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P a p o k a  F ő pap  előtt.
A békéltetés szolgálatában.

 (II. Kor. 5, 18.)
12.

Mi lesz a papokkal az ítélet napján?
„Hogy míg másoknak prédikálok, magam 

valami módon méltatlanná ne legyek."
I. Kor. lev. 9, 27.

Hívő, megváltott ember számára, — legyen az igehirdető, vagy az 
ige hallgatója — akkor válik valósággá a fent idézett mondat, mikor a 
jövőjérői van szó, mikor azt kérdezik tőle, hogy mi lesz vele az ítélet 
napján. Az a lehetőség ugyanis mindig fennáll, hogy az, aki most. még 
nem él az elvetettség állapotában, egykor elvetetté lesz. A kegyelemben 
élő ember számára éppen ez a legfőbb gond. Bárha megváltott is vagyok, 
még sem váltattam meg. Bárha a megváltás hajójában is vagyok, a mentő- 
csónak még nem érte el a hazai partokat.  Bárha Isten gyermeke is va
gyok, mégis várom gyermekké fogadásomat, testem megváltását. Bárha 
Üdvözült is vagyok, mégis várom, hogy mikor lesz osztályrészemmé az 
üdvösség. Bárha az örök élet örököse vagyok, mégis várom, hogy mikor 
érkezem meg az örök  életbe. Bárha tudom is, hogy osztályrészem elpusz
títhatatlan, romolhatatlan és örökkévaló örökség, mégis várom, hogy 
mikor fogom azt saját szemeimmel látni és élvezni.

Hitre ébredve meg is kell a hitben maradnom mindvégig. Éppen ez 
a hit harca. Ez nem harc a hit elnyeréséért, hanem harc a hit m egtartá
sáért. Sokan vannak, kik Lélekben kezdték el s testben fejezték be. Tíz 
szűz indul el égő lámpásokkal a vőlegény elé, de csak öt ju t be a menyeg
zői terembe. A király, aki 10.000-rel indult harcba 20.000 ellen, megrémül 
az ellenség erejétől és békéért könyörög, a háború pedig félbe marad. 
A só elveszítheti ízét, a meggyujtott lámpa is elalszik, ha véka alá teszik. 
Az, aki hívővé lett, tudja, hogy milyen veszedelmes helyen kell égni az ő 
hit-lámpásának. Az ilyen fél. Fél, mert látja, hogy milyen sok lámpa már 
kialudt, milyen sok harc maradt félbe, milyen sok hívő lett elvetetté. 
Különösen az félelmetes, hogy a bezárt ajtók mögött az utolsó napon 
nagyon sok elvetett pap is lesz. Kik is lennének mások, mint éppen ők, 
akik majd akkor ezt mondják: Uram, Uram nyisd meg nékünk. Mi a Te 
nevedben prédikáltunk és a Te neved által tettünk hatalmas dolgokat. — 
Nemde félelmetes ez?

Ez a félelem egészséges félelem. Ez a félelem csak azoké, kik Pál 
szerint tudják, hogy ez a nagy kincs: a Krisztus, Isten-gyermekség joga, 
az Isten igazsága és a menny az övéké. Az elveszítés félelme csupán 
azoké, kiknek van elveszteni valójuk.

Különösen nehéz a lelkészi elhivatásban megmaradni hívőnek. Éppen 
ezért lett kérdéssé, hogy üdvözülhet-e a pap? Gondoljunk csak ar ra, hogy 
egy azok közül, kik Jézus legszűkebb köréhez tartoztak elvetetté lett. 
A pokol örült, hogy tüzében egy apostol merült el. Mi vitte őt a szeren
csétlenségbe? Nemde ezt kell mondanunk: Titkos bűnök dédelgetése.
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Nemde elsősorban a lelkész jut abba a helyzetbe, hogy neki titokban „kell" 
tartani bűneit. A pap ugyan tényleg „üvegfalu" házban él, mely élet min
denki számára látható. A bűnök titokbatartása nehéz, de néha mégis si
kerül. Közben azonban mindenek ellenére mégis csak kitudódik minden. 
És ami legborzalmasabb! Gyakran a legförtelmesebb érzékiség és paráz- 
naság kerül napfényre. Talán mindannyian már megéreztük és megismer
tük a kísértés nagy erejét, mely arra biztat, hogy takargassuk bűneinket. 
Inkább az emberek szemei előtt járunk, mint Isten arca előtt. De éppen 
itt van a legnagyobb veszély, hogy az, aki másoknak prédikál, saját maga 
elvetetté lesz.

Hasonlóképpen nekünk is, a békéltetés szolgálata jelen munkásainak 
is harcolnunk kell a hitben, figyelemmel kell tartani magunkat, nehogy a 
bűn megcsaltjaiként elfásuljunk, nehogy mi, kik másoknak prédikálunk, 
méltatlanokká legyünk!

 K. V. Tamminen esperes, Helsinki.
Fordította: Molnár Rudolf.

Az egyházi év útmutatása.
(Folytatás és befejezés.) 

Mindenszentek ünnepe (festum  omnium sanctorum, testűm  ecclesiae 
triumphantis, nov. 1). Az egyházi évet befejező utolsó (Szenth. u. 24—27.). 
vasárnapok élén áll ez a régi keresztyén ünnep, a diadalmaskodó egyház 
fehér-ruhás ünnepe. Egészen közvetlenül csatlakozva október 31-hez, szem
léletesen hirdeti, hogy a földön küzdő egyház — Krisztusban — egységben 
él az előrement nemzedékekkel, a megdicsőült szentek boldog seregével, 
amely a Bárány királyi trónja körül szolgál és színről-színre látva, szünte
lenül imádja Urunkat. Ez az a fehérruhás sereg, amely itt az egyház földi 
életében megharcolta a hit harcát és a dicsőség hazájában Krisztus kegyel
méből elnyerte a győzelmi pálmát.

Ez az ünnep dies omnium m artyrum -ként keletkezett az első száza
dok véres üldözései között. Antiochiában igen korán megülték, még pedig 
a pünkösd utáni 1. vasárnapon, amelyen aztán — nyugaton — a Szent- 
háromság ünnepe helyezkedett el. — Keleten ma is ezen a napon ülik meg 
Mindenszentek ünnepét. — Nyugaton a IV. századtól kezdődőn terjed el 
és 600 körül már általánosan megült ünnep, amely aztán — az egyházi év 
organikus fejlődésével — lassan áthelyeződik a tavaszból az őszbe, novem
ber 1-re, hogy előre — felfelé!—  mutassa az utat.

A lutheri reformációban megújhodó egyház, mindenütt megtartotta 
ezt az ünnepet és evangélikus országokban ma is nagy ünnepként üli meg. 
Nálunk a racionalista redukció és elvilágiasodás a legtöbb helyen kiirtotta. 
(Viszont azt is meg kell állapítanunk, hogy az ünnep eredeti, tiszta keresz
tyén jellegének megromlása az, hogy közismerten idegen elemek behato
lásával ebből a keresztyén örömünnepből egyrészt az érdemszerző vallásos
ság napja, másrészt pedig az elhunytakról való megemlékezés napja lett.)

Az evangélikus-lutheri keresztyénség életében hatalmas sursum corda 
ez a nap, amelyen az egyház boldog örvendezéssel és hívő alázattal, a 
Krisztus-hitre és hitvalló szolgálatban való állhatatosságra ösztönzést és 
erőt merítve, ad hálát az 'Úrnak azokért a fiaiért és leányaiért, akik itt 
a földön Isten harcosai voltak és most a mennyország örömében a szentek 
hófehér ruháját viselik. (V. ö. az Ágostai Hitvallás XXI. cikkével, valamint 
a Kér. Ék. 413, 6-tal, aztán a 250. énekben feldolgozott Te Deum-mal, 
amelynek szövegét a győri diákszövetség kiadásában megjelent Reggeli 
Dicséret istentiszteleti rendje közli; v. ö. még Kér. Ék. 588, 3!) — Ez a 
nap arra való, hogy az egyház életében bizonysága legyen az igazi és te l
jes communio sanctorum-nak!
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Az evangélium (Máté 5, 1— 12) makarizmáiban maga az Úr mutatja 
meg, hogy szentjeinek az útja merre vezet e földön az üdvösségre, az 
epistola (Jelen. 7, 2— 12) pedig az üdvözöltek fehérruhás és győzelmi pál
mát kezükben tartó seregéről szól, amellyel egységben imádkozza az egy
ház a praefatio-hoz csatlakozó sanctus-1 (v. ö. a koll. imáds. isi).

Ott, ahol megszólal gyülekezeteinkben ezen a napon az egyház ige
hirdetése, az ótestamentumból textusnak ajánljuk Dániel 12, 3-at; az üdvö
zöltek Krisztus világosságával fénylenek  és így útmutatói a földön népének.

Az evangéliumból a perikopa folytatását, Máté 5, 13— 76-ot említjük 
meg, amelyben az Ür övéinek szent feladatát a föld savának és a világ 
világosságának képében szemlélteti.

Az epistolai anyagból pedig Zsid. 12, 1—3-ra gondolunk;Knszfus népe 
a mennyei bizonyságoktól körülvéve és ösztönözve, Krisztusra tekint és így  
harcolja meg csüggedetlenül a hit harcát.

Szentháromság u. 24. vasárnap. Szentháromság idejének utolsó idő
szaka .„az utolsó dolgokról11, az egyház élete célhoz érkezésének és Krisz
tus királysága teljességre jutásának végső eseményeiről prédikál. A halál, 
feltámadás, ítélet, örök élet és örök kárhozat ténye tárul itt elénk az 
egyházi év isteni drámájában, amely éppen ezekben az összefüggésekben 
olyan csodálatosan megmutatja Krisztus hatalmát.

Ez a'vasárnap a halálban is megmaradó élet öröméről és dicsőségéről 
szól. Az evangéliumban (Máté 9, 18—26) Jairus leányának feltámasztásával 
hirdeti Krisztus Urunk, hogy van szabadulás a halálból, mert ő isteni 
hatalmával mennyi életet ajándékoz. Az epistola (Koloss. 1, 9—12) pedig 
keresztyén reménységünk alapját láttatja meg Krisztusban, aki felkészít e 
földön a mennyei életre, részt ad a szentek örökségében, kimentve a sötét
ségből a világosságra. (Áz introitus mind a 4 vasárnapon Jerem. 29, 11— 12, 
14 és 85. zsolt. 2. v.!)

Az ótestamentumból igen alkalmasnak véljük Ézsaiás 26, 19-et, amely
ben a feltámadás reménysége tekint a Szabadítóra.

Az evangéliumból János 6, 37—40-re gondolunk; Krisztus Urunk, aki 
azért jö tt testbe —'.mennyből a földre —, hogy nekünk mennyei életet 
ajándékozzon, övéi közül senkit se veszít el, hanem a kegyelmi eszközök
kel már e földön az örök életet táplálja mibennünk.

Epistolai textusként pedig 11. Korint. 5, 1— 10-et ajánljuk; Krisztus 
m egváltottja  a Szentlélek vezérlete alatt, hitben vándorol a színről-színre 
látás felé, — a keresztyén hívő halála: költözés az igazi, mennyei otthonba.

Szentháromság u. 25. vasárnap. Míg a megelőző vasárnap üzenete 
öröm és reménység, addig ez a mai nap az utolsó idő ördögi pusztításai
ról szól, figyelmeztetve, hogy Krisztus egyházára szörnyű gyötrelem és 
próbatétel vár, de az Ür megmenti övéit, csak tartsunk ki! Ezt hirde+i 
a megrázó erejű evangélium (Máté 24, 15—-28), amelynek üzenete ugyan
csak aktuálissá lett, hiszen elég arra gondolnunk, hogy milyen szörnyű 
pusztulás jeleit mutatják templomaink, oltáraink és mi vár reánk méltán 
az utolsó időben, amely az ítéletet hozza. — A reformáció-utáni időből 
való epistola (I. Thess. 4, 13— 18) viszont biztatást hoz a halál árnyékának 
•völgyében járó gyülekezetnek: reménységgel tekinthetünk a temető gyá
szába is, mert az Ür nem feledkezik meg övéiről, — a halálon át a Vele 
való boldog közösségbe visz; „mindenkor az Ürral leszünk!", — ez a 
vigasztalásunk bevilágít minden próbatételünk sötétségébe.

Az ótestamentumból textusként kínálkozik Jóéi 2, 12— 18; az Ür még 
ez utolsó időben is int az egyház által és igazi megtérésre várja egész 
népünket.

Az evangéliumból ide kívánkozik a perikopát megelőző Máté 24, 
1—14; az utolsó idő Krisztus gyülekezetében nagy — külső és belső — 
nyugtalanságot támaszt, — de a gonoszság megsokaso(iásának ideje az 
evangéliumért való mártiromság ideje lesz, amelyben az evangéliumot újra 
hatalmasan prédikálja az egyház, amelynek ölén a hívek gyülekezetét 
Krisztus üdvösségre viszi.
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Az epistolai anyagból II. Thess. 2, 1— 72-t említjük meg; Krisztus 
hívét az utolsó idők zűrzavarában is megőrzi a tiszta szentigére hagyat
kozó igaz hit és nem engedi eltévelyedni a törvénytelenségnek, az igaz 
istentisztelet megvetésének az útjára, amely az egyháztól elszakadtakat 
a halálba viszi.

Szentháromság u. 26. (utolsóelőtti) vasárnap. Az utolsó idő végén az 
Úr ítéletre jön. Ezért figyelmeztet ez a vasárnap: vigyázzatok, készüljetek 
Krisztus fogadására! — Krisztus egyháza, a mennyei Vőlegény menyasz- 
szonya vigyázva, felkészülve várja az Úr napját, elközelgő Jegyesét. Öröm 
és reszketés tölti el a szívét, hiszen aki menyegző örömébe viszi Reá 
várakozó menyasszonyát, egyben ítéletre jön. A tíz szűzről szóló evangé- 
lium (Máté 25, 1—13) valóban és mindenképpen erre a napra való. Krisztus 
azt kívánja egyházától, hogy a várakozás idejében készültségben — Szent- 
lélekben —• éljen. Vigyázzunk, hogy a Szentlélek olaja ne hiányozzék 
lámpánkból (v. ö. Zak. 4, 1. 6!)! —- A várakozás ideje így mennyei örömre 
fordul. (V. ö. Kér. Ék. 588: „Vigyázzatok, azt k iá l t já k . . . ! " ) — Az epistola 
(11. Péter 3, 3— 13) az evangéliummal való egységben az okos szüzek 
hűséges és állhatatos vigyázására inti Krisztus népét, hogy meg ne tévessze 
őket az Úr utolsó ítéletre jövetelének a késése: „Új eget és új földet 
v á runk . . . “ !

Az ótestamentumból Ézsaiás 35, 3—70-et ajánljuk; Isten népe vigyázva, 
lelki készenlétben várja az utolsó idő döntő fordulatát: a m egfizető és 
megszabadító Űr eljöttét, aki megtérő népének nyomorúságát örömre 
fordítja.

Az evangéliumból kiemeljük Márk 13, 31—37-et; az ígéretét m egtartó  
és ítéletre eljövő Ür minden szolgájától, minden hívétől vigyázást kíván, —  
hűséges szolgálatban.

Epistolai textusként pedig önként kínálkozik Jelen. 22, 10— 17, 20; 
az Úr eljövetelének ígérete és a hívő vágyakozása az Ür napjára: „Bizony 
hamar eljövök!“ — „Jövel, Uram Jézus!“

Szentháromság u. 27. (u to lsó ). vasárnap. Az egyházi év utolsó vasár
napja a kegyelmi idő utolsó Krisztus-cselekedetét, a váltságmfi végső aktu
sát jeleníti meg az egyház liturgiájának isteni drámájában. Aki karácsony
kor emberré lett és epifánián, majd nagypénteken húsvéton át szolga
formában elvégezte a .megváltást, és áldozócsütörtökön visszatérve isteni 
dicsőségébe, pünkösdtől kezdve egyházát vezeti és élteti, — íme* az idők 
végén eljön erre a világra hatalmának és dicsőségének teljességében, hogy 
megítéljen élőket és halottakat. Imádva borulunk le a mennyei Király 
előtt, aki eljött szent angyalaitól körülvéve és látjuk, amint királyi trón
jára ül, és az utolsó ítélet örömébe és kárhozatába belereszket a menny 
és a föld. Látjuk, akiket jobbja felől és akiket bal keze felől állít az íté
letben, mert megtörténik a nagy szétválasztás. Az evangélium (Máté 25, 
31—46) éppen ezt mutatja meg, — valóban csodálatos befejezése az egy
házi évnek: az utolsó ítélet! Az egyház örül az Úr eljövetelének, mert a 
szabadulást és üdvösséget hozza, de a vágyódásban ott él a rettegés is, 
hiszen Krisztus dicsőségének tündöklő fényében ki állhat meg — az ítélet
ben? ! (V. ö. a koll. imádsággal, valamint a Dies irae, dies illa-t feldolgozó 
594. énekkel a Kér. Ék-ben, valamint az 587: énekkel!) — Ez a nap meg
kérdez minden keresztyént, vájjon a mennyei Atya áldottainak, Krisztus- 
boldog megváltottainak öntudatlanságával mondhatod-e: Uram, mikor te t
tem valami jót Veled?! — Ne feledjük, hogy Krisztus egyházának üldö
zése az utolsó időben csak sietteti Isten igazságos ítéletét, amelyre épen 
ezért mint a szabadulás és boldog beteljesedés napjára vágyódik a keresz
tyén .hívő. Az ítélet a szerint történik, hogy földi életünkben megláttuk-e 
és szolgáltuk-e Krisztus Urunkat az ő kicsinyeiben (vidisti fratrem, vidisti 
Dominum!)?! — Az epistola (II. Thess. 1, 3—10) pedig vigasztalásul hirdeti 
Krisztus szenvedő egyházának: Krisztus ítélete igazságos, — a dicsőségé
ben eljövő, ítélő Krisztus szabadulást, üdvöséget hoz!

Az ótestamentumból textusnak ajánljuk Ézsaiás 66, 21—24-et; Isten 
az utolsó ítéletből minden nemzetségből való népét életre viszi, míg ellen
ségei az örök tűzbe kerülnek.
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Az evangéliumból igen alkalmasnak kínálkozik Máté 13, 47—50; az 
utolsó ítéletben Krisztus angyalai szétválasztják az egyház népét, — az 
igazakat és a gonoszokat. (V. ö. Ján. 5, 22—291)

Az epistolai anyagból pedig ide kívánkozik Jelen. 20, 11—21, 7; Krisz
tus királyi dicsősége az ítéletben: az Alfa és az Ómega örök üdvösség 
boldogságába viszi népét.

X. A z egyházi év különféle ünnepei.

Az egyházi évbe való betekintés teljessége megkívánja, hogy leg
alább felsorolásszerűen megemlítsünk néhányat azok közül az ünnepek 
közül, amelyek akár mint ősi keresztyén Aíária-ünnepek és aposfo/-ünne- 
pek, akár mint em/é/f-ünnepek éltek a XVI. és XVII. században magyar 
Sionunk istentiszteleti életében, illetve ma is élő ünnepekként ismeretesek 
az evangélikus országok jelenlegi egyházi rendtartásaiban.

Krisztus Urunk bemutatásának ünnepe (Szűz Mária tisztulása, illetve 
templombamenetele, Gyertyaszentelő Boldogasszony, febr. 2). Tulajdon
képpen a karácsony-epifánia idejének befejező ünnepe, eredetileg Krisztus
ünnep. — Evangélium: Luk. 2, 22—32. Epistola: Malakiás 3, 1—4.

Krisztus Urunk fogantatásának ünnepe (Gyümölcsoltó Boldogasszony, 
márc. 25). A régiek méltán nevezték az újtestamentumi idő kezdetének, 
gyökerének ezt az ünnepet. Az előbbivel együtt ez is nagyon, kedves ün
nepe Luthernek. —• Evangélium: Luk. 1, 26—38. Epistola: Ézsaiás 7, 10— 15.

Péter és Pál apostol ünnepe (jún. 29). Az apostoli hivatal isteni ere
detét és az apostoli szolgálat hivatását, sorsát hirdeti az egyház életében. — 
Evangélium: Máté 16, 13—20. Epistola: Ap. Csel. 12, 1— 11.

Szt. Mihály főangyal ünnepe (szept. 29). Az igazi nagyság igazi mér
téke Isten országában: az angyal-lelkületű angyal-szolgálat és az Istenért 
harcolás. — Evangélium: Máté 18, 1—40. Epistola: Jelen. 12, 7—12.

Halottak napja (nov. 2., illetve az egyházi év utolsó vasárnapjára 
következő hétfő). Az Úrban elhunyt hívekről való megemlékezés napja, 
amelynek fekete gyászát beragyogja Krisztus dicsősége. (Apológia XXIV, 
94: „scimus veteres loqui de oratione pro mortuis, quam nos non prohi- 
bemus"! — Ne feledjük, hogy minden vasárnap örömünnep, Krisztus-ünnep 
és „halottak vasárnapja11: — nincs! — Halottak napján az elhunyt hívek
ről való megemlékezés késztesse az élők gyülekezetét a haláltgyőző Vitéz
hez, az ítélet Urához és élet Királyához menekülésre, amint ez olyan igaz 
keresztyén lelkülettel jut kifejezésre a régi Libera-bán, e nap énekében: 
„Ments meg engem, Uram . . .!“ Kér. Ék. 593.) —■ Evangélium: Ján. 5, 
25—29. Epistola: I. Korint. 15, 51—57.

Templomszentelés emlékünnepe. A templom felszentelésének napja 
méltán ünnepe évről-évre a keresztyén gyülekezetnek, amelyet hálaadásra 
késztet és felelősségre von. — Evangélium: Luk. 19, 1:—10. Epistola: 
Jelen. 21, 2—5.

Aratási hálaadó-iinnep. Ősszel, a föld termésének betakarítása után 
van a helye ennek a napnak az egyház istentiszteleti életében, de vigyáz
zunk, hogy — amennyiben vasárnap délelőtt történnék meg ez a hála
adás — ne a Szenthár. u. 24—27. vasárnapokra essék. — Mai formájában 
a régi egyház nem ismerte; — városi és ipari jellegű gyülekezetekben is 
meg kell tartani ezt a hálaadást, amelytől tulajdonképpen elválaszthatatlan 
az egész gyülekezet közadakozása az egyház szeretetmunkája javára. — 
Evangéliumként igen alkalmas: Ján. 6, 26—35, — epistolaként pedig Gál. 
6, 6— 10, amely utóbbi magában foglalja egyházunk segítő szeretet-szolgá- 
latára hivatott „GyámintézeL'-ünk jeligéjét is.

Bűnbánati nap. A régi jó quattuor tempóra (negyedévenkinti „kántor
böjt")  bűnbánatra, megtérésre intő, áldott alkalmainak kipusztulásával, 
illetve elhanyagolásával legtöbb gyülekezetünkben csak egy ilyen napot 
ismernek (olyan is van, ahol egyet se!). — Bűnbánati nap helyett azonban 
bűnbánati hétre van szükségünk, amelynek napjain a Káté és a 7 bűn
bánati zsoltár állítson a szent Isten színe elé! — Evangélium: Máté 
11, 20—24. * * *
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Az egyházi év minden részében és teljes egészében Krisztus-év, amely 
advent első reggelétől a Szentháromság ünnepe utáni 27. vasárnap hetének 
utolsó alkonyáig, minden mozzanatában ezt prédikálja: az Ür jön! Öt, a 
testté lett Igét jeleníti meg az egyházi év isteni drámája, amelyben Krisztus 
műve nyilvánvalóvá lesz az időben. A váltságmű organikus egységében és 
mindenkori aktualitásában hangzik az egyház igehirdetése, itt a kegyelem  
országában az idők végéig, amikor az egyház az érte jövő dicsőséges Orral 

 az időből az örökkévalóságba — a dicsőség hazájába — érkezik, ahol 
Isten lesz „minden mindenekben". — Addig pedig sohase némul el a meny- 
nyet és a földet átölelő bizonyságtevés: .JÉZU S KRISZTUS tegnap és ma 
és örökké ugyanaz!“ (Zsid. 13, 8.)*

* Jegyzet. Tanulmányom megírásánál felhasználtam „Homiletika-‘ 
és „Liturgika“ c. egyetemi előadásaimat, valamint a perikopákat magya
rázó „Gyakorlati exegesis“ előadásaimat is.

Isten iránti hálával köszönöm meg mindazt a segítséget, amelyet 
Th. Harnack: Praktische Theologie c. régi művéből, aztán H. Asmussen: 
Das Kirchenjahr (1934), valamint G. Lindberg: Kyrkans heliga ar (1937) 
és G. Rosendal: Nadens ar (1940— 1941) c. művéből kaptam.

Végül megemlítem, hogy figyelembe vettem a XVI-századbeli egy
házi rendtartásainkat és a ma használatban levő német, angol (amerikai), 
finn, svéd, norvég és dán szertartási könyveink előírásait is.

Dr. Jánossy Lajos
egyetemi ny. r. tanár.

Szósz é k e n .
Ha . . .

Róm. 8, 31—32; II. Krón. 15, 1—7.
Egy ószövetségi és egy újszövetségi igét olvastunk. Mind a kettőben 

Isten.világosan, tisztán, a lélek gyökeréig ható erővel egyetlenegy döntően 
nagy dologról szól hozzánk: arról, hogy ő velünk van. Az ószövetségi 
történetben Azáriás Obed fia, a próféta, a király elé áll és elmondja a 
királynak a nagy üzenetet: Az Ür van veletek, ha ti is ővele vagytok. 
Megrendül a királynak és az egész népnek a szíve; hála és fogadástétel 
szakad ki belőlük, a bálványozást az utolsó darabjáig kiirtják és boldogan 
esküsznek meg az Úrnak arra, hogy mostantól kezdve az ő atyáik Istenét 
teljes szívvel és teljes lélekkel fogják szolgálni. Megértették Isten szavát, 
komolyan vették, — és -nem csalódtak Istenben. /

Az újszövetségi igé Pál apostolnak egy személyes vallomásából ki
ragadott szakasz. Á Római levél 8. fejezete a keresztyénség hiteles, erő
teljes és tömör összefoglalása. Ha tudni akarod, mi a keresztyénség, 
olvasd el ezt a fejezetet. Ebben a fejezetben mondja el Pál azt a mindent 
megoldó szót: Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Érted-e, hogy milyen 
mindent megoldó üzenet ez? Az ember szíve döbbenve érzi a győzelemnek 
a hangját, ahogy átremeg a Pál szaván keresztül: jöhet akármi, élet vagy 
halál, nyomorúság vagy üldözés, vagy éhség vagy mezítelenség, vagy fegy
ver, mindenben diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Sőt „felet
tébb diadalmaskodunk". A győzelmünk csodálatos lesz, mert ha az Isten 
velünk, kicsoda ellenünk?

Szabad-e ilyent mondani? Szabad-e ilyen biztosnak lenni?
Azt hiszem, hogy akinek Isten a szövetségese, annak szabad. Nem

csak szabad, nem is lehet neki máskép. Gondold meg: a valóságos Isten, 
az ég és föld Ura, aki előtt „a népek mint egy csepp a vödörben és mint 
egy porszem a mérlegserpenyőben", aki a kezében tart  mindent, aki előtt 
a föld hatalmasai „a semminél is alábbvalók" . . .  Lehet-e akadály, ami őt 
gá to lná? .Lehet-e nehézség, amit ő meg ne tudna oldani? Lehet-e valaki, 
vagy valami, ami neki ellent tudna állni? Lehet-e olyan kicsinyke eszköz,
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hogyha egyszer ő azt a kezébe veszi, hatalmassá ne tudná tenni? Lehet-e 
olyan kicsiny nép, amelyet ő fel ne tudna magasztalni? Sőt: nem éppen 
abban szokta-e ő megdicsőíteni az ő hatalmát, nem éppen abban szokta-e 
megmutatni, hogy ő Isten, hogy a kicsinyekből, a gyengékből és az e rő t
lenekből válogatja meg az ő eszközeit, hogy megszégyenítse az erőseket 
és magabízókat? Az egész Szentírás erről a csodálatos dologról beszél, 
lapról-lapra: Dávid győzelme Góliát felett — s a végén a Bárány győzelme 
az egész gonosz világ felett. A gyengéket és a megvetetteket választotta 
ki Isten, hogy megszégyenítse az erőseket.

Nem csodálom, h o gy 'a  Római levél 8. részének ez a hatalmas szava 
az első magyar királynak, Istvánnak is jelmondata volt, — és a nagy feje
delemnek, Bethlen Gábornak is ez volt a jelmondata: Ha az Isten velünk, 
kicsoda ellenünk?

Ugye, milyen jólesett ezeket hallani? Felszabadul az embernek a szíve, 
mikor Istennek igéjéből ez a mindent megoldó áldott üzenet hangzik. 
Mert valóban úgy van: a mi sorsunk, életünk, jövőnk egyetlen biztonsága, 
biztosítéka csak ez: ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?!

De most nagyon kérlek benneteket, ne riadjatok vissza attól, hogy 
Istennek ezt az üzenetét egészen komolyan vegyük. Ha csakugyan minden 
egyes-egyedül attól függ, hogy az Isten velünk van-e, akkor Ötőle magá
tól kell megkérdeznünk térdreesve és könyörögve: Uram, mindenható Isten, 
égnek és földnek Ura, velünk vagy-e? Mert nézd csak, az ószövetségi tö r 
ténetből a prófétai szó így hangzott: Az Úr van veletek, ha ti is ővele 
vagytok. A Pál diadalmas felkiáltása pedig egy feltételező szócskával kez
dődik: „Ha az Isten ve lü n k . . ."  Két feladat vár reánk: az egyik a hamis, 
hazug és önámító illúzióknak az összetörése, a másik az igazi, valóságos, 
megtartó reménységnek megnyerése. Mind a két feladatot az Ige végzi el! 
Higgyétek el, nem fog rosszuljárni az, aki Isten Igéjét, mint a sziklazúzó 
pörölyt engedi zuhanni a képzelt, öncsaló, hazug reménységnek amígy is 
elpusztuló hamisságaira. Mert az Ige összetöri azt, ami hazug, — és meg
építi a világos, biztos alapokat.

Az egész Szentírásban soha egyetlenegy szóval nem mondta azt az 
Isten, hogy ő minden feltétel nélkül velünk van. Éppen ellenkezőleg: 
nagyon hangosan, világosan megmondotta, és szakadatlanul mondja, hogy 
Ő csak azokkal van, akik ővele vannak. Az pedig soha, de soha nem történt 
meg és nem is fog megtörténni, hogy az Isten csatlakozzék hozzánk. 
Ő nem fog megváltozni, nem fogja az Ő örök törvényeit félretenni, nem 
fogja soha a tízparancsolatot,  v ag y .a hegyibeszédet félretenni azért, hogy 
velünk, drágalátos gyermekeivel valami legújabb alapon kössön szövet
séget. Egészen egyszerűen mondom: Ö soha nem fog velünk más módon 
szövetséget kötni, csak azon az egyetlen alapon, amit ő maga adott, és 
ennek a neve: Jézus Krisztus. Az Isten egyszer és örökre megvetette ama 
kegyelmi szövetség alapját Jézus Krisztusban, adott nekünk Megváltót, 
nekünk adta Jézust, — és soha nem fog más utat keresni csak azért, 
mert ez nekünk kényelmetlen, vagy alkalmatlan. „Aki az ő tulajdon 
Fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mimódon ne 
ajándékozna vele együtt mindent minekünk?” Tudod, mit jelent ez? Azt, 
hogy Nélküle semmit, Vele együtt mindent. Jézus Krisztusban és csakis 
őbenne: velünk az Isten! Tehát az Isten hűsége, szeretete, irgalma, békes
sége, megtartó ereje, minden, de minden a mienk lehet, de csak az Isten 
által megszabott feltétel alatt és nem úgy, ahogy azt mi a magunk kénye 
és kedve szerint szeretnénk, vagy elgondolnánk.

Ez azt jelenti az egyes emberre nézve: siess, riadj föl gyorsan abból 
az őrült álomból, hogy te bűnbocsánatra, irgalomra, Isten szeretetére és 
oltalmára számíthatsz a nélkül, hogy megtérnél Krisztushoz. Siess, riadj 
fel gyorsan és menekülj ahhoz a Megváltóhoz, akiről az Isten maga 
mondja, hogy rajta kívül nincs számodra menekvés. Jézuson kívül nem is 
bizonytalan a sorsod, hanem halálosan bizonyos.

És azt jelenti Istennek ez az üzenete a közösségre, így a mi nem
zetünkre nézve is, hogy Istenben minden készség, minden szeretet és 
hatalom, minden irgalmasság és megtartó erő itt van az ajtónk előtt.
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Nekünk csak egy feltételt kell megtartani,  de ezt a feltételt Isten szabta 
meg és ezen a feltételen kívül aztán nincs út és nincs lehetőség a szá
munkra se égen, se földön: Őhozzá szívvel, lélekkel, élettel és engedel
mességgel megtérni, „Az Úr van tiveletek, ha ti is ővele vagytok.1' Értsd 
meg, sehol a Szentírásban nem találsz egy hangot sem arról, ami köz
tünk, úgynevezett keresztyének között széltében-hosszában jár, hogy „majd 
a jó Isten megsegít". Ugyan miért tenné? Azért, hogy te makacs, isten
telen ember a bűneidben tovább is megmaradhass? Azért, hogy az Ő 
törvényét szégyentelenül lábbal tipord és akkor odamerészkedj színe elé 
és azt merd tőle várni, hogy segítsen rajtad? Ha te nem akarsz neki 
engedelmeskedni, ha a te számodra ő nem Isten, ha Jézus Krisztus nem 
Ür, aki neked parancsol, akinek te szolgálsz, milyen őrültség még- csak 
gondolni is arra, hogy a mindenható Ür Isten veled legyen! Igen, veled 
van az ítéletével, mert Istennek szentsége és irgalmassága egyet jelent: 
ítéletet annak, akinek a szíve megkeményedett, és irgalmasságot és teljes 
bocsánatot és mindent, de mindent égen és földön annak, aki Őhozzá 
bűnbánattal megtér. A hamis próféták azt hirdették a népnek, amit a 
nép, amióta csak a világ világ, mindig nagyon szívesen hallgatott: „békes- 
ségtek lesz néktek és mindenkinek, aki az ő szívének keménysége szerint 
jár." (Jeremiás 23.) Megtérés, bűnbánat, könyörgés. Isten előtt való meg
alázkodás nem kell! Ilyenekről hamis próféta nem tud. Boldog jövendő, 
virágzó új élet, Isten velünk van, — ez a hamis próféták hamis evangé
liuma, hogy az elkábítani valókat, a halálra ítélteket a romlás útjára 
vigyék. Óh, csak engedd, hogy összetörje Isten Igéje a hazug álmot, azt, 
hogy az Isten csak úgy egyszerűen a mi megrendelésünkre jön és segít 
és velünk van, de Neki egyáltalán semmiféle kívánsága és igénye nincs. 
Vedd tudomásul, hogy az egyetlen lehetséges viszony teközted, porszem- 
nyi emberke és a mindenható Isten között az, hogy Ö parancsol és te 
engedelmeskedsz neki. Ha pedig nem, akkor összetörsz a bűneid súlya 
alatt, mert az Isten nem csúfoltatik meg és amit vet az ember, azt le 
kell aratnia. És hogyha vet gonoszságot, gyűlöletet, irigységet, hogyha 
Isten szent akaratával szembeszáll, szent akaratával szemben él, — akkor 
ez mind visszahull a saját f e jé re . . .  Mert Isten — Isten, és ebbe a világ- 
egyetembe az Ő örök törvényei úgy bele vannak építve, hogy azt onnan 
soha senki kiszakítani nem tudja.

Ha ezt egyszer igazán megértetted, akkor már fényes, tiszta út 
ragyog fel előtted. Az Isten jön eléd. Ügy szeret, — nézd — hogy semmit 
sem sajnál tőled. A legnagyobbat már odaadta: az ő tulajdon Fiának nem 
kedveze tt . . .  Nem tapasztalod-e meg napról-napra és óráról-órára, hogy 
ha te nyomorult-magadat odaadod Jézus Krisztusnak, akkor az ő irgalmas 
segítsége, oltalmazó keze, pásztor-szeretete szakadatlanul ott van veled. 
Az Istenben soha nem csalódik senki, csak az, aki őt meg akarja csalni. 
Járj őszinte úton, légy becsületes Istennel szemben, értsd meg, hogy Ö 
mondja meg, hogy milyen alapon lesz ő szövetségesed. És meg fogod 
tapasztalni, mit jelent az ő kezében lenni, micsoda biztonság, micsoda erő 
és micsoda békesség!

Szólni szeretnék erről szenvedő testvéreimnek. Betegeknek, kik ágy
ban feküsznek és néha már fogyatkozó türelemmel emlegetik: hol késik 
Isten segítsége? Szeretteikért aggódó lelkeknek, akik a harctéren küzdő
nek drága arcát látják könnyes szemük előtt. Az otthonukat vesztettek
nek, félelemben lévőknek . . .  olyan sokan vagyunk, olyan sokfélék és 
mégis olyan egyformák. Mindnyájunknak egyre van szükségünk: Isenre, 
a valóságos Istenre, a szerető Atyára. Ott lenni nála, karjain megpihenni, 
nyomorultan, betegen, ágyba kötöztetve, vagy rettenetes körülmények 
között is, de az övének lenni és tudni egész biztosan, amit a szegény Pál 
olyan jól tudott, hogy „sem élet, sem halál, sem jelenvalók, sem követ- 
kezendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi teremtett dolog el 
nem szakíthat minket az Istennek szeretetétől, amely van a mi Urunk 
Jézus Krisztusban''. Figyeld meg: csak a mi Urunk Jézusban. Bízzál benne 
és bízd rá magad. Jogod van rá, mihelyt a hitedben engedelmesség van. 
Jogod van rábízni nemcsak magadat, hanem mindazt, ami neked fáj. Szo-
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rongó szívedből az Isten trónja előtt valami újfajta békességes imádság 
fog  felszállni: úgy tudod letenni a távollévő kedvest Isten kezébe, hogy 
tudod, hogy sem élet, sem halál abból a kézből ki nem ragadhat, mert 
abban a kézben te is, ő is mindörökre biztonságban vagytok.

Látod, csak így lehet aztán keresztyénül magyarnak lenni: rábízni 
Istenre ezt a drága, gőgös, rossz népet mindenestül, bűnbocsánatert 
könyörögve számára Isten előtt. Rettenetes dolog volna kihívni Isten 
haragját és ítéletét magunk ellen azzal, hogy nem hallgatunk rá, nem 
engedelmeskedünk neki, az Ö örök törvényeit megvetjük és mégis az 
ő segítségében reménykedünk. Milyen iszonyú lenne az ébredés egy ilyen 
eszeveszett álomból! De látod, az Ö útján szabad, az Ő feltétele alatt 
lehet: bízni. S tudod, mi az egyház tisztje ma? Az, hogy ti, hívő lelkek, 
akiknek nincs szükségetek hamis illúziókra (mert az csak a hitetleneknek 
kell, a hívő mindig szembenézhet a valósággal), ti úgy álljatok oda Isten 
elé a könyörgéssel, az imádsággal, a tusakodó vergődéssel népünkért, 
magyarságunkért, jövendőnkért,  hogy magatokról megfeledkeztek, maga
tok sorsa semmit nem számít, de hiszitek alázatosan, hogy van megoldás, 
van — de csak az Úr Istennél és csak kegyelemből. És ezt a kegyelmet 
Krisztusért akkor adja meg Isten, ha lesz elég magyar, aki nem akarja 
őt megcsalni, nem akar Istennel rút já tékot űzni, úgy hogy törvényét 
félre veti és segítségét kéri, hanem megalázkodik, bűnbánatot tart, az 
Igét komolyan veszi, Isten előtt meghajlik. És könyörög és könyörög és 
hisz, — nem fog csalódni, mert akik Őbenne a  Krisztus által hisznek, azok
nak nem lehet csalódniok.

Amíg élek, mindig zengeni fog bennem az a régi magyar ének, 
Huszár Gál éneke, amit a délvidéki énekeskönyv hozott elő sok más régi 
istenes énekkel együtt a bűnös magyar feledés homályából:

Uram Isten, siess minket megsegíteni 
ily nagy szükségünkben 
Krisztus Jézusért, mi Urunkért 
és Megváltónkért.

1560 körül — ó, milyen Magyarországon! — zengett ez az ének. Nekem, 
amíg élek, fülemben lesz, ahogy a múlt nyáron Erdélyben a görgényi 
havasok alatt a tiszta levegőben hallottam. Messziről, férfihangok énekel
ték ezt az éneket. Mondták hol erőteljesebben, hangosan, hol pedig halkan, 
csendesen. Azóta úgy szeretném tovább adni hívő m agyaroknak . . .  Adja 
Isten, hogy rajtatok keresztül is menjen tovább! Hitetlen magyaroknak 
nincs békessége, jövendője. Hívő népet vár az Isten, bűnei alatt meg- 
alázkodót, a szenvedéseket Isten kezéből engedelmesen elfogadót.

Uram Isten, siess minket megsegíteni 
Ily nagy szükségünkben,
Krisztus Jézusért, 
mi Urunkért és Megváltónkért.

Bereczky Albert.

Vázlatok.
A tíz bélpoklos meggyógyítása.

Lk. 17, 11— 19.
A mai időben sem keresem mindenáron az időszerű alapigét, mert 

esetleg kapkodássá lenne szolgálatom, ellentmondásokba keverednék a napi 
események fordulatai miatt és végül is ige nélkül maradna gyülekezetem. 
Tudom, hogy Isten akarata mindig időszerű. A régi perikópa meg azért is 
jó, mert a mi világunkban minden megváltozhat máról holnapra, a régi 
igéből pedig meglátják híveink, hogy Isten akarata nem változott semmit.
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A gyógyítási csodánál tudnom kell, hogy Jézus nem orvos. Ezt dog
matikailag tudom is, csak az igehirdetésben felejtem el néha. Ezért van 
híveinknek egészen téves felfogása a „Nagy Orvos'' célkitűzései felől. Meg 
kell mondanom hát világosan és minden esetben, hogy Jézus eljövetelének  
célja nem ilyen-olyan betegségeink m eggyógyítása, hanem üdvösségünk 
megszerzése. Gyógyításai sohasem orvosi szaktudásának ténykedései, hanem 
hatalmának csudái. Nem azt mutatja benne, hogy ért a betegségekhez, 
hanem, hogy Néki hatalom adatott. Még ezzel sem magára tereli a figyel
met, hanem az Atyára irányítja.

Közelebbről: Ebben a világban van nyomorúság bőséggel. Tízesével 
a gyógyíthatatlanok. Akár béke van, akár háború. Jézusnak van érzéke 
az ember nyomorúsága iránt. A segítés módja Istenre mutat. Hányszor 
akarom, hogy történjen valami a javamra e világban! Nem történhet Isten 
nélkül. Rajtam nem segíthet szerencsés véletlen. Ezt csak az az ember 
tudja, aki odaszánta életét Isten kezébe. A gyógyulás után kiderült az 
emberekről, hogy ki miféle volt. Az egyik hívő volt. Nyomorúsága elle
nére is bízott Isten szeretetében és minden tapasztalait ellenére is remélte 
gyógyulását. Ezért tudott visszamenni és hálát adni. Látszólag csak testi 
gyógyulás történt itt, pedig az üdvösség kérdése is eldőlt. Isten szerete- 
tének egy kicsiny részét kapták meg. De ez az egy hálaadásával és hitének 
megerősödésében bejelentette igényét annak teljességére is. Ez az egy is 
idegen volt. Nem a választott nép fia. Hányszor látszik valaki hívőnek, 
pedig csak farizeus és hányszor gondolják latornak azt is, aki Isten gyer
meke. Rácz Ernő.

„Nem én, de az ügy a fontos." Fil. 2, 16—17a. A tárgyilagosság igen 
nehéz dolog. Az ember ösztönösen szubjektív. Mindent magunkra vonat
koztatunk. Örök kérdésünk: Mi lesz velem? Nem a világgal és nem végül, 
hanem átmenetileg, vagy legközelebb. A természetes ember mindennél 
fontosabbnak tart ja  magát.

1. Pedig az egyes ember nem fontos.
A múló élet rám való tekintet nélkül örökifjú marad, tavasszal m in

dig vadonatúj.
  A polgári élet folytonossága is erről beszél. Halálunk nem esemény, 

a vezetők nem pótolhatatlanok. Még oly hosszú temetési menet sem áll
hatja ú tjá t az újszülöttnek a keresztelőre.

A kultúrélet folytonossága is erről beszél. Ennek egyenesen kell az 
egyesek elmúlása, a csere.

Bizonyos jelek arra engednek következtetni, hogy még Isten is né
pekben és nemzedékekben gondolkozik. Gondolatainak arányaiban malmai 
ráérnek lassan őrölni.

2. Az ügy a fontos. Lásd Pál példáját!
Így kell gondolnunk nekünk is a várható nagy változásokra.
Magunkról a fontosabbra fordított figyelmünk gondja az, hogy mi 

lesz az egyházzal. Német, vagy orosz győzelmi lehetőségek esetén egy
formán számíthatunk arra, hogy magára hagyatott, helyesebben a maga 
lábára állt egyház következik Ez nem egészben tragédia, de sok tekin
tetben eredeti állapota. Akkor a megmaradottak öntudatos akarására vár, 
— viszont azok áldott támogatására vállalkozik. Nem terhük, de újra fél
tett kincsük lesz az.

Az az ügy a fontos, hogy olyan társadalom szülessék a nagy vaju 
dásból és szörnyűségek után, amely Istent urának ismeri el, hozzá ragasz
kodik, a jog és igazság alapján áll, a becsületre figyel, tiszteli a lelkiisme
ret szabadságát, nem akarja a gondolatot is leigázni, társai iránt szeretet 
és szolgálatkészség tölti el. Ilyen társadalomban, még ha nevét is elfelejtik, 
Krisztus lesz az éltető elem.
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„A ti hitetek", — a körülöttem lévök hitre jutása a fontos.
3. Nincsenek hát fontos emberek? Vannak fontos emberek, — éppen 

azok, akik önmaguk fontosságáról az ügyért nem akarnak tudni. Isten 
merőben egyéni gondoskodásban részesíti az embereket, jó pásztor, édes
atya ő, előtte minden ember fontos. Mindenkire bíz valamit, amit éppen 
úgy tölthet be, ha nem ő, de? az ügy a fontos.

Magadon aggódol? Vedd tudomásul, hogy nem vagy fontos.
Szolgálni akarsz? Tudd meg, hogy hűségeden rendkívül fontos dol

gok múlnak. Mert alázatos, bízó, engedelmes és áldozatra kész ember 
mondhatja csak magát Krisztus tanítványának.

Hol van menekvés? Lk. 19, 41—48. Helyzetünkön sokszor akaratlanul 
is elgondolkozunk: sors ez, vagy felelős bűnünk büntetése.

Igénkben egy régi történet, mely sorsunkhoz annyi hasonlóságot 
mutat. Annak sorsa beteljesedett (Kr. u. 70.), mi még a kifejlet előtt 
állunk. Mindenesetre megtanulhatjuk a leckét:

1. Menteni körömszakadtig. Jézus világosan látja a gyászos jövőt, 
mégis cselekszik. A nemzetek ma tudják, hogy amelyik először feladja 
hitét és aktivitását, eltemette önmagát.

Soha se késő! Ezt tudnia kell az egyes embernek, a társadalomnak is.
Semmi se felesleges! Nem elhanyagolható az 5 holdas gabonabeszol

gáltatása, az elejtett szó. A fogadalomszerű kegyességi élet, vagy a ki
csinyen való becsületesség. Isten sok mindent ajándékba ad, de nem en
gedi, hogy tehetetlen emberek dicsekedjenek dicső eredményekkel.

2. A menekülés útja,
a sorsközösség érzése. „Síra azon." A nemzet csak másokhoz való 

viszonyában becsüli az egyes embert. A sorsközösség érzése átlépi kis 
világunkat, de még politikai határainka-t is, összeszámlálja a megnyomo
rítottakat, a másokért búsuló szíveket is.

A tanítás. Mi csak magukra eszmélt emberekhez bízhatunk, főkép 
pedig Jézus lábai előtt ülő, figyelő tanítvány-lelkekben. Miniszterek ajká
ról hallani bibliaidézeteket, volna a legjobb propaganda. (Az ellentábor 
nemzetközi konferenciái után elhangzottak ilyenek.) A Biblia időt álló 
bölcselet.

Tisztítás tűzzel. Mindebben eredményesen Jézus cselekedhetik. Először 
a templomban csinált rendet.

3. Meglátogatásunk ideje sokszor nehezen felismerhető, de azon 
keresztül mindig Isten akar velünk valamit. Talán kísértés idején, talán 
szomorúságban, talán bukás után, talán gyászon keresztül, talán a háború
ban szólít meg bennünket.

Zengésben a kisfiam hozzám húzódik. Ilyen jeleket mutat a világ is. 
Bárcsak tartus Istenhez közeledést eredményezne e szörnyű égzengés, s 
követné tiszta, békességes derű, Isten napsütése.

Hagyjad az Ürra. Zsolt. 37, 5. Sorsdöntő órákat élünk. A megpróbál
tatás intenzitásában különböző: közvetlen életveszély, aggódás, nélkülözés, 
— de egyetemes. A megpróbáltatás hatása: elidégenít, vagy fogékonnyá 
tesz. Ingadozásodba az ige beleszól.

1. Hagyjad az Ürra! Mert másképpen nem is tehetsz, mert okosab
ban nem is tehetsz, mert a leghatalmasabb kézbe helyezed sorsod, mert 
segítséget és nyugodalmat találsz ott.

2. Érvel az ige. Gondolj gondviselésére naponként, múlt tapasztala
tokra, beteljesült ígéretekre. A vállak, melyek egy nagyvilág beláthatatlan 
végtelenségét hordozták, a te szemedben egyszerre megnőtt kis világodat 
is el fogják hordozni.

3. Az imádság kétféleképpen mondható: Legyen meg a te akaratod, 
lemondással, rezignációval, mint halott búcsúztató, és segítségvárással,

rajongó kéréssel. (Magam nem is látom át helyzetemet, de azt merem 
kérni, hogy Isten akarata történjék.)
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Egyéb vigasztalások üres beszédek, „Hagyjad az Úrra“ segítséget 
nyújt.

Szótárunkban „Isten kezében van“, reménytelen végveszély, — a hívő 
előtt áldott menedékhely.

Kérlellek, hagyjad az Orra, s ha van hited és bátorságod ráhagyni, 
Ő megcselekszi.

Mit nyertünk Krisztusban? Ef. 1, 1—14. Egytémájú emberek: öregek, 
szerelmesek, különcök, őrültek. Bűvöletben élnek, a múlt, a jegyes, a 
mesterség, az elv, a rögeszme bűvöletében. Pál is ilyen egy témáid ember, 
Krisztus egyetlen mondanivalója, „Isten Krisztusban minden áldással meg
áldott." 3. v.

Mi ez a minden, mit nyertünk Krisztusban?
1. Tudományt, erkölcsi elveket. Ami különben és addig a szokás, a 

meggyőződés és tétova keresés tárgya volt, leszögeztetik. Elsősorban a 
hegyi beszédre gondolok. Erre van szüksége a kezdő és befutott hívők
nek, mindenkinek a pálya elején és a pálya végén. Ez a vallásos élét elemi- 
iskolája és vizsgája, a te j  eledele és a reális életszemlélet. — Készen 
kaptuk!

2. Példát. A szemlélet minden elvet felülmúl. Tőle megtanuljuk, hogy 
lehetséges, és hogyan lehetséges, — Istennel való állandó közösségben.

3. Bűneink bocsánatát. Két súlyos szó van, amely döntő szerepet já t 
szik a keresztyén életben: Bűn és bocsánat. Az első öntudatosuiása indít 
el a keresésben, a második juttat békességhez. Ez a békesség megfizet
hetetlen dolog, az élet nyeresége. Csak synonimák: váltság, fiúvá fogad. 
Szabadulás az újrael'bukás boszorkányköréből, és a reménység reális kö lt
ségvetési tétellé léte.

„Hát ti" 13. v. Ti mit szóltok mindehhez? Mondjátok, hálát adunk, 
hogy Isten minket is mindenben áldással megáldott Krisztusban,- szeret
nénk, ha Krisztussal való közösségünk boldog engedelmességre indítana, 
imádkozzunk, hogy előrehaladó életünk Isten dicsőségének magasztalására 
legjen. Bojtos Sándor.

Megnyílt szemmel.
II. Kir 6, 15— 17.

Elkényelmesedett keresztyén életünkben nem szoktunk hozzá a nyo
morúsághoz. Azt hittük, az Istennek egyéb „kötelessége" sincs, mint ben
nünket megóvni ettől. S most, hogy ránkszakadt, kibírhatatlan tehernek 
érezzük, roskadozunk emésztő súlya alatt, menekülünk előle és vádoljuk 
ér te  az Istent.

Elfelejtkeztünk arról, — körülményeink könnyűvé te tték ezt — hogy 
a keresztyén élet azt jelenti: szüntelen harcban állni, nyomorúságot hor
dozni, keresztet vállalni. A Jézus által akart keresztyénség legalább is ezt 
jelenti. Isten most erre tanít meg bennünket. Hogy mi más milyen keresz- 
tyénséget szeretnénk, azzal az Isten nem törődhetik. Nem neki kell alkal
mazkodnia hozzánk, hanem nekünk őhozzá.

Sürgősen meg kell tehát tanulnunk (bizony igen igen megkéstünk 
vele), hogy vállaljuk a rajtunk levő s a még reánk következő nyomorú
ságot s minden vihar közepette erősen megálljunk.

Hogyan állnak Isten gyermekei a viharban? Ahogyan Isten minden 
kérdésünkre, úgy erre a kérdésünkre is megadja a választ igéjében: meg
nyílt szemmel.

Isten gyermeke meglátja és felismeri a veszedelmet, amely fenye
geti. nem hátrál meg előle, hanem szembenéz vele. Jól tudja, hogy a 
veszedelmet nem lehet megszüntetni azzal, hogy nem veszünk róla tudo
mást.

Isten gyermeke idejében veszi észre a veszedelmet. Elizeus szolgája 
„ jókor reggel" megy ki, hogy körülnézzen. Nem tud nyugodtan aludni 
megszokott kényelmes párnáin. Eddig talán jól esett álomba merülni
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rajtunk. Most kemény fekhellyé válik számára. — Veszedelemben nem 
alvásnak, hanem ébredésnek az ideje van!

Isten gyermeke az imádkozás órájában látja meg a veszedelmet és 
annak nagyságát. A „jókor reggel" az imádkozás óráját jelentette Elizeus 
szolgája számára. E nélkül nem nyílt volna meg a szeme a veszedelem 
meglátására sem. Mi sem látjuk meg imádkozás nélkül, vagy téves isme
reteket szerzünk a Veszedelem felől. Félni fogunk olyasmitől, amitől talán 
nem kellene és nem félünk attól, amitől félni kellene (Máté 10, 28).

Isten gyermeke tudatában van annak, hogy a veszedelem idején nem 
lehet tétlennek maradnia. Elizeus szolgájának ez az első kérdése: Mit cse
lekedjünk? Veszedelem idején nem lehet ölhetett kézzel tétlenül várni.
A cselekvés órája ütött . Aki elfelejtkezik erről, kiszolgáltatja magát a 
körülmények bizonytalan hullámzásának.

Isten gyermeke ezzel együtt látja azt is, hogy bármit cselekszik is, 
a veszedelemmel szemben minden emberi erőfeszítés és segítség hiába 
való. Ahogyan Elizeus szolgája megszólal, szavaiból kiérzik a minden em
beri erővel vató leszámolás.

Isten gyermeke egymagában csak a veszedelem meglátásáig jut el.
A segítséget már nem látja meg. Éppen ezért az Isten gyermekének a 
veszedelem idején szüksége van a hitben erősebb testvérre. Az ő szaván 
keresztül jut el hozzá Isten biztatása: Ne félj! így erősödik meg ingadozó 
hite és lesz bizonyossággá Isten ereje és segítsége felől.

Isten gyermeke mellett veszedelem idején o tt áll a hitben erősebb 
testvér, aki szemei megnyitásért imádkozik. így már nem egymagában áll, 
nem a maga erejére van utalva. Nem csak- a veszedelmet látja meg, ha
nem az Istennek láthatatlan, de készen levő segítségét is.

A segítség minden bizonnyal ma is készen van. Látják-e az Isten 
gyermekei s ha igen imádkoznak-e azért, hogy mások szemei is meg
nyíljanak?

Laborczi Zoltán.

M agunk között.
Hogyan élje át az evangélikus lelkész 

egyénileg a mai időket?
Sokat mond, hogy ez a kérdés nehezedik a lelkünkre és nem elég

szünk meg arra az általánosabb kérdésre adandó válasszal, hogy a keresz
tyén ember mihez tartsa magát a mai válságos időkben. Ez a körülmény- 
világosán mutatja, hogy a jelen megpróbáltatásainak súlyát talán min
denki másnál jobban érezzük mi lelkészek.

Nagy lelki szorongásunk okait a következőkben lehetne összefog
lalni. Először is magától értetődő, hogy azokat a rombolásokat, amelyeket 
ez a szörnyű háború a lelkek világában is véghez visz, mi tapasztaljuk meg 
a legközelebbről és legfájdalmasabban, hiszen kezünket állandóan ott t a r t 
juk gyülekezetek és embercsoportok lelki életének ütőerén és akárki 
másnál mélyebben tekint bele szemünk a lelkek mélységeibe. A romlással 
pedig megküzdeni szent küldetésünknél fogva elsősorban mi vagyunk 
hivatottak és magától értetődő, hogy ehhez a küzdelemhez annál nagyobb 
erőre van szükségünk, minél nehezebbé válik feladatunk, össze sem sza
bad törnünk, amikor mások összetörnek; meg sem szabad inognunk sem 
hitünkben, sem reménységünkben, amikor mások egyéni tragédiájuk ha
tása alatt, vagy a háború és szenvedéseinek sötét titkával viaskodva min
den támaszukat elveszítik. Ellenkezőleg: nekünk kell erőt osztogatnunk, 
vigaszt nyújtanunk, a nekünk szegezett gyötrő kérdésekre ha nem is t i t 
kokat megfejtő magyarázattal, de legalább megbékéltető megnyugtatással 
szolgálnunk. Végül jól tudjuk, hogy azok a veszélyek, -amelyek ma általá
ban mindenkit fenyegetnek egy mindenkinél kegyetlenebb ellenség részé
ről, elsősorban reánk leselkednek és a magunk és a mieink sorsát sodorná!
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el leghamarabb az ár, ha bekövetkeznék a végzetes gátszakadás. Mindez 
nagyon érthetővé teszi, hogy a lelkűnkből felszakad a kérdés, amely e 
sorok címében foglaltatik.

Ha feleletet keresünk reá, először is magától értetődő, hogy nem é r t
hetjük félre ezt a szót: „egyénileg". Semmi esetre sem szabad arra gon
dolnunk, hogy úgy éljük át a mai időket, úgy „vészeljük" át őket, hogy 
óvatosan visszahúzódunk az első vonalból, kitérünk a külső nehézségek 
elől és számolván minden eshetőséggel, nem exponáljuk magunkat. Éppen 
ellenkezőleg: most kell igazán exponálnunk magunkat, most kell igazán 
magunkévá tennünk Isten ügyét és képviseletében kiállanunk, most kell 
jobban, mint valaha, eggyé lennünk a veszélyeztetettekkel és szorongatot- 
takkal és összeforrnunk a gyülekezettel, amely reánk bízatott. Most van 
igazán itt az ideje, hogy szóval és cselekedettel valljuk: „Mi nem vagyunk 
meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem hitéi, hogy életet nyerjünk" 
(Zsid. 10, 39.). Nem lehet kétséges, hogy kérdésünkre minden körülmények 
között ezzel a magatartással kell válaszolnunk.

Ehhez az első lépés nem lehet más, mint nagyon komoly leszámolás 
eddigi életünkkel és munkánkkal. Erre különben szinte kényszerítő erővel 
késztetnek mindenkit a mai idők, amelyek a halál gondolatát hozzák közel 
mindenkihez és vele együtt a számadásét is mindazokhoz, akik előtt most 
egyszerre megelevenedik az élettel Istentől egybekötött felelősségnek a 
tudata. Mennyivel inkább szükséges tehát, hogy mi lelkészek is az egyéni 
érdekeltség lenyűgöző tudatában mélyedjünk el most a tálentumokról 
szóló példázatban (Mt. 25, 14—30.), amelyet annyiszor hirdettünk és taní
tottunk másoknak. Bizonyos, hogy a komoly önvizsgálat és számadás Isten 
színe előtt arról, hogy mennyit törődtünk a reánk bízott lelkekkel, meny
nyire a magunk ügye, személyes értékünk az evangélium, mennyire vol
tunk tehát „evangélikus lelkészek", nem kímél majd meg egészen komoly 
lelki megrázkódtatástól és a legvilágosabb tanulsággal jár  majd arra 
vonatkozólag, hogyan éljük át a még rendelkezésünkre álló időt.

A számadással és leszámolással kapcsolatban, amelynek folyamán le 
kell vonnunk minden következtetést hivatásunk lényegére vonatkozólag 
is, nem kerülhetjük majd el az olyan igékkel való őszinte és bátor szembe
nézést sem, amilyenek Mt. 10, 22. 37. 38; Mt. 24, 9 és ezekhez hasonlók. 
Hiszen eddig is tudtunk, idézgettük is, prédikáltunk is róla, hogy Krisztus 
hívei, elsősorban is hivatalos szolgái, gyűlöletesek mindenki előtt és hogy 
nyomorúságra adják és megölik majd őket; de ez a „majd" nagyon elmé
letileg és szelíden hangzott és teljességgel nélkülözte azt a félelmetes 
időszerűséget, amellyel súlyosbítva ma elhangzik. Azt is tudtuk és hirdet
tük, hogy csak azt ismeri el az Ür az övének, aki mindenkit és mindent 
fel tud áldozni Ö érette és hogy az üdvözül, aki mindvégig kitart. De nyu
godtan és háborítatlanul folydogált életünk és úgy tetszett, hogy a súlyos 
áldozatokra aligha lesz szükség és azért a mindvégig való kitartás talán 
nem lesz túlságosan nehéz. Most egyszerre megváltozott minden és úgy 
 lehet, döntenünk kell, hogy Őt választjuk-e, vagy azokat, akik szívünkhöz 
nőttek, a földi életet-e, vagy az üdvösséget.

Ha hivatásunknak ezt a konzekvenciáját vesszük számba, ugyancsak 
nem lehet kétséges, mit kell tennünk. Vagy beteljesedik rajtunk Mt. 24, 
10 igéje és megbotránkozunk Abban, akinek szolgálatára rendeltettünk és 
eláruljuk azokat, akikkel ugyanaz a szolgálat fűz össze, vagy pedig min
dennél fontosabbá válik számunkra a hűség koronájának elnyerése és ezért 
vallást teszünk Urunkról az emberek előtt minden körülmények között, 
hogy Ö is vallást tegyen rólünk az Ő mennyei Atyja előtt (Mt. 10, 32). 
Hogy az utóbbira kell készen lennünk, ez is nagyon közelfekvő válasz 
arra a kérdésre, hogy mit kívánnak tőlünk a mai idők.

Hiszem, hogy ezt akarjuk is valamennyien és szívünk őszinte vágya, 
hogy mint a nyáj igaz pásztorai bűnbánatban megtisztulva és minden 
eshetőséggel szembenézve kívánva kívánunk híven megállani. De bizonyos 
az is, hogy a mai idők és mindaz, amivel megterhelnek, vagy megfélem
lítenek, kíméletlen módon győznek meg erőtlenségünkről is. Most döb
benhetünk csak rá igazán  arra, hogy más az, hűséget követelni és más,
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hűséget tanúsítani, rriás az ige biztatásával, a hit mindenre elégséges erejé
vel (Fii. 4, 13) a többieket lelkesíteni és más, a magunk lábát íelsaruzni 
a békesség evangéliumával és magunkat védeni a hitnek pajzsával a go
nosz minden tüzes nyilával szemben (Ef. 6, 15— 16). Most megtanuljuk mi 
is az imádságot: „Hiszek, Uram! Légy segítségül hitetlenségemnek!" és 
megismerjük minden gyötrelmét, megízleljük minden sóvárgó vágyát.

Mit tehetünk tehát azért, hogy ez a sóvárgásunk beteljesüljön és 
egyre izmosodó, diadalmas hittel vegyük fel a harcot a körülöttünk te r
jengő lelki romlással, tudjunk segítségére lenni az erőtleneknek és szem
benézni akár a legkeservesebb próbatétellel is? Az egyiket, amit jobban 
kell megtanulnunk és hűségesebben gyakorolnunk, mint eddig, már érin
tettük, és ez az imádság. Gondolunk arra a formájára is, amelyet idéz
tünk, de gondolunk minden más formájára is, amelyet megtapasztalt segít
ség, elnyert istenáldás, vagy torlódó nehézség és növekvő félelem követel 
meg és kényszerít az ajkunkra. Prédikáltuk és tanítottuk: „Szüntelen imád
kozzatok!" ,(1. Thess. 5, 17.), — de úgy lehet, ebbe az unszolásba bele
fáradtunk, úgyhogy nem volt már erőnk, amikor magunknak kellett volna 
igazán megfogadnunk ezt az intelmet. Meg kell hát tennünk ezután, mert 
a mai idők átélése e nélkül nem lehetséges. Az imádság áldásáról lelkészek 
előtt szólni felesleges, jól ismerik azt legalább is elméletben. De meg
tapasztalja mindenki, aki legalább is reggel, délben és este, az ősi ima 
időkben, szakít magának időt az elcsendesedésre és amikor legtöbb a 
dolga, vagy legzaklatottabb a lelke, akkor.vívja a legmakacsabban a szent 
harcot: „Nem bocsátlak el, Téged, míg meg nem áldasz engemet!" (I. Móz. 
32, 26.) Bernanos György „Egy falusi plébános naplója" c. könyvének fő
hőse a keresztyének megszokott, felületes imádkozását annak az állatnak 
a lélegzési mozdulataihoz hasonlítja, amely üvegbúra alatt vergődik, ahon
nan kiszivattyúzták a levegőt. És megjegyzi,, hogy a lélegzés mozdulatai 
már nem jelentenek semmit sem, nem biztosíthatnak a szerencsétlen fo
golynak levegőt, életet. Azután leírja, milyen megkapó az állatnak életre 
kelése, ha ismét levegő árad a búra alá, az állat tüdejébe és ezzel példázza 
az ember megújulását, ha „visszatér a lélek imádságaiba". Vájjon imád
kozásunkban nem hasonlítottunk-e az üvegbúra alatt hasztalanul levegő 
után kapkodó kis állathoz? Nos, megújult imádságos életünk életújulásra 
vezet majd ezekben a nyomorúságos mai időkben is, erőgyarapodáshoz 
befelé és erő továbbadásához kifelé.

Azután még valamit kell tennünk. Le kell vonnunk ennek a szintén 
jól ismert igének tanulságát is: „A hit hallásból van, a hallás pedig Isten 
igéje által" (Róm. 10, 17). Furcsának tetszhetik, hogy ezt igehirdetőknek 
ajánljuk a figyelmébe. Pedig szükség van reá! Nekünk alázatos igehailga- 
tókká kell lennünk, akik Isten szavára figyelmeznek és szent alázattal 
nyúlnak az élet beszédéhez. Meg kell tanulnunk úgy olvasni az igét, hogy 
ne lássunk benne textusgyüjteményt prédikációinkhoz, ne is a teológus 
szeme kövesse nyomon sorról-sorr a a teológiai, dogmatikai és egyéb 
„problémák" felvetődését, vagy megoldását, hanem azért merüljünk el 
benne, mert a szomjúságtól majd elepedő lelkünk meghallotta az ígéretet: 
„Ha valaki szomjuhozik, jöjjön énhozzám és igyék!" (Ján. 7, 37.). Akkor 
majd beteljesedik mirajtunk is minden vonatkozásban a mindennél nagyobb 
áldást ígérő biztatás: „A beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és 
élet" (Ján. 6, 63b.), — és mire volna inkább szükségünk ezekben a haláltól 
terhes időkben!

Olyan egyszerű mindez. De nem adható ma az evangélikus lelkész
nek sem más tanács és utasítás, mint amilyent ő szokott adni híveinek 
és nem kínálkozik számára akkor sem más út, amikor a mai időkben kei esi 
a helytállás és megállás útjait-módjait.

Csak egyet kell még hozzáfűznünk. Olyan időben, amikor „nehéz 
homályba kúszik a jövő, mint szürkületkor erdőben az út", a pusztán 
emberi ösztön is azt kívánja, hogy „legyen az erdő akármily setét, csak 
el ne engedjük egymás kezét". (Reményik S.) De minékünk határozott 
utasításunk is van arra vonatkozólag, hogy egymást erősítsük (Lk. 22, 32.) 
és egymást intsük, hogy megmaradjunk a hitben, biztatván egymást, hogy
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sok háborúságon által kell nékünk az Isten országába bemennünk (Csel. 
14, 22). Megemlékezünk arról is, hogy a tanítványokat is kettesével küldte 
ki az Űr szent hódító ú tjára a gonosz ellen és hogy az első keresztyének 
is a testvéri közösség ápolásából merítettek erőt a veszély idején (Csel. 
12, 12). És különösen sokat ígérő a mi számunkra az a biztatás, amelyet 
az Úr az együttes és az egymásért való imádkozásra vonatkozólag ado t t : 
„Ha ketten közületek égy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, 
amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám" (Mi. 18, 19). 
Ebben a tekintetben is sokat vétkeztünk és mulasztottunk a múltban. 
„Testvéreknek" mondottuk egymást, de sokszorosan nem láttuk egymás
ban a testvért és nem is tanúsítottuk egymással szemben a testvér maga
tartását! Pedig ha „egyénileg" kell is töretlenül átélni a mai időket, mégis 
meg kell találnunk, szorosan kell fognunk egymás kezét, hogy mindabban, 
amit tennünk kell felfelé és az emberek felé, támogassuk egymást. Akik 
térben közel vannak hozzánk a lelkésztestvérek közül, azokhoz igyekez
zünk lélekben is közel kerülni. És engedelmeskedjünk a Jak. 5, 16-ban fog
lalt intelemnek: „Valljátók meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok 
egymásért, hogy meggyógyuljatok." Talán nagy gátlásokat kell legyőz
nünk, amíg meg tudjuk tenni, hogy mint „gyóntatónk" előtt tárjuk fel 
egyik testvérünk előtt szívünket. De a gátlásokon vett diadal nagy-nagy 
áldásokat rejt magában. A bűnvallás maga is tisztít. Még jobban a fel
hatalmazás alapján nyert feloldozás, ifi. a benne elfogadott isteni kegye
lem. És ez a kegyelem azután nemcsak Istenhez köt, hanem összefűz a 
testvérrel is, aki elfogadásában segített. Segítsége pedig a nehéz idők 
egyéni átélésében is számtalan más vonatkozásban is nélkülözhetetlen tá 
maszt jelent.

Végül hadd idézzek Farkas László „Ürnak szolgái" c. regényéből két 
rövid szakaszt. Főszereplője, Faragó Géza ref. lelkész élete válságos for
dulatában számot vet magával és így jajdul fel: „Omlanak a falak és reng 
alattunk a lélektala j. . .  az ige még zeng, de a zengése bizonytalan . . .  nem 
is készül senki sem a harcra . . .  a templomok üresek . . .  a lelkek is a z o k ... .  
mi szolgák alkalmatlan, haszontalan eszközök vagyunk . . .  elsikkadnak 
kezeink közöt a szent d o lgok . . .  szétszéled vigyázásunk alatt a nyáj, mert 
mindahányan alszunk a bethlehemi mezőkön és nem vesszük észre, hogy 
farkasok ólálkodnak a juhok körül." De tisztán látja azt is, mire van 
szüksége: „Olyan hit kell, hogy ki tudjon leikéből áradni, ki ebből a 
házból, ki a templomból az utcára, az utcákra, el a házakig, be a küszöbön, 
az emberekig, a szívekig, a lelkek legbelső megoszlásáig." — hogyan élje 
át  a lelkész a mai időket, amelyekben „reng alattunk a lélektalaj", meg- 
megremeg az ő lelke is? Egyet kérjen, egyért viaskodjék: szivéből ki
áradó hitért!

Ezért az egyetlen konklúzióért íratták meg e sorok. Más választ a 
felvetett kérdésre nem tudnék adni! Budaker Oszkár.

Szerkesztő postája.
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