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BEVEZETÉS.

Dr. Luther Márton 1519 őszén írta ezt 
a művét Bölcs Frigyes választójefedelem ré
szére. A  fejedelem 1519 nyarán a császárvá
lasztás izgalmai következtében súlyosan meg
betegedett. Udvari lelkésze, Dr. Spalatin 
György felkérte Luthert, készítsen vigasztaló 
iratot a fejedelemnek.

A  reformátor tizennégy pontba foglalta, 
össze mondanivalóit. A  középkor szentjei közül 
ugyanis különösen tizennégyet szoktak segít
ségül hívni a bajbajutott emberek. Ezeket a. 
szenteket képeken, domborműveken ábrázolták 
s rendszerint két sorban helyezték el őket úgy . 
hogy a felső sorban is hét s az alsóban is hét, 
szent képe volt látható.

Luther e könyvében azért ad kétszer hét 
vigasztaló lelki képet, hogy ez a tizennégy 
evangéliumi vigasztalás kiszorítsa a tizennégy 
»segítő szentet, akiket minden rossz elűzőinek 
tart és :segítségiil hív a bahona.«

A  könyvet Spalatin lefordította németre 
s 1520 februárjában már elhagyta a nyomdát, 
mind a latin, mind a német nyelvű kiadás. 
Eredeti latin címe: »Tessaradecas Consolatoria 
pro laborantibus et oneratis. — Rendkívüli 
hatása volt. Egymást érték az újabb és újabb 
kiadások. A  megjelenés évében, 1520-ban ki
nyomtatták Lipcsében, Ágostában, Kölnben és 
Torgauban. Német nyelven 1525-ig hét ki
adást ért meg. Angolul is megjelent 1580-ban. 
Még az ellenkező tábor is szívesen fogadta. 
A  Luther-ellenes tudósok véleményét találóan 
fejezi ki a humanista Rotterdami Erasmus, aki
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ezt írja Kristóf baseli püspöknek: »Itt küldöm 
Luther könyvét a Tizennégy Képről. Ezt igen 
nagyra becsülik még azok is, akilc az ő ta
nításával mindenképpen szembehelyezkednek.«

Legújabban is két német fordítása jelent 
meg.

Végül meg kell jegyeznünk, hogy ez a 
mű nem könnyű olvasmány Luther azért is irta 
latin nyelven, mert az itt összefoglalt mély gon
dolatok szabatos kifejezésére az akkor még 
nehézkes német nyelv nem volt alkalmas. A  fe
lületes olvasó előtt ezek a gondolatok rejtve ma
radnak. Az itt megrajzolt lelki képek mélységét 
és csodálatos tartalmát csak az elmélyedni szere
tő, gondolkodó és hívő ember láthatja meg. Igazi 
nyeresége pedig e könyvből csak annak lesz, 
aki nem csupán egyszer futja át, hanem illő 
komolysággal többször is elolvassa, gondola
tait leikébe vési és az életnek mind rossz, mind 
jó fordulataiban reábizza magát arra, aki az 
út, az igazság és az élet (János 14, 6.).

vitéz VIRÁG JENŐ 
evangélikus lelkész, 

székesfővárosi va llástanár.

JEGYZET. A könyv keletkezéséről, hatásáról, !gyö- 
kereiről, beosztásáról, a tizennégy segítőszent ügyéről, 
Luthernek a középkori kegyességgel való kapcsola
tairól bővebb és érdekes tájékoztatást nyújt a fordító 
következő munkája: Dr. Luther Márton és Tizennégy 
Vigasztaló kép (Tessaradecas Consolatoria) című 
könyve. Egyháztörténeti tanulmány. Budapest, 1942, 
Ára 60 fillér.

Fordításunk alapjául Luther M. összes müveinek 
weimari kiadását vettük. 6. kötet, 104. skk.

6



Dr. LUTHER MÁRTON MEGJEGYZÉSE 
AZ 1536. ÉVI KIADÁSHOZ.

Ezt a könyvet küzdelmem elején írtam 
Őfensége Frigyes szász herceg részére, amikor 
súlyos betegségben feküdt. Az irat azonban 
sokaknak tetszett, úgyhogy kinyomtatták. Köz
ben azonban a szöveget a sokszor való újra
nyomás által lassanként annyira megrontották 
és megcsonkították, hogy sok rész hiányzik 
s magam sem tudom már kitalálni, eredetileg 
mi volt ott. — Az elmélkedéseket valahogyan 
mégis csak helyreállítottam úgy, amint vé
leményem szerint eredetileg lehettek. Kern 
akartam se megváltoztatni, se feldíszíteni, jól
lehet megtehetném. Ezzel a könyvvel ugyanis 
bizonyítókát akarom adni ügyem haladásának 
és szívességet akarok tenni az antilogistáknak, 
hogy legyen nekik is, amin gonoszságukat gya
korolhatják.3 Kekem elegendő, ha az én Uram
nak, a Krisztusnak és az Ő szentjeinek tetszem. 
Azon pedig szívből örülök és hálát adok érte 
Istenemnek, hogy az ördög és követői gyűlölnek 
engem.

3 Antilogisták: Luthernek azok az ellenségei, akik 
úgy akarták a reformációt támadni, hogy Luther 
iratait tüzetesen végigböngészvén, erőszakosan igye
keztek ellentmondásokat kimutatni a reformátor kü
lönböző nyilatkozatai között. Munkájuk eredményes
ségére a legjellemzőbb, hogy Luther e könyvét — 
maró gúnnyal — ellenségei ellentmondás-éhségének 
csillapítására ajánlja.
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A  j á n l ó l e v é í .

FENSÉGES FEJEDELEMNEK ÉS URAL
KODÓNAK, FRIGYES SZÁSZ HERCEG 
ÚRNAK, i  SZENT ROMAI BIRODALOM 
FŐHADVEZÉRÉNEK ÉS VÁLASZTÓFEJE
DELMÉNEK, THÜRINGIA TARTOMÁNY- 
GRÓFJÁNAK, MEISSEN ÖRGRÓFJÁNAK, 
LÉG KEGYELMESEBB URAMNA K.



Jézus Krisztus, a mi Urunk s Üdvözítőnk 
megparancsolta, — és ez minden keresztyén 
emberre egyformán vonatkozik — hogy az 
emberiesség kötelességeivel, vagy még inkább, 
amint a Szentírás mondja, a könyörületesség 
cselekedeteivel segítsünk a kísértésben és baj
ban lévőkön. (Lk. 6, 36; Mt. 25, 34.) Ez azt 
jelenti, hogy a betegeket látogassuk meg, a 
foglyok szabadításán munkálkodjunk és más 
hasonló dolgokat cselekedjünk felebarátunk ér
dekében, mégpedig azért, hogy a meglévő bajt 
valamennyire enyhítsük. Jézus Krisztus, a mi 
Urunk ennek a parancsolatnak a legragyogóbb 
példáját saját személyében mutatta meg. Hiszen 
Ő az emberiség iránt való határtalan szeretőié
nek indítására az Atya kebeléből alászállt a 
mi nyomorúságunkba és fogságunkba, azaz a 
mi testünkbe és bajokkal teli életünkbe — s 
a mi bűneink büntetését magára vette, hogy 
üdvözítsen bennünket. Erről Esaiás könyvének 
43. fejezete (24. v.) így szól: »Csak bűne
iddel terheltél és vétkeiddel fárasztottál engem.«

Akit ez a ragyogó példa meg nem mozgat 
és Isten parancsainak a tekintélye sem in elit 
arra, hogy a szeretetnek ezeket a munkáit el
végezze, az olyan ember valóban méltán hallja 
majd az utolsó ítéletkor a haragvó Bíró szavát 
(Mt. 25, 41.): »Távozzál, te átkozott, az örök 
tűzre! Mert beteg voltam és nem látogattál 
meg, sőt a leghálátlanabbul viselkedtél minden 
jótéteménnyel szemben, amelyeket reád és az 
egész világra kiárasztottam, mert testvéreidet 
legkisebb bajukban sem támogattad, s még ke
vés bbó a testvérekben engem, Krisztust, a te 
Istenedet, Üdvözítődet!«
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Mivel — Fenséges Fejedelem — látom, 
hogy Fenségedet súlyos betegség támadta meg 
és személyében egyszersmind a Krisztust látom 
betegeskedni, kötelességemnek tartottam, hogy 
Fenségedet néhány vigasztaló sorral keressem 
fel. Kern titkolhatom el, hogy Fenséged lé
nyéből és testéből a Krisztus hangját hallom, 
amint engem hív és szólít: »Ime, itt én vagyok 
befeg!« Ugyanis azokat a bajokat, melyekhez 
a betegségek is tartoznak, nem mi keresztyé
nek szenvedjük el, hanem maga Krisztus, a 
mi Urunk és Üdvözítőnk, akiben mi élünk. 
Az evangéliumban Krisztus ezt világosan meg
mondja: »Amit eggyel is megtettetek, az én 
legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg.« 
(Mt. 25, 40.) De ha már általában minden 
beteg emternek tartozunk azzal a gondosko
dással, hogy meglátogassuk és vigasztaljuk, 
még inkább tartozunk ezzel a hittestvéreknek. 
Ugyanis Pál apostol is világosan különbséget 
tesz egyrészt az idegen, másrészt a mi család
tagjaink, vagy más közeli hozzánktartozóink 
között. (Gál. h, 10.)

De kötelességemnek (hogy t. i. ezeket a 
vigasztalásokat leírjam) még más okai is van
nak. Ügy érzem, hogy engem, Fejedelmi Fen
séged egyik alattvalóját az összes többi alatt
valók sokaságával együtt kell, hogy érintsen 
Fenséged betegsége; amint minden egyes tag 
szenved a főnek a betegségétől, mely egész 
sorsunkat, minden jólétünket és boldogságunkat 
magában foglalja. Mi ugyanis Fenségedben a 
második Naámánt ismerjük fel, aki által Isten 
ma a mi népünknek ajándékoz jólétet, miként 
hajdan amaz által a szíreknek adott boldogulást, 
(II. Kir. 5, 1. skk.) Ezért az egész Római 
Birodalom tekintetét egyedül Fenségedre irá
nyítja, tisztelettel hódol, és úgy tekint Fen-
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ségedre, mint a haza atyjára, mint az egész 
Birodalomnak, különösen pedig, mint nemze
tünknek kiváló díszére és erősségére.

De nem csupán azzal tartozunk Fejedelmi 
Fenségednek, hogy erőnktől telhetőleg vigasz
taljuk és családiasán segítsünk viselnie a meg
lévő bajt, hanem még sokkal inkább azzal, hogy 
könyörögjünk Istenhez Fenséged egészségéért 
és felépüléséért. Bizonyosra veszem, hogy Fen
séged alattvalói ezt teljes buzgósággal és jó
akarattal meg is teszik, fin magam pedig, 
akit Fenséged sok fontos jótéteménye és ki
tüntetése mnidenkinél jobban lekötelezett, úgy. 
érzem, tartozom azzal, hogy hálámat valamilyen 
szolgálattal külön is kifejezzem. Mivel azon
ban szellemem és képességeim gyöngék ehhez, 
semmi rendkívülit sem tudok nyújtani. De 
Fenséged udvari papja, dr. Spalatin György 
kedvesen figyelmeztetett, hogy készítsek lelki 
vigasztaló iratot és ezt Fenségednek küldjem 
el; az ilyen mű bizonyára igen jól fog esni. 
Én pedig nem akartam mereven kitérni ba
rátom figyelmeztetése elől és a következő ti
zennégy fejezetet állítottam össze, ezeket mint
egy táblán lévő képsorozatot rendeztem el s 
ezt a nevet adtam nekik: Tessaradeeas, azaz: 
A  Tizennégy. Ezek lépjenek a tizennégy segítő 
szent helyébe, akiket minden rossz előzőinek 
tart és segítségül hív a mi babonánk.1

Ez bizony nem ezüst-tábla,1 hanem lelki
tábla, s nem templomfalak díszítésére való, 
hanem az istenfélő szív felemelésére és meg
erősítésére. Remélem, hogy ez jelen állapo
tában (t. i. betegségében) Fenségednek igen

1 Nyílt célzás a fejedelem eddigi vallásosságára* 
Bővebbet: vitéz Virág Jenő: »Dr. Luther Márton és 
Tizennégy Vigasztaló Kép (Tessaradeeas Consoia- 
toria) cimű könyve« c. tanulmányában.
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nagy hasznára válik. Ez a tábla pedig két 
részre oszlik: az egyik oldalon hét képet tar
talmaz a rosszról, a másik rósz hasonlóképpen 
hét képet mutat be a jóról. Mindkét csoportnak 
a szemlélgetése enyhíteni igyekszik a meglévő 
bajokat.

Fogadja Fenséged ezt a munkámat jóindu
lattal és úgy használja, hogy szorgalmas ol
vasásában és e képek vizsgáigatásában némi 
megnyugvást találjon. Mély tisztelettel ajánlom 
magamat Fenségednek.

Hű alattvalója: 

Dr. Luther Márton.

f
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ELŐSZÓ.

Miben talál a keresztyén ember vigaszta
lást? Amikor ezt Pál apostol meg akarja ha
tározni, így szól római levele 15-ik részében: 
»Testvérek, amelyek régen megírattak, a mi 
tanulságunkra írattak meg, hogy békességen 
tűrés által és az írásoknak vigasztalása által 
reménységünk legyen.« (4. v.) — Itt Pál apostol 
világosan tanítja, hogy vigasztalásunkat a 
Szentírásból kell merítenünk. A  Szentírás pedig 
kétféle vigasztalást ismer, a valóságoknak két: 
féle képét, melyeket igen kedvezően, mérsé
kelten váltogatva nyújt nekünk; az egyiken 
a rossz s a másikon a jó dolgokat ábrázolja. 
Jézus Sirák könyve is ezt mondja: »A  rossz 
napon emlékezz meg a jóról is és a jó napon 
gondolj aírosszra ,is!« (Sir. 11, 26.) 3 A  Szentlélek 
tudja, hogy számunkra minden dolog oly mi
nőségű és jelentőségű, amilyennek az ember 
saját véleményében értékeli azt. Amit kevésre 
vagy semmire sem becsülünk, az nem ad okot 
sem arra, hogy szeressük, ha megjelenik, sem 
arra, hogy bánkódjunk, ha nélkülözzük. Ezért 
a Szentlélek teljes buzgósággal arra törekszik, 
hogy elvonja az embert a valóságoknak indu
lataink szerint való értékelésétől. Ahol ez si-

3 Luther többször idéz e művében a Szentírás 
ú. n. apokrifus irataiból is. A  Brit és Külföldi 
Bibliatársulat ezeket az iratokat a kiadásában meg
jelenő Bibliákban nem nyomtatja ki, mivel az egyházi 
közvélemény a kanonikus könyvek után helyezte és 
az istentiszteleti felolvasásnál ősidőktől fogva mel
lőzte őket.
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került neki, ott a dolgok már aligha áldanak. 
Figyelmünknek ez az elterelése legfőképpen 
az ige által történik. így  gondolkodásunk át
terelődik a bennünket pillanatnyilag érintő do
logról arra, ami vagy távol van, vagy ha jelen 
van, nem érint. Azért — teljes joggal — nincs 
semmiben vigasztalásunk, csak a Szentírásban, 
mely rátereli figyelmünket a rossz napokban 
a jónak szemlélésére, amely vagy megvan, vagy 
meglesz, a jó napokban viszont a rosszról való 
megemlékezésre. Hogy pedig ezt a két jelenség- 
és képsorozatot minél jobban felfoghassuk, osz- 
szuk hét-hét részre mind a kettőt.

A z első képsorozat a rosszról fog szólni, 
melyet minden oldalról megvizsgálunk. Nézzük 
a rosszat először magunkban, másodszor előt
tünk, harmadszor mögöttünk, negyedszer alat
tunk, ötödször jobbról, hatodszor balról, he
tedszer felettünk.4

4 Itt a felsorolást a könyv tartalmi beosztása 
szerint adjuk.
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A  ro s s z .





ELSŐ KÉP.

A  rossz magunkban.
Akár hisszük, akár nem, való igaz, hogy 

az ember semmiféle- gyötrelme sem lehet sú
lyosabb, mint a benne lakozó rossz. Mert igen 
sokkal több s nagyobb a bennünk lévő rossz, 
mint az, amit elszenvedünk. Ha erezné az 
ember a saját magában lévő rosszat, a poklot 
erezné, mert az ember magában hordja a poklot. 
Azt kérdezed: hogyan? A  zsoltáríró erre így 
felel: »Minden ember hazug« (Zs. 116, 11.) s 
egy másik helyen: »Bizony merő hiábavalóság 
minden ember«. (Zs. 39, 6.) Aki pedig hazug
ság és hiábavalóság, az az ember olyan üres
ség, melyből az igazság és a valóság hiányoz
nak. Igazság és valóság nélkül szűkölködni 
pedig annyit tesz, mint Isten nélkül, semminek 
lenni. Ez pedig azt jelenti, hogy az ember 
pokolra van ítélve. Azért Isten könyörületes- 
ségből kisebb bajokkal sújt bennünket és ezeket 
helyezi reánk. Tudja, hogy ha teljesen meg
ismertetné az emberrel a benne lévő rosszat, 
egy szempillantás alatt, elpusztulna, Isten mégis 
megengedte egyeseknek, hogy ezt megízleljék. 
Róluk a Biblia azt mondja, hogy Isten pokolra 
viszi és ismét kihozza őket onnan. (I. Sám. 
2, 6.) Azért igazuk van azoknak is, akik a 
testi szenvedésekről azt állítják, hogy azok a 
tennünk lévő rosszra figyelmeztetnek. A  zsi
dókhoz irt levél ezt az isteni nevelést atyainak 
mondja (12, 6.) s így szól: »Ő megostoíroz 
pedig mindent, akit fiává fogad«. Ezt azért 
cselekszi, hogy ostorozással és kisebb bajokkal 
távolítsa el ama félelmetes nagy rosszat,, úgy
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hogy az ember azt ne is érezze. Amint a Pél
dabeszédek könyvéten olvassuk (22, 15.): »A  
gyermek elméjéhez köttetett a bolondság, de 
a fenyítés vesszeje messze elűzi őtőle azt.« Az 
istenfélő szülők nem szenvednek-e többet, ha 
gyermekeik tolvajok és rossz útra tértek, 
mintha csak megsebesültek volna? Sőt, ők ma
guk verik véresre, hogy, ne lehessenek go
noszok.

Aliért nem érezzük hát ezt az igazi rosszat ? 
Azért, — amint már jeleztem — mert Isten 
úgy intézkedik, hogy az ember legbenső go
noszságának a láttán össze ne roskadjon. Ami
kor Isten ezt a legbensőbb rosszat elfedezi 
és csak sejtteti valamilyen érezhető bajjal, azt 
akarja, hogy legbensőbb gonoszságunkat csak 
a hit lássa meg. Azért a rossz napon ne feled
kezzél meg a jókról. (Sir. 11, 26.) Gondold 
meg milyen áldás, hogy nem ismered a rosz- 
szat mindenestől. Erre a jóra gondolj s akkor 
az érezhető baj is kevésbbé, gyötör.

Másfelől a jó napon gondolj a rossz na
pokra is. Ez azt jelenti, hogy míg nincsen 
igazán nagy bajod, légy hálás és —■ gondolj 
a valóban nagy bajokra. így  az érezhető bajt 
is kevésbbé érzed. Világos ‘tehát, hogy míg e 
földön élünk, a fájdalom iram /aló érzéketlenség 
mindig nagyobb az emberben, mint maga a 
fájdalom. Nem mintha a teljes rossz jelen nem 
volna, hanem, mert Isten jóságosán elrejti s 
megakadályozza, hogy egészen felfedezzük és 
érezzük.

Nézzük most azokat, akiknek megadatott, 
hogy saját rosszaságuk igazi mélyébe letekint
senek. Milyen rettentően útálják magukat, mi
lyen szívesen tekintenék semmiségnek mindazt, 
amit az egész életben szenvedniük egyáltalán 
lehetne, csak ne éreznék lelkűk mélyén a 
poklot.
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így  tenne kivétel nélkül mindenki, ka a 
bense jóben lévő rosszat erezné, vagy erősen 
hinne abban. Maga kívánná a külső bajokat, 
játszva viselné el őket s akkor lenne leg
szomorúbb, ha nem lennének. Tudjuk, hogy 
így cselekedtek Isten szent emberei, Dávid is. 
(6. Zsolt.)

Tehát az első vigasztaló képnek az a lé
nyege, hogy az ember így szól önmagához: 
Ember, mindeddig nem érezted a te bajodat: 
örülj és légy hálás, hogy nem kell érezned! 
így  a kicsiny baj a legnagyobbhoz képest, 
könnyűvé lesz számodra. Erről mások azt 
mondják: Én sokkal rosszabbat, sőt a poklot 
érdemeltem meg, -— amit kimondani könnyű, 
de érezni elviselhetetlen.

Mégis: ez a bennünk lévő rossz bármeny
nyire is rejtett, éppen eléggé láthatóan hozza 
meg gyümölcseit. Idetartozik a rettegő lelki- 
ismeret félelme s bizonytalansága, mely vias
kodik a hittel mindaddig, míg az ember meg 
nem tudja, vagy kétség*eskédik afelől, hogy 
kegyelmes hozzá az Isten. S annál keserűbb ez 
a gyümölcs, minél gyengébb a hit. De ha he
lyesen mérlegeljük, már ez a gyengeség is, 
mivelhogy lelki, sokkal súlyosabb a test gyen
geségénél. A  testi gyengeség most egészen 
könnyűvé lesz, ha tüzetesen összevetjük a Lelki 
gyengeséggel.

A  belső bajokhoz tartozik továbbá az a 
merő tragédia is, melyet a Prédikátor gya
korta ecsetel, a hiúságról és a lélek szenvedé
séről szólván. (Préd. 1, 2. 14.) Mennyi tervet 
kovácsolunk hiába! Hány kívánságunk vég
ződik csalódással. Mennyi mindent látunk, 
mennyi mindent hallunk, akaratunk ellenére. 
Még az óhajtásaink szerűit bekövetkezett dol
gok is mennyire kívánságainkkal ellenkező mó-

19



dón történnek! Ennyire hiányos és tökéletlen, 
minden. Továbbá mindezek a bajok annál na
gyobbak, minél magasabb állásban és minél 
előkelőbb társadalmi körben él valaki. Az ilyen
nek többet kell szenvednie a hasonló küzde
lemben élő embereknél; sokkal sűrűbb és ha
talmasabb hullámverésekkel, áramlatokkal és 
viharokkal kell küzdenie. A  104-ik zsoltár 
szerzője helyesen mondotta, hogy megszámlál
hatatlan állat —■ kicsiny, nagy és csúszómászó 
— nyüzsög e világ tengerében; vagyis ily 
tömérdek a kísértés. (Zs. 104, 25.) Ezért- Jób 
is egyetlen kísértésnek mondja az ember életét. 
(Jób 7, 1. skk.)

Ezek a bajok tulajdonkép nem azért nincsenek, 
mert mi alig érezzük őket, hanem azért, mert 
a szokás és a gyakoriság által erejüket vesz
tették s Isten közbelépésére érzésvilágunk és 
gondolkodásunk megedződött velük szemben. 
Azért jobban ingerelnek bennünket a ritkán 
előforduló bajok, melyeknek semmibevételét 
eddig a gyakorlatban nem tanultuk meg. Nagy 
igazság az, hogy bajaink ezredrészét sem érez
zük igazában. S így végül az is igaz, hogy' 
bajainkat nem valódi jelentőségük szerint, ha
nem saját gondolkodás- és érzésvilágunk szerint 
értékeljük, érezzük, vagy nem érezzük őket.
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MÁSODIK KÉP.

A rossz előttünk. Az eljövendő rossz.
Nagy könnyebbséget jelent a meglévő baj el

viselésében, lia az eljövendő bajokra irányítod 
figyelmedet. Ezek oly nagyszámúnk, rettenete
sek, hatalmasok, hogy osak ezeknek ad hangot, 
az az erős és egyedülálló lelki megmozdulás, amit 
félelemnek neveznek. Egyesek meghatározása 
szerint a félelem a következendő rossznak a 
megsejtése. Az apostol is ezt mondja a ró
maiakhoz írt levél 11-ik részében: »Fel ne 
hivalkodjál, hanem félj«. (20. v.) Ez a rossz 
annál nagyobb, minél bizonytalanabb, hogy mi
képpen és milyen mértékben lép majd fel. 
Ezt fejezi ki az elcsépelt közmondás is: »Visz- 
kefcegség ellen a vénség se véd«, jóllehet ez 
a baj elsősorban gyermekeket, sőt csecsemőket 
támad meg.5 így  senki sincs biztonságban 
egyetlen bajjal szemben sem, mely valaha is 
ért már embert. Ami az egyik embert gyötri. 
elérheti a másikat is. Erre tanítanak minden 
idők összes történetei és tragédiái s az egész 
világ minden panasza. Ezért ijeszt az a meg
figyelés, hogy töüo mint 300 betegség van, 
amely az ember testét gyötörheti. Ha pedig 
már betegség is ilyen sok van, mit gondolsz, 
mi minden történhetik a külső dolgok világá
ban, a mi barátainkkal s végül a mi lelkűnkkel, 
amely pedig nagyon is hajlamos minden rosszra 
s a búskomorságnak és rosszaságnak kiváló la
kóhelye?!

5 Akkoriban gyakori gyermekbetegség.
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A  rossz ereje és érzése annál jobban nö
vekszik, minél magasabb méltóságban vagyunk. 
Ilyenkor kiváltkép helyénvaló, hogy szüntelen 
féljünk a szükségtől, szégyentől és minden 
bajtól, hiszen mindez váratlanul törhet reánk. 
Hajszálon függenek felettünk, mint a kard, 
melyet a zsarnok Dionysios vendégének feje 
fölé függesztett.

Mindazt pedig, ami a fenyegető bajok közül 
nem ér el bennünket, nyereségnek kell tekin
tenünk és erős vigasztalásnak abban a bajban, 
mely valóban ért bennünket. Itt Jeremiással 
kell szólnunk: »A z Űr kegyehnessége az, hogy 
még nincsen végünk«. (Jer. sir. 3, 22.) Ami 
baj nem következik be, azért marad el, mert 
a Felséges jobbja megakadályozza. Az Űr 
jobbja körülöttünk minden oldalról védősáncot 
épít olyan erővel, (mint azt Jóbnál olvashat
juk 1, 10.) hogy tőle a Sátán és minden 
gonosz dühöngenek, mivelhogy reánk nem 
ronthatnak. így  látjuk, mennyire szívből kell 
szeretnünk az Urat. Valahányszor megtámad 
bennünket valami, a legszeretőbb Atya ezzel 
az egy bajjal csak meg akarja láttatni, hogy 
mennyi más baj fenyeget, melyek el is érnének 
minket, ha ő nem állná útjukat. Mintha csak 
ezt mondaná: »A  Sátán és a bajok egész tömege 
szeretnének téged megrostálni, (Lk. 22, 31.) 
de én határt szabtam e tengernek és azt 
mondtam neki: Eddig jöhetsz, nem tovább, 
itt megtörnek haragos hullámaidk (Jób 38, 
11. v.)

De ha Isten akarata szerint mindebből 
mégse következik be semmi, — egy, amit a 
legrettenetesebbnek tartanak, a halál egészen 
bizonyosan eljön; bár semmi sem bizonytala
nabb, mint az az óra, amikor eljön. A  halál 
valóban olyan borzalmas rossz, — amint meg
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figyelhetjük — hogy sokan még az előbb em
lített összes bajokkal együtt is inkább vállalnák 
az életet, mintsemhogy zavartalan élet után 
egyszer meghaljanak.

Ettől az egytől (a haláltól) félni a Szentírás 
szerint is helyes, hiszen a többit mindet vol
taképpen meg kellene vetnünk. A  Biblia így 
szól: »Gondolj a végedre, akkor sohasem vét
kezel többó.« (Jéz. Sir. 7, 40.) íme: ezen töp
rengtek annyit, írtak olyan tömérdek könyvet, 
költöttek oly rengeteg éneket és találtak fel oly 
sok orvosságot. Mindennek az a célja, 
hogy — amaz egyetlen rossz (a halál) gondo
latának az ébrentartása által —■ elriasszon a 
bűntől, megvetendővé tegye a világot, meg- 
könnyítsen minden szenvedést és bajt s vi
gasztalja a nieggyötörteket azzal, hogy ezeket a 
kisebb bajokat összehasonlítja ama félelmetes 
és hatalmas, de majd egyszer mégis csak el
kerülhetetlen bajjal. Bárki szívesen vállalna 
műiden szenvedést, ha ennyivel megmenekül
hetne a halál veszedelmétől. Még Isten szent 
emberei is féltek a haláltól. Maga Krisztus 
is csak aggódva és véres verejtékezés közben 
vette magára. (Lk. 22, 44.) Azért a könyörülő 
Isten bennünket, kishitűeket semmivel sem vi
gasztalt inkább, műit a halálra való figyel
meztetéssel. Ezt a továbbiakban is látni fogjuk.

Mindez egyetemesen áll minden emberre, 
miként egyetemesek azok az üdvös jótétemé
nyek is, amelyeket ezek a bajok magukban 
rejtenek. Egyébként a keresztyén embernek 
van még egy különös oka is arra, hogy féljen 
a bekövetkezendő rossztól. Olyan ok, amely 
minden előbb felsorolt bajt könnyen legyőz. 
Erről az apostol a korinthusiakhöz írt első 
levele 10-ik részében ezt mondja: »Aki azt
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hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék!«
(12. v.)

Oly síkos az út, oly hatalmas a Sátán; fel
fegyverkezett a mi saját erőinkkel (t. i. a test 
és minden rossz lelki megmozdulás páncéljá
val), megrakodott a világ kincseinek végtelen 
gazdagságával, jobbfelől az élvezetekkel és 
gyönyörökkel, balfelől pedig gorombaságokkal 
és az emberek rosszakaratúval. Emellett ő maga 
a legkiválóbb művésze annak, hogy ezerféle mó
don mikép árthat, csábíthat és tehet tönkre ben
nünket, Ügy élünk, hogy egyetlen másodpercig 
sem vagyunk bizonyosságban saját jószándé
kunk felől. Cyprianus a halandóságról szóló 
levelében (De mortalitate. C. V.) sok hasonló 
dologról ír és azt állítja, hogy vágyódnunk 
kell a halál után, mert az gyorsan átsegít 
minden bajon. Valóban, amerre csak akadtak 
olyan jószívű emberek, akik ezeket a mér
hetetlen pokoli veszélyeket helyesen átgondol
ták, mindnél azt látjuk, mennyire szeretnének 
a megvetett élettől és haláltól (t. i. minden előbb 
említett bajtól) megszabadulni, hogy egyszer
smind megszabaduljanak a bűntől, amelyben 
benne vannak (mint az előző képnél mondottuk) 
és amelybe teljesen is beleeshetnek. Ezt most 
fogjuk tárgyalni. Csakugyan olyan alapos ok ez 
mind a kettő, hogy miattuk nemcsak a halált 
óhajtják azok, hanem minden bajt is meg
vetnek és így egyetlen bajt igazán könnyen, 
elviselnek, ha ezt az Űr az ember vállai rj 
helyezi. Mindezzel Isten legbensőnkben mozdít 
meg minket. Isten kegyelme már az is, ha 
az ember engedi hogy ezek a bajok Isten felé 
elindítsák. Melyik igaz keresztyén ember ne 
kívánná inkább még a halált is, vagy leg
alább a szenvedést, lia látná és érezné, hogy 
egészséges testtel a bűnben van és állandóan
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tovább vétkezhetik, sőt naponként vétkezik is és 
így szüntelenül szerető Atyjának jóságos aka
rata ellen cselekszik? Pál apostol is római 
levele 7-ik részében, — amikor látnia kellett, 
hogy a jót., amit akart nem cselekedte, ellenben 
cselekedte a gonoszt, amit nem akart, — 
méltatlanságának lángoló fájdalmában így 
kiált fel: »Óh én nyomorult ember! Kicsoda 
szabadít meg engem e halálnak testéből?;: 
(Sóm. 7, 24.) Az apostol azt feleli: Isten ke
gyelme, Jézus Krisztus által. Az a véleménye, 
hogy nem szereti eléggé Istent, az ő Atyját 
az„ aki alább becsüli a halált a vétkezés vesze
delménél. Isten ugyanis a halált bűneink 
végleges megszüntetésére, valamint az élet és 
igazság szolgálatára rendelte. Erről majd a. 
továbbiakban szólunk.

25



HARMADIK KÉP.
A  rossz mögöttünk. Az elmúlt rossz.

Ezen a képen szemünkbe tűnik mindenek 
előtt Istennek, a mi Atyánknak szívbeli kö
nyörületessé ge, amelynek van vigasztalása min
den szükségünkben. Az ember akkor érzi leg
inkább, hogy Isten keze felette van, amikor 
átgondolja élete eltöltött esztendeit. Augustinus 
ezt mondja: »Ha az ember szabadon választ
hatná vagy a halált, vagy azt, hogy elmúlt 
életét még egyszer átélje, — tekintetbe véve 
minden veszélyt és szenvedést, amelyekből 
nagynehezen és csak üggyel-bajjal menekült 
meg, — a halált választanád Nagy igazság ez. 
ha komolyan mérlegeljük!

Itt láthatjuk, hogy szándék nélkül, véletlenül, 
sőt akaratunk ellenére mennyi mindent tettünk 
és éltünk át, amelyekről azelőtt, vagy mialatt 
történtek, fogalmunk se volt. Úgyhogy azután,, 
amikor már megtörténtek, csodálkoztunk és az 
a kérdés tolult ajkunkra: »miért is történtek 
velem ezek, amelyekre nem is gondoltam, vagy 
amelyeket egészen máskép gondoltam el?«

Bizony igaz a közmondás: »Ember tervez, 
Isten végez.« (Példab. 16, 9.) Amit ember ter
vez, azt lsen visszájára fordítja és máskép cse
lekszik, mint mi terveztük. Már ezért sem lehet 
kétségbeVonnunk, hogy életünket és cselekede
teinket nem a mi okosságunk, hanem Isten 
csodálatos hatalma, bölcsesége és jósága irá
nyította. Ebből látjuk, mily sokszor volt velünk 
Isten, még akkor is, ha se nem láttuk, se nem 
éreztük. Mennyire igaza van Péter apostolnak : 
»Xeki gondja van reátok.« (I. Pét. 5, 7.)
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Ha nem is hirdetnék ezt könyvek, vagy 
prédikációk, már magában a mi veszély és 
szenvedés közepette folyó életünk megfigyelése 
is belénk vési, mindig mennyire jelen van és 
szeretetet áraszt Isten jósága. Ezzel minden 
érzésünkön és elgondolásunkon felül bennünket 
mintegy a kebelén hordott. Mózes ötödik 
könyve a 32-ik fejezetben szól erről: »Körül
vette őt (Jákobot), gondja volt reá, őrizte, mint 
a szeme fényét.« (10. v.)

Ebből az élményből fakadnak a zsoltáríró 
ilyen vallomásai: »Megemlékezem a régi idők
ről, elgondolom minden te dolgodat; kezed mun
káiról elmélkedem« (Zs. 143, 5), smegemlé
kezem hajdani csodáidról.« (Zs. 77, 12.) To
vábbá : »Megemlékezem a Te öröktől fogva való 
ítéletedről Uram és vigasztalódom.® (Zs. 119,52.) 
Ezek és a hasonló mondások mind azt akarják! 
lelkűnkbe vésni, hogy Isten jelenléte felől ne 
kételkedjünk, még ha úgy látnok is, hogy 
távol van; hiszen ő akkor is velünk volt, amikor 
nem gondoltuk és nem éreztük. Mert aki meg
védelmezett sok nyomorúságunkban, amikor 
saját erőnk már kimerült — a kisebb bajban 
sem fog elhagyni, — még ha úgy tetszik .is, 
mintha elhagyott volna bennünket. Ésaiásnál 
mondja: »Egy rövid szempillantásig elhagy
talak; és nagy irgalmassággal egvbegyüjtlek.« 
(Es. 54, 7.)

Mindezeken felül: ki viselt ránk gondot 
minden éjszakán, mikor aludtunk? K i aggódott 
értünk, mikor dolgoztunk, játszottunk'és szám
talan munkánkat végeztük, amikor önmagunk
ért magunk sem aggódtunk? Avagy mikor van 
időnk arra, hogy aggódjunk magunkért? Még 
a zsugori is — akit állandóan a pénzszerzés 
aggaszt — kell, hogy minden gondját a kere-
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setre összpontosítsa. íg y  azt látjuk, hogy 
akarva-nemakarva a rólunk való egész gondvise
lés egyedül Istenre hárul és hogy ő csak nagy
ritkán bíz bennünket saját belátásunkra. Ezt 
is olyan módon cselekszi az Űr, hogy jóságának 
elismerésére ráneveljen minket és végre be
lássuk, milyen nagy a különbség az ő gond
viselése és a magunké között. így  elvétve meg
engedi, hogy megtámadjon bennünket valami
lyen könnyebb betegség, vagy más baj; közben 
pedig elrejti, hogy ő gondot visel reánk. (Az 
soha sem fordul elő, hogy ő gondunkat ne vi
selné.) Ugyanakkor pedig megvédelmez, hogy 
a bennünket fenyegető bajok minden felől 
egyszerre ránk ne zúduljanak. Ezzel próbára 
tesz minket, mint szeretett gyermekeket, hogy 
vájjon hátralévő életünket eddig szüntelenül 
megtapasztalt oltalmára bízzuk-e és szem elé 
állítja, mennyire haszontalan s hatástalan a 
mi magunkról való gondviselésünk. Hogyan is 
segíthetnénk magunkon, avagy hogyan gon
doskodhatnánk egész életünkben magunkról, 
holott még egy fájó lábszárcsontot sem tudunk 
hamarosan meggy ógyitani'?!

Miért aggodalmaskodunk tehát akár csak 
egyetlen baj idején is? Mért nem bízzuk ma
gunkat az ő gondviselésére, aki eddigi életünk
ben oly sok bajtól megszabadított és a mi 
törődésünk nélkül is megmentett? Ezt meg
érteni — mondom — azt jelenti, hogy Isten 
munkáit megismerjük, gondolkozunk felettük 
és a balsorsban vigasztalódunk azzal, hogy 
megemlékezünk róluk. Aki pedig ezt nem érti 
meg, a 28-ik zsoltár ítélete alá esik: »Minthogy 
nem figyelnek az Űr cselekedeteire és kezé
nek munkáira, lerontja őket és fel nem építi 
őket.« (5. v.) Ugyanis aki egy adott esetben
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sem ismeri el Isten gondviselését, az háládatlan 
mindazzal a gondviseléssel szemben, amellyel 
Isten egész eddigi életén át hordozta.
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NEGYEDIK KÉP.

A. rossz alattunk.
Az életben rengeteg sok baj vesz körül és 

mintegy börtönben fogva tart minket. Ezeknek 
a vizsgálatánál azonban mindig csak azt láttuk, 
hogy Isten jósága hatalmas és közvetlenül jelen 
van: úgyhogy a körülöttünk lévő számtalan 
baj közül berniünket csak egészen kevés sújthat 
s még az se mindig. így  valamennyi ipánk ne
hezedő baj nem egyéb, nagyon is hasznos óvó 
intelemnél. Ezzel Isten kitüntet bennünket. 
Ö az, aki nem engedi meg, hogy a bajoknak 
egész sokasága ránkzúduljon — noha köze- 
pettük élünk. Miért csodálkozunk hát azon, 
ha valakit igen sok csapás ér, sőt már akkor 
is, ha csak egy baj sújtja!? Ellenkezőleg: nem 
minden csapásban részesülni: kegyelem; s nem 
sokban részesülni: csoda.

Az alattunk lévő bajok közül az egyik 
a halál, a másik a pokol.

Ha megvizsgáljuk mások halálát, annak 
sokféleségét és temérdek sok borzalmasságát, 
amellyel bűnhődnek — könnyű felismernünk, 
hogy mi — nyereségünkre — mennyivel ke
vesebbet szenvedünk, mint amennyit megérde
meltünk volna. Mily sokan múlnak ki kötél 
és furkósbot által, vízbefulással és fegyverrel, 
holott talán sokkal kisebb bűnösök nálunknál. 
Halálukat és nyomorúságukat még Krisztus is 
tükörül tarthatja elénk, hogy meglássuk benne, 
mit érdemeltünk mi. Mert Lukács evangéliuma 
13-ik részében (1—5. v.) ezt mondja: »Jövének 
pedig ugyanazon időben némelyek, kik néki
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Jiírt mondának a craliieabeliek felől, kiknek 
vérét Pilátus az ő áldozatukkal elegyítette. És 
felelvén Jézus, monda nékik: Gondoljátok-é, 
hogy ezek a galiieabeliek bűnösebbek voltak 
valamennyi galileabelinél, mivelhogy ezeket 
szenvedték? Nem! mondom néktek; sőt inkább, 
ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen 
elvesztek. Vagy az a tizennyolc, akire rásza
kadt a torony Siloámban és megölte őket, gon- 
doljátok-é, hogy bűnösebb volt minden más 
Jeruzsálemben lakó embernél? Nem! mondom 
nektek; sőt inkább, ha meg nem tértek, mind
nyájan hasonlóképpen elvesztek.« Mi, akik sú
lyosabb, vagy legalább is hasonló bűnöket kö
vettünk el, nem várhatunk enyhébb rosszat. A  
mi kedvünkért Isten igazsága és igaz volta
— mely kinek-kinek cselekedetei szerint fizet
— nem lesz igaztalanná, sem hazuggá. Előzzük 
meg hát ezt az igazságszolgáltatást és telje
sítsük kötelességünket Isten iránt akképpen, 
hogy legalább a kicsiny bajt türelemmel v i
seljük.

Mily sokezren vannak a pokolban és az 
örök kárhozatban, akiknek ezred annyi bűnük 
sem volt, mint nekünk! Hány fiatal leány meg' 
fiú van ott, továbbá olyanok, akiket mi ár
tatlanoknak tartunk! Hány vallásos ember, 
hány pap, hány házastárs, akik úgy látszott, 
hogy teljes életükben Istennek szolgálnak — 
és most örökké bűnhődnek azért, mert talán 
egyetlen egyszer elbotlottak! Nem szabad e l
titkolnunk ugyanis, hogy Isten igazsága ugyan
az marad, ha akármiféle bűnbe esünk is; Isten 
egyenlőkép gyűlöli és kárhoztatja a bűnt min
denkinél, mindenkor. Nem tűnik-e itt sze
münkbe, hogy milyen felfoghatatlanul könyö
rületes az Isten, aki oly sokszor nem büntette 
a  vétkest? Az egész élet minden szenvedése —■
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mondom — milyen csekélység az örök kár
hozathoz képest, holott ezt mások egyetlen 
bűnnel magukra vonták!? M i ezenfelül sza
badságra váltattunk meg és sok bűnt nem is
merünk, mert Isten elrejti előlünk. Ha pedig 
Istennek ezekkel a jótéteményeivel mi nem tö
rődünk és hidegen megyünk el mellettük, ré
szünkről ez hálátlanság, érzéketlen hitetlenség 
és szívtelenség. Ezenfelül azt is meg kell gon
dolnunk, hogy ide, a pokolba annyi nem ke
resztyén is kerül, pogányok, zsidók, gyerme
kek, akik ha megkapták volna azt, amit mi 
kaptunk, bizonyára nem a pokolban, hanem a 
mennyekben volnának és sokkal kevesebb bűnt 
követtek volna el, mint mi. Ezt a képet is sze
münk elé állítja Krisztus Máté evagéliumában, 
amikor így szól: »Jaj néked Korázni, jaj néked 
Bethsajda! Mert ha Urasban és Sidonban tör
téntek volna azok a csodák, amelyek benne
tek lőnek, rég megtértek volna gyászruhában 
és hamuban. De mondom néktek: Tirusnak és 
Sidonnak könnyebb dolga lesz az ítélet napján, 
hogynem néktek! Te is Kapernaum, aki az 
égig felmagasztaltattál, a pokolig fogsz meg- 
aiázíatni. Mert ha Sodoráéban történnek vaia 
azok a csodák, amelyek tebenned lőnek,. mind 
e mai napig megmaradt volna. De mondom 
nektek, hogy Sodorna földének könnyebb dolga 
lesz az ítélet napján, hogynem néked!« (Mt. 
11, 21—24.) Látjuk tehát, mennyi hálával és 
szeretettel tartozunk jóságos Istenünknek a 
földi élet minden baja közepette is. Hiszen 
mindez alig egy cseppnyi abból, amit meg
érdemeltünk. Ezt Jób is a tengerhez és a 
tengerpart fövenyéhez hasonlítja. (Jób 6, 3.).
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ÖTÖDIK KÉP.

A rossz balról.
Állítsuk most szemünk elé a rengeteg sok 

ellenséges és gonosz embert. Először is meg 
kell látnunk, li-ogy a mi testünk, helyzetünk, 
jóhírnevünk, lelkünk ellen mennyi rosszat nem 
vittek véghez, amit bizonyára megtettek volna, 
ha Isten nem akadályozta vohia meg; má
sodszor pedig, hogy minél magasabb állású 
valaki és minél messzebb terjed uralma, annál 
inkább veszélyeztetik az ilyen ellenségek álnok 
gonoszsága, cselszövése, rágalma és támadása. 
Ezekben is felismerhetjük és megtapasztalhat
juk Isten mindenütt jelenvaló kezét. Miért 
csodálkozunk hát, ha néha egy kis baj ér ben
nünket? Lássuk meg ilyenkor ellenségeink 
baját is. Nem azért, hogy örvendezzünk felet
tük, hanem hogy együtt szenvedjünk velük. Ők 
is ki vannak téve minden bajnak, éppen úgy, 
mint mi. Ez könnyen meglátható az eddig fel
vázolt képeken. Ők bizony még nálunk is szá
nalmasabbak, mert mind testileg, mind lelkileg 
kívülállanak a mi keresztyén közösségünkön. 
A  mi bajunk semmiség ahhoz képest, ami 
náluk van meg, bűneikben, hűtlenségükben, Is
ten haragjában, a Sátán uralmában, az isten- 
telenség és bűn nyomorult rabszolgaságában. 
Ez olyan súlyos, hogy még ha az egész világ 
átkozná is őket, ennél rosszabbat nem kí
vánhatna nekik. Ha. mindezt helyesen szem
léljük, észrevesszük, mennyivel jóságosabb és 
kegyelmesebb Isten irántunk, amikor a hitben. 
Krisztus királyságában, Isten szolgálatában va
lamilyen csekély testi kellemetlenséggel látogat
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meg bennünket. Ezt pedig ennyi sok jó mellett 
nem is illenék megelőznünk. Sőt az istenfélő 
keresztyén embernek az ellenség nyomorúságát 
is annyira bajnak kell éreznie, hogy saját bajait 
örvendeteseknek tartsa. Ezt parancsolja Pál 
apostol a filippibeliekliez írt levél második ré
szében: »Ke nézze kiki a maga hasznát, hanem 
mindenki a másokét is. Annakokáért az az 
indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus 
Jézusban is, aki, mikor Istennek formájában 
vala, ... szolgai formát vett magára.« (4— 7. v.) 
Ez azt jelenti, hogy túláradó szeretetében 
Krisztus a mi alakunkat vette magára és szen
vedéseinket úgy viselte, mintha az övéi vol
nának. Emellett a maga javáról megfeledkezett 
és megüresítette magát; hozzánk, emberek
hez teljesen hasonlóvá lett, semmiféle emberitől 
nem idegenkedett és csupán csak a mi 
bajainkkal foglalkozott.

Ez az érzés lelkesíti, ez a kép irányítja. 
Isten szent, embereit, mikor imádkoznak a go
noszokért, sőt ellenségeikért is és mindent 
Krisztus példája nyomán cselekszenek, elfe
ledkeznek még a velük szemben elkövetett 
jogtalanságról és a nekik járó elégtételről is; 
sőt bajlódnak, hogy amazokat megszabadítsák 
a hozzájuk tapadó gonszságoktól. Ellenségeik 
gonoszsága őket mérhetetlenül jobban kínozza, 
mint saját testi szenvedésük. így  ír Péter 
apostol Lótról: »Mert amaz igaz, azok között 
lakván, a gonosz cselekedeteket látva és hall
va, napról napra gyötri vala az ő igaz lelkét.« 
(II. Pét. 2, 8.) Látod tehát, hogy a bajoknak 
milyen mélysége tárul fel s milyen kiváló 
alkalom kínálkozik a könyörületességre, a má
sokkal való együttszenvedésre és a mi kicsiny 
bajaink feledésére. Milyen semmivé válik az 
a szenvedés, melyet Isten reánk bocsát, ama-
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zok szenvedéséhez képest, mihelyt Isten sze- 
retete feltámad bennünk! Ez bennünket csupán 
azért érint felületesen, mert lelkünk látása 
még homályos. De ha tisztán látnánk, észre 
vennénk, mekkora a bűn alá vetett, t. i. Is
tentől távol lévő s az ördögtől megszállott 
ember gyalázata és nyomorúsága. Kinek a 
szíve oly kemény, hogy ne szenvedne szánal
mában, amikor látja a templomkapukban és 
utcákon fekvő embereket lemart arccal, ki
vájt orral, szemmel s a genytől és rothadástól 
gyalázatosai! eltorzult tagokkal? Az ember 
lelke megborzad, ha erre csak rágondol is, — 
nem szólván arról, hogy végig tudja-e nézni? 
Mégis, mivégett tárja elénk Isten ezeket a siratni 
való lényeket, akik nekünk testünk-vérünk és 
atyánkfiái? Lelki szemeink felnyitása végett, 
hogy megmutassa mennyire borzalmas látvány a 
bűnös lélek genyessége és rothadása még akkor 
is, ha valaki, mint az Éden gyermeke bíborban 
és aranyban, rózsák és liliomok között él is! 
Pedig milyen sokszorta több a világon a bűnös, 
mint az ilyen genyes beteg!

Ha nem vesszük komolyan ezt a sok bor
zalmas bajt, megtörténhetik legközelebb, hogy 
a saját egyetlen és rövid szenvedésünket az 
egyedülinek és legsúlyosabbnak tartjuk. Sőt 
be kell látnod, hogy azok, akiket az említett 
bajok megtámadtak, testileg is rosszabbul ál
lanak, mint mi. Mert ha ezeknek a lelkiismerete 
nem nyugodhatik meg, — kérdezem — hogyan 
lehetne valami szép és tiszta örömük, még ha 
mindazt, amit kívánnak, megkapnák és 
megtarthatnák is? Avagy van-e borzalmasabb 
rossz, mint a vádoló lelkiismeret lázadása? 
Ésaiás mondja az 57-ik fejezetben: »A  hitet
lenek olyanok, műit egy háborgó tenger, amely 
nem nyughatik és amelynek vize iszapot és
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sárt hány ki. Nincs békesség, — szól Istenem1 
— a hitetleneknek!« (20—21. v.) Ugyanezt 
olvasod Mózes ötödik könyve 28-ik fejezetében: 
»Rettegő szívet, epedő szemeket és sóvárgó 
lelket ád ott néked az Úr. És a te életed két
séges lesz majd előtted; és rettegni fogsz éjjel 
és nappal és nem bízol életedben. Heggel azt 
mondod: bárcsak este volna! Este pedig ezt 
mondod: bárcsak reggel volna! — a te szí
vednek rettegése miatt, amellyel rettegsz és 
a te szemeidnek látása miatt, amelyet látsz.« 
(65—67. v.) Röviden: aki helyesen látná az 
emberek minden baját — akár ellenségeink, 
akár barátaink, — az saját szenvedéseiről meg
feledkeznék és azt gondolná,, hogy neki nincs 
is szenvedése. Sőt Mózessel és Pál apostollal 
együtt égne a vágytól (II. Móz. 32, 32.), hogy 
meghalhasson amazokért; inkább legyen ő az 
elátkozott, a Krisztustól elszakított és az élet 
könyvéből kitörlött, csak amazok megváltottak 
legyenek (amint Rém. 9, 3-ban megíratott). 
Ilyen izzó buzgóság hevítette Krisztust, hogy 
érettünk meghaljon s a poklokra alászálljon. 
így  nekünk példát hagyott, hogy mi is törőd
jünk mások bajával. Mégpedig annyira törőd
jünk, hogy saját bajainkról egészen megfeled
kezzünk, sőt szeressük azokat.
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HATODIK KÉP.

A  rossz jobbról.
Jobbfelől állanak azok a barátaink, akik

nek szenvedése enyhíti a mi szenvedésünket. 
Péter apostol is azt tanítja: »Álljatok ellent 
az ördögnek, erősek lévén a hitben, tudva, 
hogy a világban levő atyafiságotokon ugyan
azok a szenvedések telnek be.« (I. Pét. 5, 9.) 
A z egyház is könyörög imádságaiban, hogy 
Isten szent embereinek a példái bennünket fel
ébresszenek és hősiesen kövessük őket a szen
vedések útján. Ezt énekeljük: »M ily kínokat 
szenvedtek el Isten szent emberei azért, hogy 
a vértanúság koronáját elnyerjék!«6 Az egyház 
ilyen szavai és éneke megértetik velünk, hogy 
Isten szent embereinek emlékezetét azért tart
juk tiszteletben, mivel példaadásuk lelkesít ben
nünket; példát adnak, hogy a bajokat, amiket, 
ők szenvedtek, mi magunk is elviseljük. Ha 
Isten szent embereit nem így tisztelik, szükség
képpen babonává lesz minden tiszteletük. 
Amint, sokan csak azért tartják őket tisztelet
ben, hogy a bajtól megszabaduljanak, holott 
példájuk és emlékezetük éppen ennek az el
viselésére tanítanak. Igv nagyon is elütnek 
tőlük, jóllehet azért ünnepük őket, hogy ha
sonlókká legyenek hozzájuk.

A  vigasztalásnak ez a mozzanata min
dennél szebben tárgyaltatik a zsidókhoz írt

6 Breviárium Romanum. Commune plurimorum 
Martyrum, extra tempus paschale. Antiíona I. ad. 
Laudes.
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levél 1'2-ik részében, mely így szól: »Mert még 
végig nem állottatok ellen. És elfeledkeztetek-e 
az intésről, amely néktek, mint fiáknak szól: 
Fiam, ne vesd meg az Cmak fenyítését, se meg 
ne lankadj, lia ő dorgál téged. Mert akit szeret 
az Űr, megdorgálja, megostoroz pedig mindent, 
akit fiává fogad. Ha a fenyítést elszenveditek, 
akkor veletek úgy bánik az Isten, mint fiaival; 
mert melyik fiú az, akit meg nem fényit az 
apa? Ha pedig fenyítés nélkül valók vagytok, 
melyben mindenek részesültek, korcsok vagytok 
és nem fiák. Aztán, a mi testi apáink fenyí- 
tettek minket és becsültük őket; avagy nem 
sokkal inkább engedelmeskedünk-é a lelkek 
Atyjának és élünk! Mert ám azok kevés 
ideig, tetszésük szerint fenyítettek; ő pedig 
javunkra, hogy szentségében részesüljünk. Bár
mely fenyítés ugyan jelenleg nem látszik ör
vendetesnek, hanem keservesnek, ámde utóbb 
az igazságnak békességes gyümölcsével fizet 
azoknak, akik általa gyakoroltatnak^ (Zsid. 
12, 4— 11.) Ezt mondja Pál apostol. Kit ne 
ijesztenének meg Pálnak e mondatai, melyek
ben világosan megállapítja, hogy akik Isten 
fenyítésén kívül vannak, azok nem Isten gyer
mekei!? Másrészt: hogyan lehetne az embert 
jobban megerősíteni és hathatósabban vigasz
talni, mint ezzel: azokat szereti az Űr, akiket 
fényit, ezek az ő fiai, ezek közösségben vannak 
Isten minden szentjeivel, szenvedéseikben pedig 
nincsenek egyedül. Sőt az ilyen hatalmas buz
dítás a fenyítést is kedvessé teszi.

Itt nincs helye az olyasféle mentegetőd- 
zésnek, hogy egyesek könnyebb, mások sú
lyosabb terheket viselnek, mert a kísértést 
mértékkel kapja minden ember s nem kap 
többet erejénél. A  80. zsoltár így szól: »Meg~ 
elégíted őket siralmas kenyérrel és siralmas
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italt adsz nékik mértékkel.<i (80. Zs. 6. v .)7 
Ezt Pál apostol így fejezi ki: »Hű az Isten, aki 
nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint el
szenvedhetitek; sőt a kísértéssel egyetemben 
a kimenekedést is megadja majd, hogy elszen- 
vedhessétek.« (I. Kor. 10,13.) Tehát ahol nagyobb 
a baj, ott nagyobb Isten oltalma és segítsége is. 
így  a szenvedések súlyosságában való eltérés 
inkább látszat, mint valóság. Még Keresztelő 
Jé nos is, — akinek Heródes által való lefe- 
jeztetését ma (augusztus 29) ünnepeljük '(Mt. 
l  e, 11.) —• nem ejt-e mindnyájunkat csodálatba? 
(. Ián. 3, 29.) Ezt a nagyszerű embert, aki a 
halandók fiai közül a legnagyobb, a Vőlegény 
egyetlen barátja, Krisztus útegyengetője, az 
összes próféták között a legkimagaslóbb, (Mt. 
11, 9.) egyáltalán nem törvényes ítélet alapján 
végzik ki, még csak koholt vétséggel sem vá
dolják, mint Krsiztust s nem is a nép aka
ratából, hanem törvényes kihallgatás nélkül a 
börtönben gyilkolják meg, csupán azért, mert 
ezt kívánja egy táncosnő, egy parázna asszony 
leánya!? Ennek az egyetlen szent embernek 
a gyalázatos meggyilkolása, az a mód, ahogyan őt 
csúfosan és méltatlanul a feldühödött parázna nő 
kezeibe kiszolgáltatták — már ez könnyítse meg 
műiden szenvedésünket. Mert hol volt itten Isten, 
hogy az ilyesmit végig tudta nézni? Hol Krisz
tus, aki ezt megtudván, egyszerűen hallgatott? 
Égy ölik meg Keresztelő Jánost, mintha nem 
tudna róla se Isten, se az emberek, se az 
egész teremtettség. Micsoda a mi szenvedésünk 
— hiszen nemcsak, hogy örvendeznünk kellene 
benne, de még a sodrunkból se volna szabad kijön
nünk, ha összevetjük ezzel a halállal. Vagy 
mivel bizonyítjuk engedelmességünket, ha sem

7 A Vulgata szerint.
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mit sem akarunk elszenvedni? Holott oly ki
váló férfiak — anélkül, liogy rászolgáltak 
volna, csúfosan pusztulnak el és haláluk után 
a testük ellenségeik kezében gúny tárgyává 
lesz! »Ime, — mondja az Űr Jeremiásnál — 
akiknek nem kell vala meginniok a poliárt, 
ugyancsak megisszák; te pedig teljesen bün
tetlenül maradnál-e? Nem maradsz büntetle
nül, mert bizonyára megiszod!« (Jer. 49, 12.)

Ezért igaza van annak a remetének, aki 
minden évben egyszer beteg szokott leírni; egy
szer azonban egész esztendőn át egészségben 
maradván, — nagyon megszomorodott és le
vert lett, mert azt gondolta, hogy Isten meg
feledkezett róla és megvonta kegyelmét tőle.8 
T. i. ennyire szükséges és üdvös minden ke
resztyén ember számára az Űr fenyítése.

De azt is meglátjuk, hogy a mi szen
vedésünk semmiség, ha arra gondolunk, hogy 
Isten szent embereinek milyen kínokat, fog
ságot, fegyvert, tüzet, vadállatokat és végtelen 
gyötrelmeket kellett elszenvedniük, avagy ha 
mérlegeljük, hogy a velünk együtt élőket a sátán 
ez életben milyen borzalmas üldözésekkel és 
kísértésekkel gyötri. Sokan mind lelkileg, mind 
testileg hevesebb és keményebb szenvedéseket 
viselnek, mint mi.

Erre egyesek azt mondják: »Sajnálom, hogy 
az én szenvedésem nem hasonlítható Isten szent 
embereinek szenvedéséhez, mert én bűnös va
gyok és nem érdemiem meg, hogy velük pár
huzamba állítsanak. Azok ártatlanságukért 
szenvedtek, én azonban bűneimért. Ezért nem 
csoda, ha ők mindent örömmel tűrtek.« Az 
ilyen beszéd nagy balgaság jele. Mert ha bű-

8 A  szaktudósok szerint Rufinus: Vitae Patrum 
c. munkájára céloz itt Luther.
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ueid miatt szenvedsz, örvendezz, liogy meg
tisztít tőlük Isten. Avagy Isten szent emberei 
is nem voltak-ó bűnösök? Talán inkább attól 
irtózol, hogy Heródesliez és a baloldali go
nosztevőhöz vagy hasonló!? Nem vagy ilyen, 
ha a szenvedésekben kitartasz. M i különbség 
volt a bal- és a Jobboldali gonosztevő között? 
Az, hogy az egyik türelmes volt, a másik tü
relmetlen. Ha bűnös vagy, — nos igen, a 
Jobboldali gonosztevő is bűnös volt; de türel
mes szenvedésével elnyerte az igazság és szent
ség dicsőségét. Te is hasonlókép cselekedjél! 
Nem szenvedhetsz másért, mint vagy bűneidért, 
vagy az igazságért. Mindkét fajta szenvedés 
megszentel és boldogít téged, ha szereted. így  
hát itt nem marad semmi mentség.

Végül: mihelyt megvallottad, hogy méltán 
szenvedsz bűneidért, igaz és szent vagy, mint 
a jobboldali gonosztevő. A  bűn megváltása, 
mivel igazság, igazzá tesz és megszentel. Ettől 
a pillanattól fogva már nem a bűnökért szen
vedsz, hanem az ártatlanságért. Az igaz ember 
csak ártatlanul szenvedhet. Igazzá pedig szen
vedésre érdemes voltod beismerése és bűneid 
megvallása alapján lettél. Azért szenvedésed 
jogosan hasonlítható Isten szent embereinek 
szenvedéséhez, amint a te bűnvallomásod is 
jogosan állítható párhuzamba az ő bűnvallo
másukkal. Megvan mindegyiknél ugyanaz az 
igazság, ugyanaz a bűnvallomás, ugyanaz a, 
szenvedés és így átfogja mindnyáját, minde
nekben a szentek igaz közössége.
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HETEDIK KÉP.

A rossz felettünk.

Végül emelkedjünk fel lélekben és 
menjünk fel »a Jegyessek a »myrliának he- 
gyére«. (Én. 4, 6.) Itt van a megfeszített Jézus 
Krisztus, minden szent fejedelme, első az ösz- 
szes szenvedők között, akiről — mint illik — 
sokan és sok mindent megírtak. A  Szentírás 
azt ajánlja, hogy erre a »Jegvesre« gondoljunk, 
amikor így szól: »Tégy engem, mint egy pe
csétet a te szívedre, mint pecsétet a te ka
rodra^ (Én. 8, 6.) Ennek a báránynak a vé
rével jelölik meg az ajtófélfát, hogy a pusztító 
angyalt távoltartsa. (II. Móz. 12, 7— 13.) Azért 
dicsőítjük a Jegyest, mert a király bíborához 
hasonló a haja. (Én. 7, 5.)9 Ez az a fa, melyről 
Isten azt parancsolta Mózesnek, hogy mártsa 
a. Mára vizébe, t. i. a keserű szenvedések vizébe 
s ettől az megédesedett. (II. Móz. 15, 23. skk.)

Semmi sincs, amit ez a szenvedés meg ne 
édesíthetne, — ideszámítva még a halált is. 
A  Jegyes így szól: »Ajkai liliomok, melyekről 
csepegő myrha folv.« (Én. 5, 13.) Mit jelent 
az ajkak pírja és a liliomok fehérsége? Itt 
mindenesetre jelképesen beszél. Ezt gondolja: 
Krisztus szava hófehér és sugárzóan tiszta; 
benne nincs semmi véres keserűség, semmi 
gyűlölet, hanem kedves, szelíd és mégis olyan

$ A Vulgata szerint.
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ige, mellyel ő kicseppenti és kiválasztja10 az 
első és színtiszta myrhát, t. i. a halál keserű
ségét. Ezeknek a végtelenül tiszta és kedves 
ajkaknak hatalmuk van arra, hogy tiszta myr- 
haként a bűn minden bűzét egyszerre el
vegyék, sőt a legkeserűbb halált is kedvessé, 
széppé, hófehérré és elviselhetővé tegyék. Ho
gyan történik ez? Következőképpen: meghal
lod, hogy Jézus Krisztus, Isten Fia, a szent, 
érintésével megszentelt minden szenvedést, sőt 
a halált is, az átkot áldássá, a szégyent tisztes
séggé, a szegénységet pedig gazdagsággá tette, 
így  a halálnak az élet kapujává, az átoknak 
áldás forrásává, a szégyennek pedig a tisztes
ség anyjává kell lennie. Hogyan lehetsz hát 
annyira keményszívű és háládatlan, hogy ne 
kívánj és ne szeress minden szenvedést? H i
szen ezeket Krisztus az ő tiszta, szent testével 
és vérével festette meg, tette szentté, ártalmat
lanná, üdvössé, áldotta és boldogítóvá — te
éretted!

Mert ha tiszta testének érintésével minden 
vizet, sőt az egész teremtettséget is megszen
telte a keresztség számára, mennyivel inkább 
megszentel minden halált, szenvedést, vétket, 
szidalmat, gyalázást a lélek és a vér kereszt- 
ségévó éppen azáltal, hogy legtisztább teste és 
vére ezekkel érintkezésbe jutott! Ö maga szól 
Lukács evangéliuma 12. részében (50. v.) a 
szenvedésnek erről a keresztségéről: »Kereszt-

10 A  W. A. 6. 118,4-ben olvasható »persuadeat* 
nyilván téves. »Persudet« olvasandó helyette.

Myrha: A balsamodendron myrha nevű bokor 
kérgének sérülési helyén gyantás nedvet bocsát ki. 
Ez a levegőn megkeményedik. Balzsamos illatáért 
és keserű, fűszeres ízéért használták illatszerül és 
fűszerül. A  halottakat is myrhával balzsamozták be. 
(Jn. 19,39.) Legbecsesebb az egészen friss, szín
tiszta, folyékony myrha.
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séggel kell nékem megkereszteltetnem; és mely 
igen szorongattatom, míglen az elvégeztetik^ 
Látod, miként szorong, hogyan lelkesedik,, 
mennyire szomjazik azért, hogy a szenvedést 
és halált megszentelje és szeretetreméltóvá te
gye! Ő látja, hogy a szenvedések minket 
mennyire ijesztenek s a haláltól mennyire 
félünk és irtózunk. Azért buzgólkodik, mint 
a leghűségesebb pásztor és leglelkiismeretesebb 
orvos, hogy ezt a bajunkat megszüntesse. Min - 
den erejét megfeszíti, hogy ő haljon meg és 
azzal ajánlja nekünk ezeket a szenvedéseket, 
hogy ő ijs viselte azokat. így  ezután a ke
resztyén ember halálát Mózes érckígyójához 
hasonlónak kell tekintenünk, aminek ugyan 
egészen olyan volt az alakja, mint a kígyóé, 
de teljesen élettelen, mozdulatlan, méregnélkül 
való volt és nem harapott. (IV. Móz. 21, 8. skk.) 
Csak a balgák látják úgy, mintha az igazak 
meghalnának. Nekik azonban békességük van. 
Csak hasonlóak vagyunk a ineghalókhoz. A  mi 
halálunk külső megjelenésében ugyanolyan, 
mint más emberé és mégis, a lényeg itten 
egészen más, mert számunkra meghalt a halál.

így  minden egyéb szenvedésünk is olyan, 
mint másoké, de csak látszólag. S bár szen
vednünk kell, valójában már mégse szenvedünk, 
amiképpen a halál is bemenet az életre. Erről 
szól János, evangéliuma 8. részében: »Ha va
laki megtartja az én beszédemet, nem lát ha
lált soha örökké.« (51. v.) Miképpen nem lát 
halált? A  meghaló keresztyén élni kezd, úgy 
hogy a merő élettől, amelyet megpillant, nem 
láthatja a halált. Itt ugyanis a halál éjszakája 
nappali fényben tündököl, mert jobban ragyog 
a hajnalodó élet fénye, mint a letűnő halálé. 
Ez érvényes a Krisztusban hívőkre, de nem 
a hitetlenekre.
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Azárt, ha Krisztus köntösét, az edényeket, 
víztartókat és mindazt, amit Krisztus használt 
és érintésével mintegy a legkedvesebb erek
lyékké avatott — megcsókolod, szereted és 
tiszteletben tartod, miért nem szereted, tisz
teled, csókolod sokkal inkább a világ szenvedését 
és baját, a szégyent és halált, melyeket nemcsak 
érintésével szentelt meg, hanem tiszta vérével 
megfestett és megáldott, szíve kívánságával 
és szeretjeiének legteljesebb erejével átfűtött? 
Különösen azért, mert itt sokkal nagyobb ér
demek, jutalmak és értékek vannak számodra,, 
mint az ereklyékben. Krisztus itt nyeri meg 
számodra a diadalt a halál, pokol és minden 
bűn felett, semmiképpen sem az ereklyékben.

Vajha Krisztusnak szívébe láthatnánk, 
amint a kereszten függvén azért vívódott, 
hogy megölje és erőteienné tegye a ha
lált. A  félénkekért, a haláltól és szen
vedéstől irtózókért mily lelkesedéssel és szí
vesen vállalta a szenvedést és halált! Milyen 
szívesen ürítette ki a szenvedéseknek ezt a 
poharát, példát adva a betegeknek, hogy mi 
se rettegjünk annak kiürítésétől. Hiszen azt 
látjuk, hogy a szenvedés neki sem romlására, 
hanem —- a feltámadásban — javára vált. így  
az a színtiszta myrha, mely ajkáról cseppent, 
s melyet Krisztus igéiben ajánl is nekünk, 
olyan kellemessé és kedvessé válna, mint a 
liliomok szépsége s illata. így  beszél Péter 
is első levele 4. részében: »Minthogy azért 
Krisztus' testileg szenvedett, fegyverkezzetek 
fel ti is azzal a gondolattal, hogy aki testileg 
szenved, felhagy a bűnnel.« (1. v.) Pál apostol 
is: »Gondoljátok meg azért, hogy ő ily ellene 
való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy 
el ne csüggedjetek, lelke itekben elalélván. 
(Zsid. 12, 3.)
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Azért- ha az előző képekből megtanultuk 
az alattunk és mellettünk lévő rossz türelmes 
viselését, ez az utolsó kép felemel bennünket 
magunk fölé, belekapcsol Krisztusba s erő
sebbekké tesz minden bajnál. Most már nem 
kényszeredetten viseljük a bajokat, hanem sze
retjük, kívánjuk és keressük őket. Minél ide
genebb valakitől a szenvedés szeretető, annál 
kevésbbé él benne a Krisztus szenvedése. M íg 
másfelől, akik a Krisztus zászlaját és fegy
vereit viselik a bajok s halál elleni harcban, 
azok se nem szenvednek, se nem halnak meg, 
még ha a természetes ember mindenképpen 
ellenáll is Krisztus keresztjének és halálának. 
Azért ennek a hetedik képnek el kell nyelnie, 
és megsemmisítenie minden szenvedésünket, 
úgy, hogy már nem fáj, hanem boldogít, ha 
egyébként ez a kép valóban behatol szívünkbe 
és meggyökeresedik a lélek mélyén.

Ennyit az első képsorozatról.
Következik a második.
A  második táblán is hét képet kell adnunk, 

de olyanokat, melyek ellentétesek az előzők
kel .Ezek a jóról szólnak. 1. magunkban; 2. 
a jövőben (előttünk); 3. a múltban (mögöttünk); 
4. alattunk; 5. balról; 6. jobbról; 7. felettünk.
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második képsorozat
A jé.





ELSŐ  K ÉP.

A jó magunkban.
Kicsoda, tudná megszámlálni is mindazt 

a jót, mellyel mindnyájan egyenként rendel
kezünk? Elsősorban milyen nagyszerűek a test 
ékességei! Alak, erő, egészség, az érzékszervek 
elevensége! Ehhez járul a férfinél nemének 
kiválósága, mely mind a magán, mind a köz
élet sok területén nagyszerű hőstettekre teszi 
alkalmassá s melyekből az asszony ki van 
rekesztve. De milyen boldog lehetsz, ha mind
ezzel a sok pompás adománnyal tíz, húsz, avagy 
harminc éven át élvezted életedet Isten jó
voltából és egyszer valamelyik esztendőben 
csak tíz napig kell szenvedned! Még a köny- 
nyehnűeknek is ez a közmondásuk: »Eljön majd 
a rossz óra is« vagy: »Egy jó óra felér egy 
rosszal.« Helyes viselkedés-e hát részünkről, 
hogy egyetlen rossz órát sem akarunk elviselni, 
holott oly sok jó órát fogadunk el? Látjuk tehát, 
mily gazdagon eláraszt berniünket Isten ado
mányaival és hogy mily kevés baj érint min
ket — legalább is legtöbbünket.

Ezekkel az áldásokkal a jóságos Isten 
nem elégszik meg, hanem gazdagságot ad 
még hozzá és sok más dolgot nagy bőséggel, 
ha nem is mindenkinek, mégis sokaknak, kü
lönösen olyanoknak, akik nehezen viselik a 
bajokat. Mert (mint előbb említettem), akinek 
Isten kevesebb vagyont vagy testi előnyt ad,, 
azt nagyobb lelki képességekkel látja el, úgy
hogy minden kiegyenlítődik; hiszen ő mindenek 
igazságos bírája. Mert a jó kedélyben több a
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vigasztalás, mint a nagy gazdagságban. Ezen
felül egyeseknek ajándékoz még gyermeket, 
amint mondják, a legnagyobb örömet,11 hatal
mat, uralmat, tisztességet, tekintélyt, dicső
séget, népszerűséget, stb. Ha mindezt élvez
hették, akár hosszú, akár csupán rövid ideig 
is, könnyen rájönnek, hogy mit kell cseleked
niük a kicsiny bajban.

De még ezeknél az ajándékoknál is na
gyobbak a szellem kiválóságai, az értelem, tu
dományosság, ítélőképesség, beszélőtehetség, 
okosság. Itt is, mint minden másban, Isten a 
bölcs kiegyenlítő. S ha egyeseknek bővebben 
mért is, mégse részesítette őket előnyben a 
többiekkel szemben, mert amazokat kiegyen
lítésül megajándékozta vagy nagyobb békes
séggel, vagy nagyobb lelki derűvel. Mindezek
ben hálás szívvel törekedjünk arra, hogy 
felismerjük Isten bőségesen adakozó ke
zét; gyöngeségünkben pedig vigasztalódjunk 
azon, hogy az adományok sokasága és nagy
sága mellett nem szabad csodálkoznunk, ha 
olykor valamelyes keserűség is keveredik hozzá. 
Amint az ínyenceknek csak a fűszeres étel és 
többnyire csak olyan eledel ízlik, amely vagy 
természeténél, vagy elkészítésénél fogva érzék
csiklandozó, így senki sem élvezhet állandóan 
és kizárólag édességeket. Helyesen mondta 
valaki: »Minden túlzásba vitt öröm undort 
okoz.« Másvalaki ezt mondta: »Végezetül még 
az élvezet, is kínná lesz.« Ez azt jelenti: a 
földi élet gyenge ahhoz, hogy teljesen a bajok 
mérséklő hatása nélkül lehetővé tegye a csupa 
jónak az élvezését. Olyan sokkal több a jó, 
mint. amennyit mi élvezni tudunk.

11 Luther csak 1525-ben nősült meg. Ezért írja 
itt (1519-ben), hogy »amint mondj ák« — a gyermek 
a legnagyobb öröm.
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Ebből a tapasztalatból ered a közmondás 
is: »Erős alkatúnak kell lennie az embernek, 
hogy a jó napokat elbírja.« Ezt a közmondást 
többször átgondoltam és csodálkoztam, milyen 
nagyszerű és igaz bölcseség van benne; hogy 
akik csak jó napokat óhajtanak, saját kíván
ságaik ellen küzdenek. Mert ha e kívánságok 
beteljesednek, nehezebben viselik a jó napokat, 
mint a rosszakat.

Ezzel Isten azt ajánlja figyelmünkbe, hogy 
a kereszt csodálatos erejű, még a kereszt el
lenségeiben is. így  a kereszt szentségének 
kell mindent helyesen mérsékelnie és meg
szentelnie, hogy meg- ne romolják; amint a 
húst. megsózzák, hogy meg ne férgesedjék. 
Mert nem fogadjuk el hát önként ezt az Isten
től küldött mérséklést, holott ha Ő nem kül
dené, magunknak kellene előidéznünk, mivel 
a csupa örömöt és boldogságot életünk nem 
bírja elviselni. így  látjuk, mennyire helyesen 
állapítja meg bölcs Salamon Istenről: »Elér 
erejével egyik végtől a másikig s a minden- 
-éget üdvösen igazgatja.« (Bölcseség kve '8, 1.) 
Ugyanis ha mindezt a jót szemügyre vesszük, 
akkor világosodik meg, milyen igaz a Mózes 
.V. könyve 32. részében (10. v.) lévő ige: 
»Körülvette őt, gondja volt reá, őrizte, mint a 
szeme fényét.« Az ilyen mondatokkal be lehet 
tömni azoknak a száját, akik hálátlanul arról 
fecsegnek, hogy ebben az életben több a szen
vedés, mint a boldogság. Bizony nem a jóknak, 
a szépen és hasznosan berendezett dolgoknak 
a végtelen tömege hiányzik, csak olyan em
berek nincsenek, akik ezt megértik és a Bib
liával így szólnak: »Az Űr kegyelmével telve 
a föld«« (Zsolt. 33,5.), és ismét: »Teljes mind 
a széles föld az Ő dicsőségévek (Es. 6, 3.), és 
a 104. zsoltárral: »M ily számtalanok a Te
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műveid, Uram! Mindazokat bölcsen alkottad 
meg’ és teteit a föld a te gazdagságoddal^ (24. 
v.) »Megvidámítottál engem Uram a te. cse
lekedeteddel, a te kezednek művében örven
dezem^ (Zs. 92, 5.) Ezért énekeljük napon
ként az istentiszteleteken: »Ég és föld telve a 
Te dicsőségeddel^ Miért ezt? Mert sok jó van, 
amiért dicsőítik Őt, természetesen csak azok, 
akik meglátják a javaknak ezt a sokaságát. 
Amint, ugyanis mindenkinek — ezt a rosszról 
szóló első képben fejtettük ki — csak azok a 
bajai, amiket bajoknak tart és ismer, hasonlóan 
a jó is — bár minden oldalról keres és kö
rülvesz bennünket — mindig pontosan csak 
akkora, amekkorának azt mi tartjuk. Mindaz, 
amit Isten teremtett igen jó (I. Móz. 1, 31.), 
csalt nem mindenki látja jónak. Ilyenekről 
szól a 78. zsoltár. A  zsoltáron azt is mondja, 
hogy ők »becsmérelték a kívánatos földébe. 
(Zs. 106, 24.) >

A  legszebb és legtanulságosabb példa ehhez 
a képhez Jób, aki minden javának elvesztése 
után ezt mondta: »Ha a jót elvettük Istentől, 
a rosszat nem vennők-e el ?« (Jób 2,10.) Valóban 
aranymondás ez és hatalmas vigasztalás 
a kísértésben, ha meggondoljuk, hogy ő nem
csak szenvedett, hanem még a felesége is tü
relmetlenségre ingerelte, így szólván: »Erőseií 
állasz-ó még mindig a te feddhetetlenségedben?. 
Átkozd meg az Istent és halj meg!« (Jób 2,9.) 
Mintha azt mondta volna: »Világos, hogy nem 
Isten az, aki téged ennyire cserben hagy. 
Miért bízol hát benne? Inkább tagadd meg, át
kozzad és lásd te, hogy halandó vagy s földi 
életed után nem következik semmi.« Efféléket 
sugalmaznak a kísértésben mindenkinek az 
érzékei. (Jób esetében az ő felesége.) Mert 
az érzékek Isten dolgai iránt érzéketlenek.
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Ez mind valóban testi jó, mely minden
kinek közös osztályrésze. De a keresztyén em
bernek más, sokkal értékesebb, belső gazdag
sága van s ez a Krisztusban való hite. Erről 
a 45. zsoltár így szól: »Csupa ékesség a király 
leánya bent, vont aranyból van a ruhája.« (14. 
v.) Amint az első képnél lévő rossz szemlélése 
alkalmával megállapítottuk, hogy az emberben 
lévő rossz a legfőbb rosszat sohasem érheti el, 
úgy most azt mondjuk, hogy az ember a leg
nagyobb jót sem fogja fel, mely benne, éppen 
mint keresztyén emberben lakozik. Ha ezt fel
fogná, egyenesen a mennyországban lenne, 
mert Krisztus szavai szerint a mennyek or
szága bennünk van. A  hit azt jelenti, hogy 
mienk az igazság és Isten igéje. Hogy Isten 
igéje a mienk, ez pedig annyit tesz: mienk 
maga az Isten, mindenek Teremtője. Ha ezek 
a kincsek teljes nagyságukban megnyilatkoz
nának a lélek előtt, a merő boldogságtól abban 
a pillanatban elválnék a lélek a testtől. így  az 
említett többi javak, mintegy azokra a javakra 
mutatnak, melyeket magunkban hordunk s 
melyeket Isten amazok által akar figyelmünkbe 
ajánlani. Mivel ez a földi élet nem bírná el 
a legfőbb javak kinyilatkoztatását, a kegyelmes 
Isten addig rejtegeti őket, míg azok a tökéle
tességig meg nem érlelődnek. Miként a jó 
szülők is gyermekeiknek néha kicsiny játékot, 
csekély ajándékot adnak, hogy ezzel szívük
ben felkeltsék a nagyobb iránt való remény
séget.

Ezek a belső javak néha mégis megmu
tatkoznak és szem elé kerülnek. Mégpedig 
akkor, ha a boldog szív örvendezik Istenben 
való bizodalmán, szívesen szól Istenről, bol
dogan hallgatja igéjét, örömmel szolgál neki, 
cseleleszi a jót, elviseli a rosszat, stb. Ezek
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mind annak jelei, hogy a lélekben az a vég
telen és liasonl íthatatlan jó rejtőzik, mely 
ezeket, miként csendes forrás a cseppecskéket, 
úgy buggyantja ki. Bár olykor megtörténik, 
liogv a szemlélődő lelkek előtt még több is 
feltárul. Amikor az ilyenek felébrednek elme-* 
rültségükből, nem tudják, hol voltak. Ezt meg
váltják magukról Augustinus, az anyja és sok 
más ember.12

12 Itt az »oratio mentalis«-ra céloz.
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M ÁSODIK  KÉP.

A jó előttünk. Az eljövendő jó.
A  nem keresztyéneknek bajaikban alig 

adhatunk vigasztalást az eljövendő jóval, mert 
náluk műiden bizonytalan. Pedig itt nagy port 
ver fel a reménység sokat ünnepelt érzése. Ez 
emberi módon vigasztal és azt parancsolja, 
hogy várjuk ki a viszonyok megjavul ását. így  
csábítanak minket szüntelenül a bizonytalan
ságra, de mindig hamisan, amint ezt Krisztus 
Lukács evangéliuma 12. részében mutatja meg 
azon az emberen, aki így szólt leikéhez: Csű
reimet lerontom és nagyobbakat építek s 
azokba takarom minden gabonámat és az én 
javaimat, és azt mondom az én lelkemnek: 
én lelkem, sok javaid vannak sok esztendőre 
éltévé, tedd magadat kényelembe, egyél, igyál, 
gyönyörködjél! Monda pedig néki az Isten: 
Bolond, ez éjjel elkérik a lelkedet tetőled, 
amiket pedig készítettél, kiéi lesznek?« (18— 
20. v.) így  jár, aki vagyont gyűjt magának, 
de nem gazdag Istenben.

Eközben Isten mégse hagyja el az embe
reket annyira, hogy egészen elvegye ezt a 
földi vigasztalódásukat, t. i. a reménykedést 
abban, hogy a rossz majd eltűnik és eljő a 
jó. Bár a jövőt illetőleg bizonytalanságban ma
radnak, meghagyja nekik ideiglenes támaszul 
a földi reménység bizonyosságát azért, hogy’ 
majd ha a kétségbeesés szorongása elkövet
kezik rájuk, a rosszat ne bírják tovább viselni 
és ne cselekedjenek gonoszabbul. így  már a 
Toldi reménység érzése is az Isten adománya.
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Nem azért, mintha azt akarná, hogy erre bízzuk 
magunkat, hanem azért, mert ezzel egy jobban 
megalapozott reménységre mutat; t. i. az 
egyedül Benne való reménységre. Ő ugyanis 
ennyire türelmes, csak azért, hogy megtérésre 
vezesse az embereket. (Róm. 2, 4.) Nem is 
engedi, hogy ebből a hamis reménységből min
denki azonnal kiábránduljon. Ezt csak akkor 
engedi meg, ha magukba térnek és valóban 
reménykednek.

A  keresztyéneknek természetesen van még 
e javak mellett két igen nagy kincsük, mely 
őket a jövőben bizonyosan megilleti. De ezeket 
csak halál és szenvedés által érjük el. A  ke
resztyének is örömmel osztoznak abban az ál
talánosan elterjedt, bár bizonytalan remény
kedésben, hogy a meglévő rossznak vége lesz, 
a jó viszont gyarapodni fog. Legfőbb gondjuk 
mégis arra irányul, hogy gyarapodjék az ő 
lényegüket alkotó jó: a Krisztusban való igaz
ság. Ebben növekednek napról-napra, ezen 
alapszik életük és reménységük.

Amint éppen említettem, két igen nagy 
dolgot nyer a keresztyén ember a halállal. 
Az egyik: hogy a halál e földi élet- szenvedé
sének egész tragédiáját lezárja, amint a Szent
írás mondja: »A z Űr szemei előtt drága az ő 
kegyeseinek halála«. (Zs. 116,15.) Ismét: »Bé- 
kességben fekszem le és legott elaluszom« (Zs. 
4, 9.) és: »Az igaz embert, ha. meglepi is a 
halál, békességben lesz.« (Bölcs. 4, 7.)
Ezzel szemben az istenteleneknek a halál a 
bajok kezdete, amint megíratott: »A  halál a 
legrosszabb az istentelenek számára« és: »A  
hamis embert a bajok pusztulásában ragadják 
meg.« íg y  Lázár, aki itt elvette az ő bajait, 
vigasztaltatik, míg a dőzsölő, mivel itt meg
kapta javait, gyötörtetik. (Lk. 16, 25.) Igv
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valósul meg az igazság, liogv a keresztyén 
ember, akár meghal, akár él, mindig a jobb 
részt választja. Ilyen boldogság keresztyén 
embernek lenni és Krisztusban hinni. Ezért 
mondja Pál apostol, hogy: » Nékem a.z élet 
Krisztus és a meghalás nyeresége (Filippi 1, 
21.) A  római levél 14. része 8. versében: »Ha 
élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk az Úrnak 
halunk meg, azért akár éljünk, akár haljunk, 
az Űréi vagyonk.« Ezt a bizonyosságot avégett 
szerezte meg nekünk Krisztus halálával és 
feltámadásával, hogy Űr legyen élők és holtak 
felett s hatalma legyen nekünk biztosságot 
adni életre s halálra. Amint a 23. zsoltár (4. 
v.) mondja: »Még ha a halál árnyékának völ
gyében járok is, nem félek a gonosztól, mert 
Te velem vagy.« Ha mégis keveset jelent 
nekünk a halállal kapott nyereség, ez Krisztus- 
hitünk gyengeségének a jele. Az ilyen gyenge 
hit még nem értékeli eléggé a jó halál nye
reségét és jutalmát, vagy nem hiszi még, hogy 
a halál valami jó, mert a nagyon is eleven 
ó-ember és a test bölcsesége akadályozzák 
ebben. Azért igyekeznünk kell arra. hogy a 
halálnak ezt a jótéteményét mindjobban meg
ismerjük és megszeressük. Valami hatalmas 
dolog tudni, hogy a halál, mely másoknak teljes 
romlása, nekünk a legnagyobb nyereségünk lesz. 
És ba Krisztus nem tanúsította volna irántunk 
ezt a kegyelmet, mit tehetett volna akkor, 
ami felért volna önmagának: feláldozásával? 
Amit cselekedett, egészen isteni mű. Azért 
nem kellene csodálkoznunk azon, hogy a ha
ladt, mely eddig baj volt, a legnagyobb jóvá 
tette.

Most már a hívők számára meghalt a 
halál és nincs rajta semmi borzasztó, csupán 
a külseje és álarca. A  megölt kígyónak is



megvan korábbi ijesztő külseje, de csak éppen 
látszólag. Élettelen a gonosz és nem árthat 
többé. Amiképpen Mózes (IV. 21, 8. skk.) 
érckígyót emeltetett fel, melynek megpillan
tásakor az élő kígyók elpusztultak, úgy hal 
meg a mi halálunk, ha a hit feltekint a Krisztus 
halálára. íg y  már nem látszik más, csak a 
halál képe. Isten könyörületessége így perget 
le előttünk, gyöngék előtt ezekkel a szép bá
bokkal egy színjátékot azért-, hogy a- halálnak, 
— mivel nem célszerű teljesen megszüntetni —- 
elvegye erejét s csupán puszta külszíne ma
radjon meg. Ezért a Szentírás szívesebben is 
nevezi alvásnak, mint halálnak.

A  halál második előnye az, hogy 
nemcsak e földi élet fájdalmas szenvedéseit 
fejezi be, de — ami még nagyszerűbb — a 
gazságoknak és bűnöknek is véget- vet. Ez 
pedig fentebbi megállapításunk szerint a hívő 
lelkek előtt a halált még sokkal kívánatosabbá 
teszi, mint az előbb említett jó. Mert a lélek 
bajai, t. i. a bűnök, összehasonlíthatatlanul 
rosszabbak, mint a test szenvedései. Már ma
gában bűneink, ha igazán megismernénk őket, 
a halált a legteljesebb mértékben szeretetre
méltóvá tennék előttünk. Ha ez nem így van, 
annak a jele, hogy lelkünk bajait még se nem 
érezzük, se nem gyűlöljük eléggé. Mivel tehát 

.ez az élet hemzseg a veszélyektől, köröskörül 
a bűn megejtően csalogat és nem is tudunk 
bűntelenül élni, a jóságos halál megszabadít 
bennünket ezektől a veszélyektől és a bűnt 
teljesen kitépi belőlünk. Azért bölcs Salamon 
így kiált fel az igaz ember dicséreténél: »Tet- 
szik Istennek, kedves előtte, és elvétetett a 
bűnösök közötti életből. Elragadtatott, hogy a 
gonoszság az ő értelmét meg ne változtassa, 
sem a hamisság meg ne csalja a lelkét. Mert
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a bohóság varázsa elsötétíti a jót és a vágy 
ál Illatat! au sága megrontja az ártatlan szívet 
(mennyire örök igazság ez!). Bár hamar 
elköltözött, életét, mégis betöltötte. Mivel 
tetszett az ő lelke Istennek, ezért sietett, hogy 
kivezesse őt ebből a bűnös életből.« (Sál. bölcs. 
4, 10— 14.)

így  — Isten irgalmából — a halál, mely 
az ember bűnének büntetése volt, a keresztyén 
ember számára a bűn vége s az élet és igazság 
kapuja lett. Aki tehát szereti az életet és 
igazságot, az ne ijedjen meg ezek szolgájától 
és műhelyétől sem, t. i. a haláltól. Sőt kell, 
hogy szeresse. Egyébként sohasem nyeri el 
sem az életet, sem az igazságot. Aki erre még 
nem képes, kérje Istent, hogy megtehesse. 
Azért tanítja az Űr, hogy ezt mondjuk: »Legyen 
meg a Te akaratod« (Mt. 6, 10.), mert mi 
magunktól ezt az akaratot nem tudjuk csele
kedni. Hiszen mi, halálfélelmünkben inkább a 
halált és bűnt szeretjük, mint az életet és igaz
ságot. Isten a halált a bűn eltörlésére rendelte: 
ez abból is látható, hogy Ádámra a halált köz
vetlenül a bűneset után mintegy büntetésül 
szabta ki, még hozzá mielőtt az Édenből kiűzte 
volna. (I. Móz. 2, 17.) Ezzel azt akarta nekünk 
megmutatni, hogy a halál semmi rosszat, sőt 
csupa jót tesz velünk, amennyiben már az 
Édenben is bűnhődésül és elégtételül kaptuk. 
Igazság az, hogy: »Az ördög irigységéből jött 
a világra a halái.« (Bölcs. 2, 24.) De Isten 
hatalmas jósága nem engedte, hogy a világba 
ilymódon jutott halál csak ártson, hanem szol
gálatába fogta és kezdettől fogva bűnhődésül 
és a bűn halálául rendelte.

Ugyanis ezt jelentette ki Isten, amikor 
(mert Ádám halálát parancsában előre elren
delte s azután se hallgatott) másodszor is ki-
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mérte Ádámra a halált. A  parancs élességét 
azonban enyhítette s a halálról egyetlen 
szóval sem emlékezett meg, hanem egyszerűen 
azt mondta: »Por vagy és ismét porrá leszek: 
(I. Móz. 3,19.) és: »M íg visszatérsz a földbe, mert 
abból vétettél.:: — Mintha már akkor gyűlölte 
volna a halált, amelyet még arra sem méltatott, 
hogy megnevezze, amint megíratott: »Csak 
pillanatig tart haragja, de élethossziglan jó
akarata,;: (Zs. 30, 6.) Mintha azt akarná ezzel 
mondani, hogy ha a halálra nem lett volna 
szükség a bűn eltörléséhez, akkor ő nem is
merte s nem említette volna, nem is szólva 
arról, hogy nem rendelte volna el. így  az isteni 
féltő szeretet a bűn ellen, mely a halált vonta 
maga után, ismét éppen a halált fegvverzi fel. 
Úgyhogy látod milyen igazság a költő szava, 
hogy a halál szülője saját műve miatt pusztul 
el.13 A  bűnt saját gyümölcse, a halál semmisíti 
meg; amit a bűn hozott a világra, megöli a bűnt. 
Mint kígyót a kicsinyei. Csodálatos színjáték 
látni, hogy a bűn nem idegen közbenjárásra, 
hanem saját műve következtében pusztul, saját 
kardjába dől és — mint Góliátnál történt, saját 
kardja által veszti el fejét, (I. Sám. 17, 51.) 
A  bűnnek egy megjelenése volt Góliát is, a 
rettentő óriás, akitől mindnyájan megborzadtak, 
a kis Dávid kivételével. Ez a Krisztust jelenti, 
aki egyedül terítette le őt, és miután annak 
fejét saját kardjával vágta le, ezt a kardot 
a legjobbnak mondotta. (I. Sám. 21, 9.)

Ha mérlegelnénk, hogy Krisztus férfias 
bátorságából milyen öröm fakad számunkra s 
milyen gazdagságot kapunk az ő kegyelmével, 
— hogyan gyötörhetne bennünket egy egészen 
kicsiny baj, holott már az olyan nagy bajban 
is, mint a halál, ennyi jót fedezünk fel?

13 Ovidius: Ars amatoria. I. 656.
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HARMADIK KÉP.

A jó mSgüttttnk. Az elmúlt jó.
Ennek a jónak vizsgálata könnyű, ha szem

mel tartja valaki a másik tábla megfelelő képét 
a rosszról. Mégis, segítsünk az elmélkedőn. 
Idevonatkozólag Augustinus kitűnő mester Val
lomásaiban, ahol igen szépen emlékezik meg 
minden jóról, mellyel Isten születésétől fogva 
elhalmozta. Hasonlóan nyilatkozik a híres 139. 
zsoltár is, mely így kezdődik: »Uram, meg
vizsgáltál engemet.« — Ebben a költő többek 
között Istennek a fölötte őrködő gondviselését 
csodálja és ezt mondja: »Te ismered ülésemet 
és felkelésemet, messziről érted gondolatomat. 
.Járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden 
utamat jól tudod.« Mintha ezt mondaná: »Mtnd- 
azt amit valaha elgondoltam, cselekedtem, szán
dékoztam és elértem, — most látom — nem 
az én szorgalmam munkálta, hanem a Te 
gondviselésed már jóelőre elhatározta; egy
szóval minden útamat előre láttad.« Nyelvem 
se mondhat egyetlen szót se, csak, ha a Te 
hatalmad megengedi.

Ezt személyes tapasztalatunkból tudjuk. 
Ha múltúnkat átkutatjuk, nem csodálatos-e; 
mi mindent gondoltunk, akartunk, cselekedtünk, 
mondottunk anélkül, hogy előre láthattuk 
volna? Mennyire máskép cselekedtünk vohia, 
ha saját szabad akaratunk szerint járhattunk 
volna el! Csak most látjuk be, hogy Isten 
gondviselése mindig oly közvetlenül volt jelen, 
féltő szeretető oly állandó volt felettünk, hogy 
mi sem beszélni, sem akarni, sem gondolkodni
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nem tudtunk volna, ha csak ő meg nem engedi. 
A  Böleseség Könyvének 7. része is ezt mondja 
(16. v . ) : »Az Ő kezében vagyunk mind mi, 
mind a mi beszédeink.« Pál apostol pedig arról 
szól, aki mindent munkál mibennünk (I. Kor. 
12, 6.) így  liát szégyelnünk kell értelmetlensé
günket és keményszívűségünket, mert hiszen 
saját tapasztalatunk mutatja, hogy mindeddig 
az Úr gondoskodott rólunk és minden jót ő 
ajándékozott nekünk. S a jelenvaló lényegtelen 
bajban mért nem tudjuk rábízni magunkat az 
Ő gondviselésére? Sőt nem úgy teszünk-e, 
mintha Ő elhagyott volna bennünket, avagy 
valamiképpen mégis elhagyhatna? Milyen 
máskép nyilatkozik a 40. zsoltár: »Rólam, noha 
szegény és nyomorult vagyok, az én Uram 
visel gondot.« (18. v.) Ehhez Augustinus meg
jegyzi: »Aki téged teremtett, gondoskodik ró
lad. Aki rólad gondoskodott, mielőtt még lettél 
volna, hogyne viselné gondodat tovább is, 
amikor már az vagy, amivé Ő.akart tenni?!«14 
Mi azonban úgy teszünk, mintha a világ felett 
való uralmat Istennel megoszthatnánk. Bár kel
letlenül és lagymatagul, de elfogadjuk, hogy Ő 
teremtett bennünket. Viszont az életünkről való 
gondviselést sajátmagunknak követeljük, mintha 
Ő csupán megteremtett volna minket, majd 
sietve magunkra hagyott volna, miután éle
tünk irányítását a mi kezünkbe tette le.

S ha már saját bölcseségünk és tervez
tetésünk megakadályoz minket abban; hogy 
Istennek ezt a felettünk őrködő gondviselését 
észre ne vegyük, melyben sok dolog véletlenül 
a mi kívánságunk szerint teljesedett, — akkor 
a 139. zsoltárral (15. v.) térjünk vissza a mi 
szemléletünkhöz: »Nem volt elrejtve előtted az 
én csontom, mikor titokban formáltattam (t. i.

Comment. in ps. 39, 27.
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Te láttad csontjaimat születésem előtt és ala
kítottad azokat, amikor még nem voltam és 
anyám se tudta, mi lett vele) és idomíttattam 
mintegy a föld mélyében (t. i. alakom formálása 
születésem előtt nem volt rejtve számodra, mert 
Te teremtetted ezt a formát).« A  zsoltáríró azt 
akarja megmutatni ezzel a hatalmas példával, 
hogy Isten a mi fáradozásunk nélkül is, ál
landóan gondot viselt rólunk. K i dicsekedhetik 
azzal, hogy születése előtti kifejlődésénél köz
reműködött volna? Kicsoda sugalmazta az anyá
nak, hogy gyermekét gondozza, táplálja, ápolja, 
szeresse és teljesítse mindezeket az anyai kö
telességeket már akkor, amikor mi még az éle
tünkről sem tudtunk semmit? S ha abból, amit 
hasonló helyzetben másoknál látunk végbe
menni, nem következtetnénk arra, hogy ez 
történt velünk is, se nem emlékeznénk, se nem 
tudnánk saját kiskorunkról. Ami ebből a mi tudo
másunkat illeti, mindez úgy ment végbe raj
tunk, mintha' aludtunk volna, vagy holtak let
tünk volna, vagy még inkább, mintha egy
általán meg se születtünk volna.

Látjuk tehát, hogy a mi közreműködésünk 
nélkül isteni irgalom és könyörületesség karolt 
fel bennünket. És mi mégis kétségbeesünk és 
kételkedünk afelől, hogy rólunk való gondvi
selése a mai napig is tart. Akit a tapasztalat 
fel nem világosít és meg nem győz, azt igazán 
nem tudom, mi oktathatná ki és győzhetné 
meg. Mindig újból, világosan látjuk ezt a gond
viselést minden újszülött kisgyermeknél. Ennek 
a sok példának, mely szemben áll balgasá
gunkkal és keményszívűségünkkel, tulajdon
képpen mélyen meg kellene szégyenítenie ben
nünket, ha kételkedésünkben azt vélnénk, hogy 
bármilyen kicsiny jó vagy rossz Isten különös 
gondviselése nélkül ér bennünket.
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Erről szól Péter apostol is I. levele 5. 
részében: »Minden gondotokat Őreá vessétek,, 
mert neki gondja van reátok.« (7. v.) A  37. 
Zsoltár is: »Hagyjad az Űrra a te útadat és 
bízzál benne, majd ő teljesítik (5. v.) Augus- 
tinus pedig Vallomásaiban ezt mondja, saját 
lelkének: »Miért akarsz, hisz nem tudsz ma
gadban megállani! Az Űrra bízzad magad, Ő 
rém vonja el kezét, hogy el ne bukjál.«15 Péter 
első levele 4. részében ismét ez áll: »Annak- 
okáért, akik az Isten akaratából szenvednek 
is, ajánlják néki lelkűket, mint hű teremtőnek,, 
jót cse!ekedvén.« (19. v.)

Óh, ha valaki így ismerné meg Istenét, 
milyen biztonságban, nyugodtan s mily kelle
mesen élne! Az ilyen embernek valósággal 
birtokában lenne Isten, mert határozottan 
tudná, hogy mindaz, ami az övé, bánni legyen 
is, azért jutott kezére, azért az övé, mert Isten 
szerető akarata így rendelte. Bizony megáll 
Péter mondása: »Eeki gondja van reátok.« (I. 
Pét. 5, 7.) Hallhatnánk-e ennél az igénél ked
vesebbet? »Ezért -— mondja —- minden gon
dotokat Őreá vessétek!« Ha ezt nem tesz- 
szük meg-, hanem továbbra is aggódunk ön
magunk miatt, mi mást cselekszünk, mint Isten 
gondviselésének a megakadályozására törek
szünk és ezenfelül még a sok rettegéssel,, 
gonddal, izgalommal saját életünket is szo
morúvá, fáradságossá és gyötrelmessé nyomo
rítjuk. Holott mindez hiábavaló, mert semmi 
jót nem teszünk vele, sőt, mint a Prédikátor 
mondja, mindez hiúságok hiúsága s a lélek 
szenvedése (Préd. 1, 2. 14.) Ez az egész könyv 
erről az egy tapasztalatról beszél, olyan ember

15 Confessiones 8, 11. — V. ö. Szent Ágoston 
vallomása. Ford. Dr. Vass József, II. kiad. 1925. I. 311-
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tapasztalatáról, aki saját érdekében sok min
dent megkísérelt, de mindenben csak nehéz
séget, hiábavalóságot és a lélek gyötrelmét 
találta. (Préd. 5, 18; 9, 7. 9.) Arra a követ
keztetésre jut, hogy Isten ajándéka az evés, 
ivás, a feleséggel való boldog élet, t. i. akkor, 
ha sorsát Istenre bízva, aggodalmaskodás nél
kül él. Tehát ne aggodalmaskodjunk magunk 
felől semmi másért, csupán azért, hogy ma
gunk miatt ne aggodalmaskodjunk és Istennek 
rólunk való gondviselését kezéből ki ne ra
gadjuk. Minden egyebet bárki könnyen meg
tudhat az ellenkező képből (amint jeleztem) 
és egész elmúlt élete felett való elmélkedéséből.
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NEGYEDIK KÉP.

A Jó alattunk.
Eddig azokat a javainkat vizsgáltuk, 

melyek bennünk vannak. Most vegyük szem
ügyre azokat, melyek mirajtunk kívül, mások
ban találhatók. Ebből a csoportból az első jót 
azokban lelhetjük meg, akik alattunk vannak. 
Ezek a holtak és az elkárhozottak. Nem különös 
ez? Micsoda jót találhatunk a holtakban és el- 
kárhozottakban? Isten jósága azonban annyira 
mindenütt jelenvaló hatalom, hogy még a leg
nagyobb rosszban is megláttatja velünk a jót.

Ha mégis párhuzamot vonunk magunk és 
amazok között, először is felbecsülhetetlen elő
nyöket látunk a magunk oldalán, amint azt a 
rosszról szóló tábla ellenkező képén könnyen 
észrevehetjük. Amiképpen amott a holtakon és 
elkárhozottakon látjuk a halál és a pokol kár
hozatát, akképpen fedezzük fel itt. kétségte
lenül sok előnyünket, annyival inkább, mennél 
súlyosabb amazoknak kárhozata. Mindezt nem 
volna szabad könnyelmű szívvel figyelmen 
kívül hagyni, mivel Isten nagyságos kegyelmét 
hatásosan állítják szemünk elé. És félő, hogyha 
ezt kevésre becsüljük, hálátlanoknak bizonyu
lunk s amazokkal együtt el kell kárlio znunk, 
vagy még rosszabb gyötrődésre jutunk. Azért 
minél jobban látjuk amazok szenvedését és jaj
veszékelését, annál jobban kell örülnünk Isten 
irántunk való jóságának. Amint Ésaiás 65. r. 
mondja: »Ime, szolgáim esznek, ti pedig éhez
tek, íme szolgáim isznak, ti pedig szomjúhoztok, 
íme szolgáim örvendeznek, de ti megszégyenül-
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tök. íme szolgáiul vigadnak szivük boldogsá
gában és ti kiáltani fogtok szívetek fájdalmában 
és megtört lélekkel jajgatni fogtok. És átok 
gyanánt hagyjátok itt neveteket az én válasz- 
tottammak.« (13— 15. v.) Amint említettem, a 
gonoszságban elhaltaknak és eikárhozottoknak 
a példája — szent György Dialógusa18 szerint 
is — nekünk hiteimül és nevelésül szolgál. Más: 
kárán tanul az okos. Ez a jó azonban, mivel 
már nagyon ismeretes, kevés hatást ér el s 
mégis a legnagyobb javak közé kell számí
tanunk. Továbbá okos emberek eléggé kipró
bálták. Erre vonatkozik sok hely a Szentírás 
minden részéből, t. i. azok, melyek Isten ha
ragját, ítéleteit és fenyegetését ecsetelik. Ezeket 
az üdvös tanításokat előttünk a legnyomorul
tabbak példái hatásosan megerősítik. E példák 
különösen akkor hatnak, ha ezeknek a sze
rencsétleneknek a lelki állapotához alkalmaz
kodunk és mintegy beleéljük magunkat az ő 
helyzetükbe és személyükbe. így  ők arra buz
dítanak, hogy dicsérjük Isten jóságát, aki 
megőrzött bennünket az efféle bajoktól.

Hasonlítsuk most össze a holtakat és el- 
kárhozottakat magával Istennel, hogy meg
lássuk sorsukon az isteni igazságszolgáltatást. 
Bár nehéz lesz, — mégis meg kell kísérelnünk. 
Mivel Isten igaz bíró, az Ő igazságát szeretni 
és dicsőíteni kell és örülni kell Istenben még 
akkor is, ha a gonoszokat testben-lélekben el
pusztítja is, mert mindebben az Ő legfőbb, ki
mondhatatlan igazsága ragyog. Isten és a leg
főbb jó a pokolban is épp úgy ott van, mint a 
mennyben. Isten igazsága maga Isten, Isten 
pedig a legfőbb jó. Ezért a legnagyobb mér
tékben szeretni, dicsérni és hirdetni kell az 16

16 Libri Dialogorum IV.



ő  igazságát és ítéletét, ugyanúgy, mint könyö- 
rületességét. Ebben az értelemben mondja 
Dávid: »Örül az igaz, mikor látja a bosszúállást; 
lábait mossa a gonosznak vérében.« (Zs. 58, 
11.) Ezért tiltotta meg az Űr Sámuelnek, hogy 
szomorkodjék Saul felett, amikor így szólt: 
»Ugyan meddig bánkódol még Saul miatt, holott 
én megvetettem őt, hogy ne uralkodjék Izrael 
felett,« (I. Sám. 16, 1.) Mintha azt mondotta 
volna: Annyira nem tetszik neked az én 
akaratom, hogy az emberi akaratot föléje he* 
lyezed? így  a dicséretnek és az örömnek ez a 
hangja csendül meg az egész zsoltáros könyvön 
keresztül: A z Űr az özvegyek bírája és az 
árvák atyja, mert bosszút áll a szegényekért 
és a szűkölködőknek pártját fogja, ellenségeit 
megszégyeníti, az istenteleneket elpusztítja — 
és sok hasonló. S ha valaki azt a fajzatot, 
mely megöli az igazakat, sőt magát az Isten 
Fiát is és az istentelenek egész seregét balgán 
megsajnálná, ezzel arról tesz bizonyságot, hogy 
együtt örül velük igaztalanságukon és helyesli 
cselekedeteiket. Megérdemli, hogy elpusztuljon 
azokkal együtt, akiknek a bűnét ő nem akarja 
megtorolva látni — és hallja azt az igét, mely 
Sámuel II. könyvének 19. részében van: »Sze- 
reted azokat, akik téged gyűlölnek és gyűlölöd 
azokat, akik téged szeretnek.« Ezt Joáb mondta 
Dávidnak, mikor az Absolont, az ő gonosz, 
halálos ellenségét oly nagyon siratta. (II. Sám. 
19,6.) Azért ennél a képnél együtt kell örülnünk 
a szentek minden hite és Isten minden igazsága 
felett, mely a hívők üldözőit nagyon is méltán 
bünteti, hogy választottjait megszabadítsa tő
lük. így  látod, hogy nem lényegtelenek, hanem 
a legfőbb javak azok, melyek a holtak és el- 
kárhozottak sorsában előttünk felragyognak: t. 
i. minden olyan igaztalanság megbűnliődése.



melyeket a szenteken és terajtad elkövettek, ha 
ugyan velük együtt te is igaz vagy. M i csodálni 
való van tehát azon, ha Isten a te mostani 
szenvedésed által ellenségeden, azaz tested bű
nén bosszút áll? Sőt örülnöd kellene azon, hogy 
Isten gyakorolja az Ő nagyszerű igazságát, 
mely legádázabb ellenségedet, saját bűnödet 
kérésed nélkül megöli és megsemmisíti. Ha 
ez neked fáj, a bűn barátjának és a benned 
működő igazság ellenségének találtától. Attól 
pedig ugyancsak félned kell, hogy azt ne 
mondják neked is: »Szereted azokat, akik 
téged gyűlölnek és gyűlölöd azokat, akik téged 
szeretnek.« Amint tehát hálásan kell örülnöd 
az igazságnak, mely a te bűneid ellen hada
kozik, hasonlókép örülnöd kell annak az igaz
ságnak is, mely a bűnösöket, Isten és emberek 
ellenségeit sújtja. így  látod tehát, miként mu
tatkoznak meg a legfőbb rosszakban a legfőbb 
jók és hogy miként örülhetünk a legfőbb rossz
ban is. Nem magáért a rosszért, hanem az 
igazság legfőbb javáért, mely a mi bűnünket 
megtorolja.
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ÖTÖDIK KÉP.

A jó balról.
Itt azokról az ellenségeinkről van szó, 

akik még életben vannak. (Elkárhozott és az 
ördögökhöz került ellenségeinket az előző fe
jezetben láttuk. Ezeket most más szempontból 
kell néznünk, s akkor kétféle jót veszünk 
észre rajtuk.

Először: ellenségeink annyira bővelkednek 
az ideig való javakban, hogy már a próféták 
is szinte megirigyelték javaikat, amint a 73. 
zsoltár mondja: »Már-már meghanyatlottak lá
baim és kis híjjá, hogy lépteim el nem isza- 
modtak, mert irigykedtem a kevélyekre, lát
ván a gonoszok jószerencséjét.« Majd egy to
vábbi versben: »Ime, ezek gonoszok és örök 
biztonságban vagyont gyüjtenek.« Jeremiás 
könyvének 12. részében pedig ezt olvassuk: 
»Igaz vagy Uram, hogyha periek is veled. 
Éppen azért hadd beszélhessek veled peres 
kérdésekről! Miért szerencsés az istentelenek 
útja? Miért vannak békességben mindnyájan a 
hűtelenkedők?«

Miért szór Isten a gonoszokra oly nagy java
kat ingyen és miért pazarolja ezeket rájuk? Csak 
azért, hogy minket vigasztaljon és megmutassa 
milyen jó Ő azokhoz, »akik tiszta szívűek« — 
amint az idézett 73. zsoltár mondja. Ha Isten 
már a gonoszokhoz is ennyire jó, mennyivel 
inkább lesz jóságos a jókhoz! De Isten nem
csak, hogy a gonoszokat nem gyötri semmi 
rosszal, — Ő a jókat kísérti sok bajjal, hogy 
ne csak a jelenvaló jóban, hanem az elrejtett
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és eljövendő javakban is felismerjék az Ő 
jóságát és ugyanennek a zsoltárnak az igéjével 
szóljanak önmagukban: »Náladnál egyébben 
nem gyönyörködöm e földön... Az Űr Istenbe: 
vetem az én reménységemet.« (Zs. 73, 25. 28. 
v.) Mintha ezt mondaná a zsoltáros: »Még ha. 
olyasmitől szenvedek is, amitől menteseknek 
látom ama gonoszokat, mégis hiszem, hogy 
Isten sokkal jóságosabb lesz énhozzám, 
mint hozzájuk.« így  a gonoszok látható javai 
arra ösztönöznek minket, hogy reménykedjünk 
a láthatatlan jókban és hogy ne sokra tartsuk 
azt a rosszat, amit szenvedünk. Ugyanúgy, 
mint Krisztus, aki felhívja figyelmünket az égi 
madarakra és a mezei liliomokra, mondván: 
»Ha a mezőnek füvét, amely ma van és holnap 
kemencébe vettetik, így ruházza az Isten: nemi 
sokkal inkább-é titeket, ti kicsinyhitűek?« (Mt. 
6, 30.) Ezért a javaknak halmozásán, melyek
ben a gonoszok dúslakodnak, és a bajokon, 
melyeket mi szenvedünk, a mi hitünk edződik 
és megvigasztalódunk Istenben. (Ez az egyedül 
szent vigasztalás.) Űgyannyira, hogy minden
nek a szentek javát kell szolgálnia. (Kőm. 8,28.)

Másik jó, amit itt észreveszünk, még cso
dálatosabb, hogy t. i. a gonoszok bajai is a 
mi javunkra válnak. így  gondoskodik rólunk 
Isten. Mert ha a gonoszok bűnei a gyengéb
beket megbotránkoztatják is, az erősebbek vi
szont. így gyakorolják magukat az erényes 
életben s így nyílik alkalmuk az erkölcsi küz
delemre és a nagyobb érdemre. »Boldog ember 
az, aki a kísértésben kitart. Mert minekutána 
megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját.« 
(Jak. 1, 12.) S miféle kísértés lehetne nagyobb, 
mint a rossz példa? Végül e világ' is Isten 
szentjeinek ellenségei közé tartozik, mert csa
logatásaival és istentelen műveivel ingerel, el-
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csábít és Isten útjáról a magáéra csalogat 
bennünket. Amint Mózes I. könyvének 6. ré
szében olvasható: »Láták az Istennek fiai az 
emberek leányait, hogy szépek azok« és testi 
emberekké lettek. Mózes IV. könyvének 25. 
része pedig azt mondja, hogy az Izrael fiai a 
moabiták leányai miatt elbuktak. így  hát üdvös 
nekünk, ha valamilyen baj mindig szorongat, 
azért, hogy amikor a világ botránkozása meg
kísért, gyengeségünkben el ne bukjunk és ne 
vétkezzünk. Péter apostol II. levele 2. részé
ben (7. v.) elismerőleg utal Lótra, aki a so- 
domabeliek elvetemült életmódja miatt sokat 
szenvedett, de ezáltal ő maga gyarapodott az 
igazságban. Szükséges tehát, hogy botránkozá- 
sok essenek (Mt. 18, 7.), csak ezek hoznak 
nekünk küzdelmet és diadalt. De jaj a világnak 
a botránkozások miatt! S ha már a mások 
bűneiben is oly sok jót készít nekünk Isten, 
mennyivel inkább kell teljes szívből hinnünk, 
hogy a mi saját bajunkban javunkat munkálja 
még akkor is, ha gondolkodásunk és testi 
emberünk máskép vélekednék.

lsem kisebb jót ád nékünk a világ, ha 
bajainknak másik oldalát tekintjük, t. i. az 
ellenségeskedést. Ugyanis akiket nem tud csá
bításaival elnyelni és botránkozásaival magába 
olvasztani, azokat szenvedésekkel és gyötrel- 
mes bajokkal igyekszik saját valójukból ki
forgatni. Rendszerint cselt vet, amikor is, a 
bűnösök példájával akar elcsábítani, vagy pe
dig a Fúriákat uszítja ránk, amikor azok 
saját szenvedéseink gyötrelmével rémítenek, ö 
a Chiméra-sárkány: feje olyan, mint egy bájos 
leányé, a teste mint valami ádáz oroszláné, a 
farka pedig olyan, mint a halálos mérgű kí-
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gyóé.17 Ugyanis a világ a kéj- és hatalomvágy 
mérgében és az örök halálban végződik. így  
vezet rá Isten a világ bűnei között a mi ja
vainkra. Ezért a világnak ellenünk indított, 
üldözései se haszontalanok, hanem a mi javaink 
növelésére rendeltettek, hogy éppen az, ami 
nekünk árt, kénytelen legyen javunkat szol
gálni. Augustinus a Heródes által megöletett 
gyermekekre vonatkozólag ezt mondja: »Elő- 
zékenvségével sohasem használhatott volna 
annyit, mint amennyit gyűlöletével valóban 
használta18 Boldog Ágota örömmel ment a bör
tönbe, mintha vendégségbe mernie. A  börtönőr 
előtt így okolta meg magatartását: »Ha pri
békjeiddel nem kínoztatod meg alaposan a tes
temet, lelkem nem mehet be a győzelmi pál
mával a mennyországba. Amint az a búzaszem 
is, melyet toklászától nem szabadítottak meg 
s amelyét s (Szérűn nem csépeltek ki alaposan, 
nem jut a csűrbe.«

De miért beszélünk erről oly szerényen, 
holott azt látjuk, hogy az egész Szentírás, az 
összes C'ttyák iratai és mondásai, Isten minden 
szent emberének cselekedetei és műveik meg
egyeznek abban, hogy t, i. azok, akik a hí
vőknek a legtöbbet ártanak, a valóságban nekik 
a legtöbbet használnak, ha az ártalmakat he
lyesen viseli az ember! Péter I. levele 3. fe
jezetében ez áll: »Kicsoda az, aki bántalmaz 
titeket, ha a jónak követői lesztek?« (13. v.) 
A  89. zsoltárban van ez az ige: »Nem nyom
hatja őt el az ellenség és a gonosz ember se

17 Hasonló mythológiai szörnyetegekről olvasunk 
Homeros Ilias-ában (V I 179 skk., XVI. 328 skk.), 
Odysseia-jában (XII. 39. skk.) és Ovidius Metamor- 
phosis-ában (V. 552. skk.).

18 II. Sermo ad catechumenos de symbolo (tar
talmilag).
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nyomorgatja őt.« (23. v.) Miképpen nem árt, 
holott sokszor még gyilkol is? Úgy, hogy kár
tevésével használ a legtöbbet, így  látjuk, hogy] 
mindenfelől jók között lakunk, ha okosak va
gyunk, — de egyszersmind bajok között' is. 
Mindent ennyire csodálatos egyensúlyba hozott 
a jóságos Isten kormányzása.



HATODIK KÉP.
A jó jobbról.

A  jobb felöl lévő jó a szentek egyháza, Isten 
új teremtése, testvéreink és barátaink, akikben 
mi csupa jót látunk s csupa vigasztalást, — 
bár nem mindig a testnek, hanem a léleknek a 
szemeivel. ( Épp úgy, mint a rosszról szóló 
ellenkező képnél.) A  bennük látható jót pedig 
ne vessük meg, hanem ismerjük fel azt, hogyj 
Isten ezzel vigasztalni akar bennünket. A  73. 
zsoltár ugyanis (15. v.) nem meri kárhoztatni 
mindazokat, akik e világban gazdagságot sze
reztek. így  szól: »Ha ezt mondom: ímé, a te 
fiaid nemzedékét árulom el.« Ez azt jelenti: 
ha azt állítanám, hogy mindenki gonosz, aki 
gazdag, egészséges és tiszteletbenálló, akkor 
már a te szentjeidet is kárhoztattam volna, akik 
közül sokan voltak ilyenek. Pál apostol ugyan
arra oktatja Timótheust, kösse lelkére e világ 
szerinti gazdagoknak, hogy ne gőgösködjenek, 
(I. Tűn. 6, 17.) de a gazdagságtól nem tiltja 
el őket. Ábrahámról, Izsákról és Jákobról is 
azt a tudósítást adja a Szentírás, hogy gaz
dagok voltak. (I. Móz. 13, 2; 26, 12; 32, 10. )j 
Dániel és barátai is tiszteletben állottak Babi
lonban. (Dán. 2, 48.) Ezenfelül Júda királyai 
között is volt sok szent ember. Erre céloz az 
imént idézett zsoltár, amikor így szól: »Há 
ezt mondom: Imé, a te fiaid nemzedékét áru- 
iont e l . . .«  Isten bőségesen ajándékoz ilyen 
javakat az övéinek is, hogy vigasztalja mind' 
őket, mind pedig a többieket. Ezek a javak 
valójában nem tulajdonuk, csupán csak ár
nyékai és jelképei az igazi javaknak. Ezek:-
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a Ilit, remény, szeretet, valamint más kegyelmi 
ajándékok, melyek mind közös javakká válnak 
a szeretet által.

Ez a szentek közössége, amelyben dicsek
vésünk van. K i ne emelné itt büszkén a fejét, 
még nagy bajok közepette is, ha liisz abban, 
ami valóság, hogy t. i. az összes szentek java 
az [övé is és az ő baja a szenteké is! Csodá
latosan szép és kedves kép ez. Pál apostol a 
galáciabeliek előtt a következő mondatban 
ecseteli: »Egvmás terhét hordozzátok és úgy 
töltsétek 1)0 a Krisztus törvényét,« (Gál. 6, 2.) 
Avagy nem javunk-e az, hogy mi is ideszámlál- 
tatu'nk, ahol akár szenved egy tag (amint I. 
Kor. 12, 26. mondja), vele együtt szenvednek 
a tagok mind, akár tisztességgel illettetik egy 
tag, vele együtt örülnek a tagok mind?! Azért 
ha szenvedek, már nem egyedül szenvedek, 
hanem velem szenved Krisztus és minden Krisz
tusban hívő. A  próféta, is ezt mondja: »Aki 
titeket bánt, az én iszememfénvét bántja.« 
(Zak. 2, 8.)19 így  mások viselik az én terhemet 
s az ő erejük az én erőm. Ha csüggedek, az 
egyház hite megsegít engem, ha érzékiségem 
miatt kísértést szenvedek, mások tisztasága ad 
kitartást, mások önmegtagadása az én nyere
ségem, másnak az imádsága könyörgés én- 
érettem. Röviden: a tagok egymást kölcsönös 
gondoskodással hordozzák, úgy, hogy a tisz
tességesebb a tisztességtelent is elfedi, meg
óvja és tisztességben részesíti, amint ezt a 
korinthusiakhoz írt 1. levél 12. része oly szé
pen jellemzi. (22. skk. v.) A  mások javaival 
tehát úgy dicsekedhetem, mint a magaméival, 
sőt azok valósággal is enyimek, ha hálát adok 
értük és együtt örülök amazokkal. Ha rút és

19 A Vulgata szerint.
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útálatos vagyok, őket is ilyenné teszem, akiket 
szeretek, örömmel dicsérek s akik szépek és 
ékesek. Az ilyen szeretettel nemcsak javaikat 
teszem tulajdonommá, hanem őket is. Azért az 
ő dicsőségük fényében gyalázatom könnyen 
tisztességgé válik, gazdagságukból szegénysé
gem bőséggé változik. K i eshetnék hát kétségbe 
bűnei miatt? K i ne örülhetne a bajokban, hiszen 
bűneit és bajait már nem hordozza s ha mégis 
viseli, nem egyedül, hanem Isten sok szent 
gyermekének, sőt magának Krisztusnak a se
gítségével viseli. Ilyen hatalmas valóság a 
szentek közössége és a Krisztus egyháza.

Aki pedig azt gondolja, hogy ez nem megy 
végbe, az hitetlen és megtagadta mind Krisz
tust, mind az egyházat. Ha nem is érezné az 
ember, mégis így van; de ki ne érezné? Mi 
annak az oka, hogy nem esel kétségbe és nem 
veszted el türelmedet? Talán a te erőd? Egy
általán nem, hanem a szentek közössége! Kü
lönben nem viselnél el egy kis bűnt sem és 
nem tűrnéd valakinek ellened irányuló szavát 
sem. Ennyire közel van hozzád Krisztus és 
az egyház. Ez az, amiről vallást teszünk; 
»Hiszek a Szentiélekben, egy egyetemes Anya- 
szentegyházat«. Mit jelent hinni az Anyaszent- 
egyházat? Hinni a szentek közösségét! Mert 
micsoda közös a szenteknél? Mind a javak, 
mind a bajok. Minden közös mindenkivel. Ezt 
az Űrvacsora szentsége is mutatja a kenyérben 
és borban. Itt egy testté leszünk, egy a ke
nyér, egy az ital — ezt mondja rólunk az 
apostol. (I. Kor. 10, 16—17.) Kicsoda sértheti 
meg a test valamely részét úgy, hogy ne sér
tené vele az egész testet? Szenvedhet-e valamit 
csak a legkisebb lábujj is úgy, hogy az egész 
test ne szenvedne? Történhetik-e valami a lábald 
javára, hogy az egész test ne örvendene? Mii

77



is egy test- vagyunk. Mindazt, amit a másik 
szenved, én is szenvedem és viselem. Ami 
javára válik, nekem is javamra van. Krisztus 
is azt mondja, hogy ami az ő legkisebb test
véreivel történik, vele történik meg. (Mt. 25,, 
40. skk.) Ha valaki az úrvacsorái kenyérnek 
egy darabkáját vette, nem azt mondjuk-e., 
hogy a Kenyeret vette?20 Ha valaki az úr
vacsorái kenyérnek egy darabkáját gyalázta, 
nem azt mondjuk-e reá, hogy ezzel a Kenyeret 
gyalázta?

Azért akár szenvedünk, akár tűrünk, akár 
meghalunk, erre gondoljunk,21 bátran higyjünk 
benne és legyünk bizonyosságban afelől, hogy 
nem mi és nem egyedül tesszük ezt, hanem 
Krisztus és az egyház velünk együtt tűr, szen
ved és viseli a halált, T. i. Krisztus ennyire 
nem akarta, hogy egyedül lépjünk a halál 
útjára, melytől minden ember annyira irtózik. 
A  szenvedés és a halál útján az egész egyház 
kísér bennünket. A z egyház pedig hősiesebben 
tűr, mint mi magunk, úgyhogy joggal vonat
koztathatjuk magunkra Elizeusnak azt a mon
dását, (II. Kir. 6, 16. skk.) melyet félénk 
szolgájához intézett: »Ne félj! Álért többen 
vannak, akik velünk vannak, mint akik őve- 
Iük.« S amikor Elizeus imádkozott, így szólt: 
»Óh, Uram, nyisd meg kérlek az ő szemeit, 
hadd lásson. És megnyitá az Űr a szolga sze
meit és láta és íme, a hegy rakva volt tüzes 
lovagokkal és szekerekkel Elizeus körül.« így  
nekünk is csak kérnünk kell, hogy szemeink

20 Itt a »Kenyér« szó az úrvacsorában jelenlévő 
Krisztusra vonatkozik.

21 A W. A. 6. 132. 11-ben olvasható »intutus* 
szó minden bizonnyal sajtóhiba. Helyette »intuitus«-t 
vettünk fordításunk alapjául.
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megnyíljanak és meglássuk magunk körül az 
egyházat (természetesen a hit szemeiről szólok) 
s akkor majd semmitől sem félünk. A  125. 
zsoltár ezt így fejezi ki: »Hegyek veszik körül, 
az Űr pedig körülveszi az ő népét mostantól 
fogva mindörökké.« Ámen.
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HETEDIK KÉP.
A jó felettünk.

Nem szólok itt az örökkévaló és mennyei 
javakról, melyekben az üdvözöltek részesülnek 
azáltal, hogy színről-színre látják Istent. Ezek
ről csak mint hívő beszélek és csak annyiban, 
amennyiben a mi számunkra felfoghatók. így. 
most mint a jóról szóló hetedik kép tűnik 
elénk Jézus Krisztus, a mennyei dicsőség 
királya, amint halottaiból feltámadt. Feljebb, 
a rosszról szóló hetedik képnél is ugyanezt a 
Krisztust láttuk, amint szenved, meghal és el
temetik. Itt láthatjuk meg szívünk legnagyobb 
örömét és elpusztíthatatlan javát, Rossz itt 
egyáltalán nincsen, mert Krisztus, aki halot
taiból feltámadott, többé meg nem hal s a 
halál többé rajta nem uralkodik. (Róm. 6, 9.) 
Itt van a szeretet olvasztókemencéje és Isten 
tüze Sionban, mint Ésaiás mondja (És. 31, 9.) 
Mert Krisztus nekünk született, sőt nemcsak 
nekünk született, hanem nekünk is adatott. 
(És. 9, 6.) Azért az Ő feltámadása az én fel
támadásom s mindaz, amit véghezvitt feltáma
dása által, az enyém is. Pál apostol efölött a 
római levél 8. részében túláradó ujjongásbán 
tör ki: »M i módon ne ajándékozna Isten Vele 
együtt mindent minekünk!« (32. v.) De mit 
végzett el feltámadása által? Nyilvánvalóan: 
megsemmisítette a bűnt, helyreállította az igaz
ságot, tönkretette a halált és visszaadta az 
életet, legyőzte a poklot és megszerezte az örök 
dicsőséget. Ezek felbecsülhetetlen kincsek s 
az emberi lélek alig meri hinni, hogy mindezt 
valóban ő kapja ajándékul. M i is úgy vagyunk,
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mint Jákob (I. Móz. 45, 26. skk.), aki hallván,
hogy József, az ő fia uralkodik Egyiptomban, 
mintha mély álomból ébredne, nem hitt fiai
nak, míg mindent el nem mondottak és meg 
nem mutatták azokat a szekereket is, melyeket 
József küldött. Valóban nehéz hinnünk, hogy 
nekünk, méltatlanoknak, ilyen nagy kincseket 
szerzett meg Krisztus. Mégis hisszük, mert 
ezt kijelentette sok igéjével s tanítványai előtt 
való gyakori megjelenésével; hogy végre min
ket így tanítson meg hinni gyakorlással és 
próbatételekkel, mintegy »szekereivel«. Bizony 
a legpompásabb szekér, melyet Isten nekünk 
készített: az igazság, megszentelés, megváltás 
és bölcseség. Ezt Pál apostol a korinthusiákhoz 
írt I. levelében fejti ki. (1, 30.) Jólle
het bűnös vagyok, de az ő igazságában 
vitetem el innen, melyet úgy kapok. Tisz
tátalan vagyok, de az ő szentsége az én meg- 
szentelődésem, amellyel kellemesen vitetem el 
innen. Balgatag vagyok, de az Ö bölcseségének 
szekere visz engem. Kárhozatra méltó vagyok, 
de az Ő szabadsága az én megváltásom. Ez 
a legbiztonságosabb szekér. így  a keresztyén 
ember (csak higyjen benne), ugyanúgy dicse
kedhetik Krisztus érdemeivel és minden kin
csével, mintha ő maga szerezte volna meg 
azokat; mindez annyira az ő tulajdona. Sőt 
nyugodtan várhatja Isten bírói ítéletét is, 
pedig az egyébként elviselhetetlen. Ilyen ha
talmas dolog a hit, ilyen nagy kincseket készít 
el számunkra, ilyen dicsőséges istenfiakká avat 
bennünket. Ugyanis nem lehetünk fiák, ha az 
atyai vagyont nem örököljük. Mondja tehát 
bízvást a keresztyén ember: »Halál, hol a te 
fulánkod? Pokol! Hol a te diadalmad? A  halál 
fulánkja pedig a bűn, a bűn ereje pedig a 
törvény. De hála az Istennek, aki a diadalmat
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adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által.« 
(I. Kor. 15, 55. skk.) Ez azt jelenti: a törvény 
bűnösökké tesz bennünket, a bűn pedig 
halálraméltó gonosztevőkké. E kettőt kicsoda 
győzte le? Talán a mi igazságunk? Vagy a 
mi életünk? Nem! Hanem Jézus Krisztus, aki 
a halálból feltámad, a bűn és halál erejét el
veszi, az Ő igazságát mienknek számítja, az 
Ő érdemeit nekünk ajándékozza, kezét felettünk 
tartja. így  jósorsunk van, betöltjük a törvényt, 
legyőzzük a bűnt és halált. Ezért Istennek 
legyen dicséret, dicsőség és hálaadás mind
örökké. Ámen.

Tehát ez a vigasztalás legszebb képe, mert 
itt nem csupán fájdalmainknak, hanem java
inknak is föléje emeltetünk és idegen vagyonba 
ülünk be, melyet másnak a munkája szerzett 
meg; mi, akik előbb még a gonoszban vesz
tegeltünk, abban a gonoszban, melyet idegen 
bűn hozott létre és a mienk tovább növelt. 
Eenne ülünk — mondom — a Krisztus igazsá
gában; abban az igazságban, mely által Ő 
maga is igaz, — hiszen mi ezen csüngünk 
—, mely által tetszik Istennek és közben jár 
érettünk, mint közvetítő s magát egészen ne
künk adja, mint a legjobb pap és pártfogó. 
Tehát miként lehetetlenség, hogy Krisztus az 
Ő igazságában Isten előtt ne legyen kedves, 
úgy az is lehetetlenség, hogy mi hitünkkel, 
mely által a Krisztus igazságához ragaszko
dunk, ne találnánk tetszést az Atyánál. Ezért 
van az, hogy a keresztyén ember mindenható, 
mindeneknek ura, mindeneknek birtokosa, min
dent megtehet és teljesen bűntelen. Ezért még 
ha bűnös is, neki a bűnök nem árthatnak, mert 
megbocsáttatnak a Krisztus legyőzhetetlen és 
minden bűnnél hatalmasabb igazsága által, 
melyre hitünk támaszkodik; bátran bízván ab-
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bán, hogy Krisztus valóban azt jelenti szá
munkra, amit mondottunk. Aki ezt nem hiszi, 
az Krisztus történetét úgy hallgatja, mint va
lami süket, nem ismeri meg Krisztust, sem 
azt nem tudja, hogy mit használ, sem azt nem 
érti, hogy mit jelent a Vele való közösség.

Azért ez az egyetlen kép, — ha magában 
állana is —- olyan hatalmas vigasztalással tud 
eltölteni (ha helyesen és figyelmes szívvel 
szemléljük), hogy nemcsupán rossz sorsunkat 
nem fájlaljuk, hanem ezenfelül az élet forga
tagában is megtelünk dicsekvéssel s a Krisz
tusban való örömünktől alig érezzük fájdal
munkat. Ebben a mennyei örömben neveljen 
minket maga Krisztus, a mi Urunk és Iste
nünk, aki áldott mindörökké. Ámen.
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