
HRSONLRTOK R KRTÉHOZ.

SEGÉDKÖNYV
A NÉPISKOLÁK, KONFIRMANDUSOK ÉS ISMÉTLŐ ISKOLÁSOK 

VALLÁSOKTATÁSÁHOZ.

S C H E L L E R  A R N O L D
MÜNCHENGOSSERSTÄDTI F.VANG. LELKÉSZ.

FORDÍTOTTA :

K i a d j a :
P L E S S  N. K Ö N Y V K E R E S K E D É S E  O R O S H Á Z A .

1904.

R É D E I  K Á R O L Y .
PUSZTAFÖLDVÁRI EVANG. LELKÉSZ.

RRR FŰZVE 2 KOR. KÖTVE 2'50 KOR:





ELŐSZÓ.

Midőn e munka magyar nyelven is im ezennel 
napvilágot lát, legyen szabad röviden a következőket 
mondanom :

Mig dr. Luther Márton ,,Kis Kátéjáénak magyará
zatai iskolai tankönyvként újabban is megjelentek, s köz
tük oly kiváló munka, mint pl. a Koren Pál irta káté 
magyarázat, mely méltán ért már rövid néhány év alatt 
három kiadást, — segédkönyv a ,,Kis Káté“ tanításához 
magyar nyelven még eddig — tudtommal — nem jelent 
meg. E hiányon segíteni óhajtva — azon reményben, 
hogy nem cselekszem fölösleges vagy talán épen ha
szontalan munkát — adom ki néhány év óta kéziratban 
levő fordításomat. Több év óta — jóval a vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter úr által kiadott,,Utasítás a községi 
iskolaszékek stb. részére“. 1902. 44246. sz. a. rendelet 
(L. 70. §.) megjelenése előtt' — a községi gazdasági is
métlő iskolában tanítottam a hittant, s természetesen 
Luther ,,Kis Káté“-ját magyaráztam, s magyarázom rész
letesen, mert hiszen itt főként részletes magyarázatból 
áll általában az oktatás. Eme munkálkodásomban igen 
jó szolgálatot tett nekem Scheller A. segédkönyve. De 
jó hasznát vettem a confirmandusok közel 4 hónapon 
át tartó lehető alapos oktatásánál is. Legyen szabad re
mélnem. hogy lelkésztársaim is hasznosnak itélendik e 
művet s az igen tisztelt tanító urak is különösen az osz
tott iskolákban, hol a tanórabeosztás alapján elegendő 
idő s alkalom van Luther Kátéjának magyarázatára.

Végül jó szolgálatot tett nekem e segédkönyv ama 
prédikáció-sorozat Írásakor, melyet a ,,Kis Káté“ fölött 
tartottam. Ugyanis azon harmadik évben, melyben az 
evang. és epist. perikopák alapján irt és elmondott tem
plomi beszédek után meg van engedve az evang. lel
készeknek szabadon választott alapigékről prédikálniok, 
én egy évben a Szent-Háromság utáni vasárnapokon



végig magyaráztam prédikációk alakjában a „Kis Ká
té i t .  Nálunk — úgy tudom — ez nincs szokásban, pe
dig az említett időszakban igen alkalmasnak, s üdvös 
dolognak vélném ezt nálunk is meghonosítani. Hiveim 
— örömmel láttam s tapasztaltam — nagy figyelemmel 
s buzgósággal hallgatták e beszédeket, s az ifjabbak a 
lutheri magyarázat elmondásakor, megcsendülve tülök
ben az iskolában tanult szavak, szinte kétszeres érdek
lődéssel és örömmel hallgatták e beszédeket. A kátéról 
szóló prédikációk Írásához is nyújtanak tehát gondola
tokat a hasonlatok.

11a e munkát, a fordítás gyarlósága mellett is, lel
kész- s tanitótestvéreim áldással használhatják, mun
kálkodásom — Istennek legyen érte h á la ! — gazdagon 
meg lesz jutalmazva.

Pusztaföldvár, 1904. évi julius hó 1-én.

RÉDEI KÁROLY
evang. lelkész.



E L S Ő  R É S Z .
A z Ú rnak 1 0  parancso la tjáró l.

„Én vagyok a te Urad Istened!”
„ Miként a királyi parancs eme szavakkal kezdődik: 

,,Ő felsége a király nevében,” úgy Isten is nevét paran
csainak élére tette, hogy megtudjuk, mily nagy és jó 
királynak parancsait követjük vagy átlépjük. (Caspari.)

I-sö  parancsola t.
„Ne legyenek te néked én előttem idegen isteneid!"
Mit tesz ez? Hogy mi a\ Úr Istent mindenek fölött 

féljük, szeressük y's csak ö benne b itü n k .
1. Mi Úr Istent mindenek fölött fé ljü k .  A régi 

időkben voltak olyan hatalmas urak, kiknek száz, sőt 
ezer rabszolgáik is voltak. Ezekkel azt tehettek, a mit 
akartak ; ezen rahazolg_áikkal rosszul bánhattak, megöl
hették őket kényük-kedvük szerint és senki sem tilt
hatta meg ezt nekik. Nagyon természetes, hogy e rab
szolgák félték uraikat. Luther azonban nem ilyen féle
lemre gondol, midőn ezt mondja: „Mi az ur Istent min
denek fölött féljük.”

Másféle félelemről olvasunk a bűnbeesés történe
tében. Midőn i\dáip evett a tiltott almából, félni kezdett. 
Félt, mert Isten parancsát átlépte. (Büntetéstől való fé
lelem.) Ámde ilyen félelemre sem gondol Luthe)'.

Másként kell nekünk az Ur Istent félnünk. József 
jgyen szól I. Mózes 39, 9. ,,Mi módon mivelném „azért e 
nagy gonoszságot, vétkezném az Isten ellen ?” Ő félt 
Istent bűnnel megbántani. Ez ama igazi istenfélelem, mire 
Luther gondol e parancsolat magyarázatánál. (Gyermeki 
félelem.)

József hallgathatott volna úrnője csábitó szavára is, 
talán iránta való félelemből. Ainde akkor jobban félte 
volna őt, mint az Ur Istent, akkor Isten mellett mintegy 
más istene is lett volna.
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Mi azonban Istent mindenek fölött féljük.
Ila valakinek van egy drága ékszere, annál félté

kenyebben őrzi azt, minél értékesebb. Ha Istent, mint 
legfőbb jót ismertük meg, úgy egyszersmint a iegfél- 
tékenyebben is kell őrködnünk, hogy őt valamiként el 
ne veszítsük.

2. A \ Ur Istent mindenek fölött szeressük. — Ter
mészetesen e szeretet nem önmagától támad a szívben. 
A viz sem önmagától bugygyan fel a földből, hanem a 
földnek bensejében vannak elrejtett víztartók, miknek 
nyomása folytán ömlik ki a viz. így a szívben is kell 
lenni valaminek, mi a szeretetne ösztönöz.

Ha elapad a forrás a föld mélyén, úgy a viz folyása 
megszűnik s a patak partja pusztává, rideggé változik, 
a hol azonban csergedez a patak, ott zöldéi s virul min
den. A hol élő az Isten iránti szeretet, ott virul minden 
jó, — ott tavasz van a szívben.

Az Isten iránti eme szeretet nem oly könnyen vá
lik sajátunkká. Ámde azt mégis elkerülhetjük, hogy 
szeretetünk hamis dolgokra irányuljon s így „idegen is
teneink legyenek” Isten előtt.

A kinek fontos hivatala és célja van, bizonyára 
nem szalad minden pillangó után, mely az úton előtte 
átszáll s nem tér le az útról minden virágért, mely 
szemét gyönyörködteti. A keresztyénnek is fontos hiva
tala s magasztos, fenséges célja van. Távol álljon tőle, 
hogy földi gyönyörökért epedjen és földi javakat gyűjt
sön mohón halomra.

Örömmel nézi a vándor a pillangó vidám játékát, 
szívből örül minden szépnek, mit lát, gyönyörködve 
szakítja le az útjába eső virágot, de főgondját mégis 
csak az út képezi, a melyen halad, s a cél, a mely felé 
igyekszik. Az igaz keresztyén is szívesen örül az öm
lőkkel, örömmel szerzi meg, mi az élet díszére és ked
vessé tételére szolgál, de főgondját mégis csak az út és a 
cél képezi, — hogy Isten útján járjon s elnyerje az örök 
életet.

Hogy földi gyönyöröket s pényt és vagyont ne te
gyünk bálványainkká, ép most láttuk. De önmagunkat 
sem szabad önmagunk bálványaivá tennünk.

A kinek fontos teendője van, nincsen ideje sokáig
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tekinthetni a tükörbe. A ki keresztyén hivatásának meg
akar felelni, a hiúságnak nem szolgálhat.

Ne a földi kincseken csüngjön szived, melyek csak 
múlandó disze az életnek. Sokkalta inkább képezze az 
célunkat, hogy az Ur Istent mindenek fölött szeressük.

A ki leginkább akarja javunkat, az legjobban meg
érdemli szeretetiinket. A második részben látni fogjuk, 
hogy Isten legjobban akarja a mi javunkat s igy termé
szetes, hogy öt mindenek fölött szeressük.

3. A \ Ur Istenben mindenek fölött b izzunli, — 
Természetesen földi reményeink sokszor nem teljesül
nek. Ha a fa halommal van rakva virággal, tudjuk igen 
jól, hogy nem minden virág érlel gyümölcsöt. így van 
a földi reményekkel is; nem mind teljesül az be. De 
azért ez nem tarthat vissza bennünket attól, hogy Is
tenben bizzunk. Lehet, hogy ép úgy van helyesen, a 
mint történik. Hiszen mi lenne a fából, ha minden vi
rágból gyümölcs fejlődne! Mily hitvány gyümölcsöt te
remne az !

A kormányost nem kell jótanácscsal ellátni, mert 
hisz ő legjobban tudja, miként vigye célhoz az utasokat, 
kik benne biznak. Mennyivel inkább tudja Is ten : mi 
válik javunkra !

Ott is, hol veszélyes sziklák fenyegetnek, az uta
sok teljes bizalommal viseltetnek a kormányos iránt. 
Mennyivel inkább kell nekünk biznunk Istenben, külö
nösen akkor, ha a veszély fenyegetve közéig.

Egészen más az, ha én teljesen egyedül megyek 
keresztül egy sötét erdőn s eltévedek és elfáradok, meg
éhezem s nem tudom merre tartsak; és ismét egészen 
más. ha van vezetőm, ki biztosan tudja, hová megyünk 
és meddig tart még az út.

Az igazi katona bizik vezérében s kész követni 
vészben-viharban egyaránt. Mennyivel inkább lehet meg
vigasztalódva a keresztyén a gondok s bajok között is, 
mikor igyen szólhat: Isten az én vezérem.

A ki lenn a völgyben, a ki keskeny úton megy 
keresztül, csak egy kicsinyke területet lát. A ki azon
ban fenn a hegytetőn áll, az végig látja az ösvényeket 
és utakat messze, egész a láthatárig. Mi emberek 
hamarosan elcsüggedünk, ha az utat, melyen Isten ve
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zet bennünket, át nem láthatjuk. Ekkor szóljon ajkunk 
ekként: Isten ott fenn lakik, s ő minden utat végig lát, 
ő előtte rend van ott is, hol mi csak zür-zavart látunk.

Ha tombol a vihar, a hajósok minden erejüket 
megfeszítve dolgoznak, de a csolnak kormányzását a 
kormányosra bízzák. így evezzünk, dolgozzunk, végez
zük kötelességeinket mi is, de a kormányzást, a gondos
kodást bizzuk Istenre.

Vihar tört ki a tengeren s a hajót az összezúzás 
és elmerülés veszélye fenyegette. Mindenkit halálos ret
tegés töltött el, csak egy fiúcska nézett félelem nélkül 
a zúgó tengerre. Midőn megkérdezték, nem fél-e, cso
dálkozva nézett fel s igyen szólt: ,,Hiszen atyám van a 
korm ányaidnál!” A fiú bizott az ő atyjában, mennyivel 
inkább kell a keresztyénnek az ő mennyei Atyjában 
bíznia !

11-ik  parancsolat.
A te Uradnak Istenednek nevét hiába ne vegyed, 

mert nem hagyja az Ur büntetés nélkül azt, a ki az ő 
nevét hiába veszi.

Mit tesz ez ? Hogy m i ay Ur Istent mindenek fö
lött fé ljük  és szeressük, ay ö neve által ne átkoyódjunk, 
ne esküdöfóünk, ne varázsoljunk, ne hazudjunk és állto
kul ne cselekedj link, hanem öt minden szükségünkben 
segítségül hívjuk, imádjuk és hálaadással dicsőítsük.

,,Az Ur Istent mindenek tölött féljük és szeressük, 
az ö neve által ne á thozodjunh.

Senki sem vesz kezébe bársonyt vagy selymet, 
hogy a szobát és a lépcsőket azzal törülgesse le. Bizo
nyára nem használunk értékes dolgot akkor, ha kevésbé 
értékes is ép úgy megteszi a szolgálatot. Mennyivel 
kevésbé kellene a szentet szentségtelen dolgokra 
használni !

„Az ő neve által ne esküdözzünk.”
A drága ruhát csak különös alkalmakkor vesszük 

magunkra. Ha sokszor viseljük, csakhamar kopottá vá
lik s minél kopottabb, annáí kevesebbre becsüljük.

Hasonlatosképen vagyon az esküvel is. Szent az, 
s csak felette fontos esetekben szabad alkalmazni. A 
ki minduntalan esküszik, az előtt könnyen elveszíti Is-



9

ten neve szentségét s ha már ennyire jut, akkor szent- 
ségtelen dolgokra is könnyen használtatik. (Hamis eskü, 
hitszegés.) Tanuskodási eskü. önvédelmi eskü, hivatali 
eskü, zászlóra esküvés, alattvalói eskü. fogadalom a 
keresztelésnél, konürmátiónál és házasság-kötésnél. 

ő neve által ne varázso lju n k .”
A ki varázsol, ostoba szavakat ejt ki és sajátságos 

taglejtést végez, azt hívén, hogy ennek következtében 
Isten teljesíti kívánságát. Isten akarata ez ? Gondoljuk 
csak el, hogy az atya csak azon föltétel alatt akarná gyer
mekének kérését teljesíteni, ha ez bizonyos meghatáro
zott ostoba szavakat csacsog és együgyü testmozdula
tokat végez. Bizonyára nagy bolondságnak tartanánk. 
Hogyan hihetünk el hát ilyesfélét Istenről!

„Az ő neve által ne hazudjunk és álnokul ne cse
lekedjünk."

Hazudni és álnokul cselekedni mindenkoron utála
tos dolog, de legutálatosabb, ha még.hozzá Isten nevét 
is alkalmazzuk. A pecsét soha sem szép a ruhán, de 
minél szebb a ruha, annál csúnyábbaknak látszanak a 
foltok.

A mondottakból láthatjuk, hogy az Isten nevével 
való átkozódás, esküdözés, varázsolás, hazudás és ál
nokul cselekvés gonosz visszaélés; a ki ezt cselekszi, 
vétkezik a második parancsolat ellen, mert a Ur Isten 
nevét hiába veszi. Ettől óvakodjunk:

JISV;ert nem hagyja az Ur büntetés nélkül, a ki az ő 
nevét hiába veszi."

Azt gondolhatja valaki: Isten ilyen eseteket még 
sem mindenkor büntet. Egyik-másik gyakran vétett 
már e parancsolat ellen s mégis jól megy dolga. Bün
tetlen marad az azért? Sok emberen nem látszik, hogy 
beteg, pedig az és a betegségek, melyek elrejtve lappan- 
ganak, a legveszedelmesebbek szoktak lenni és a titkon 
emésztők, a legkinzóbbak.

De lehet, hogy valaki vétett a második parancsolat 
ellen és csakugyan sokáig büntetlen marad. Ezért hát 
úgy is marad? A betegségek, melyek lassanként jönnek, 
a legveszélyesebbek szoktak lenni. A vihar, mely sokáig 
készül kitörni, a legszörnyűbb.

A zsidók előtt Isten neve oly szent volt, hogy
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borzadtak azt kiejteni. Ez azonban nem Isten akarata. 
Ha valaki értékes tárgyat ajándékoz nekünk, úgy akarja 
is, hogy azt használjak. így kell Isten nevét is használ
nunk. Hogy mire kell használnunk, megmondja Luther 
ezen szavakban: hanem minden szükségünkben segít
ségül hívjuk, jmádjuk és .hálaadással dicsőítsük.

,,Minden szükségünkben segítségül h ív ju k
Sokféle világitó szer van, hogy a sötétségben vilá

gosságot nyújtson, de a legjobb világitó test azért mégis 
csak ama égen ragyogó nap. így a nehéz órákban akad 
ugyan vigasztalás számukra, de a legjobb vigasz mégis 
csak onnan felülről száll alá.

„Imádjuk." Isten szívesen teljesiti kérésünket: „Mert 
kicsoda ti közületek az ember, ki az ő fiának követ ad
jon, ha tőle kenyeret kér? — mondja Jézus. És ha 
halat kér, váljon kígyót ád-e néki? Ha azért ti gonoszok 
lévén, a ti fiaitoknak tudtok jó ajándékokat adni, meny
nyivel inkább a ti mennyei Atyátok ád jókat azoknak, 
a kik ő tőle kérik.” (Máté 7, 9—11.)

De nem minden kérést teljesít Isten. Ha a gyermek 
hegyes eszközt vagy éles kést kér, szülői nem adják 
oda neki. így Isten bölcsessége is egyik-másik kérésün
ket megtagadja, mert azoknak teljesítése kárunkra lenne.

Éppen azért nem szabad a gyermeknek mindent 
megadni, mert különben elkényeztetnénk s makacscsá 
lenne. Isten nagyon jól tudja, hogy veszélylyel járna az, 
ha minden a mi akaratunk szerint történne.

Nem minden kivánságunkat teljesíti Isten, ám azért 
szükséges, hogy imádkozzunk. Imádság nélkül nincsen 
vigasz és nincsen erő. Oda kell tartanunk a korsót, ha 
vizet akarunk hozni a kútról.

S szabad is Istenhez imádkoznunk. A fejedelem 
•örömmel veszi, ha alattvalói előterjesztik óhajaikat. A 
szülők örömmel hallgatják, ha gyermekeik előadják ké
résüket.

Sőt sokkalta inkább: a szülők nem mindenkor hall
gatják meg gyermekeik kérését. A fejedelmek nem szen
telhetik minden órájukat alattvalóiknak. Mily kitüntetés 
volna, ha a fejedelem valakinek megengedné, hogy hozzá 
bármikor, éjjel-nappal, szabadon ki- és bejárhat. Mily
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nagy istennek kegyelme, ki megengedi nekünk, hogy 
ő hozzá bármikor mehetünk.

Sőt inkább: nekünk kell is Istenhez imádkoznunk, 
Isten akarja azt. A szülők örömmel kivárják, míg a 
gyermek kérését előadja. Isten jól tudja mire van szük
ségünk s ismeri a mi kívánságainkat. De vár, mig hozzá 
megyünk; arra akar szoktatni bennünket, hogy nála 
keressünk segítsége 1.

Szükséges tehát, hogy imádkozzunk, s nekünk sza
bad és kell is imádkoznunk. Csak vigyáznunk kell, hogy 
helyes módon imádkozzunk.

Nem szabad felületesen imádkoznunk, a szavakat 
csacsognunk. Ha a gyermek kérését félválról adja elő, 
a szülők nem törődnek vele és méltán. A ki Istenhez 
imádkozik, de szive nincsen ott, az nem várhatja, hogy 
meghallgattatásra talál.

A gyermekek ellövik a nyilat, de nem igen ügyel
nek arra, hová repül az. De a vadász céloz s a nyíl 
után néz. figyelmesen követi szemével s tudja hol esett 
az le. Ekként vigyázzunk mi is imádságunkra: vájjon 
kéréseink célra vezetők-e ? A ki biztosan céloz, reméli, 
hogy talál. A ki komolyan imádkozik, remélheti, hogy 
meghallgattatásra talál.

Nem szabad úgy tennünk, mint a gyermekeknek, 
kik kopogtatnak az ajtón, de elszaladnak, mihelyt ész
reveszik, hogy jön-valaki az ajtót kinyitni. A kinek fon
tos kérése van, az mindaddig zörget, mig m egnem nyi- 
tatik néki. A ki komolyan imádkozik, az követi az apos
tol szavát: ,,A könyörgésekben állhatatosak legyetek.” 
(Kol. 4, 2.)

De bárha komolyan, állandóan és állhatatosan kell 
is imádkoznunk, azért mégsem szabad önfejüleg ésönaka- 
ratúlag imádkoznunk. A ki friss forrásvizet vagy drága 
bort akar korsójába meriteni, az ügyelni fog arra, hogy 
a korsó tiszta legyen. A ki az imádságban Isten kegyel
mét és áldását keresi, az tisztítsa meg előbb szivét, a 
mennyire csak megtisztitani képes

De felette fontos még az injánál, hogy minél töb~ 
s$ör, naponként, rendesen imádkozzunk.

Úgy áll a dolog az imádkozással, mint a vizhor- 
dássak Í4a egy ideig nem használjuk a kutat, sokáig kell
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szivattyúznunk, inig (olyni kezd a viz. A ki elhanyagolja 
az imádkozást, az a nyomorúságban sokáig hiába keresi 
a vigasztalást és segélyt. Azért tehát imádkozz napon
ként, imádkozz gyakran, úgy csakhamar megtalálod 
mindenkoron azt, a mit leeressz !

„Hálaadással dicsőítsük." Ha hálásan gondolunk 
a katonákra, kik a csaták zajában érettünk harcolnak, 
honszerelmünk erősbödni fog. Ha Istent hálaadással 
dicsőítjük, erősödik Isten iránti szeretetünk. Az Isten 
áldásai feletti hálaadás, újabb áldást hoz.

I I I - ik  parancsolat.
Megemlékezzél, hogy a szombat napot megszen

teljed.
Mit tesz ez ? Hogv mi a\ Úr Istent mindenek fö

lött féljük és szeressük, a\ ö s\ent igéjét és annak hir
detését meg ne vessük, hanem a\t szentnek tartsuk és 
örömest hallgassuk és tanuljuk.

„Mf Ur Istent féljük és szeressük, a\ o s\ent igéiét 
és annak hirdetését meg ne vessük

A ki a prédikátióról és Isten igéjéről tudni sem 
akar, az önmagának árt legjobban. A zsoltáriró azt 
mondja: Az én lábamnak szövétneke a te igéd és az 
én ösvényemnek világa (Zsolt. 119, 105). Ki sötét éjben 
kénytelen utazni, örül, ha van nála gyertya, hogy lega
lább pár lépésre láthat maga előtt. A léleknek is van
nak sötét utai s csak egy világosság van, mely azt meg 
világosítani képes: Istennek igéje. Nem kell-e tehát há
latelt szívvel használnunk e világitó fáklyát?

Mi az élet világosság nélkül ? Tedd csak a növényt 
sötét pincébe, vagy valamely sötét sarokba, hová a vi
lágosság sugarai el nem hatnak, — nőni íog az ugyan 
ott is. de nem pezseg friss élet benne s szára és levele 
megsárgul és elhal. így nem erősödhet a lélek sem az 
Isten igéjének világossága nélkül.

Hogy a világosság mily áldás, azt akkor tudjuk 
igazán megbecsülni, ha egy ideig nélkülözzük. Virrasz- 
tottál-e már át egy hosszú éjszakát nehéz láztól gyö
törve ? Nem örültél-e, ha a hajnal pirkadni kezdett s 
a nap első sugarai a betegszobát megvilágositották ? A
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lélek is eped a világosság után. Elzárnék-e ennek da
cára magunkat az elől?

A régi várakban egész csomó tömlöcöt, földalatti 
börtönt látunk. Hogy érezhették magukat a szegény 
foglyoK, kik ott lenn sínylődtek? Még ma is borzadva 
látja a néző az aggastyánt, ha pár pillanatra e sötét bör
tönökbe lép s felvidulva vesz lélekzetet, ha ismét nap
fényre jut. A léleknek is van sötét börtöne, s a ki meg
veti az Istennek igéjét, az a legjobbtól fosztja meg ma
gát : a világosságtól.

Vannak ismét emberek, kik a\t mondják: A mit a 
templomban hirdetnek, a\t már én úgy is tudom; a mit 
nekem keresztyénnek tennem avagy elhagynom kell, 
mind tudom, nem szükség újra hallanom. Ugyan mutass 
olyan kézművest, a ki az ő mesterségét elannyira érti, 
hogy már többé semmit sem kell lanulnia. Mutass ne
kem olyan kereskedőt, olyan művészt, olyan tanult t,n- 
bert, kinek már többé nem kell tanulnia. A mily ke
véssé vagyunk képesek földi hivatásunkat tökéletesen 
megtanulni, ép oly kevéssé, sőt még kevésbé vagyunk 
képesek a mi mennyei hivatásunkat teljesen megismerni, 
mely reánk, mint keresztyénekre, háramlik.

Vannak mások, kik bírnak ugyan érzékekkel az 
Isten igéje s annak hirdetése iránt, ámde nincsen arra 
idejük, még vasárnap sem.

A nagy városokban létesítenek a házak tömkele
gében sétahelyeket s a kinek egy kis nyugalomra s 
felfrissülésre van szüksége, örömmel keresi fel e csen
des helyeket. Nem hasonlit-e a mi életünk foglalkozá
saival, fáradalmaival és gondjaival oly sokszor a szűk, 
füsttel telt utcák tolongásához? Nem kell-e hálatelten, 
üdvözölnünk, hogy Isten gondoskodik számunkra pi
henőhelyekről ?

Mennyire örül a vándor, ha forrást talál, hol fel
frissítheti magát! Mily jól esik neki a rövidke pihenés, 
a hűvös, árnyas helyen! Mily öröm töltheti el a mi szi- 
vünket'is, hogy van egy napunk, melyen megnyugoszunk 
munkáinktól.

Mily lélekemelő, ha a város zajából a néma termé
szetbe lépünk, az erdők s mezők friss zöldjébe, a csen
des hegyek közé. Ily felvidulásra szüksége van a lélek-

I
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nek is, mikor is megpihenhet s erőt gyűjthet az újabb 
munkára.

Ezzel azért nincs az mondva, hogy vasárnap egyál
talában semmit sem szabad tennünk. Vasárnap is kell 
bizonyos munkát végeznünk.

Jézus szombatnapon betegeket gyógyított. ,,Ha 
valakinek közéletek — kérdi a köriilöíte állóktól — 
szamara vagy ökre a verembe esik, avagy nem vonsza-e 
ki azonnal szombatnapon ?” (Luk. 14, 5.) Ha magától 
értetődik, hogy az állaton segíteni kell, embertársunkat 
segélytelenül hagyhatnánk-e Szombatnapon ? .,Az Urnák 
napja ez” igv kezdődik egy szép ének. Ha tehát méltó
képpen akarjuk megünnepelni a vasárnapot, úgy azt 
keli tennünk, mit oly örömmel miveit a mi Urunk : t. 
i. vigasztalnunk és segítenünk.

Egyébként igen helytelen az, ha a lélek tétlen. 
Mozgásra van szüksége a testnek, hogy egészséges és 
erős legyen. A léleknek is van szüksége mozgásra, hogy 
egészséges legyen és e mozgás, hogy örüljünk az öm
lőkkel, sírjunk a sírokkal, hogy résztvegyünk felebará
taink örömében és bánatában, hogy vigasztaljunk és 
segítsünk. Ha a hárfa használatlanul függ a falon, a hu
rok lehangolódnak. Ha az izmok nem feszülnek, elpety
hüdnek. Ha a lélek nem foglalatoskodik s olykor-olykor 
nem rendül meg, elfásul és elerőtlenedik.

Ha hosszú időn át szélcsend van, a levegő rek- 
kenővé s fullasztóvá válik. Ha a viz sokáig érintetlenül 
áll, zavarossá lesz, posvánnyá válik. Hasonlatosképpen 
vagyon a lélekkel is. Csak akkor lesz friss és egészsé
ges, ha munkálkodik, aggódik, örül és bánkódik, egy 
szóval: ha foglalatoskodik.

Vasárnapon is akad tehát elég munka, de termé
szetesen nem földi gondokkal kell küzdenünk, hanem 
sokkal inkább Isten országáért kell munkálkodnunk.

Vannak meg emberek, kik szintén bírnak ugyan ér
zékkel Isten igéje s annak hirdetése iránt, ámde a hét
köznapokon oly kevés élvezetben részesülnek. Hogyan, 

vélik ők, •- még a vasárnapoktól is megfosszuk ma
gunkat l? Vasárnapon ók élvezni akarnak. Ezért hát meg 
kell vetniök az Isten igéjét és annak hirdetését ?

Jézus is részt vett egyes földi örömökben. Ott volt
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a kánai vidám mennvekzőn, tanítványait ? meg a vőle
gény barátaihoz hasonlítja, kik nem , szomorkodhatnak 
addig, inig a vőlegény közöttük van. Ü úgy vélte, hogy 
a keresztyénnek vidámnak kell lennie, s ha telve a szív 
örömmel, akkor nem bőjtölhetünk, nem hinthetjük be 
fejünket hamuval, nem búslakodhatunk. Nincs tehát 
megtiltva nekünk az örvendés. Ámde ebből megérthet
jük aztán, mi légyen a tiszta öröm.

Vigyázz magadra ! A legszebb gombák a legmér
gesebbek szoktak lenni : a csábi tó örömök a legvesze
delmesebbek. Egyik-másik bizonyára kóstolt már mér
ges gombát és mégsem ártott neki, noha azért káros- 
az. Ekként egyik-másik élvezett már veszélyes örömö
ket és lelke tisztán maradt, ámde azért mégis csak sok
kal okosabb elkerülni az ilyen veszedelmeket.

Vigyázz magadra ! Egyik-másik csak néma szemlélő 
akart lenni, ámde ez nem olyan ártatlan dolog, mint a 
milyennek látszik. A légy csak egy kicsit akar nvalán- 
kodni a mézes fazékból, de mindig tovább nyalakodik s 
nem nyugszik addig, mig bele nem tullad a mézbe.

De hát miért is válasszunk mi magunknak éppen 
kártokozó örömöket ? Hiszen van nemes, tiszta, keresz
tyén öröm is.

A kinek van virágos kertje, az örömmel sétál ab
ban. Virágágytól virágágyhoz megy s gyönyörködik a 
szép virágok gazdag szinpompájában s gyönyörrel szívja 
magába az édes illatot. A szentirás is ilyen virágos kert. 
Sok szépet találunk abban.

A szentiráson kívül is vannak más jó könyvek s 
e mellett másféle nemes szórakozások, vidám játékok, 
jó társaság és a többi. A ki szép virágot akar, nem kell 
sokáig keresnie.

A ki aztán nemes szórakozásra akadt, örömest 
lemond a rosszról. Midőn az emberek felfedezték a búza
szemet, többé tudni sem akartak a bogyóról. A ki elol
vasott egy pár szép elbeszélést, a rosszról hallani sem 
akar többé.

Vannak ismét emberek, kik bírnak ugyan érzékkel 
a magasztos iránt, ámde jgyen szólnak: otthon is épül
hetek én.

Ki tagadná?! A kinek szép virágos kertje van, örö-
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mot talál abban, ha egy maga sétál is benne. A ki fel
tekint a csillagos égre, azon erőt vesz a szent megha
tottság, ha egy magában nézi is. A ki a szentirást, 
énekeskönyvét vagy más jó könyvet vesz kezébe s ol
vas abban, egy maga is épülést merit abból.

De azért felesleges-e a templomi, a gyülekezeti 
épülés ?

Kétségkívül jó a magános épülés, de a közös még 
sokkal jobb. Ha szétszórjuk az izzó parazsat, kevés me
leget ad, de ha a tűzhelyen összehal rnozzuk, érezni fog
juk a meleget az egész szobában. — Egy szál gyertya 
a karácsonyfán halvány fényt áraszt, de gyújtsd csak 
tel mind. teljes fényben ragyog a fa. A ki egymagában 
énekel, éneke gyenge, erőtlen, ám ha többen énekel
nek, hatalmassá válik az ének: a közös épülés előbbre 
visz, az egyik épülése segítségére siet a másik épü
lésének.

Igaz az a közmondás: ha egy kutya elkezd ugatni, 
valamennyi rákezdi. De a tapasztalás igazolja azt is : ha 
egy madár énekbe fog, a többi is örömmel követi. A 
rossz példa ront, de igaz az i s : a jó példa épit.

Ne mondja tehát a keresztyén: En otthon keresek 
épülést. Használja fel örömmel az alkalmat a közös 
épülésre!

Mások eljönnek ugyan a templomba, de minden
féle szentségtelen gondolatokat hoznak magukkal: hiú
ságot, kevélységet, irigységet, gyűlölséget.

Jézus egykor a kufárokat és pénzváltókat kiűzte 
a templomból, ugyanezt megérdemelnék mindazok, kik 
mindenféle szentségtelen gondolatokkal lépik át az Is
tenházának küszöbét.

Ki menne piszkos ruhában a királyi palotába! Meg
találná látni a király ! Isten a sziveket nézi. Tisztátalan 
gondolkozás-móddal akarunk a templomba menni?

Ha a katonaságot erősen szorongatja az ellenség, 
ha minden oldalról be van keritve s az ellenség mindig 
közelebbre megy, közelebbre hatol, jó szolgálatot tesz 
a szorongatottaknak, ha van még legalább egy megerő
sített helyük, egy őrtornyuk, hol védve vannak az el
lenség golyózápora ellen. Ha persze gondatlanságuk kö
vetkeztében ide is beront az ellenség, akkor már rósz-
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szül áll dolguk. így szorongat bennünket keresztyéne
ket is gyakorta az ellenség t. i. a mi bűnös gondolatunk, 
de van még egy biztos helyünk, hol védve vagyunk ez 
ellenség támadása ellen s ez a templom. De ha ide is 
beférkőzhetnek a bűnös gondolatok, akkor természetesen 
rosszul áll már ügyünk.

Ha a régi görögöknél üldöztek valakit s veszély
ben volt elanrivira, hogy megakarták ölni, akkor menedé
ket keresett a templomban. Ott nem csinálhattak vele 
semmit, mert e helynek szentsége szent borzadálylyal 
töltötte el az üldözőket. Mennyivel inkább kellene a ke
resztyénnek eszébe vennie, ha átlépi az Isten házának 
küszöbét : A föld, a melyen állasz, szent föld !

Ismét mások eljárnak ugyan a templomba s talán 
szorgalmasan és igaz, jámbor gondolatokkal eltelve. 
Ámde ezt ők inkább csak szokásból teszik. Nem igen, 
vagy éppenséggel nem figyelnek a\ Isten igéjére, mintha 
aludnának. Hasonlatosak ezek azokhoz, kik a piacra 
mennek, hogy bevásároljanak, de ott elfelejtik őzt, a mit 
venni akartok s üresen térnek vissza; hasonlatosak 
azon emberekhez, kik nagy s szép vidéken utaznak, de 
a helyett, hogy körültekintenének, a helyett, hogy öröm
mel megnéznék mindazt, a mi csak látni való kínálko
zik, mintha álmodnának, úgy mennek végig az úton, s 
ha haza érkeznek, semmiről sem tudnak beszélni.

Mindegek emberek, kik Isten igéjét s annak hirde
tését többé vagy lievésbbé megvetik. Oh de mi ne köves
sük őket, hanem

(az Isten igéjét) „szentnek tartsuk, örömest hall
gassuk és tanuljuk."

A mint az Isten neve (2 par.), úgy Istennek igéje 
is szent célok használatára adatott nekünk.

Ha valami drága tárgy van birtokunkban, megbe
csüljük azt. Isten igéje a mi legdrágább és legszentebb 
tulajdonunk, tartsuk is azt szentnek s örömest hallgas
suk és tanuljuk.

„Hallgassuk." Nemde, ha valakivel szívesen elbe
szélgetünk és az, a kiről jó véleménynyel vagyunk, el
fordul tőlünk s beszédünket megveti, mély fájdalmat 
okoz lelkűnknek. Ha Isten a prédikátió és az ő igéje ál1 
tál akarja nekünk nyújtani azt, a mire szükségünk

2
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v an : a hitet, szeretetet. reményt, vigaszt és erőt, nem 
felette nagy hálátlanság volna-e az tőlünk, ha az ő se
gítségét megvetnők ?

Az utas a menetrendet, mely neki tájékoztatást 
nyújt az útra és vidékre, a melyen keresztül halad, szor
galmasan lapozgatja; vannak azonban utasok, kik sok 
szép vidék mellett elhaladnak, mert túl sokat lapoznak 
a menetrendben. Vajha azon egyetlen könyvet, mely a 
mi lelkűnknek az igazi utat és sok szépet, dicsőt mutat, 
minél gyakrabban kezünkbe vennők!

A földmives a legjobb s legegészségesebb magot 
veti el s igy remélhet jó aratást. Mi is mindig a legjob
bat keressük a lélek számára, úgy remélhetjük Isten 
áldását s e legjobb: az Istennek igéje.

Azért tehát Isten igéjét hallgassuk és tanuljuk.
„Tanuljuk.” Egyesek talán igyen szólallak: Örömest 

olvasgatnám én többször is a szeritirást, de oly sok 
hely homályos nekem abban s ez zavaros gondolatokat 
ébreszt bennem. Tagadhatlan, sok nehezen érthető hely 
van a bibliában, de a mi homályosnak tűnik fel kezdet
ben, világos lehet az még előttünk.

Ha csillagos éjjel az égre tekintünk, sok csillagot 
és csillagképet látunk, mit már oly sokszor láttunk s 
örömest szemléljük újra meg újra. A szentirásban is 
vannak ily — hogy úgy szóljunk — tündöklőn ragyogó 
csillagok, ezek azon szép mondások, miket gyermek
korunkban tanultunk és csillagképek, melyek a szent- 
irásnak azon ismert részei, mik újra meg újra megra
gadják figyelmünket.

De más csillagok is vannak az égen, melyek gyen
gébb fénynyel ragyognak, alig látjuk őket. Am ha egy 
ideig nézzük azokat, úgy tetszik mintha közelebb jön
nének hozzánk, mintha fényesebben s barátságosabban 
ragyognának, mint az imént. így vagyunk sokszor a 
szentirás olvasásával is. Vannak bibliai helyek, melyek 
mint a bágyadt, halvány csillagok, messze távolban lenni 
látszanak, de nézzük csak egy ideig, olvassuk csak több
ször s újra meg újra, érthetőbben fognak előttünk áilani 
s úgy tűnik fel, mintha most többet mondanának ne
künk, mint az előtt.

Az Isten igéjét hallgassuk és tanuljuk, még pedig
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ne legyen terhűnkre, hanem ellenkezőleg örömünket 
találjuk abban. Az Istennek igéjét örömest hallgassuk 
és tanuljuk,

A jó hirt, mely örvendetes eseményről értesit, örö
mest hallgatjuk. Az evangyéliomot, emez örvendetes 
üzenetet, mely Istennek kegyelmét adja tudtunkra, ne 
hallgatnánk és tanulnánk-e örömest?

A mit örömest hallunk, azt többször is szivesen 
hallgatjuk. A kinek tehát „az Ur törvényében vagyon 
az ő gyönyörűsége” (1. Zsoltár 2.) az az alkalmat, hogy 
az Isten igéjét hallhassa, megragadja.

A szív olyan, mint a szántóföld. Minél jobban meg 
van munkálva a szántóföld, minél gondosabb a vetés, 
annál kevesebb a gyom, a gaz. Okosan eselekszik az, 
a ki minél többször lemegy a kertbe gyomlálni, külön
ben elhatalmasodik benne a páré.

A ki azt akarja, hogy a tűz ki ne aludjon, gon
dol arra, hogy időnként rátegyen. A ki azt akarja, hogy 
szivében a szent szeretet és jámbor gondolatok tüze 
lobogjon, szüntelen gondoskodnia kell táplálékról.

A mit gyakran és örömest hallgatunk és tanulunk, 
természetesen meg is kell tartanunk, őriznünk nemes 
értelmekre kést stivünkben.

A kinek piros az orczája mig a tűzhelynél foglala
toskodik, abból azért nem következik, hogy egyszers
mind egészséges is. A ki csak addig jámbor, mig a 
templomban van, azért még nem nevezhető keresz
tyénnek.

A ki csakhamar elfelejti azt, a mit az istentisztele
ten hallott és tanult, vagya mit a szentirásban olvasott, 
az hasonlit azon emberhez, a ki vizet hord a kútról, de 
mire haza ér, kiről yatja a vizet. Midőn a hi vek az isten- 
tisztelet végeztével eltávoznak a templomból, az orgona 
még egy ideig tovább zúg. Mit jelent ez? Azt akarja 
értésünkre adni, hogy a mit a templomban hallottunk 
és tanultunk, vigyük is magunkkal haza hajlékinkba.

IV - ik  parancsola t.
Tiszteljed a te atyádat és anyádat, hogy jó legyen 

dolgod és hosszú életű légy e földön.
2*
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Mit tesz ez? Hogy m i Ur Istent mindenek fölött 
féljük és szeressük, a m i szüleinket és urainkat meg ne 
vessük, se haragra ne indítsuk, hanem tiszteletben tartsuk, 
nekik szolgáljunk és engedelmeskedjünk és nagyra becsül
jü k  őket.

„Az Ur Istent mindenek fölött féljük és szeressük, 
a m i szüleinket és urainkat meg ne vessük, se haragra 
ne indíts üké’

(Absolon) A ki szüleit és urait megveti és haragra 
indítja, annál csakhamar megszűnik az Isten iránti szent 
félelem is. Természetesen ! Ha a görgeteg megindul, nem 
lehet azt többé feltartóztatni. Mindig gyorsabban és 
gyorsabban gurul, inig végre eltűnik a mélységben. — 
Ha a tűz lángra kap, mindig tovább és tovább terjed, 
mig csak meg nem semmisít mindent, mi közelében 
van. — Ha a vetést megtámadta az üszög, mindig to
vább és tovább terjed, mig nem az egész vetést tönkre 
teszi.

„Hanem tiszteletben tartsuk.” 1. Szóval (Izsák, mi
dőn kiment atyjával az áldozati helyre.) 2. Tettel. (József 
Egyptomban, Kurzhagen, midőn leugrott lováról, hogy 
szüleit üdvözölje s asztalához hívja.)

„Nekik szolgáljunk” — t. i. önként, örömmel en
gedd meskedjünk nekik.

A mit örömmel szoktunk tenni, azt fáradtság nél
kül teljesítjük. A gyereknek nem okoz az kedvetlensé
get, ha az almafára kell másznia, nem is gondol a fá
radtságra, mert hiszen öröme telik abban, ha a fát ráz
hatja. — A vadász igen gyakran sokat szenved, de 
örömmel kiállja, mert kedve telik a vadászatban. A ki 
örömmel teljesíti szüleinek akaratát, annak a teher ked
vessé válik,

„Engedelmeskedjünk.” Ha nem tetszene is a szü
lők akarata, teljesítsük. A katonának sem tetszik a had
vezér minden parancsa. De mi lenne, ha a katonaság 
megtagadná az engedelmességet? — Mi történne akkor 
ha a munkás a házépítésnél csak azt akarná csinálni, 
a mi neki tetszik? Hová jutna a hajó, ha mindenki más
felé akarná azt kormányozni? Hová tűnne a családnak 
békéje, ha minden gyermek a maga akaratának akarna 
érvényt szerezni?
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Csak akkor volnánk feloldva az engedelmesség 
alól, ha a szülői akarat ellenkeznék Isten parancsával, 
mert az Ur Istent mindenek felett kell félnünk.

De a szülők még többet is elvárhatnak gyermekeik
től. A gyermekeknek szüleiket nagyra kell becsülniük* 

AJiIy fájdalmasan esik az nekünk, ha egy barátunk* 
kinek mindent kedve szerint cselekedtünk, hűtlenné 
lesz hozzánk. Mennyire fájdalmasabban esik az a szü
lőknek, ha gyermekeik iránti szeretetük hálátlansággal 
viszonoztatik.

Mikor tiszteljük tehát — Luthernek a negyedik pa
rancsolat magyarázata szerint — atyánkat és anyánkat 
(szüleinket és urainkat)*? Akkor, ha meg nem vetjük, 
se haragra nem indítjuk, hanem tiszteletben tartjuk őket, 
nekik szolgálunk és nagyra becsüljük őket. A 4-ik par. 
mely szavai szólanak az Ígéretről, mit Isten azon eset
ben teljesít? Ezen szavak : „Hogy jó  Jegyen doJgou es 
hosszú életű légy e földön.“

„Hogy jó legyen dolgod.” Ha a hajós hosszú ideig 
tartózkodik a viharos tengeren, örül, ha ismét a hazai 
révpartba evez. A mi életünk is gondjaival s küzdel
meivel sokszor a viharzó tengeren való utazáshoz ha
sonlít; mily nagy áldás ilyenkor, ha van egy hely, hol 
megnyugodhatunk s békében, boldogon élhetünk és e 
hely a család. Ha végigtekintünk a z , ismerős , családo
kon, azt tapasztaljuk, hogy ott mindenütt szerencse és 
áldás honol, hol a gyermekek tisztelik atyjukat és, any
jukat, ott pedig, a hol a tisztelet hiányzik, hiányzik a 
szerencse és áldás is.

A 4-ik par. mely szavai szólanak közelebbről Is
tennek Ígéretéről? Ezen szavak: „és hosszú életű légy 
e földön” (t. i. azon országban, melyet az Ur, a te Is
tened ad.) ,

A zsidók számára ez az ország Iíanaán volt és a 
hosszú élet ez országban Isten áldásának tartatott. Ite
ánk nézve ez a földi és mennyei haza. Ha olykor-olykor 
elő is fordul, hogy Isten olyanokat is kiszóld idő előtt 
ez életből, kik alyjokat és anyjukat tisztelik, ily esetben 
Istennek Ígérete még fenségesebben teljesül. Senki sem 
neheztel meg azért, ha több adatik neki, mint a meny
nyi Ígérve volt.
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V-ili parancsolat.
Ne ölj.
Mii tesz ez ? Hogy m i a\ Ur Istent mindenek fö 

lött féljük és szeressük, felebarátunk testében kárt vagy 
sérelmet ne o ko lu n k , hanem minden életsfikségéiben 
segítségére és javára legyünk.

„Felebarátaink testében kárt vagy sérelmet ne okoz
zunk.” Káin — Ábel, Jákob fia — József, Dávid — Uriás, 
az irgalmas szamaritánusról szóló példázatban a gyilko
sok, Judás. Állatkínzás. A fák rongálása. Minél védtele
nebb és segélyre szorultabbak a teremtmények, annál 
utálatosabb a bűn, ha sérelmet okozunk bennök.

Felebarátunknak sérelmet ne okozzunk. Vannak 
emberek, a kik — nem múlik el nap, hogy megrögzött 
gonoszságból valami módon valakit meg ne sértenének. 
Vannak ismét mások, a kik mindig találnak valakit, a 
ki miatt bosszankodnak, a kit irigyelnek vagy gyűlölnek. 
Ismét vannak, kik nem ily ferde gondolkozásúak ugyan, 
de természetükben van, hogy keresve keresik, hogy 
valakibe bele kössenek. Mindezek önmaguknak ártanak 
legtöbbet. Kalapács és üllő, mindegyik szenved a hasz
nálatnál, de először mégis csak a kalapács válik hasz
navehetetlenné.

Az okos mesterember tisztán tartja szerszámait a 
rozsdától, mert tudja, hogy mennél tovább tűri rajtok a 
rozsdát, annál mélyebben eszi bele az magát, s igv an
nál hamarább válnak hasznavehetetlenné. Mennyivel in
kább kell nekünk buzgólkodnunk, hogy mind azt, a mi 
a lelket megrontja: az irigységet, gvülölséget és a töb
bit eltávolitsuk magunkból.

Azt mondják, hogy a kígyó nem mar, ha nem in
gerük — igv hát feltehetjük, hogy az ember is rendesen 
csak akkor sértegeti embertársát, ha fel ingerük vagy 
sértve érzi magát. Ámde rosszal viszonozzuk-e a rosz- 
szat? Elég nagy bajt okoz az, ha egy vonat neki megy 
a másiknak, mely egy helyben áll, de mennyivel veszé
lyesebb az, ha mindkettő "teljes erővel rohan egymásnak.

Nem viszonoznunk, hanem elfelednünk kell a szen
vedett sérelmeket. Ugyan ki tartaná soká szájában a 
keserű pílulát ? Hamarosan lenyeljük.
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Persze fájdalmasan esik az nekünk, ha jogtalansá
got szenvedünk, de ép a keserűségből származik néha 
édes gyümölcs: türelem, megbocsájtó szeretet. A füge
fán minden keserű, a gyökér, a törzs, a kéreg, a levél, 
de a gyümölcs az édes.

Ha a tenger viharzik, a hajósok olajat öntenek a 
tengerbe, mire a hajó körül a hullámok elcsendesed
nek. A harag dühöngésének lecsillapítására is van egy 
eszköz s ez az alázatosság. „Boldogok az alázatosak, 
mert ők örökség szerint bírják e földet.” (Máté 5. 5.)

Ha azonban az alázatosság nem segítene vagy nem 
használna, tegyünk úgy, mint Dávid. Midőn Sémeí átkot 
szórt fejére, ő igyen szólott: „Hadd szidalmazzon, 
mert az Ur mondotta néki.” (Sámuel 16, 10.)

A mi Üdvözítőnk még ennél is többet tett, mert ő 
igyen imádkozott: „Atyám bocsásd meg nékiek, mert 
hiszen nem tudják, mit cselekesznek.”

Felebarátunk testében kárt vagy sérelmet ne 
okozzunk,

„hanem minden életszükségeiben segítségére és 
javára legyünk."

Ha a testnek valamelyik tagja beteg, megérzi va
lamennyi tag, A keresztyén egyház is ily testhez hason
lítható, egy testhez, és „ha egy tag szenved, vele szen
ved valamennyi tag.” — Ha látjuk, hogy valaki a ször
nyű magasságból a szédítő mélységbe zuhan, megtagy 
a vér ereinkben. Iía látjuk, hogy embertársunk szük
ségben és nyomorúságban sínylődik, — közönyösek 
maradhatnánk-e? A példázatbeli pap és levita a tolvajok 
kezébe került, vérében fekvő szerencsétlennel nem csi
náltak ugyan semmit s mégis utálattal tölti el lelkünket 
'szlüsAetlenségök. Kérjük az Istent: adjon nekünk, mint 
az irgalmas szamaritánusnak: nyitott szemet, mely meg
látja a nyomort, melegen érző szivet, mely együtt érez 
a szenvedőkkel és segítő kezet, mely enyhíti a nyo
mort.

Volt egyszer egy király, ki koldus rulrába öltözve 
házról-házra járt, hogy megismerje alattvalóinak szivét. 
Ha tudták volna, ki áll előttük, bizonyára sokkal szíve
sebben fogadták volna. A mi Üdvözítőnk is, mint sze
gény ruhába öltözött király járt közöttünk. Ő maga
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monda: „A mit cselekedtetek egygyel az én kicsiny 
(szegény) alyámfiai közül, én magammal cselekedtétek“ 
(Máté 26, 40.)

V l- ik  parancsola t.
Ne paráználkodjál.
Mit tesz ez? Hogy m i az Ur Istent mindenek fölött 

féljük és szeressük, tisztán és s^emérmetesen éljünk mind 
szavainkban, mind cselekedeteinkben, s kiki a\ o hitestár
sát szeresse és becsülje.

Az Ur Istent mindenek fölött féljük és szeressük, 
tisztán  éljünk.

A kinek tetszenek a tisztátalan gondolatok és beszé
dek, az a legrosszabb bizonyitványt állítja ki önmagá
ról. Rossz ismertető jel az, ha valakinek a csúnya plety
kák, az ostoba mesék, a fülsértő zene, a szemérmetlen pél
dák tetszenek, de még sokkalta rosszabb, üa lis/.iatalan be
szédekben, tisztátalan képekben és ebhez hasonló tisz
tátalan dolgokban gyönyörűségét találja. A ki szereti a 
tisztaságot, kikerüli a pocsolyát, csak az állat fetreng 
abban örömest. Éppen azért a keresztyénnek ügyelnie 
kell arra, hogy tisztán éljen mind szavaiban, mind cse
lekedeteiben.

Mivel azonban mi oly sokszor nem tudunk ural
kodni önmagunkon, mivel a rossz gondolatok oly köny- 
nyen elcsábítanak — nem szabad a külső szemérmetes- 
séget sem ügyeimen kívül hagynunk, megvetnünk, ha
nem tisztán és szemérmetesen kell élnünk. — Tévedés 
azt hinni, hogy csak a gyermeket kell kényszerítés ál
tal a jóra szoktatni. Később is szükséges az ilyen kény
szerítés. Nem csak az éretlen, hanem az érett gyümölcs
nek is szüksége van a héjra, hogy megvédje az eső, fagy 
és egyébb káros befolyástól. Ha megvan sértve a héj, 
csakhamar rothadni kezd a gyümölcs belseje. Ha azon
ban vigyázunk, hogy a héj ép legyen, úgy eltarthatjuk 
a gyümölcsöt késő őszig, sőt télen át is. Ekként a mi 
benső életünknek is van szüksége egy héjra, védőre a 
káros befolyások ellen és e védfal a keresztyén szemé
rem és erkölcs. A ki az ily külső szeméremmel nem 
törődik, csakhamar tapasztalni fogja, hogy a belső, a lé
lek tisztasága'ennek következtében kárt szenved.



A külső szemérem támasz, mit Isten adott nekünk. 
Olyasféle, mintha egy keskeny átjárón akarnánk ke
resztül menni, mely alatt zúgva folyik a viz. Egyesek 
bátran keresztül mennek a padlón. De a biztonság oká
ért karfát erősítettek arra s a ki könnyen szédül, oko
san teszi, ha belefogódzik abba: igy a mi lelkünk is 
sokszor kerül veszélyes helyre s a ki nem érzi magát 
elég erősnek, az használja azt a támaszt, mit isten az 
ilyen esetekre adóit.

De van még egy hatalmas eszköz, mely által tiszta
ságunkat megőrizhetjük és ez a mi társaságunk. ,,Mondd 
meg, kik barátaid, s megmondom milyen vagy“. Más 
szavakkal: jó  társaságot kell választanunk, nem rom 
lottat.

, Őrizzétek magatokat — mondja Jézus — a hamis 
prófétáktól, kik hozzátok jönnek juhoknak ruhájokban, 
de belől ragadozó farkasok4*.

Persze az ilyenektől mi jót sem várhatunk. „A vagy 
szedhetünk-e a tövisről szőlőt és a fügéről bojtorjánt?“

A ki beteg, soha se menjen egészségtelen vidékre. 
A kí nem érzi lelkét elég erősnek a káros befolyások
kal szemben, az óva kerülje a rósz társaságot.

De a ki egészséges, annak is vigyáznia kell ma
gára. Egy korty tisztátalan viz is sokszor sok bajt oko
zott már. Egy rósz könyv, egy rósz barát a derék em
bert is veszedelembe sodorhatja. — Nem szaladunk a 
közeli mocsárhoz, hogy szomjunkát oltsuk. Légy óvatos 
könyveid, örömeid (élvezetid), barátaid megválasztásánál.

Hiszen szabadon választhatunk ! Miért ne válasszuk 
hát a legjobbat? Minden vevő oda megy, hol kedve sze
rint tud vásárásolni.

Avagy csak nem iszunk rósz vizet, ha a tiszta 
forrásvíz mellett állunk ? Csak nem választjuk a rom
lott társaságot, mikor jót is választhatunk ?

igaz ugyan, hogy a rosszat nem kerülhetjük ki 
mindenkor. Ä ki vándorúban van, bizony az poros és 
rósz utón is jár. A ki szorgalmasan dolgozik, nem le
het mindig tiszta a keze.

De hogy el ne csábittassunk, az sikerülhet min
denkinek. — Fenyegetnek talán a kisértők ? „Ne félje
tek azoktól, kik a testet ölik meg, a lelket pedig nem
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ölhetik meg ; hanem inkább féljetek attól, a ki mind a 
lelket, mind a testet elvesztheti a gyehennába.“ (Máté 
10, 28.) József és Potifár felesége.

Avagy csúfolódnak talán a kísérték ? Arra már 
csakugyan rá se hederitsünk. Ha egy púpos csúfolni 
akarna bennünket, kik épek vagyunk, bizonyára nem 
leszünk attól betegek. jnp oly kevéssé tegyen beteggé 
bennünket az, ha romlott emberek keresztyén elveink 
miatt csúfolnak.

Akkor legszagosabb a növény, ha megsértik vagy 
dörzsölik. Az üldözés és gúnyolódás közepette fejti ki 
a keresztyén minden erejét.

Ne arra hallgass, a mit a rossz barátok beszélnek, 
hanem egyedül csak arra, a mit Isten mond ; a verseny
nél a biró szava dönt, nem a néző közönségé, kiabál
jon és ordítson bár ez, a mint neki tetszik.

A mi a hatodik parancsolatban nekünk szól, az vo
natkozik természetesen a házasokra is. Ezeknek is tisz
tán és szemérmetesen kell élniök mind szavaikban, mind 
tetteikben.

A hatodik parancsolat azonban még egy más sza
bályt is foglal magában a házastársakra nézve, neveze
tesen, hogy a\ Ur Istent mindenek fölött féljék és sze
ressék „k ik i az ö h itestársá t szeresse és becsülje

„Szeresse.” Ha olyanok haladnak egy darabig egy 
úton, kik egymást nem szenvedhetik, bizonyára mind
kettőre nyomasztó hatással van az. A mennyire kelle
mes lenne reájok nézve az utazás, ha mint jóbarátok 
utaznának, ép oly kínos a helyzetük, miután nem egyez
nek meg egymással. De mennyivel rosszabb az, ha a 
hitestársak az élet ösvényén együtt járnak-kelnek, de 
nincs közöttük békeség! Ilyenkor az élet teherré válik.

Legyen bár a szoba még olyan díszes, ha hideg, 
fagyos, barátságtalan az. Legyenek bár a hitestársak 
gazdagságuk folytán felmentve az élet mindenféle gond
jaitól s éljenek bár a legnagyobb kényelemben — mit 
ér mindez, ha hidegen s szeretetlenül élnek?

Ellenkezőleg, legyen bár a szoba még oly egyszerű 
— mily kedves, ha tiszta és rendes s ha kellemes me
leg a levegője. Zúgjon bár künn a vihar, a ki e meleg 
szobában ül, nem sokat törődik azzal. Ilyen a házas
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élet is. Virradhat olykor-olykor borús és gondokkal tel
jes nap a hitestársakra is, de van oly kincs birtokuk
ban, mely minden kellemetlenséget elűzni képes. Van 
oly talizmánjuk, mely a legnehezebb órákban is velük
van s ez a szeretet.

Előfordulnak azonban az életben olyan esetek \sr 
midőn a hitestársak, noha szeretik ugyan egymást, de 
egészen ellentétes természettel birnak. a  nagy termé
szetben nem hasonlít egyik ág a másikhoz, egyik levél 
a másik levélhez. Ekként az emberek is különbözők s 
igy a hitestársak is sok esetben ellenkező nézeten van
nak. Éppen azért szükséges a szeretet mellé még egy 
dolog, hogy a béke fel ne bomoljék, nevezetesen az, hogy 
kiki az ő hitestársát „becsülje.” a mint az udvariasság 
arra szolgál, hogy a jó szokások fentartassanak, úgy a 
hitestársak kölcsönös becsülésének az a célja, hogy a 
szeretet közöttük meg ne zavartassák.

De joggal mondja Luther: „Af Ur Istent mindenek 
fölött féljük és szeressük, s kiki az ő hitestársát szeresse 
és becsülje.“ A ki házat akar építeni, bölcsen cselek
szik, ha szilárd alapra építi azt. Az istentélelem és isten- 
szeretet legyen az az alap, a melyen a hitestársak sze- 
retete és hűsége nyugszik, „uh boldog az a ház, hol a 
férj és feleség egy szeretetben, a te szeretetedben egyet
értők.”

Legyen bár egyenletes meleg a szobában, mégis 
mily kedves, ha a nap sugarai is besütnek oda. Ural
kodjon bár â szeretet és hűség a házaséletben, a leg
jobb mégis Istennek áldása.

V ll - ik  parancsolat.
Ne lopj.
Mit tesz ez? Hogy m i a? Úr Istent mindenek fö

lött féljük és szeressük, felebarátunk pénzét vagy vagyo
nát el ne vegyük, se hamis áru vagy csalárd kereskedés 
által magunkévá ne tegyük: hanem a\on legyünk, hogy 
a\ ö javai megtartassanak és gyarapodjanak.

„Felebarátunk pénzét vagy vagyonát el ne vegyük.”
Vannak emberek, kik erőszakosan is készek ezt 

megcselekedni, pl. a gyilkosok az irgalmas samaritánus-
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ról szóló példázatban (rablók), vagy titkon (tolvajok) 
avagy a törvény palástja alatt (pl. az uzsorások), vagy 
akként, hogy ők maguk nem lopnak ugyan, de a lopott 
dolgot eladják -vagy elrejtik, (orgazda) vagy úgy, hogy 
a talált tárgyat megtartják.

Mindez alapjában véve bűnös kereset. Nyernek 
ugyan valamit általa, de annál több jót elvesztenek. Mit 
sem érő üveggolyót nyernek, de egy értékes drága
gyöngyöt elveszejtenek; pénzt és anyagi javakat nyer
nek, de a jó  lelkiismeretet elveszítik.

Vannak betegségek, melyek egy ideig szünetelnek, 
de az első alkalommal ismét kitör a fájdalom. A rósz 
lelkiismeret is egy betegség s olykor-olykor úgy látszik, 
mintha elmúlt volna már. Ámde nem úgy van, mert a 
legkisebb alkalommal újra érezteti jelenlétét. Es sok 
ilyen alkalom adja elő magát az életben. A tolvajnak 
egy újság kerül kezébe s magához hasonlókról olvas 
abban vagy résztvesz egy mulatságon, hol magához ha
sonlókról hall beszélni s újra megjelennek a fájdalmak 
s jelzik, hogy a betegség nem múlt még el.

A jó leikiismerettel eltűnik a szivnek békéje is. 
Előfordul, hogy néha valami tárgy fúródik be az em
ber testébe: golyó, vasszilánk, szálka. Egy ideig nyu
godtan tűrjük ugyan, mert fájdalmat nem okoz, de csak
hamar jelentkeznek a fájdalmak s végtére is gyűlni kezd 
testünk azon része s nincs békességünk addig, inig a 
befuródott tárgyat ki nem vesszük. A csalárd úton-mó- 
don szerzett vagyon is ilyesféle tárgy s a léleknek nincs 
addig nyugta, mig magánál tartja az ember azt.

A jó lelkiismerettel még más is elvésf, a becsület, 
mert igaza van a közmondásnak : A ki elvesztette be
csületét, mindenét elveszitette az.

Vannak mérgek, melyek a tagokat megbénítva 
ölnek. S van olyan méreg is, mely a lelket megbénítva 
öli meg s ezt elvesztett becsületnek nevezik.

De hogyan is lehet valaki olyan oktalan, hogy fe
lebarátjának pénzét vagy egvébb javait eltulajdonítja! 
Gondoljunk csak a veszélyre, melvlyel az jár, a szé
gyenre, a lelkiismeret furdalására, Istennek büntetésére. 
Persze józan észszel senki sem követ el ilyen ostobasá
got, csakis ha már a szerencsétlennek esze régóta bőm-



lik. Senki sem lesz egyszerre rablóvá, tolvajjá stb. a 
legnagyobb bajnak kicsiny a kezdete. Felette óvakodjál 
a legkisebb, legcsekélyebb botlástól is. A ki mocsárba 
esett, igyekszik, hogy hamarosan kivergődjék abból, 
mert különben könnyen belemerül egészen. Erről 
azonban részletesebben szólunk a 9. és 10. parancsolatnál.

Még egy más tisztességtelen keresetet is elitéi 
Luther a 7-ik par. magyarázatánál:

„Hamis árú vagy csalárd kereskedés által magun
kévá ne tegyük" felebarátunk pénzét vagy vagyonát.

Az ilyen keresetet csalásnak nevezzük, s mily köny- 
nyen beszélnek erről sokszor az életben. Vannak em
berek, a kik magától értetődőnek tartják azt, hogy csal
janak. Azt hiszik, hogy ez az üzlettel együtt járó dolog. 
De hát kisebb bűn-e azért a csalás? Ha a csúnya fol
tot nem látjuk is a sötétben a ruhán, azért csak nem 
tiszta a ruha. Ha az elvetemült emberek semmi külö
nös bűnt nem látnak is a csalásban, azért csak rút és 
utálatos mesterség az.

Az ily tisztességtelen kereset helyett tisztességes, 
becsületes szerzeményre törekedjünk. Ez vezet arra, a 
mit Luther magyarázata követel, hogy t. i.

„azon legyünk, hogy az ő javai megtartassanak és 
gyarapodjanak“.

Ha ezt szivünkbe véssük bölcsen vagyon, ha bí
runk valamivel, vagy adhatunk valamit és ezt a munka 
által érhetjük el.

A ki henyél, annak nehéz dolga van. Annak a ku
tyának, mely lomhán heverész háza előtt, minden vak- 
kanás nehezére esik, mig a vadászkutya erről mit sem 
tud.

Akkor legkönnyebb a dolog, ha jó kedvvel csinál
juk. A vadászok könnyen elviselik a fáradalmakat, mert 
örömüket találják a vadászatban.

Azonban akár örömest végezzük, akár nem, leg
helyesebb, ha azonnal elvégezzük a munkát. Miért emel
getnek a terhet még órák hosszat, mikor mindjárt is 
lerázhatjuk vállainkrúí ? Sok gondtól szabadul az meg, 
ki a kellő időben elvégzi dolgát. A ki a kabátját meg 
nem foltozza idejekorán, sok hiábavaló munkát végez 
később.
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Ép azért használjuk fel a legelső alkalmat a mun
kálkodásra. Mihely fújni kezd a szél, a molnár azonnal 
elindítja a szélmalmot. Mihelyt kedvező az idő, hozzáfog 
az arató az aratáshoz. Ekként járjunk el minden teen
dőnkkel.

De ha teljes buzgalommal végezzük is dolgainkat, 
-vigyázzunk, hogy okosan végezzük azokat, vagyis sokat 
ne akarjunk egyszerre teljesíteni. A ki lábát mindjárt a 
létra legfelső fokára akarná tenni, az sohasem jut fel 
oda. A ki földjét föl akarja szántani, egyik barázdát a 
másik után kell sorba szántania.

De sokfelé se kapadozzunk. 11a a napsugarakat 
egy helyre összpontosítjuk : tüzet fog az. A ki egy mun
kához teljes erejéből fog, annak a munkának van is az
után látszatja.

Jó kedvvel dolgozzunk. Ha valamely munkánk nem 
sikerül, a hibát mindjárt önmagunkban keressük. Ezt a 
legtöbben elfelejtik megcselekedni. A ki nem tud Írni, 
az leócsárolja a tollat és a papirt; a ki nem tud aratni, 
a kaszát okolja érte.

Állhatatosan munkálkodjunk. Ha igyen nem akar 
sikerülni munkánk, próbáljuk meg más módon. Ha 
a kulcsát elveszített zárat nem tudjuk kinyitni az 
első kulcscsal, megpróbáljuk a másodikkal, meg a har
madikkal.

Nem arra kell néznünk, milyen a dolog. Egy be-̂  
csületes munka se tisztességtelen. A fűszál nem ötlik 
úgy szemünkbe mint a vadvirág, pedig minden egyes 
fűszál hozzájárul a mező diszéhez. Minden egyes épület
ben vannak értékesebb és kevésbé értékes kövek, de 
azért mindegyiknek meg van a maga fontos helye. így 
az emberek között is az egyik kiválóbb, mint a másik, 
de azért mindegyiknek meg van a maga különös fel
adata.

Egyes épületekben sok lámpa van, egész egyszerű 
a pitvarban, jobb a konyhában, még jobb a lakószobá
ban s minél díszesebb a szoba, annál drágább lámpát 
vesznek belé. De a tulajdonképeni cél azért még sem 
az, hogy a lámpa vájjon nagyon cifra-e vagy nem. El
lenkezőleg az a főcél, hogy a helyiséget, a melybe he
lyezték, jól megvilágítsa. Igyen az emberek között is
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sokféle rangfokozat van, de nem ezen fordul meg min
den. A fődolog az, hogy mindegyik megtegye a maga 
kötelességét s megállja helyét emberül.

Ha pedig megáldja Isten munkánkat, úgy mi is 
áldást hintsünk szerteszét azzal, a mivel Isten megaján
dékozott bennünket. Ne irigykedjünk felebarátainkra,
,,hanem a\on legyünk, hogy javai megtartassanak és gya
rapodjanak

Törekszik ugyan enyhíteni az állam és az egyház is a 
nyomort (felsorolása az állami jótékony intézkedéseknek, 
abelmissió stb.) de ez magában véve még nem elegendő. 
Nekünk édes mindnyájunknak közre kell munkálkod
nunk. hogy a hol csak tehetjük, felebarátainkon segít
sünk.

A ki valamely alapítványt létesít, azt akarja, hogy 
pénze egy bizonyos jótékonycélfa fordittassék. Ekként 
Isten is javainkat és vagyonúnkat csak ránk bízta, hogy 
avval jótékonyságot gyakoroljunk, — Isten mindenkoron 
meghallgatja kérésieket, mi talán csak nem zárjuk be 
hát füleinket, ha olykor-olykor könyörgő szavak hang
zanak felénk?

Hogy a keresztyénnek fáradnia kell, hogy feleba
rátján segítsen, önmagától értetik ; ámde gondolkodnia 
kell azon is, miként tegye azt. Jótékonyságot akarsz 
gyakorolni, örömest cselekedjed. Ki rontaná el mérges 
cseppekkel az enyhítő italt, mit a szomjuhozónak nyújt?

Jótékonyságot akarsz gyakorolni, dobszó nélkül cse- 
lekedd. Legszebb a rózsa akkor, ha csak félig van ki
nyílva. Ha kinyílt egészen, vágd le, szépségét félig-med
dig úgyis elvesztette már s a hervadó virág a törzsnek 
sok nedvét elszívja. Ha jó tettet cselekedtél, felejtsd el; 
különben odavan annak jutalma.

Áldást hinthet mindenki, gazdag és szegény : az 
erős fény nagy helyiséget világosit meg, a gyengébb 
fény elég kisebb helyiségnek is.

Ila önmagadban nem sokra mégy, munkálkodjál^ 
másokkal együtt közösen : sok apró kis gyertya nagy
termet is megvilágosit.

V lI I - ik  paran cso la t.
Ne mondj a te felebarátod ellen hamis tanúságot.
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Mit tesz ez? Hogy mi a\ Ur Istent mindenek fölött 
féljük és szeressük, felebarátunkat hazugságba ne kever
jü k , el ne áruljuk, ne kisebbítsük, se rágalommal ne il
lessük, hanem öt mentsük, gondoljunk és szóljunk jó t fe
löle, mindeneket jóra magyarázván.”

„Felebarátunkat hazugságba ne keverjük."
A tiszta arany megtartja fényességét; a hamis ék

szer is fénylik, de előbb-utóbb osak kitűnik, hogy ha
mis az. Az igazság megmarad, a hazugság csak kisül. 
(Heródes a napkeleti bölcseknek álnokul hazudik, ámde 
Isten szándékát meghiúsítja.)

„El ne áruljuk." Doeg — Abinelech, Judás — Jézus.
,,Ne kisebbítsük, se rágalommal ne illessük."
Rút dolog biztos rejtekhelyről kövekkel megdobálni 

a mit sem sejtő vándort. A tolvaj utálatos teremtés, de 
a rágalmazó még sokkalta utálatosabb.

Másoknak elitélése is csúnya dolog. Egy pár rod- 
hadó almáért nem vágjuk ki a fát. Egyes gyengeségei
ért ne ítéljük el az embert.

A helyett, hogy másokat ócsároljunk, vizsgáljuk 
meg önmagunkat. Szombat este szokták az emberek az 
utcát felseperni, még pedig mindenki a maga háza ele
jét, De hát miért nem seper az ember a más háza előtt 
is ? Mert elég dolgot ád a saját magáé. Helyesen va
gyon ! — éppen azért söpörjön csak mindenki a maga 
háza előtt.

Felebarátunkat rágalommal ne illessük, „hanem öt 
mentsük, gondoljunk és szóljunk jó t felöle, mindeneket 
jóra magyarázván."

,,Őt mentsük.” Ha észrevesszük, hogy valaki tüzet 
szit, mely veszélyt okozhat, nem szabad elmennünk 
mellette igyen okoskodván: ,,Hiszen nem én szítom azt.” 
— Nem ! — kötelességünk a bajnak elejét venni. A ki 
másokat rágalommal illet, egyben tüzet is éleszt és pe
dig veszélyeset, már pedig nekünk kötelességünk, a 
gonosznak ellene állani.

Az pedig, a ki a rágalmakat örömmel hallgatja 
vagy még helyesli is, hasonlít ahhoz az emberhez, a ki 
a pusztító tüzet látva rozsét és fahasábokat dobál belé.

Menteni keresztyéni kötelesség és pedig nem is 
oly nehéz kötelesség.
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Ha a békák alkonyban elkezdenek brekegni, csak 
gyertyát gyújtsunk, rögvest elhallgatnak: a ki hallja a 
rágalmazást és van bátorsága világot gyújtani vagyis az 
istentelen beszédet istenes szavakkal legyőzni, az a rá
galmazást csakhamar elnémítja.

Nekünk felebarátainkat mentenünk kell, — ezzel 
azonban nincs az mondva, hogy a bűnt, a vétket pa
lástoljuk. Ez hamis tanúság volna, már pedig nekünk 
felebarátunk ellen hamis tanúságot mondanunk nem 
szabad. Ott pediglen, hol embertársunk gyengéiről jó 
indulattal beszélgetnek, jó tulajdonait is kiemelhetjük, 
szólhatunk jót felöle, mindeneket jóra magyarázván.

Általában embertársaink hibái mellett ne feledkez
zünk meg jó tulajdonságaikról sem. Ha feljutottunk a 
hegynek csúcsára s gyönyörű völgy tárul el lábaink 
alatt, ott a távolban erdők koszorúzta bércek s minden
féle szemet gyönyörködtető mezők, földekés erdők válta
koznak, ki törődik akkor a kőtörmelékkel, mely a kö
zelben hever! Rossz bizonvitvánv volna az. De ekként 
rossz bizonyítvány az is, ha valaki másnál mindig csak 
a rossz tulajdonokat fedezi fel, de a jót soha meg nem 
látja.

A Jeruzsálem előtti úton egykor egy döglött kutya 
hevert. Mindenki látott rajta valami csúnyát. Az egyik a 
sovány jószág oldalbordáit olvasta meg, a másik bozon
tos szőrét ócsárolta, a harmadik sovány csontjait. Ismét 
egy másik szidta a szomszédot, ki a dögöt, mely meg
rontja a levegőt, nem takarítja el az útról. Jézus is oda 
jött, nézi a kutyát, megáll s igyen szól: „Mint gyön
gyök, oly szépek fogai.” Úgy mi is ismerjük el a jót, a 
hol csak látjuk.

3



IX - ik  p a ra n cso la t.

Ne kívánjad a te felebarátodnak házát.

Mit tesz ez2 Hogy m i Ur Istent mindenek fe
lett féljük és szeressük, felebarátunk há^a és öröksége 
után álnoksággal ne törekedjünk, se a$ igazság syine alatt 
el ne sajátítsuk, hanem segedelmére legyünk, hogy azokat 
meg is tarthassa.

A kilencedik parancsolat nyilvánvalóan bennfoglal- 
tatik már a hetedikben. Mert a mi keresztyén elveink 
nem csupán a bűnös tettet és beszédet Ítélik el, hanem 
a bűnös kívánságot is. Hasonlítsd össze a magyarázat
tal, mit Jézus az egyes parancsolatok mellé adott (Máté 
5, 21—48.) — Luther a kilencedik parancsolat magya
rázatában, a felebarátaink java utáni azon törekvésre 
irányítja figyelmünket, mely a jogosság látszatába bur
kolódzik.

E látszólag jámbor kívánság különösen veszélyes. 
Vannak egyes vidéken területek, melyek szép mezők
nek látszanak, de a ki rálép, csakhamar belesüpped, 
mert mocsaras talaj az. A szép lelület csak csalfa lát
szat s jaj az embernek, ki bele merül. Így a mi lelki 
életünkben is vannak veszélyes utak, melyek látszólag 
igazaknak és jámboroknak tűnnek fel, de jaj annak az 
embernek, ki erre az útra téved; egy ideig csak jól 
megy dolga, oh de annál biztosabban bekövetkezik a 
veszedelem.

A ki a látszólagos jogosság és jámborság palástját 
ölti magára, az egyideig elámithatja ugyan az embere
ket, de végezetre mégis csak felismerik a csalót. Ha-
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gyogjon bár a hamis ékszer még oly szemkápráztatón, 
idővel csak kitűnik annak hamis volta.

Ám sikerüljön bár az ámitónak egész életén át 
elvakitani az embereket, — a büntetés azért csak nem 
marad el: az emberek csak a külsőt látják, Isten azon
ban a szívbe lát.



Ne kívánjad a te felebarátodnak feleségét, se szol
gáját, se szolgálóját, se marháját, semmijét, a mi az övé.

Mit tesz ez ? Hogy m i a\ Ur Istent mindenek felett 
féljük és szeressük, felebarátunknak feleségét, cselédjét, 
vagy marháját el ne idegenitsük vagy erőszakkal el ne 
vonjuk, hanem azokat intsük és buzdítsuk, hogy nála 
megmaradjanak és kötelességüket teljesítsék.

A ki az ő felebarátjának feleségét elvonja, vétkezik 
a hatodik parancsolat ellen ; a ki felebarátjának cseléd
jét elvonja vagy marháját elidegeníti, avagy erőszakkal 
elvonja, az vétkezik a hetedik parancsolat ellen (talán 
a nyolczadik ellen is). — A fősúly itten is, miként a 
kilenczedik parancsolatnál, azon titkos, ál nők eljárásra 

. van fektetve, mely felebarátjának ártani akar.
Ezen alattomos eljárás felette nagy gonoszság. Olyan 

utálatos ez, mintha valaki másnak búzájába konkolyt 
szór s kárörvendve lesi, hogy nyomja el a konkoly a 
jó magból kelt búzát.

Annál szebb ama parancsolat, mely lelkünkre köti 
„hanem azokat buzdítsuk, hogy nála maradjanak és kö
telességüket teljesítsék.“

Egy nő jött egykor egy férfihez s panaszolkodott, 
hogy férje nem szívélyes irányában, elannyira, hogy 
nem sokáig bírja ki vele. S ezen kérdést tévé : „Mit 
gondol uram, mi tévő legyek ?“ A felelet igyen hang
zott : „Hát én csak a’ mondó vagyok, menjen haza és 
legyen figyelmesebb feleség vele szemben, akkor aztán 
ő is szívélyes férj lesz önnel szemben“. (Kolbe).

X -ik  paran cso la t.

J



Mindkét utolsó parancsolatnak közös célja az, hogy 
még egyszer határozottan kerülésére intsen a gonosz 
kívánságnak, mint a gonoszság forrásának, mert hiszen 
mindkettő eme szavakkal kezdődik: „Ne kívánjad !“ 
Ezen határozott intés felette fontos, mert a gonosz kí
vánság egy titkos hatalom, mely még a legjobb embert 
is próbára teszi, lelkünket körülhálózza s oda vezet, a 
hová menni nem akarunk. (Róm. 7, 18—24.)

Az ősrégi időben hitték az emberek, hogy a járat
lan rengeteg erdőségeiben vannak varázshelyek és meg
átkozott terek. Jaj volt a szerencsétlennek, ki ide jutott, 
elbűvöltetek, megragadtatott s nem tudott többé kijönni. 
Mi tudjuk, hogy ez babonaság, ámde azért mély igaz
ság rejlik benne. Mi is ismerünk varázshelyeket, melyek 
a mi lelkünket fogva tartják, s ezek a rossz, gonosz kí
vánságok. (Példák felemi ité.se : kincs vágy, zsugoriság, ré
szegség, játékszenvedély stb.)

Ha a falevelet az örvényhez sodorja a viz, a torgó 
árhoz lassan közéig. Egy szélroham elég volna, hogy 
ekkor a kanyargó örvénytől eltérítse. De ha minél to
vább az örvényben marad, a forgó ár annál jobban ha
talmába keriti s mindig szűkebb-szűkebb körbe kerül, 
mig végié az örvényben teljesen elmerül. A gonosz kí
vánság képét tünteti fel e hasonlat, melyek mindig szű- 
kebb-szűkebb körbe csalnak bennünket s mindig heves
sebben ragadnak magukkal, miglen elannyira erőtlenek 
leszünk, hogy többé a bűntől meg nem menekülhetünk.

íme látjuk, mi a gonosz kívánság eredménye. Ha 
szelíden kezdődik is, hatalma rohamosan nő. A ki egy 
fatörzset széthasítani akar, először kisebb éket hasz
nál, azután mindig nagyobbat.

A sündisznó kiéhezve és dideregve a tengeri nyú- 
lakhoz ment, bebocsátást kérve. Ezek megsajnálták sze
gény társukat és beengedték. Azonban alig hogy bebújt, 
követelőzni és szemtelenkedni kezdett, s a nyulakat ki
űzte házaikból. Igyen cselekszenek a gonosz kívánságok 
is. Szelíden és hízelegve közelednek, a mint azonban 
tért engedünk nekik, rögtön elkezdenek otthoniasan ren
delkezni.

A IX -ik  és X - ik  p a ra n c so la t összefoglalása.
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Hogyan szadadulhatunk tehát a gonosz kívánságok elől?
1. Isten segítségével. — Midőn Lutheri, barátja fi

gyelmeztette, hogy elvetemült ember leskelődik utána, 
hogy alattomos módon megölhesse, e gonosz embernek 
képét sikerült megszereznie s annak segélyével ez el
lenséget minden egyes alkalommal ép a veszélyes pilla
natban felismerte s igy védekezhetett ellene. Igven lesel
kedik utánunk a mi ellenségünk, a bűn, szünetlenül s 
ez ellenség annál veszedelmesebb reánk nézve, mert a 
legkülönfélébb alakban közeledik hozzánk. Ezért adott 
nekünk Istenünk egy hű barátot, ki megőriz bennünket 
az ellenségtől s ez : a lelkiismeret. S hogy ezen mi el
lenségünket a legkülönfélébb alakban is felismerjük, Is
ten képeket adott számunkra. Ismerjük ezen képeket, a 
bibliai történetek azok, pl, Káin, Jákob, József testvérei
nek története, az aranyborjú, Saul, Dávid, Absolon stb.

2. Ámde nekünk önmagunknak is közre kell mun
kálkodnunk, hogy a gonosz kívánságok tőréből megme
nekülhessünk,

a) vigyázok legyünk. Ha tudjuk, hogy utunkon ár
kok, gödrök és egyébb veszélyes helyek vannak, óva
tosan fogunk menni, hogy baj ne érjen bennünket. Meny
nyivel inkább kell vigyáznunk, ha lelkünk forog ve
szélyben.

b) A gonosz kívánságoknak mindjárt kezdetben 
útját kel! államink. A folyónak forrásánál könnyen átgá
zolhatunk, lejebb mindig nehezebb lesz az. Az okos em
ber a tüzet idejekorán kioltja, minél jobban lángol, an
nál tehetetlenebbek leszünk vele szemben. A gátakat 
azonnal kijavítják, mert különben veszélyes gátszakadás 
következhet be. Egyes gonosz betegségeknek a jó táp
lálkozás és a szabad levegőn való mozgás által elejét 
vehetjük. A gonosz kívánságnak jámbor áhitatosság és 
komoly munkálkodás által elejét vághatjuk.

ej Minél nanyobb a kisértés, annál szükségesebb 
az imádkozás. Minél jobban sarkalták a vak Bartimünst 
hogy hallgasson, az annál hangosabban kiáltott. A kísér
tésekkel való küzdelem közepette is érvényesül ezen 
igazság : ,,Hivj engemet segítségül a te nvomoruságod- 
nak idején és én megszabadítalak tégedet és te dicsőí
tesz engem et!”



B E F E J E Z É S.

M it m ond Isten m indezen paran cso la tokra  nézve?

Mindezen parancsolatokra nézve azt mondja Isten : 
Én vagyok a te Jehova Istened, erős, bosszúálló, ki 
megbüntetem az atyák vétkeit a fiákban harmad és ne
gyed nemzedékig azokban, a kik gyűlölnek engemet; 
de irgalmasságot cselekszem ezer nemzedékig azokkal, 
a kik szeretnek engemet és az én parancsolataimat 
megtartják.

Mit tesz ez? Isten a ^a l fenyeget, hogy megbünteti 
mindazokat, kik c\cn parancsolatokat áthágják, miért is 
félnünk kell az <"> haragjától s nem cselekednünk semmit 
se ezen parancsolatok ellen. De másrészről kegyelmet és 
mindenjót igér azoknak, kik ezen parancsolatokat meg
tartják: miért is szeressük öt, bi?znnk ö benne és éljünk 
örömest az ö parancsolatai szerint.

„Eli vagyok a te Jehova Istened, erős bosszúálló*' 
t. i. a ki az ő parancsait komolyan veszi.

lia a fejedelem népének törvényt ad, úgy arra 
kell törekednie, hogy azt kövessék is. Különben tekin
télye csorbát szenvedne. Természetes, hogy Isten is azt 
követeli, hogy törvényei szerint éljünk.

Istennek akarata kettőben nyilvánul: a büntetésben 
és a jutalomban.

a) A büntetésben. Isten kinyilvánítja, hogy megbün
teti mindazokat, kik parancsait áthágják.

A ki a komoly intés dacára mérges bogyót eszik, 
nem csodálkozhat, ha heves fájdalmak rohanják meg. A 
ki a komoly intés dacára cselekeszi azt, mit Isten megtil
tott, el kell szenvednie a szomorú következményeket
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is. Ámde mindez annál keserűbb, mert Isten ,,megbün
teti az atyák vétkeit a fiákban harmad és negyed nem
zedékig.”

Vannak betegségek, a melyek nemcsak átragadhat
nak a környezetre, hanem örökölhetek is — a harma
dik és negyedik nemzedékig. A bűnnek is ily átkos kö
vetkezményei vannak és pedig nemcsak a bűnös kör
nyezetére, hanem a későbbi nemzedékre is.

Ha követ dobunk a vizbe, nemcsak azon viz jő 
mozgásba, melyet a csapás ért, hanem, mint a hullám
gyűrűk mutatják, messze egész körben. E példa mutatja, 
hogy a bűn mily ártalmas hatással van a környezetre.

Ha valaki felzavarja a forrás vizét, úgy nem csak 
ott lesz az zavaros, a hol cselekeszi, hanem lejebb is, 
jódarabon. Jgyen hoz a bűn romlást az utódokra is, ha
tással van „a fiákban harmad és negyed nemzedékig.”

Az éppen a legborzasztóbb a bűnnél, hogy nem
csak maga körül, hanem messze, hosszú időre is átkos 
hatást gyakorol’ és aztán minél nagyobb a kár, mit elő
idéz, annál nagyobb Isten haragja. Ainde ne a bünte
téstől való félelem, hanem az igazi, gyermeki félelem 
(lásd 1-ső par.) tartson vissza bennünket Isten paran
csainak áthágásától.

Isten akarata nyilvánul:
b) a jutalmazásban. ,,De másrészről kegyelmet és 

minden jót igér azoknak, kik ezen parancsolatokat meg
tartják : miért is szeressük őt, bizzunk ő benne és él
jünk örömest az ő parancsolatai szerint.”

Minél nagyobb a jutalom, a munkások annál job
ban igyekszenek az időt felhasználni. Mennyivel inkább 
kell, hogy ösztönözzön bennünket Istennek Ígérete (ke
gyelem és minden jó !), hogy parancsolatait megtartsuk. 
Természetesen sokkal inkább ösztönözzön azonban ben
nünket az Isten iránti szeretet akaratának teljesítésére. 
A ki igyen szeret, annak a legszebb Ígéret adatott:

„De irgalmasságot cselekszem ezer nemzedékig 
azokkal, a kik szeretnek engemet és az én parancsola
taimat megtartják."

Bizonyára szép, boldogító érzelem, egy szegény 
felebarátunknak örömöt szereznünk, oh de mennyivel
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fenségesebb eme gondolat: „A mi jót cselekszem, az 
áldás leend az egész későbbi nemzedékre!”

A buzaszem, mit a földbe vetünk, teljes kalásszá 
fejlődik s százszoros gyümölcsöt terem, és a kalász sok 
magja egyenkint ismét gyümölcsöt hoz stb. Mily bő ter
mést hoz csak egyetlen magocska i s ! Példáját mutatja 
e hasonlat az istenes beszédnek s a jó tettek áldásának. 
Az áldás kiterjed „ezer nemzedékig”, a messze jövőre.



MÁSODIK RÉSZ.

A  közönséges keresztyén vagy  apostoli hitvallás.

Az első hitágazat. A teremtésről.

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, menny
nek és földnek teremtőjében.

Mit tesz ez ? Hiszem, hogy Isten teremtett engemet, 
minden teremtményekkel egyben, nekem testet és lelket, 
szemet, fü le t s egyébb tagokat, és\t és minden érméket 
adott.

Ezen szavak azt tüntetik fel, a mit Isten velünk 
cselekedett.

Ha feltekintünk a csillagos égre, olykor-olykor az 
aggódásnak érzete fog el bennünket. Oly kicsinynek 
érezzük magunkat a végtelen nagy világmindenségben. 
Hogyan gondolhat velünk, parányi teremtményeivel az, 
a ki a millió és milliárd csillagok pályáját vezérli? — Mi
dőn azonban másnap reggel a nap feljön s a millió meg 
millió virág a nap fényére és melegére kitárja illatos 
kelyhét, e képben Istennek szeretetét látjuk, ki a legpa" 
rányibb teremtményéről sem feledkezik meg. Ekkor már 
nem tölti el aggságoskodás lelkünket, ha a végtelen vi
lágmindenségre gondolunk, ekkor átérezzük azt, mit 
Luther m ond: „Hiszem, hogy Isten teremtett enge
met . . . ő számon tartja a nagyot, a kicsinyt, a távol



levőt, aszegénynek könnyeit, a csillagok seregét.“ Ne 
csüggedjetek el, ha . . .)

Luther magyarázatának következő szavai arról szól- 
lanak, a mit Isten velünk meg mindig cselekszik,

„s ezeket most is fenntartja, ehhez ruhát és sarut, 
ételt és italt, házat és udvart, feieséget és gyermekeket, 
szántóföldet, barmot és minden jót ád, engem minden
nel naponként bőven ellát, a mi a test és élei táplálá
sára szükséges."

Nem akarjuk hinni, hogy Isten mindennel napon
ként bőven ellát? „Tekintsetek az égi madarakra, mert 
azok nem vetnek, sem aratnak, sem a csűrbe nem ta
karnak, mindazáltal a ti mennyei Atyátok eltartja azo
kat.“ Nemde nem drágábbak vagytok-e ti azoknál ? 
(Máté 0, 2G.) „Vegyétek eszetekbe a mezei liliomokat, 
mi módon növekednek nem munkálkodnak és nem fon
nak : mindazonáltal, mondom néktek, hogy Salamon is 
minden királyi dicsőségében nem öltözött úgy, mint ezek 
közül egy. Ha az Isten a mezőnek füvét, mely ha egy 
nap vagyon, másnap a kemencébe vettetik, igy ruházza: 
nemde nem sokkal inkább-e titeket“ (Máté 6, 28—30).

Hisszük-«;, hogy Isten kérésünket a mindennapi ke
nyérért meghallgatja? „Mert kicsoda ti közűletek az, 
ki az ő fiának követ adjon, ha ő tőle kenyeret kér? Es 
ha halat kér, vájjon kigyót ád-e néki? Ha azért ti go
noszok lévén, a ti fiaitoknak tudtok jó ajándékokat adni^ 
menynyivel inkább a ti mennyei Atyátok ád jókat azok
nak, a kik ő tőle kérik?” (Máté 7, 9—11.) g

Még többet is tesz Isten velünk:
„minden veszedelemtől megoltalmaz s minden go

nosztól megóv és megőriz."
Olykor-olykor úgy látszik ugyan, mintha Isten nem 

oltalmazna meg minden veszedelemtől s nem óvna és 
őrizne meg minden gonosztól, sőt mintha néha-néha
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mindkettőt — a veszedelmet és gonoszt, ő küldené. 
Bizonyára bocsát Isten néha szomorúságot, ám de az 
nem gonosz, hanem ellenkezőleg merő áldás.

1. Isten bocsájt szomorúságot, hogy örömünket ne
velje. Persze nem kellemes a szomorúság s bizonyos, 
hogy mi emberek azt szives örömest elengednénk. Ha 
útközben utolér a vihar, biztos menedék után nézünk. 
Ha hosszú s fárasztó az út, vágyva vágyunk a pihenés 
után. A ki elhagyatva betegágyán sóhajtozik, óhajtva 
sovárog felgyógyulása után. Oly igaz, mit az apostol 
mond: ,. Minden dorgálás pedig most jóllehet nem íáttatik 
örvendetesnek, hanem szomoruságosnak lenni.’' (Zsid. 
12, 11.) Avagy azt hisszük talán, hogy akkor érez
nénk jól magunkat, ha szenvedés soha sem érne ben
nünket? A csupa örömnapokat megunnánk: ,,Semmi se 
oly terhes reánk nézve, mint az örökös derült napok.” 
Mig ellenben a „terhes tietek, derült ünnepek” mondás 
régi igazságot tartalmaz. Csakis a munka után édes a 
nyugalom, s minél nehezebb a munka, annál édesebb a 
pihenés. Minél magasabb a hegy, annál frissítőbb a le
vegő, annál szabadabb a kilátás. Minél zordabb a tél, 
annál kedvesebb a tavasz. Minél nehezebb a szenvedés, 
annál kedvesebb az öröm. A szakadatlan napfényt meg
unnánk, örüljünk, hogy Isten borús napokat is küld ; 
annál jobban örvendünk azután, ha ismét napos idők 
következnek. Az okos háziasszony keserű mandolát ke
ver az édes süteménybe, mert tudja, hogy ezáltal az 
édes annál kellemesebb. Igyen kever Isten szenvedést 
az öröm közé, mert tudja, hogy az öröm ez által annál 
édesebb.

2. Isten szomorúságot bocsát reánk, hogy a bűntől 
és a szégyentől megmentsen. Ha a juhok letérnek a 
rendes útról, a pásztor utánuk küldi kutyáit, — igaz 
ugyan, hogy ezek fájdalmat okoznak a juhoknak, ámde



meg óvják attól, hogy eltévelyedjenek. Jgyen bocsájtja 
Isten a szenvedést. Igaz ugyan, hogy ez nem kedves 
és kellemes reánk nézve, ámde sok ballépéstől meg
ment bennünket.

Robinsont egy hullám dobta ki a sziklára. Fájdal
mat okozott ugyan neki, ámde megmentette. Ekként 
küld Isten szenvedést, hogy a romlástól megmentsen.

8. Isten szomorúságot küld reánk, hogy ö hozzá 
közelítsünk. A legtöbbeket a betegség készté Jézushoz 
menni. Csak midőn a nyomorúság felette nagy vala, tért 
vissza a tékozló fiú atyjához. Reánk is ránk illik eme 
mondás : a nyomorúság tanít imádkozni.

d. Isten szomorúságot küld reánk, hogy a bennünk 
s\unnyadó jó  tulajdonságokat életre keltse. Azt mondják, 
hogy zivataros, viharos éjszakán énekel a csalogány 
legszebben s hogy a ködös-borongós őszkor Írj ák a köl
tők legszebb dalaikat. Nem tapasztalunk-e önmagunknál 
is valamelyes hasonlókat? Közönséges időben hétköz
napi dolgokról szoktunk beszélni, kutyáról, lovakról és 
olyanokról, mik a szomszédban történtek, ám a szo
morú órákban egészen más gondolatokkal foglalkozik a 
lélek, egészen más szavakat rebegnek az ajkak, olya
nokat, mikről a biblia és énekeskönyv beszél. A szo
morú óráknak általában az a rendeltetése, hogy drága 
gyöngyöket hozzon telszinre (a kér. erényeket életre 
keltse) mik különben elrejtve maradnának.

Ha a tenger csendes, egész halom haszontalan 
tárgy úszkál a part mentén: iszap, homok stb. Am ha 
a vihar egész a tengerfenékig felkorbácsolja a vizet, ak
kor láthatók a drágagyöngyök is. így van ez a mi szi
vünkkel is. Ismerjük azon drágagyöngyöket, miket az 
élet viharai felszínre hoznak : buzgó imádság, szent el
határozások.

5. Isten szomorúságot bocsájt reánk, hogy erőnket
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növelje. Az ős germánok gyermekeiket a Rajnába merí
tették, hogy erősítsék, edzék őket. Ekként óhajtja 
Isten is a mi lelkünket egészségessé és erőssé tenni, s 
azért bocsájt reánk olykor ,.nem szeretem napokat“. A 
ki kénytelen szélben s viharban, fagyban s hőségben 
dolgozni, helyzete nem mondható kellemesnek. Ámde 
egészséges leszen s erőssé válik. Ma Isten szomorú na
pokat bocsát reánk, nem kedvesek nekünk, ámde lelkűnk
nek erejét növesztik.

Ekként érijük meg, hogy a szenvedés Istennek ál
dása. Ennek dacára sokan mégis igyen kiáltanak fel 
Illéssel: „Elég immár oh Uram, vedd magadhoz az én 
lelkemet!“ Üli, de a szenvedésnek tovább kell tartania, 
hogy áldást hozhasson.

Az eső, ha lassú cseppekben hull alá, áldástho- 
zóbb, mint a zápor, mely hirtelen elvonul. Sokáig izzik 
az érc a tűzben, mig végre alakot nyer. Ekként Isten 
is sok szomorúsággal illet bennünket s annál többel, 
minél inkább akar jobbítani minket. — A szederindát 
hagyjuk futni, a meddig csak akar, a szöllőtőt azonban 
megmetszük. De igy aztán jobb gyümölcsöt is várunk 
ettől. A szegletkövet jobban megfaragják a házépítésnél 
mint a többi követ, de amannak sokkalta fontosabb is 
a feladata.

De vájjon nem úgy tűnik-e fel néha előttünk, mintha 
Isten felette sokat mérne reánk ? Nem sujtol-e néha a 
fájdalom bennünket elannyira, hogy egészen elcsügge
dünk ? Bizonyára, ámde Isten gondoskodik arról is, hogy 
bátorságunkat újra visszanyerjük. Olyaténképpen áll evvel 
a dolog, mint a mérleggel. Ha ujjunkkal megmozdítjuk 
egyik serpenyőjét, talán egészen lebillen, de ha lebillent, 
újra felemelkedik az ismét.

Gondoskodott arról a jó Isten, hogy a reánk bo- 
csájtott szenvedést elviselhessük. Az építőmester úgy



47

építi a házat, hogy az a vésznek és viharnak is ellent- 
álljon. A ki hajót épít, gondoskodik arról, hogy elég 
erős legyen az a hullámok csapásait kiáltani. Mennyivel 
inkább gondoskodik Isten, hogy a reánk bocsájtott vi
harok között megállhassunk. A kinek sokat kell tűrnie, 
sok erőt ád annak Isten. A ki gépet készít, a gép azon 
részeit, melyek legtöbbet dolgoznak s a legtöbb veszély
nek vannak kitéve, a legerősebb anyagból készíti.

így jutunk el azon végeredményre, hogy Isten min
den egyes emberre azt mér, a mi reá nézve áldás gya
nánt szolgál; ő mindenkire mér keresztet, de oly ke
resztet, melyet elbír hordozni.

Egy ember gonddal s aggodalommal eltelve hajtotta 
álomra fáradt fejét. ,,Miért bocsájtottál reám oly nehéz 
keresztet ‘?u e kérdést intézte Istenhez, s e gondolattal 
ajakán aludt el. Ekkor álmában angyal jelent meg, ki 
őt egy terembe vezette. Nézd e falon levő kereszteket, 
rnondá az angyal, menj s keress ki magadnak közülök 
egyet. Elindult az ember, válogatott köztük, telvette, 
majd meg visszatette őket s így válogatott jó soká. E£yik 
kereszt sem tetszett neki, vagy nagyon nehéz volt, vagy 
vagy nagyon hosszú, vagy a szélei voltak nagyon éle
sek — végre azonban talált egyet. Ezt óhajtom hordozni 
rnondá, ez épp megfelel nekem. Kivitte vállán s vitte 
soká és készséggel, de im, midőn jobban megtekinté, 
látja, hogy hiszen ez az ő tulajdon keresztje, melyet már 
oly régóta hordoz.

Mindebből azt tanulhatjuk meg, hogy Isten felette 
sokat gondol mi velünk. Megadja nekünk mindazt, a 
mire szükségünk van, ő ád örömöt is, szenvedést is, 
oh de a szenvedés is csupa áldás reánk nézve.

isten legjobban tudja, mennyit bírunk el s mi lé
szen áldás nekünk s adja
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„mindezt egyedül az ő atyai, isteni jóvoltából és ir
galmasságából, a nélkül, hogy nekem arra érdemem 
lenne vagy rá méltó volnék".

Úgy vagyon : „Miként könyörül az atya az ő gyer
mekein, úgy könyörül Isten az ötét félőkön,“ Bizony, 
Istentől származik minden áldás s igaz az irás eme 
szava: Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék 
onnét telül vagyon, mely leszáll a világosságoknak Aty
jától (Jakab 1, 17.) Ámde azt kérdezhetné valaki: miért 
kell nekünk azt, a mi az élet fenntartásához a legszük
ségesebb, a mi mindennapi kenyerünket arcánk verej
tékével megkeresnünk ? Nem volna szebb az, ha Isten 
mindezt nekünk megadná a nélkül, hogy mi fáradnánk 
és szorgalmatoskodnánk ? Nem élhetnénk igy e földön 
sokkalta boldogabban ? Nem sokkalta nagyobbak volná
nak-e ekként Istennek adományai ?

Volt egy ember, kinek igen szép kertje volt s fiai 
ép olyan után óhajtoztak. Rögtön előhívták a kertészt 
és sok munkást bocsátottak rendelkezésére, kik elkezd
tek utakat és virágágyakat csinálni, elültettek iákat, bok
rokat és gyönyörű virágtöveket s pár nap múlva kész 

'ett a kert, s teljes díszben pompázott. Meg lett tehát 
okként a gyermekek kívánsága. — Volt egy szegény em
ber is, kinek gyermekei szintén egy kert után sóvá
rogtak. Az atya kijelölt nekik egy darab földet, adott 
nekik ásót, kapát és lapátot, gereblyét és nyesőt s igyen 
szokott liozzájok : csináljatok hát magatoknak kertet. A 
gyermekek kezekbe vették az ásót, kapát és lapátot, ge
reblyét és nyesőt, csináltak utakat és virágágyakat, ül
tettek fákat és bokrokat, virágokat és magvakat s na
ponként kijártak az egész nyáron át s dolgoztak a kert
ben, a mig csak tudtak, ugyan melyiknek lett nagyobb 
öröme a kertben, a gazdag gyermekeinek-e, vagy a
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szegény emberéinek ? Oh bizonyára a szegény ember 
gyermekeinek !

Hálásaknak kell nekünk is lennünk Isten iránt, 
hogy nem mindent rak készen ölünkbe, hanem akként 
cselekszik, mint ama okos atya, hagy bennünket mun
kálkodni s ekként megismerteti velünk eme szavak igaz
ságát: Munka az élet fűszere!

Természetesen a kit úgy visznek fel a hegy tete
jére, sokkal jobb dolga van, mint annak, a ki arcának 
verejtékével jut fel oda. Ámde sokkal nagyobb élveze
tet talál a szép kilátásban s a friss levegőben ott fenn 
az, a ki fáradtsággal jutott oda. Ezenképpen sokkal 
kényelmesebb dolga van annak, ki a földi javak birto
kába fáradalom nélkül jutott, de boldogabbnak érzi ma
gát az, ki megszenvedett azokért. Ha terhes is néha a 
munka s a gondok önsúlyként nehezednek is vállainkra, 
Isten szeretete velünk van, bár ha azt hisszük is, hogy 
eltávozott tőlünk. Ha a nap felhők mögé rejtőzik is, 
csak világit s melegit az. Csakhamar áttör a fellegeken 
s ismét teljes fényben ragyog.

„A nélkül, hogy nekem arra érdemem lenne vagy 
rá méltó volnék.”

Az elkényeztetett gyermek, ki mindent megkap, a 
mit csak kér. bizonyára azt hiszi, hogy ennek igy kell 
lenni, noha igényt arra tulajdonképpen nem tarthat. 
Mi naponként élvezzük Istennek jótéteményeit, vajha 
szüntelen elménkben forgatnánk legalább, hogy mi 
mindezt a nélkül kapjuk, „hogy nekünk arra érdemünk 
lenne, vagy rá méltók volnánk.”

Láttuk 1. hogy Isten mit tett s tesz még mindig 
velünk, 2. hogy mindezt miért cselekszi velünk. Azt 
kérdezzük tehát: Mivel tartozunk ezért őneki? Megadja 
rá a feleletet Luther:

4
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„S mindezekért neki hálával, dicsérettel, szolgálattal 
és engedelmességgel tartozom.”

A ki vetett, aratni is óhajt. Isten szei'etetet vetett, 
azért szeretetet is akar aratni. Ép azért igazságtalan 
dolog, elégedetlennek lenni Istennek mindezen jótétemé
nyeivel szemben.

Az elégedetlenkedők jót nyernek s rosszat adnak, 
úgy tesznek, mint a lovak az itatáskor: csillapítják szom- 
jnkat a tiszta vízzel, aztán patáikkal kapálódznak s ['el
zavarják a vizet. A folyam azonban a tisztátalanságot 
csendesen tovább viszi. Istennek jósága felülmúlja az 
emberek hálátlanságát.

Az igazi szeretetnek és igazi liáladatosságnak is 
kell olykor kevésbé jó időket átélnie. A valódi arany 
megtartja színét akkor is, ha csiszolják. Am ha kiri a 
mit sem érő érc, nagyon rossz jel az már. Ha hálada- 
tosságunk mellett kiki ri az elégedetlenség, nem igazi 
háladatosság az akkor.

Egyesek szoktak naplót vezetni, mibe sok egy
forma dolgot följegyeznek. Legelsőbben is oly naplót 
kellene vezetnünk, melyben Istennek jótéteményeit je
gyeznénk fel. Sok bir is már ilyennel a nélkül, hogy 
tudná t. i. megelégedett hálás szívvel, mely örömest 
gondol Istennek jóságára.

Ha mindazt elgondolom, mit Isten velem tett s 
szünet nélkül tesz, s milyen szeretettel és irgalommal 
cselekeszi mindazt, mily liiven őrködik felettem, hogy 
mindaz mit reám bocsájt, csak javamra válik, akkor 
imád no fii kéll őt teljes szivemből, teljes lelkemből és 
minden c ím b ő l — s ez a hit.

,, Esv tMíló azt kérdezte tanítványaitól: „Mi a hit?' 
Á különféle feleletet adtak, de a tanító egyik
felelettel sáfii volt megelégedve. Ekkor bevezette két
éves ki$ fiacskáját, feltette egy magas szekrény tetejére,

■ m
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aláállott, kiterjeszté karjait s igyen szólt: „Ugorj le !” 
A gyermek nevetve leugrott az atyának karjai közé. 
„íme lássátok” — monda a tanító tanítványainak — „ez 
a h it!” (Kolbe.)

4

4:



M ásodik hitágazat. A m egváltásról.

A második és harmadik hitágazat arról szól, hogy 
Isten szeretete miként gondoskodik lelki életünkről. A 
második: miként váltott meg bennünket a kárhozattól; 
a harm adik: miként vezérel az üdvösségre.

Megjegyzés. A második hitágazatnak s nevezetesen 
a lutheri magyarázatnak azon szavai, melyek Jézus 
Krisztus lényéről és élettörténetéről szólanak, hasonla
tokban való tárgyalása, könnyen érthető okokból nem 
alkalmasak, azért hagyattak itt figyelmen kivül.

„Ki engem elveszett és elkárhozott embert megvál
tott."

Hogy ezen szavakat miként kell értelmeznünk, leg
jobban megértjük példák álak

a) Képek az elveszett és elkárhozott emberekről.
Nézd a szerencsétlent, ki a mélységbe \uhant s nem 

tud onnan kiszabadulni. Nézd a koldust, ki betegen és 
nyomorultan az országúton fekszik s nem tud tovább 
menni. Nézd az eiepedtet ki erőtlenül földre rogy s 
hiába tekint üditö forrás után. Nézd a rabot, ki bilincsbe 
verve s szabadság után eped. Nézd a szegény bűnöst 
a vádlottak padján, mily remegve várja a\ Ítéletet. Nézd 
Káint, mint bolyong és Júdást, ki szörnyű gondolataitól 
megőrjítve fut, hogy megsemmisítse életét.

Ámde Isten nem akarja a bűnösnek halálát, hanem 
hogy az megtérjen és éljen, azt akarja, hogy mindnyá
jan eljussanak az igazságnak ismeretére. S e szeretetet 
is csak képek által vagyunk képesek elgondolni.



b) Képek Istennek könyörülő szeretetéröl.
Nézd az asszonyt, ki az elveszett drakhmát keresi. 

Nézd a pásztort, ki semmi fáradtságot nem kiméi, hogy 
az elveszett juhot megtalálja. Nézd az atyát, ki fiát várja 
s a visszatérő elé siet. (Luk. 15.)

c) Képek Krisztusnak irántunk való szeretetéröl.
Azt mondja a hagyomány, hogy a hajdankorban 

Róma piacán a földrengés egy hatalmas mélységet tá
masztott, mely a piacot két részre választotta, úgy, hogy 
a lakosok egymással nem közlekedhettek. Persze ez 
roppant nagy baj volt s kutattak is a sibylla-könvvek- 
ben, miként szabadulhatnának meg ettől. Ezek azt a 
választ adták, hogy a legjobbat, mit Róma bir, bele kell 
dobni a tátongó mélységbe, s akkor az összezáródik. 
Sietve keresék e legjobbat s a drágaságok egész halma
zát veték a mélybe, de mindhiába. De ime egy napon, 
midőn ismét tanácstalanul álldogáltak a piacon, hirtelen 
ott terem egy lovag s igyen kiált: „Rómaiak! tudjátok-e 
mi az a legjobb, mit Róma bir ? Ez a vitézség!” Szólt, 
megsarkantyuzta lovát s eltűnt a szédítő mélységben, 
iákkor, — mondja a hagyomány — összezárult a mély
ség s Róma megszabadult a nagy csapástól.

Azt mondják Winkelried Arnoldról, hogy a Sem
pach melletti csatában az osztrák katonák szúrásra 
emelt lándzsáit összenyalábolva mellébe döfte s igy nyi
tott utat körülzárt honfitársainak.

Katonák a haza védelmében hősi halált halnak, 
hogy a honban béke viruljon.

Az anyák beteg gyermekeiket ápolják s a gond el
feledted velők önnön egészségűket.

A gyertya, mely másoknak világit, önmagát emészti.
„Minden bűntől, a haláltól s az ördögnek hatalmá

tól megszabadított'4.
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Ezen szavak mutatják ama nagy veszedelmet, mitől 
Krisztus bennünket megszabadított.

Minél veszélyesebb a betegség, annál liálásabbak 
vagyunk az orvos iránt, ki abból kigyógyitott. Mily há
lásaknak kell nekünk lennünk Üdvözítőnk iránt, ki ben
nünket minden bűntől, a haláltól és az ördögnek hatal
mából megszabadított!

Ha valaki visszahozza nagy summa pénzünket, mit 
mi elvesztettünk, bizonyára hálásak vagyunk vele szem
ben ; ha valaki megmenti életünket, mit mi már elve
szettnek hivénk, kötelességünknek tartjuk egész életün
kön át hálával viseltetni irányában, hogyan felejtkezhet
nénk meg tehát Üdvözítőnkről, ki lelkünket mentette 
meg a kárhozattól ?

„Nem aranynyal, sem ezüsttel, hanem az ö szent 
és drága vérével, az ő ártatlan szenvedésével és halá
lával".

Ezen szavak mutatják ama nagy áldazatot, mit 
Krisztus m i érettünk hozott.

Ki a parton állva menti meg a vizbefulót, bizonyára 
nagy hálára érdemes, ám a ki ezt élte veszélyeztetésé
vel teszi, annál nagyobb hálára méltó, minél nagyobb 
vala a veszély. Mennyire hálásaknak keil nekünk len
nünk Krisztus iránt, ki megszabadított bennünket „nem 
aranynyal sem ezüsttel, hanem az ő szent és drága vé
rével, az <") ártatlan szenvedésével és halálával.“

Annyival nagyobbnak kell lenni a mi hálánknak, 
mert hisz meg kell gondolnunk, hogy mily kevéssé va
gyunk mi méltók a megszabadításra s mily magasan mi 
felettünk áll a mi Szabaditónk.

„Ha egy fejedelem a vesztőhelyre menve, a go
nosztevő bilincseit önmagára rakatná s a helyett szen
vedne, a valóságban e tény csodálatra méltó tett volna.
E tény az egész világtörténelemben meglenne örökítve,

i i .. . v-JiiftliL



s mint a hősi könyörületnek bámulandó példája em lí
tetnék. S a mi Ur Jézusunk ugyanezt, sőt ennél mérhe
tetlenül többet tett mindazokért, kik nemcsak gonosz
tevők, hanem ellenségei valának az ő trónjának és sze
mélyének“. (Spurgeon).

S ha most azt kérdezzük: miért tette mindent m i 
érettünk Jézust Luther ezen feleletet adja:

,,Hogy egészen az ö tulajdona legyek és az ö or
szágában ö alatta éljek s neki szolgáljak örök igazság
ban, ártatlanságban és boldogságban."

,,Hogy egészen az ő tulajdona legyek."
Ha valamely munkánk sok fáradságunkba kennt 

és sok gondot okozott nekünk, óhajtjuk, hogy legalább 
legyen valami haszna. A gyümölcsléién munka csüg- 
geszt és pedig annál jobban, minél nagyobb fáradsá
gunkba s gondunkba került. Mily fájdalmasan esne az 
az Üdvözítőnek, ha értünk véghezvitt munkája hiábavaló 
lenne.

Ha jó barátunk, kiért — szeretve őt — mindent 
megtettünk, hűtlen lenne hozzánk, bizonyára mélyen 
fájna lelkűnknek. Emberileg szólva — mennyire fájna 
az az Üdvözítőnek, fia mi — kikért ő annyit szenvedett 
— hálátlanul elfordulnánk tőle.

Az édes anya, ki gyermekét évek hosszú során 
át szeretettel s gonddal nevelte s legdrágább kincsével, 
az édes anyai szeretettel övezte körül, úgy óhajtja is, 
hogy gyermekét magáénak mondhassa, hogy hozzá hit 
maradjon. Krisztus legdrágább kincsét adta nekünk, sze
leteiét, azért akarja tehát ,,hogy egészen az ő tulajdo
nai legyünk.”

<;És az ö országában ö alatta éljek.”
az  alattvalókra felemelő tudat az, ha egy hatalmas 

országnak lehetnek polgárai s hatalmas fejedelem alatt 
élhetnek. Mily leiemelő tudat az reánk nézve, hogy mi
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Krisztus országának vagyunk polgárai, s maga Krisztus 
a mi fejedelmünk !

Ha egy fejedelem jóakaratát tettekben mutatja ki 
alattvalói iránt, a nép hálával említi nevét s dicsőíti 
királyát s ha jó és bölcs az ország kormányzása : bol
dognak érzik magokat az alattvalók, hogy ily atyai feje- 
delmök van s ő alatta élhetnek. A krisztusi szeretetnek 
mennyivel dicsőbb bizonyságát bírjuk mi, — hogy ne 
élnénk tehát örömmel ,,az ő országában ő alatta !”

„S neki szolgáljak.”
Ha egy hatalmas fejedelem parancsot ad ki, gyor

san végrehajtják azt és pedig annál gyorsabban, ha 
népe tiszteli és szereti őt s annál örömestebb, ha jó és 
áldásos ama intézkedés. Mily sokkalta inkább kell ne
künk örülnünk, hogy Üdvözítőnknek szolgálunk t, i. az 
ő parancsait teljesítjük, mik csupa áldás reánk nézve.

Derék hadvezér az. ki jó példáival jár elől katonái 
előtt és semmi kényelmet nem kíván a maga részére. 
Az ilyen hadvezért bárhová követik katonái, a legme
redekebb hegyre (Hannibál), a kopár pusztaságba (Nagy 
Sándor: Azon katonák esete, kik vizet hoztak a király
nak. A király kiöntötte a földre, ő sem iszik, ha kato
nái szomjuhoznak.) Mily örömmel kell nekünk a mi Üd
vözítőnknek szolgálnunk, ki előttünk járt s többet szen
vedett, mint mi mindnyájan.

Természetesen az Üdvözítőnek szolgálni nem min
dig a legkönnyebb feladat. Ha ki akar én utánam jönni 
tagadja meg magát és vegye föl az ő keresztjét és kö
vessen engemet. (Máté 16, 24.)

A keresztyén előtt magasztos cél áll, el keil ké
szülve lennie a nehézségekre és küzdelmekre is. A ki 
magas hegy csúcsára akar feljutni, nem szabad remeg
nie a vihartól. A ki győzni akar, harcolnia is kell.

Gúnyolódásnak is ki van téve a keresztyén. Ám ez



ne aggasszon bennünket. Ha egy béna gúnyolódik fö
löttünk, kik ép testalkatnak vagyunk, bizonyára nem 
sért minket, legfeljebb sajnálkozva tekintünk a szeren- 

| csétlenre.
Nehéz megpróbáltatások is érhetnek azonban ben

nünket. Gondoljunk csak az üldöztetésekre, miknek ki 
valának téve a keresztyének az ős-egyházban s a mi 
evang. egyházunk is a múlt századokban. Ekkor tűnik 
ki: kicsoda hű vagy hűtlen tanítványa Krisztusnak; 
a hűtlenek készek csakhamar megtagadni és elhagyni 
Üdvözítőjüket. Ha a szélroham neki zúdul a fának, a 
hibás gyümölcs mind lehull, ám a jó megmarad s meg- 

< érik.
Ép az üldöztetések és megpróbáltatások gyászos 

napjaiban kell igazán szolgálnunk a mi Üdvözítőnket. 
Rossz katona az, ki csak akkor áll vezére mellett, ha 
veszély nem mutatkozik, de amint kitör a harc, rögtön 

| eltűnik. Rossz barát az, ki csak a jó napokban mutat- 
i kozik igaz barátnak, de a nehéz órákban csekély áldo

zatra sem kész. • * '
' Minekünk azonban Üdvözítőnknek nemcsak hiven 

kell szolgálnunk, hanem szolgálnunk kell neki „örök 
igazságban, ártatlanságban és boldogságban."

Igaz, hogy a mi szolgálatunk e földön nem lehet 
tökéletes. Ha tüzet gyújtunk, persze a láng kezdetben 
füsttel kevert. Mi mindnyájan csak kezdők vagyunk a 

[ keresztyénségben, a hitnek, szeretetnek és reménynek 
i lángja csak fejlődésben van, azért sok keresztyénellenes 
i dolog van hozzánk tapadva. A ki poros úton jár, el 
I nem kerülheti, hogy por ne szálljon ruhájára. Mig e 
[ földön élünk s földi dolgokkal és gondokkal küzdünk, 

mindaddig sok földi dolog tapad hozzánk, néha több,
I olykor kevesebb és jgyen bizony nem lehet a mi Üd

vözítőnknek való szolgálatunk tökéletes.



Ha a madárra súlyt akasztunk, nehezére esik a 
repülés s minél nehezebb a súly, annál kevésbé tud 
a levegőben repkedni. Ám ha levesszük róla a súlyt, 
örömmel száll fel a magasba. Ha egykor a földi terhek 
levétetnek rólunk, ha megszabadulunk a földi gondok
tól és vágyaktól, akkor valósul meg, hogy a földi fojtó 
légkörből a szabad, tiszta levegőbe emelkedünk, hogy 
a mi Üdvözítőnknek szolgálhassunk többé nem gyarló
ságban, hanem „örök igazságban, ártatlanságban és 
boldogságba n.”

Hogy Üdvözítőnk ezen tökéletes szolgálatára elju
tunk egykoron, vagyon rá kezességünk. Luther ezen 
szavakkal Írja ezt le:

„miképpen ö is feltámadott a halálból, él és ural
kodik mindörökké.''

Ha bevette a vezér a várost, a katonák előtt nyitva 
az út. A mint az Üdvözítő feltámadott a halálból és 
mennybe ment, úgy tanitványi előtt is nyitva a mennybe 
vezető út.



A harmadik hi tagadat mutatja, hogy Istennek sze
retető miként vezérelt bennünket az üdvösségre.

Hiszek Szentiélekben, egy közönséges keresztyén 
Anyaszentegyházat, szenteknek egyességét, bűnöknek 
bocsánatát, testnek feltámadását és az örök életet Amen.

Mit tesz ez „Hiszem, hogy saját értelmem vagy erőm 
által nem volnék képes jégusy iKiisztusbán, az én Uram^  
ban hinni, sem ö hozzá jutniU

Gondoljuk csak el, hogy egy ember, kinek keze 
és lábai bilincsbe vervék, hosszú időn át sötét börtön 
fenekén sínylődik. Ha ismét napvilágra vezetik, s fel
oldják rabbilincsei alól és visszaadják szabadságát, bizo
nyára nagy nyereség reá nézve. De azért még igen nyo
morultnak érzi magát s hosszú időn át szüksége van az 

I erősödésre. Így van az ember is az ő megváltása után. 
Még igen nagy szüksége van a segítségre.

A kit halálos betegségből mentettek meg, nem szű
nik meg vele szemben azonnal a gyógykezelés, ellenke
zőleg, most veszi az igazán kezdetét s a gyógyulónak 
szüksége is van arra. A mi megváltásunk a halálos be
tegségből való felébredéshez hasonló : Isten mentett 
meg bennünket, ámde ő többet is tesz, magára vállalja 
az ápolást is. Mert a mily bizonyos az, hogy a súlyos 
betegségből kimentett ember igen gyenge még arra, 
hogy önmaga ápolja magát a gyógyulás alatt, éppen oly 

* (fódko

Harmadik hitágazat. A megszentelésről.
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bizonyos, hogy mi, noha megváltattunk is minden bűn
től, nem vagyunk képesek az üdvösség útján saját erőnk
ből haladni t. i. saját értelmünk vagy erőnk által a Jé
zus Krisztusban hinni, sem ő hozzá jutni.

Tulajdonképen emberi segítség mit sem ér : Esőre 
és napsugárra van szükség, hogy a fa növekedjék és vi
rágozzék. Istennek kell segíteni és áldani, hogy a ke
resztyén üdvözölhessen.

Hogy miként segít bennünket Isten, megmutatják 
Luther szavai.

„Hanem a Szentlélek hivott engemet az evangélium 
által.*'

„hivott" — Ha valakivel közölni akarok valamit, 
ezt határozott szavakban kifejezhetem : Így szól Isten is 
hozzánk határozott, érthető szavakban s ilyen módon 
hiv bennünket (szülők, tanitók, lelkipásztorok, barátok, 
a szentirás).

Ámde jelek által is megértethetjük magunkat. A vas
utaknál sokszor halljuk a mozdony fütyölését, vagy a 
csengettyüszót. E jelek mondják meg a hivatalnokok
nak : mit kell tenniük ; megmondják nekik anélkül, hogy 
szavakra volna szükség : lgyen beszél isten hozzánk is 
jelek által, figyelmeztet és int, hiv jelek által bennünket. 
(Harangok, lelkiismeret, öröm és bán a t; isten beszéde 
a természetben és a történelemben, példák).

Mindenek fölött azonban hiv Isten bennünket „az 
evangélium által.“

Ha megtudjuk, hogy valaki örvendetes üzenetet 
hoz számunkra, elejbé sietünk s jól figyelünk minden 
Szavára. A mit Isten akar velünk tudatni, szintén örven
detes üzenet, evangeliom. Nem akarjuk meghallgatni 
szavát ? A ki egyszer tesz igv, többször is könnyen meg
teszi ezt és a ki gyakran megteszi ezt, végre is annyira 
jut, hogy Isten szavát egyáltalában nem hallja többé.

. .4. í
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A ki rengeteg erdőségben eltévedt s harangszót hall, 
remélheti, hogy ismét kikerül abból, a ki a bűnnek ös
vényére jutott s Istennek intő szavát meghallja, az még 
nem veszett el. De jaj, ha az utolsó halk hang is el
hangozott !

„Ajándékaival megvilágositott".
Ha a Szentlélek megvilágosit bennünket, ezzel azt 

akarja elérni, hogy ne tévelvegjünk többé a sötétben. 
Elakarja a lélek sötétségét űzni, hogy meglássuk, mily 
veszélyben forgunk.

Bizonyára azt hisszük, hogy ez, kedves reánk nézve, 
ám az nem úgy van. Ha u. i. hosszú időn át sötétben 
vagyunk s hirtelen világosság támad, a fény elvakit, s 
megfájul a szemünk. Fájdalmas az is, ha a lélek sötét
sége egyszerre megvilágosittatik. (Péter, Judás, Mária- 
Magdaléna). Bizonyára sokszor tapasztaltuk ezt önma
gunk is. Isten mintegy világosságot gyújt, felébred a 
lelkiismeret s a fény mind erősebben világit, s minél 
erősebb, annál fájdalmasabban esik az nekünk. Mi bűn- 
bánatnak nevezzük ezt.

A bünbánat nem kellemes dolog, ám de üdvös 
cselekedet s éppenséggel ne akarjunk kitérni az ezt 
elősegítő gondolatok elől. — Egy ideig hasznos talán, ha 
szemeinket elzárjuk a világosság elől, de utóvégre is 
csak ki kell nyitnunk szemünket s akkor annál jobban 
vakit a fény. Hiába, hozzá kell szoktatnunk szemünket 
a világossághoz. Legbölcsebben cselekszünk tehát, ha 
az isteni igének világosságát lelkűnkbe beragyogni en
gedjük. Hiába akarjuk ezt kikerülni, csak behatol ez 
oda s annál fájdalmasabban esne, minél tovább vona
kodnánk tőle.

Különben egyáltalában nem okos dolog a megvilá- 
gositást elkerülni akarni. Mit mondanánk arról a gazda- 
asszonyról, ki ablakainak függönyeit lebocsájtaná, hogy a



port s a pókhálót ne lássa szobáiban s igy egyáltalában 
nem gondolna arra, hogy szobáit tisztán tartsa. Meny
nyivel inkább szégyelheli magát a keresztyén, ha kia
karja kerülni a megvilágositást, csak azért, hogy bű
neit ne kelljen látnia! Az okos gazdasszony kinyitja az 
ajtót és ablakokat, hogy a világosság jól behatolhasson 
s minél jobban behatol az, annál hamarább kitakarítja 
szobáiból a port és pókhálót. Adjunk hálát Istennek, 
hogy megvilágositott bennünket s. igy meglátjuk bű
neinket. Minél jobban látjuk azokat, annál jobban győ
zedelmeskedhetünk felettük.

Meg kell látnunk bűneinket, s a m i lelkűnknek ve
szélyét — ez az egyik célja a megvilágositásnak. Ámde 
más célja is van.

Ha a mélységbe zuhanunk s fenn a parton meg
jelen valaki s értésünkre adja. hogy mily iszonyú helyre 
kerültünk, azzal még nem segített rajtunk. Ily esetben 
örömmel vennénk, ha más valamit is megmutatna ne
künk t. i. azt, hogyan szabadulhatunk ki onnan. Éppen 
igy nem elég az, ha a megvilágositás által felismerjük 
lelkünk veszélyét. Csak akkor van rajtunk segítve, ha 
a megszabadítás eszközét is megmutatják nekünk, s eme 
eszköz Istennek kegyelme.

A tékozló fiú rég felismerte már az ő szerencsétlen 
helyzetét, de segítve csakis az által s csak akkor lett 
rajta, mikor visszaemlékezett atyjának szavaira („Az én 
atyámnak mely sok béresei bővelkednek kenyerekkel, 
én pedig éhen halok“) — s éppen ennek következtében 
elhatározta, hogy visszatér. A bűnös ember érezze bár 
vétkeit még oly élénken s bánja bár még oly szánal
masan, ezzel még nem szabadul meg nyomorult voltá
nak tudatától. Segítve csak akkor lesz rajta, ha felismeri, 
hogy van egy mennyei Atya, ki kész őt még most is
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kegyelmébe fogadni s kész őt segíteni, hogy jobb em
berré váljon, egyszóval, ha hisz Istennek kegyelmében.

E hitet azonban, mint a tapasztalás bizonyítja, ép 
akkor találjuk meg a legnehezebben, mikor legnagyobb 
szükségünk van rá, t. i. annál nehezebben, minél bű nő
sebbek vagyunk. Es ez egészen természetes — hiszen 
minél veszedelmesebb mélységbe zuhant az ember, annál 
inkább kételkedik a kiszabadulás gondolatiéban. Minél 
nagyobb a veszély az égő házban, annál nagyobb a zűr
zavar, annál tanácstalanabbak az emberek, annál kevésbé 
képesek arra, hogy a mentésnek egyszerű módja eszökbe 
jusson.

Azért akar Isten e hitünkben segítségünkre jönnir 
ő felakar világosítani bennünket s szeretetét és kegyel
mét, a bűnösök iránti szeretetét oly láthatóvá, oly érthe
tővé tenni, a mint azt csak lehet.

Ha a szülők mélyen beleakarják vésni gyermekeik 
leikébe : mit cselekedjenek s mit ne, akkor bizonyára 
elővesznek egy képes könyvet s a képeken a gyerme
kekkel csekély fáradsággal megértetik szándékukat, mit 
képek nélkül azok meg nem értenének, vagy jegyez
nének magoknak. Azért beszél a szentirás is folyto
nosan arról, hogy Isten irgalmas és kegyelmes. Érthe
tőbben és hathatósabban beszél azonban Isten hoz
zánk képek által, mik az ő szeretetéről szólanak. Mi 
ismerjük e képeket, ezek az elveszett juhról, az elve
szett drakhmáról és a tékozló fiúról szóló példázatok, 
(Luk. 15.) Azt akarják ezek nekünk mondani: Ha az 
asszony elveszett drakhmájának megtalálásáért oly 
buzgón fáradozik, mennyivel inkább fáradozik Isten 
a mi lelkűnkért! Ha az asszony annyira örül megta
lált drakhmájának, mennyivel nagyobb az öröm a 
mennyben egy bűnös ember megtérésén. Ha a pásztor 
elveszett juhát oly szeretettel keresi, mennyivel inkább



akarja Isten, hogy közülünk egy se vesszen el ! Ha 
€gy emberben mi az édes atyai szeretetnek ily ma
gasztos jeleit látjuk, mennyivel inkább kell bíznunk 
abban, hogy Isten minket kegyelmébe tógád, noha azt 
megnem érdemeljük.

' Ha kinyitjuk szemeinket s Istennek nagy világában 
körül tekintünk, akkor Istennek a bűnösök iránti sze- 
retetéről szóló képeknek egész seregét vehetjük észre 
pb a napot, mely világit és melegit és pedig jókra és 
gonoszokra egyaránt, vagy a csillagokat, melyek annál 
fénylőbben ragyognak, minél sötétebb az éj.

Uh de adott Isten egy képet, mely mindennél is 
sokkal érthetőbben beszél, ez mondja nekünk : „Úgy 
szerette Isten e világot-' és úgy szereti még ma is, mert 
„a szeretet soha meg nem szűnik“. Ez egyetlenegy kép, 
mely érthetőbben beszél valamennyinél: a keresetre fe
szített Jé^us !

Midőn a zsidókat a pusztában kígyók mardosták, 
jelt adott nekik Isten, a rézkigyőt, s a ki rátekintett arra, 
életben maradt. Igyen készített Isten jeli a mi szá
munkra is, a keresztrefészitettnek képét, s a ki hittel 
teltekint e képre, az megmentetik.

Fel kell tehát tekintenünk a keresztre feszítettre. 
De még többet is kell tennünk, az ő képét telkünkbe 
kell vésnünk, hogy igyen mint Pál mondja: „éljen a 
Krisztus bennünk.” Veronika, mint a hagyomány be
széli, elkísérte az Üdvözítőt a Golgothára vezető úton. 
Midőn Jézus a keresztnek terhe alatt kimerülve össze
rogyott, hozzá sietett, lehajolt s letörölte arcáról a ve
rejtéket. Hálául ezért az Üdvözítő az ő arcának képét 
hagyá a kendőn megörökítve. E mondában mély igaz
ság rejlik, nevezetesen: a ki bittel és szeretettel elme
rül a szenvedő és haldokló Üdvözítő tekintetébe, annak 
leikébe vési az ő képét s az ilyennél megvalósul az
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apostol mondása: „Élek pedig immáron többé nem én, 
hanem él bennem a Krisztus.”

Foglaljuk össze még egyszer a mit a megvilágosi- 
: tásról tanultunk. Két dologról akar bennünket felvilágo- 

sitani: 1. a veszélyről vagyis bűnös voltunkról, mi bűn- 
bánatra (v. megtérésre) vezessen bennünket; 2. a meg
szabadulás eszközéről, vagyis Isten kegyelméről, mi a 
hitre vezessen bennünket. A bűnnek felismerése (s 

' ezzel kapcsolatban a bűnbánat) még nem elegendő. 
Csakis az Isten kegyelmébe vetett hit menthet meg 
bennünket bűnös voltunkból. E hitre óhajt képesí
teni bennünket Isten. Ezért hirdeti nekünk nemcsak 
azt, hogy kegyelmes a bűnös iránt, hanem megmutatta 
a bűnös iránti szeretető! is képekben s mindenek fölött 
a keresztre feszitett Jézus képében.

Megjegyzés. Hogy Luther mit soroz az ajándékok 
közé, mikkel a Szentlélek megvilágít bennünket egész 
határozottsággal alig állíthatjuk, (talán Isten igéjét a tör
vényben, az evangéliumban és a lelkiismeretben.)

Isten az evangeliom állal hivott bennünket s az ő 
ajándékaival megvilágositott (s ezt teszi ő még ma is ); 
de még többet is tesz velünk: #laz igaz hitben megszen
telt és megtartott.”

,'A{ iga{ hitben megszentelt és megtartott.'’ Hogy 
ez mit jelent, meg világosi tjük egy példával.

Ha az édes anya gyermekét tisztaságra akarja 
szoktatni, úgy nyilván két képet mutat gyermekének, 
nevezetesen egy tiszta, rendes gyermeknek s egy pisz
kos gyermeknek képét. A piszkos gyermek képén meg
tanítja a tisztátalanság megutálására, a tiszta gyermek 
képén megtanítja a tisztaság megszeretésére. Jegyezzük 
meg jól, hogy Isten hasonlóképpen cselekszik. A meg- 
világositáskor nekünk szintén két képet mutat, neveze
tesen megmutatja a bűnt a maga nyomorúságával s a
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kegyelmet, a maga boldogságával. A bűnnek képével 
elakar bennünket téríteni a gonosztól, a kegyelemnek 
képével pedig magához óhajt vonni, vagyis a jóra ve
zetni vagyis a két kép által, mit (az igaz hitben) megér
tünk, Isten megakar szentelni. Ezen szavak tehát: „az 
igaz hitben megszentelt” nem jelentenek egyebet, mint
hogy ő megszentelt bennünket az igaz hitben, mire ő 
minket a megvilágositás által elvezérelt és segített.

Mintán azonban Isten szünet lenül meg világosit 
bennünket vagyis mindkét képet újra meg újra lelkünk 
élé állítja, elmondhatjuk, hogy nemcsak megszentel .ben
nünket, hanem azt szünet nélkül cselekes\i. Ezt jelentik 
Luther szavai: ,,az igaz hitben megtartott."

Ha a szülők annyira jutottak már gyermekeikkel, 
hogy a tisztaságot és rendet megszerettették velük, 
akkor arra is törekszenek, hogy az állandó legyen ná
luk. Ekként Isten nemcsak megszentelni akar bennünket 
az igaz hitben, hanem az igaz hitben meg is akar tar
tani.

Hogy „az igaz hitben való megszentelés” némi 
fájdalommal jár és pedig annál nagyobbal, minél na
gyobb a bűn, — ez egészen természetes. Hiszen láttuk 
már, hogy a megvilágositás fájdalmas és pedig annál 
fájdalmasabb, minél tovább elzárkóztunk előle. Igen 
gyakran még sokkalta fájdalmasabb a megszentelés, 
mert itt nem csak az a cél, hogy a bűnt felismertesse, 
hanem mindenek fölött az, hogy az ki is irtassák. Mi
nél nagyobb a por az utcán, annál erősebben kell se
perni. Minél betegebb a fa, annál több ágat kell róla 
levágni. Minél mérgesebb a seb, annál fájdalmasabb az 
orvos gyógykezelése. Ám az értelmes ember türelmesen 
elszenvedi a fájdalmat, mert tudja, hogy az szükséges. 
Úgy mi is türelmesen fogadjuk, ha a megszentelés fáj
dalmas s gondoljunk arra, hogy „Mind jó, a mit Isten



teszen.” Aggodalom, betegség, gyász . . .  L. 1 hitágazat. 
A szomorúság áldása.

A megszentelés fájdalmai néha nagyobbak és 
hosszantartóbbak, mint mi azt elhordozhatónak és szük
ségesnek véljük. Ügy vagyunk ezzel, mint némely beteg, 
ki nem látja be, miért vág az orvos oly mélyen a seb
be. Ám az ügyes orvos azért nem szorítkozik csupán 
arra, hogy a sebet csak külsőleg gyógyítsa, ő minde
nekelőtt arra törekszik, hogy semmi mérges anyag ne 
maradjon a testben. Ekként Isten sem tűri a csak lát
szólagos megjobbulást. 0  nem elégszik meg azzal, ha 
mi jó hírnevünket, tekintélyünket az emberek előtt fen- 
tartjuk avagy ismét megszerezzük, ő a mi lelkünk leg
mélyét akarja megtisztítani s ép ezért gyakran sokkal 
mélyebbre kell nyúlnia, mint mi hisszük. (Mert az én 
gondolataim nem a ti gondolatitok . . . És. 55, 8, 9.)

Még kétféle dolgot cselekszik Isten, hogy az üdvre 
elvezéreljen bennünket:

1. Naponként kegyesen megbocsátja bűneinket.
Vannak terhek, melyek növelik erőnket s igy ál- 

dásthozók reánk nézve. (L. 1. hitágazat: a szenvedés.) 
Vannak azonban olyan terhek is, mik levernek ben
nünket s a lélekerőt bénítják: ez a bűn (L. 2. hit.: Ké
pek az elveszett és elkárhozott emberekről.)

Hogy Isten ezen tehertől megakar bennünket 
szabadítani, azt már láttuk. (2 hitág. Képek Istennek 
felkereső szeretetéről. Le is vette rólunk (megváltás), 
ám azért az ő kegyelmére még mindig szükségünk van. 
A ki súlyos betegségből kilábal, könnyen visszaeshet 
még abba, vagy néha felette gyengének érzi magát. 
Igyen a megváltott ember is, ki az üdvre vezető úton 
jár, érzi gyengeségét s gyakorta vissza-visszaesik. Ép 
ezért szüksége van szünetlenül Isten segítségére.

Ha ily gyengeségi rohamok támadják meg a bete-
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get, megfogjuk és támogatjuk, hogy össze ne rogyjon, 
ha elesett — felemeljük. Ekként fog és támogat ben
nünket Isten, midőn naponként kegyesen megbocsátja 
bűneinket.

Néha ugyan úgy tetszik, mintha Isten nem akarna 
megbocsátani nekünk. Bizonyára oka van rá.

Ha a gyermek vigyázatlan s többször elesik, az 
az anya néha ott hagyja egy darabig a földön s hagyja 
kiabálni, de ezt csak azért teszi, hogy ezzel a gyerme
ket engedelmességre és vigyázatra tanitsa. Ekként Isten 
is iiiégiz lelte ti velünk a bűnnek keserű gyümölcsét, de 
bizonyára csak azért,.hogy megtanuljuk a bűnt elke
rülni.

Gyakorta hosszú időn át érezteti velünk Isten a 
bűnnek következményeit, néha egész életünkön át. A 
ki könnyelműen aláásta egészségét — beteg testtel él. 
A ki birtokát és vagyonát eltékozolta, sokáig várhat inig 
ismét gazdag lesz. A bűnnek következményei megma
radnak s maradjanak is.

A fájdalmas visszaemlékezés is megmarad.
Csak egytől igyekezzünk megszabadulni a bűnnek 

terhétől. Ha a gyermek hibájáért bocsánatot nyert, azért 
a vétkes tett nem lett örökre elfelejtve, marad hátra 
valami, mi a gyermeket időről-időre emlékezteti hibá
jára, de egy nem gyötri többé, nevezetesen ama fojtó 
és nyomasztó érzés, mi a vallomás előtt kinzá: a bűn
nek érzete. Ekként, babái Isten megbocsát is nekünk, 
megmaradnak egyes dolgok, a bűnös tett következmé
nyei s annak megbánása, de azért mégis könnyebben 
és szabadabban érezzük magunkat, mert Isten meg
semmisítette, a mi őt tőlünk s minket tőle elválasztott, 
a bűnt.

Néha azonban úgy látszik, mintha Isten ettől sem 
szabadítana meg bennünket. Miért bolyong Káin háborgó
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kebellel, jóllehet bűnét nyilván megbánta? Miért vetett 
.Tudás véget életének? Ismerjük már a feleletet: mind
kettőnél hiányzott az Isten megbocsájtó szeretetében 
való hit. Isten megakar bocsájtani. Ámde mit használ 
az embernek, ki a mélységbe zuhant, ha mentő kezet 
nyújtanak felé, de ő azt nem akarja megragadni? Mit 
használ az, ha az orvos kész ugyan segíteni, de a be
teg nem fogadja el a segítséget?

Az atya a példázatban, habár még oly sóvárogva 
néz is a messze távolba, a tékozló fiún csak akkor van 
segítve, midőn a szülői házba való visszatérésre elhatá- 
rozza magát. De ezt csak akkor teheti, ha reméli és 
hiszi, hogy bocsánatot nyer. így nekünk is szüksé
günk van, hogy segítve legyen rajtunk, az Isten meg
bocsátó szeretetében való hitre.

E végre két szirttől kell óvakodnunk :
a) a\ elbizakodottságtól.
Telt vödörrel senki sem tud vizet meríteni: A ki 

azt képzeli magáról, hogy ő tökéletes, annak nem kell a 
kegyelem. A farizeus és a publikánus (Luk. 18.): a meg- 
igazolás nem cselekedetekből, hanem a hitből származik.

b) a kishitűségtől.
Ha megbánást érzünk, azért még nem kell elcsüg

gednünk, A bánat nem rossz jel. A ki még érzi a fáj
dalmat, abban van élet; a ki még érez bánatot, abban 
még él a keresztyén lélek. Ép a jó keresztyéneknek 
kell nehéz lelkiküzdelmet kiállaniok, ép azoknak okoz 
a bűn legnagyobb gondot és fájdalmat. Rom. 7., 18—24, 
mondja Pál: „Mert jól tudom, hogy nem lakik én bennem 
(azaz az én testemben) a jó . . .  . óh én szegény em
ber, kicsoda szabadit meg engemet e halálnak testéből?“ 
De azért Pál nem esik kétségbe, hanem tovább folytatja 
ekként: „Hálákat adok Istennek a mi Urunk Jézus Krisz
tus által.“
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Nekünk mindnyájunknak ily vallomást kell tennünk 
Pállal: „Nemhogy immár elértem volna a czélt, avagy 
hogy immár tökéletes volnék“ (Fik 3., 12.) — de azért 
ne veszítsük el bátorságunkat, hanem folytassuk Pállal: 
„hanem igyekezem, hogy elértem e, melynek okáért is 
megfogattattam a Krisztus Jézustól“.

Szülők és tanítók megvannak elégedve, ha a gyer
mek jói viseli magát. így tesz Isten is, nem kiván tőlünk 
többet, hanem hogy hívnek találtassunk. (I. Kor. 4., 2.)

2. Isten megmutatja nekünk magasztos egálunkat.
Erről szólanak eme szavak : s az ítélet napján en- 

gemet és minden holtakat feltámaszt, s nekem a Krisz
tusban hívőkkel együtt örök életet ad”.

Isten megmutatja nekünk a czélt, de a^ért mindent 
látnunk nem enged.

Ha közeledik a karácsonyest, a szülők gyermekeik
nek mesélnek a Jézuskáról, továbbá a karácsonyfáról, 
mely meg lesz gyújtva és a szép ajándékokról, miket 
hozni fog. Ekkor a gyermekek sok mindenféléről kérde
zősködnek s látni óhajtanák a Jézuskát, a karácsonyfát 
s a szép ajándékokat. Majd a szülők újra elmesélik, 
hogy a Jézuska milyen jó mihozzánk, hogy miként jön, 
hogy bennünket megörvedeztessen, hogy mily gyorsan 
és észrevétlenül jelenik meg s távozik, hogy minden 
embert boldogítson, de azért a gyermekeknek semmit 
meg nem mutatnak. íme egy példa, hogy isten miként 
mutatja meg nekünk az örök üdvösséget. Bizonyára 
hallunk egy s más dologról, a mi velünk ott fenn tör
ténni fog s örömest szeretnénk többet is tudni arról, 
de Isten nem engedi — titkos fátyollal födi azt el sze
münk elől, L. 1. Kor. 13, 13: „Mert most látunk tükör 
által és homályos beszéd által . .

Ha tudni óhajtjuk, hogy a szentirás mit mond az 
örök üdvösségről olvassuk el: Jel. 21, 34; Ján. 17, 24;
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[ és Fii. 1, 23; Zolt. 126, 5, 6; Jel. 14, 13, II. Tim. 4. 7,
! 8. stb.

Isten tehát keveset enged megismernünk a ti'ilvi- 
| lágról. De azért minden ismeretet nem zár el előlünk 
[ s ennek is meg van a maga oka :

Megemlítettük, hogy a szülők egyetmást elbeszél- 
I nek a Jézuskáról és. pedig annyit, hogy a gyermekekkel 
I megszerettessék s hogy az ő örvendetes várakozásuk a 
I legmagasabb fokra emelkedjék. Isten hasonlatosképpen 
} cselekszik, fia a legtöbb dolgot el is takarja szemeink 
j elől, annyit azonban mégis mond az örök üdvösségről, 

hogy mi megismerhetjük mily szép, mily dicső cél az 
j s hogy már most is örömmel töltheti az el lelkünket.

Midőn az utasok a messze keleten még a pusztaság 
; mélyén járnak, a szomszéd országok édes illatárját, mit 
[ ők keresnek, a kedvező szél hozzájok viszi. Ez felderiti 
[ őket, mert ebből megtudják azt, hogy a jó úton járnak 
I s csakhamar célhoz érnek. Ekként megérezzük mi is 

néha földi vándor utunkon az örök üdvösség előizét. A 
‘ boldog örömnek édes illatát felénk lengeti a Szent-Lélek,
I hogy bátorságunkat felelevenítse s reményünket erősítse.
[ Lásd a boldogokról szóló igéket (Máté 5.).

Jóval a nap felkelte előtt megvilágosodik az ég s 
j mindig világosabb lesz. Jóval a karácsonyi ajándékok 
[ kiosztása előtt a gyermekek telve örömmel s az öröm 
I nő, minél jobban közeledik a várva-várt óra. így áil a 
t dolog az örök üdvösséggel is. A\ért mutatja meg nekünk 

Isten a távolban a magasztos célt, hogy már most örül
jünk neki.

A Jézuskára, a karácsonyfára s a karácsonyi aján- 
; dákokra van már heteken át a gyermekek esze és gon

dolata irányozva. Mennyivel inkább kell a keresztyénnek 
minden értelmét és törekvését az örök üdvösségre irá
nyoznia — mikor reá nemcsak bpldog öröm, hanem 

• örök boldogság várakozik.
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A hadvezér bárhova megy s bárhol áll meg, örökö
sen csak eme kérdés felett töpreng: Hogyan állítsam itt 
fel seregem, hogy az gyökön? A keresztyén is mindig 
csak ama egy kérdés felett gondolkozzék'. Mit kell csele
kednem, hogy üdvözöljek ?

A vándoruton helyesen cselekszik az, a ki az 
irányra mindig figyel s a mennyire lehet ügyel, hogy a 
távoli czélt el ne veszítse szeme elől, mert különben 
könnyen rossz útra téved. Ekként a keresztyén szünet- 
nélkül ügyeljen arra, hogy szent célja, az örök üdvös
ség, szeme előtt legyen.

Ámde nemcsak néznünk, hanem törekednünk is 
kell az után. Mily gyors a gyermek, ha fogadásból sza
lad, minden erejét összeszedi, pedig csak csekélyke dij 
elnyeréséről van szó. Hogyne vennénk hát mi is fárad
ságot magunknak, hogy a legdicsőbb gvőzedelmi dijat, 
az örök élet hervadhatatlan koronáját elnyerhessük?!

Ott csak keveseknek lehet reményük a győzelemre, 
mégis mindegyik összeszedi ere jé t; — itt mindenki 
elnyerheti a győzelmi pálmát, mennyivel inkább kell 
tehát nekünk buzgólkodnunk !

Avagy inkább más dolgok után futkosunk?  Talán 
földi örömökért? Eldobjuk a drága gyöngyöt s törékeny 
hitvány üvegdarabot választunk ?

Avagy talán a nehézségek és küzdehnek elrémitse- 
nek bennünket? Mily sok küzdelembe és veszélybe kerül 
gyakran a töldi koronának elnyerése. Miért ne vennénk 
magunkra fáradalmakat, hisz rajtunk áll, hogy az örök 
élet koronáját elnyerhessük.

Mily sokat fáradoznak néha az emberek, ha örök
ségről van szó. Miért ne fáradoznánk mi is, hogy elnyer
hessük az örökéletet ?

Mit nem szenvedtek a zsidók, hogy a megígért 
földre jussanak. Mi a megígért ország felé vándorúink,
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de egy sokkal jobb ország felé. Ne találjon Isten késznek 
bennünket, hogy az út nehézségeit elviseljük?

A ki gyönyörű kilátást óhajt szemlélni, magára kell 
vennie a hegyre való felmenetel fáradságát. A ki győztes
ként akar visszatérni, véres harcokban kell részlvennie.

Ne rémítsenek el a nehézségek és küzdelmek, in
kább növeljék buzgóSágunkat. Minél fárasztóbb az út, 
annál édesebb a pihenés. Minél magasabb és merede- 
kebb a hegy, annál szabadabb a kilátás. Minél forróbb 
a nap, annál kellemesebb az est. Gondtelt napok, vidám 
ünnepek!

Ha az ünnepnapra való előkészület sok dolgot s 
kevés nyugalmat ád, a szép ünnep kárpótol minden fára
dalmakat. Mennyivel gazdagabb azon kárpótlás, mit az 
élet fáradalmaiért ott fenn nyerünk !

Ep azért a szenvedések és küzdelmek közepette is 
örüljünk annak, a m i szemünk előtt lebeg.

Mily vidámak a katonák, midőn a hosszú harc 
után ismét haza térhetnek! Mily vidám a vándor, midőn 
a messze távolból meglátja szülőfaluját s minden lépés 
közelebb viszi ahhoz! Mennyivel inkább kell nekünk 
örülnünk, hogy a mi utunk az örök hazába visz. Ne fe
ledjük el, hogy hazafelé megyünk, ez édes gondolat ke
resztül segít minden fáradalmakon!

Mi az, mi a harcoló katonákat a messze ellenséges 
földön, a legnagyobb veszélyben is bátrakká teszi s uj 
reményre s kitartásra ösztönzi őket ? a dicső győzelem
nek gondolata, de mindenekelőtt a hazára való gondolás 
s a visszatérés édes öröme. Ily gondolatok bátorítsák a 
keresztyént is mindenkor és pedig sokkalta inkább, 
mert hiszen ő nála még szebb győzelemről, jobb hazá
ról s boldogabb viszontlátásról van szó.

Természetesen a sirhoz is minden óra közelebb viszr 
s jaj annak, kinek rossz a lelkiismerete. Az ilyen hason-
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Jit azon emberhez, ki szörnyű álomból ébred, hogy im 
végső órája elérkezett, a vesztő helyre viszik, — a ken
dőt szemére kötik. Ez azon pillanat, mitől régóta reme
gett. így óhajtunk-e mi is meghalni ? — a ki jól elvé
gezte napi munkáját, vidáman alszik e l; a kinek Krisztus ! 
az ő élete, annak a halál nyereség.

Láttuk, mit cselekszik velünk a Szentlélek Isten. Hív, 
rnegvilágosit, megszentel bennünket, megtart egv igaz hit
ben, sőt többel is tesz, minden bűnt naponként kegyesen 
megbocsát s megmutatja már most magasztos célunkat, 
mely Jele vezérel bennünket.

Isten azonban nemcsak az egyes keresztyénekkel 
gondol, hanem a keresztyének összességével, a keresztyén- 
séggel is.

„A miképpen a földön az egész keresztyénségeí is 
hívja, gyűjti, megvilágositja, megszenteli és a Jézus Krisz
tusban megtartja egy igaz hitben".

Mielőtt a hadvezér seregét csatába viszi, összegyűjti 
a csapatokat s tisztjeit magához Jiivja. Elmondja ezek
nek a legszükségesebbeket az ellenség hadállásáról és 
erejéről, a sereg feladatáról és elmondja azon szabá
lyokat, a mihez kell tartaniok magokat. Nem azon for- 
dúl meg a dolog, hogy egyes ember vitézül harcoljon, 
hanem azon, hogy az egész sereg teljesítse feladatát és 
hogy annak mozdulatai a leggyorsabban s legpontosab
ban sikerüljenek. Ez azonban csak akkor sikerül, ha 
egyik a másikra támaszkodik s ha mindegyik tudja, mit 
kell tennie. így vagyon ez a lelki harcban is, a bűn 
elleni harezban. Nemcsak az egyes keresztyénnek van
nak kötelességei, hanem éppen úgy az egész keresztyén- 
ségnek. Azért van szükség arra, hogy a Szent-Lélek a 
keresztyénséget a maga összességében áthassa, hogy 
azt hívja, gyűjtse, megvilágositsa, megszentelje és a Jézus 
Krisztusban megtartsa egy igaz hitben.



Hogy egy karének bcgyakorollassék, a karnagy 
\ legelőbb arra ügyel, hogy minden egyes tag jól éne- 
I keljen, de azért ezzel nem elégszik meg, hanem min- 
j denek fölött arra törekszik, hogy az egyes énekesek 
I egymáshoz valók legyenek, egymást mérsékeljék s csak 
j arra ügyeljenek, hogy az együttes hatás egységes és si- 
| keres legyen.

A festő is nem csak arra szorítkozik, hogy az 
I egyes személyek képe jól ellegyen találva, hanem aria 
* is vigyáz, hogy az együttes hatás a képen kielégítő le- 
I  gyen. Jgy, mondhatjuk, hogy noha a Szent-Lélek min

den egyes keresztyénért is fáradozik, de fárad a keresz
tyének összeségeért is, hogy azok egv közönséges kér.

! Anyaszentegyházban egyesüljenek.
Hogy tehát az,mita Szent-Lélek miközöttünk minden 

j egyessel tesz, igazi érvényre és hatásra jusson s hogy 
I a Szent-Lélek áldásaiban teljes mértékben részesülhes- 
J síink, a legbensőbb közösségben kell lennünk az ösz- 
{ szeséggel.

Különösen a Szent-Lélek két áldása felől lehetünk 
bizonyosak először is e közösségben, nevezetesen a bű- 

| nők bocsánatáról és az örök üdvösségről. Ezért mondja 
L uther: ✓

„Mely keresztyénségben ő nekem és minden hí
vőknek minden bűnt naponként kegyesen megbocsát s 
az ítélet napján engemet és minden holtakat feltámaszt 
s nekem a Krisztusban hívőkkel együtt örök életet ád."

A ki a keresztyénségtől elszakad, vagy a kér. 
| gyülekezettől elválik, az saját kárára és vesztére cse

lekszik.
Saját kárára. A mi saját kertünkben terem, sok

kal gondosabban ápoljuk, mint azt, a mi kertünkön ki- 
í viil terem, noha az is sajátunk. A keresztyénség Isten

nek kertje. A ki tehát isten áldásaiban teljes mérték



ben akar részesülni, az törekedjék arra, hogy Isten 
kertjéhez tartozzék.

a  ki nem akar a harcosok seregébe lépni, nem is 
részesülhet a győzők dicsőségében. A ki elzárkózik a 
keresztyén gyülekezettől, nem részesülhet annak ál
dásaiban.

Saját vesztére. A gyöngyöket úgy lehet legjobban 
megőrizni, ha zsinórra fűzve lánchoz vannak erősitve, 
vagy biztos dobozkában őrizzük. Ha egyenként szana
szét hevernek, csakhamar elvész egyik szem a másik 
után. A ki hiven ragaszkodik a keresztyén gyülekezet
hez, az elvan rejtve, a ki a kapcsot széttépi, hasonló 
a kalandorhoz, ki idegenben megy s senki nem tudja, 
megmondani: mi lesz belőle. Ha a juh elmarad anyái
tól, könnyen eltévelyedik. Ám ha a többi juhokkal tart, 
el nem veszhet. Ebből levonhatjuk a tanulságot. Szo
rosan a keresztyén gyülekezethez kell magunkat csa
tolnunk, abban s azzal kell élnünk, akkor azon az úton 
járunk, mely az örök hazába vezet.

Általában a kér. egyház azon talaj, melyen ke- 
resztvénségünk legjobban fejlődik. A legtöbb esetben 
nem jó, ha a növényt megszokott helyéről kivesszük. 
Más talajban, más éghajlat alatt nem fejlődik oly szé
pen, mint a saját hazájában. Nem üdvös az a keresz
tyénre sem, ha hitét, melyben felnevelkedett, elhagyja s 
más hitre tér át. (Kitérők.)

Természetesen ha egy magasztosabb, jobb hit 
éled a szívben, midőn pl. a pogánynál vagy zsidónál a 
kér. hit sarjad zik, fejlődik és erősödik, az esetben a 
réginek el kell múlnia, azon esetben a csere szükséges. 
,,Senki sem varr ócska ruhára uj foltot, senki sem tölt 
uj bort régi tömlőbe.”

Nem jó ha a növényt idegen talajba ültetjük. De 
mégis csak sokkal jobb, mintha egyáltalában nem volna
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I

földben. Vannak emberek, kik bitókét, mely egykor 
előttük szent és drága volt, elhagyják, de azért mégsem 
törekednek arra, hogy egy másikat vagy jobbat fogad
janak el. Az ilyenek hasonlítanak a növényhez, mely 
már nincs a földben s igy nem bocsájthatja abba gyö
kereit, — el kell pusztulnia.

Egy hősről szól a régi monda, ki egy óriást akart 
| legyőzni. De valahányszor heves küzdelem után tőidre 
I dobta ellenfelét, az mindannyiszor fölemelkedett s ujult 
I erővel fogott az újabb küzdelemhez. Mert amint a töld- 
[ höz ért, egy titkos erő ömlött a földből tagjaiba. A hős 
j ezt észrevette. Ekkor felemelte ellenfelét a levegőbe s 
i igy sikerült legyőzni. Ekképpen nekünk is van oly ta

lajunk, melyből újra meg újra uj erő szivárog lelkűnkbe 
s ez a kér. Anyaszentegyház, a szentek egyessége. Jaj 

} nekünk, ha e talajt elveszítjük lábaink alól, mert akkor 
a bűn erősebb, mint mi.

Annál nagyobb áldás reánk nézve, ha mi benső 
i közösségbe törekszünk a kér. egyházzal, mert az „egy 

közönséges kér. Anyaszentegyház.”
Természetesen vannak benne szentségtelenek is. 

Hisz a legjobb búzatermő földön is van gaz. A legegész- 
i ségesebb fán is akad rodhadt gyümölcs. A kér. Anva- 
f szentegyháznak sem csupa jó keresztyének a tagjai. A 

napot köd és felhő annyira eltakarhatják, hogy nem 
látjuk többé. Ekként a kér. egyházat is a szentségtele
nek elfátyolozhatják annyira, hogy nem látjuk többé, 
csak hihetünk benne. A nap ha el van is egy ideig 
takarva szemünk elől, sugarai újra csak előtörnek dia
dalmasan ködön s felhőn keresztül. Legyen bár a kér* 
Anyaszentegyház fénye is egy ideig elfátyolozva, vége
zetre teljes lényében fog az ragyogni,

* *
*

A mint mi örökösen uj erőt merítünk a kérész-
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tyének gyülekezetéből, úgy nekünk is erőnket a közös
ség szolgálatára kell bocsáftanunk. Ha tapasztaltuk: „Mind 
egyért”, ügy legyen ez is jelszavunk: „Egy m indért!" 
Kell, hogy gondunkat képezze embertársaink üdve is.

Ám azért valahogy ne gondoljuk, hogy a többiek 
is olyanok legyenek s úgy gondolkozzanak, mint mi. 
Nézzünk csak körül egyszer a szabadban. Mily külön
féleképpen alkotott mindent Isten. Egyik fa sem hason
lít a másikhoz, egy bokor, egy ág, egy levél sem a 
másikhoz. Nem természetes-e tehát, hogy az emberek 
is különbözők? Arra törekedjünk-e tehát, hogy minden 
ember egyformán gondolkozzon, érezzen és cseleked
jen s még hozzá éppen úgy, mint mi ? Ellenkezőleg, ta
lán ép úgy szebb, ha az emberek különféleképpen gon
dolkoznak, éreznek és cselekesznek,

Miben rejlik a hársfa szépsége ? Talán abban, hogy 
ágai és levelei végtelen különféle alakúak. Miben rejlik 
a virágcsokor szépsége ? Bizonyára a virágok és leve
lek alakjának és színének gazdag változatosságában.

Így áll a dolog a gyülekezettel is. Legyenek bár a 
keresztyének még oly különbözők is, az mit sem á r t ; 
ellenkezőleg, talán a kép, mit a gyülekezet mutat, ép 
azért sokkal szebb ; dacára minden különféleségnek van 
azonban elég hasonlóság is és ez szükséges is, hogy 
összhang legyen.

Habár nagy a külön féleség alakban és színben, 
mint a természetben megfigyelhetjük, azért mégis csak 
egy erő működik ottan. — Habár különbözők az egyes 
keresztyének egyazon gyülekezetben vagy éppen a 
keresztyénségben, van azért elég egység a különféleség- 
ben : egy test, egy lélek, egy reménység, egy Úr, egy hit, 
egy keresztség, egy Isten. (Ef. 4, 4—6.).

Ne arra törekedjünk tehát, hogy a többiek ép úgy 
gondolkozzanak, mint mi, hanem sokkalta inkább szol
gáljuk egymásnak és valósággal segítsük egymást.



Ha házat építenek, nem dolgozik minden egyes
önmagában, hanem egyik n másikával együtt dolgozik, 
egyik a másikának segít. A kér. egyház is hasonló egy 
épülethez, a melyen mindig kell dolgozni és itt az épí
tés gyakran sokkal nehezebb, mint a házépítésnél, annyi
val inkább legyünk egymás segítségére.

S különösen ott segítsünk, a hol arra legnagyobb 
a szükség. Üdvözítőnk azt mondja: Az egészségesnek 
nincs szüksége orvosra hanem a betegnek. Ép azért 
főgondunkat a betegekre, a tévelygőkre fordítsuk.

Ma a vándor eltévedt, kész örömmel mutatjuk meg 
neki az utat. Ha egy lélek tévelyeg — elnézzük-e, mint 
téved el mindinkább, mindjobban? Ha a gyermek mér
ges bogyót vesz szájához, inteni fogjuk és nem engedjük 
hogy egyen abból. Nem törekszünk-e sokkal inkább 
arra, bogy valaki kárt ne szenvedjen az ő lelkében ?

Ha szomszédunk háza kigyullad, segélyére sietünk, 
hogy megmenthesse azt, a mi még menthető, legelsőb- 
ben is legértékesebb dolgait; és ha önmaga is veszély
ben forogna feleségével és gyermekeivel, mindent ott 
hagynánk s csak arra törekednénk, hogy a szerencsét
lenek életét megmentsük. Ne segítenénk és mentenénk-e 
tehát, midőn egy lélek üdvéről van szó?

Ne mondd oly hirtelen : „Ezen az emberen már úgy 
sem lehet segíteni“. Vannak a földön oly kopár helyek,, 
melyek egykor termő vidék voltak. Talán csak az om- 
ladékot és fövényt kellene eltakarítanunk, akkor a be
omlott forrás ismét felszínre kerülne s a patak partján 
ismét zöld tenyészet virulna.

Igen, a jó igen gyakran el van rejtve. A legjobb 
földi epret, a legszebb szőlőfürtöt sokszor ép a legsű
rűbb lomb között találjuk. Lenn mélyen a föld belsejében 
van a nemes érc elrejtve. Gyakran a durva héj alatt 
jó mag rejlik. Tagadhatnánk-e, hogy sokszor hasonló
képpen van az emberekkel is?!
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Sokszor csak kevés jót, látunk. Ám akkor ép e 
■csekélynek Játszót ébresszük és növeljük. A mig egy 
szikra izzik, hatalmas lángot szilhátunk belőle. A mig 
ver a szív, ki tudja: a beteg nem éled-e uj életre? De 
a gondos ápolásra szükség van.

Ne mondjunk azért embertársaik felett oly elha
markodva ítéletet. Egyes hiábavaló kísérletek ne ve
gyék el kedvünket. A ki kutat ás, gyakran hiába ás, 
de azért csak rá talál egyszer a forrásra. A ki szánt, 
sokáig kell várnia az aratásra.

Alig irtottuk ki földünkön s kertünkben a gazt, 
csakhamar ismét előbujik az s újra meg újra kikeli 
mennünk s irtanunk. Sajnálnánk egyes hiábavaló kísér
leteket, noha lehet, hogy értékesebb dolgot is termeszt
hetünk, mint virágot és főzeléket?

Csak arra kell törekednünk, hogy helyes úton-mó- 
don forgolódjunk felebarátunkért, repítsetek az alázatos
ságnak leikével, mondja az ap. (Gál. 6, 1.) Azt hiszed 
talán, hogy durva szóval többre mész? Használt-e 
ugyan valamikor a jégeső a növényzetnek? — Sok be
széddel sem sokra mész. A záporeső sok vizet ád ugyan, 
csak az a. kár, hogy legnagyobb része az árkokba fut 
s  igv nem sokat ér a szomjas földnek. — Sok rábe
szélni akarás és ócsárlás több kárt, mint hasznot ered
ményez. Nézd a gabonát mint hever a földön s dőlve 
is marad, — a sok eső ledöntötte.

Ha igazán segíteni akarsz a te felebarátodon: az 
alázatosságnak leikével cselekedd. A csendes eső leg
többet ér a vetésnek.

A keserű orvosságot cukorra szoktuk csepegtetni. 
Ha valóban jót akarsz a te felebarátoddal, ne felejtkezz 
el a szeretetről.

* *
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Miként a Szent-Lélek nem arra szorítkozik, hogy 
az egyes keresztyénért munkálkodjék, hanem a ke
resztyének összességének üdvösségéért munkálkodik, 
úgy nekünk sem szabad működésünket egyes keresz
tyénekre, csak a hozzánk legközelebb állókra szőri- 
tanunk. A kér. szeretet messzebbre kiterjed.

Hogy egészséges legyen a ta, nedvét a legszélsőbb 
ágak és levelekbe is el kell juttatnia. Igyen az evang. 
egyháznak is, ha feladatának magaslatán áll, a távoli 
országok hitrokonaira is ki kell gondját terjesztenie. 
(Gusztáv-Adolf egylet.)

Ha a fa egészséges, minden évben nőnie kell. A 
mi egyházunknak is kell nőnie, terjednie. Ezért küld 
ki hittérítőket a pogányok megtérítésére.

Hogy a fa egészséges legyen, szüntelenül uj nedv
nek és erőnek kell ereiben keringeni. így az egyháznak 
is.'arra kell törekednie, hogy szüntelenül uj . erők mű
ködjenek benne, hogy a régiek elmúljanak és minde
nek megújuljanak. (Belmissió.)



H A R M A D I K  R É S Z .

Urunk im ádsága  va g y  a „ M i A tyá n k .”
A megszólítás.

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben."
Luther azt mondja: „Isién e^el magához akar

édesgetni, hogy elhigyjük, miképpen ö nekünk igaz Atyánk 
m i pedig igaz gyermekei vagyunk, hogy igv biyvást és 
teljes bizalommal kérjük őt, mint szerető gyermekek sze
rető atyjukat".

Van szükség arra, hogy Isten „édesgessen” ben- 
bünket? Nem volnánk-e képesek önmagunktól erősen 
megállani a hitben, melyre az Isten szeretetéről szóló 
rész tárgyalásánál (Első hitágazattól a harmadikig) elju
tottunk. Rizonyára ez volna természetes a keresztyén
nél. Ámde mi úgy vagyunk, mint a gyermekek. A mig 
szivök szabadon dobog, örömest elmondják kívánságai
kat, másként áll azonban a dolog, mihelyt rossz lelki
ismeretük van, akkor egyszerre bátortalanok és elné
mulnak. Régi igazság az : Minél nagyobb bűnünk, 
mely lelkünkre nehezedik, annál nehezebben esik Is
tenhez imádkoznunk.

Persze felette rossz állapot az, ha már ennyire 
jutottunk. A ki nehezen tud lélekzetet venni s végül 
már lélekzése kezd akadozni, rossz lábon áll már ott 
a testi egészség. Ha nehézkesen imádkozik a szív, s
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olykor-olykor el is nemül az imádság, rossz lábon áll 
már ott a lélek dolga.

Isten azonban nem akarja a bűnösnek halálát, ha
nem hogy az megtérjen és éljen. Azért ő úgy jár el, 
mint az orvos, ki a beteg lélekzését élesztő kísérletek
kel erősiti. Ha lelkünk fáradt és beteg, kész Istennél a 
segítő eszköz, Uj reményt és hitet önt szivünkbe s erre 
céloznak ezen szavak: Mi Atyánk, ki vagy a meny- 
nyekben.

Miként a meleg tavaszi napsugár s a meleg tavaszi 
eső a növényeket a föld kebeléből kicsalja, úgy Isten
nek szeretető is a mi hitünket éleszti — s ép e szó : 
LAtya” emlékeztessen bennünket Istennek szeretet.ére.

Ha ezt érezzük, sokkal könnyebben tudunk Isten
hez imádkozni. És ez egészen term észetes! Hiszen em
bertársaink előtt is annál könnyebben előtudjuk terjesz
teni kérésünket, minél inkább megvagyunk győződve 
arról, hogy jól vélekednek felőlünk.

E szó „Atya ’ élessze és erősítse hitünket, ámde 
a „Mi" szó is jelent valamit.

Ha egy gyermek örökösen csak önmaga részére 
kérne s az atyának javaira egyedül csak önmaga akarna 
igényt tartani, rossz jel volna az s az atyának gyerme
két ezen önhaszonlesés miatt elkellene utasítani. Óva
kodjunk tehát mi is attól, hogy imánkban örökösen csak 
önmagunkra gondoljunk.

„Ki vagy a mennyekben".
A ki kérni akar valamit fejedelmétől, leghelyeseb

ben cselekszi, ha hozzá megy. A ki imádkozni akar 
Istenhez, hozzá kell mennie t. i. azzal kell foglalkoznia, 
a melyek oda fenn vannak,

6*



JElsö kérés.

„Szenteltessék meg a te neved".
Mit tesz ez ? Istennek neve magában is s\ent ugyan 

de m i e\en imádságban a\t kérjük, hogy mielöttiink is 
s^ent legyen.

Ha a drágagyöngyöt porba dobjuk is, csak értékes 
marad az. Az Isten nevét is megszentségtelenithetjük, 
ez azért azon mit sem változtat, szent az annak dacára 
is : „Istennek neve magában is s \e n f .

De mi lesz belőlünk, ha Istennek neve sem szent 
már mi előttünk ? Mi lesz avval a hadsereggel, mely 
mit sem törődik hadvezérének nevével ? Mi lesz azzal 
a néppel, mely fejedelmének nevét mibe sem veszi? 
Mi lesz azon egyházzal, mely előtt nem szent az Isten
nek neve ? A hol a szent megvettetik, mi védhet ak
kor a rossz és szentségtelen dolgoktól? Ki tarthatná 
vissza az ellenséget, ha a vár utolsó fala is romba dőlt ? 
Ki akadályozná a zúgó árt, ha a védgát keresztül sza
kadt ?

Éppen azért arra kell törekednünk s azt kell kér
nünk, hogy az Istennek neve mi előttünk is szent le
gyen.

S miként lesz ez meg ?
„Ha áz Isten igéje tisztán és igazán tanittatik s mi 

is mint, Istennek gyermekei a szerint élünk".
„Ha az Isten igéje tisztán és igazán tanittatik".
A hol valami uj dolgot lehet látni vagy hallani, a



nép tömegestől oda fut s még a nagyon elfoglalt embe
reknek is van erre idejök. Mindegyik arra törekszik, 
hogy valamit el ne találjon mulasztani. Ha erre oly na
gyon figyelünk, hogy kiváncsiságunk kielégittessék, 
mennyivel inkább kell azt keresnünk, mi üdvünkre szol- 

; gál. Ha mindenféle közönséges, hétköznapi újdonságot 
: oly nagy figyelemre méltatunk, mennyivel inkább kell 
az Isten igéjét szentnek tartanunk, örömest hallgatnunk 
és tanulnánk !

Ámde „mint Istennek gyermekei, a szerint is kell 
élnünk".

Mit ér a szappanbuborék, mely a legszebb színben 
ragyog, de a következő pillanatban már szétpattan ? 
Mit ér a virág a fán, ha gyümölcs nem lesz belőle ? 

|Mit érnek a nemes érzelmek, ha nem tartósak? Mit ér 
f a jó szándék, ha meg nem valósítjuk ?

Isten igéjét könnyű hallgatni, de nehéz cselekedni. 
: Azért kérjük:

„Erre segélj minket szerető mennyei Atyánk !".
Isten bocsát napsugárt és esőt, hogy a vetés fej

lődjön. Mi kérjük Istent, hogy nyújtson áldást ott is, 
hol lelkileg vetünk s hol lelki gyümölcsöknek kell 
érniök.

„A ki pedig másképen tanít és él, mint az Isten 
igéje parancsolja, az megszentségteleniti közöttünk az 
Isten nevét".

Vigyázunk arra, hogy olyat ne együnk és igyunk 
a mi megárt nekünk. Mennyivel inkább kell vigyáznunk 
arra, hogy olyant ne fogadjunk be, mi a léleknek árt. 
Természetesen néha nehéz megkülönböztetnünk, mi 
hasznos vagy káros lelkűnknek, pedig ép az a titkos 
méreg a legveszélyesebb, mely elrejtve lappang és ép 
a gonosz befolyás, mit nem érzünk, a legkártékonyabb 
lelkűnknek.



86

„Ettől őrizz meg minket szerető mennyei Atyánk”.
Isten oltalmát hivjuk segélyül, mert igen könnyen 

a legrosszabb dolog tapad lelkűnkhöz. A ragáncs köny- 
nyebben a ruhához ragad, mint a mag. A por belep ! 
anélkül, hogy észre vennénk. így lopódznak hozzánk is | 
a rósz gondolatok, hamis tanítások és bűnös szokások, * 
a nélkül, hogy észre vennénk. Ezért kérjük : „Ettől öri\\ 
meg minket szerető mennyei Atyánk!’'



M ásodik  kérés.

Jöjjön el a te országod.
Mindnyájunknak szükségünk van arra, hogy igyen 

imádkozzunk: „Jöjjön el a te országod’'. Bizonyára mi 
| sokkal örömestebb élünk Magyarországon, mint Török

országban, örömestebb egy rendezett államban, mint a 
hol örökös zavargás uralkodik s a benső romlás terjed, 
így a keresztyén annál boldogabbnak érzi magát, minél 
közelebb jön el hozzánk az Istennek országa.

Igaz ugyan, hogy érette nem kell aggódnunk, mert
„Isten országa eljön önmagától, a mi kérésünk 

nélkül is”.
Isten országa hasonlít a kovászhoz, mely feltartóz- 

tathatlanul megposhasztja az egész tésztát, hasonlít a 
mustármaghoz, mely kezdetben alig látható s mégis 
hatalmas fává növekedik.

Az Isten országának terjedését megakarták ugyan 
akadályozni (a zsidók, a római császár részéről való 
üldöztetés; az evang. egyház üldöztetése a kath. egy
ház, a kath. fejedelmek és népek részéről), ámde mind 
hiába. Úgy járt e népség, mint az egyszeri polgármes
ter az ő kanári madarával, mely kiszabadult; megtil
totta a polgároknak, hogy ajtóikon beengedjék, a ma
dár azonban elrepült a falakon keresztül.

Tudjuk tehát, hogy az Isten országa eljön, de azért 
ezzel nem szabad megelégednünk. Mit ér a legkitűnőbb 
államkormányzat s a legjobb törvények, ha m i nem tö-



rödünk velők? Mit ér a jó erkölcs, ha nálunk nem lesz 
otthonossá ?

Ezért mondja Luther:
„de ezen imádságban azt kérjük, hogy mi hozzánk 

is eljöjjön”.
Luther megmondja azt is, miként valósulhat ez

m eg :
„Ha a mennyei Atya az ő Szentleikét adja belénk, 

hogy az ö kegyelme által az ő szent igéjében higyjünk 
és istenesen éljünk mind itt a világon, mind az örök 
életben”.

Ez világos dolog. Csak akkor beszélhetünk a ma
gyar hajáról, ha magyaroknak érezzük és valljuk ma
gunkat, ha tudjuk, hogy összetartozunk s ha mindig 
azt cselekesszük, a mi magyar hazánk javára és hasz
nára válik. így áll a dolog az Isten országával is. Eljön 
hozzánk, ha mi az Isten igéjében való Ilit által az Isten 
országa tagjainak érezzük magunkat és azt cselekesz- 
szük. a mi az Isten országának előmozdítására szolgál 
t. i. „ha istenesen élünk, mind itt a világon, mind az 
örök életben”.



H a rm a d ik  kérés.

Legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, 
azonképpen itt a földön is.

Ezen kérésnek is a keresztyén szive mélyéből kell 
fakadnia. Ha megismertük (3 hitág.) hogy Isten akarata 
jó s a legjobb és legáldásthozóbb reánk nézve, akkor 
természetesen óhajtanunk is kell, hogy Isten akarata 
uralkodjék mindenütt.

Itten sem kell a miatt aggódnunk, mert Istennek 
jó és kegyelmes akarata meglesz a mi kérésünk nél
kül is".

Természetesen! Ha a fejedelem meggyőződött va
lamely törvénynek áldásos voltáról, bizonyára gondja 
is lesz arra, hogy az kihirdettessék s életbe léptettes- 
sék. Ekként természetes, hogy Istennek is van gondja 
arra, hogy az ő jó és kegyelmes akarata meglegyen a 
mi kérésünk nélkül is.

„De ezen imádságban azt kérjük, hogy nálunk is 
meglegyen".

„Nálunk" t. i. közelebbről mi „köröttünk”.
Derék polgárok örülnek az áldásthozó törvények

nek, melyek közöttük életbe léptettek, ámde óhajtják 
is, hogy azok megtartassanak. így a keresztyénnek sem 
szabad megelégedni azzal, hogy Istennek törvényei fenn- 
állanak részünkre, hanem arra kell törekednie, hogy 
részünkről is megtartassanak.

Nálunk t, i. közelebbről „általunk”.
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A kérés, hogy Isten akarata nálunk meglegyen, 
nem mindenkoron könnyű. A beteg nagyon belátja, hogy 
az orvos gyógykezelése üdvös s azért mégis ellenkezik 
az orvossal a fájdalomtól való félelemből. Igyen megvan 
győződve a keresztyén is, hogy Isten akarata merő ál
dás s mégis remeg a keserű ital élvezésétől. Mind
azonáltal a keresztyénnek ily esetben is eme végered
ményre kell ju tn ia : Legyen meg a te akaratod.

Hogyan lesz ez meg? „Ha Isten minden gonosz 
szándékot és akaratot megtör és meggátol, melyek a\ ö 
nevét megszentelnünk s országát hozzánk jönni nem en
gedik, minők az ördögnek, a világnak és a m i testünk
nek akarata”.

Vannak a fának és bokornak vad hajtásai is, me
lyek a törzs körül hirtelen felnőnek s a fának vagy bo
kornak sok erejét elszívják. Nem természetes-e, hogy 
a kertész felette ügyel arra, hogy e hajtások levágas
sanak ? Ha hasonlóképpen az emberben is vannak ily 
vad hajtások (,,minők az ördögnek, a világnak és a mi 
testünknek akarata”), nem természetes-e, hogy Isten 
küzd az ily szentségtelen dolgok ellen?

Néha rekkenő és ártalmas gőzökkel van tele a le
vegő. Ilyenkor talán egy enyhe szellő nem képes a 
gőzöket elűzni. Ám a viharok és fergeteg zngása csak
hamar megtisztítja és felfrissíti a levegőt. így kell néha 
viharban jönnie Istennek is hozzánk, hogy lelkünket a 
bűnnek ártalmas gőzeitől megtisztítsa, néha enyhébben, 
máskor hevesebben, a mint szükségünk van rá.

Szépen jellemzi a költő az Isten Szendéikének kü
lönféle utait eme fohászban:

Jövel, Szentlélek, égi fuvalom.
S z e l í d  s u g á r ,  mely új'"éltet fakaszt,
Szivem lakásul im neked adom,
Teremts te benne virulást, tavaszt 1
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V i h a r ,  mely tör, l á n g ,  mely tisztítva éget,
Jöjj, irtsd a bűnt, dorgálj, mint h ű  b a r á t ;
Vezesd Krisztushoz — megszentelve néped,
S hitünknek egykor nyiss dicsőbb hazát.

Ha a folyam nem volna gátak közé szorítva, a viz 
pusztítva haladna; ha a tűz nem volna biztos tűzhelybe 
zárva, vészthozóvá s ártalmassá válhatna. így áll a do
log az emberi önakarattal is. A legtöbb esetben nem 
áldás az reánk nézve, ha kényünk-kedvünk szerint cse
lekedhetünk és parancsolgathatunk. Korlátlan uralkodók 
gyakran tévútra tévelyedtek. (Gásárok). Azért kérjük 
mi, hogy ,,Isten minden gonosz szándékot és akaratot 
megtörjön és meggátoljon”. Kérjük, hogy a szenvedélyek 
vad hajtásai levágassanak, a bűnös kívánságok ártalmas 
gőzei elrezzen tessenek, a veszélyes áramlatok korlátok 
közé szőri hassanak s a vész thozó lángok mérsékeltes
senek.

Másrészről meg kérjük Istent, hogy a jóban erő
sítsen minket, „ellenben minket megerősítsen és szilár
dan megtartson az ö kegyelmében és a hitben életünk 
végéig”. Ezt bizalommal s Istenben vetett hittel kérhet
jük, mert „ez az ő kegyelmes és jó akarata”.



N egyedik  kérés,

A mi mindennapi kenyerünket add meg mi nekünk ma.
Mit tesz ez ? Isten a mindennapi kenyeret megadja 

ngvan a m i kérésünk nélkül is minden bűnös embernek“.
A mint a nap feljön, fényes ragyogásával mindent 

eláraszt, szépet és rútat. így világol Istennek szeretete 
is mindenkire, jókra és gonoszokra.

De a keresztyénneK ezen szavakat nemcsak azért 
kell imádkoznia, hogy Isten a mi mindennapi kenyerün
ket megadja, hanem mindenek fölött azért is,

„hogy velünk ezt felismertesse".
A gyermekek gondtalanok s jól érzik magukat a 

szülői házban, mert tudják, hogy a szülők naponként 
megadják nekik azt, a mire szükségük van. így mi is 
csak akkor érezhetjük magunkat boldogoknak, habizunk 
abban, hogy Isten naponként gondoskodik rólunk.

Ha az ég egészen be van borulva, azért nem kell 
azt gondolnunk, hogy az úgyis marad mindig. Csakha
mar szétoszlanak a fellegek s ismét teljes fényében 
ragyog a nap. Azért tehát mi sem aggságoskodjuk és 
kérdezgessük: Mit együnk, mit igyunk és mivel ruház- 
kodjunk ? Kishitű aggodalom nem méltó a keresztyén
hez, kinek bíznia kell Istenben. (L. 1. par. és 1. hitág.).

Hogy ezt velünk felismertesse, erre kérjük Istent 
közelebbről ezen szavak által, „hogy háladással vegyük 
a mi mindennapi kenyerünket".

Felette nagy a különbség a meleg nyári napsugár
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és a hideg holdvilág között: igy egészen más az, hogy 
vájjon mi mindazt, mit Istentől nyerünk, érezzük-e Isten
nek szeretetét s hálára lekötelezve érezzük-e magunkat 
azért, vagy pedig hidegen s némán vesszük kezeinek 
adományait,

A „mindennapi kenyeret" kérjük Istentől. Sokkal 
könnyebben utazunk kis csomaggal, mint nagygyal. mert 
sokkal szabadabban mozgunk, ha kevés tárgy van velünk. 
Az élet is utazás. Őrüljünk, ha nem vagyunk földi javak
kal túlhalmozva.

Háladatosnak kell lennie annak is, ki tekintélynek 
örvend vagy a hatalom-polcára jutott. A magas fák leg
jobban kivannak téve a viharnak : A nagyok és hatal
masok nem a legboldogabbak.

Ám azért igaz az, hogy szükségünk van bizonyos 
javakra, hogy megelégedetten és boldogan élhessünk s 
keresztyén és emberi dolog ily földi javakat kérni. Ezért 
imádkozunk : A mi mindennapi kenyerünket add meg 
mi nekünk ma.

Alit értünk a mindennapi kenyér alatt ?
„Mindazt, a mi a test táplálására és egyéb szüksé

geire tartozik u m. étel, ital, ruházat, lábbeli".
Nem jó dolog, ha e földi dolgokért felette nagy 

mértékben kell aggódnunk, mert, ha erőnket az ily gon
dok fölemésztik, akkor kevés idő és kevés öröm jut a 
mennyei dolgokkal való foglalkozásra. Nézd a madarat, 
melynek lábaira súlyt kötöttek, megpróbálja ugyan fel
repülni a magasba, az azonban nem igen sikerül neki.

„Ház, udvar, szántóföld, barom, pénz, vagyon".
Azt kérjük itt, a mire hivatásunk betöltésénél szük

ségünk van. A földművesnek szüksége van házra, ud
varra, szántóföldié, baromra, a kézművesnek műhelyre 
és szerszámokra, a kereskedőnek boltra és árúczik- 
kekre stb.
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Ha a nagy hóban kell gázolnunk s csak fáradságo
san intünk előre, az utazásban kevés örömöt találunk. 
Ha elakarunk valamit érni, de hiányoznak az eszközök, 
hogy hivatásunknak igazán megfelelhessünk, elenyész 
hivatásunk feletti örömünk. Ennek hiánya nyomasztólag 
és gátolóJag nehezedik lelkünkre, mint a gőz, mely meg
nehezíti a lélekzést.

„Kegyes házastárs, kegyes gyermekek és cselédek".
Mit ér az olyan lakás, mely semmi oltalmat nem 

nyújt a nedvesség, vihar és hideg ellen s nem szellős 
és világos? Mit ér a házastárs, gyermekek és cselédek 
ha jámbor szellem nem lakozik a házban, ha a léleknek 
mintegy a levegője,* világossága és melegsége hiányzik.

„Kegyes és hűséges elöljárók, jó kormány",
A jóléthez ez is hozzá tartozik. Természetesen, a 

hol török kormányzat uralkodik, ott törökös a gazdál
kodás is.

„Jó időjárás" t. i. odakünn, „béke" t. i. jó időjárás 
benn az országban és az egyes házakban.

„Egészség, mértékletesség, becsületesség".
Az egészség a legfőbb jó — szokták mondani, ámde 

háromféle egészség van, nevezetesen egészséges test, 
egészséges szív (becsületesség) és egészséges lélek mint 
a házban, mint a gyülekezetben (mértékletesség).

„Jó barátok, hűséges szomszédok s ezekhez ha
sonlók".

A szép kilátást a lakásból mindenki dicséri. A ház 
környéke is nagyban hozzájárul ahhoz, hogy lakályos 
legyen, s ha zöldelő fák, nyiló virágok stb. a lakást szé- 
pitik, mennyivel inkább a barátságos érzelmű emberek, 
kik tanácsosai, vigaztalással és segélylyel mindig készek 
támogatni bennünket.



Ö tödik kérés.
És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is 

megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.
Az ötödik kérés szorosan összefügg az előbbi 

kérésekkel, különösen pedig a negyedikkel :
„Kérjük e kérésben, hogy a mennyei Atya ne néy^e 

a m i bűneinket s e\ek miatt ne tagadja meg a mi kéré
sünket.“' (1—í. kérés).

Kérjük, hogy Isten ne né^\e a m i bűneinket.
Bűneink elválasztólag állanak Isten és mi közöt

tünk, mint a hogy a felhők a nap és a föld között 
I úsznak.

Mint a felhő akadályozza a napfényt, úgy nekünk 
is félnünk kell, hogy bűneink elvonják tőlünk Istennek 
áldásait. Félnünk kell ettől,

,,Mert m i egyikére sem vagyunk méltók azoknak, a 
• melyeket tőle kérünkA

Azon alattvalók, kik a törvényt és az igazságot fi- 
; gyeimen kivül hagyják, nem méltók arra, hogy a tör- 
, vénynek csupán csak jótéteményeit élvezzék. így nem 

vagyunk mi is méltók arra, hogy Isten am i kérésünket 
teljesítse —

ns nem is érdemeltük meg azokat.“
Istennek elakarjuk talán mondani, a mi jót cse

lekedtünk, hogy mi egyik vagy másik felebarátunkon 
segítettünk, hogy a szombatnapot megszenteltük ? Mily 
nyomorultaknak látszanánk Isten e lő tt! ?
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A gyertyaláng s sötétben jól világit. Vigyük azon
ban csak a napfényre, elbágyad és elhalványul annyira 
hogy alig látjuk többé. Az embert jó tettei miatt becsü
lik embertársai. De lépjünk csak azokkal Isten elé — 
mennyire elhalványodik jó tetteink fénye !

Valóban, mi nem vagyunk.méltók arra, a mit ké
rünk s nem is érdemeltük meg azokat,

„hanem kérjük, hogy kegyelemből adjon meg m in
dent minekünk, mert m i naponként sokat vétkezvén, bün
tetésnél egyebet nem érdemelünk.“

A ki vétkezik az ő ura ellen, az nem lép az elé, s 
nem fog vele perlekedni, hanem meghajlik ura előtt s 
bocsánatért könyörög. így mi sem igazságot, hanem ke
gyelmet kérünk Istentől.

Ha azonban a bocsánatot oly nagy mértékben nyer
jük meg, úgy nekünk is meg kell bocsátanunk a mi 
felebarátainknak :

,,miképpen m i is megbocsátunk a\ ellenünk vét
kezőknek.“

Minél kékebb az ég, annál szebb az égnek képe, 
ha sima víztükörben nézzük. A mi lelkűnknek is tükör
nek kell lennie, mely visszatükrözze az Isten szeretetének 
képét s minél nagyobb mértékben tapasztaljuk Istennek 
megbocsátó szeretetét, annyival inkább kell nekünk is 
„vis\ont örömest megbocsátanunk és jót tennünk azokkal, 
a kik ellenünk vétkeznek.“



H atod ik  kévés.

És ne vigy minket a kísérteibe.

Mit tesz ez ‘? „Isten ugyan senkit se kisért” —
Nem egyéb, hanem csak emberi kisértet esett raj

tatok”. (I. Kor. 10, 13.) „az  embernek szivéből jönnek 
ki a gonosz gondolatok”. (Máté 15, 19.)

Természetesen azonban megengedi Isten, hogy 
egyes bizonyos kisértéseknek ki legyünk téve. A kato
nának nem szabad irtóznia a csatától s a hajósnak a 
tenger tombolásától. Igyen a keresztyénnek is kell küz
delmekben és veszélyekben részt vennie, ezáltal erősö
dik hite. Itt is igaz az, hogy a mit Isten reánk bocsájt, 
az csak javunkra válik. Nem kell tehát félnünk attól, 
ha Isten kisértetbe visz, de m i a\t kérjük e\cn imád- 
sdgban, hogy minket megöriy\en és megtartson, hogy a\ 
ördög, a világ és saját testünk meg ne csaljon, vagy a^ 
igaz hittől el ne térítsen, kétségbeesésbe vagy más gyalá
zatba és bűnbe ne ejtsen'.

A pusztaságban vándorló szemei előtt gyakran meg
jelennek tündér-képek, egy gyönyörű szép vidék a tá
volban s midőn már remélli, hogy ott felfrissülhet, e 
vidék tova fut, aztán szétfoszlik a délibáb s az eltikkadt 
és eltévedtre nézve csak nagyobbodik a veszély. Mi is 
látunk néha ily tündéries képeket. „Az ördög, a világ 
és saját testünk” lelkünk elé varázsolja s mi veszélyben 
forgunk, mert az igazi útról ezzel bennünket letériteni

7
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akar. Azért kérjük Istent, hogy az ily csalárd képeket 
tartsa távol tőlünk, nehogy hamis javak után fussunk 
s ha a tévedés napvilágra jut, az igaz hittől el ne té
rítsen, kétségbeesésbe vagy más gyalázatba és bűnbe 
ne ejtsen. Mert a ki hosszú időn át hamis javak után 
fut, s végül e hiábavalóságot belátja, az igen könnyen 
a valódi javakban s az igaz úton is eltévelyedik (vak
hit), elcsügged (kétségbeesés) s végre még haszontala
nabb dolgok hasztalan keresésének adja át magát (más 
gyalázat és bűnbeesés).

Ha ily veszélyek fenyegetik lelkünket, az már jele 
annak, hogy valami nem helyes dolgot cselekvőnk, a  
ki gyenge és beteges, a ragályos betegségbe, melynek 
csirái a levegőben vannak, leghamarább beleesik. Azért 
sokkal jobban van ez ellen biztositva az, ki erős és 
egészséges. Ép azért kérjük Istent, hogy lelkünket védje 
s egészségben tartsa és erősítse :

„Ha pedig e\ek megkísértenének is, m i megálhas- 
sunk s végre diadalmaskodhassunk fölöttük

Isten gondoskodik arról, hogy a kísértésnek ellent 
állhassunk, a  bolygók, melyek napunk körül keringe
nek, annál tömöttebbek és erősebbek, minél gyorsab
ban forognak s minél jobban kibírják e gyors körfor
gást. Ekként gondoskodott isten is arról, hogy mine
künk embereknek legyen mindig annyi erőnk és ellen
álló képességünk, a mennyire szükségünk van, hogy 
a kisértéseknek ellent állhassunk, „az  isten igaz ki nem 
hágy titeket feljebb kísértetni annál, a mint elszenved
hetitek, sőt a kisértettel egyetemben a szabadulásra 
utat nyit, hogy azf elszenvedhessétek”. (I. Kor. 10, 13.)



M eted  i Ä* kévés.

De szabadíts meg a gonosztól.

Mit tesz ez ? Kérjük e befejező kérésben általában, ' 
hogv. a m i mennvei Atyánk bennünket minden testi és 
lelki veszélytől, javaink és becsületünk elveszítésétől meg
őrizzen”.

Mi minden egyes kérésünket nem tudjuk Isten 
elé terjeszteni, nincs is arra szükség. A gyermek sem 
mondja el minden kívánságát szülei előtt, bizik abban, 
hogy a szülők úgyis gondoskodnak róla. Mennyivel na
gyobb okunk van nekünk arra, hogy minden mi gondjain
kat Istenre bizzuk, mennyivel kevésbé aggságoskodjunk 
mi, ha talán véletlenül valamely kérésünket nem ter
jesztettük Isten elé.

„S egykor, ha végóránk eljövend, boldog kimúlást 
engedien”.

Örömteljes ünnepi események alkalmával feldíszí
tik az ajtókat, melyeken az ünneplők bevonulnak. így 
óhajtjuk mi az ajtókat feldíszíteni, melyeken át az örök 
hazába kívánunk jutni, — boldog kimúlásért könyörgünk, 
hogy „e nyomorúság völgyéből kegyelmesen magához 
befogadjon a mennyekbe”.

Legyen bár az idegen lakás még oly szépen be
rendezve, gondolataink csak vissza-vissza szállnak az 
édes otthonba s annál sóvárgóbban, minél szebb az

•7*
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otthon mit nélkülözünk. Érthető tehát, ha a keresztyén 
felette vágyódik a mennyei hazába s ha a földet, mint 
idegen helyet tekinti a maga részére, mit a bűn, nyo
morúság völgyévé tesz reá nézve.



B E F E J E Z É S .

Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség 
mindörökké. Amen.

Boldogok a polgárok, ha hatalmas és jó uralkodójuk, 
van! Boldogok a keresztyének! Oly uruk van, ki rajtok 
segíteni tud és segíteni akar is. 1. O tud segíteni t. i. 
nála van a hatalom („mert tied az ország”), ő tudja e 
hatalmat érvényre juttatni („a hatalom”) s az ő akara
tát megtudja valósítani („és a dicsőség”). 2. 0 akar segí
teni. Erre emlékeztet bennünket Luther : Hogy legyek 
bizonyos, hogy e\en kérések a mennyei Atya előtt kedve
sek és meghallgattatnak, mert ö maga parancsolta, hogy 
így im ádkozunk s megígérte, hogy megakar hallgatni 
bennünket''.

Ha szeretjük hinni, hogy a király örömest veszi 
alattvalóinak kérését, mennyivel inkább bizzunk mi, 
hogy Isten mindenkoron akar és fog  is segíteni, ha ál- 
dásthozó az reánk nézve.

„Amen, Amen, a^a\: igen, igen, e\ ekként legyen /”
A mely iratra a fejedelem pecsétjét ráütötte, ott 

többé kételkedni nem lehet.



N E G Y E D I K R É S  Z.

A szent keresztségről.

Az az első kérésünk: m i a szentség?
Néha látható jelek által igyekszünk kifejezni, a mit 

szóval nem akarunk vagy nem tudunk. Ha két jó ba
rát találkozik, kezet fognak. Ez azt jelenti, hogy jó vi
szonyban vannak. íme ez egy látható jel, a kézszoritás, 
s ezzel mindketten láthatatlan dolgot közölnek egymás
sal, a jóakarat biztosítását, a hűséget.

Ha két ismerős kalapot emel egymásnak, ez is 
látható jel. De ezzel láthatatlan dolgot is közölnek egy
mással : a tiszteletnek, a becsülésnek biztosítását.

Különösen akkor használunk látható jeleket, ha 
valamit szóval tökéletesen kifejezni nem tudunk. így 
tesz az ártatlanul elitéit, ki nem talál szavakat ártatlan
sága bebizonyítására, midőn kezét szivére teszi. így 
tesz a haldokló atya, ha nincs már szava mindent el
mondani, mi szivén fekszik, midőn kezét gyermekeinek 
fejére teszi. Ezenképpen akar Isten velünk is a látható 
jelek által láthatatlan dolgokat közölni. A mit szó útján 
meg nem érthetünk, azt Isten látható jelek által szem
lélteti, teszi felfoghatóvá, érthetővé, A viz alá merítés 
és a vízből való kiemelés (vagy a vízzel való leöntés) 
a látható jel a keresztségnél, a nyújtott kenyér és 
bor, a látható jel az úrvacsoránál. A látható jelek által 
láthatatlan kegyelmi javak nyujtatnak nekünk : „A bű-



nük bocsánata, megszabadítás a haláltól és az ördögtől 
í és az örök üdvösség”.

A szentség tehát oly szent cselekmény, melyben 
1 a látható jelek alatt láthatatlan kegyelmi javak nyujtat

nak. Megjegyezzük azonban itt, hogy az evang. egyház
ban csak oly szent cselekmény tekintetik szentségnek,

; melyet maga Jézus Krisztus rendelt el. A bérmálás, gyó
nás, házasság, papirend és utolsó kenet ép azért 

I evang, egyházban a szentségek közé föl nem vétetteK 
Először is : m i a keresztség ?
„A ize resets ég nem puszta vi%, hanem Isten paran- 

f csolatáhan foglalt, Isten igéjével egyesült v i f L -
Melyek Istennek ezen igéi: „Krisztus Urunk Máté 

[ ev. utolsó részében igy s^ól: Azért elmenvén, tanítsatok 
I minden népeket, megkeresztelvén őket a\ Atyának, a Fiú- 
| nak és a S\entléleknek nevében“.

A „puszta“ t. i. csupán viz és „Isten igéjével egye- 
| sült vif" között óriási a különbség. Megvilágositjuk ezt 
; példával. Sokszor előtordul a háborúban, hogy midőn 
, az ellenség egy várat körülzár, egyszerre csak egy rúdra 
i erősített fehér kendő lesz láthatóvá. Ez nagyon is mel- 
: lékes dolognak tetszik és ime mégis mily nagy mozgást 
| és lelkesülést idéz ez elő az ostromló seregben. Mert tud

ják, hogy a rúdra erősített fehér kendőt a\ ellenséges 
\ csapat vezérének parancsára tűzik k i s jelenti a vár át

adását. Ila egy gyermek vagy akár egy ember tűzte 
volna ki a rúdra erősített fehér kendőt, mibe sem vet
ték volna, de hogy a hadvezér rendelé el ezt, ez adja 
meg a cselekménynek nagy jelentőségét. Ilyen a viszony 
a keresztségnél is. Hogy az Üdvözítő maga mondta:' 

j ,,Elmenvén tanítsatok minden népeket és kereszteljétek

Imeg őket“, ez adja meg első sorban a keresztségnek 
az értékét.

Másodszor: m it ád  vagy használ a keresztség?

103
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S\er\i a bűnök bocsánatát, megszabadít a haláltól : 
és Ördögtől, 5 örök üdvösséget nyújt mindazoknak, kik 
Isten igéjében és ígéretében hisznek“.

A keresztség szerzi meg tehát mindazt, mit Krisz
tus a megváltás által részünkre megnyert.

Hasonló itt a helyzet ahhoz, mint mikor valaki egy 
birtokot vesz át. Lehet, hogy a birtok készen áll szá
munkra, de annak élvezetébe csak az által jutunk, ha ‘ 
az örökségbe lépünk. így a Krisztus által történt meg
váltás is minden áldásával készen áll számunkra, de ezen 
áldásoknak élvezetébe csakis az által lépünk, ha a meg
váltást elfogadjuk t. i. a keresztség által.

A mint továbbá a birtokba lépéskor bizonyos fel- 
viiágositásra szükség van, hogy az azzal járó jogokat és 
kötelességeket is elfogadjuk, igy a keresztség is bizo
nyos megegyezést követel tőlünk, a hitet, s mint a bir
tok átvételénél a beleegyező felvilágosítás a határozó, 
úgy a keresztségnél is a hitben van az elhatározás: ,.A 
k i hiszen és megkeresztelkedik üdvözül, a ki pedig nem 
hiszen, elkárhozik“.

Midőn gyermekkorunkban hallottunk a varázsvesz- 
szőről mesélni, mely felíedezi a földben elrejtett kincset, 
bizonyára mi is nagyon szerettünk volna egy ilyen va
rázsvesszőt, hogy mindazt megnyerhessük, mit szivünk 
óhajt. Mennyire hálásaknak kell lennünk, hogy a kereszt
ség által oly eszköz adatott nekünk, melylyel a földi 
kincsnél sokkalta jobbat és szebbet nyerünk t. i. a bű
nök bocsánatát, megszabadítást a haláltól és az ördög
től, és az örök üdvösséget! Felsorolása a keresztség 
áldásainak, mit már a gyermekek is tapasztaltak. (A kér. 
család, iskola, gyülekezet).

Harmadszor : H ogyan  niivelliet a viz ilyen  n agy  
dolgokat ?

,,A víz ugyan maga ezt nem miveli, hanem az Isten
nek igéje, mely a viz mellett és vízzel van1'.
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Van egy tiz koronás papírpénzen]. Ez tulajdonképen 
semmi más, mint egy darab papír s itne mégis éppen 
annyit ér, mint egy tiz koronás aranypénz. Ez onnan 
van, mert a fejedelem hivatalnokai által közhírré tétette, 
hogy a papírpénz egyértékűnek tekintendő az ércpénz
zel, A fejedelem szava teszi azt a darabka papirt oly 
értékessé. így áll a dolog a keresztvízzel is. Tulajdon- 
képen az csak „puszta viz“ és hogy mégis oly nagy 
jelentősége van, ezt „az Istennek Igéje teszi, mely a viz 
mellett és a vízzel van“ (Kolbe-féle Katekizmus).

„és a hit, mely a\ Istennek a vi\he\ adott Igéjében 
bi\ikií.

Mi a papírpénzt azért tekintjük oly értékesnek, 
mert erősen bízunk abban, hogy a felsőbbség megtartja 
szavát. Így a keresztséghez is szükséges valami, ép a 
mi által lesz az értékessé reánk nézve, szükséges 
hozzá „a hit, mely az Istennek a vízhez adott Igéjében b iy k u- 

,,Mert Istennek igéje nélkül a vi\ puszta vi\ és nem 
keresettség /“

Ha a felsőbbség visszavonja szavát, akkor a tizko- 
ronás papírpénz olyanná lesz, mint a többi papírdarab : 
Istennek igéje nélkül a viz nem keresztség.

„de Isten igéjével keresztség, a\a\ : aj életnek kegye
lemteljes vi\e s a Szentlélek által az újjászületésnek für
dője, miként azt Pál apostol Titusho\ irt levele y-ik ré
szében mondja : Isten megtartott minket az újjászületés 
jürdöje és a Szentiéleknek megújítása által, a melyet ki
öntött reánk bőséggel a Jézus Krisztus, a m i Megváltónk 
által, hogy az ö kegyelméből megigazulván, örökösök le
gyünk az örök élet reménysége szerint. Igaz beszéd ez-u 

Luther megvilágositja itt előttünk — Pál ap. sza
vai alapján — a keresztség hatását két kép által, neve
zetesen lelki szemei előtt lebegett egy gyógyító forrás
nak és egy felfrissítő, uj életet adó fürdőnek képe.
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Negyedszer: M it je len t az i ly  vizzel való keresz
telés ? „Azt jelenti, hogy a\ ó-Adám m i bennünk napon
kénti bünbánat és töredelmesség által elfojtassék, hogy 
meghaljon minden bűnnek és gonosz kívánságnak s vi
szont naponként ú j ember jöjjön elő és támadjon fel, a 
ki igazságban és tisztaságban éljen Isten előtt mind
örökké

Ha a növényt átültetjük, leveleit lemetszük, de 
azért bensejében az ép levelek új, erős csirái képződ
nek. így ültettünk mi is a keresztség által a keresztyén 
közösség talajába, melyen a réginek s gonosznak mi 
bennünk meg kell halnia s az új embernek feltá
madnia.

A kettő, az új ember és az ó-Ádám össze nem 
férnek, egymást kizárják. Ügy áll ezzel a dolog, mint a 
mely kútba két vödör van. Ha az egyik lemegy, akkor 
a másik feljön s viszont. Vagy mint a nappal és az éj
szaka változása, ha a nap lemegy, keleten sötétedni 
kezd s végre is a sötétség egészen elborítja az eget. 
Jaj nekünk, ha a jámbor gondolkozásmódnak világa mi 
nálunk elenyészik, akkor előnyomulnak a sötétség ha
talmasságai s körülhálózzák a lelket.

Azért, ha feltámad az új ember, meg kell halnia 
az ó-nak. Természetesen, ha azt akarjuk, hogy a hasz
nos növény fejlődjön, a gazt ki kell irtanunk. A hasz
nos növényt ápolnunk kell s minél erőteljesebben nő 
az, annál kevésbé hatalmasodhat el a gaz.

,,Naponkénti bűnbánat és töredelmesség á lta l‘ hal
jon meg az ó-Ádám.

A ki lakását tisztán akarja tartani, helyesen cselek- 
szi, ha naponként letörölget s leszedi a pókhálókat. A 
kinek kertje van, naponként irtja a gazt. A ki szivét 
tisztán akarja tartani, az gyakorolja naponként a bűn- 
bánatot és töredelmességet.
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Az ó-Ádám lialjon meg minden bűnnek és go nos\ 
k ív á n s á g n a k Mit sem ér a gonosz tettek ellen való 
küzdés, a gonosz kívánságoknak kell meglialniok. Nem 
sokat ér, ha a gazt letépjük, gyökerestől kell azt ki
tépnünk.

Mi emberek természetesen gyengék vagyunk arra, 
hogy önmagunk levetkezzük az ó-embert. A vihar elő
ször csak a régi lomboktól tisztítja meg a fát. így Is
tennek is viharokat kell reánk bocsájtania, hogy az 
ó—tó 1 és a gonosztól megszabadittassunk.

Gyakran természetesen a sárguló lomb oly erősen 
és szívósan függ az ágon, hogy sem meleg, sem hideg, 
sem vihar letépni nem képes. Midőn azonban tavaszkor 
az új hajtások fejlődnek, leválik az lassan ugyan, de biz
tosan. A keres\tség az ő áldásaival új hajtásokat növeszt 
leikeinkben. Gondoskodjunk is róla, hogy erőssekké 
váljanak, akkor el fog tűnni az ó, a gonosz.

Minden megújult reggel, megújult erővel fogunk 
napi munkáinkhoz. így minden megújult reggellel újra 
vegye kezdetét a munka lelkűnkben, hogy igyen „na
ponként új ember jöjjön elő és támadjon fel, a ki igaz
ságban és tisztaságban éljen Isten előtt mindörökké"1'.

Hol van ez megírva ? Pál ap. rom ab éliehhez ,r0^  
levele 6-ik részében így szól: „Élte mettet Cink azért Krisz
tussal együtt a keresztség által a halálban, hogy a mikép
pen feltámadott Krisztus a halálból a\ Atyának dicsősé
gére, áronképpen mi is új életben járjunk .“

A szolgának, ki hú urához a nehéz napokban is, osz
toznia kell urának örömében is. Ha Krisztussal meghal
tunk, akkor élünk is a Krisztussal.

* *•T*
A fentiekben magáról a keresztségröl volt szó. A mi 

ev. egyházunkban a gyermekkereszfség ellentétben a 
felnőttek keresztelésével — keresztény szokás.
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Vannak emberek, kik úgy vélekednek, hogy nem 
helyes a gyermek-keresztség. Hisz azok — úgymond — 
mitsem értenek abból, nincs még hitök, ez pedig elen- 
gedhetlenül szükséges a keresztségnél. Ezenkívül felette 
fontos lépés ez az életben, s az ily dolgoknál az illető
nek önmagának kellene erre elhatároznia magát. Mind
ebben lehet valami igaz, ám azért a mi lutheránus egy
házunk hiszi ennek dacára, hogy a gyermek keresztség 
hasznos cselekmény.

A növénycsirán még nincs virág és ime mégis 
megvan benne minden, a mi virágzásra képesíti. A kis 
gyermeknek még nincs hite, s azért minden megvan 
arra nézve, a mi a hitre képesíti (a Szentlélek a gyer
meki lélekben, a családban, iskolában és gyülekezetben).

A gyenge növényt nem lehet nagyon korán a nap
fényre és melegre kitenni. Így gondolkoznak egyes ke
resztyén szülők, hogy a gyermek lelkének is szüksége 
van fényre és melegre s nem tapasztalhatják eléggé 
korán Isten egyházának áldásait.

Mi mindent megtesz a szülő gyermekének testi 
egészségéért! Felöltözteti, táplálja, viszi, becézgeti és 
ápolja éltének első napjától kezdve. A gyermek leikéről 
való gondoskodást sok keresztyén szülő a legcsekélyebb 
mértékben sem tartja ép oly fontosnak. Miért nem teszik 
meg itt is kezdettől fogva mindazt, mi áldás lenne gyer
mekeikre.

Addig várjunk, mig a gyermek maga határozza el 
magát a keresztségre ? Addig várunk a gyermek táplá
lásával is, mig kívánságát érthetően és határozottan ki
tudja fejezni ? Megkérdik a szülők gyermekeiket, vájjon 
az egészséget nyújtó orvosságot beveszik-e vagy nem "? 
Csak akkor törődjünk a fával, ha már görbén nőtt ?

Avagy talán panaszkodik az ember később a miatt, 
hogy őt beleegyezése nélkül megkeresztelték ? Neheztel



valaki azért, ha megtudja, hogy születésekor egy csomó 
pénzt hagytak számára 2

Ezen mondás szerint : „Azért elmenvén, mind e 
széles világon, tanítsatok minden népeket, megkeresztel
vén őket . . .“ mindenesetre úgy látszik, hogy az Üd- 
vözitó akarata szerint a keresztséget keresztyén tani- 
tásnak kellene megelőznie; ámde eme mondásnak igazi 
fordítása imigyen hangzik: „Elmenvén mind e széles 
világra, tegyetek tanítványaimmá minden népeket, meg
keresztelvén őket . .

Az Üdvözítő tehát ezzel nem a gyermekkeresztség 
ellen, hanem inkább annak érdekében szólott („tegyetek 
tanítványaimmá minden népeket, ezekhez tartoznak a 
gyermekek is“). Jézusnak ezen szavai is : „Engedjétek 
hogy jöjjenek én hozzám a kis gyermekek . . (Márk. 
10, 14—16.) a keresztségre alkalmazhatók. Az mondatik 

I eme helyen: „És mikor azokat ölébe vette volna, kezeit 
reájok vetvén, megáldá őket . . s éppen Istennek 
és az Üdvözítőnek áldását közli a gyermekkel a ke- 

j restség.
E mellett hisszük, hogy a keresztyén szülőknek 

nemcsak joguk, hanem kötelességük is gyermekeiket 
minél előbb megkereszteltetni.

A keresztszülőknek kettős tisztök van :
1. Tanúi annak, hogy a keresztség megtörtént.
2. Ők a keresztyén egyháznak képviselői. Mint 

ilyenek vállalják magukra azon kötelességet, mely az 
egyházat kötelezi minden egyes kiskorú tagjával szem
ben, t. i. kötelezik magokat, hogy gondoskodnak arról, 
hogy a gyermek a keresztyén hitben fog fel nevelkedni.

Júda nem merte öcscsét Benjámint egyedül hagyni 
Egyptomban. „Mert — úgymond — mi módon mennék 
fel az én atyámhoz, ha e gyermek velem nem lenne ?“ 
(I. Móz. 44, 34.) 0 a gyermeket haza akarja vinni, mert



kezességet vállalt érette. Vajha a keresztszülők is soha 
el ne felejtenék, hogy ők is kezességet vállaltak. Vajha 
ők is igyen gondolkoznának: Mimódon mennék fel az 
én mennyei Atyámhoz, ha keresztfiamat nem vinném 
magammal a mennyei hazába?

A mit a keresztszülők a kereszteléskor magokra 
vállaltak, a hitnek vallását és a gyermek leikéről való 
gondoskodást, a konfirmdtióndl a gyermek önmagára 
vállalja át. Belép mintegy az örökségbe, mit eddig a 
gyám kezelt, mit azonban ezen örökségnél nem pénz, 
hanem Isten áldásáért (a keresztség láthatatlan lelki 
javai) cselekedett.

A ki az örökségbe lép, magára vállalja a köteles
ségeket is (Konfirmátiói fogadalom, nem ,,eskű“).

A keresztyén gyülekezet az ő jő kivánatit össze
foglalja a templomban történő áldásban (megáldás) s 
felveszi a konfirmáltakat a felnőtt keresztyének sorába. 
Ezzel megnyerik a jogot : az úrvacsora élvezésére és a 
keresztszülői tiszt viselésére.



Ö T Q D I K R É S Z.

A gyónásról vagy a kulcsok hatalmáról*

Mi a gyónás ? ,,A gyónás kétfélét foglal magában :
[ először a bűnök bevallását, másodszor a feláldozást, üű-  

gyis a bűnök bocsánatfát, melyet a gyóntató atyától mint 
Istentől magától kell elfogadnunk, semmitsem kételkedvén, 

j sőt erősen elhivén, hogy bűneink Istennél a mennyben is 
meg bocsátta tnak1 ‘.

„Először : a bűnök bevállását.“
Nagyon nehezére eshetett a tékozló fiúnak ezt 

mondani: „Atyám! vétkeztem az ég ellen és te ellened 
és nem vagyok immár méltó arra, hogy te fiadnak hi- 
vattassam“ — de ez volt az egyedüli út, melyen lelkének 
békéjét ismét megtalálhatta. A bűnök bevallása nem 
könnyű dolog, ámde szükséges. Hogy a seb begyógyul
jon, véreznie kell, hogy Így a káros nedvek kifolyjanak, 
így kell először a szívnek is — hogy úgy mondjuk — vé
reznie, t. i. a bűnöket bűnbánólag be kell vallanunk 
csak ekként nyerhetünk bocsánatot.

(Templomi gyónó im a: „Gyónom Tenéked min
dentudó szent Isten, s vallom, hogy ellened gondolat-

( *) Ez ötödik — gyónásról szóló — részt, mely az eredeti 
Lutheri kátéban nincs meg külön részként, csak később lett jelen 

alakjában betoldva, függelékként akartam a Lutheri öt részből álló 
magyarázat után csatolni, mint a melyet minden keresztjén em
bernek ismerni szükséges dolog. Nem akarván azonban a szerző 
munkáján még igy formailag sem változtatni — közlöm külön ötö
dik részként — úgy a mint ő közölte munkájában, bár — szerin
tem — igy főrészként itt semmi helye. R. K.
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tál, szóval és cselekedettel, tudva és tudatlanul, sok
szor és sokféleképen vétettem . . . . ; a gyóntató atya 
kérdései, a gyónó hívek feleletei),

„Másodszor: a feloldódást, vagyis a bűnök bocsá
natiát, melyet a gyóntató Atyától, mint Istentől magától 
kell elfogadnunk, semmitsem kételkedvén, sőt erősen clhi- 
vén, hogy bűneink Istennél a mennyben is megbocsát
tatnak.11,

(A bűntől való feloldozás: „Legyen tinektek a ti 
hitetek . . .“)

A bűnbánó publikánus és a tékozló fiú példájából 
megismerjük, hogy mindenki, ki bűneit bűnbánólag 
vallja és hiszen Isten kegyelmében, bocsánatot nyer. 
Mindkettő lehetséges a templomi gyónás nélkül is, ámde 
azért a gyónás nem felesleges.

Mi magunk elég sokszor mondunk önmagunknak 
egyet-mást, talán saját vigasztalásunkra, de azért mégis 
csak iól esik, ha ugyanazt másnak ajakáról is hallhat
juk. — Sok dolgot remélhetünk, de azért jól esik. ha 
más is osztja ezen reményünket s ezt megmondja ne
künk. így mi is hihetjük, hogy Isten kegyelmes hoz
zánk, de mindazonáltal erősen szilárdítja az a mi hitün
ket, ha a Jézus Krisztus egyházának hivatott szolgája 
a szent helyen világosan hirdeti nekünk Istennek ke
gyelmét.

A ki immár a gyónás áldását valósággal és nem
csak látszólagosan akarja önmagán tapasztalni, annak 
arra kell törekednie, hogy méltóképen elkészüljön. „Pró
bálja meg azért minden ember magát és úgy egyék 
abból a kenvérből és úgy igvék abból a pohárból“. (I. 
kor. 11, 28.).

Ezen önmegpróbálással, melynek a gyónást és az 
Úr szent vacsorájának élvezését meg kell előznie, fog
lalkozik Luther a következő két kérdésben.
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Mely bűneinket kell meggyónnunk ? Isten előtt m in
ijén bűnökben részeseknek kell magunkat vallanunk, még 
azokban is, melyek ismeretlenek előttünk, a mint azt a 
Miatyánkban ($-ik kérés) is tesszük

„Kicsoda tudhatja a vétkeket ? Az én titkos bű
neimtől tisztit meg engemet“. (19. Zsolt. 13.)

„A lelkész dőlt azonban csak azon bűneinket kell 
meggyónunk, melyeket ismerünk és a melyek lelkünket 
terhelik.1''

(Fülbegyónás, magángyónás). —
Egyesek azt hiszik, hogy ők jó keresztyének, ép 

azért nem igen kell gyónniok, ám ez csak látszat. Sok
szor tisztának és átlátszónak látszik a kádban levő viz, 
de ha megmozgatjuk, a fenekén levő piszok felkavaro
dik. Így egyes emberek jóknak és jámboroknak látsza
nak. De kerüljön csak megpróbáltatások közé, ne tör
ténjék csak valami akarata szerint, induljon csak fel, 
mindjárt láthatók lesznek egyes nem keresztyénies ér
zületek és tulajdonságok is.

Meg ne csalatkozzunk! Ha nem vesszük észre, 
hogy a viz behatol a hajóba, rosszul áll a mi dolgunk. 
A ki nem érzi, hogy ő vétkes és bűnös, nagy veszély
ben forog az.

Mások ismét azt hiszik, hogy ha néha-néha nem 
helyesen cselekesznek is, ennek nem ők az okai, ha
nem mások, az  ilyenek gondoljanak csak arra a ha
lálra, ki a kolostorból remete magányba távozott, mert, 
mint ő vélé, kolostorsársai őt naponként haragra és 
bűnre ingerük. Egy napon vizet hozott, de a korsó fel
dőlt s a viz kiömlött a földre. Megharagudott ekkor a 
barát, fogta a korsót, dühösen a földhöz vágta, hogy 
az darabokra törött. E haragja nem sokáig tartott, s 
ekkor észrevette, hogy biz ő a magányos egyedüllétben

8
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is haragra lobban s hogy ő maga is hibáz. Szégyen
kezve tért vissza a kolostorba.

Vannak ismét mások, kik érzik ugyan, hogy nem 
egészen helyesen cselekesznek, de azért nem akarják 
beismerni hibáikat. Ügy tesznek, mint az adós, ki fél a 
nagy adósságtól s ép ezért nem törődik azzal, hogy 
mennyivel tartozik; vagy mint a beteg, ki (é 
ugyan a betegségtől, de irtózik orvost hivatni magához. 
De vájjon segitve van-e ezzel a bajon 1 Mi inkább na
gyon is törekedjünk arra, hogy felismerjük önmagunk
ban a mi káros és egészségtelen.

Hogyan vizsgáljuk meg, hogy a ruha tiszta-e vagy 
nem ? Úgy, hogy a világosságra tartjuk. így kell szivün
ket is megvizsgálnunk. Mintegy világra kell vinnünk. 
Isten orczája, az Isten igéjének, a 10 parancsolat vilá
gossága elé. Ezért feleli Luther ezen kérdésre:

,,Melyek e\en bűnöké
„Minden állásban levő vizsgálja weg életet Isten ti\ 

parancsolatja szerint, m int atya vagy anya, fin  vagy le
ány, úr vagy úrnő, szolga vagy szolgáló“.

De ne gondold el eleve, hogy mindent jól cselek
szel. Őrizze bár a háziasszony lakását még oly gondo
san, a portól csak beférkőzik az. Törekedjék bár va
laki szivét még oly tisztán tartani is, egyes bűnök csak 
beférkőznek oda.

„Minden állásban levő vizsgálja meg életét“, de ne 
csak úgy felületesen. Némely papírlap első tekintetre 
egészen fehérnek és tisztának látszik, de ha jobban 
szemügyre vesszük, a sötét pontoknak egész halmazát 
fedezzük fel rajta. így az olyan ember, ki csak felülete
sen vizsgálja meg szivét, a legjobb bizonyítványt állít
hatja ki önmagáról, pedig ha szorgosadban vizsgálná, 
észrevenné, hogy bizony hamis bizonyítvány az.

De azon tudat se békitsen ki bennünket, hogy hi-
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szén mindnyájan bűnösök vagyunk. Ha a vízvezeték el
romlik, nem elégszünk azzal, hogy ezt mondjuk : Való
ban a vízvezeték elromlott. Nem, hanem fáradságot ve
szünk magunknak, a vízvezetéket kibontjuk s nem nyug
szunk addig, míg a hibát meg nem találják s kijavítjuk.

Az orvos, kit beteghez hívnak, mindenekelőtt azt 
vizsgálja, miben áll a betegség. Ez reá nézve a legelső 
s legfontosabb dolog. Mert csakis, ha felismerte a beteg
séget, remélheti, hogy a helyes orvosszert kitalálja. így 
kérdezze mindenki önmagától, mely bűnök azok, me
lyek hozzá tapadtak és csakis ha felfedezte, miben szo
kott hibázni, van kilátás a megjobbulásra.

Azért tehát ne maradjunk azon nézetnél: Mi mind
nyájan bűnöseik vagyunk“, hanem vizsgáljuk, nézzük 
tovább :

„Nem voltál-e engedetlen, hüteten, tétlen, nem sértet
tél-e sióval vagy cselekedettej nem oroztál-e, nem mulasz
tottál-e, sérelmet vagy kárt nem okoztál-e valakinek ?

Tégy úgy, mint a háziasszony, ki gyertyát gyújt s 
a szobának szegleteit is megvilágítja, hogy a port meg
lássa s letörülje. Ekként világíts be mintegy te is szi
vedbe, elég világítót adott Isten nekünk. A tizparancs- 
nak mindegyike egy-egy gyertya, melylyel szivedbe vi
lágiihatsz, minden jó szó, mit más ajakéról hallasz, min
den jó tett, mit Játsz, egy-egy gyertyafény.

Ki ne oltsd e világítókat, hanem használd fel böl
csen arra a czélra. mire azt Isten adta a mi számunkra.

Mi a kulcsok hatalma? „A kulcsok hatalma azon 
különös egyházi hatalom, melyet Krisztus földi egyházá
nak adott, melynél fogva minden megtérüllek bűnei meg
bocsáttatnak, a megátalkodottnak pedig bűnei megtartat
nak, mio meg nem tér A

Némely házakban alkalmazlak ajtónállókat, ezek
nél vannak a kulcsok, s ők nyitják ki az ajtókat a be-

8*
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lépni óhajtóknak, de ezt csak olyanoknak engedik meg 
kik igazolják a belépésre vonatkozó jogukat ; a ki ezzel 
nem bir. azt elutasítják. így Isten kegyelmének ajtaja 
is csak azok számára van nyitva, kik megtérő szívvel 
jönnek s az egyház szolgái alkalmazva vannak nyitni 
és zárni, a bűnöket megbocsátani és megtartani.

Hol van e\ megírva: János ev. e\t írja ev. 20 . ré
szében : „Reájok lehele és monda n ék ik : Vegyetek szent 
Lelket! Valakiknek megbocsájtjátok bűneiket, megbocsát
tatnak nekik, a kiknek megtartják, megtartatnak“.

A katholikus egyház azt mondja : Tehát csak a 
papoknak van joguk a bűnöket megbocsájtani vagy 
megtartani. A mi evang. hitünk szerint azonban mi 
mindnyájan Jézus tanítványai s királyi papság vagyunk, 
(I, Péter 2, 5, 9.) — Ép ez alapon nálunk minden egyes 
keresztyénnek joga a bűnöket megbocsájtani vagy meg
tartani. Nem a személy, ki a jogot gyakorolja, hanem 
a lélek, a mely szerint az történik, a határozó.

Azért nem vészit semmit a bűn megbocsátása 
vagy megtartása a lelkész általi gyónásnál fontosságá
ból. Ezt mutatják Luthernek következő szavai:

Miként hiszed e\en szavakat? .,Hiszem, a mit Krisz
tus hivatott szolgái az 0 isteni parancsa szerint hirdetik 
nevezetesen, ha a nyilvános és megátalkodott bánost a 
kér. gyülekezet kebeléből kizárják és azt, ki megbánja 
bűneit és megjobbitja magát, ismét visszafogadják — hi
szem, hogy mindez oly erős és bizonyos a mennyekben 
is, mintha maga a m i Urunk Krisztus cselekedte volna’.

11 a a király szolgái uruknak felette fontos paran
csait hirdetik ki, habár csak egyszerű szolgák marad
nak ennek dacára is továbbra is,az ő szavuknak azért nagy 
fontosságuk van. így áll a dolog a Krisztus szolgáival is. 
Ók is gyarló, bűnös emberek, mint a többiek, a mit 
azonban isteni parancsból cselekesznek az „oly erős bi
zonyos, mintha a maga az Úr Krisztus cselekedte volna”.
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Az oltári szentségről vagy az Úrnak szent vacsorájáról.

Mi a\ Úrnak s\ent vacsorája? A mi Urunk Jc\ns 
Krisztusnak valóságos teste es vére a kenyér és bor ké
pében, mely nekünk keresztyéneknek ételül és italul maga 
Krisztus által rendeltetett.

Hol van ez megírva? Igv írnak Máté, Márk, Lu
kács evangélisták és Pál apostol: A mi Urunk Jézus 
Krisztus azon az éjszakán, a melyen elárul taték, vévé a 
kenyeret, megáldá, megszegd és az ö tanítványainak adá, 
ezt mondván: Vegyétek és egyétek ez az én testem, mely 
ti érettetek adatik; ezt cselekedjétek az én emlékezetemre,

Hasonlatosképen minek utána vacsoráit volna, véve 
a poharat és hálákat adván, adá ö nekik, ezt mondván : 
Igyatok ebből mindnyájan, e pohár annak ui-szövetség 
az én véremben, mely ti érettetek és sokakért kiontatik 
bűnöknek bocsánatfára ; eyt cselekedj étek valamennyiszer 
iájuljátok az én emlékezetemre’'.

„Ezt cselekedj étek az én emlékezetemre”.
Ezen szavak azt mondják, hogy az Úrvacsora em

lékvacsora legyen. Ha azt akarjuk, hogy valaki élénk 
emlékezetbe tartson bennünket, szeretőiünk kimutatá
sára valami látható jelet adunk neki és pedig legszi- 
vesebben valami olyas tárgyat, mi folyton szeme előtt 
legyen vagy a mit mindig használjon, vagy mindig ma
gánál tartson. Így keresett Jézus látható jelt, a mely
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által az ő emlékezete í'enntartassék és ilyen jelt talált a 
kenyérben és a borban.

Az Úrvacsorát kezdetben rendesen szombaton 
vagy vasárnap tartották, később már nem ily rendesen 
hanem csak az évnek bizonyos meghatározott napjain. 
A jó barátok minél ritkábban találkoznak, annál szívből 
lákadóbb a találkozásnak öröme, az  Úr szent vacsorá
jának élvezése ritkábban fordul elő, annál inkább szi
vének mélyéből vágyódjék a keresztyén az után.

Ezen szavak valamennyiszer tanítjátok” s isméi 
ezen szavak; ^valamennyiszer eenelitek’\  mutatják, hogy 
az úrvacsorát újra meg újra ünnepelnünk kell. Mindig 
uj erőt merítsenek abból az ő tanítványai. Ep azért te
hát az a lelki ujramegerösödésnek és fel iái ill esnek va
csorája.

A testnek örökösen szüksége van táplálékra és 
felüdülésre, Igyen a lelket folyton újra meg újra táp
lálni és felüditni kell, hogy ki ne fáradjon s el ne gyen
güljön.

Ámde csak egészséges ember táplálható és erő
síthető. Csak ha van már a léleknek hitélete, szolgálhat 
az Úrvacsora áldásul. (Ezért vesznek csak a konfirmál
tak részt az Úrvacsorában.)

Az Úrvacsora, mint Jézus alapította, magától érte- 
tődőleg szeretet lakoma is. A ki vendégeket hiv, óhajtja 
hogy azok békében és barátságosan érintkezzenek egy
mással. Mennyivel inkább kell az Úrvacsorájánál min
den ellenséges gondolatot száműznünk lelkűnkből ! Mi
nél szebb a szoba, annál viszataszitóbb a piszok folt ab
ban. Minél szentebb a hely s az idő, annál inkább eltá- 
volitandúk a szentségtelen gondolatok.

az  Úrvacsora tehát emlékvacsora, emlékvacsorája 
az újra való megerősödésnek és a testvéri szeretetnek. De 
ezzel az Úr szent vacsorájának jelentőségét még nem
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merítettük ki teljesen. A fő dologról nem szó lőttünk még, 
hogy t, i. az egvszersmid a Krisztussal való legbensöbb 
életközösségnek vacsorája. Ezt jelentik ezen szavak : 
„Ez az én testem” és „e pohár amaz uj~sZÖvetség az én 
véremben”.

Hogy ezen életközösség miként történik, hogy Krisz
tus a szent vacsorában miként egyesül velünk, azt szó
val kimagyarázni nem lehet. Ha a szél körülöttünk lüj- 
dogál, jól érezzük s halljuk zúgását, de nem látjuk, 
honnan jön és hová megyeri. Ezenképen mi is érezzük 
Krisztusnak szent jelenlétét s a Szent-Lélek hatását, de 
hogy ez miként történik, az a földi szemek elől elrejteték.

Mit használ az ilyen evés és ivás? Megmutatják ne
künk Krisztus ezen igéi: ,,Érettetek adatott és kiont at ott 
bűnöknek bocsánatjára'1. Ez igék szerint tehát az Úrva
csorában bűnök bocsánata, élet és üdvösség nyujtatik ne
k ü n k m e r t  a hol bűnök bocsánata van, ott élet és üdvös
ség is van.

Hogy a szent-vacsora nékünk a bűnök bocsánatát 
adja, azt — mint Luther mondja — ezen szavak bizo
nyítják: érettetek adatott és kionIatott bűnöknek bocsá- 
natjára“. De a bűnök bocsánatával — mondja Luther — 
egyszersmind élet és üdvösség is adatik nekünk. Ter
mészetesen, Ha a felhők, melyek a napot eltakarták, 
elvonulnak, teljes fényben ragyog a nap. A hol a bűn
nek terhe, a mi Istennek áldását elvonná tőlünk, eltö
röltetik, ott élet és üdvösség van.

Hogyan mivelhet a testi evés-ivás ily nagy dolgokat ? 
Az evés és ivás ezt magában véve nem műveli, hanem az 
ott álló Igék. Érettetek adatott és kiontatott bűnöknek 
bocsánatjárau, mely igék a testi evés és ivás mellett a 
szentségnek velejét képezik. Es a ki ezen igéknek hiszen, 
az elnyerte, a mit ezek mondanak és hirdetnek, t. i. a 
bűnöknek bocsánatját.



Arról van itt szó. a miről a keresztsednél volt a 
negyedik részben, hol is Luther ezt kérdezi: „Ilogyan 
mivelhet a viz ilven nagy dolgokat?“ A viz ugyan maga 
ezt nem miveli, hanem az Istennek Igéje és a hit. ügy 
itt is az evés és ivás ezt magában véve nem műveli, 
hanem Istennek Igéje: ,,érettetek adatott és kiontatott 
bűnöknek bocsánatjára“ és a hit, mely az Istennek ezen 
Igéjében bízik. („És a ki ezen igéknek hiszen, az el
nyerte . . .“)

Ki él tehát a szentséggel méltóképpen ? „Böjtölni és 
testileg előkészültei hasznos külsőség ugyan

A ki a fejedelemmel beszélni akar, magái a ölti leg
jobb ruháját s felette vigyáz mozdulataira és szavaira. 
Mennyivel inkább kell nekünk éreznünk, hogy méltó
képpen elkészüljünk, midőn az Úrasztalához akarunk 
járulni! Azért tehát bőjtölni és testileg előkészülni hasz
nos külsőleg.

,,De igazán méltónak és előkéséültnek csak a\ tart
ható, a ki hiszen a\ igéknek“. „Érettetek adatott és kion
tatott bűnök bocsánatára“. A ki pedig nem hiszen e\ igék
nek vagy kételkedik azokban, az méltatlan és készületien, 
mert ezen ige: „Etettetek“ — egészen hivő sziveket kivánu.

Minél érthetőbben közli velünk Isten az ő kegyel
mét, annál felettébb szükséges reánk nézve, hogy higv- 

jünk . Természetesen ! Minél barátságosabban és szíve
sebben nyújtjuk az ajándékot a szegény embernek, 
annál oktalanabbnak látszik az, ha elfordul tőlünk. A 
legcsekélyebb, mit a jószivii adakozó megvár tőle az, 
hogy kezét leié nyújtsa. Így nekünk is, ha Istennek ke
gyelmét tapasztalni akarjuk, hittel szivünbe kell őt fo
gadunk.

Vizet akarsz meriteni, menj a kúthoz. Ámde ne 
telt korsóval merits, hisz abba nem fér már több viz. 
Az Úr szent vacsorájához ne azon érzülettel járulj, hogy
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jó keresztyén vagy. A ki azt hiszi, hogy ő igaz, arra 
nézve nincs ott az Istennek kegyelme. Ám a ki üres 
korsóval jön, oz tud meríteni. „Boldogok a lelki szegé
nyek, mert övék a mennyeknek országa“.

Sokféle gyógyforrás van a világon s évenként szá
zan meg ezren tódulnak oda, hogy egészségüket ott 
visszanyerjék és mégis mily sokan visszatérnek, kik nem 
találták ott fel azt, a mit óhajtanak, pedig mily sóvárgva 
várták a gyógyulást. Van azonban egy oly gyógyforrás, 
melyre mindnyájunknak szükségünk van, ez az Úrnak 
szent vacsorája s a ki igaz vágygyal jön oda, az soha 
nem jön hiába.
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