták közben is van idejük arra, hogy az igével táplálják lel
kűket, és soha nem indulnak rohamra addig az ellenség ellen, míg az 
Ürvacsora szentségéből lelki erősítést nem nyertek..

Bizonyosan mondhatjuk, hogy ez a mély hit és vallásos szellem az, 
amely az egész világ által megcsodálttá tette a finn nép harcát és sza
badságukért folytatott küzdelmeikben még sokszoros túlerő ellen is dia
dalra vitte fegyvereiket.

A szolgálatnak lelke bajtársiasságra is kötelez.
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A bajtársi szellem azt követeli, hogy mint Isten gyermekei testvérként 
támogassuk egymást az élet nehéz küzdelmei között.

A bajtársi összefogás nemcsak a fegyveres fronton levőket kötelezi, 
hanem az itthonlevőket is azon a fronton, amelyen az itthonmaradottaknak 
a fegyverrel küzdőket kell támogatniok.

Senki nem mondhatja: mi gondom nekem az én atyámfiára?... A 
sorsközösség elválaszthatatlanul összefűz bennünket s aki ennek egyetlen 
szálát elszakítja, vagy elszakítani engedi, az az ellenállási erőt gyengíti s 
az ellenség táborát erősíti.

Azért minden megbecsülést megérdemel a leventék által megindított 
az a bajtársi szolgálat, mely a hadbavonultak itthoni munkájának egy 
részét elvállalja és elvégzi, hogy ezáltal gondjaik egy részét levegye a 
vállukról. Szépen mondja szent énekünk is:

„Testvéreim javáért fáradnom küzdenem,
Erre segélj óh Isten, én édes Istenem."

Ne legyen a szolgálat rátok kényszerített kötelesség, hanem szíves 
testvéri indulatból fakadó önzetlen jócselekedet, mely mindnyájunk érdekét 
mozdítja elő és a közös boldogulás érdekében szívesen vállal bármi fel
adatot.

A szolgálatnak ilyetén teljesítése lesz a magyar levente jellemének 
legfényesebb vonása.

Nagy István
ostffyasszonyfai lelkész.

Esketési beszéd.
Csak szeretetböl.

I. Kor. 16, 14.
Kedves Testvéreim! Isten igéjének ezt a néhány szavát ne tekintsétek 

felesleges tanácsnak, hanem olyan komoly figyelmeztetésnek, amelyen 
kettőtök együtt vlaó életének egész békessége, hűsége és boldogsága for
dulhat.

Könnyen úgy érzitek ebben az órában, mikor az Úr oltára előtt egész 
életre szóló szeretet és hűségeskű letételére jelentetek meg, hogy Isten 
igéje olyat kíván tőletek, amire ti már amúgy is elhatároztátok magatokat. 
Ám a szent ige szavainak nemcsupán annyi az értelme, hogy mindig sze
ressétek egymást, hanem sokkal több, mert azt kívánja, hogy közöttetek 
mától kezdve minden boldog szeretetből menjen végbe. Ez a kifejezés: 
minden dolog, szinte félelmetesen komoly. Azt kívánja, hogy minden isme
retlen vállalkozást, amelyet a jövendő kettőtök számára is tartogat, legyen 
az jó vagy rossz, örömmel vagy fájdalommal teljes, szeretetben kell elhor
doznotok. Azt jelenti, hogy ha majd kettőtök között különbségek vagy 
éppen ellentétek merülnek fel, azokból ne származzék sem csalódás, sem 
félreértés, sem, elhidegedés, hanem azok szeretetben oldódjanak fel. Azt 
kívánja, hogy amikor a családi élet nehéz gondokat és komoly terheket 
hoz magával, azokon szeretetböl tudjatok egyenlően megosztozkodni. Tulaj
donképpen tehát valami egészen nagy dolgot kíván tőletek, amikor azt 
kívánja, hogy közöttetek minden dolog szeretetben menjen végbe, tehát
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ez a szeretet változatlanul mélységes, állandóan hűséges és soha meg 
nem gyengülő szeretet legyen.

Ezért elsősorban arra intünk titeket, hogy történjék közöttetek min
den dolog szeretetből a ti földi szüléitek iránt. Igen gyakran történik 
meg, hogy amikor a felnőtt gyermekek maguk alapítanak családi életet, 
megkisebbedik az addigi szülői ház iránti szeretetük. Kérünk titeket, hogy 
ez ne történjék közöttetek. Háláljátok meg a szülők irántatok való szere- 
tetét, áldozatait, imádságait, gondviselő jóságát azzal, hogy nem kevésbbé, 
hanem inkább még jobban, még hálásabban fogjátok szüléiteket megbe
csülni és szeretni akkor, amikor magatok is megtanuljátok, hogy mit je
lent a házasélet, a gyermeknevelés és az élet különféle dolgaival való 
nehéz küzdelem.

Azután történjék közöttetek, kettőtök között is minden dolog mindig 
szeretetből. Mert a szeretetnek nagyon sok próbája van. Állandóságát 
próbálgatja a múló idő, őszinteségét próbálgatja az önzés és az önérdek, 
hűségét próbálgatja sok kívülről való kísértés, tisztaságát próbálgatja 
sok könnyelmű házasság példája. Akár kívülről, akár belülről jönnek a 
próbák, emlékezzetek Isten igéjének komoly szavára: minden dolog, igazán 
minden dolog közöttetek szeretetből menjen végbe.

És ha ennek a nagy figyelmeztetésnek igazán akartok engedelmes
kedni és hogyha csakugyan úgy érzitek, hogy titeket valódi és igaz szeretet 
vezetett Isten kegyelméből össze, akkor nem bocsáthatunk el titeket az új 
életbe anélkül, hogy ne intenénk mindkettőtöket arra is, hogy ebben a 
közössé váló új életben minden dolog Isten iránti szeretetből is történjék. 
Evangéliumi keresztyénségünk boldogan és bizodalmas hittel mutat ma
gára az örökkévaló Istenre és azt mondja: Látjátok, Isten minden dolga 
szeretetből megy végbe ezen a világon! Szeretetből adta érettünk egyszü
lött Fiát. Szeretetből fogadott vissza Krisztus által az ö  gyermekeivé. 
Szeretetből hív megtérésre, kegyelemből bocsátja meg bűneinket és sze- 
retetének és kegyelmének kifogyhatatlan gazdagságából Krisztus Jézusban 
való váltság által ad üdvösséget. Ez a mi kegyelmes Atyánk nem elégszik 
meg azzal, hogy az Ő gyermekei néha menjenek templomba, néha nyissák 
ki az Isten beszédének olvasására a Szentírást, vagy pedig, hogy néha-néha 
buzgón, odaadással imádkozzanak hozzá, hanem azt karja, hogy éltüknek 
minden dolga, tehát egész életük szeretetben menjen végbe. Nem lehet 
máskép megköszönni és nem lehet máskép meghálálni Istennek azt a 
kegyelmét, hogy egymást megértő szíveket egybevezet és szeretetre gyul- 
laszt, mint úgy, hogyha ebben az egybevezetett és szeretetre gyulladt élet
ben minden dolog mindig szeretetben történik.

Zárjátok tehát szívetekbe Isten igéjének ezt a komoly felhívását és 
titeket is zárjon védelmező szárnyai közé a minden dologban való szeretet.

Kemény Lajos 
budapesti esperes.

Keresztelési beszéd.
Zsolt. 33, 18.

Három szem tekintete vetődik a keresztelés szent perceiben erre a 
gyermekre. ;
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Az egyik, Istennek atyai szeme, mely szeretettel tekint le reá, mialatt 
a Szentlélek ajándékai áradnak a keresztségnél az édesen szendergő gyer
mek leikébe. E tekintet mögül fölzeng egy jóságos atyai szív szózata — 
mint hajdan a Jordán vízében álló Jézus felé — „Ez az én szerelmes 
fiam . . . ,  gyermekem . . . ,  akiben én gyönyörködöm''.

A másik az édes szülők szeme, mely boldogan tekint Isten drága 
ajándékára, a szeretett kis gyermekre. Ennek a szemnek majd reménykedő, 
majd aggódó tekintete mögül szintén megszólal egy melegen dobogó szív. 
„Vájjon milyen sors vár gyermekemre? — Megérem-e, hogy fölnevelhes
sem . . . ,  szárnyra bocsáthassam . . . ,  boldogságában örvendezhessek? . . .

A harmadik az örödögnek gonosz tekintete, aki vereségében így szól 
a keresztelésnél: „Nehéz dolgom lesz ezzel a gyermekkel. Isten most ke
gyelmébe fogadja s Szentleikét tölti ki reá, hogy megtörjön benne a bűnre 
való hajlandóság. A világ, a test, és a gonosz vágyak minden kísértését 
fel kell majd vonultatnom ellene, hogy nekem szolgáljon".

Óh, hadd hintse meg tehát mielőbb a keresztségnek — Isten Igéjével 
megáldott csodálatos szent vize e gyermek homlokát s ezáltal Jézusé 
legyen egész életében.

Szülők, neveljétek őt Istennek félelmében. Ti pedig, keresztszülők, 
segítsétek jó példaadással ezt az Istennek tetsző növekedését s Urunk azon 
intése szellemében: „Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket..., mert 
ilyeneké az Istennek országa11 — legyünk azon mindnyájan, hogy Jézus 
hű szolgálatában álljon minden időben ez a drága kis gyermek.

Hiába lesz akkor az ördög miden kísértése. Amit a szülői szem látott 
meg a legédesebb remények távlatában, az a szép jövő fog megvalósulni 
e gyermek életében és el fog oszlani minden aggodalom, mellyel jövendő
jébe tekintett, mert Isten szeme fog rajta nyugodni őrző, segíti és áldó 
tekintetével szüntelenül.

Kelló Gusztáv
szarvasi esperes.

Temetési beszéd.
(V. L.-né, buzgó egyháztag fölött.)

Kir. II. 18, 6—7.
Gyászoló Gyülekezet!
1. Olyan valaki pihen elcsendesedetten e koporsóban, akinek élete 

magyarázatát és titkát az Istennek eme szavai adják meg: „Az Űrhöz 
ragaszkodott és nem hajlott el tőle“ . . .  Lehet-e ennél többet és szebbet 
elmondani valakiről ebben a világban, amely olyan görcsösen ragaszkodik 
a múló örömek, hiábavaló álmok és céltalan reménységek délibábjaihoz 
és olyan könnyen elfeledkezik a legfőbb és legnagyobb Valóságról, az 
élő, örök Istenről. Mi mindenhez ragaszkodik a földi ember!. . .  Mennyire 
odaadja magát pénzszerzésnek, hiúságnak, uralkodási vágynak és mily 
kevés azoknak száma, akikről igazán el lehet mondani: „Az Úrhoz ragasz
kodott". Az az asszonyi lélek, akinek koporsója mellett imádkozó szívvel 
most megállunk, kora gyermekségétől fogva hű szeretettel ragaszkodott 
az Úrhoz. Ezért volt mindennapos az Űr hajlékában, ezért nyílott meg 
nvndig az ajtaja és a szíve, ha segítségre szorulók kopogtattak hozzá.



498

Számára az volt mindig az életcél: sajátmagát és szeretteit is minél köze
lebb vigye az Ür oltárához! És nem hajlott el az Űrtói akkor sem, amikor 
a kísértés ördöge fészkelte be magát a hívek közé és csábító szavakkal 
próbálta a Sátán eltántorítani ősei hitétől, Krisztus szerelmétől. Ekkor 
mutatkozott meg legelőször, milyen nagy lélek lakozott elhunyt testvé
rünkben. Nemcsak sajátmaga maradt mindvégig állhatatos Krisztus Egy
házához és tanításához, hanem féltő aggodalommal és komoly felelősség- 
tudattal őrködött asszonytársai fölött is, hogy meg ne rendüljenek hitükben.

2. Krisztushoz való ragaszkodásából önként következett, hogy „meg
őrizte az ő pa rancso la ta itAkárki és akármikor tekintett be a hajlékába, 
azt a békességet, azt az egyetértést és szeretetet látta, amelyet csak Krisz
tus lelke tud meghonosítani a családi hajlékokban. Krisztus parancsának 
érezte embertársai iránti jóakaratot, szolgálnitudást és alázatos lelkületet, 
amelyért most olyan hálás és könnyes szemmel gondolnak reá embertársai. 
Az Úrtól vett parancsnak tekintette, hogy szüntelen gyermekei sorsán 
gondoskodjék és legyen számukra áldó kéz és őriző imádság. És amikor 
közeledett feléje a halál angyala, akkor sem magát féltette, hanem mély 
bánattal sokszor kérdezte: „Mi lesz az én szeretett családommal?"

3. Istenfélő családnak istenfélő édesanyja volt! Rajta az írás szava lett 
valósággá: „Vele volt az Úr mindenütt és ahová csak ment, előmenetele 
voltu. Nem voltak címei, nem vették körül szolgák és alantasok, mégis 
amerre járt, az emberek szeméből tisztelet és szeretet sugárzott feléje, 
mert érezték, hogy ő a legnagyobb Ür, az élő Isten kitüntetéseit hordja 
szívén és áldozatos életén. Ezért érzi most vesztesnek magát a gyászoló 
családon kívül nemcsak a gyülekezet, amelynek hűséges és buzgó tagja 
volt, hanem a község is, amelynek példás életű tagja törekedett lenni 
mindenkor.

Amikor fogyni érezte testi erejét, hittel és sóvárgó vággyal vette 
az Ür szent testét és vérét és attól a percől kezdve rettenetes testi szen
vedései elcsitultak. Magaköré hívta kis családját az utolsó hajnalon és 
drága testamentumként ezeket a szavakat hagyta nékik: „Imádkozzatok és 
legyetek boldogoké Krisztushoz ragaszkodó élete azt prédikálja mindnyá
junknak: igazi boldogság életben és halálban csak imádkozó szíveknek jut 
osztályrészül!

K a ted rán
Új szempontok az egyház középkori 

történetének tanításához.
Voltaképpen nem valami meglepően „új“ szempontokat és megállapí

tásokat kívánok itt közölni; a célom inkább bizonyos meggyökeresedett 
téves, vagy egyoldalú felfogások kiküszöbölése; továbbá szeretném felhívni 
a figyelmet a középkori egyháztörténetnek az evangélikus egyháztörténet 
összefüggésében való helyes értékelésére. Ezt éppens most az teszi szüksé
gessé, hogy az új tanterv alapján rövidesen megjelenik a középiskolák

Halász Béla
kapolcsi lelkész.
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V- VI. osztálya számára az egyháztörténeti tankönyv, amely ezeknek a
szempontoknak alkalmazásával készült.

A protestáns vallástanítás során a középkori egyháztörténetet általá
ban csak annyiban és olyan módon tárgyalják, hogy azzal a reformációt, 
annak elkerülhetetlen szükségességét igazolni lehessen. Ezért a középkori 
egyháztörténetben úgyszólván csak az egyház romlását, elvilágiasodását 
látják, a reformációban viszont az egyházjavítást. Nem kétséges, hogy ebben 
a felfogásban ott kísért még a felvilágosodás gőgös önfelmagasztalása a 
„sötét“-nek bélyegzett „középkor11 felett. A józan ítéletű protestáns történet- 
írás, az egyháztörténetírás is, levetette már ezt a fölényeskedő egyoldalú
ságot; nem szabad tehát ennek az iskolai tanításban sem megmaradnia. Ez 
természetesen nem jelent behódolást a „középkor'' romantikus vagy neo- 
romantikus dicsőítésének, de jelenti elismerését a „középkor'' tényleges 
értékeinek is, a nélkül, hogy elhallgatnánk annak hibáit, bűneit. Meg kell 
jegyeznem, hogy ma már a „középkor'' megjelölést az egyetemes törté
nelemben sem tartják helyesnek; még kevésbbé helyénvaló ez az egyház 
történetében. Rendkívül bajos ugyanis az egyház ókora és az ú. n. közép
kora közt a határvonalat megvonni. A mi szempontunkból helyesebb egy
szerűen az egyháznak a reformáció előtti történetéről beszélni. Csak a meg- 
szokottság teszi némileg indokolttá, hogy egyelőre beszéljünk még az 
egyház középkori történetéről.

Természetes azonban, hogy a reformáció előtti egyháztörténet szem
léletében is érvényesülni fog a reformáció szempontja. Ez azonban nem 
lehet a reformációnak történeti-emberi igazolása, — hanem elsősorban 
az egyháznak evangéliumi-reformátori felfogása. A részletes dogmatikai 
kifejtést mellőzve, elég most ebből annyit kiemelni, hogy az egyház Jézus 
Krisztus híveinek a közössége, s ezt a közösséget, vagyis az egyház való
ságát mindenekfölött a Jézus Krisztusról szóló evangélium szüntelen és 
tiszta hirdetése biztosítja. Az evangélium tiszta hirdetése egyszersmind az 
egyháznak a tulajdonképeni, lényegbeli feladata. Ennek megfelelően az 
egyház történeti életének a mérővesszeje is ez, vagyis, hogy mindig hí
ven teljesíti-e az egyház ezt a mindenekfölött álló, szinte egyedüli lénye
ges hivatását, avagy nem. Az erkölcsileg értelmezett romlás-elmélet helyét 
az egyház történetének megítélésében ennek az evangéliumi s egyúttal 
reformátori szempontnak kell elfoglalnia.

Már most ebből a szempontból nézve a középkori egyháztörténet is 
az egyház története. Tehát nem elszigetelten csak a római katolikus 
egyházé, amely azután egyenesen folytatódik az újkori római katolicizmus 
történetében. A középkori egyház története az evangélikus egyház törté
nete is. Nem lehet azt mondani, hogy néhány évszázadon keresztül nem 
volt egyház, mígnem a reformációban újra feltámadott halottaiból. Az 
evangélikus egyház története viszont nem a reformációval kezdődik, hanem 
magának az egyháznak a történetével. Annak a sokat hangoztatott, de a 
történetietlen rajongás veszedelmét magában rejtő tételnek, hogy a refor
máció az eredeti, apostoli keresztyénségnek a felújítása volna, — a helyes 
értelme az, hogy a reformáció, az evangélikus egyház igenis megszakítat
lan összefüggésben, kontinuitásban van az apostoli őskeresztyénséggel. 
Ez az összefüggés tehát az egész ú. n. középkoron át visszanyúíik az egy
ház történeti életének a kezdetéig. Ebben kell nekünk látnunk az ú. n.
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apostoli successio-t is, nem pedig a püspökszentelés (kézrátétel) folytonos
ságában.

Ez a szemléletmód éppenséggel nem új. Már a reformáció korának 
első egyháztörténetírói, Luther felfogásával egyezően, alkalmazták ezt. 
Flacius Mátyás „az igazság bizonyságtevőiben11 (testes veritatis) látta az 
igazi egyház életének a folytonosságát. Ennek a szemléletnek a helyes 
mozzanatait nekünk is érvényesítenünk kell, de kiegészítve azzal, hogy 
az egyház életének a folyamatossága nem csupán egyes kimagasló ke
resztyén személyiségekben valósul meg, hanem mindenekelőtt az evangé
lium megszakítatlan hirdetésében, s ezen az úton azután a Szentlélek hitet 
ébreszt számos ismeretlenül maradó ember lelkében. Ezekben az egyház, 
még legmélyebb elesettsége idején is, valósággal él, — bizonyságául Krisztus 
igéjének, hogy egyházán „a pokol kapui sem vesznek diadalmat“.

Persze meg kell látni és láttatni azokat a történeti tényeket is, ame
lyek mintegy biztosítékai voltak az egyház megszakítatlan fennmaradásá
nak a középkor folyamán is. Itt mindenekelőtt a misszió tényeire keli 
utalni. Egészen a 14. századig folyt Európa népeinek a térítése. Ha volt 
is ebben sok erőszak, és gyakran csupán külső eredményekkel is megelé
gedtek, ennek során — bár nem egészen tisztán s nem is teljesen —-, de 
valamiképen mégis csak hangzott az evangélium. Ez pedig már magában 
is igen nagy jelentőségű tény. Fokozza a jelentőségét még annak a meg
fontolása, hogy ezáltal később, a reformáció idejében, könnyebbé vált a 
teljes és tiszta evangéliumnak az eljuttatása ezekhez a népekhez. Az úttörés 
nehéz munkáját mégis csak a középkori egyház misszionáriusai végezték.

Ide tartozik azután a Szentlrás szerepe a középkori egyházban. Azzal 
szeretjük magunkat áltatni, hogy a Szentírás s ezzel Isten igéje a közép
kori egyházban el volt temetve, s csak a reformáció hozta azt újra nap
világra, valósággal „felfedezte". Ez így semmiképpen sem helytálló. A Szent
írás a középkori egyházban igenis jelentékeny mértékben szóhoz jutott. 
A skolasztika érveléseiben a főhelyet mégis csak a Szentírásra való hivat
kozás foglalja el. A szerzetesség életében is fontos volt a Szentírással való 
foglalkozás. Luther a kolostorban ismerte meg és véste emlékezetébe a 
Biblia nagy részét, s a wittenbergi egyetemen éppen a Biblia tanszékére 
került. Igaz, hogy a pápák a Bibliának az ellenzéki mozgalmaknál tapasz
talt — ismerjük el: sokszor egyoldalú — felhasználása miatt már korán 
igyekeztek annak használatát a laikusok elől elzárni. De a „láncravert 
Biblia" emlegetése nem egyéb protestáns legendánál. Nem hagyható figyel
men kívül a Luther előtti, vagyis jórészt középkori német bibliafordítások, 
illetve ilyen kísérletek jelentős száma. Az persze kétségtelen, hogy a Szent
írással való sok foglalkozás ellenére annak igazi tartalma, éppen az evan
gélium a maga teljes tisztaságában, a középkori teológusok s az egyház 
előtt is rejtve maradt. Ilyenformán a Szentíráshoz való viszony tekinteté
ben alkalmazható az, amit Pál apostol a zsidóságnak az Ószövetséghez 
való viszonyáról mond: olvasásakor lepel borul a szívükre s ezért meg
tompultak elméik (II. Kor. 3, 14—15). Másrészt azonban a Szentírás által 
mégis csak Isten igéje szólalt meg a reformáció előtti évszázadokban is, 
bármennyire erőtelenül és bizonytalanul is. Erre pedig szintén vonatkozik 
a Luthertől különösen sokat idézett prófétai üzenete Istennek: „Így lesz 
az én beszédem, amely számból kimegy, — nem tér vissza hozzám üre
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sen, hanem megcselekszi, amit akarok'1 (Ésa. 55, 11). Ezért lehetett hát 
a középkori keresztyénségben is igazi hit, és maradhatott fenn valami 
módon, mindenesetre rejtetten: az egyház.

Ezzel szemben viszont helyesen kell megláttatni azt is, hogy miben 
történt a Krisztus tiszta evangéliumától való elhajlás s miért kellett a refor
mációnak jönnie. Nem a pápák s ezzel az egyház „romlottságának11 az 
előadása, sőt kiszínezése teszi ezt leginkább szembetűnővé, sőt ezzel a fi
gyelmet csak eltérítjük az igazán lényeges dolgokról. A reneszánsz pápái
nak erkölcsi romlottsága, amit hiszen római katolikus részről is fájdalma
san kénytelenek elismerni, inkább a bűn szörnyű hatalmának a bizo
nyítéka; annak, hogy még a „legszentebb11 hivatást betöltők sem mentesek 
tőle. Tehát a pápaság sem a viselőinek, sem az egyháznak nem biztosítja 
a szentséget, az erkölcsi tökéletességet. A reformáció sem az erkölcsök 
megjavítása volt elsősorban, tehát nem is így értelmezhető „egyházjavítás11. 
Hiszen utalni lehetne arra, hogy még az egyház életének legtisztább kor
szakaiban is milyen kirívó bűnök, emberi gyarlóságok jelentkeznek, pl. az 
apostoli korban Ananiás és Szafira esete, Pál és Péter, Pál és Barnabás 
súrlódásai, Pál apostolnak mennyi baja-gondja volt a gyülekezeteiben el
burjánzott különféle bűnökkel; a reformácó történetéből elég ilyen szem
pontból Hesseni Fülöpre utalni.

A középkori egyháztörténet tanításának gerince, célja nem lehet tehát 
az erkölcsi romlottság kipellengérezése. Az ilyen sajnálatraméltó esemé
nyek a történelemnek olyan régen elmúlt tényei, amelyeket nem tekint
hetünk örök időkre megbélyegzőknek, s ezért nem is lehet ezek folytonos 
felhánytorgatásából élni. Az egyház evangéliumi hivatásának teljesítését 
elsősorban más területeken: Isten igéjének hirdetésében, a tanításban, ennek 
persze egyes külön részleteiben, azután az általános vallásosságnak, ke
gyességnek az egyháztól megkívánt, helyeselt, vagy csak megtűrt formái
ban, általában az egyház lényegéről, céljáról, feladatáról vallott felfogás
ban s ennek gyakorlati érvényesítésében kell lemérnünk. Ebben a lemérés- 
ben és ítéletalkotásban pedig az evangélikus és római katolikus szempontú 
megállapítás számos ponton eltérő, sőt lényegesen ellentétes lesz és marad 
is. Hiszen éppen ezeken a pontokon dől el annak a megállapítása, hogy 
a reformációra szükség volt-e, vagy nem. A történeti események előadá
sában is mindig elkerülhetetlenül érvényesülni fog ez az egymástól eltérő 
felfogás. Mi azonban ne tegyük ezt pusztán a római katolicizmust tagadó, 
s éppen ezért nem is építő, hitet erősítő polémiává. Amikor az egyház 
történeti életéből megállapítjuk a reformáció szükségességét, akkor ebben 
egyedüli mértékünk az evangélium s annak ítélete maradjon, s ne akar
junk holmi külső dolgokban akadékoskodó, humanista, „felvilágosult11, egy
szóval emberi szempontokkal érvelni.

Hogyan lássuk most már a reformáció előkészítését az ú. n. közép
korban?

Egyháztörténeti tanításunkban még mindig különös hangsúly esik 
a reformáció előkészítőire, az „előreformátorok“-nak nevezett Valdes, 
Wiclif, Hús és Savonarola munkájára. Ez a beállítás, illetve értékelés azon
ban nem helyes. Pusztán történetileg sem, mert hiszen a reformáció tény
leg ezek egyikéhez sem kapcsolódott, egyiknek sem volt egyenes folyta
tása; de még a reformáció elterjedésében sem volt ezeknek a mozgalmaknak
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úgyszólván semmi előkészítő vagy segítő szerepük. Még leginkább jöhetne 
tekintetbe a huszitizmus. Luther a lipcsei vita során és utána elismeréssel 
emlegette Húst, utóbb pedig kísérletet is tett a csehországi huszitáknak 
a reformációba való bekapcsolására, de sikertelenül. A huszitizmus éppen 
úgy, mint a korábban már gyökeresen kiirtott wiclifizmus is nemzeti
politikai elemekkel túlságosan megterhelt pápaságellenes mozgalom volt. 
A főhangsúly bennük ezen az ellenzékiségen volt. Már pedig az ellenzéki
ség nem elég ahhoz, hogy valamely mozgalmat határozottan reformátori 
jellegűnek minősítsünk. Éppen a tényleges evangéliumi tartalom tekinteté
ben ezek a mozgalmak még sok hiányosságot mutatnak. A Szentírásra való 
hivatkozás, a Szentírásnak a nép nyelvére való fordítása még nem biztosí
téka az evangélium helyes felismerésének és érvényesítésének. Savonarola 
mozgalma meg éppenséggel nem is mondható evangéliumi jellegűnek. Ez 
tisztára szerzetesi-aszkétikus jellegű erkölcsreformálás akart lenni, amibe 
ugyancsak erős politikai mozzanatok keveredtek; a teológiai-világnézeti 
alapja pedig teljesen a thomista-egyházi gondolkodás volt. A valdensek 
maradványai utóbb — bizonyos sajátosságaik megőrzésével — a svájci 
reformációhoz csatlakoztak, de ez nem jelenti azt, hogy már eleve ebben 
az irányban indultak el.

Ezenkívül a teológiailag megalapozott helyes történetszemléletünk 
sem engedi, hogy az említett mozgalmaknak túlságos előkészítő értéket 
tulajdonítsunk a reformáció szempontjából. A pozitivista oknyomozó tör
ténetfelfogásnak, amely minden történeti tényt, legalábbis jórészt, megelőző 
történeti adottságok összegeződéséből, illetve összekapcsolódásaiból igyek
szik megmagyarázni, — a történelem szellemi, irracionális, kiszámíthatatlan 
tényezőit is komolyan vevő történetszemléletben, főként éppen az egyház 
történetének szemléletében, nem lehet, legalább is nem uralkodó helye. 
A reformáció tehát nem eredménye, következménye bizonyos megelőző re
formtörekvéseknek, illetve ilyen kísérleteknek, hanem az egyház történeté
nek meglepően új, nem emberi számításból, akarásból fakadó, hanem az 
egyház Urától irányított fordulata.

Azért persze a középkori egyházi reformtörekvéseket a reformáció 
előzményeiként számba kell vennünk. Itt azonban nem csupán az említett 
reformtörekvésekre kell gondolnunk. A középkori egyházban ezeken az 
erősen nemzeti, vagy egyéni színezetű reform-mozgalmakon kívül volt ám 
igen erős egyetemes jellegű egyházi reformtörekvés is, amely az ú. n. 
reform-zsinatokon igyekezett célját elérni. De mindezeknek a reformtörek
véseknek és mozgalmaknak a sorsa: kudarca, vagy sovány eredménye mu
tatja, hogy az egyház reformációját emberi módon, emberi számításokkal 
és eszközökkel megcsinálni nem lehet. Az emberi erők, bűnös tényezők el
téríthetik ugyan az egyházat hivatásától, hűtlenségre vezethetik, de már 
az egyházat az evangéliumi alapra visszavezetni, megmenteni, reformálni, 
tovább építeni egyedül csak az egyház Urának van hatalma. Nagyon em
beri és helytelen állítás volna az, hogy a reformáció éppen a legjobbkor 
következett be, mert a talaj kellőképpen elő volt készítve a számára. Ellen
kezőleg: azt kell mondanunk, hogy a reformáció olyankor jött, amikor 
emberi számítás szerint — a megelőző kísérletek kudarca után — legke- 
vésbbé lehetett reménye a sikerre. De nem is emberi szándékból, igyekezet
ből keletkezett a reformáció, éppen ezért nem is hozható a megelőző re
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formtörekvésekkel közvetlen okozati összefüggésbe. Hiszen reformációra 
szükség volt már az első öt-hat évszázad után is, s hogy mégis csak a 16. 
század elején következett el, az nem természetes fejlődés, előkészítés ered
ménye, hanem: Istennek éppen ekkor és így tetszett ezt megcselekedni.

Mindazonáltal voltak persze a középkori egyháztörténetnek olyan 
jelenségei, amelyek utóbb a reformáció megértését és befogadását bizonyos m 
tekintetben megkönnyítették. Így az egyházi reformtörekvések kapcsán 
a konciliárizmus gondolata, amely szerint az egyház legfőbb képviselője 
nem a pápa, hanem az egyetemes zsinat, s ennek a pápa is alá van ren- 
delve, — már magában is megingatta a pápa hatalmának feltétlenségében, 
isteni eredetében való hitet. A pápaságellenes reformmozgalmak pedig tá
pot adtak annak a meggyőződésnek, hogy az egyház reformja nem is kép
zelhető el másként, mint a pápaság megtagadásával. Különben már a ke
resztes hadjáratok egyik eredménye is az volt, hogy a nyugatiak szélesebb 
körei tudomást szereztek a pápaság nélküli keleti keresztyénségről; a gon
dolkozók ebből könnyen megállapíthatták, hogy lehetséges egyház és 
valódi keresztyénség pápaság nélkül is.

Végeredményben újra azt szeretném hangsúlyozni, hogy az egyház 
középkori történetét a tanítás során nem tehetjük polémikává a római 
katolicizmus ellenében és apologétikává a reformáció érdekében, hanem 
helyes evangéliumi teológiai szemlélettel ebben is az egyház történetének 
folyamatosságát, egyúttal azonban történeti sorsát, vagyis keresztjét kell 
látnunk.*)

Az említett főbb szempontokat és irányelveket a következő pontok
ban foglalhatom össze:

1. Lehetőleg kerüljük az egyház történetében a „középkor" meg
jelölést. E helyett beszéljünk inkább az egyháznak a reformáció előtti 
történetéről; az egyes időszakaszokat a századokkal jelölhetjük.

2. Az egyháznak a reformáció előtti történetét ne a romás-elmélet 
szerint szemléljük, s éppen ezért ne tekintsük és ne nevezzük a refor- 
mácót „egyházjavítás“-nak.

3. Az egyház történetében mindig két vonalat kell látnunk: az embe
rit, a bűn hatalmának felülkerekedését; ez az egyházat hűtlenségbe, hiva
tásának és evangéliumi lényegének megtagadásába (ilyen értelemben: 
romlásba) sodorja. A másik: a többnyire rejtetten végighúzódó evangé
liumi vonal; ez biztosítja az egyháznak minden időben — habár rejtetten — 
való fennmaradását. Ezen a vonalon látható a reformációnak az egyház 
egész megelőző történetével való megszakítatlan összefüggése (konti
nuitása) egészen az őskeresztyénségig.

4. A reformáció, vagyis az egyháznak evangéliumi hivatásához és 
lényegéhez való visszavezetése, már az első öt-hat század után szüksé
gessé vált. A reformációt megelőző különböző reformkísérletek mégis 
inkább azt szemléltetik, hogy az egyháznak emberi szándékkal és törek
véssel való „reformációja" nem vezet célhoz; ezért ezek a jelenségek

*) A kereszt teológiájának történetszemlélete természetesen az egy
ház egész történetére, tehát a reformációnak és egyházainak történetére 
nézve is kell, hogy érvényesüljön. Ennek bővebb kifejtésére igyekszem 
más alkalommal sort keríteni. — Református részről érdekes kísérletet 
nyújt Révész Imre, Református történetszemlélet c. tanulmányában (És lön 
világosság. — Ravasz László-Emlékkönyv, 193—207. I.).
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csupán előzményei a reformációnak, de nem közvetlen megalapozói. Ne  
beszéljünk tehát „előreformációról**, illetve „előreformátorokról**.

Wiczián Dezső dr. 1 
egyetemi ny. r. tanár.

M agu n k közö tt.
Mit várunk a Lelkipásztor „Szószéken" rovatától?
Kétségtelen igazság, hogy a gyakorló lelkipásztornak igehirdetői 

munkája végzésében segítségre van szüksége. Ezt a segítséget van hivatva 
megadni neki a „Lelkipásztor*1 „Szószéken*1 rovata. Ez a segítség azonban 
nem mehet túl a segítség határán. Nem végezheti el helyette pl. az önálló 
prédikáció készítést. Nem mentheti fel az egyes gyakorló lelkipásztort 
az egyéni és önálló alkotó munka alól. Ennek megállapítására — bármeny- \ 
nyíre önmagától értetődő igazság is — azért van szükség, mert a „Lelki- 
pásztorban1* újabban ismét elmondásra teljesen kész, a gyülekezetek szá
mára készült prédikációk jelentek meg. Nincs adatom rá és nem is kívánom 
megállapítani, hogy ezek így az író lelkész szószékén kívül még másutt 
is elhangzottak, hanem csupán arra akarok rámutatni, hogy így a célt nem 
érjük el.

Ehhez legyen szabad egy gondolattal szolgálnom.
A közlendő prédikációk ezentúl ne a gyülekezet számára készüljenek, 

hanem az igehirdető számára. A perikópát ugyanúgy szem előtt tartva, 
mint eddig. Legyen teljesen ki is dolgozva. Csak éppen a címzett változ
zék meg. A célgondolat az legyen, hogy azok a lelkipásztorok, akik kint 
a gyülekezetben végzik a munkájukat, ne legyenek magukra hagyatva. 
Ezek a kész prédikációk nekik szóljanak, gondolatokat és indításokat adva, 
természetesen lelkészi színvonalon.

Erre azért van szükség, mert a lelkipásztornak éppen úgy szüksége 
van az ige hallgatására, mint akármelyik keresztyén embernek. A legtöbb 
esetben erre nincs mód, legfeljebb évente egyszer-kétszer. Kivéve azt a 
néhány gyülekezetét, ahol több lelkész van.

Megtermékenyítő prédikációk legyenek, amelyek új alkotásra ser
kentenek. A lelkigondozásban részesült lelkipásztorok igehirdetése fel
tétlenül eredményesebb lesz.

Azt azonban kétségtelenül el kell ismerni, hogy ez a módszer nem 
kényelmes, mert állandóan mozgat és serkent. Nem kényelmes, de értékes. 
Az önálló gondolkozás alól egyházunk egyetlen hívét sem mentheti fel, 
még a lelkészt sem. Ezt megteheti más egyház, amint meg is teszi, de ezt 
hagyjuk meg nekik. Lelki táplálékra mindenkinek szüksége van. Ez azonban 
legyen az ő nyelvén egészen neki való. Ugyanaz az evangélium, de a gyü
lekezet a szétszórtságban élő lelkészekből áll.

Egészen bizonyos, hogy áldottabb szolgálata lesz a Lelkipásztornak 
ezzel a rovattal, ha az igehirdető lelki szükségletét tartja szem előtt, mint 
többé-kevésbbé a kényelmét. Nem szólva arról, hogy gramofon lemezzé 
süllyeszt és feleslegessé tesz, ha elmondásra kész prédikációkat kapunk.

Legyenek ezek a prédikációk a mi lelki igényeink kielégítői.
Mesterházy Ferenc 

tábori lelkész.



Megemlékezés a hősi halottakról.
Többször előfordul, hogy a hősi halottainkról, akiknek holttestét 

majd csak a háború befejezése után lehet hazahozatni, a hozzátartozók 
templomi, istentiszteleti megemlékezést kérnek tőlünk. Sok lelkész tanács
talanul áll a kéréssel szemben. Errevonatkozólag felhívjuk a lelkészek fi
gyelmét lapunk XVII. évfolyama 11. számának 569. oldalán a „Magunk 
között'' rovatban közöltekre.

Itt említjük meg a hadbavonultak lelki gondozásának azt a módját, 
amikor időnként gyülekezeti körlevéllel keressük fel harctéren küzdő vagy 
kórházban ápolt katonáinkat, hogy ily módon gyülekezetükkel is meg 
legyen a kapcsolatuk. A tapasztalat azt mutatja, hogy ezzel jó szolgálatot
teszünk katonáinknak és gyülekezetünknek.

K ö n y v tárban.
Csizmadia Lajos: Nehezebb szentírási helyek magyarázata képekkel 

és térképekkel. Szeptemberben vagyunk, amikor újra kezdődik a hitoktatói 
munka, sok helyen újra kezdődik vagy talán tovább folytatódik az ifj. 
munka, vagy a gyülekezeti belmissziói élet. Kérdések vetődnek fel a Bibliá
val, ennek egyes részeivel kapcsolatban a reánkbizottak részéről, vagy 
egyéb problémákkal viaskodunk, melyre választ keresünk és várunk. Ezek
ben ad jó segítséget, útbaigazítást, felvilágosítást számunkra ez a kis 
„kézikönyv", amikor szól pl. arról, hogy: A nap volt előbb vagy a vilá
gosság? Mit kell értenünk azalatt, hogy Isten alászállt a földre? Vissza
utasította-e Jézus a „jó" elnevezést? Jézus békességet, vagy harcot hozott? 
stb. stb. A könyv második része általános vallási és teológiai alapfogal
mak tisztázására nyújt segítséget és útmutatást mindennapi lelkészi szol
gálatunk végzése közben. Különösen azok az 3. lelkészek használhatják 
áldásosán és eredményesen, akik sem németül nem tudnak, sem nem tudták 
még beszerezni az egyetlen magyar Bibliai Lexikont ennek túl drága volta 
miatt. — Érdekes illusztrációk, színes térképek egészítik ki és teszik hasz
nálhatóbbá ezt a „magyar Bibliaolvasó keresztyének" — tehát elsősorban 
teológusok számára írt kis kézikönyvet, mely 1928-ban jelent meg s 2 
pengős árban megszerezhető Scholtz Testvérek könyvkereskedésében Buda
pesten. Hubert István.

Isten emberei és Isten népe, „bibliaórai vezérfonal: Nő és férfiszövet
ségek, ifjúsági és leányegyesületek részére", László Dezső erdélyi reform, 
papképviselő öszeállításában. Mint elme is mutatja s alcímei különösen is 
kihangsúlyozzák, nem egységes munkával állunk szemben, hanem több hívő 
lélek bibliai elmélyedésének gyümölcse van benne összefoglalva. Péter 
apostol, Timótheus, Jeremiás stb. alakjai, mint Isten áldott eszközei hogyan 
végezték el hűséggel és odaadással küldetésüket és megbízatásukat s mint 
épült általuk az Isten országa. — Az „Isten népei" alcím alatt arról olvas
hatunk, hogy Isten embereinek a munkája alapján, szolgálatuk nyomán 
milyen visszhang támadt, milyen eredmény lett s általában az emberek ho
gyan „fogadtáka be“ szívükbe az evangéliumot: a testté lett Igét és mint 
lettek Krisztustanítványokká. — Igen jó használható anyagot nyújt e kis



könyvecske az egyéni és közös (bibliaórai) bibliatanulmányozáshoz, elmé
lyedéshez egyaránt a benne foglalt különféle vonatkozású, ötvennél több 
témafeldolgozással. A KIE központ iratterjesztésében 60 fillérért besze
rezhető. Hubert István.

A fentebb ajánlott könyveken kívül még felhívjuk olvasóink figyel
mét dr. Vető Lajosnak múlt évben megjelent két kitűnő fordítására: 
Künkel: A közösség és E. Zur Nieden: Éneddel beszélgetek. Lelkipásztori 
és igehirdetői munkában termékenyítőleg hat az olvasásuk. Beszerezhető: 
Scholtz Testvéreknél, Budapest.
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Ekkléziasztika. Az egyház élete és szolgálata. Irta: Dr. Imre Lajos,

a kolozsvári református teológiai fakultás nyilv. rendes tanára. Budapest, 
1941. A Coetus Theologorum Református Theológusok Munkaközössége 
kiadványsorozatának 2. száma. 228 oldal, ára 8.— pengő. Megrendelhető 
a Munkaközösség főtitkári hivatalánál, Debrecen, Központi Egyetem. — 
A kolozsvári teológia tudós professzora nagyon alázatos célkitűzéssel bo
csátja útjára e könyvét. Az ötödik teológiai évfolyamnak az egyház mun
kájára vonatkozó anyagát látja benne. Ez a könyv azonban ennél sokkal 
több. Végigkíséri az egyházi élet minden jelenségét. Megrajzolja a magyar- 
országi református egyház helyzetét, életét, munkáját. Megjelöli az egyház
nak a világban való helyét, majd a gyülekezet kérdéseivel foglalkozik, 
megrajzolva a falusi-, városi-, szórvány- és tanyai gyülekezetek képét és 
feladatait, végül az egyház munkásait veszi sorra. A könyv kimondottan a 
magyarországi református egyház ekkléziasztikája, a kérdéseknek elvi 
síkba való beállítása következtében azonban minden evangélikus ember a 
saját egyházi problémáit érzi a könyv sorai mögött. A könyv szigorúan 
gyakorlati, azonban azzal, hogy az egyes kérdések teológiai hetterét a 
reformátori teológia fényével határozottan megvilágítja, sokkal több, mint 
egy sokat látott és sokat tanult ember bölcs tanácsait taralmazó gyakor
lati kézikönyv. Egyszerű, világos, minden nagyképűségtől ment fogalmazása 
külön értéke a könyvnek. Mindenkinek a legmelegebben ajánljuk.

Dancsházy Sándor: Az egyház harca. 340 oldal. Az Exodus könyv
kiadó kiadása. Budapest, XI., Vásárhelyi Pál-utca 12. Ára 6.50 pengő. — 
Dancsházy Sándor, a teológia doktora s debreceni református lelkipásztor, 
olyan ember, aki nem tud belenyugodni megalkuvó módon abba, hogy az 
egyház ma olyan, mint amilyen. Világosan látja, hogy az egyház elesett 
állapotában milyen nagy szerepe van annak, hogy megfogyatkozott benne 
a bűnnel szemben való harc, hősiesség, valamint az emberért való áldoza
tosság lelkülete. A harci kedvet óhajtja felébreszteni könyvével az elnyárs- 
polgáriasodott egyházban s az egyházi hadviseléstant akarja könyvében 
megfogalmazni. Beszél az ellenségről, a harcosokról, a fegyvernemekről, 
a korszerű felszerelésről, a hadviselésről és a harc céljáról. Nincs az egy
házi életnek olyan területe, amelyre ki ne térne. Munkáját különösen fon
tossá és érdekessé teszi az a tény, hogy régebben tekeházi ekklézsiájában 
a harcoló egyház megvalósítására kísérletet is tett és azt eredményeiben 
és kudarcaiban is őszintén és részletesen ismerteti. Azoknak, akik az egyház 
jövőjét szívükön viselik, el kell olvasniok ezt a könyvet. T. Z
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