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Ajánlás a negyedik kiadáshoz

Örömmel ajánlom Hittestvéreink, de minden érdeklődő Olvasó
figyelmébe is a Jer, örvendjünk, keresztyének című, Luther írásaiból
összeállított mindennapi használatra szánt áhítatos könyv negye-
dik kiadását. „Az evangéliummal olyan kincshez jutottunk, mely-
nek neve nem pénz, nem vagyon, nem evilági hatalom, dicsőség
és gyönyörűség, hanem reménység, mégpedig élő, boldog re-
ménység, amely testünkben-lelkünkben megelevenít, és boldoggá
tesz – teljességgel, örökre” – olvashatjuk a Szentháromság ünnepe
utáni 8. hét vasárnapi áhítatában.

Luther Márton, Istennek ez a tíztalentumos szolgája valójában
egy ügyű ember volt. Egész életében, küzdelmeiben, professzori
munkájában, egyházi szolgálatának minden pillanatában egy va-
lami foglalkoztatta: Isten igéje. Nem emberi szándékok, hanem
egyedül Isten igéje tette őt reformátorrá. Kizárólag ezért, ennek
tisztaságáért, helyes megértéséért, tiszta tanításáért küzdött, ez
töltötte ki életét – és ha Isten úgy dönt felőle, ezért kész lett volna
meghalni is. Isten igéjét tartotta mindenek felett fontosnak, hi-
szen maga is belőle táplálkozott. 1517. október 31-én a 62. tételben
így vall erről: Verus thesaurus ecclesiae est sacrosanctum evange-
lium gloriae et gratiae Dei – Az egyház igazi kincse az Isten dicső-
ségének és kegyelmének legszentebb evangéliuma. Így érhető az is,
hogy egyházunk Erős vár a mi Istenünk kezdetű himnuszában –
amely a 46. zsoltár parafrázisa – az Igéről mint a világ minden ör-
dögét porba döntő és a minden erővel, ellenséggel szemben kő-
szálként megálló hatalomról énekel. Enélkül Luthert nem lehet
megérteni, erényei és tévedései, sikerei és kudarcai is mindig ezért
az egy célért való küzdelemmel függenek össze.

Luther ökumenikus jelentőségéről is szólnom kell. Mégpedig
úgy, hogy örömmel megosztom a kedves Olvasókkal egy régebbi
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olvasmányélményemet. D. Hermann Dietzfelbinger nyugalmazott
bajor evangélikus püspök egy 1984-ben megjelent tanulmánykö-
tetében az egyik írásnak ezt a címet adta: Luther – atyánk a hitben
(Luther – Vater im Glauben). Dietzfelbinger püspök ebben az írás-
ban elmondja, hogy ez a – mi evangélikus szívünket melengető –
kifejezés, bármilyen meglepő is, nem evangélikusoktól, hanem
Peter Manns mainzi római katolikus teológiaprofesszortól, a re-
formáció kiváló ismerőjétől származik. Így vall a professzor:
„Olyan sokat tanultam és kaptam tőle (ti. Luthertől), hogy őt hit-
ben atyámnak kell neveznem.” S magyarázatul utal a reformátor
bibliamagyarázati egyetemi előadásaira, igehirdetéseire, levelezé-
sére, kátéira, énekeire és bibliafordítására. S ha 1983-ban, születésé-
nek 500. évfordulóján egy katolikus professzor így méltatta Luthert,
a reformátort, vajon most, amikor 2017, a reformáció 500. évfor-
dulója felé már célegyenesbe fordulunk, nem kellene-e nekünk
valamit Peter Manns-tól megtanulnunk? Szükségünk lenne rá!

Napjaink embere, aki elvesztette életének mennyei dimenzióit,
ezzel együtt elvesztette a szív békességét is. Hiszen ez a békesség
nem az erősebb által ránk parancsolt óvatos némaság, nem a reál-
politikusok által kötött kompromisszumok eredménye, és nem is
a temetők csendje. Ez a békesség Isten bűnt és halált legyőző hatal-
mának a gyümölcse. Azoknak adatik, akik felismerték: szükségük
van Jézusra. Akik tudják, életük horizontális dimenziójában is
csak az őtőle kapott erővel és energiával, vagyis rá figyelve tölthetik
be hivatásukat, Isten dicsőségére és a felebarátok javára. A tőle és
általa nyert békességet szívükben hordozók élnek Istennel, önma-
gukkal és felebarátaikkal is békességben. De ebben az összefüg-
gésben is figyeljünk reformátorunk ma is aktuális tanúságtételére:
„Nekünk nem kell az olyan béke és egység, amelyért Isten igéjét
kellene elveszítenünk. Hiszen ezzel az örök életet is és mindent el-
veszítenénk. Ebben nem lehet engedni, sem a szeretet kedvéért
megalkudni, hanem engedjen mindenki az igének. […] Majd te-
remt az ige egységet; ige nélkül pedig úgysincs egység.” (Szenthárom-
ság ünnepe utáni 21. hét / szerda) Azt remélem, hogy ez a luthe-
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ránus vademecum megújított formájában is betöltheti küldetését,
és sokaknak lesz naponkénti lelki táplálékává.

„Isten békessége, amely minden értelemet meghalad, őrizze meg szí-
veteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban!” Ámen.

Ittzés János
püspök

Ajánlás a negyedik kiadáshoz 7
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Előszó

A 20. század harmincas éveinek elején friss szelek fújtak hazai egy-
házunkban. Az evangélium üzenete és Luther iránt támadt ér-
deklődés egybecsengő jele volt, hogy a nagy múltú győri evangé-
likus gyülekezet fiatal lelkésze felfigyelt a nemzetközi egyházi
könyvpiacon egy alig hároméves könyvre, melyet már több nyelv-
re lefordítottak. Ekkor, 1936-ban került frissen kezébe a harmadik
kiadás. Magyarra fordította, s 1938 karácsonyán már ajándékoz-
hattuk szeretteinknek. Hamarosan második kiadásra lett szükség.
A harmadik a nemzetünkre zuhant történelmi fordulat miatt ké-
sett közel ötven esztendőt. Íme, itt van!

Először néhány szót a szerzőjéről! Karl Witte, a későbbi hambur-
gi püspök, a kötet összeállítása idején a nagyváros „népmissziói”
munkáját vezette, s jelentős teológiai munkásságot is folytatott.
Az evangélizáció és Luther forrott össze lelkében a kutatás közben,
melynek eredménye ez a maga nemében egyedülálló, Luthert
megszólaltató áhítatos könyv.

A Luther-szövegek válogatása az egyházi esztendő rendje szerint
történt. Mégpedig oly módon, hogy minden egyes vasárnapra és
ünnepre eső ún. óegyházi perikópák, igehirdetési alapigék adták
a rákövetkező hét vezérgondolatát. Ezeket találjuk a vasárnap, il-
letve az ünnep címében megfogalmazva. Alatta olvasható a tekin-
tetbe vett perikópa bibliai jelzése. A vezérgondolat bontakozik ki
a hét áhítat választott, rövid igéiben. Hallatlanul nagy kereső mun-
kát jelentett, hogy Luther Márton roppant terjedelmű könyv-
anyagából, prédikációiból, egyetemi írásmagyarázó előadásaiból,
jelentős reformátori irataiból, asztali beszélgetéseiből stb. – felso-
rolásuk egy oldalt töltene be – kellett kiválasztani az áhítatul szol-
gáló részletet és hozzá a megfelelő igét. Az áhítatok címe a Luther-
szöveget fogja át.
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A múló évtizedekkel a könyv semmit nem veszített jelentőségé-
ből. Luther megismerésére a mai olvasó számára sem vezet a gyakor-
latban jobb út az itt kínálkozónál. Néhány perc elegendő naponta,
hogy egy esztendő alatt elmélyedve végigolvassuk a kötetet. S ezzel
– tekintve, hogy az egyházi esztendő hitünk minden tartományát
végigjárja – Luthernek szinte teljes gondolatvilága apró fényekkel
megvilágítódik. Így nemcsak a reformátor eredeti tanításával ta-
lálkozunk, hanem elénk tárul a lutheri kegyesség sajátossága, mely
összetéveszthetetlen színt képez a kereszténység nagy palettáján.

Ám elég felütnünk a könyvet, hogy megérezzük, nem Luther
alakja fontos, hanem amiről és akiről tanúskodik. Lépten-nyomon
az ige jelentősége magasodik fel. „Igen, a lélek mindent nélkülözhet,
csak Isten igéjét nem… Ez az ige pedig nem egyéb, mint a Krisztus-
ról való prédikáció, az evangélium.” Ezért: „Nincs nagyobb büntetés,
mint mikor az Isten elnémul s nem beszél velünk, hanem a magunk
kénye-kedvére ereszt.” Megjelenik a hitünk középpontja: „Az ige
pedig, amit hittel meghallottál, nem máshova, hanem a Krisztushoz
vezet téged. Tovább nem jutsz. Benne kell hinned, rajta csüngnöd.”
Más út nincs: „A bűnös ember Istenben a Krisztuson kívül ke-
gyelmet és szeretetet se nem láthat, se nem találhat.” Titokzatos,
megfoghatatlan látás ez: „Csodálatos ismeret a hit! Bár teljes a ho-
mály és semmit sem lát, mégis lát és biztosan tudja, hogy Krisztust
éppen ebben a sötét homályban ragadja meg.” A hit nem érzéseink-
re épít: „mi is hogyan tudhatnánk olyan bizonyosan magunkról,
hogy – ha e megfeszített Krisztusban hiszünk… – az Isten valósá-
gos, kedves gyermekei, szentjei vagyunk, még akkor is, ha ezt ma-
gunk sem érezzük, sőt a szívünk egészen mást mond, mivel még
tele vagyunk gyengeséggel és bűnnel? Csak a Szentlélek műve és
ereje bizonyíthatja ezt a szívünkben úgy, hogy az ige alapján
életre-halára igaznak tarthatjuk”. A cselekedetek pedig nem má-
sodrendűek, ahogyan gyakran tévesen értelmezik Luthert, sőt
közvetlenül Istenhez kapcsolódnak, de nem fizetőeszközként:
„Lásd – mondja az Úr –, minden rád szoruló szegényben én kö-
zeledem hozzád. Enyémek: amit velük teszel, többet-kevesebbet,

Előszó 9
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velem cselekedted azt. Egy ital hideg vizet sem hiába adsz. Száz-
szoros gyümölcsét veszed – nem a te cselekedetedért, hanem az én
ígéretemért!”

A fordító a könyv végén Luther szótára címen a reformátor
nyelvhasználatának néhány fő fogalmával ismerteti meg az olva-
sót. A legnagyobb segítség Luther megértéséhez mégis maga a for-
dítás. Szabó József, a magyar nyelv mestere, szinte csodát művelt:
Luthert magyarul szólaltatta meg. Mondatai teljesen hűek a német
szöveghez, de tömör, szép magyar nyelven hangzanak. Ahol kissé
fárasztóbb olvasni, éppen a szöveghűség miatt van, mert „a nagy
reformátor súlyos mondanivalói ugyancsak kemény eledel az
ahhoz nem szokott embernek”, amint a fordító megállapítja. De
ugyanakkor elámulunk, mennyire természetesen, találóan, vere-
tesen gördül anyanyelvünkön Luther írása. A napi Luther-szö-
veghez kapcsolt énekversek a régi, ún. Dunántúli Énekeskönyvből
valók. Az érett korú és az idősebb nemzedéknek átmelegíti szívét,
annyira ismerősen csengenek.

Mikor könyvtáramból elővettem a félszázados könyvet, várat-
lanul egykori önmagammal találkoztam. Grafitceruzával, olykor
pirossal aláhúzott sorok mutatják, mi érintette meg belőle lelke-
met fiatalon, lelkészi pályám első évében. Vonalzót is használtam
gondosan, a tartalomhoz és a szép kötéshez ez illett. A számtalan
kiemelt sor ma egészen újnak tűnt, ismét megragadott. De való-
jában – egy esztendő folyamatos meditációja nyomán nem is le-
hetett másként – ezek a sorok, s a többiek közül is ki tudja, hány,
beleépültek gondolkodásomba, hitembe, s láthatatlan hatásukkal
elkísértek életemen át. Köszönöm Istennek és az immár négy és fél
éve halott fordítónak. Most újra peregni fognak kezemben e lapok,
ahogyan a napok múlnak. Friss lelki kenyér, új belső élmény vár
reám, s mindazokra, akik hasonlóan teszik.

1990 tavaszán
Veöreös Imre
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Naponként

Az élet rejtett műhelyéből felénk csendül ez a csodálatos szó: na-
ponként!

Arra emlékeztet ez a szó, hogy az életnek vannak megismétlődő
jelenségei. Van mindennap megújuló öröme, gondja, kötelessége
és küzdelme. Van mindennap megismétlődő szükséglete, erőtlen-
sége és segítsége. Ez a naponkénti megismétlődés megtanít arra,
hogy életünk állandó szükségleteivel törődjünk, s azokat helyesen
elégítsük ki. De figyelmeztet arra is, hogy naponként bölcsen él-
jünk, mert napjaink elfogynak, s mindennap közelebb jutunk a
sírhoz.

Az ember naponkénti életszükségletéről ezt mondja Luther
Márton a Nagy kátéban:

„A keresztyénségben minden arra rendeltetett, hogy az ige és a
szentség által naponként elnyerhessük bűneink ingyenes bocsá-
natát, megnyugtathassuk lelkiismeretünket, és nyerhessünk új
erőt, amíg csak élünk”.

Isten igéje tehát naponkénti önvizsgálat, bűnmegismerés, bűn-
bánat és boldog megérkezés Isten bűnbocsátó kegyelméhez. Na-
ponként érezzük erőtlenségünket, naponként kiáltunk segítség
után, naponként vétkezünk és naponként kinyújtjuk könyörgő ke-
zünket Isten atyai keze után.

Jaj annak, ki ezt nem cselekszi meg naponként.
Boldog ember, ki mindennapi segítségül Isten igéjét Luther ke-

zéből veszi naponként.

1938. reformáció hava
D. Kapi Béla püspök
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Advent első hete

Jön A király
Vasárnap

Mt 2�,�–9

Örülj nagyon, Sionnak leánya, örvendezz, Jeruzsálem leánya! Ímé,
jön néked a te királyod; igaz és szabadító ő; szegény és szamárháton
ülő, azaz nőstényszamárnak vemhén. (Zak 9,9)

Valóban Király, de szegény – nincstelen. Éppenséggel nincs kirá-
lyi ábrázatja, ha csak a földi királyok külső pompáját keresed rajta.

pompát, várat, házat, pénzt és jószágot a földi királyoknak en-
gedi át. ám egyenek, igyanak, öltözködjenek és építsenek fényű-
zőbben, mint egyebek. ahhoz úgysem értenek, amit ez a koldus-
király tud. Krisztus segít; nemcsak egy bűn ellen, hanem minden
én bűnöm ellen, nem is csak az én bűnöm ellen, hanem az egész
világ bűne ellen. azért jön, hogy elvegye – nemcsak a betegséget,
de a halált is, nemcsak az enyémet, hanem az egész világét. Mind-
ezt azért mondja a próféta sion leányának, hogy meg ne botrán-
kozzék a Király nyomorúságos jövetelén, s csukott szemmel, nyi-
tott füllel ne a szegényes bevonulásra nézzen, hanem hallgasson,
hallja meg azt, amit erről a koldus-királyról hirdetnek. Mert látni
csak a szegénységet lehet – hogy nyeregtelen szamáron sarkantyú
nélkül úgy vonul be, mint egy koldus. De hogy magára veszi bű-
neinket, megfojtja a halált, s szentséget, üdvösséget, örök életet
ád, azt látni nem lehet. Ezt tehát hallani és hinni kell.

Jön a Király ��

Óh, miként fogadjalak,
Világ Megváltója
Méltóképp mint áldjalak,
Lelkem megtartója!

Óh, Jézus, gyújtsd szívemben
Te szövétnekedet,
Hogy érthessem mindenben
Te szent tetszésedet.
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Hétfő

A te királyod jön
És uralkodik a Jákób házán mindörökké; és az ő királyságának vége
nem lészen! (Lk 1,33)

Krisztus a te Királyod, kit isten egyenest neked ígért, s kinek tu-
lajdona vagy, hogy csak ő uralkodjék rajtad – lélekben, nem testi
értelemben. Őt kívántad kezdettől fogva; atyáid vágyakozó szíve
is érte sóhajtozott, s utána kiáltott. Ő vált s szabadít meg minden-
től, ami eddig megterhelt, legyűrt s fogva tartott!

Drága ige ez a hívő szívnek! Mert Krisztus nélkül az ember te-
mérdek bősz zsarnok rabigáját nyögi. ezek nem királyai, hanem
gyilkosai, kiktől csak szükséget és szorongattatást szenved. ilyen
zsarnok az ördög, a test, a világ, a bűn – ráadásul a törvény, a halál
és minden pokol. alattuk a szegény, megnyomorodott lélek csak
nehéz rabságban és keserves gyötrelemben élhet.

De aki e Királyt erős hittel befogadja, bizton van. nem fél se
bűntől, se haláltól, se pokoltól, mert nem kétli, sőt jól tudja, hogy
az ő Királya Úr életen, halálon, bűnön, mennyországon – minde-
nen. Lám, ilyen nagy dolgot rejt e csekély ige: imhol jő Királyod.
ilyen felséges javakat hoz ez a szegény, lenézett Király. Mindezt az
ész nem látja, a természeti ember se éri föl – csak a hit egyedül.

Jövel, Jézus, lelkem hő szerelme!
Tenélküled szívem hová lenne?
Óh, jöjj, Királyom,
Csak te vagy örömöm e világon.

�� Advent első hete
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Kedd

ő jön
Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat,
és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én
velem. (Jel 3,20)

Ő jön. Bizony nem te mégy hozzá s hozod el őt, hiszen elérhetet-
lenül magasan és messze van tőled. Minden értékeddel és semmi-
féle fáradságos vesződséggel sem érhetsz fel hozzá, nehogy dicse-
kedhess, mintha szolgálatoddal és érdemeddel te hajlítanád őt ma-
gadhoz. nem, édes atyámfia, érdem és méltóság itt semmivé válik,
s nem marad más, csak merő érdemetlen méltatlanság az egyik
oldalon – nálad, s csupa irgalmas kegyelem a másik oldalon –
nála. Koldus és király találkozója ez.

az evangéliumból tanuld meg hát, hogy mi a kezdete és útja-
módja a megigazulásnak. csak egy: Királyod eljön hozzád, s el-
kezdi benned a jót. nem te keresed őt, hanem ő téged. nem te ta-
lálod meg őt, hanem ő téged. Hited is tőle van, nem magadból, s
ha ő nem jön, te ugyancsak kívül maradsz: ahol nem evangélium
van, ott isten sincs, hanem csak bűn és merő kárhozat. ne kér-
dezgesd hát, hol kezdjed a megigazulást. csak úgy kezdődhetik,
hogy a Király megjelenik, és evangéliuma megszólal.

Eljött hozzánk az üdvösség,
Mely kegyelemből árad.
Jóra nincs bennünk tehetség,
Erőnk hiába fárad.
A hit a Krisztusra tekint,
Ki örök érdeme szerint
Közbenjáró lett értünk.

Jön a Király ��
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Szerda

kegyelemmel jön
Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő
népét. (Lk 1,68)

Az első eljövetelkor isten félelmes sűrű-fekete felhőben érkezett,
tűzzel, füsttel, dörgéssel és harsonaszóval, oly döbbenetesen, hogy
izrael fiai rémült félelemmel mondták Mózesnek: „Te beszélj ve-
lünk, és mi hallgatunk; de Isten ne beszéljen velünk, hogy meg ne
haljunk.” akkor a törvényt adta nékik isten. a törvény félelmetes:
nem szívesen halljuk. a törvény rettenet a lelkiismeretnek, úgy
hogy az ember sokszor szinte kétségbe esik tőle.

De volt második eljövetel is: a Krisztusé. nem félelmetes, hanem
szelíd. nem döbbenetes, mint az Ótestámentomban, hanem irga-
lommal teljes. nem a magasban dördül meg szava, hanem em-
berré alázkodik. a sínai-hegyen rettegni kellett tőle, karácsonykor
örülni lehetett néki, ott mennydörgés kísérte, itt angyalének. ott
harsonaszóval jött, itt szánakozással. ott rémület, itt vigasztalás,
öröm és szeretet. ott ezt halljuk: „Mindaz, ami a hegyet érinti, halál-
lal lakoljon”, itt pedig maga üzeni: „Mondjátok meg a Sion leányá-
nak: Imhol jön néked a te királyod.” Lám ez a különbség a törvény
és evangélium között. a törvény haragot és gyűlöletet szül, az evan-
gélium pedig kegyelmet ad. a sínai-hegy alatt izrael fiai hallani se
kívánták isten szavát, most pedig nem tudunk betelni vele, olyan
édes az. azért ha félelem vagy fájdalom gyötör, ne a sínai-hegyre
menekülj, hogy a törvény cselekedeteiben keress menedéket,
hanem fordulj az evangéliumhoz. Mert csak az evangélium szól
így: „Bűneid meg vannak bocsátva, eredj el, s többé ne vétkezzél!”

Isten tevé mindezeket.
Hogy lássuk, mennyire szeret.
Keresztyének, jer zengjetek,
Az Úrnak öröméneket!

�� Advent első hete
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Csütörtök

Az idők teljességében jön
Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő Fiát,
aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett. (Gal 4,4)

Mivel a törvény se megigazítást, se hitet nem adhat, és a természeti
ember minden cselekedetével sem képes semmit kiérdemelni, pál
apostol most azt mutatja be, aki nekünk ezt a hitet helyettünk
megszerezte, és aki a megigazítás Ura. Mert a megigazulás nem
ingyen lett a miénk, sőt nagy ára volt – maga az isten Fia! azt
mondja: „Mikor eljött az időnek teljessége”, azaz mikor véget ért
szolgaságunk ideje.

nos, ahogy egykor a zsidóknak Krisztus testi eljövetelével be-
telt az idő, ugyanígy telik az be ma is naponként, valahányszor va-
lakit a hit megvilágosít afelől, hogy törvény alatti szolgaságának
vége. Hiszen mit érne Krisztus testi eljövetele, ha az nem szerzett
volna a hívőnek ilyen lelki eljövetelt. Testben is azért jött el, hogy
lélekben eljöhessen. Mert azoknak jött és jön, akik hitték testi el-
jövetelét. atyáinknak is ezért a hitükért jött el minden időben.

a világ kezdetétől a végezetéig minden ezen a testi eljövetelen
függ. aki ebbe fogódzik, véget ér a szolgasága. Tehát kinek-kinek
akkor telik be az idő, mikor hinni kezd abban a Krisztusban, aki
egyszer eljött, s ma is eljön.

Akit Isten ígért régen
Az idő teljességében,
Térj be hozzánk, s maradj nálunk,
Mi ádventi nagy Királyunk!

Jön a Király �9
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Péntek

rangrejtve jön
Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló
ajtók; hadd menjen be a dicsőség királya. (Zsolt 24,7)

Krisztus dicsősége rejtett dicsőség. ezért aztán sokszor becsapják
előtte az ajtót, és nem kívánják bebocsátani őt. a felsőbbség is el-
zárkózik előle – de hiába. a kereszt hatalmas Királya ő, s éppen a
kereszt alatt rejtőzik a dicsősége.

„Kicsoda ez a dicsőség Királya?” ez az eretnek, ez a lázító? –
kérdezik. Így csúfolják a Királyt. Kicsoda a dicsőség Királya? sza-
vuk telve megvetéssel. Hát nem nevetséges, hogy éppen őt hívják
a dicsőség Királyának?

pedig Krisztus ma is kicsinyeiben jön e világ nagyjaihoz, meg-
vetettjeiben e világ híreseihez és balgatagjaiban e világ bölcseihez.
De ezek nemcsak be nem bocsátják, hanem üldözik és gúnyolják is.
Még mindig elzárkóznak Krisztus és az ő igéje elől, de nem sokáig
vehetnek erőt rajta. Mert a seregek Ura ő. a dicsőség Királya ma-
rad mindörökké, akit angyalok és szentek serege szolgált a földön.

Magát megüresítette
Nagy dicsőségétül,
A szolgaformát felvette,
Születvén szegényül!

2� Advent első hete
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Szombat

ki fogadja be?
Valakik pedig befogadják őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiai-
vá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. (Jn 1,12)

Halljátok, mekkora dicsőséget és kibeszélhetetlen örök kincset
kaptak isten Fiának eljövetelében mindazok, akik hittel befogadják,
s meglátják benne isten emberét, akit azért küldött, hogy meg-
mentse a világot, s mindent újjá teremtve, isten fiává tegye mind-
azokat, akik nevében hisznek?!

röviden megtudod itt, hogy nincs más út, sem eszköz, se mód,
mely isten fiává tehetne, csak Krisztus megismerése és a benne
való hit. ezt a dicsőséget hirdetik s nyújtják nekünk évről évre na-
ponként, ámde akkora az, hogy senki emberfia nem képes eléggé
felfogni, még kevésbé szóval kibeszélni. Mi, ádám kárhozatra
szült, bűnös, nyomorult ivadékai oly felséges nemesi kiváltsághoz
juthatunk, hogy a mindenható, örök isten atyánk, mi meg gyer-
mekei, hogy a Krisztus testvérünk, s mi örököstársai, s hogy az
angyalok nem uraink, hanem szolgáink. Haj, micsoda óriási,
erőnk feletti dolog ez! Ha valaki jól belegondol, szinte rémülve
kérdezi: Vajon igaz lehet ez?!

azért e hitre s Krisztus megismerésére csak a szentlélek vezet-
het el minket. csak ő győzhet meg arról is, hogy a Krisztusban
való hittel csakugyan isten gyermekei lettünk, s mindörökké azok
is maradunk.

Áldott az Isten, mindnyájunknak Atyja,
Ki az Ő népét így meglátogatta,
És megváltotta, mint fogadta régen,
Ő jó kedvében.

Jön a Király 2�
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Advent Második hete:

világítélet
Vasárnap

lk 2�,2�–3�

Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsoná-
val leszáll az égből: és feltámadnak először akik meghaltak a Krisz-
tusban. (1Thessz 4,16)

Ha majd az isten harsonája végső riadóra zendül, akkor a nap, a
hold és minden teremtmény kiáltozni kezd: sújts le, Úr isten, sújts
le csak! ihol az istentelenek, akik nem ismertek, és a hamis ke-
resztyének, kik a Krisztus evangéliumának nem engedelmesked-
tek, hanem egyetemben káromolták nevedet, üldözték s megölték
szentjeidet: sújts le rájuk! Legfőbb ideje, hogy véget vess ennek az
állapotnak. irtóztató és hallatlan égiháború lesz akkor, melyhez
hasonló világkezdet óta sosem volt még, s valamennyi teremt-
mény fölkészül, hogy ím, itt a vég.

a mennydörgés, ahogy ma halljuk, csak ízelítő előhírnöke amaz
utolsó dördülésnek. az valóban isten harsonája lesz majd, amely
végez a mindenséggel. a teremtettség pedig ráfelel: igen és ámen.
Harc lesz az, igazi ütközet, melyet Krisztus vezet a pokol minden
ördöge és a föld istentelenei ellen. e csatában minden ellenségét
mennydörgő villámmal zúzza szét. akkor teljesedik be az ige:
„Hatalmat ad a Fiúnak ítéletre is, mivelhogy embernek fia. Ne cso-
dálkozzatok ezen: mert eljő az óra, amelyben mindazok, akik a ko-
porsókban vannak, meghallják az ő szavát. És kijőnek, akik a jót
cselekedték, az élet feltámadására, akik pedig a gonoszt művelték, a
kárhozat feltámadására.”

22 Advent második hete

Ments meg engem, Uram,
Az örök haláltól,
Ama végső napon
Minden kíntól, bajtól.

Midőn az ég s a föld
Meg fognak rendülni,
S eljössz a világot
Lángokban ítélni.
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Hétfő

vigyázzatok
De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti
szívetek tobzódásnak, részegségnek és ez élet gondjai miatt, és vá-
ratlanul reátok ne jöjjön az a nap. (Lk 21,34)

az irgalmas isten nem akarta, hogy az ítéletnap hirtelenséggel lep-
jen meg bennünket. ezért kegyelmével megtisztelve híven figyel-
meztet. Hirdetteti igéjét, megtérésre hív; a Krisztusban minden
bűnünk bocsánatát kínálja. Ígéri, hogy gyötrelmes bűntartozásunkat
felfüggeszti, ha szent Fiában hiszünk. Buzdít, hogy hivatásunkra
ügyelve rendelt tisztünket jól végezzük. Ha mindezt megtesszük,
akkor ugyan nem sajnálja, ha eszünk, iszunk s jódolgunkban ör-
vendezünk. Mert ennünk-innunk kell, máskép nem élhetünk,
csak istenről s az eljövendő életről meg ne feledkezzünk. Hát nem
jóságos és kegyes isten az, aki ily hűséges atyai szívvel van hoz-
zánk? Úgy beszél velünk, mint atya gyermekével: Édes gyerme-
keim! Térjetek meg, higgyetek Fiamban, kit nektek küldtem, le-
gyetek kegyesek s engedelmesek, végezzétek rendelt tiszteteket,
azután ám egyetek-igyatok, s éljetek a tőlem kapott földi javakkal.
csak egyre legyen gondotok: e világ múló javait úgy használjátok,
mint akik az utolsó harsonaszót várják, hogy mikor felhangzik, s
a végső villámlás föltetszik, szent élettel és istenfélő állapotban ké-
szek s alkalmasak legyetek. Ha ezt cselekszitek, nincs mitől félnetek!

Add, Uram, hát megfontolnom
Földi sorsom,
És eszembe hadd veszem:
Mily rövid e földi élet,
S az ítélet
Mily váratlan itt leszen.

Világítélet 23
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Kedd

Jöjjön el a te országod!
Jöjjön el a te országod. (Mt 6,10)

ez az imádság lever és felemel.
először lever, mert hiszen nyíltan bevalljuk benne, hogy isten orszá-
ga még nem jött el hozzánk. ez pedig valóban rettenetes, s ha ala-
posan imádkozzuk, szinte beleszakadhat minden kegyes szív. Mert
ez azt jelenti, hogy még mindig kitaszított hontalanok vagyunk.
ami kétszeresen is megsiratni való kárvallás. először, hogy istent
ezzel megfosztjuk bennünk való országától, s a mindenség Urát
királyi hatalmában korlátozzuk. ez pedig joggal fájhat isten min-
den jóravaló gyermekének. a másik veszteség a miénk, hogy ide-
gen ország nyomorában erős ellenség alatt rabmódra sínylődünk.

Mikor azonban e gondolat lever, s nyomorúságunkat feltárja, akkor
következik a vigasztalás. Krisztus Urunk, a mi drága Mesterünk arra
tanít, hogy kétségbeesés helyett vágyakozó könyörgéssel keressük a
nyomorúságból való kimenekülést. akik beismerik, hogy isten or-
szágát hátráltatják, s mégis naponként bánkódva könyörögnek, hogy
az az ország csak jöjjön el, azokat isten e könyörgésükért kedveli.

Mi tehát nem így imádkozunk: hadd menjünk a te országodhoz,
mintha nekünk kellene loholnunk utána, hanem így: a te országod
jöjjön el hozzánk. Mert isten országának kell hozzánk jönnie,
minden kegyelmével és áldásával együtt. Ha nekünk kellene meg-
szereznünk, sohasem juthatnánk hozzá. Mint ahogy Krisztus is
maga jött le hozzánk az égből a földre, nem pedig mi hágtunk fel
hozzá a földről az égbe. Boldognak lenni azt teszi, hogy isten or-
szága lettünk, s ő uralkodik bennünk.

Terjeszd e földön, Jézus, országodat,
Hadd érezhesse néped jóságodat,
Hitetlenek is, hogy megismerjenek
És tiszteljenek.

2� Advent második hete
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Szerda

közeleg a váltság
Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel, és emeljétek fel a
ti fejeteket; mert elközelgett a ti váltságtok. (Lk 21,28)

Íme, az igazi Mester, ki a jeleket helyesen tudja értelmezni, nem
úgy, mint a csillagjós jövendőmondók, akik csupa gonoszt olvas-
nak ki a jelekből, rémítvén az embereket. Mennyire másként be-
szél a Krisztus! amit az ész és e világ a pusztulás jelének lát, abban
ő meglátja a jót, s meg tudja benne találni a boldogító, édes szót:
„a ti váltságtok”. oly vigasztaló képet tud kihozni belőle, hogy an-
nál felségesebbet szív nem kívánhat. Mert mi mást jelent „a ti vált-
ságtok”, mint hogy téged – ki most az ördög foglya s minden ő
nyilának célpontja vagy, akit szorongat és nyomorgat a világ, s ten-
gernyi veszélyes szükségben úgy megrekedtél, hogy se magad, se
társad abból kisegíteni nem tud – Krisztus megszabadít s magához
visz, ahol úrrá leszel ördögön, világon, halálon, mert mindezek
lábad előtt fognak heverni?! Mért félnél és rettegnél hát az ítélet je-
léitől? sőt, örülj nékik boldogan. De nem a jelekben van a vigasz-
talásunk, hanem abban, hogy maga a Krisztus nincs messze.

Nem lehet hát veszteg állnom,
Mert az álom
Elnyomhatja lelkemet.
A szövétnek lánggal égjen,
Legyünk ébren,
Az Úr még ma itt lehet!

Világítélet 2�
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Csütörtök

A világosság fiai
Mint nappal, ékesen járjunk. (Róm 13,13)

nappal senki sem teszi a sötétség cselekedeteit, mert szégyenli
magát a másik előtt és tisztességesen viselkedik. azt szokták mon-
dani, hogy az éjszaka nem szégyenlős, s ez igaz is. a nappal azonban
szemérmes, s ezért tisztességes viselkedésre kényszerít. a keresz-
tyén ember éljen úgy, hogy cselekedetei ne szégyeljék magukat,
még ha az egész világ látja is őket. Mert ha valaki úgy él, hogy nem
szívesen venné, ha cselekedeteit valaki meghallaná, vagy nyilván
meglátná, az bizony nem él keresztyén módra.

ebből látnivaló, mennyire szükség van az ösztönző intelemre,
hogy ébren legyünk, s felöltsük a világosság fegyvereit. Ugyan
hány keresztyén bírná ki ma, hogy minden cselekedete napvilágra
jöjjön? De miféle képmutató keresztyén élet az, amely nem bírja
el az emberek tekintetét, holott isten és angyalai előtt máris mez-
telenül áll, az ítéletnapon pedig mindenki előtt fedetlenné válik?
a keresztyén ember éljen hát úgy, ahogyan szeretné, hogy az ítélet-
nap mindenek láttára találja. „Mint világosságnak fiai, úgy járjatok!”

Krisztus, ki vagy nap és világ,
Mennyországra út, igazság,
Hozzád kiált mind e világ,
Mert csak te vagy érte váltság,
Mert csak te vagy érte váltság.

2� Advent második hete
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Péntek

A gonosznak álljatok ellen!
És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az
ő szájának leheletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűné-
sével. (2Thessz 2,8)

a keresztyének kis serege a Mester szavával ma is azt mondja az
ördögnek: „Távozz tőlem, sátán; mert meg van írva: Az Urat a te Is-
tenedet imádd, és csak néki szolgálj.” e sereg isten igéjével jár, azt
szorgalmazza s élesíti szakadatlan olvasással, tanítással, prédikálás-
sal, feddéssel, intéssel és vigasztalással. ezzel éri el a kiválasztottak-
nál, hogy azok többé nem saját cselekedeteikben és magukcsinálta
istentiszteletben bizakodnak, hanem egyedül isten véghetetlen ke-
gyelmére építenek, melyet a Krisztusban ígért és adott.

Így emészti meg isten szájának lehelete a törvénytaposót azzal
az élőszó-igével, melyet szolgái prédikálnak. Már most is ez törté-
nik, de még inkább ezután, míg majd egyszer elközelget végleges
megváltásunk üdvösséges órája, melyet várunk. Mi, akikben Krisz-
tus értelme van, valamennyien azt reméljük.

Mert bár Krisztus ma mintha gyenge és szegény volna, s e világ
őt követőiben hovatovább egyre jobban gyalázza, köpdösi, osto-
rozza és gyilkolja, mi tudjuk, hogy dicsőségének e vigasztaló és
boldogító megjelenése már küszöbön van, s véget ér a sok temérdek
szörnyűség. akkor majd úgy jelenik meg Krisztus, amilyennek mi
most hisszük s hirdetjük. Megvált ugyanis bennünket ínségtől,
nyomorúságtól, amit drága igéjéért és szent nevéért szenvedünk
testben-lélekben a gonosz világtól s annak atyjától, az ördögtől,
aki folyvást csak bűnt okoz és pusztulást szerez.

Világítélet 2�

Ne csüggedj el, kicsiny sereg,
Szívedet ne rémítse meg
Sok ádáz ellenséged.

Bár dühük ellened fordul,
S te félsz és könnyed kicsordul,
Nem árthatnak tenéked.
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Szombat

készüljetek!
Legyenek a ti derekaitok felövezve, és szövétnekeitek meggyújtva.
(Lk 12,35)

aki útra készül, nem ölthet hosszú, bő ruhát, hanem testhezálló
öltözetre van szüksége. Így értendő a Krisztus szava: Jól felké-
szüljetek, vigyázzatok a szóra – szövétnek legyen a kézben, mert
nem tudjátok se az órát, se a napot. a halál ugyan biztosan rátok
nyit majd, de órája ismeretlen. azért hát csak várni, várni azt az
órát! Dolgozz úgy, mintha örökké élni akarnál, s mégis vedd úgy,
mintha ebben az órában meg kellene halnod. ez az, hogy: derekunk
legyen felövezve, mikor a Vőlegényt várjuk. e tanítás azonban le-
sújt, és vezeklésre kényszerít. Mert egyikünk sincs annyira készen,
hogy nyugodtan várhatná az Úr napját. szerelmesei vagyunk leg-
gonoszabb ellenségünknek, a testnek – ezért aztán félünk a haláltól.

aki nincs még eléggé felövezve, kiáltson csak bűnbánattal isten-
hez: javunkra írja. Ha azonban elbizakodunk, akkor ne számít-
sunk kegyelmére, sőt rovásunkra írja. Mert a gyarlóságot még csak
tűrheti az isten, de a gonosz semmibevevést nem szenvedheti. aki
tehát úgy érzi, hogy nincs készen, vallja be istennek, könyörög-
jön segítségért, s az isten bűnbocsátó kegyelméből maga övezi fel.

Vigyázzatok, azt kiáltják
Az őrállók, s zengjen imádság.
Sion, közeleg a nagy király!
Éjfél immáron az óra,
Ajkuk megnyílik égi szóra:
Szüzek serege, készen állj!
Nosza, ébredjetek,
Jön vőlegényetek,
Lámpástokkal készüljetek,
Örüljetek – eleibe siessetek!

2� Advent második hete
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Advent hArMAdik hete

A szegények evAngéliuMA
Vasárnap

Máté ��,2–��

A vakok látnak, és a sánták járnak; a poklosok megtisztulnak, és a
siketek hallanak; a halottak föltámadnak, és a szegényeknek evan-
gélium hirdettetik. (Mt 11,5)

Jól jegyezzük meg, és hirdessük mindenfelé, hogy Krisztus olya-
nok nyomorúságán akar segíteni, akiken a világ minden hatalma
se tudna segíteni. Mert ugyan hol van az a híres doktor, aki a vakot
látóvá, a poklost tisztává tudta volna gyógyítani. aminthogy pré-
dikátor sem akadt még, aki a szegényeknek evangéliumot tudott
volna hirdetni, vagyis aki a megkeseredett, szorongó lelket ön-
magával tudta volna megvigasztalni, s a szomorú szív fuldokló
fájdalmát örömre tudta volna váltani.

Mert csak egy örömhír van; az, hogy Krisztus megfizetett bű-
neinkért, s szenvedésével megváltott az örök haláltól. az ő országa
és tiszte az, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdesse. ezek-
hez jött, nem pedig a gőgös „szentek”-hez, akik nem tartják ma-
gukat bűnösnek, s úgy érzik, hogy evangéliumra nem szorulnak.

Csüggedt hívek, ne féljetek,
Erősödjék meg lelketek;
Viduljon föl bús orcátok,
Szabadító jön hozzátok.
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Hétfő

krisztus mindenkié
És felelvén az angyal, monda néki: A Szentlélek száll tereád, és a
Magasságosnak ereje árnyékoz meg téged; azért ami születik is,
szentnek hívatik, Isten Fiának. (Lk 1,35)

az angyal e szavakat szűz Máriához intézi, hogy örüljön a gyer-
meknek, és eresszen szélnek minden félelmet és szomorúságot.
De nem Mária az egyetlen, aki ezt az igét magára veheti; nekünk
is jussunk van hozzá. ezért bár anyja csak Mária volt, királyi ural-
mának mi is polgárai vagyunk. Jaj volna, ha nem így volna! Min-
denestül ideigvalók vagyunk, s létünk arasznyi. Hiszen micsoda
negyven esztendő, ötven esztendő, vagy akár száz esztendő? csak
annak jó, aki a Krisztus örök országának polgára. az se volna
csoda, ha mindig táncolna örömében.

az angyal prédikációja tehát arra való, hogy eszünkbe vétesse,
egyben megenyhítse ezt a bűnnel s halállal teli mulandó életet.
ezért hirdeti Krisztus országát, melyhez fogható nincs, mert örök
és végtelen.

Ezen méltán örüljetek,
Istennel eggyé lettetek.
A gyermek, ki megszületett,
Ti testetek, ti véretek.

3� Advent harmadik hete
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Kedd

reá mutat az egész írás
Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek. (1Jn 1,3)

a mi Urunk Jézus Krisztus az atya akaratából valóságos isten és
valóságos ember, hogy kútfő legyen, akiből csupa kegyelem, igazság
és megigazulás árad – nekünk is, hogy tőle nyerjünk kegyelmet
kegyelemért, igazságot igazságért. Láttuk, hallottuk és tapintottuk
– mondja az apostol –, szaván és cselekedetén megismertük, hogy
ő az élet beszéde – minden kegyelem és igazság kibeszélhetetlen
forrása. aki már most mindennek részese akar lenni – ábrahám,
Mózes, illés, Ézsaiás, Keresztelő János vagy akárki –, jöjjön ide, s
tőle vegyen, senki mástól. Vagy vesznie kell örökre. „Mi mind-
nyájan – tehát kivétel nélkül – az ő teljességéből vettünk kegyel-
met kegyelemért, igazságot igazságért.” Tehát az egész szentírás
eleitől végig egyedül Krisztusra mutat, s csakis hozzá utal, és hall-
gat a szentekről, valahányszor a kegyelem és igazság elnyeréséről
van szó. Kegyelmet és igazságot csak az ő teljessége adhat; saját
morzsányi dirib-darab, csip-csup készletünk mit sem ér.

Irgalmazz meg én lelkemnek,
Ki vagy ura mennynek, földnek,
Könyörgök csak felségednek,
Mint kegyes Idvezítőmnek.
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Szerda

emberré lett értünk
Önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hason-
lóvá lévén. (Fil 2,7)

a lelket nem lehet s nem szabad kisebbel kielégíteni, hanem csak
a legfőbb jóval, aki alkotta, s aki életének, üdvösségének forrása.
ezért akart isten maga lenni az, kihez a lélek hitével odatapadjon.
nem is illet meg senki mást a belévetett hit dicsősége, csak istent
egyedül. ezért jött isten maga, lett emberré, s adta oda magát,
hogy hitre önmagához vonjon. Mert nem istennek volt szüksége,
hogy eljövén, emberré legyen, hanem mi szorultunk rá, s nekünk
vált javunkra.

isten önmagában való természete felfoghatatlan, mert megha-
ladja értelmünket. Kedvezésül ezért vett fel olyan természetet,
amely közismert, hiszen azonos a mienkkel. Ebben vár minket, itt
található – másutt sehol. aki segítségül hívja, hamar meghallga-
tást talál. a kegyelem trónja ez, melytől senki sincs elzárva.

A szent Isten egyetlenét
Íme jászolba fekteték.
Ember romlandó testibe
Öltözött az örök ige.

32 Advent harmadik hete
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Csütörtök

Az alázatosnak kegyelmet ád
Noha felséges az Úr, mégis meglátja az alázatost. (Zsolt 138,6)

isten tehát lefelé néz. Felfelé nem nézhet, mert felette senki sincs.
Oldalt se nézhet, mert senki sincs vele egyenlő. csak lefelé nézhet.
Így hát minél mélyebben, minél parányibb vagy, isten szeme annál
tisztábban lát.

egyszóval: isten az alázatosakra és megvetettekre tekint. az is-
meri istent helyesen, aki ezt tudja róla. ebből a megismerésből
születik aztán az isten iránti hűség és szeretet, amely odaadó en-
gedelmességre kész.

az igazi alázatos nem jutalomért alázatos, hanem önzetlen
készséggel. Ő maga nem is tudja, hogy alázatos. a képmutató
pedig nem érti, mért késik a dicsősége. Leplezett gőgjében nem
elégszik meg csekély állapotával, hanem titkon egyre feljebb vá-
gyik. az igazi alázat sose tudja, hogy alázat. Ha tudná, rögtön el-
bizakodnék e szép erény láttán. csak odatapad mindenestül a kicsi
dolgokhoz, s szüntelenül ezekkel foglalkozik. s mivel ezek van-
nak a szeme előtt, önmagát nem láthatja – észre sem veheti.

Mentsd meg a kevélységtől,
Elbízott önhittségtől,
Uram, híveidet;
Ints, hogy sokkal tartozunk,
Méltatlan szolgák vagyunk:
Oh, adj alázatos szívet.
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Péntek

Botránkozás
Boldog, aki énbennem meg nem botránkozik. (Mt 11,6)

Hogyne volna boldog! Hiszen e Királyban és igéjében öröm he-
lyett az egész világ megbotránkozik. egyrészt, mert nem akar isten
kegyelmére hagyatkozni, hanem a saját cselekedeteire és érde-
mére. Másrészt, mert Krisztus látszatra szegény és nyomorúságos.
Meg azért is, mert Krisztus, ahogy maga is felvette a keresztet, és
meghalt azon, úgy övéitől is azt kívánja, hogy keresztjüket felvé-
vén, sokféle megpróbáltatásban és szorongattatásban kövessék őt.
ez pedig éppen nincs ínyére a világnak.

a Krisztus igéje ezért botránykő széles e világon. soha sincs ez
másképp az evangéliummal. olyasmi az, amin megütköznek –
nem a kisemberek, hanem tapasztalat szerint éppen a legszenteb-
bek, a legkegyesebbek, a legbölcsebbek és leghatalmasabbak. De
boldogok, akik tudják s vallják, hogy mégiscsak isten igéje az.
ezek megállnak, mert vigasztaló erőt nyertek minden ilyen bot-
ránkozás ellenében.

Maradj meg hűségeddel
Velünk, Uram Isten,
Adj erőt, hogy megálljunk
Mindvégig a hitben.
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Szombat

A hit öröme
Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek. (Fil 4,4)

az öröm a hit gyümölcse. ahol nincs hit, ott istene puszta említé-
sére megriad, visszaretten és elkeseredik a szív. sőt, merő ellenséges
gyűlölet támad az ilyen szívben istennel szemben. a lelkiismeret
vétkesnek ítéli, viszont isten irgalmában nem remélhet, mert jól
tudja, hogy gyűlöli, és keményen megtorolja a bűnt. istenben való
örömről beszélni az ilyen szívnek annyi, mintha a vizet arra akar-
nám rábeszélni, hogy lobbanjon lángra. Meg kell ahhoz igazulni,
hogy valaki örülhessen az Úrban. ez a levél nem is bűnösöknek,
hanem szenteknek szól. a bűnösnek először azt kell megmondani,
hogy miként szabadulhat meg a bűnétől, hogy juthat a kegyelmes
istenhez. Ha aztán rossz lelkiismeretétől megszabadult, az öröm
magától jön.

nos, az evangélium éppen azt ígéri, hogy Krisztus magára veszi
bűneinket. Ezzel a hittel gyönyörűség istenre gondolni. szívünk
istennél harag helyett kegyelmet érez, s büntetéstől való félelem
helyett teljes bizodalommal van hozzá, mivel a Krisztusban ilyen
véghetetlen irgalmasságot gyakorolt. Ebből a hitből aztán szeretet,
öröm, béke és hálaének fakad. az ember szívbéli gyönyörűségét
leli istenben – szerető, kegyelmes Atyjában. Íme, erről az örömről
beszél pál apostol. ezért nevezi az Úrban való örömnek.

Keresztyének, örvendezzünk,
Szívvel-szájjal zengedezzünk;
Ének szárnya égig menjen,
Öröm van ma földön, mennyen!
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Advent negyedik hete

Az előfutár
Vasárnap

Jn �,�9–2�

Te pedig, kis gyermek, a magasságos Isten prófétájának hivatol.
(Lk 1,76)

Krisztus nem fegyverrel és földi hatalommal akarta meggyőzni a
világot, hanem az igével. ezért jött minden külső dísz nélküli egy-
szerűségben, bár a testi ember főként erre néz. innét van az is,
hogy Mózes, próféták, papok és léviták után nem angyal követke-
zett, hanem megint csak egy ember, János, de aki, mint Krisztus is
mondja, mégis nagyobb volt prófétánál. nem hívatlanul jött, vagy
magától. isten küldte Fia előtt, hogy kopogtasson, ébresszen,
mondván: Tárjatok ki kaput, ajtót, itt a rég várt szabadító. Ébred-
jetek, lám, feltetszett az új nap. emberré lett az örök isten. Talpra,
míg nem késő!

neve is sokat ér: János, azaz: kegyelemben gazdag. nem lehetett
csak úgy vaktában elnevezni. olyan nevet kellett kapnia, amely
magán hordja, amit kifejez. aminthogy minden név ilyen, ha is-
tentől van. szerelmes Fia se hiába kapta a Jézus nevet, hanem hogy
segítse meg népét a bűnből. János se magáért, hanem bizonyság-
tevő tisztéért viseli a nevét.

Kiről a próféták
Jósoltak régóta,
Végre megjelentél,
Világ Megváltója.
Jövel, üdvöz légy már,
Híveidnek nyája
Téged nagy szomjan vár.
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Hétfő

ki volt az előfutár?
Nem ő vala a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a vi-
lágosságról. (Jn 1,8)

nem kisebbítem Keresztelő Jánost, sőt nagyra értékelem. De éles
különbséget teszek közte és Krisztus közt. János csak szolga, de
nem maga az Úr. Útmutató az igazi világossághoz, de nem maga
a Világosság. Felségesebb tisztet tölt be, mint a próféták. Mert nem
csak jósolgat az Úrról, hogy előbb-utóbb jön majd, hanem mint je-
lenvalóra mutat: Íme, itt van.

sokra tartom tehát Keresztelő tisztét, sőt áldom az istent, hogy
ilyen hű tanút adott, aki a Bárányra mutasson, ilyen áldott ajkat,
mely bizonyságot tegyen a világosságról, hogy attól megvilágo-
sodva, fénye mindenkor szívünkben ragyogjon. Bizodalmamat
azonban az üdvösségre nézve nem vethetem Keresztelő Jánosba,
sem pedig az ő szentségére, szigorú életére és értékes cselekede-
teire nem támaszkodhatom. Mert mint maga is vallja, ő nem a
Krisztus, aki egyedül lehet nekünk élet és világosság. János csalt
tanúja a világosságnak. csupán segít, hogy a világosság gyerme-
kei legyünk. ebben aztán valóban fényeskedik.

Óh, szállj közénk, Királyunk!
Ím, eléd kiállunk:
A sötétség elmúljon,
A hit fénye ragyogjon.
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Kedd

Mit tett az előfutár?
Készítsétek az Úrnak útját, és egyengessétek meg az ő ösvényeit.
(Mt 3,3)

János tiszte, mellyel Krisztus útját elkészíti az, hogy megalázza a
világot. ránkolvassa, hogy elveszett, elkárhozott, nyomorult, szű-
kölködő bűnösök vagyunk valamennyien. a legszentebb élet és
legszebb cselekedet is kárhozatos, ha nem Krisztus él és cselekszik
benne mindent – a maga hitével. Tehát mind Krisztusra szoru-
lunk, és kegyelméből kell részt könyörögnünk.

Valahányszor azt prédikálják, hogy minden emberi cselekedet
semmi, mindannyiszor Keresztelő János pusztai hangja szólal meg.
ez a hamisítatlan keresztyén tan. ahogy a római levélben is ol-
vassuk: „Mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége
nélkül.” Így kell az embert egészen megalázni, önhittségét tőből
kivágni – semmivé tenni. s így kell az Úrnak utat egyengetni, he-
lyet készíteni.

Örvendve köszöntsétek
E kedves vendéget.
Útját egyengessétek,
Elhagyván bűnt, vétket.
Lábát ne sértse kő.
Óh, hajts előtte térdet,
S bízzál, hisz’ ő teérted,
Üdvösségedre jő.
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Szerda

vegyétek komolyan!
Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. (Mt 3,2)

Kiáltó szó vagyok. Hírnök, kit Ura előreküldött sürgetni, hogy ké-
szítsetek utat magának az Úrnak, aki mögöttem jön. Félre hát
mindennel, mi útját állhatná. rakjatok le minden bűnt – a dur-
váját is, de főként a lelki bűnöket, amelyek, bár rajtuk a szentség
látszata, leginkább gátolják a Királyt hozzátok jöttében. Fogadjá-
tok örömmel. engedelmeskedjetek néki. Higgyetek benne. Ke-
resztelkedjetek meg. Ha megteszitek, áldottak vagytok isten előtt.
Bűnbocsánatot nyertek, isten valóságos népe vagytok – szentek,
boldogok. De ha nem hallgattok a szóra, hanem konokul az óem-
berhez ragaszkodtok, hamarosan végetek lesz. Mert a fejsze nem
sutban hever, sem szegre akasztva nincs, hanem „immár a fák gyö-
kerére vettetett.”

az én Uram, kiről bizonyságot teszek, nem olyan tehetetlen, le-
fitymálható valaki, mint látszatra gondolnátok. sőt, erősebb nálam.
Hatalmas és szent, „kinek nem vagyok méltó, hogy saruja szíját
megoldjam.” Maga az Úr ő. Lám, most kegyelemmel jön hozzá-
tok, hogy kiemeljen minden nyomorúságból, megigazítson és üd-
vözítsen. Boldogok vagytok, ha befogadjátok! Ha nem: rövidesen
elbánik veletek!

A nagy király jön, hozsánna, hozsánna!
Zeng a kiáltás előtte-utána;
Zöld ágakat szeldelnek útjára,
Békességet hoz népe javára.
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Csütörtök

Annak növekednie kell,
nékem pedig alább szállanom

Ímé, az Istennek báránya, aki elveszi a világ bűneit. (Jn 1,29)

Keresztelő János művének az a második fele, hogy az embereket
magától Krisztushoz utasítja. „Íme, ő az isten báránya, aki a világ
bűneit magára veszi.” először megmutattam, hogy bűnösök vagy-
tok, cselekedeteitek kárhozottak, s ezért magatok felől kétségbe
kell esnetek. De hogy isten felől is ne kétségeskedjetek, ide nézze-
tek: megmutatom, hogyan szabadulhattok meg bűneitektől, s mi-
ként nyerhettek üdvösséget.

Bűneiteket levetkőzni nem tudjátok, se magatokat cselekedet-
tel megigazítani. Más valaki kell ahhoz. Én is csak annyit tehetek,
hogy őreá mutatok. Jézus Krisztusra, isten bárányára. Égen-föl-
dön ő az egyetlen, ki magára veszi bűneidet, hogy neked fikarcnyi
megfizetni valód sem marad. csak ő. nemcsak a te bűneidet,
hanem az egész világét. nem is csak a világ egynémely bűnét,
hanem valamennyit. nagyot, kicsit egyaránt. ez a színtiszta evan-
gélium hirdetése és hallgatása: meglátni Keresztelő János ujját,
mellyel isten bárányára mutat.

Ha hiszed, hogy János szava igaz, s ujja irányát követve megis-
mered isten bárányát, aki magára veszi bűnödet, nyert ügyed van.
Akkor keresztyén vagy: úr bűnön, halálon, poklon – mindenen.
Akkor szorongó lelked felvidul, s szívbeli szeretetben hajlik isten
szelíd bárányához.

�� Advent negyedik hete

Krisztus, ártatlan bárány!
Ki miértünk megholtál;
A keresztfa oltárán
Nagy engedelmes voltál.

Viselvén bűneinket,
Megváltottál minkek.
Irgalmazz nékünk,
Óh, Jézus, óh, Jézus!
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Péntek

A hatalmas isten – ember!
Minden versengés nélkül nagy a kegyességnek eme titka: Isten meg-
jelent testben, megigazíttatott lélekben, megláttatott az angyalok-
tól, hirdettetett a pogányok közt, hittek benne a világon, felvitetett
dicsőségben. (1Tim 3,16)

nevetséges, hogy a felséges egy isten emberré legyen, s egy sze-
mélyben egyesüljön teremtő és teremtmény. az ész teljes erővel
tiltakozik az ilyesmi ellen.

itt megrekednek a „bölcs” gondolatok, melyekkel az eget csap-
kodó ész istent világkormányzó fenségében szeretné kifürkészni.
ehelyett az egész világot otthagyva Bethlehembe kell sietnem, ahol
istállójászolban egy kisded fekszik. Bizony, hideg zuhany ez az
észnek.

ne firtasd a kifürkészhetetlent. De amit nem tudtál kikutatni,
éppen az ereszkedik szemed elé, mikor e gyermeket látod anyja
ölében. emberré lett, aki egészen úgy született s élt, mint a többi.
Ugyanaz a testalkata s életműködése, mint más emberfiának. Bi-
zony, senkinek se ötlenék eszébe, hogy ez a teremtmény maga a te-
remtő. Hol az a bölcs, aki valaha is kigondolhatott volna ilyesmit?
az észnek itt megalázkodva kell vakságát bevallania. Hogy amikor
isten dolgait az égbe tolakodva merészeli méricskélni, ugyanak-
kor nem veszi észre azt, ami a szeme ügyében van.

Óh, csudálatos változás,
Az Úr szolgává lett,
S abból reánk szabadulás,
Üdvösség eredett.

Az előfutár ��
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Szombat

A betlehemi csoda
És szülé az ő elsőszülött fiá,t és bepólyálá őt, és helyhezteté őt a já-
szolba, mivelhogy nem vala nékik helyök a vendégfogadó háznál.
(Lk 2,7)

Lenn a földön egészen egyszerű, sőt együgyű dolgok esnek, de
fenn az égben mégis nagy becsük van azoknak. csak egy szegény
asszonyt látunk, a názáreti Máriát. rá se hederít senki, hiszen a
város legjelentéktelenebb alakja. senki se tud a négy csodáról,
amelyet hordoz. csendesen hallgat maga is. Mindenkinél kisebb-
nek érzi magát. Úgy indul útnak urával, Józseffel, hogy se szolgá-
juk, se cselédjük. Maguk az úr is, meg a szolga is, az úrnő is, meg
a cselédlány is. Házukat sincs kire hagyniok. ahogy Bethlehembe
érnek is, lám milyen kivetettek! Mindenünnen takarodniok kell,
míg végül az istállóba szorulnak közös szállásra, közös asztalra és
közös szalmára a barmokkal. Ugyanakkor hány gonosz ült fenn-
héjázva fényes szállodában, tisztelt uraságként! Senki se sejtette,
mit művel Isten az istállóban. a nagy paloták pompás termeit el-
kerüli. ehet-ihat ott a duhaj jókedv: az igazi vigasság és kincs
rejtve marad előtte.

Micsoda gyászos éjszaka volt akkor Bethlehemben, hogy ek-
kora fényt se vett észre! isten megmutatta, hogy semmibe veszi a
világot. De a világ is kimutatta, hogy semmibe veszi az istent.

Világ kit bé nem foghata,
Most keblén tartja Mária.
Az Isten, ki alkot, teremt,
Mint gyermek köztünk megjelent.

�2 Advent negyedik hete

Jer orvendjunk 01:Elrendezés 1  2011.03.10.  13:05  Oldal 42



kArácsony hete

Az ige testté lett
A szent este

És monda az angyal nékik: Ne féljetek, mert ímé, hirdetek néktek nagy
örömet, mely az egész népnek öröme lészen: mert született néktek
ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. (Lk 2,10–11)

ezen a kis „néktek” szócskán ujjongnunk kellene. Mert nem holmi
fatuskónak vagy a köveknek mondja ezt az angyal, hanem az em-
bereknek. nem is csupán egy-kettőnek, hanem az egész népnek.
Mit kezdjünk hát vele? Kételkedjünk továbbra is az isten kegyel-
mében? Mondogassuk, hogy péter és pál örülhet a Megtartónak,
de nékem, szegény bűnösnek e drága kincshez nincs jogom?! De
ha nem a tied, akkor hát kié? Tán bizony a ludak, récék és tehenek
kedvéért jött a Krisztus? nézz rá! Ha valami más teremtményen
akart volna segíteni, akkor annak a képében jött volna el. Ő azon-
ban ember Fia lett.

Kié legyen hát ez a gyermek, ha nem miénk, embereké?! az an-
gyalok nem szorulnak rá, az ördögöknek nem kell.Mi azonban rá-
szorulunk, aminthogy értünk lett emberré. Úgy illik hát, hogy
örömmel vegyük, ahogy az angyal mondja: „Született néktek a
Megtartó.” nem nagyszerű és dicső, hogy ilyen örömhírt hoz em-
bernek angyal az égből? s ujjongó angyalezrek bíztatnak, hogy mi
is örvendezzünk, s hálával vegyük e nagy kegyelmet?! Írjuk hát a
„néktek” szócskát lángbetűkkel a szívünkbe, s Megtartónk szüle-
tését fogadjuk örömmel.

Mennyből jővén az angyalok,
Tőlük hallák a pásztorok,
Hogy egy kisgyermek született,
Amint nektek ígértetett.

Az ige testté lett �3
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Karácsony első ünnepe

Megtartónk született
Az ige testté lett. (Jn 1,14)

Krisztus születése tiszta volt, bűn nélküli és szent. az ember születése
pedig tisztátalan, bűnös és átokvert. ezért nem lehet rajta segíteni –
csupán a Krisztus tiszta születésével. Mivel Krisztus születését testileg
nem lehet kiosztani – aminthogy ez nem is használna –, azért isten
lelkileg osztja szét mindenkinek az igében. Ha valaki szilárdan hiszi,
hogy ezt ő is megkapja, annak Krisztus tiszta születése javára lesz.

ez az útja-módja annak, hogy kitisztuljunk nyomorult ádám-
származásunkból. Krisztusnak azért kellett emberré születni, hogy
benne újjászülessünk. Magára veszi a mi származásunkat, belemeríti
a magáéba, s nekünk ajándékozza a sajátját, hogy benne megtisz-
tulva megújuljunk, mintha az volna a sajátunk; hogy Krisztus e szü-
letésének minden keresztyén éppen úgy örülhessen, s benne éppen
úgy dicsekedhessék, mintha Krisztushoz hasonlóan testileg is Máriá-
tól született volna. aki ezt nem hiszi, vagy kétli, nem keresztyén az!

Íme, ez az a nagy öröm, amiről az angyal beszél. nemde vi-
gasztalás és mérhetetlen kegyelem az istentől, mikor az ember, ha
hisz, azzal a kinccsel dicsekedhetik, hogy Mária az ő valódi anyja,
Krisztus a testvére, isten az atyja?! Mert mindez igaz és valósággal
megtörtént, ha hisszük.

rajta légy, hogy vele cserélve, születését sajátoddá tedd. a maga-
détól szabadulj meg, s az övét vedd át. ami meg is történik, ha úgy
hiszed. akkor máris bizonnyal szűz Mária ölében ülsz, mint tulaj-
don, édes gyermeke. ebben a hitben gyakorold magadat, ezért kö-
nyörögj, valameddig élsz, hiszen soha sem teheted azt elég erőssé!

Jézus Krisztus, dicsértessél,
Hogy érettünk megszülettél,
Az ember és angyalsereg
Ma ennek mind örvendenek.

�� Karácsony hete
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Karácsony második ünnepe

ne féljetek!
Ne féljetek. (Lk 2,10)

Krisztus tehát azoknak született, akik félelemben és rettegésben
vannak. országába is csak ezek tartoznak. ezeknek kell prédikál-
nunk is, mint az angyal tette a megijedt pásztoroknak: „Íme hir-
detek néktek nagy örömet.” ez az öröm ugyan mindenkié, de csak
a megrettent lelkűek és szomorodott szívűek alkalmasak rá. ezek
az enyémek, ezeknek akarok örömöt hirdetni. Hát nem csodála-
tos, hogy ez az öröm ott van legközelebb, ahol legnagyobb a belső
nyugtalanság?!

e világ a pénznek, hatalomnak és dicsőségnek örül. a megszo-
morodott szív azonban nem vágyik egyébre, csak békességre és
vigasztalásra. Tudni, hogy Istene kegyelmes Isten-e. emellett a világ
minden öröme eltörpül. a keserődknek kell hát prédikálnunk az
angyal módjára: Halljátok, ti nyomorultak és sírók, boldog öröm-
hírt hozok. nem azért jött Krisztus emberként a földre, s nem
azért halt kereszthalált, hogy a pokolba taszítson titeket, hanem
hogy nagy örömötök legyen őbenne.

Ha Krisztust helyesen akarod értelmezni, és igaz valójában le-
írni, akkor arra kell figyelned, ahogy az angyal teszi ezt. szerinte
a Krisztus = „nagy öröm.” ez ige mellől ne tágíts, mert erő van
benne!

Ő nem hagy el, ne féljetek,
Csak benne bízzék szívetek;
Ellenségtek akármi sok,
Nem lészen semmi károtok.

Az ige testté lett ��
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Kedd

szívünk és a gyermek
Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nékünk, és az uralom
az ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős
Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének. (Ézs 9,6)

ez a Gyermek csupán egyet akar: betölteni szívünket. Ha tehát a
szív hitben kitárul, Jézust gyönyörűségesnek találja. azután fel-
emelkedik a szív az atyába, ki kegyelméből Fiát nekünk adta.
Megmagyarázhatatlan és elképzelhetetlen, hogy fér bele akkora
kincs parányi szívünkbe. Meg-megújuló csodajel ez, melyből a
szív boldog vigasztalást és rettenthetetlen békességet merít min-
den érhető nyomorúságban. Mi baja is eshetnék?! ahol Jézus meg-
száll, ott meg is marad. a szív és a Gyermek nem szakadnak el.

De az igaz, hogy a szív a Gyermeket csak úgy fogadhatja be, s
gyönyörűségét csak úgy ízlelheti meg, ha előbb kiráz magából
minden örömöt, ami nem Krisztus. a Gyermek nem hajlandó
osztozni – egyedül akar a szív lakója lenni. szélnek kell eresztenünk
mindent, ami szemünkben jónak látszik: gyönyört, javak ingerét,
dicsőséget, önnön életünket, úgynevezett kegyességet, bölcsessé-
get s minden vélt erényt. Mikor mindezt kiszolgáltattuk, akkor
jön a Gyermek, s magával hozza mindazt, ami ó-ádámunkat meg-
öldökli.

üres szívet kell a gyermek elé tárni. erre pedig csak az képes,
aki nyomorúságban és keserves megpróbáltatásban jár, de nem
saját feje után, hanem csendességgel viseli baját. sose lesz neked
édes a Krisztus, ha előbb magadnak meg nem keseredel. aki nem
így érez, nem részesedik.

Áldott Dávidnak városa,
Melynek alacsony jászola
Rejtegeti Isten Fiát,
Ki néktek üdvösséget ád.

�� Karácsony hete
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Szerda

Az alázatost felmagasztalja
Hatalmasokat dönte le trónjaikról és alázatosakat magasztal fel.
(Lk 1,52)

isten akkor mutatta meg leghatalmasabban a kegyelmét, mikor
annyira testté-vérré alázkodott, hogy még a természetes élet sze-
mérem-dolgait sem nézi le, sőt a maga helyén a lehető legmaga-
sabbra dicsőíti a természetet, mely ádámban és Évában a legalá-
valóbb gyalázattá lett.

Ha csak nézzük is a születését, s meggondoljuk azt a feltétlen
komolyságot és véghetetlen szeretetet, mellyel a felséges isten szűz
Mária asszonyi testében teremtő művét végzi, eltakarodik min-
den bűnös vágy és tisztátalan gondolat. a föld megveti, az ég ezer-
szeresen felmagasztalja.

Látnivaló ebből, hogy isten megdicsőíti azt, amit az emberek
megvetnek. az alázatosakra tekint. ahogy írva van: „Kérubokon
ül és letekint a mélybe.” a bethlehemi angyalok se mehettek feje-
delmekhez és hatalmasokhoz, hanem néhány tanulatlan, alázatos
laikust kellett felkeresniök. pedig talán szívesebben álltak volna
szóba a jeruzsálemi főpapokkal és írástudókkal, akik rengeteget
tudtak istenről. De nem! isten szegény pásztorokat érdemesített e
dicső kegyelemre. Holott a világ szemében senkik voltalt. De
mélyre is veti Isten azt, ami nagy!

Mentsd meg a kevélységtől,
Elbízott önhittségtől,
Uram, híveidet;
Ints, hogy sokkal tartozunk,
Méltatlan szolgák vagyunk:
Oh adj alázatos szívet!

Az ige testté lett ��
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Csütörtök

simeon
Akkor karjaiba vevé őt, és áldá az Istent, és monda: Mostan bocsá-
tod el, Uram, a te szolgádat a te beszéded szerint békességben: mert
látták az én szemeim a te üdvösségedet. (Lk 2,28–30)

a vén simeon immár farkasszemet néz a halállal. Testén-tagján
érzi, hogy egyre közelebb kúszik hozzá. Mintahogy az öregember
napról-napra hanyatlik. simeont azonban ez nem bántja, sőt kí-
vánja, hogy legyen meg mielőbb. semmit sem búsul, hogy meg
kell halnia, sőt üdvözli a halált, mert látta a Megváltót. Ha nem
így volna, nem tudná örvendező szívvel fogadni a halált.

a kegyes simeon azt szeretné, ha belátnánk, hogy Megváltóra
szorulunk. Megváltónkul pedig azt kell elfogadnunk, akit nem
ember talált ki, hanem maga isten rendelt. Benne nem csalódha-
tunk, mert biztos nála a segítség. Hiszen e Gyermek azért van,
hogy isten akaratából rajtunk segítsen. akinek tehát ez az isten
küldötte Megváltó a Megváltója, az nyugodt lehet.

azon fordul meg minden, hogy simeonnal meglássuk a Gyerme-
ket, karunkra vegyük, dédelgessük és csókoljuk, bizodalmunkat
belé vessük, örömünket, vigaszunkat tőle várjuk. Mert ha szilár-
dan hisszük, hogy a Gyermek istentől jött Megváltónak, magától
jön a békesség, és se bűn, se halál nem rettent többé. Hiszen éppen
ezek ellen van Megváltónk.

Krisztus, te vagy életem,
Nyereség halálom;
Reményem beléd vetem,
A halál csak álom.

�� Karácsony hete
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Péntek

kegyelmem tiétek!
Ez amaz én szerelmes Fiam, akiben én gyönyörködöm. (Mt 3,17)

Mintha mondaná: Minden jótét kegyelmemet, ami csak szívemtől
telik, néktek ajándékozom. Mert hogy ne kételkedjetek, még csak
ne is kételkedhessetek, lám, néktek adom, nem Mózest, nem a
próféták egyikét-másikát, nem is angyalt vagy szentet, nem ara-
nyat, ezüstöt vagy más egyebet, hanem egyetlen szerelmes Fiamat,
azaz tulajdon szívemet s vele minden kegyelmi jó igazi kútfejét.
akkora kincs ez, hogy fel sem foghatjátok! Bűnötök rettentése
ellen ez legyen kegyelmem záloga. Mivel pedig a származás jogán
ő az egyetlen örökös és mindenek Ura, benne ti is gyermekeim,
örökösök lehettek. Minden a tiétek, ami övé, és tőle telik.

Krisztus nem csak saját jussát adja nekünk, hanem mint főpapunk
és püspökünk szenvedésével és halálával nekünk azt is kiérdemel-
te, hogy magunk is választott gyermekek, s minden javában örökös
örököstársai lehetünk. Tehetne-e, adhatna-e ennél többet? Kíván-
hatna, vagy kitalálhatna-e az emberi szív ennél jobbat és fensége-
sebbet?

Jézus életemnek,
Öröme szívemnek,
Én üdvösségem!
Jövel, Uram, várlak,
Karjaimba zárlak,
Édes reményem!
Istennek áldott Fia,
Tekívüled senki nincsen,
Szívem kit szeressen.

Az ige testté lett �9
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Szombat – Szilveszter

álljatok meg a hitben!
Ragaszkodunk vallásunkhoz. (Zsid 4,14)

Ha száz évig élnék is még, s isten kegyelméből a múlt, jelen és jövő
minden háborúságát lecsendesíthetném is, jól tudom, hogy mind-
ez nem biztosítana nyugalmat utódainknak, mert az ördög él és
uralkodik. ezért könyörgöm is a kegyelem óráját, és nem kívá-
nom többé az életet. Ti, kik utánunk jöttök, szorgalmatoskodjatok
csak szintén teljes komolysággal a könyörgésben és igében, őrizvén
híven az istentől vett kicsi viharlámpát. Vigyázzatok, készüljetek,
mert az ördög minden órában belökheti az ablakot, kiránthatja az
ajtót, feltépheti a tetőt, hogy kioltsa világosságotokat.

Józanok legyetek azért, és vigyázzatok. az ördög nem alszik,
nem is vesztegel, se el nem pusztul ítélet napjáig. Te meg én meg-
halunk, de amikor mi már rég halottak leszünk, az ördög akkor is
ugyanaz marad, aki volt, s nem tud felhagyni háborgásaival.

Krisztus, mi szerelmes Urunk, ki széttapostad a fejét, jövel, s sza-
badíts meg minket végre dühöngéseitől!

A jövőbe ha néz szemünk,
Ködbe borul utunk,
Csak te tudod, jó Istenünk;
Hová s merre jutunk.

�� Karácsony hete
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ÚJév hete

tudoM, kiBen hiszek
Vasárnap

lk 2,2�

Az Isten az én erősségem, őbenne bízom én. Pajzsom nekem ő, s id-
vességemnek szarva, erősségem és oltalmam. Az én idvezítőm, ki
megszabadítasz az erőszakosságtól. (2Sám 22,3)

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek te-
remtőjében.

Bizodalmamat földi vagy égi teremtmény helyett egyesegyedül
a láthatatlan, felfoghatatlan egy Istenbe vetem, ki az eget-földet te-
remtette, s egyedül mindenek felett való. nem is esem kétségbe az
ördög valamennyi hadának gonoszságán sem, mert az én istenem
mindezeknél feljebbvaló. Mert a hitem föléje szárnyal mindennek;
annak is, ami van, annak is, ami nincs: bűnnek, erénynek, hogy
mindeneken túl csak istenen csüngjön. csodajelet sem kívánok
tőle, hogy kísértsem őt. egészen ráhagyom, hogy meddig akar
késni, és nem szabok eléje se célt, se időt, se eszközt, se módot,
hanem mindezt önkéntes, igazi hittel akaratára bízom.

Ha egyszer mindenható, mi fogyatkozásom lehet, hogy meg-
adni, megtenni ne tudná?! Ha ég-föld teremtője s mindenek Ura,
ki árthat nékem?! Hogyne válnék javamra minden, mikor java-
mat akarja az, akinek engedelmes alattvalója minden?!

Isten, tehát tudja, hogy cselekedjék legjavamra. s mert Atya is,
mindezt meg is teszi szíves örömest. Mivel pedig én ebben sem-
mit sem kételkedem, bizonnyal gyermeke vagyok, szolgája és örö-
köse, s lészen nékem az én hitem szerint.

Tudom, kiben hiszek ��

Újév tűnt fel, új reménység
Töltse be a szíveket.
Távozz tőlünk messze kétség,
Nincs hatalmad már neked.

Isten, oh, mi Istenünk,
Szent Fiad s Te vagy velünk,
Túl a síron lesz jövendőnk,
Örökös, szép új esztendőnk.
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Hétfő

egydül istené a dicsőség!
Az Úr nevét hirdetem: magasztaljátok Istenünket! (5Móz 32,3)

Énekelni akarok – énekelni. Fennen kezdem: senki a világon nem
kezdheti feljebb, szebben sem zengheti. Legszebb énekem, leggyö-
nyörűbb mondanivalóm isten első parancsolata. Hogy az egy igaz
istent dicsőítsük, szívből féljük, szeressük, egyedül benne bízzunk,
reá építsünk.

Énekem ím így szól: Legyen istené a dicsőség! Égen-földön
csakis az egy-igaz élő istent illeti a dicsőség és magasztalás. Min-
den istenek istene, valamennyi urak Ura ő, aki teremtette az eget-
földet és minden rajta levőt. Kezében a föld minden birodalma:
felemeli vagy elejti őket, ahogy akarja. Tőle van lélegzetünk s életünk.
Királyok szívét, mindenek bensőjét tetszése szerint formálja. Min-
denünk tőle van. nélküle testünk, életünk, eszünk, erőnk, egész-
ségünk, birtokunk, semmink nem is volna, megtartható se volna.

Mindezt tudni s elismerni, érte a dicsőséget egyedül néki adni,
testünk-lelkünk minden javát valóban csak tőle várni, jóban-
rosszban, életben-halálban mindenestül ráhagyatkozni, minden
kísértésben hozzá menekülni, minden gyötrő szükségben csak
hozzá kiáltani – íme, ez a legfőbb és legszebb istentisztelet.

De csak a hívők kis serege adja egyedül istennek a dicsőséget.
csak ezek bíznak benne, s építenek reá. ezek tudják, hogy min-
denüket tőle vették, s az ördögtől pillanatig se maradhatnának
meg, ha az isten meg nem oltalmazná őket.

�2 Újév hete

Jer, dicsérjük Istent
Szívvel, szájjal, lélekkel;
Ki nagy dicső dolgot
Cselekszik mindenekkel;

Ki bölcsönktől fogva
Mindeddig eltartott,
És számtalan jókkal
Minket elárasztott.
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Kedd

Az Úréi vagyunk
Ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg.
Azért akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk. (Róm 14,8)

igen, az Úréi vagyunk. Éppen az a legfőbb vigaszunk és örömünk,
hogy olyan Urunk van, kinek kezébe adott az atya égen-földön
minden hatalmat. Ki merne, vagy tudna hát ártani nékünk?! az
ördög dühönghet, de hogy Urunk kezéből minket kitépjen, arról
ugyan letehet. sőt, ha Krisztusban hiszünk, s védő oltalmában
élünk, benne s általa magunk is urai leszünk ördögnek, bűnnek,
halálnak. Hiszen érettünk lett emberré, hogy erre az uralomra se-
gítsen. Értünk könyörgött az atyánál, s annyira szeretett, hogy
átokká lett értünk, magát feláldozta, drága véren megvett, s bűn-
ből tisztára mosott.

Hasonlóképpen örökségünk s üdvösségünk zálogát, a szentlel-
ket is szívünkbe adta, isten előtt királyokká, papokká – egyszóval
isten gyermekeivé, örölköseivé s tulajdon örököstársaivá tett. ez
bizonnyal igaz! oh, Urunk, erősítsd hitünket, hogy mindebben
semmit ne kételkedjünk!

Enyém vagy, és én a tied,
Pásztorom,
Királyom,
Ki szakaszt el tőled?
Én örökre tiéd lettem
Keresztfán
Nagy drágán
Megfizettél értem.

Tudom, kiben hiszek �3
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Szerda

Az Úr az én erősségem!
Erősségem és énekem az Úr, és ő lőn nékem szabadításul. (Zsolt 118,14)

ne bízd magad semmire, ne bizakodj senkiben, hanem csak az
Úrban egyedül. Mert az Úr a mi erősségünk – mindenünk! Di-
csérjük is ezért hálás magasztalással. csak ő a mi énekünk. Benne
bizonnyal üdvösségünk lesz. ez az Úr pedig ki volna más, mint a
Jézus Krisztus, aki valóságos isten, az atyától öröktől fogva szüle-
tett, s valóságos ember is, Máriától az idő teljességében született?!
Ő az, akit az ige erősségnek, hatalomnak, éneknek és szabadításnak
magasztal.

De Krisztus csak akkor lehet erősségünk, ha a saját erőnkben
többé nem bizakodunk. Ha keresztre vont mindenféle szenvedés,
akkor nékünk is zsoltárunkká, énekünkké lesz. aztán jön a dia-
dalom és szabadulás – örök életre.

Azért az Úrra építek,
Nem saját érdememre,
Szívem erős bizodalma
Az Istennek kegyelme.
Igéjében hirdetteti,
Hogy a bűnöst el nem veti,
Benne bízom mindenkor.

�� Újév hete
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Csütörtök

Benne bízom
Én vagyok az Úr, a te Istened. (2Móz 20,2)

Vagyis: egyedül engem tarts istenednek. Mit jelent ez? Mi az, hogy
istenem van? Ki az isten? az, akitől mindenemet várom. aki me-
nedékem a szükségben. Istenem van: ez azt jelenti, hogy van va-
lakim, akiben szívből bízom és hiszek. aminthogy a bizodalom
és hit teszi istent is, meg a bálványt is. Ha hited és bizodalmad he-
lyes, akkor Istened van, viszont ha hamis, akkor csak bálványod
van. Mert isten és a hit elválaszthatatlan. akin szíved csüng, akire
hagyatkozol, az valójában istened.

az első parancsolat tehát helyes hitet követel. olyat, mely az
egy igaz istent ragadja meg, s rajta csüng egyedül. a veleje ez:
meglássad, hogy csak én legyek istened. senki mást ne keress. szű-
kölködöl valami nélkül? Tőlem várd, és nálam keresd. szenvedés
gyötör? Hozzám kiálts, s ne tágíts tőlem. Én, én megelégítlek, min-
den bajodból kisegítlek. ne hűtlenkedj hát másutt keresvén bé-
kességet!

Mért csüggedsz hát, óh, én lelkem,
Mért keseregsz oly nagyom?
Bízzál, nem hagy el az Isten,
Megvigasztal egy napon!
Ő nyújt majd szemlátomást,
Szabadulást, gyógyulást,
Megmutatja nyilván nekem,
Hogy csak ő az én Istenem!

Tudom, kiben hiszek ��
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Péntek

királyi papság
Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, meg-
tartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dol-
gait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket.
(1Pt 2,9)

a keresztyént hite lelkileg mindenek urává emeli. Úgyhogy üd-
vösségének semmi sem árthat, sőt, minden alája vettetett – üd-
vössége szolgálatára. nem mintha testileg volna minden az övé. a
teste meghal, aminthogy senki se kerülheti el a halált. sok egyéb
dologban is alárendeltek vagyunk. Lelki uraságról van itt szó.
olyanról, amely testi elnyomatásban is uralkodás. azt jelenti ez,
hogy lelkileg mindent jobbulásomra használhatok. Még a halál-
nak és szenvedésnek is üdvösségem javát kell szolgálnia. Micsoda
felséges, dicső méltóság ez! Valóságos mindenható uralom, lelki
királyság, melyben a legjobb is, meg a legrosszabb is kénytelen ja-
vamat szolgálni – ha van hitem, és amelyben semmim sem hiány-
zik, mert a hitem mindenre elég.

azonfelül papok is vagyunk, s ez még a királyságnál is sokkalta
több. Hiszen a papság arra méltat, hogy isten elé járulva másokért
könyörögjünk. Mert csak papot illet meg isten elé lépni és köz-
benjárni.

Ki is érhetné fel ésszel a keresztyén ember felséges dicsőségét?!
Mindeneknek ura, mert király, övé az Isten, mert pap. amit kér és
akar, isten megcselekszi. ahogy a 145. zsoltárban olvassuk: „Be-
teljesíti az őt félőknek kívánságát; kiáltásukat meghallgatja és meg-
segíti őket.”

�� Újév hete

Királyi nemzet vagy,
Noha csak kicsiny vagy,
Atyádnak kegyelme
Irántad igen nagy.

Ő szent Fia által
Te is fia lettél
És dicsőségében
Már te is részt vettél.
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Szombat

A bölcsek nyomán
És mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendezének. És
bemenvén a házba, ott találták a gyermeket anyjával; és leborulván
előtte, tisztességet tőnek néki; és kincseiket kitárván, ajándékokat
adának néki; aranyat, tömjént és mirhát. (Mt 2,10–11)

a bölcsek, mikor az újszülött Krisztus-Királyt keresik, nem Jeruzsá-
lemben találják meg, ahogy gondolják. Hogy megtalálják, Mikeás
prófétára kellett hallgatniok. s most már saját elgondolásaikról le-
téve, az igére figyelmeznek. Ki is vonulnak engedelmesen a szent
fővárosból, Jeruzsálemből, s megindulnak botránkozás nélkül
Bethlehem hitvány városkája felé. s mihelyt Jeruzsálemből kijön-
nek, isten megadja nékik a vigasztaló jelet: újra feltetszik a csillag
s világol előttük mind Betlehemig – egészen az ajtóig, hol a kis-
gyermek volt. Bizony rájuk is fért ez a vigasztalás. Hiszen nem ta-
láltak ott egyebet koldusszegénységnél. Józsefnek s Máriának a
hely nem otthona. a gyermek jászolban fekszik. italnyi víz is alig
akad náluk. Hogy illik ilyesmi királyhoz?

ám e kegyes emberek nem hagyják eltántorítatni magukat. szi-
lárdan kitartanak amellett, amit Mikeástól hallottak, s amit a csil-
lag mutatott. ezért nem tekintvén szegény nyomorult állapotát,
leborulnak a gyermek előtt, imádják, s kincseiket kitárják.

Kivetve hát magunkból minden botránkozást, a bölcsekkel
együtt tegyünk hitet róla a világ előtt, s szívből keresve Megváltó-
ként imádjuk. Úgyszintén pénzünkkel, javainkkal is azon legyünk,
hogy országa, melyet az ördög s világ úgyis annyiféleképpen gátol,
és elnyomni igyekszik, terjedjen és gyarapodjék.

Tudom, kiben hiszek ��

Kövessük hívek, rajta hát,
A pásztorok s bölcsek nyomát
Mi is közel s távolban.

Ajánljuk neki életünk,
Ki küldve Istentől nekünk,
Ott nyugszik a jászolban.
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vízkereszt hete

láttuk Az ő dicsőségét
Vasárnap

Mt 2,�–�2

Heródes király pedig ezt hallván, megháborodék, és vele együtt az
egész Jeruzsálem. (Mt 2,3)

Heródes látszatra hatalmas király volt. Hadban jószerencsés.
amibe csak vágott, azonhelyt sikerült. Bölcs volt és eszes, hatal-
mas és gazdag – külső dolgaiban. De belül és otthon hitvány, sze-
rencsétlen. Kívül díszeleg, belül nyomorog. Krisztus, a mi igazi
királyunk pedig látszatra szegény, nyomorult, de valójában min-
den örömmel, vigasztalással és erővel teljes.

Tusakodnunk kell tehát, hogy a látszat-király el ne szakítson az
igazitól, kegyelmes Krisztusunktól, aki bár szegény gyermek mód-
jára jászolban fekszik, mégis végünk lenne nélküle.

azért aki üdvösséget s jó lelkiismeretet akar, hagyja ott a He-
ródesek fajtáját, s fogadja be Krisztust. Vagyis ne merje cseleke-
detektől várni megigazulását, vagy akárcsak a reménységét is
ezekbe vetni, hanem Krisztus legyen szíve királya, ki minden
pompa nélkül jön! Lám, a jó háromkirályok is, mikor minden em-
bercselekedetről és segítségről letettek, s isten iránti bizodalomból
a prófétai szóra Betlehem felé indultak, legott feltűnt nékik újból
a csillag.

Heródes Jeruzsálemben
Megrémült és reszketett,
Meghallván, hogy Betlehemben
Egy új király született.
Hogy lelki ennek országa,
S lelkeken van királysága:
Nem tudta, s nem kérdezte.

Láttuk az ő dicsőségét ��
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Hétfő

kétféle látás
Láttuk az ő dicsőségét. (Jn 1,14)

Látás is, hallás is kétféle van. az egyik csupán testi szemmel, testi
füllel – lélek nélkül történik. Lám, a zsidók nap-nap után szem-
lélhették Krisztust, mégis csak annyit láttak belőle, amennyit öt
érzékszervük mutatott. Hogy názáreti, és Mária fia. Tisztára ter-
mészeti, testi látás. Így nem lehet Krisztust megismerni – sőt övéit
sem –, ha mindjárt szüntelenül látnánk és hallanánk is.

a másik látás lelki. ennek hit az eszköze, s csak a keresztyének
birtoka. egymást is ezzel ismerik meg a keresztyének.

Ha meg akarod ismerni Krisztust, s megtudni, ki ő, akkor így
kell nézned reá. nem szemed s eszed után, hanem ahogy igéje áb-
rázolja. Hogy szűztől született, meghalt s feltámadott érted, s min-
denek Ura lett. Így nemcsak testét látod, ahogy a szem mutatja,
hanem halálának és feltámadásának erejét is. Most már nem a ná-
záreti Mária és József fiát látod a zsidók módjára, hanem az egyetlen
üdvözítőt s mindenek Urát, aki dicsőségben feltámadt, és teljes
hatalommal uralkodik a hívőkön minden ellensége ellen.

Így látni Krisztust egészen más, mint ahogy a világ látja. ez egé-
szen új megismerés, mert a hit megtisztította a látást.

E csodát bár föl nem érem,
De szívemmel sejtem, érzem.
Hallom lelkem szózatában,
Szeretet van e csodában.
Nagy szeretet, mely lehajlik
A földhöz, mely bűnbe zajlik,
Hogy azt vére árán újra
Isten kebelére vonja.

�2 Vízkereszt hete
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Kedd

istent csak krisztusban keresd!
Aki engem lát, látja az Atyát. (Jn 14,9)

Krisztust tudakozd. rajta kezdd, s nála végezd. Ha pedig a magad
esze vagy akárki másfelé akar tántorítani, csukd be szemedet, és
mondd: ne tudjak – nem akarok tudni más istenről, csak az én
Uram Krisztusomról. Ha egyszer az atya küldte, akkor nem hiába
jött, hanem az atya akaratából igazi mondanivalója van, hogy úgy
hallgassuk, mint magát a felséges istent. Hallani pedig csak azt
lehet tőle, hogy segíteni akar rajtunk, s kibékíteni az atyát. Tenni
sem tesz egyebet, csak ezt. ebben jár, ezt prédikálja, ezért szenved
s hal meg végül a kereszten. az atya szíve, akarata és műve tárul
itt fel. Itt megismerheted. Másutt nem éred el, ha még oly magasra
hágnál is okoskodó eszed hegyes gondolataival. Ha pedig nem
vagy hajlandó istent a Krisztusban megragadni, hanem isteni fel-
ségébe akarsz felkapaszkodni, meglásd, pórul jársz. rémülten
visszahullsz. Mert a kegyelem helyett, melyből készakarva kisza-
kadtál, isten fedetlen felsége mered rád, melyet el nem hordoz-
hatsz. a bűnös ember istenben a Krisztuson kívül kegyelmet és
szeretetet se nem láthat, se nem találhat. aminthogy Krisztuson
kívül nincs is egyéb, hanem csak merő harag és kárhozat.

Dicsőségedből lejöttél,
Mi testünkbe felöltöztél;
S kik a bűn útjára tértünk,
Sok nagy kínt szenvedtél értünk.

Láttuk az ő dicsőségét �3
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Szerda

krisztus = evangélium
Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek
énbennem. (Jn 14,1)

itt is, másutt is azt hallom, hogy Krisztus minden igéje engem akar
vigasztalni. Minden szava, tette és gondolata csupa nyájas vigasz-
talás.

Bizonyos is, hogy a félelem és szomorúság nem Krisztustól való.
Mert ő nem azért jött, hogy megrettentsen, és szomorúsággal ter-
heljen meg. sőt azért jött, s égi trónját is azért foglalta el, hogy el-
vegye szívünk szomorúságát és félelmét, s adjon helyébe örvendező
szívet. De hiszen – mondhatná valaki – Krisztus maga is rettent és
fenyeget az evangéliumban, mikor felszólít: „Térjetek meg!” „Ha
meg nem tértek, mindnyájan elvesztek.”

igen, Krisztus nemcsak vigasztal, hanem félemlít is. Vigasztalja
azokat, akiket az ördög megrettent és elcsüggeszt, de félemlíti azo-
kat, akiket az ördög biztat és elkapat. Mert Krisztus és az ördög
örök ellenségek. Mit az ördög lerombol és szétzilál, azt Krisztus
megépíti és helyrehozza. Viszont amit az ördög épít, azt Krisztus
lerontja.

Jézus életemnek,
Öröme szívemnek,
Én üdvösségem!
Jövel, Uram, várlak,
Karjaimba zárlak,
Édes reményem!
Istennek áldott Fia,
Tekívüled senki nincsen,
Szívem, kit szeressen.

�� Vízkereszt hete
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Csütörtök

nincs más út!
Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához,
hanem ha én általam. (Jn 14,6)

Építs, alkoss, kutass kedved szerint: mikor arra kerül a sor, hogy
a jelenvaló élettől elszakadva belépj a másik életbe, akkor csak
ehhez az úthoz folyamodhatsz, vagy örökre el kell veszned. Mert
lám, azt mondja: „Én vagyok az út” – melyen az ember az atyá-
hoz jut –, én és senki más. az igazság és az élet is én vagyok, és
senki más. azon légy, hogy őhozzá ragaszkodj, a hit és vallástétel
mellett szilárdan megmaradj. szenvedésben és halálban mindig ezt
gyakorold, mondván: nem ismerek más segedelmet és tanácsot,
sem üdvösséget és vigasztalást, sem utat, sem ösvényt, hanem csak
egyedül az én Uram Krisztusomat, ki értem szenvedett, meghalt,
feltámadott s mennybe szállt. ennél maradok, s így megyek uta-
mon által, még ha csupa ördög, halál és pokol volna is előttem,
mögöttem. Mert bizony ez az igaz út és híd – szilárdabb, bizto-
sabb minden vas- és kőépítménynél, s az ég meg a föld előbb össze-
dől, semminthogy ez hibázna vagy megcsalna!

Jézus mondja: oh, keresztyének,
Engem híven kövessetek,
Engedjetek az én igémnek,
E világra ne nézzetek.
Keresztem felvállaljátok,
Magatok megtagadjátok.

Láttuk az ő dicsőségét ��
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Péntek

nélküle veszve vagy
Meg van írva: nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igé-
vel, amely Istennek szájából származik. (Mt 4,9)

igen, a lélek mindent elnélkülözhet, csak isten igéjét nem. enélkül
teljességgel menthetetlen. De ha az ige övé, akkor egyébre nincs is
szüksége. Mert az igében mindene megvan: tápláléka, öröme, bé-
kessége, világossága, megigazulása, igazsága, bölcsessége, szabad-
sága s mindennémű java bőséggel.

ez az ige pedig nem egyéb, mint a Krisztusról való prédikáció,
az evangélium. Benne istened szól hozzád. Hallanod kell, hogy
cselekedeted, életed – mindened nemcsak semmi isten előtt, ha-
nem mindenestül örökre kárhoznod kell. amilyen bűnös vagy, ha
egyszer hited azt igazában meglátja, kétségbe kell esned, s be kell
vallanod, hogy ami benned van, az csupa kárhozat, és segítséged
egyedül istennél. Hogy pedig magadból kimenekedj, magadtól –
kárhozatodtól megszabadulj, isten szerelmes Fiát, a Jézus Krisztust
adja eléd, hogy erős hittel néki szenteld magad, s forrón benne bi-
zakodjál. Ezért a hitért minden bűnödet megbocsátja, kárhozato-
dat eltörli, s te megigazult, megbékélt, minden parancsolatot be-
töltött, szabad ember vagy.

nincs is a keresztyénnek más jócselekedete és gyakorlata, csak
ez az egy: megragadni Krisztust hittel, s ezt a hitet gyakorolni, erő-
síteni szüntelen. Más „jócselekedet” nem tesz keresztyénné. ezért
pazar kincs a Krisztusban való igazi hit. Mert minden benne van.
Boldogság – üdvösség.

�� Vízkereszt hete

Azért az Úrra építek,
Nem saját érdememre,
Szívem erős bizodalma
Az Istennek kegyelme.

Igéjében hirdetteti,
Hogy a bűnöst el nem veti:
Benne bízom mindenkor.
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Szombat

A megtérés
Térjetek meg! (Mt 3,2)

Úgy nem lehet megtérni, hogy cselekedeteimmel akarok a bűnért
eleget tenni s megfizetni. Hiszen, mint az írás mondja, termé-
szettől a bűn és harag gyermeke vagyok. Bűnt a bűnnel tehát nem
tehetem jóvá, sőt csak növelem.

az a megtérés, mikor hiszem isten igéjét, amely vádol, hogy
isten előtt elkárhozott bűnös vagyok. Mikor szívem mélyéig meg-
döbbenek, hogy istennel szemben mindenben engedetlen voltam,
parancsolataival igazában sohasem törődtem, meg pedig legke-
vésbé tartottam azokat. És mégsem esem kétségbe, hanem Krisz-
tusra hagyatkozom. Kegyelmet, segedelmet nála keresek, s talá-
lok is – tudom bizonyosan. Mert ő az isten Báránya, aki azért jött,
hogy hordozza a világ minden bűnét, s halálával megfizessen azért.

Ha jogot akarsz, másutt kereskedj. a világi hatóságnál követel-
heted jussodat ellenségeddel szemben, aki bánt, vagy megrövidít.
itt hivatkozhatsz jogaidra, s keresheted igazadat. De Isten ítélőszéke
előtt tégy le minden jogról. inkább tedd magadat jogfosztottá, s
adj néki igazat, ha egyáltalán kegyelmet akarsz. imádkozz hát imí-
gyen: „Én jó Uram! Vallom, érzem s hiszem, hogy elkárhozott
bűnös vagyok, ezért hozzád könyörgöm: oldozz fel, moss tisztára
s keresztelj meg a Krisztusért, mert ha te megkegyelmezel, akkor
enyém a bűnbocsánat, s hófehér leszek.”

az ilyen predikáció sohasem marad gyümölcs nélkül. Mindig
akad tanítvány, aki hallatára megtér, s újjászületik.

Láttuk az ő dicsőségét ��

Akármily sok a mi bűnünk,
Még több az Úr kegyelme;
Kész ő mindég, hogy a bűnöst
Kezével felemelje.

Ő népének hű pásztora,
A nyáj az ő tulajdona,
Ő a mi szabadítónk.
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vízkereszt ünnepe utáni első hét

isten dicsősége A gyerMekBen
Vasárnap

lk 2,��–�2

Ő pedig monda nekik: Mi dolog, hogy engem kerestetek? Avagy nem
tudjátok-e, hogy nékem abban kell foglalatosnak lennem, amelyek
az én Atyámnak dolgai? (Lk 2,49)

Mért mondja Jézus, hogy „nékem azokban kell foglalatosnak len-
nem, amelyek az én atyámnak dolgai?” Hát nem az ő atyjáé-e
minden? De igen! Hanem amíg minden egyebet tetszés szerinti
használatunkra ajándékozott, egyet magának tartott fenn szent
tulajdonul, s azt nékünk is kimondottan saját kezéből kell ven-
nünk. ez pedig szent igéje, mellyel minket kormányoz, megszentel
s üdvözít. a templomot is azért mondjuk isten házának, szentély-
nek, mert abban igéjével magát jeleníti meg és hallatja.

nem található meg sem a barátok, sem az ismerősök között,
sem sehol az igén kívül. nem a világban, hanem csak abban akar
foglalatos lenni, melyek az atya dolgai. egész életével erre akar
megtanítani.

Értsd meg hát, hogy Krisztus nincs, és nem talalható sehol, csak
abban, ami az atya dolga. se benned nincs, sem senki emberfiá-
ban, sehol semmiben, ami a mienk. Lám, szülei is hiába keresik
helyről helyre hosszasan. Mert nem úgy keresték, ahogy kellett
volna, hanem a test és vér módján. itt ugyanis el kell ejteni mindent
– barátot, ismerőst, az egész Jeruzsálemet, okoskodó mesterkedést
s mindent, ami csak ember és emberi. Mert ez mind nem segít,
míg csak a templomban nem keressük, ahol atyja dolgaiban fog-
lalatos. ott biztosan megtalálni, és a szív visszanyeri örömét. Kü-
lönben a kerek világot bejárhatja, mégis vigasztalan marad.

�� Vízkereszt ünnepe utáni első hét

Nyitva a templom ajtói
S az Úrak megváltottai

Betérnek nagy énekléssel,
Hálaadó szép zengéssel.
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Hétfő

engedelmes volt
Aláméne velük, és méne Názáretbe, és engedelmes vala nékik. (Lk 2,51)

az evangélista e szavakkal Krisztus Urunk egész ifjúságát össze-
foglalja.

„Engedelmes vala nékik.” ez azt jelenti, hogy megtartotta a ne-
gyedik parancsolatot. azaz elvégezte a ház körül szükséges teen-
dőket. Vizet, fát, kenyeret hozott, vigyázott a házra, akárcsak a
többi gyermek. Bizony ilyesmikben foglalatoskodott a kis Jézus.
Hogyne kellene minden istenfélő gyermeknek azt mondania: meg
sem érdemlem azt a nagy dicsőséget, hogy a kis Jézushoz leszek
hasonlóvá, ha teszem, amit ő tett. szedegette a forgácsot, tette, ami
a ház körül akadt, ahogy szülei parancsolták: köznapi csekélysé-
geket. De nagyszerű gyerekek is lehetnénk, ha példáját követve mi
is megtennénk, amit szüleink parancsolnak, legyen az bármily kel-
lemetlen és csekélység.

Krisztus mindenek Ura. De példaképpen megalázza magát –
engedelmes szüleinek. Jegyezzük meg jól e történetet, s fordítsuk
javunkra. Dolgaink közben el ne felejtsük, hogy maga Krisztus
sem restelte az ilyesmit.

Szent igédnek fáklyája
Legyen én hív útmutatóm;
Jézus dicső példája
Legyen mindenkor oktatóm;
Ki szüleit tisztelte,
S éltét szentül rendelte.

Isten dicsősége a gyermekben �9
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Kedd

A negyedik parancsolat
Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek mindenben, mert ez
kedves az Úrnak. (Kol 3,20)

isten az atyaságot és anyaságot minden egyéb rend fölé dicsőítette,
mikor nemcsak azt parancsolta meg, hogy a szülőket szeretni kell,
hanem azt is, hogy tisztelni kell. a testvérrel, s általában a fele-
baráttal szemben csak szeretetet parancsolt. a szülőt azonban
megkülönböztetésül minden földi személy előtt maga mellé he-
lyezi. Mert sokkal nagyobb dolog valakit tisztelni, mint szeretni.
ehhez ugyanis nemcsak szeretet kell, hanem önfegyelem, alázat
és meghajolás valamely – bár rejtett – fenség előtt. nem is csupán
azt követeli, hogy nyájas tiszteletadással viseltessünk szüleinkkel
szemben, hanem hogy szívvel, lélekkel megbizonyítsuk, milyen
sokra, sőt isten után a legtöbbre tartjuk őket. Mert csak azt tiszteli
szívből az ember, akit nagyra becsül. az ifjúság tehát isten képvi-
selőit lássa a szüleiben, akik ha szegények és gyarlók is, mégis isten
küldöttei. Életmódjuk vagy hibájuk miatt nem szabad a tiszteletet
megvonni tőlük. nem is önmagukban való személyükre kell néz-
ni, hanem isten akaratára, aki mindezt így teremtette és rendelte.
Bár egyébként isten szemében mind egyenlők vagyunk, ámde
ilyen egyenlőtlenségek és istentől rendelt különbségek nélkül még-
sem lehetünk. Mindez pedig azért van, hogy nekem atyádként
engedelmeskedj, s nekem add életedben az irányítást.

Szent neved magasztalom,
Uram, hogy életet adtál;
Hálaszó kél ajkamon,
Hogy szülőkkel megáldottál,
Kik a keresztyénségben
Nevelnek kegyességben.

�� Vízkereszt ünnepe utáni első hét
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Szerda

szülői felelősség
Aki egy ilyen kis gyermeket befogad az én nevemben, engem fogad
be. Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik énben-
nem hisznek, jobb annak, hogy malomkövet kössenek a nyakára, és
a tenger mélységébe vessék. (Mt 18,5–6)

Bizony igaz a szólásmondás, hogy a szülők, ha semmi egyebet
nem tennének is, tulajdon gyermekeiken üdvösséget nyerhetnek.
isten helyes szolgálatára való gyermeknevelés ér annyit, mint két
telemarék jócselekedet. Hiszen kik azok az éhezők, szomjúhozók,
mezítelenek, foglyok, betegek és jövevények, akikről Máté 25. fe-
jezete beszél, ha nem tulajdon gyermekeid lelke?! Belőlük isten
valóságos kórházat rendez be saját házadban, s téged tesz gondno-
kává, hogy vigyázz rájuk, s etesd, itasd őket jószóval, példával,
hogy megtanuljanak istenben bízni, hinni s őt félni, reménységü-
ket beléje vetve, nevét dicsőíteni, nem esküdözni, nem átkozódni,
hanem munkálkodni, istent tisztelni, igéjét megtartani, mulandó
dolgokat megvetni, bajokat csendességgel elhordozni, a haláltól
nem rettegni, e világot nem szeretni. Óh, de boldog az a családi
hajlék, amelyben ilyenek a szülők. az ilyen ház igazi templom,
szent kolostor, sőt valóságos paradicsom.

Viszont szülők a pokolra sehol sem szolgálhatnak rá olyan
könnyen, mint saját gyermekeiken, tulajdon házukban, ha elmu-
lasztják a felsoroltak tanítását. Mit használ akkor, ha magukat
holtra böjtölik, agyonimádkozzák, búcsút járnak, s minden jót vég-
hez visznek is?! Mindezeket meg se kérdezi tőlük isten az ítéletna-
pon. ellenben követeli majd rajtuk gyermekeiket, kiket rájuk bízott.

Isten dicsősége a gyermekben ��

Boldogok, kik házuk népével
Az Istent híven tisztelik,
S éltük folyását bölcs elmével

Törvénye szerint rendelik.
Bár földi részük itt kevés,
Van kincsük, mely el nem enyész.

Jer orvendjunk 01:Elrendezés 1  2011.03.10.  13:05  Oldal 71



Csütörtök

gyermekeket áld
Aztán ölébe vevé azokat, és kezét rájok vetvén, megáldá őket. (Mk 10,16)

Mért nem felnőttet vett ölébe, királyt, vagy valami szentet? nem,
Krisztus gyermeket vesz fel, méghozzá együgyű kisdedet, s azt dé-
delgeti. s ez azt jelenti, hogy az ő országa a gyermekeké. a gyer-
mekek Ura s Királya ő, éppen ezért közöttük található.

engem testi szemmel nem láthattok mindenkor – mondja.
azért hát valaki mást adok szemetek elé, kit velem egyenlően be-
csüljetek. Tudniillik: „Aki az ilyen gyermekek közül egyet befogad
az én nevemben, engem fogad be, és aki engem befogad, nem engem
fogad be, hanem azt, aki engem elbocsátott.”

Kell-e hát nekem ezek után a Krisztust keresgélnem, vagy a
mennyország után futkosnom? ahány keresztyén gyermeket és
felebarátot látok, az mind az én szerelmes Krisztusom képmása és
szállása. Mikor őket látom, Krisztust látom, mikor őket hallom,
Krisztust hallom, ha egy korty vizet nyújtok nekik, Krisztusnak
nyújtom, ha táplálom őket, Krisztust táplálom, ha felruházom
őket, Krisztust ruházom fel. Így hát magában a keresztyén egy-
házban megtalálom a teljes istent és teljes Krisztust. Valahányszor
körülnézek, és keresztyén gyermekeket látok, mindannyiszor
Krisztust bírom bennük – ha ugyan mindezt hinni tudom!

Ki egy szegény felebaráttal,
Szerető szívvel jót teszen,
Mintha tenné a menny Urával:
Őnála oly becsben leszen.
Csak az neki igaz híve,
Kinek irgalmas a szíve.

�2 Vízkereszt ünnepe utáni első hét
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Péntek

Az engedelmesség határa
Monda néki Jézus: Mi közöm nékem tehozzád, oh, asszony? (Jn 2,4)

Gorombának látszik, pedig csupa szív. csak azért ily kemény tu-
lajdon anyjához is, hogy lássuk: isten dolgaiban és szolgálatában
még szüleinkre sem szabad tekintenünk.

Mert bár a földön nincs nagyobb hatalom a szülőkénél, mégis
mellékesek, mikor isten igéjéről és ügyéről van szó. isten dolgai-
ban sem atyánk, sem anyánk, se püspök, se senki más nem lehet
az irányadó, hanem egyedül isten igéje. s ha apád, anyád isten és
az ő szolgálata ellen parancsolna, tanítana, vagy akár csak kérne
is valamit, miről világos, hogy nem istentől van, mondjad nékik:
Mi közünk nékünk egymáshoz?!

Mert a szülők is bűnös emberek. sőt isten éppen azért terem-
tette őket atyának, anyának, hogy gyermekeiket ne a saját kegyes
elképzeléseik szerint tanítsák és vezessék istenhez, hanem isten
parancsolata szerint.

Jézus, óvd meg egyházadat,
Nevelj neki hű fiakat,
Akik igédet szeretik,
S bőven termik gyümölcseit.

Isten dicsősége a gyermekben �3
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Szombat

légy gyermek
Bizony mondom néktek, ha meg tértek, és olyanok nem lesztek, mint
a kisgyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyek orszá-
gába. (Mt 18,3)

szépszerével, de keményen elbánsz velünk, édes istenem, mikor
ennyire felmagasztalod az oktondi gyermeket! azt állítani, hogy
a balga gyermek különb a bölcsnél! Hogy egyezik ez a te igazsá-
goddal, amelyet pál égig magasztal: isten igazsága, isten igazsága?!

Vagy tán éppen az a te igazságod, hogy a bölcseket elveted, s a
balgákat felveszed?! nos hát arról van itt szó, hogy hidd isten igéjét,
s add néki foglyul magad. isten gondolatai nem a mi gondolata-
ink. Le kell tisztogatnia bennünket, sok durva bütyköt s vadhajtást
lenyesni rólunk, míg együgyű gyermekekké teremthet. Lám, a
gyermek gondolatai milyen mocsoktalan tiszták! Hogy tud minden
kétkedés nélkül nézni mennyországra és halálra! Mintha paradi-
csomban volna. Van benne valami csodálatos és megfoghatatlan.

Édes istenem! De nagyon is tetszik neked a játékos gyermek!
igen, hiszen a bűne sem egyéb, mint bűnbocsánat!

Kezeteket tegyétek össze,
Ártatlan, boldog gyermekek!
Az arcot örömkönny fürössze:
A mennyország a tietek;
Ki megnyitotta ajtaját,
Jézus ő, a gyermekbarát.

�� Vízkereszt ünnepe utáni első hét
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vízkereszt ünnepe utáni Második hét

Az ÚJ kegyesség
Vasárnap

Jn 2,�–��

Vala pedig ott hat kőveder. (Jn 2,6)

ez a hat tisztálkodási kőveder az Ószövetséget jelenti, mely a maga
törvényével a zsidó népet csak külsőleg igazította és tisztította
meg. ez a tisztálkodás hit nélküli cselekedetekkel történik. nem is
tisztítja az meg a szívet sohasem, sőt csak még jobban beszennyezi.
Hogy pedig a kőveder éppen hat volt, ez arra a fárasztó robotra
utal, amit az ilyen tisztálkodás jelent azokra, kik cselekedetekkel
akarnak boldogulni. Hiába a hat kőveder: a szív nem leli nyugtát
benne, mert hiányzik a hetedik, a szent „szombat”, amikor fárasztó
cselekedeteinktől megpihenhetnénk, hogy isten munkálkodjék
bennünk.

a víz borrá változtatása azt jelenti, hogy Jézus a törvény értel-
mét megédesítette. Mégpedig a következőképpen. az evangélium
előtt a törvényt mindenki úgy értelmezte, mintha tőlünk köve-
telné, hogy cselekedeteinkkel tegyünk néki eleget. ez az értelmezés
azonban vagy megkeményedett és elbizakodott képmutatót szül –
keményebbet minden kővedernél –, vagy pedig szorongó, nyugta-
lan lelkiismeretet. az evangélium pedig úgy magyarázza a törvényt,
hogy az sokkalta többet kíván tőlünk, mint amire képesek va-
gyunk, éppen ezért betöltéséhez olyan valakire van szükség, aki
egészen más, mint mi vagyunk. a törvény tehát Krisztust követeli,
és hozzá utal, hogy kegyelme a hitben újjászüljön, s igazi jócsele-
kedetek végzésére képesítsen.

Az új kegyesség ��

Mit a törvény elénk szabott,
Nem tudtuk betölteni;
Így érdemelnénk kárhozatot,
Mi harag gyermekei.

A test és vér nem engedett,
A lélek sírva epedett,
S mi vesztünkbe rohantunk.
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Hétfő

isten jóvolta
Megjelent a mi Istenünknek jóvolta és irgalmassága. (Tit 3,4)

az evangéliumban isten egészen szeretetreméltónak és jóindulatú-
nak bizonyította meg magát. Mindenki számára készséges. senkit
meg nem vet. Vétkeinket megbocsátja. Kemény szigorában senkit
el nem űz. Mert hiszen teljes kegyelmet hirdet, mellyel hordoz,
velünk kegyelmesen bánik, és senkit sem büntet érdeme szerint.
Mi más ez, mint kegyelmi idő, amikor teljes bizalommal járulhat
mindenki a kegyelem trónja elé.

isten azonban nemcsak annyiban mutatta meg jóvoltát, hogy
megtűr maga körül, hanem tevőleg is felénk fordul. Keres, felkí-
nálja kegyelmét, és nálunk akar szállást venni. Két édes és vigasz-
taló igéje ez a mi istenünknek. Hogy egyrészt felkínálja kegyelmét,
másrészt jó pásztorként keresésünkre indul. Kegyelmesen felveszi
azokat, kik vágyó lélekkel közelednek hozzá. Tehet-e ennél többet?
ezért vigasztaló örömhír az evangélium. Ki mondhatna ennél ör-
vendetesebbet a bűnös, nyomorult lelkiismeretnek?!

Hívek, dicsérjük jó Istenünket,
Ki nem akarta bűnben vesztünket,
S mint Atyánk mennyből ránk tekintett,
És szent Fia által üdvözített.

�� Vízkereszt ünnepe utáni második hét
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Kedd

törvény és evangélium
Azt tartjuk, hogy az ember hit által igazul meg, a törvény cseleke-
detei nélkül. (Róm 3,28)

Tudnivaló, hogy az egész szentírás kétfajta igére oszlik. egyik a
parancsolat, vagyis az isten törvénye, másik az ígéret, vagyis az
evangélium. a parancsolat sokféle jócselekedetet javall és ír elénk,
de azok ezzel még nem születnek meg. Jófelé utasít, ámde nem
segít. Kioktat, hogy mi a teendő, de erőt hozzá nem ad. nem is
egyéb a rendeltetése, hanem hogy az ember meglássa benne jóra
való tehetetlenségét, s megtanuljon önmagára nézve kétségbe esni.

Mikor így az ember a parancsolatokból a maga tehetetlenségét
megtanulta, s azon gyötrődik, hogy miként tegyen eleget a tör-
vénynek (mert vagy betölti a törvényt, vagy el kell kárhoznia),
akkor törik össze igazában, s válik semmivé a maga szemében.
önmagában többé semmit sem talál, amivel megigazulhatna.
ekkor jön aztán a másik ige, az isten jótetsző ígérete, s ezt mondja:
akarod-e betölteni a parancsolatokat, gonosz vágyaidtól, bűnöd-
től akarsz-e megszabadulni, ahogy a törvény szorgalmazza és kö-
veteli? Íme, nézd: higgy a Krisztusban! Benne odaígérek minden
kegyelmet, igazságot, békességet, szabadságot. Ha hiszel, úgy
mindez máris a tiéd. Ha nem hiszel: elestél tőle. Mert összesítve
mindent a hitben helyeztem el, hogy akinek hite van, mindene le-
gyen, akinek pedig nincs hite, semmije se legyen!

Ne reszkess immár, én lelkem,
Keresd Krisztus érdemét.
Mely vigasztal az életben,
S az ítéletben megvéd.
Hiszem, érzem, én Megváltóm,
Te vagy üdvöm, boldogságom,
Bűnömért megfizettél.

Az új kegyesség ��
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Szerda

A törvénnyel való helyes élés
Tudjuk pedig, hogy a törvény jó, ha valaki törvényszerűen él vele.
Tudván azt, hogy a törvény nem az igazért van. (1Tim 1,8–9)

a törvénnyel akkor élünk helyesen, ha az embert pál apostollal
két, jól elkülönített részre osztjuk. Óemberre és új emberre. az új
embert ne zaklasd a törvénnyel. az óembert azonban csak sar-
kantyúzd a törvénnyel szüntelen. Minél jobban zaklatod vele,
annál jobban éltél a törvénnyel.

az új emberen nem segít a törvény cselekvése. néki ennél több
kell: Krisztus, aki nem törvény és nem jócselekedet, hanem aján-
dék és szín-kegyelem – istentől. isten előtt minket csak az igazít
meg, ha Krisztus a hitben szívünkbe lép. De ha azon vagy, hogy
cselekedettel s bizonyos életmód folytatásával te magad igazulj
meg isten előtt, akkor ugyancsak visszaéltél a törvénnyel, és meg-
tagadtad Krisztust, aki cselekedetek nélkül, ingyen akar megmen-
teni téged. Ha tehát te magad akarsz jócselekedettel segíteni ma-
gadon: trónbitorlóvá tetted a törvényt. Hiszen akkor kiűzted
Krisztust a szívedből, ahol egyedül néki volna joga uralkodni, és
a törvényt, saját cselekedetedet teszed helyébe.

az új embernek Krisztusban mindene megvan. semmije sem
hiányzik, sem égen, se földön!

Azért az Úrra építek,
Nem saját érdememre,
Szívem erős bizodalma
Az Istennek kegyelme.
Igéjében hirdetteti,
Hogy a bűnöst el nem veti,
Benne bízom mindenkor.

�� Vízkereszt ünnepe utáni második hét
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Csütörtök

„nem” – „igen”
Mert a bűn tirajtatok nem uralkodik, mert nem vagytok törvény
alatt, hanem kegyelem alatt. (Róm 6,14)

a legfelségesebb „művészet”, s ezt mindnyájunknak meg kell ta-
nulnunk, a keresztyén embernek az a hatalma, mellyel kísértés,
sőt elbukás között is azt tudja mondani: én pedig mégis szabad
akarok lenni a törvénytől. nincs törvény, se bűn: megigazult hívő
vagyok. Ha ezt nem tudom mondani, kétségbeesem és elpusztu-
lok. elvesztem, ha „igen”-t mondok, mikor a törvény bűnnel
vádol. ahhoz viszont, hogy „nem”-et mondhassak, szilárd alapra
van szükségem, melyre ráállva cáfolhassak, és tagadásomat fenn-
tarthassam. De hogyan tagadhatnám, mikor bizony igaz? Hiszen
az Írás is arról tanúskodik, hogy bűnben születtem. Hol vegyem
hát ezt a „nem”-et? Világos, hogy nem saját tarsolyomból, hanem
a Krisztusban találom. Tőle kell vennem, s úgy vethetem a tör-
vénynek elébe, mondván: Ha akarod tudni, Krisztus „nem”-et
mondhat ellened. Van hozzá joga, mert tiszta és bűn nélkül való.
ezt a „nem”-et nékem is odaajándékozza. Így, bár magamra nézve
„igen”-t kellene mondanom, hiszen bűnös vagyok, nem felesel-
hetek veled, sőt bevallom, hogy nincsen bennem semmi jó, s isten
haragja rajtam – azonban egyebem is van: enyém a Krisztus igaz-
sága. Tehát nem vagyok többé bűnben.

odáig kell jutnunk, hogy Krisztusban való igazságunkat olyan
állhatatosan tudjuk hajtogatni, ahogy csak Krisztus maga mond-
hatná. ami mind meg is történik a hitben.

Reád bíztam én ügyemet,
Én Jézusom, én lelkemet,
Megepedett bús szívemet
És szegény árva fejemet.

Az új kegyesség �9
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Péntek

Bűneink a Bárányon
És ránézvén Jézusra, amint ott jár vala, monda: Ímé az Isten Báránya!
(Jn 1,36)

Most már tudjuk, hol vannak a bűneink. a törvény a mi lelkiis-
meretünkre nehezíti, de isten leveszi rólunk, és a Bárány vállaira
helyezi azokat. Ha a bűnök rajtam feküdnének, veszve volnék.
Mert erős hatalom a bűn. De szól az isten: tudom, hogy bűnöd
elbírhatatlanul nehéz; azért hát lásd: leveszem rólad, és az én Bá-
rányomra helyezem. Te pedig hidd ezt, mert ha így teszel, szabad
vagy a bűntől. Különben is, a bűnnek csak két helye van. Vagy a
te nyakadon ül, vagy Krisztuson, az isten Bárányán. Ha a te háta-
don lovagol, akkor el vagy veszve, de ha Krisztuson van, szabad
vagy, s üdvözülsz. nos: válassz! Törvény és jog szerint a bűnnek
rajtad kellene maradni, de isten kegyelméből a Bárányra vetette.
Különben, ha Isten törvénykezni akarna velünk, végünk volna.

Világos beszéd ez, és hatalmas ige!

Krisztus, ártatlan Bárány!
Ki miértünk megholtál;
A keresztfa oltárán
Nagy engedelmes voltál.
Viselvén bűneinket,
Megváltottál minket.
Irgamazz nekünk,
Oh, Jézus, oh, Jézus!

�� Vízkereszt ünnepe utáni második hét
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Szombat

Megkeresi az elveszettet
Igaz beszéd, ez és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus azért jött e
világra, hogy megtartsa a bűnösöket. (1Tim 1,15)

Krisztus tiszte: megtartani az elveszettet. Tud is erről dicsőséges
dolgokat szólani, miként mester a keze művéről. Mert aki jól ért
valamihez, beszélni is jól tud arról, úgy, hogy mindenki megis-
meri benne a mestert. Krisztus is igazi Mester. csupa vigasztalás
a szava, mikor mondja: „Azért jött az embernek Fia, hogy megke-
resse és megtartsa, ami elveszett.” ez az én művem és hivatalom.
nem új törvényt hozok, megterhelni vele a világot. elég törvény
van már a világon – több, hogysem megtarthatnátok. Kormány,
szülő, tanító, nevelő éppen arra való, hagy törvénnyel kormá-
nyozzon. De én nem azért jöttem, hogy hajszoljak, perlekedjem s
kárhoztassak. Hiszen úgyis teljes kárhozatban van a világ, mert az
ördög és pokol hatalmában vesztegel. nem akarok hát még én is
törvénnyel uralkodni rajtuk, hanem azért jöttem, hogy jövete-
lemmel és halálommal megmentsem az elveszettet, s megszaba-
dítsam azokat, akik törvény, ítélet és kárhozat alatt roskadoznak.

„Nem azért küldte Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a
világot, hanem, hogy megtartassék a világ általa.” – elítélt világba
jövök, amely tele van ítélettel és bíróval. Én azonban felfüggesztem
az ítéletet, hogy a kárhozottak üdvözüljenek.

Megszorult voltunkban de rászorulunk az ilyen igékre!

Az új kegyesség ��

Oh, mit nem cselekedtél,
Hogy megtartsd lelkemet,
Ínségemből kivettél,
Megváltván engemet.

Én, aki országodból
Méltán kiűzettem,
Ím abba irgalmadból
Ismét beléphettem.
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vízkereszt ünnepe utáni hArMAdik hét

isten dicsősége A testBen
Vasárnap

Mt �,�–�3

Jézus pedig, amikor ezt hallá, elcsodálkozék, és monda az őt köve-
tőknek: Bizony, mondom néktek, még az Izraelben sem találtam
ilyen nagy hitet… És monda Jézus a századosnak: Eredj el és legyen
néked a te hited szerint. És meggyógyult annak szolgája abban az
órában. (Mt 8,10–13)

e történet kétféle, illetve kettős csodáról szól. egyiket Krisztus
teszi, másikat a százados. azt olvassuk, hogy Jézus elcsodálkozott
a százados nagy hitén. amit pedig Krisztus csodának tart, azt mi
is nyugodtan csodának tarthatjuk. Bizony fehér holló, hogy egy
századosnak ilyen hite legyen.

Jézus naponta tett, tesz s fog tenni csodát. igaz, hogy testi cso-
dát ritkán, mint ahogyan földi életében is elég kevés vak szemét
nyitotta meg, s nem minden beteget gyógyított meg, hanem sokat
meghagyott vaknak és betegnek. ilyen csodák csak azért történtek,
hogy a keresztyén egyház megszülessék, elinduljon, s a kereszt-
séggel és igehirdetői hivatallal együtt befogadást nyerjen. ezért
nem mindenkori és mindennapi az ilyen testi csoda. nem magá-
ért, hanem értünk tett ilyen csodát is, hogy a keresztyénség hinni
kezdjen. De azok a csodák, amelyeket ő valóban annak tart, mint
amilyen a kapernaumi római százados hite is, folytatódnak és
mindvégig megmaradnak. csodatett, nagy csodatett, hogy egy
embernek ily nagyszerű, erős, igazi hite lehet. a százados hitét is
azért dicséri meg Jézus, mert csodák csodája volt.

�2 Vízkereszt ünnepe utáni harmadik hét

Jézus, kegyelem kútfeje,
Te azt el nem taszítod,
Kiben nincs hit nagy ereje,
Sőt szikráját te szítod.

Hitem olyan volna csak,
Mint a kicsiny mustármag:
A hegyeket megmozgatnám,
S a tengerbe zúdíthatnám.
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Hétfő

isten teremtett
Az Istennek Lelke teremtett engem, és a Mindenhatónak lehelete
adott nékem életet. (Jób 33,4)

Hiszem, hogy isten teremtménye vagyok. Ő adta, s tartja is fenn
testemet, lelkemet, életemet, mindem tagomat, érzékeimet, eszemet
és értelmemet. ad ételt, italt, ruhát, feleséget, gyermeket, cselédet,
házat, udvart, s minden teremtményt használatunkra bocsát. szol-
gáltatja a napot, holdat, csillagokat, nappalt, éjszakát, levegőt, tüzet,
vizet, földet és minden rajta valót, madarat, halat, gabonát – min-
denféle állatot és növényt. aztán, ami még a testi javaknál is több:
jó kormányt, békét, biztonságot. Tanuljuk hát meg e hitvallásból,
hogy egyikünk sem önmagától vette s tartja fenn az életet. Mind-
az, amit felsoroltunk, e szóban nyer összefoglalást: „Teremtő”.

Ki mondhatná el, mily kevesen hiszik mindezt?! elmegyünk
mellette. Halljuk, mondjuk, de nem gondoljuk meg az értelmét. Mert
ha szívből hinnénk, aszerint élnénk is. nem hencegnénk makacs-
kodva és pöffeszkedve, mintha magunktól volna mindaz, amink
van, s nem kívánnánk, hogy az emberek hódoljanak, mint ahogy
e boldogtalan kerge világ cselekszik. ennek az igének meg kellene
minket aláznia és döbbentenie – ha hinnénk. Mert mi naponta bű-
nözünk szemünkkel, fülünkkel, kezünkkel, testünkkel, lelkünkkel,
pénzünkkel, javainkkal és mindenünkkel, amink csak van. Gya-
koroljuk hát e hitcikket naponta. Forgassuk szívünkben, és el ne
felejtsük. Hogy mindenben meg tudjuk látni isten atyai szívét s
irántunk való véghetetlen szeretetét. ettől melegszik fel s gyúl há-
lára a szív, hogy tudjon minden ajándékkal isten dicsőségére élni.

Isten dicsősége a testben �3

Óh, vajha ezer nyelvem volna,
S angyalokéval érne föl,
Mindegyik versenyezve szólna

Teljes szívemnek mélyiből
Dicséretedre, Istenem,
Ki annyi jót mívelsz velem.
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Kedd

Minden betegért könyörgött
Hozának néki egy nehezen szóló siketet, és kérik őt, hogy vesse reá
kezét. Ő pedig, mikor kivitte azt a sokaság közül egymagát, az uj-
jait annak fülébe bocsátá, illeté annak nyelvét. És föltekintvén az
égre fohászkodék, és monda néki: Effata, azaz: nyilatkozzál meg.
(Mk 7,32–34)

Krisztus itt nemcsak ennek az egy nyomorultnak nyelvére és fü-
lére gondolt, hanem egyetemben fohászkodott minden nyelvért,
fülért, sőt minden szívért, testért és emberért. ádámtól fogva az
utolsó szülöttig. nem is azért könyörgött, hogy ez az ember meg-
gyógyulva a jövőben tovább vétkezhessék, hanem mert látta, hogy
az ördög gyilkos kártevéssel milyen hitvány hústömeggé rontotta
az embert, mikor a bűnesetben süketté és vakká tette, s ezzel ha-
lálba, kárhozatba taszította.

ezt a szomorú képet látja Jézus körös-körül. iszonyú rontást,
melyet a sátán ádám elbuktatásával okozott a paradicsomban.
nemcsak egy fülről van itt szó, hanem ádám ivadékainak egész
tömegéről.

Lám, mennyire pártunkra kelt Jézus! Magunk sem szerethet-
nénk jobban magunkat. Bűnünkben, nyomorúságunkban mel-
lénk állt, s fohászkodott a gyalázatos ördög ellen, aki minket bajba
döntött.

Ádámban mi mind vétkeztünk,
Kárhozatra ezért estünk;
De te keresztfán megholtál,
És nékünk életet adtál.

�� Vízkereszt ünnepe utáni harmadik hét
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Szerda

fül és nyelv
Ő pedig, mikor kivitte vala azt a sokaság közül egymagát, az ujjait
annak fülébe bocsátá, és köpvén, illeté annak nyelvét. (Mk 7,33)

Két testrészt emel itt ki a mi Urunk: a fület és a nyelvet. Tudni-
való ugyanis, hogy Krisztus országa az igén alapul, s egyedül az
igében és a hitben uralkodik az emberen. az igét pedig se felfogni,
se megragadni nem lehet másképp, hanem csak e két taggal, a fül-
lel és a nyelvvel. az ige megfogja a fület, a szív pedig hiszi; a nyelv
viszont aszerint beszél, s tesz hitvallást, ahogy a szív hisz. azért
ha fülünkkel, nyelvünkkel nem törődünk, semmi jellemző kü-
lönbség nem marad Krisztus országa s e világ között.

Mert külső életében a keresztyén is olyan, mint a hitetlen. szor-
goskodik, gazdálkodik, szánt-vet, mint mások; nem vesz fel sem-
mi különc szokást sem evésében, sem ivásában, se munkájában, se
alvásában, sem egyebekben. egyedül e két végtag tesz különbséget
a keresztyén és nem-keresztyén között. az, hogy a keresztyén
másként hall, és mást beszél. a nyelve isten kegyelmét dicséri, s
Krisztusról prédikál, mint aki egyedül üdvözítő. ez az, amit a világ
nem tesz. Hanem inkább a mammonról s egyéb gonoszságról tár-
gyal. aztán hirdeti és dicséri a saját dicsőségét.

Jer, dicsérjük Istent
Szívvel, szájjal, lélekkel;
Ki nagy, dicső dolgot
Cselekszik mindenekkel;
Ki bölcsőnktől fogva
Mindeddig eltartott,
És számtalan jókkal
Minket elárasztott.

Isten dicsősége a testben ��
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Csütörtök

szerethetsz!
És meghala Sára... És beméne Ábrahám, hogy gyászolja Sárát, és
sirassa őt. (1Móz 23,2)

ábrahám gyászoló sírása azt jelenti, hogy nem bűn, ha megsirat-
juk elhunyt kedveseinket. Bár mind halandók vagyunk, isten úgy
alkotott, hogy a szeretet örül a másik életének. s mert közös a sze-
génységünk és küzdelmünk is, a szeretet köteles a felebarát nyo-
morúságával törődni, ameddig lehet.

isten az evangéliummal nem akarja kitépni a természetet,
hanem meghagyja, ami természetes, csak helyes útra tereli. Ter-
mészetes, hogy szülő a gyermekét, asszony az urát kölcsönösen
szereti, s jólétét kívánja. a hit ugyan azt se bánja, ha minden ösz-
szedől, a szeretet azonban úgy átérzi a más baját, mint a sajátját.
Ha nem így volna, isten nem íratta volna meg, hogy ábrahám, a
nagy pátriárka megsiratta feleségét. isten tehát nem bánja, ha ef-
féle érzelmeink vannak, de viszont azt akarja, hogy a hit uralkod-
jék azokon, s miattuk se el ne csüggedjünk, se istentől el ne sza-
kadjunk.

E földön annyi a könny,
És annyi itt a seb,
Mi volna boldogítóbb,
Mi volna édesebb:
Mint a könnyet szárítani,
Habár egy cseppet is,
Mint a sebet kötözni,
Habár csak egyet is.

�� Vízkereszt ünnepe utáni harmadik hét
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Péntek

Meghalni a bűnnek!
Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ővele.
(Róm 6,3)

pál apostol a keresztyén ember életét és lényét teljességgel Krisztus
halálában fogja fel és helyezi el, ahol az mintegy halottként kopor-
sóban fekszik. ez azt jelenti, hogy a keresztyén ember elszakadt a
bűntől, s nincs köze hozzá többé. számara a bűn meghalt, s ő is
halott a bűn számára, mert hiszen hátat fordított e világ bűnös
életének. igen, a keresztyén ember kétszeresen is meghal. először
lélekben a bűnnek. Kegyelemmel teljes, boldog halál ez, bár a test-
nek-vérnek fájdalmas és keserves. Édes halál, mert a mennybéli,
tiszta, tökéletes örök életnek visz eléje. azután testileg is meghal. De
ez nem is halál, hanem csendes, szelíd elalvás, amit azért kénytelen
elszenvedni, mert a test, míg e földön él, a lélek ellen hadakozik.

a test, mivel valameddig e földön él, bűnt hurcol magán – me-
nekül a halál elől. Úgyhogy istennek végül úgy kellett ítélnie, hogy
a test is meghaljon bűneiben. De még ez is szelíd halál, s nem
egyéb álomnál. Mert hiszen a test nem marad a halálban, hanem
mivel a lélek már megszabadult tőle, ítéletnapkor újra előjön meg-
tisztulva, fénybe öltözve, hogy a lélekkel ismét egyesülve tiszta,
engedelmes, bűntelen testté legyen.

Ne rettegd hát,
Leomló sátorom,
Setét sírboltodat!
Egybeszedi,
S új életre hívja
Teremtőd porodat.
A rothadóból rothadatlant,
Halandó testből halhatatlant
Hoz majd elő.

Isten dicsősége a testben ��
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Szombat

szolgálni az igazságnak
Amiképpen odaszántátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak és a
hamisságnak szolgáiul a hamisságra: azonképpen szánjátok oda most
a ti tagjaitokat szolgáiul az igazságnak a megszentelésre. (Róm 6,19)

a józan ész is azt javallja, hogy ha többé nem vagytok már a bűn-
nek és tisztátalanságnak szolgái, akkor testetekkel és tagjaitokkal
se szolgáljatok többé néki. Hanem ha istennek és az igazságnak
szántátok oda magatokat engedelmességre, akkor tartoztok szol-
gálni is testetekkel, egész életetekkel. ez csak egyszerű és világos?
aki azelőtt bűnben volt, isten akarata és a saját lelkiismerete ellen
élt, az most megigazultan szolgálja az istent jó lelkiismerettel.
ahogy pál másutt mondja: „Aki orozott, többé ne orozzon.”

azelőtt minden tagotok, szemetek, fületek, szátok, kezetek, lá-
batok, egész testetek tisztátalanságra szolgált. Hasonlóképpen
szolgáltak tagjaitok az igaztalanságra, és mindenféle megnevez-
hetetlen álnoksággal a hamis életre. Úgyhogy bűnt bűnre hal-
moztatok. ez most megfordult saját belátástokból. Míg eddig szí-
vesen láttátok, hallottátok és szóltátok azt, ami szégyenletes és ocs-
mány, sőt ebben éltetek, mert testetek fajtalanságra szolgált, addig
most bántja szemeteket, és fáj fületeknek az ilyesmi. Testetek iszo-
nyodik ezektől, és szóban, cselekedetben szemérmetesek vagytok.
Mindenestül az igazságnak szolgáltok.

Mindez pedig azért, mert testetek szent, azaz isten tulajdona
lett, s csak isten dicsőségét szolgálja engedelmesen – egyre job-
ban s mindig szívesebben.

�� Vízkereszt ünnepe utáni harmadik hét

Lelkem, testem, mindenem
Sajátod, oh, Istenem,
Te adtad éltemet.

Minden szempillantásban
Számtalan sok áldásban
Részeltetsz, Atyám, engemet.
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vízkereszt ünnepe utáni negyedik vAsárnAp

isten dicsősége A tereMtésBen
Vasárnap

Máté �,23–2�

Monda nékik: Mit féltek ti, kicsinyhitűek? Ekkor fölkelvén, megdor-
gálá a szeleket és a tengert, és lőn nagy csendesség. (Mt 8,26)

Íme, a hit és hitetlenség példája. a tanítványok megtapasztalják,
hogy mi lakik a szívükben. Mikor Krisztussal hajóra szálltak,
csend volt. semmi ok az aggodalomra. Ha valaki akkor megkér-
dezte volna, hogy van-e hitük, azt felelték volna: „Természetesen.”
nem tudták még, hogy csak azért hisznek, mert nincs vihar. Hogy
szívük a szélcsendben bízott, tehát a láthatókra támaszkodott. De
mikor vihar tör ki, és hullámok esnek a hajónak, akkor elfogy a
hitük. a szélcsenddel együtt, amelyen csüngtek, odavan a hitük
is. nem marad egyebük, csak a hitetlenség.

Lám, ilyen a hitetlenség! csak azt látja, amit érzékel. csak a taj-
tékos tengert nézi, s ezért csak a halálos veszedelmet látja. Hogy
is volna biztonsága?! s mert szeme csak a láthatóra tapad, egyre nő
a félelme.

a hit másképp cselekedett volna. Viharos hullám helyett teljes
bizodalommal isten megígért hatalmára és kegyelmére tekintett
volna. Mintha nem is feneketlen vízen hányódnék, hanem kemény
sziklán állna. Mintha zivatar helyett szélcsendes napsugár ra-
gyogna. Mert abban van a hit felséges képessége, hogy látja a lát-
hatatlant, és nem látja azt, ami pedig érezhető, mert hiszen nyom
és szorongat. a hitetlenség meg csak azt látja, amit érzékel, s nem
tudja megragadni azt, amit nem érzékel.

Isten dicsősége a teremtésben �9

Hullámok ha rémítenek
Mérhetetlen víz felett,
S a habok közt szíved remeg,
Hogy sírod is ott leled;

Ha aludni látod őt,
Ki reményed és erőd:
Sion, soha se feledd el,
Ő megvívhat tengerekkel.
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Hétfő

teremtett és fenntart
Jézus pedig felele nékik: Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik,
én is munkálkodom. (Jn 5,17)

isten a teremtést igéjével kezdte s fejezte be. ezzel tartja fenn is a
művét, ameddig akarja. Hogy is tudná nap, hold évezredek óta oly
biztosan futni a pályáját, évről évre pontos időben, megszabott
helyen felkelni és lenyugodni hogy is tudna, ha a teremtő isten
nap nap után fenn nem tartaná?! Ha isten levenné rólunk a kezét,
egykettőre összedőlne minden. angyalok minden ereje, emberek
minden bölcsessége képtelen volna szempillantásig is fenntartani
a világot. Ha isten nem munkálkodnék, a nap megállna s ki-
hunyna. Gyermek nem születnék, mag nem teremne, fű nem sar-
jadna, semmi se nőne, se meg nem újulna.

Bizony, ha a szüntelenül munkálkodó Teremtő és munkatársa,
Krisztus, visszavonná a kezét, zátonyra jutna, és darabokra törne
minden. ezért valljuk a hitágazatban: Hiszek istenben, minden-
ható atyában, mennynek és földnek teremtőjében. Mert ha fenn
nem tartana bennünket, kiket teremtett is, már réges-régen, bi-
zony már bölcsőnkben elpusztultunk volna.

A föld, az ég és mind e lét
Tőled nyerte eredetét;
Mind ez műved szent csodája,
És te viselsz gondot rája.

9� Vízkereszt ünnepe utáni negyedik hét
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Kedd

hályogos a szemünk
Ő előbb volt mindennél, és minden őbenne áll fenn. (Kol 1,17)

Hogy isten mindent semmiből teremtett, nehezebb hinni, mint
azt, hogy Krisztus testté lett. Krisztus tehát saját testbe öltözésével
vezet vissza a Teremtő megismeréséhez, mely csak az angyalok ki-
váltsága. ez csak úgy történhetik, hogy Krisztus – isten képmása
– a maga személyében elveszi bűnünket, mely a halál birodalma
és diadalma. a bűn ugyanis vakká tette az emberi természetet,
úgyhogy az nem tudja többé megismerni teremtőjét, holott isten
munkálkodása, kivált világkormányzása, szeme előtt folyik. sőt
tulajdon bűnét sem ismeri az ember, hanem azt hiszi, hogy vak-
sága a legfőbb bölcsesség.

Ha adám nem vétkezett volna, az ember minden teremtmény-
ben megismerné az istent. a legkisebb virágban is isten hatalmát,
bölcsességét és szeretetét látná s magasztalná. Mert csakugyan:
hogy is tud az isten száraz földből ezerféle színes, illatos virágot te-
remteni?! Hol az a festő és patikárius, aki utánozni tudná? isten a
puszta földből tud zöld, sárga, piros, kék, barna és ezerféle színt
előhozni. ádámnak s ivadékainak mindezzel isten dicsőségére
kellett volna hálás szívvel élniök.

Mindenütt jelen vagy,
Szálló porszemekben,
Fénylő csillagokban,
A tiszta mennyekben,
A fényes ég alatt,
A felhős föld felett,
Oh, szenteltessék meg
Tőlünk a te neved.

Isten dicsősége a teremtésben 9�
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Szerda

A világfenntartó ige
Hatalma szavával fenntartja a mindenséget. (Zsid 7,3)

aki a mindenséget fenntartja, azt magát nem tartja senki, hanem
mindenek felett való: isten. a fenntartás pedig azt jelenti, hogy
táplál és megtart. Tehát nemcsak minden általa lett, hanem benne
marad meg, és fenn is minden. pál is így mondja: Minden őbenne
áll fenn. nagyszerű szó az, hogy „fenntart.” nem űz, hajt, lármát
se csap, hanem csendben tart, s úgy élvezteti szelíd jóságát.

Mindez azt jelenti, hogy Krisztus hatalma szavával, azaz ha-
talma cselekvésével tartja fenn a mindenséget. Mindent az ő ha-
talmas munkája tart fenn, s ami csak van, nem önmagától van,
hanem az ő cselekvő erejéből. Az ige tehát erő. e kettő elválaszt-
hatatlanul egy. az ige tevékeny, hatalmas valami. a lényege és ter-
mészete erő, amely mindenekben munkálkodik.

Ő hatalma legyen áldott,
Aki számtalan világot
Hintett széjjel köröskörül.
Tündöklő fényt szórva rája,
Földünk is ő remek csodája,
Hol szívünk búsul és örül.
Az Úr szólt, s mindenek
Szavára lettenek.
Áldjuk Istent,
Az alkotót,
Mindenhatót,
Egyedül örökkévalót.

92 Vízkereszt ünnepe utáni negyedik hét
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Csütörtök

isten csodái
Mily csodálatosak a te műveid! (Zsolt 66,3)

a háziasszony, ha jól belegondol, holtra csodálkozhatná magát a
tojás csodáján. Van egy fészekalja tojása. Megülteti a tyúkot vagy
ludat. s néhány hét múlva egy kosár kiscsibéje és libája van. esz-
nek, isznak, nőnek és megnőnek. Honnan jöttek? a kis csőr ko-
pogtat, a tojás idején felpattan, s előbújik a kiscsibe vagy libácska.
az anyatyúk vagy öreg liba csak annyit tett, hogy ült a tojáson, és
melengette azt. a tojásból isten hatalma teremt életet.

Ugyanígy a hal is a vízben. Miből lesz a hal? ikra úszik a vízen.
ebből teremt a mindenható isten igéje pontyot, csukát s minden-
féle halat, hogy csak úgy nyüzsög a víz. a növényvilágban sincs
különben. a tölgy, bükk, fenyő földből nő ki sok méter magasra.
Miből erednek? Földből és vízből. a gyökér nedvet szív a földből,
s azt teljes erővel felpréseli. ettől nő a fa.

Mi cselekszi mindezt? isten mindenható igéje, melyet az örökké-
való Teremtő szólott: „Pezsdüljenek a vizek élő állatok nyüzsgésétől:
és madarak repdessenek a föld felett az ég mennyezetének színén….
Hozzon a föld élő állatokat nemök szerint: barmokat; csúszó-mászó
állatokat és szárazföldi állatokat nemök szerint. És úgy lőn.” isten
mindenható igéje megcselekedte.

Bölcsesség csudái,
Szereteted munkái
Mely sokak, mely nagyok!
Azokat elszámlálni,
Méltóképp meghálálni,
Uram, elégtelen vagyok.

Isten dicsősége a teremtésben 93
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Péntek

kereszt a teremtésben
Tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és
nyög mind idáig. (Róm 8,22)

isten legszebb és legkedvesebb teremtménye, az áldott nap csak
kisrészt szolgál az igazaknak. Míg egy igazra rásüt, ezernyi go-
noszra kell ragyognia. Világítania kell istentelen gonoszságukhoz.
Tehát gyönyörű, tiszta szolgálatát méltatlan, alávaló, hitvány lat-
rokra kell pazarolnia.

pedig e derék teremtmény sokkal szívesebben szolgálná az iga-
zakat. De kénytelen tűrni, s akarata ellenére a gonosz világot szol-
gálni. ám mégis reménységgel, hogy egyszer véget ér e szolgálat.
addig is istennek engedelmeskedik, aki azért kényszeríti ilyes-
mire, hogy e világ irgalmas istennek lássa őt, „aki felhozza az ő
napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ád mind az igazak-
nak, mind a hamisaknak.” ezért szolgál a nap hiábavalóságra, s
vesztegeti jótékony szolgálatát – hiába is. az Úristen azonban
majd előveszi a maga idején azokat, akik az ő teremtményeivel
visszaéltek, teremtményeinek szolgálatáért pedig gazdagon meg-
fizet. pál apostol tehát a szent keresztet rájegyzi minden teremt-
ményre, mert látja, hogy az egész teremtett világ velünk együtt
szenved, és keresztet hord. ezért ne panaszkodjunk és síránkoz-
zunk, ha valami fáj, hanem várjuk türelemmel testünk megváltá-
sát, amely egykor bizonnyal nyilvánvalóvá lesz rajtunk. Főként,
mivel tudjuk, hogy az egész teremtett világ – miként a szülő asszony
– nagy szorongásban nyög, és sóvárogva várja az isten fiainak
megjelenését. akkor majd nékik is eljön a megváltás. nem lesznek
többé hiábavalóság alávetett szolgái, hanem egyedül isten gyer-
mekeit szolgálják – önként, örömmel.

9� Vízkereszt ünnepe utáni negyedik hét

Fogságból megszabadultunk,
Sebeiddel meggyógyultunk,

Bűntől s haláltól, oh, áldott,
Megváltád mind a világot.
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Szombat

A kenyércsoda
Az úr kegyelmével telve a föld. (Zsolt 33,5)

isten mindennapi csodáit alig méltatjuk figyelemre. nem mint-
hogyha lekicsinyelhetők volnának, hanem mert szüntelenül látjuk
őket. isten vitágteremtő s fenntartó művének naponként ismétlődő
csodáját úgy megszoktuk, hogy rá se hederítünk. nem is érezzük
csodának. pedig bizony nagyobb csoda az, mint mikor Krisztus
öt kenyérkével ötezer embert megelégített, és borrá tette a vizet.

Édesapám szokta mondani, amit viszont ő a nagyapámtól hallott,
hogy a földön sokkal több a kenyérpusztító száj, mint amennyi
gabonakéve a világ valamennyi szántóföldjén esztendőnként ke-
pébe rakható. Tégy csak egy kis számítást, s úgy találod, hogy
évenként több kenyeret esznek meg, mint amennyi gabonát learat-
nak, és a csűrbe takarítanak. Honnét van hát ez a sok kenyér?
nemde be kell látnod, hogy az isten csodája ez, ki megáldván
megszaporítja mezőnk termését a csűrben, lisztünket a hombár-
ban s kenyerünket az asztalon. csakhogy kevesen vannak, akik
ezt észreveszik, s meglátják benne az isten csodáját.

Irgalmadból táplálsz bennünket,
Mi is irgalmasok legyünk.
Meg ne keményítsük szívünket,
Szűkölködőkkel jót tegyünk.
Gondviselő szereteted
Érezze minden gyermeked!

Isten dicsősége a teremtésben 9�
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vízkereszt ünnepe utáni ötödik hét

isten dicsősége A történeleMBen
Vasárnap

Mt �3,2�–3�

Mikor pedig felnevelkedék a vetés, és gyümölcsöt terme, akkor meg-
látszék a konkoly is. (Mt 13,26)

emberi hatalommal a gonoszokat se ki nem irthatjuk, se meg nem
változtathatjuk. annál kevésbé, mert a gonoszok gyakran erős
többségben vannak. ezenfelül értenek ahhoz, hogy kell szépet
mutatni. Fitogtatják nagy bölcsességüket és szent életüket. Lát-
szatra olyanok a nép között, mint búzavetésben a szép, nagy bo-
gáncs, amely magasabbra nő, és szebb külsőt mutat, mint a ga-
bona. pompás zöld levél, nagy, barna fej. a jó kalásznak viszont
nincs pompázó termete, hanem egyszerű halványsárgán szerény-
kedik a mezőn. Úgyhogy, aki nem ismeri mind a kettőt, esküdni
merne rá, hogy az a dudva a hasznosabbik.

De ha a dudvát tisztára ki akarnánk tépni, azokon is kár esnék,
akik még megjavulhatnak. Tűrnünk kell hát őket. De nem úgy,
hogy uralkodjanak rajtunk. a bűnt se tudjuk maradéktalanul ki-
tisztogatni magunkból – csak ne uralkodjék rajtunk. a bűn oly
mélyen gyökerezik a húsban és vérben, hogy ifjúságunk a bűnös
vágytól, vénségünk a fösvénységtől nem maradhat ment egészen.
csak uralkodni ne engedjük e bűnöket, hanem gyűrjük magunk
alá. ezért gyakoroljuk magunkat isten törvényében. ezért vegyük
segítségül a Miatyánkot. Míg aztán Krisztust ragadjuk meg, hogy
ő legyen szívünk öröme.

9� Vízkereszt ünnepe utáni ötödik hét

Ha a gonosz kívánságra
Hajol a test és a vér,
És a romlottság útjára
Inkább, mint a jóra tér;

Vagy ha sátán tőrbe csal
Csábító szavaival:
Állj előttem sebeiddel,
Jöjj, és megrontómat űzd el.
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Hétfő

vet az ördög is
De amikor az emberek alusznak vala, eljőve az ő ellensége, és kon-
kolyt vete a búza közé, és elméne. (Mt 13,25)

Tegyünk le arról a reményről, mintha odáig vihetnénk, hogy egy-
házunkban csupa szentek lesznek. ezt az ördög nem engedi. Ve-
lünk együtt ő is vet. amit az ember csak akkor vesz észre, mikor
gonosz vetése immár kibújt és megnőtt. Így volt ez a jó aposto-
loknál, pálnál, Jánosnál és a többinél is. akiről azt hitték, hogy
hívő keresztyén és hű munkás az evangéliumban, az volt a leggo-
noszabb lator és legádázabb ellenség. Így van ez ma is. akiket ke-
gyes igazaknak tartunk, azok szerzik a legfájóbb csalódást, s okoz-
zák a legtöbb botránkozást – miközben mi alszunk, s eszünkben
sincs rosszra gondolni.

csak az a vigasztaló, hogy maga Krisztus mindezt előre meg-
mondotta. Levelében János apostol ezért vigasztalja magát efféle
botránkoztatás ellen így: „Közülünk váltak ki, de nem voltak közü-
lünk valók.” Úgy szokott az lenni, hogy aminek a legjobbnak kel-
lene lennie, az romlik a legrosszabbá. az ördög is angyalból lett,
s a tanítványok egyike is elárulta Jézust. Keresztyénből válik az
eretnek. isten népéből lesznek Krisztus gyilkosai.

nincs másképp. Meg ne rémüljünk hát, mikor látjuk, hogy dud-
va burjánzik a búzában! sőt, annál buzgóbban végezzük tisztün-
ket, intvén a híveket, hogy meg ne botránkozzanak.

Isten dicsősége a történelemben 9�

Sokszor a jók sírnak,
S a gonoszok örülnek,
De az ily örömök
Hosszas gyötrelmet szülnek.

Hervadóbb a rosszak
Tündér dicsősége,
Mint tavaszi virág
Ragyogó szépsége.
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Kedd

két ország
Avagy nem tudjátok-é, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten-
nek országát. (1Kor 6,9)

Tudnivaló, hogy két ország van. egyik az ördögé, akit az evangé-
lium „e világ fejedelmé”-nek nevez. ez a bűn és engedetlenség bi-
rodalma. ez az igazaknak nyomorúság és rabság hazája.

Mi mind az ördög országában vagyunk, mindaddig, míg isten
országa el nem jön. Mégis nagy a különbség. Mert az igazak csak
annyiban vannak benne, hogy naponként küzdenek a bűnnel, a
test vágyainak, a világ csábításának és az ördög tanácsának örökö-
sen keményen ellenállnak. Mert bármilyen kegyesek vagyunk is,
a gonosz kívánság szeretne, még pedig egyeduralommal, uralkod-
ni rajtunk. Így hadakozik isten országa szüntelenül az ördög biro-
dalmával. Kegyelem és üdvösség azoknak, akik önmagukban is
harcolnak az ördög birodalma ellen isten országa növekedéséért.

a másik ország istené – igazság országa. erről mondja Krisztus:
„Keressétek először Istennek országát és az ő igazságát…” De micso-
da az isten országának igazsága? az, hogy többé nincs bennünk
bűn, hanem testünk-lelkünk meghódolt istennek, eszközéül adva
magát. Úgyhogy pállal elmondhatjuk: „Élek, de többé nem én,
hanem él bennem a Krisztus.” De ez csak akkor lesz meg, ha nem
a bűn uralkodik bennünk, hanem Krisztus kegyelme egyedül.

Keressétek serénységgel
Az Istennek országát;
Munkáljátok nagy hűséggel
Lelketek boldogságát.
Térjetek meg emberek,
Hogy örök jót nyerjetek;
Ne csüngjetek e világon,
Szent vágyatok mennybe szálljon.

9� Vízkereszt ünnepe utáni ötödik hét
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Szerda

isten órája
Akarják vala azért őt megfogni, de senki sem veté reá a kezét, mert
nem jött még el az ő órája. (Jn 7,30)

senki se mer kezet vetni rá. Ki védelmezi? senki. Hanem ahogy a
szöveg mondja: Nem jött még el az ő órája. Lám, csak egy „óra”.
nemde csekélyke és rossz védelem?! nem lovasok ezre és gyalo-
gosok tízezre védte őt. egyetlen vértje az a rövid órácska volt, ame-
lyet megfeszítésére kapott. ez az óra még nem jött el, s mert még
nem jött el, hiába volt minden, amit ellenei kiterveltek.

isten pontosan megszabott és kiszámított mindent, hogy min-
dent kezében tartson, és semmi ne történhessék előbb, mígnem
eljő tőle rendelt órája.

isten úgy rendelte, hogy e földön mindennek meglegyen a maga
ideje és órája. Tulajdon nagyszerű, szabad órát szabott minden-
nek. ebben a rendelt órában a világ ellenséget lát, s hadakozik el-
lene. az ördög is neki-neki esik a szegény óramutatónak. De hiá-
ba, mert minden az órától függ. Míg a mutató helyére nem ér, és
a rendelt óra el nem jön, az ördög és a világ tehetetlen.

egyszóval: hiába tesz fel valaki valamit magában, semmi se lesz
belőle, hacsak nem az isten rendelte. Ha pedig mégis véghezviszi,
több a kára, mint a haszna. Minden órához van kötve. s ezt az órát
csak az isten adhatja.

nagyszerű vigasztatás!

Emberi erő s álnokság
Minket meg ne rettentsen;
Van mennyben oly hatalmasság,
Ki vigyáz, hogy megmentsen;
Mit titkon szőttek ellenünk,
Elrontja a mi Istenünk,
Kezében a hatalom.

Isten dicsősége a történelemben 99
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Csütörtök

legyen meg a te akaratod!
Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. (Mt 6,10)

szoktuk mondani, hogy hiszen mégis csak szabad akaratot adott
nekünk isten. Úgyvan: szabad akaratot. De hát akkor mért akarsz
belőle saját akaratot csinálni? Mért nem hagyod meg szabadnak?!
Ha azt teszed vele, amit te akarsz, akkor nem szabad akarat,
hanem a te akaratod. isten pedig se neked, se másnak nem adott
saját akaratot. a saját akarat az ördögtől és ádámtól származik,
akik istentől vett szabad akaratukat saját akarattá tették. az a szabad
akarat, amely nem a magáét akarja, hanem csakis isten akaratára
néz, és éppen azzal marad szabad, hogy nincs kötve semmihez,
senkihez, csak istenhez.

Vegyük észre, hogy isten a Miatyánkban mimagunk ellen
imádkoztat. Meg akarja értetni velünk, hogy nincs nagyobb ellen-
ségünk, mint saját magunk. Mert a magunk akarata mindennél
erősebb bennünk, és éppen ez ellen kell könyörögnünk: atyám,
ments meg engem attól, hogy az én akaratom szerint legyen. Törd
össze az én akaratomat – állj ellene. Történjék velem akármi, csak
ne az én, hanem egyedül a te akaratod legyen. Mert így van a
mennyben is: ott nincs önös akarat. Legyen ugyanígy a földön is.
az ilyen imádság, ha igazi, bizony fáj az óembernek. Mert az önös
akarat a legmélyebb és legnagyobb gonosz bennünk. ez a legdé-
delgetettebb kedvencünk.

Te szent akaratod legyen
E földön, miként mennyekben.
Ha szenvedünk, türelmet adj,
Jó s balsorsban velünk maradj.
Irtsd ki a rossz indulatot,
Mely megszegi akaratod.
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Péntek

isten hatalma a kicsinyekben
A csecsemők és csecsszópók szájával erősítettedmeg hatalmadat a te el-
lenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. (Zsolt 8,3)

Miért éppen ilyen hatalommal létesíti birodalmát a Krisztus? Mért
nem égi szellemeket, fejedelemséget, angyalokat állít hadba, akik
kemény ellenállással meg tudnák törni az ellenséget. Mert bizony
„a gyűlölkhödő és bosszúálló” erős szellemi hatalmasság, e világ
fejedelme, akinek szilárd és tartós birodalma van, és sok szellemi
alattvalója, akiknek mindegyike erősebb valamennyiünknél.

Íme, a felelet: a mi Urunk Királyunk nem akarta erre az an-
gyalokat felhasználni, hanem a csecsemők és csecsszopók szájával
akarta megerősíteni az ő hatalmát. az ellenség gonoszsága nagy,
dühe izzó, de a mi Urunknak éppen ezért úgy tetszett, hogy ezt az
ádáz, büszke hatalmat így csúfolja meg. Hatalma megerősítésére
ezért veti magát oly mélyre, hogy emberré lesz. sőt a 22. zsoltár
szerint embernél is kisebbé: „Féreg vagyok, s nem férfiú; emberek-
nek csúfja és a nép utálata.” Testi erőtlenségben, szolgai formában
támad az ellenségnek. Keresztre engedi feszíttetni magát, s ke-
resztjével, halálával emészti el az ellenséget.

isten tehát takarékoskodik az ég angyalainak felséges hatalmá-
val. ehelyett veszi az együgyűeket, tanulatlanokat, gyengéket, s
ezeket veti e világ ördögének fennhéjázó bölcsessége és hatalma
ellen. ilyen az isten műve. Mert az az isten ő, aki megeleveníti a
halottat, és létre hívja a nemlétezőt. isten az ő felségét és erejét a
semmiben és az erőtlenségben bizonyítja meg. a mi Urunk így
alapítja országát. erőtlenségben végeztetik el, de a vége: erő.

Dicsérnek téged még a csecsemők is,
Ajkukon hordják nagy nevedet ők is,
Kikkel megejted az ellenséget,
S a bosszúállót megszégyeníted.

Isten dicsősége a történelemben ���
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Szombat

ura a tengernek is
Monda nékik: Mit féltek, oh, ti, kicsinyhitűek? Ekkor fölkelvén, meg-
dorgálá a szeleket és a tengert, és lőn nagy csendesség. (Mt 8,2b)

Úgy nézzen hited az üdvözítő Krisztusra, hogy ő a viharnak is
ura. Ha akarja, az ördög dühöngő hullámait is meg tudja fékezni.
szorongatott egyháza gonosz, mérges ellenségével szemben azzal
vigasztal, hogy hiába tombol az ördög: a kicsi hajónak nem árthat.
Mert Krisztus Úr, aki az efféle vihart évezredek óta mindig le-
gyűrte és elnémította. s ő ma is tud parancsolni, háborgásnak
gátat vetni. az ördög évezredek óta mindig kudarcot vall – ezután
sem sikerülhet álnok szándéka. Urunk, ki a hajóban szunnyad,
könyörgésünkre idején felébred, s megmutatja, hogy parancsolni
tud a viharos tengernek. akkor aztán pusztul minden ellenség,
amely a kis hajót rettegtetve szorongatja.

Szivárvány születik
A felhősíráson,
Reménység, reménység
Sűrű könnyhulláson.
Kínom éjjelére
Elhozod te végre
Én szabadulásom.
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vízkereszt ünnepe utáni hAtodik hét

krisztus dicsősége
Vasárnap

Máté ��,�–9

Ez az én szerelmes Fiam, akiben én gyönyörködöm: őt hallgassátok!
(Mt 17,5)

Óvakodj attól, hogy csak úgy az ige nélkül kalandozva Krisztust
istentől elszakítsd. Mert nem azt parancsolta, hogy utazz a
mennybe megbámulni, mit művel ott az ő angyalaival, hanem a
parancsa így szól: „Ez az én szerelmes Fiam, akiben én gyönyör-
ködöm: őt hallgassátok.” Benne szállok le hozzátok, hogy láthas-
satok. Kik hozzám vágytok, a bűntől szabadulni s üdvözülni sze-
retnétek, benne – de sehol másutt – mind elérhettek és megtalál-
hattok. némuljon el tüstént minden ellenvetés, s szólj így: ezt az
isten mondta, ehhez tartom magam. Más beszédre nem hallga-
tok, s isten felől egyébre mégcsak kíváncsi sem vagyok. Mert
Krisztusban „lakozik az Istenségnek egész teljessége”. rajta kívül
nincs isten, hogy megtalálhatnám, s hozzájuthatnék.

aki tehát Krisztust hallja és látja, legyen bizonyos, hogy istent
hallja és látja.

Az ő kegyes tanácsából
Jött a világra Fia,
Hogy nemünket bűn átkából
Élet útjára hívja.
Elvégzé váltság munkáját,
S a halál gyászéjszakáját
Meggyőzvén, Atyjához tért.

Krisztus dicsősége ��3
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Hétfő

A hitelesítő pecsét
Őt az Atya pecsételte el, az Isten. (Jn 6,27)

ez az ige nyomatékos hangsúllyal jelenti ki, hogy a Krisztus atyja
nem akárki. Hanem olyan atya, aki isten. az atya tekintete pedig
a Fiún nyugszik. Mindent alája vetett. Vagy elveszünk menthetet-
lenül valamennyien, vagy ha meg akarunk maradni, a Krisztus
testét kell ennünk, s vérét innunk. Kizárólag a Fiút pecsételte el, s
akaratát, kegyelmét mind csak reá ruházta.

s mert istentől csak Krisztus nyert hitelesítő pecsétet, a szent-
lélek is egyedül az övé, hogy mindenek szemei csakis őrá nézzenek.
reámutat az egész szentírás, mint akinek egyedül van pecsétes bi-
zonyságlevele. Ő az isten remeke, kit azért ajándékozott, hogy
egyedül ő segítsen rajtunk. ahogy maga isten is leszólt az égből:
„Ez az én szerelmes Fiam, akiben én gyönyörködöm: őt hallgassá-
tok.” az atya isten Krisztust pecsételte el Megváltóvá. egyedül őt
kell tehát hallgatnunk és befogadnunk!

Ez Krisztus Istennek Fia,
Ki mennyből földre szállt le ma;
Ő üdvözít, ő törli el
Világ bűnét szent vérével.
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Jer orvendjunk 01:Elrendezés 1  2011.03.10.  13:05  Oldal 104



Kedd

krisztus bizonyságot tesz
Arról tesz bizonyságot, amit látott és hallott. (Jn 3,32)

Hát ez a Messiás? Hát csak ennyit tesz a Krisztus? Bizonyságot, és
semmi egyebet? olyan gyengén áll, hogy uralma bizonyságtevés-
ből áll? Hát nem tud egyebet, csak prédikálni és beszélni? se
földje, se népe: mért nem ránt kardot? – kérdezed.

Mit tesz a Krisztus? prédikál. s nekünk éppen ilyen Messiásra
van szükségünk. Éppen így kell őt befogadnunk. Mért ne, ha egy-
szer isten úgy akarta, hogy ne császár képében jöjjön?! nem
akarta a föld hatalmasait azzal megtisztelni, hogy az ő mostani
„hatalmuk” hasonlatosságába öltözzék. abban van éppen kibe-
szélhetetlen bölcsessége, ereje és gazdagsága, hogy magát így meg-
üresítve jön, és nem tesz egyebet, csak evangéliumot hirdet. Hogy
hinni kelljen benne, ha valaki örök életet akar. igaz, hogy nem lát-
ható. De nem is kell látnod. Királysága az evangélium. igéje az
egyetlen bizonyságtevés arról, amit ember másutt sehol a világon
meg nem találhat. a bizonyságtevés mindig a láthatatlanról szól.
a bírónak, hogy ítélhessen, tanúra van szüksége. Krisztus a látha-
tatlanról tesz bizonyságot. az atya tanúságtevője ő mindenkinek.
nem kell egyebet tennie, mint hirdetni igéjét, s ez az ige bizony-
ságtevés istenről, kegyes szándékáról, mellyel az embert bűn, halál
és ördög hatalmából megváltva üdvözíteni akarja. erről tesz bi-
zonyságot. ezért lett emberré, halt meg s támadt fel, hogy mond-
hassa: Íme, az én bizonyságtételem. Ha ebben hisztek, istenben
hisztek.

Megalázod, Uram, magad,
Hogy a bűnös legyen szabad.
Dicsőségednek székiből
Leszállva testbe öltözöl.

Krisztus dicsősége ���
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Szerda

Jézus én bizodalmam…
Nem szégyenlem a Krisztus evangéliumát; mert Istennek hatalma
az, minden hívőnek idvességére. (Róm 1,16)

Krisztusnak nincs pénze, sem erszénye, se földi birodalma. Mindezt
egészen a földi királyoknak engedte át. egyet azonban magának
tartott fenn. Valamit, amit sem ember, sem angyal nem tud. Ő az,
aki legyőzi a bűnt, halált, ördögöt és poklot. a halában is meg
tudja tartani azokat, akik igéjével benne hisznek.

Ha reá merjük bízni magunkat, semmiképpen el nem ejt. Tes-
tünk, életünk rajta nyugszik: vele mi is megmaradunk. rajta kívül
nincs hely, ahol dacolhatnánk az ellenséggel. az élő Krisztus jól
tudja, hogy mi mindent teszünk és szenvedünk érte – prédiká-
lással, tanítással és írással. Mint ahogy e világ is tudja, s tudjuk mi
is. Ha merünk benne bízni, ő megsegít. nem is árthat nekünk az
ellenség.

Bár vész hangja harsan,
A te árnyékodban
Nem bánt félelem.
A föld megindulhat,
Szikla leomolhat,
Csak te légy velem.
Bűn, halál törjön reám,
Hatalmával meg nem ejthet,
Megtart hív szerelmed.
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Csütörtök

krisztusban dicsekszünk
Mindeneket vetett az ő lábai alá, és őt tette mindeneknek fölötte az
anyaszentegyház fejévé. (Ef 1,22)

az a mi fő dicsekvésünk, tisztességünk és kincsünk, hogy mienk
a Krisztus, aki isten Fia, testünkből való, s mégis bűn nélkül szü-
letett, aki ül az atya isten jobbján, s Ura minden teremtménynek,
égen, földön és pokolban. aki azonban őt Urának akarja, hadi-
lábra kerül az ördöggel.

Mit bánja isten az egész világot – ha csak tízen szívlelik is ezt
meg?! Ő Krisztust tette királlyá, ahogy a második zsoltár is mond-
ja. nem akarja valaki elismerni? nos, az isten úgy megerősítette
királyi székét, hogy arról senki le nem taszíthatja. ellene merészel
lázadni a világ? isten halomra dönti. Mert egykor harsány szóval,
súlyos paranccsal szólt le az égből: „őt hallgassátok”.

Győzhetetlen én kőszálom,
Védelmezőm és kővárom,
A keresztfán drága áron
Oltalmamat tőled várom.

Krisztus dicsősége ���
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Péntek

kereszt a dicsősége
Ezeket beszélte Jézus, és felemelé szemeit az égre, és monda: Atyám,
eljött az óra; dicsőítsd meg a te Fiadat, hogy a te Fiad is dicsőítsen
téged. (Jn 17,1)

itt az idő, mikor el kell szenvednie a leggyalázatosabb halált, s
mikor nevének minden tisztasága, dicsőségének minden fénye el-
sötétül és kihuny. Hatalmas dolgot cselekedett, dicsőségesen pré-
dikált és munkálkodott. Úgyhogy az egész világnak kész örömmel
kellett volna őt magasztalni, dicsőíteni s imádni. ehelyett, lám, az
ellenkezője jutott néki. Dicsőség helyett, ami illette volna, csúf
gyalázat borítja el. Keresztfán kell két gyilkos közt meghalnia,
mint a leggonoszabb, elvetemült gazfickónak, akit hordozott va-
laha a föld. Gyilkossal se bántak soha ily gyalázatosan.

a hűséges áldott Krisztust teljes sötétségbe vetették. ezt nevezi
„az órá”-nak, amely, ím, most eljött. Úgy imádkozik, mintha már
most a kereszten függne. Mintha mondaná: Íme, atyám, gyalázat-
ban s a halál mélységes sötétjében ülök. ideje, hogy előhozz, felma-
gasztalj és megdicsőíts. Mert az én világosságom egészen kialudt,
s a világ lábbal tipor.

s hogy ment végbe a megdicsőítés? Úgy, hogy az atya feltá-
masztotta a halálból, az ördögöt lába alá vetette, s Úrrá tette min-
den teremtményen.

Mint bajvívó hős síkraszállt,
És ím, legyőzte a halált.
Minden hatalmát elvevé,
A diadal már Jézusé.
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Szombat

krisztushoz hasonlóan
Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Jézus Krisz-
tusban is. (Fil 2,5)

atyámfiai, nekünk olyannak kell lennünk, mint volt Krisztus, aki
isten formájában nem tekintette zsákmánynak azt, hogy istennel
egyenlő, hanem magát egészen megüresítve szolgai formát vett
fel, és mindenben emberré lett, sőt az atya iránt való engedelmes-
ségből meg is halt. Lássátok meg, atyámfiai, minő felséges és mély-
séges ige ez! Hasonlónak kell lennünk ahhoz, kiben isten formája
lakozott, és emberi természete szerint is hatalommal, tisztességgel,
igazsággal, bölcsességgel, kegyességgel, tisztasággal volt teljes. aki
bűnt soha nem cselekedett. aki nem istenhez, hanem hozzánk
akart hasonlóvá lenni. nem úgy, mint az ördög, aki bitorolni
akarta isten képmását. nem is úgy, mint a fennhéjázók, akik fele-
barátjukat úgy lenézik, hogy megismerni is alig tudják. Krisztus
nem így tett. Letette az isten-formát, s felvette az emberformát.
Bűn-testbe öltözött, bár soha nem vétkezett. ezért lett megvetett
„bolond”-dá, népek kigúnyolt csúfjává. ezért hordozta minden
nyomorúságunkat s szegénységünk minden jelét. csak azért, hogy
önként kövessük.

Dicsőség királya
Mihozzánk eljövend,
Bűn átkát s erejét
Megtöri ő, a szent,
Kárhozatból kiment.

Krisztus dicsősége ��9
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hetvened

elhívAtás – kiválAsztás
Vasárnap

Mt 2�,�–��

Eképpen lesznek az utolsók elsők, és az elsők utolsók, mert sokan
vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak. (Mt 20,16)

Mivel ez az ige azokra céloz, akik isten előtt elsőknek áltatják ma-
gukat, nagyon magasra ér, s a legderekabbakat találja. sőt, éppen
a legszentebbeket döbbentheti meg leginkább. Éppen ezért tárja
Krisztus is a tanítványok elé. Megeshetik, hogy valaki jóllehet a
világ előtt szegény, gyenge, megvetett, szenved is valamelyest is-
tenért, s egyáltalán nem kérkedik, s mégis a szíve tele van titkos
öntetszéssel, mintha isten előtt első volna, s éppen ezzel lesz utol-
só. Viszont meglehet, hogy valaki csüggedt alázattal utolsónak érzi
magát isten előtt, vagy talán pénze, tisztessége és vagyona is van
e világban, és mégis éppen ezért lesz első.

ennek az evangéliumnak lényege ez: senki sincs oly nagy, és jut-
hat oly magasra, hogy attól ne kellene félnie: ő lesz a legkisebb. Vi-
szont senki se fetrenghet és bukhat oly mélyre, hogy ne remélhetné:
ő lesz a legnagyobb. Mert itt megszűnik minden érdem, s egyedül
isten kegyelme dönt, hogy az elsőből esetleg utolsó s az utolsóból
első legyen. Mikor azt mondja: az első utolsó lesz, ezzel lehűti az
önteltséget, s nem engedi, hogy akárcsak az utolsó paráznának is
fölébe emeld magad – még ha ábrahám, Dávid, péter vagy pál
volnál is. Mikor pedig azt mondja: az utolsó első lesz, akkor meg-
tiltja a kétségbeesést, s nem engedi, hogy alábbvalónak tartsd ma-
gadat a szenteknél, még ha pilátus, Heródes, sodoma és Gomora
volnál is.

Reád bíztam én ügyemet,
Én Jézusom, én lelkemet,
Megepedett bús szívemet
És szegény árva fejemet.

Elhívatás – kiválasztás ��3
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Hétfő

A hit mértékét isten osztja
A nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek,
hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint ahogy kell bölcselkedni; hanem
józanon bölcselkedjék, amint Isten adta kinek-kinek a hit mértékét.
(Róm 12,3)

Gyakran kis szentekkel teszi meg azt, amit nagy szentekkel nem
cselekedett meg. Tizenkét éves korában saját anyja elől elrejtőzött,
tévedésben és tudatlanságban hagyva őt. Húsvétkor Mária Magdol-
nának előbb megjelent, mint tulajdon anyjának és az apostoloknak.
a samáriai asszonnyal és a házasságtörő nővel oly nyájasan beszélt,
ahogyan saját anyjával sohasem beszélt. péter, a tanítvány elesik és
megtagadja, viszont a lator a keresztfán talpraáll, és hittel megragadja.

az efféle csodákkal azt mutatja meg, hogy a szentlelket ő akarja
adni, és hogy ne a személy után ítéljünk. Krisztus az ő ajándékait
szabadon akarja adni – ahogy néki tetszik, nem pedig úgy, ahogy
mi látnánk jónak. sőt, magáról is azt mondja, hogy aki benne hisz,
nagyobb dolgokat cselekszik majd, mint amiket ő cselekedett.
Mindezt azért, hogy senki se fuvalkodjék a másik fölé, és senki se
osztályozza a szenteket, hanem hadd legyenek mind egyenlők
isten kegyelmében, habár különböznek is nyert ajándékaikban.
istvánnal akarja véghezvinni azt, amit péterrel nem cselekedett
meg, s péterrel azt, amit anyjával nem tett meg, hogy egyedül ő
legyen, aki mindent tesz mindenekben – személyválogatás nél-
kül, saját akarata szerint.

Lehet, hogy egy nagy szentnek kis hitet ád, és egy kis szentnek
nagy hitet, hogy mindegyik többnek tartsa magánál a másikat.

Felséges Isten, mi kegyelmes Urunk,
Szent színed előtt, íme, leborulunk,
Mely igen nagy a te dicsőséged,
Örök hálával áldunk mi téged.

��� Hetvened

Jer orvendjunk 01:Elrendezés 1  2011.03.10.  13:05  Oldal 114



Kedd

ő választott minket
Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. (Jn 15,16)

ezzel az igével tőből lemetszi, és kárhozatra veti az álszentek min-
den istenellenes kevélységét, mintha ők valami sokat tennének, s
érdemükkel engesztelhetnék ki s tehetnék barátjukká az istent. Mi
mást tesznek az ilyenek, mint hogy ők szeretnék a kiválasztást kez-
deményezni?! Elsők akarnak lenni, hogy önérdemük legyen az
első lépés az üdvösség útján, isten kegyelme pedig csak ez után
kullogjon. azt szeretnék, hogy ne isten válasszon ki minket, ha-
nem mi keressük Istent, s tegyük barátunkká. Mert dicsekedni sze-
retnének, hogy Isten kapott tőlük valamit. Így szeretné a világ tu-
lajdon elsődleges cselekedeteivel kiérdemelni az isten kegyelmét.
pedig a helyzet ez: „Nem ti választottatok engem.” azaz: nem ti ma-
gatokért, hanem énérettem lettetek barátaim. Mert ha ti magato-
kért lettetek volna azzá, akkor érdemetekre kellett volna néznem.
Holott nem arra néztem, hanem egyedül én kezdtem s vittem vég-
hez a kiengesztelést. Én vonlak titeket magamhoz, én ajándéko-
zom néktek mindenemet, hogy se a magatok, se a világ jócseleke-
deteivel és érdemével ne dicsekedhessetek, hanem egyedül az én
kegyeletes szeretetemmel. Mert nem ti találtatok meg engem,
hanem nekem kellett titeket megkeresnem s hazahoznom, mikor
isten ismeretétől távol, idegenben tévelyegtetek, s kárhozatban ül-
tetek, mint a többiek. Én akkor eljöttem, s előhívtalak benneteket
a sötétből előbb, mint ti azt kértétek, vagy érte valamit is tettetek
volna. Így lettünk barátok. Tehát ti vettetek tőlem s nem én tőle-
tek. s mindazt, amit kaptatok, ingyen, tiszta irgalomból kaptátok.

Krisztus, te értem megholtál,
Kárhozatból megváltottál;
A törvényt értem betöltéd,
Atyádat megengeszteléd.

Elhívatás – kiválasztás ���
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Szerda

isten kezében
Tiéid valának, és nékem adtad őket. (Jn 17,6)

senki emberfia nem tehet róla: ha valóban gondol istenre, úgy
megrémül, hogy a világból is szeretne kifutni. sőt ha csak említeni
hallja istent, már remegő félelem fogja el. nem holmi durva és
megkeményedett emberekről beszélek. Hanem olyanokról, akiket
szíven talál bűntudatuk. Mint ahogy csakis ilyeneknek prédiká-
lunk. Mert a lelkiismeret érzi és tudja, hogy isten ellensége és kár-
hoztatója a bűnösnek, s hogy istennek e haragját senki nem bírja,
se ki nem kerülheti. szegény lelkiismeret tehet-e mást, mint két-
ségbeesett szepegéssel megreszket, és sápadtan elhűl, mintha
mennydörgő villámcsapás érte volna?! ezért kell a Krisztusnak
mindezzel szemben eljönni, hogy édes, nyájas, vigasztaló igéjét
szívünkbe oltva, elűzze a nehéz, keserű és rettegő érzést, s az atyát
olyannak mutassa meg, mint akit csak kívánni lehet. Vegyük szí-
vünkre ezt az igét gyógyító vigasztalásul.

azért hát azok gyötrődjenek, akiknek nincs evangéliumuk, s a
Krisztust nem akarják hallgatni. Te ellenben tudjad, hogy nincs a
földön nagyobb vigasztalás, mint amit Urad maga kínál s ád. az,
hogy isten tulajdona vagy, édes gyermeke, mert hiszen igéjét ked-
veled, s a szíved édesnek érzi. Mert mikor téged Krisztus szeret,
akkor isten maga szeret. Hiszen éppen azért jelentette ki így
magát, hogy ne kelljen jobbra-balra kutatnod, sem azon gyötrőd-
nöd, mit végzett felőled, hanem hogy az igében mindent megta-
lálj, ami az ő akaratát s a te üdvösségedet illeti.

��� Hetvened

Az Úr az én hű pásztorom,
És megtart oltalmában,
Azért meg nem fogyatkozom
Semminemű javában.

Engem ő maga legeltet,
És szent beszédével éltet
Gyönyörűséges helyen.
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Csütörtök

tartsd meg a hitet!
Megtartván a hitet és jó lelkiismeretet. (1Tim 1,19)

Kiválasztottságodon ne okoskodj, és ne vitázz! csak elbizako-
dottságot vagy kétségbeesést szül az efféle.

az evangélium isten világosan kifejezett igéjéhez utal bennünket.
isten ebben jelentette ki akaratát, ezzel akarja magát megismer-
tetni és művét elvégezni. az pedig nyilvánvaló, hogy isten igéje a
bűnt elítéli, és különbségtétel nélkül Krisztushoz utal bennünket.
az ige világos kijelentésére nézzünk hát, és ennek alapján ítéljük
meg, vajon a kegyelemben vagyunk-e?!

nos, ahol megigazító hit van, ott meg kell lennie a jó lelkiisme-
retnek is. Teljes képtelenség ugyanis, hogy az istenben bizakodó
hit és a rossz lelkiismeret együtt járjon. a hit és istenben való bi-
zalom kényes jószág, s a lelkiismeret legkisebb sérülése is könnyen
tönkreteheti, mint ahogy azt minden gyakorlott keresztyén nem
egyszer tapasztalja.

ahol pedig hit és jó lelkiismeret van, ott minden bizonnyal jelen
van a szentlélek is. ámbár bizodalmunk ez esetben sem saját érde-
münkre vagy jó lelkiismeretünkre támaszkodik, hanem Krisztus-
ra. ezért állítjuk, hogy igenis kegyelemben vagyunk a Krisztusért,
ígéretéből. ezért lehet bizodalmunk is, ahogy János levelében ol-
vassuk: „Szeretteim! Ha szívünk nem vádol minket, bizodalmunk
van Istenhez. És akármit kérjünk, megnyerjük tőle.”

Ne reszkess immár, én lelkem,
Keresd Krisztus érdemét,
Mely vigasztal az életben,
S az ítéletben megvéd.
Hiszem, érzem, én Megváltóm,
Te vagy üdvöm, boldogságom,
Bűnömért megfizettél.

Elhívatás – kiválasztás ���
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Péntek

kísértésben
Mondjátok a remegő szívűeknek: legyetek erősek, ne féljetek! (Ézs 35,4)

Mikor valaki nagyon aggódik, hogy nem kiválasztott, vagy kivá-
lasztottsága felől kísértésbe jut, adjon hálát az ilyen nyugtalanságért,
és örüljön, hogy egyáltalán szorongása van. Mert teljes bizoda-
lommal tudhatja, hogy nem hazudik az isten, mikor azt mondja:
„Isten előtt kedves áldozat: a szorongó lélek”, vagyis a kétségbeesett
lélek. „A töredelmes és bűnbánó szívet, oh, Isten, nem veted te meg!”
Hogy pedig „szorong”, azt maga érzi. Fordítsa hát el szemét isten
haragjáról, támaszkodjék bátran isten ígéretének hűségére, és ki-
választott lesz. üdvözül.

Boruljon bús felhő reám,
Hitem nem csügged soha;
Tudom, hogy mennyei Atyám
Nem lesz hozzám mostoha;
Felhőn, sűrű homályon át
Kegyelmének fényes napját
Felhozza bús egemre.

��� Hetvened
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Szombat

isten jótetszése
Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni. (Zsid 11,6)

nem szeretném, ha az én szabad akaratomra volna bízva, hogy üd-
vösségemet kiharcoljam. nemcsak azért, mert az ördög sok-sok
kísértése, gonosz álnoksága és csábítása között nem tudnék megáll-
ni, hanem, mert méghogyha se ördög, se kísértés, se semmi vesze-
delem nem volna is, minden vesződségem bizonytalanra menne,
mint mikor valaki levegőt vagdos. Lelkiismeretem pedig, ha ítélet-
napig élnék s tevékenykedném is, sohasem lehetne biztos és nyu-
godt, hogy eleget tett-e, vagy mennyivel tehet eleget istennek. Mert
akármilyen nagyszerű cselekedetet vinnék is véghez, lelkiismerete-
men mégis ott volna a nyugtalanság, hogy vajon tetszik-e az isten-
nek, vagy pedig még többet követel. az összes cselekedet-szentek
tapasztalata is ezt mutatja, s ugyanezt tanultam meg én is saját nagy
káromon. Így azonban, hogy isten az üdvösségemet kivette az én
szabad akaratomból, és tulajdon szabad akaratába helyezte, s úgy
látta jónak, hogy ne az én életem s cselekedeteim alapján, hanem
kegyelmével s irgalmasságával tartson meg, teljesen biztos és nyu-
godt vagyok, hogy hű az isten, és nem hazudik. aztán meg ő elég
erős is ahhoz, hogy az ördög semmiféle ellenkezése se tudjon rajta
kifogni, vagy engem tőle elszakítani. ezért vagyok bizonyos és
nyugodt, hogy tetszem istennek. nem cselekedetem érdeméért,
hanem kegyelemből, melyet megígért. Habár botladozom, és ke-
vesebbet teszek is, mint kellene, tudom, hogy atyailag megbocsátja
és helyrehozza.

Elhívatás – kiválasztás ��9

Hallgass meg, Istenem, kérlek;
Hozzád e fohászt küldöm:
Ha ostromol gonosz lélek,
Ne hagyj megszégyenülnöm.

Te adsz erőt, a csüggedőt
Kegyelmedbe fogadod.
Mit hitem kér, s igéd ígér,
Tudom, te azt megadod.
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hAtvAnAd

isten igéJének sorsA
Vasárnap

lk �,�–��

Amelyik pedig a jó földbe esett, ezek azok, akik a hallott igét tiszta és
jó szívvel megtartják, és gyümölcsöt teremnek béketűréssel. (Lk 8,15)

„Tiszta és jó szívvel” – mondja. Mint a szántóföld, amely megtisz-
togatva, megmunkálva és elkészítve vár, olyan a tiszta, jó szív is.
Kitárult és elkészített, e világ gondjaitól megtisztított, hogy isten
igéjének jó talaja legyen.

Most már értjük, hogy miért van olyan kevés igazi keresztyén.
Mert nem minden mag hull jó talajba, hanem csak negyede – a ki-
sebbik része. nem lehet megbízni mindenkiben, aki magát dicse-
kedve keresztyénnek állítja, és az evangélium tanítását dicséri. Hi-
szen Krisztus maga figyelmeztet: „Akinek van füle a hallásra, (az)
hallja.” ami azt jelenti, hogy bizony kevés az igazi keresztyén. nem
lehet mindazoknak hinni, kiknek keresztyén a nevük, és az evan-
géliumot hallgatják. ez még nem elég ahhoz, hogy valóban ke-
resztyének legyenek.

De mit törődünk mi azzal, hogy sokan megvetik? csak úgy kell
annak lenni, hogy sokan vannak a hivatalosak, és kevesen a vá-
lasztottak. a gyümölcstermő, jó talaj kedvéért kell a magnak út-
félre, kősziklára, tövis közé hiába is hullnia. De éppen ezért abban
is biztosak lehetünk, hogy isten igéje nem marad gyümölcs nélkül,
hanem talál mindig jó talajt is, mint a mai evangéliumban is. Mert
ahol az evangélium felhangzik, ott vannak keresztyének. „Az én
beszédem … nem tér hozzám üresen.”

�2� Hatvanad

A te áldott beszéded
Teremjen bő gyümölcsöket!
Szent igéd és Szentlelked

Térítse a bűnösöket.
Vigasztaljon bánatunkban,
Bátorítson halálunkban.
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Hétfő

hallgatni
Ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, megismerheti a tudo-
mányról, vajon Istentől van-é, vagy én magamtól szólok. (Jn 7,17)

isten azt akarja, hogy arra nézzünk s hallgassunk, amit az ember-
Krisztus mond, s az ő beszédét hallgassuk. igéjét ne okoskodd el,
se felőle ne vitázz – egyszerűen csak hallgasd. akkor majd jön a
szentlélek, s elkészíti a szívedet, hogy isten igéjének hirdetését
szívből hinni tudjad, s azt mondhasd: ez isten igéje, a tiszta igaz-
ság, melyre életemet is ráhagyhatom. Ha azonban magadat akarod
prédikálni, Krisztus igéjét a magad esze szerint kisimogatni, ha
rajta önkényeskedni, hozzá hamis tant keverni merészelsz, ha azt
firtatod, hogy ez vagy az miként értendő, ha addig csűröd-csava-
rod, míg szád íze szerint hangzik, ha kétkedőn csak okoskodsz fe-
lette, és a magad feje után akarod megítélni, akkor nem hallgatója
és tanítványa vagy az igének, hanem parancsolója.

Így sohasem jut az ember odáig, hogy megértené, és azt mond-
hatná: ez valóban isten igéje. csukd be hát az eszedet, bölcsessé-
gedet gyűrd lábad alá, üdvösséged dolgaiban ne ezzel tapogass és
okoskodj, hanem egyszerűen csak hallgasd, amit isten Fia mond,
az igét, s annál maradj. Hallgatni, hallgatni – ez az! Mert ez az isten
világos akarata. atyánk azt ígérte, hogy aki a Fiút hallgatja, annak
szentlelket ád. a szentlélek pedig megvilágosít és felgerjeszt, hogy
tisztán megértsük isten igéjét. Újjászül jótetszéséből. Ma is!

Boldog, aki hallgatja,
S megtartja, Uram, beszéded,
Óh, nyújts, áldások Atyja,
Erre nekünk segítséget;
Hogy hallott igéd jobbítson,
Kétségünkben bátorítson.

Isten igéjének sorsa �2�
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Kedd

egyszerű köntösben
Abban az időben szólván Jézus monda: Hálákat adok néked,
Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek
és értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted. (Mt 11,25)

Kérve-kérek s intve-intek minden kegyes keresztyént, hogy ne
botránkozzék meg a Biblia egyszerű beszédein s történetein, se ne
kételkedjék azokban. akármilyen hitványnak látszik is, mégis csak
a felséges isten hatalmának, bölcsességének valóságos igéje, műve,
történése és ítélete mindez. olyan könyv ez, amely a bölcseket és
tudósokat balgataggá szégyeníti, s csak az egyszerűek érthetik
meg, mint Krisztus is mondja a fenti igében. Dobd sutba hát a
magad elképzeléseit és érzéseit, s helyezd mindenek fölé e köny-
vet, mint legfelségesebb és legdrágább szentséget, mint a leggaz-
dagabb kincsesbányát, amelyet eléggé feltárni és kimeríteni soha-
sem lehet. Hogy megtalálhasd benne azt a bölcsességet, amelyet
isten oly egyszerűségben ad elénk, hogy elhomályosít és megszé-
gyenít vele minden oktondi gőgöt. e könyv a jászolbölcső és a
pólya, amelyben a Krisztus fekszik. Lám, az angyal is ide utasítja
a pásztorokat. Jóllehet a pólya silány és szegényes, de drága kincs
a Krisztus, aki benne van.

Igéd szívünk erőssége,
Egyházadat igéd védje;
Ez egy kincset hagyd meg nekünk,
Mi akkor mást nem keresünk.

�22 Hatvanad
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Szerda

Az ördög gyűlöli az igét
Az útfélen valók pedig azok, akik hallják; aztán eljő az ördög, és ki-
kapja az igét az ő szívükből, hogy ne higgyenek, és ne idvezüljenek.
(Lk 8,12)

ez aztán az ördög igazi foga fehére! Mert bizony fehér ördög ő,
aki nem durva bűnökkel támad nekünk, hanem hitetlenséggel. Ha
aztán a hitet elgáncsolta, győzött. Mert az ember isten igéjére szo-
rul, hogy azon csüngjön a hitével. ezért aztán mihelyt magát attól
eltántorítani engedi, vége van.

Figyeljük meg az ördög taktikáját. csak a hívőket támadja. a
pogányokat, hitetleneket és álkeresztyéneket mért is támadná,
mikor úgyis az övéi?! rajt lógnak, mint a pikkelyek. De akinek
igéje, hite és szentlelke van, ahhoz nincs köze. Tudja jól, hogy ak-
kor sem övé, ha netán megbotlana. sőt azt is tudja, hogy még
akkor sincs elveszve, ha valami durva bűnbe esik, mert újra talpra
állhat. azért úgy okoskodik, hogy másképp kell a dolgát kezdeni,
és a legfőbb jót kell elvennie. Ha aztán odáig tudta vinni, hogy va-
laki kételkedik isten igéjében, a játszmát megnyerte. Mert az isten
mindent megbocsáthat, ha még úgy csetlünk-botlunk is. csak az
ő tiszta igéjénél tartsunk ki, amely azt mondja: ez helyes, ez meg
helytelen. Mindezt az ördög jól tudja, azért surran be elsősorban
itt. akinél ez sikerült, az immár szabad prédája. Menthetetlenül
beleesik mindenféle bűnbe.

Szent igéddel állj őrt magad,
Hogy sátán s bűn ne ártsanak;
Híveidnek adj kegyelmet,
Hitet, békét és türelmet.

Isten igéjének sorsa �23
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Csütörtök

Mikor az isten hallgat
Ímé, napok jőnek, azt mondja az Úr Isten, és éhséget bocsátok e
földre; nem kenyér után való éhséget, sem víz után való szomjúsá-
got, hanem az Úr beszédének hallgatása után. – És vándorolni fog-
nak tengertől tengerig és északtól fogva napkeletig. Futkosnak, hogy
keressék az Úrnak beszédét, de nem találják meg. (Ám 8,11–12)

nincs nagyobb büntetés, mint mikor az isten elnémul, s nem be-
szél velünk, hanem a magunk kénye-kedvére ereszt.

inkább büntess döghalállal vagy bármely gonosz betegséggel,
ami lehetséges a föld kerekén, inkább háborúk torka okádjon átkot
ránk, csak el ne hallgass, édes istenünk!

s szól az isten: Kezemet kitártam, úgy kiáltottam: jöjjetek hoz-
zám, s hallgassatok engem. Ti azonban azt mondtátok: nem tesszük.
Küldtem hozzátok szolgáimat, a prófétákat, mondván: hallgassa-
tok rájuk. no jó, mi meg majd agyonverjük őket – mondtátok ti.
nesztek hát, itt a Fiam! ej, feszítsük meg! – feleltétek.

Ma is ugyanígy teszünk. Jóllaktunk az isten igéjével, és beleun-
tunk. nem akarunk hallgatni kegyes, hű tanítókat és igehirdetőket,
akik minket feddnek, s az isten igéjét hamisítatlan tisztasággal
adják élénk, s abban megtartanak, a hamis tant komolysággal kár-
hoztatják, s attól minket híven óvnak. Meg is büntet majd minket
is érte az isten.

oh, mennyei atyánk! add, hogy igéd fényes napja mellett áll-
hatatosan megmaradjunk. igen, hogy igédtől el ne essünk, s hamis
tanba ne tévedjünk!

Jövel, Szentlélek Isten,
Tarts meg minket igédben;
Ne legyünk sötétségben,
Maradjunk igaz hitben.

�2� Hatvanad
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Péntek

Meg ne vesd az igét!
Aki megvet engem, és nem veszi be az én beszédeimet, van annak,
aki őt kárhoztassa: a beszéd, amelyet szólottam, az kárhoztatja azt
az utolsó napon. (Jn 12,48)

De nyomorult népség is vagyunk mi! Ha nem a miénk az evan-
gélium drága kincse, akkor tévelygés burjánzik fel közöttünk. Ha
pedig evangéliumot kapunk, akkor meg az a baj – s ez talán még
borzasztóbb –, hogy mindenki megveti, s csak kevesen veszik be
jobbulásra. Hát azért mondom, hogy mindenestül nyomorultak
vagyunk. Ha isten megvonja tőlünk igéjét, akkor lelkünk üdvös-
sége vallja kárát. Ha pedig megajándékoz vele, akkor meg senkinek
se kell. azért hát nem volna csoda, ha az Úristen nagy hirtelen el-
jönne, és végítélettel halomra csépelne mindent. Mert hiszen e há-
látlan világon nem fog se a büntetés, se a kegyelem.

Ő azonban újból int, és új napot rendel mondván: „Ma, ha az
ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket.” Most még
minden nap „ma”, amikor isten hallatja magát nálunk, kiált és hív,
hogy el ne szalasszuk az alkalmat.

Hogyne kellene hát mélységes hálával köszönetet mondanunk
ekkora kegyelemért, hogy isten ennyire közel jön hozzánk, nálunk
van, s ahol csak akarjuk: otthonunkban, asztalunkon, ágyunkban
megkínál, s elénk adja minden segedelmét, amit csak tőle kérni
képesek vagyunk. Bizony e drága vendéget megbecsülhetnénk –
amíg nem késő!

Tarts meg teljes életünkben
Hozzád való hűségünkben,
Szent igédnek értelmében,
Szeretetben, egyességben!

Isten igéjének sorsa �2�
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Szombat

itt az idő, most vagy soha!
Miért hágjátok át ilyen módon az Úr akaratát, holott nem sikerül-
het az néktek. (4Móz 14,41)

azt tartom, hogy hazánk sohasem hallott még annyit isten igéjé-
ből, mint manapság. a történelemben legalábbis nincs nyoma. Ha
mi ezt hála és megbecsülés nélkül elszalasztjuk, félő, hogy még
borzasztóbb sötétséget és csapást szenvedünk. Édes atyámfiai! Ve-
gyetek, míg ajtótok előtt áll a vásár. Takarjatok, míg süt a nap, és
jó idő van. Éljetek isten kegyelmével és igéjével, míg lehet. Mert
tudjátok meg, hogy isten igéje és kegyelme olyan, mint a futó
zápor: nem tér oda vissza, ahol egyszer volt már. Lám, a zsidók-
nál is járt, de eltűnt, s most semmijük sincsen. pál áthozta Gö-
rögországba, ám onnét is tovaszállt, s most nyakukon a török.
róma és a latin föld is bírta egyszer, de vége van, s most rajtuk a
pápa. Ti se gondoljátok, hogy örökké módotok lesz benne, mert
a hálátlanság és megvetés tovakergeti. Lásson tehát hozzá minden
épkézláb ember, mert lomha népre szűk esztendő jár!

Maradj meg szent igéddel
Velünk, oh, Megváltónk,
Földi vándor pályánkon
Te légy útmutatónk.

�2� Hatvanad
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ötvened

A kereszt felé
Vasárnap
lukács ��,3�–�3

Maga mellé vévén a tizenkettőt, monda nékik: Ímé, felmegyünk Je-
ruzsálembe, és beteljesedik minden az embernek Fián, amit a pró-
féták megírtak. (Lk 18,31)

Krisztus szenvedéseit akkor ismerjük meg igazán, ha nemcsak
magát a szenvedését nézzük, hanem meglátjuk szenvedésre való,
szívbéli készségét is. Mert ha a szívét és önkéntes akaratát nem
tudjuk benne meglátni, akkor Krisztus szenvedése sokkal inkább
borzasztó, sem mint megnyugtató látvány. Ha azonban Krisztus
szenvedéseiben az ő szívét és önkéntes készsgégét is meglátjuk, ak-
kor valóságos vigasztalást s iránta való bizalmat teremt bennünk.

szenvedésre való önkéntes vállalkozását mutatja meg Krisztus
a mai evangéliumbam is, mikor előre közli, hogy fel akar menni
Jeruzsálembe, magát megfeszíttetni. Mintha csak azt mondaná:
„nézzetek a szívembe. Én mindezt kényszerítés nélkül, önként és
szívesen cselekszem, hogy mikor majd meglesz, meg ne rémülje-
tek az iszonyattól, mintha kényszerből, elhagyatva, és csak az erő-
szaknak engedve tenném ezeket.”

„Ők pedig ezekből semmit nem értenek, és a beszéd őelőlük el vala
rejtve.” Ész, test és vér képtelen megérteni vagy felfogni, hogy mért kel-
lett a Krisztusnak megfeszíttetnie. Hogy pedig Krisztus ezt saját aka-
ratából, szívesen vállalta, azt még kevésbé érti meg. Bizony hatalmas
és csodálatos dolog is az, hogy az ember Fia önként, jószántából ke-
resztre megy értünk, betölteni az írásokat. Titok ez, és az is marad.

A kereszt felé �2�

Jézus, szenvedésedről
Mostan elmélkednem,
Erőt, áldást mennyekből
Lelked adjon nekem.

Jelenj meg most szívemnek
Ama nagy kínodban,
Mellyel voltál lelkemnek
Orvosa holtodban.

Jer orvendjunk 01:Elrendezés 1  2011.03.10.  13:05  Oldal 127



Hétfő

A kereszt
Amennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek.
(1Pt 4,13)

Betegség, szegénység, fájdalom nem nevezhető keresztnek. az a
kereszt, mikor valaki a hitéért szenved. De hol lehet ezt megta-
lálni? nem zárdák boltívei alatt, hanem az evangéliumban és az
önismeretben. akarsz keresztet? ismerd meg magadat és a Krisz-
tus keresztjét. s akkor szíveden megtalálod a keresztet. Ha itt meg
nem találod, a külső mit sem ér. Íme, a kereszt ebben van: „Ha va-
laki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az ő ke-
resztjét mindennap, és kövessen engem.” odáig kell eljutnod, hogy
azt tudd mondani: „Ó, Uram isten, bárcsak méltó volnék rá.”
örülnöd kell néki, mint ahogy egykor a szentek örvendeztek a ke-
reszt alatt.

a kereszt dicsőségét a szívedben kell érezned. Hogy hálát tudj
adni istennek a szenvedésért, mint aki örvendezve kész keresztre,
halálra.

Van-e annál nagyobb csoda, mint örömmel venni a halált,
amelytől mindenki retteg?! ez a kereszt megszenteltetése!

Bár hitemért szenvednem kell,
S gyűlölettel
Illetnek az emberek,
De tudom, és ez nyújt vigaszt,
Hogy mi aggaszt,
Az úgy tetszik Istennek.
Egy kevésig
Talán késik
Az ítélet,
De rossz véget
Érnek, kik bántják lelkem.

�2� Ötvened
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Kedd

tűrd a kereszted…!
Valaki nem hordozza az ő keresztjét, és énutánam nem jő, nem lehet
az én tanítványom. (Lk 14,27)

Bár a keresztet nem azért vállaljuk, mintha ezzel remélnénk üdvö-
zülni, vagy csak a legcsekélyebb érdemet is szerezni, mégis Krisztus
példája szerint szenvednünk kell, hogy hozzá hasonlóvá legyünk.
Mert isten úgy végezte, hogy ne csak higgyünk a megfeszített Krisz-
tusban, hanem vele együtt kell szenvednünk és megfeszíttetnünk
is, ahogy ezt az evangélium számos helyén világosan kijelenti.

ezért hát – másképp nem is lehet – mindenkinek részt kell vál-
lalnia a szent keresztből. pál apostol is azt mondja: „... a magam ré-
széről betöltöm, ami híja van a Krisztus szenvedésének az én tes-
temben.” (Kol 1,24) Mintha azt mondaná az Úr: mivel az ő keresz-
tyénsége még nem teljes, azon kell lennünk, hogy se híja, se hiánya
ne legyen a Krisztus szenvedésének, hanem minden beteljék. Vi-
gyázz hát, hogy a kereszt ki ne maradjon az életedből.

De igazi kereszt legyen, amely csakugyan nyom és fáj. például:
becsületed, javaid, tested és életed jókora veszedelme. Hogy ros-
kasszon, és emberül megérezd. Mert ha nem fáj igazában, akkor
nem is szenvedés.

Minél jobban számítunk rá, annál könnyebb és tűrhetőbb. Mert
így vigasztalhatjuk magunkat: sebaj! Keresztyén akarok lenni,
tehát az én királyom udvarának a színeit kell viselnem. Krisztus
nem hajlandó más köntösbe öltöztetni az ő udvarát. Viselem hát
türelemmel!

A kereszt felé �29

Tűrd kereszted mindhalálig,
Legyen példád Jézusod;
Jobb, ha szemed könnyben ázik,
Mint ha rád nap mosolyog.

Bár nehéz az élet terhe,
Ez tanít, hogy nézz a mennyre,
Véle nyertes lesz szíved,
S boldogít majd szent hited.
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Szerda

A kereszt javunkra van
Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a
te törvényedre. (Zsolt 94,12)

Feltétlenül szükséges, hogy szenvedjünk. nemcsak azért, hogy
isten a maga dicsőséges hatalmát és erejét az ördög ellen megmu-
tathassa, hanem azért is, mert ha lelkünk drága kincsét semmi vesze-
delem nem fenyegetné, akkor biztonságunkban elálmosodnánk.
Mint ahogy sajnos általánosan tapasztalható is: sokan annyira vissza-
élnek a szent evangéliummal, hogy bűnné és gyalázattá teszik azt,
mikor úgy gondolják, hogy az evangélium minden alól felmenti
őket, s nékik többé nem is kell már semmit tenniük, adniuk és
szenvedniük.

az efféle gonoszságot isten csak a kereszttel tudja megtörni.
ezzel kénytelen bennünket gyakoroltatni és sarkallni, hogy hitünk
gyarapodjék, erősödjék, és mindig jobban Krisztuséi legyünk.
amennyire nem lehetünk el étel és ital nélkül, épp oly kevéssé nél-
külözhetjük a próbatételt és a szenvedést is.

ne ijedj hát meg a kereszttől: hiszen sokkal jobb, ha van, mint
ha nincs. elég erős ígéreted van istentől, amellyel magadat vi-
gasztalhasd. Csak így válik az evangélium a mi kereszthordozó
szenvedésünk révén mások számára is láthatóvá.

Mind jó, amit Isten tészen,
Dorgálása nem tesz kárt,
Nem célja, hogy megemésszen,
Bár nyújt keserű pohárt;
Hát eltűröm,
Mert az üröm
Kezéből Istenemnek
Orvosság lesz lelkemnek.

�3� Ötvened
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Csütörtök

vigasztalás kereszt alatt
De én mindenkor veled vagyok. (Zsoltár 73,23)

Ha isten igéjéért háborúság, nyomorúság vagy üldöztetés ér –
mint ahogy ez a szent kereszttel vele jár – vigasztald magadat isten
kegyelmével, ügyedet pedig bátran és nyugodtan bízd isten atyai
jótetszésére. Hiszen annak a kezében vagy, aki azt mondhatta:
„Senki ki nem ragadja őket az én kezemből.” isten ments’ is, hogy
ügyünk a saját kezünkben legyen, mert mi gyalázatosan elveszte-
getnénk azt.

aztán ott van a vigasztaló ige, amely igaz, és nem hazudik:
„Isten a mi oltalmunk és erősségünk.” aki istenben reménykedett,
még sohasem szégyenült meg. Ki benne bízik, nem csalatkozik.
Vagy: „Nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged.” aztán isten
nemde tulajdon Fiát is odaadta értünk. De ha ez így van, akkor
minek a csüggedés, gond és szomorúság?! aki egyetlen Fiát is ér-
tünk adta, hogy’ nézhetné részvétlen a nyomorúságunkat?!

s az isten sokkal erősebb, mint az ördög. ahogy János mondja:
„Nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki e világban van.”

Ha összeroskadunk, Krisztusnak, a királyok Királyának is ve-
lünk kell szenvednie. Már pedig inkább lent Krisztussal, mint fent
az ördöggel.

Az Istennek jótetszése
Lelkemnek nyugodalma;
Hogyha fáj is fenyítése,
Ez szívem bizodalma:
Bár jó napom ma nem látom,
Ha késik is, meglesz mégis,
Atyám meg nem tagadhat.

A kereszt felé �3�
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Péntek

A kereszt: szentség
Mindazok is, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöz-
tetni fognak. (2Tim 3,12)

Tanítjuk, hogy keresztet készakarva senki se szabjon vagy válasszon
magának. Hanem mikor megkapjuk, hordozzuk el türelemmel.
De az is igaz, hogy kereszthordozásunkkal semmi érdemet nem
szerezhetünk. elég róla annyit tudnunk, hogy isten jótetszése ezzel
akar hasonlóvá tenni a Krisztushoz. azt látjuk, hogy akik legtöbbet
dicsekszenek szenvedésükkel, s mindig a keresztjüket emlegetik,
éppen azok tudnak legkevesebbet a keresztről is, meg Krisztusról
is, mert szenvedésüket érdemszerző cselekedetté teszik. atyámfiai!
a kereszt nem ilyesmiért van, és nem is lehet senkit erőszakkal alá-
ja kényszeríteni. Ha nem vagy hajlandó érdek és érdem nélkül
szenvedni, akkor abba is hagyhatod, megtagadván Krisztust. azt
azonban tudd meg, hogy ha nem akarsz szenvedni, a Krisztus di-
csőségében sem lesz részed. Válassz hát e kettő közül: szenvedni
vagy Krisztust megtagadni.

a keresztyén ember szenvedése azért értékesebb mindenki má-
sénál, mert Krisztus a maga szenvedésével megszentelte övéi szen-
vedését is. Így Krisztus szenvedése, az ő szentjeinek minden szen-
vedését tiszta szentséggé tette. Mert minden szenvedésükön rajta
van Krisztus szenvedésének pecsétje. Vegyünk hát minden ke-
resztet szentségnek. Mert valóban az!

�32 Ötvened

Az Istennek jótetszése
Akármit hoz magával,
Hittel veszem, mert vesszeje
Együtt jár irgalmával.

Övé éltem, hát nem féltem,
Legyen, amint akarja;
Ha szenvedek, nem csüggedek,
Megvéd atyai karja.
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Szombat

Békesség a kereszt alatt
Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem
úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti
szívetek, se ne féljen. (Jn 14,27)

Íme, a szentlelket azok kapják, akik szenvedésben és nyomorú-
ságban vergődnek. Mert erre céloz az ige, mikor azt mondja: ne
gondoljátok, hogy olyan békességet adok, mint a világ. a világ azt
tartja békességnek, mikor a rossz eltávozik az embertől. a szegény
például azt hiszi, hogy szegénysége egyúttal békétlenséget is je-
lent. Mindent elkövet hát, hogy megszabaduljon tőle. Mert úgy
gondolja, hogy ha ez sikerül, akkor a gazdagsággal együtt békes-
sége is lesz. Vagy aki a halál küszöbén van, azt hiszi, hogy ha a ha-
lált elűzhetné, akkor békessége volna, és életben maradna. Krisz-
tus azonban ilyen békességet nem ad. nem veszi el, sőt rajtunk
hagyja a rosszat, hogy gyötörjön. neki más a módszere. Újjászül,
és minket szakít el a rossztól, nem pedig a rosszat tőlünk. Teszi ezt
úgy, hogy amikor szenvedésben vergődöl, erőt ad, és te úgy érzed,
mintha rózsaligetben ülnél. a halál közepette életet, a békétlen-
ségben békességet és örömet ajándékoz. azért mondja pál apos-
tol is, hogy ez a békesség minden értelmet felülhalad.

Légy csendes szívvel, légy békével,
Bízzál, ember, az Istenben;
Nála van öröm nagy bőséggel,
Véle boldogulsz mindenben.
Ő minden boldogságok atyja,
A bút örömre fordíthatja:
Légy csendes szívvel!

A kereszt felé �33
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BöJt első hete – invocAvit

kísértés – próBAtétel
Vasárnap

Mt �,�–��

Mert nem oly főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlósá-
gainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hason-
lóan, kivéve a bűnt. (Zsid 4,15)

Mikor az ördög megkísért, szívemet azzal vigasztalom, hitemet
azzal erősítem, hogy ismerem azt, aki az ördögöt legyőzte, és aki
nékem mindenkor segítség és vigasztalás. a hitem tehát legyőzi
az ördögöt. isten éppen azért ad hitet, hogy tudjam: Krisztus le-
győzte értem az ördögöt.

nem félek hát a kísértéstől. Hiszen arra való az, hogy a hitem
megerősödjék, felebarátom pedig az én megkísértetésemben és
győzelmemben vigasztaló példát lásson.

számíthatsz rá, hogy mikor hinni kezdesz, a kísértés sem várat
sokáig magára. a szentlélek nem hagy békén, hanem hamarosan
kísértésbe vet. Miért? Hogy a hitünk alaposan kipróbált legyen.
Mert különben úgy táncoltatna az ördög, mint szél a szalmaszálat.
De isten nehezéket akaszt ránk, s ezzel jól megrögzít, hogy ördög
és ember meglássa rajtunk az ő hatalmát. Így bizonyítja meg isten
a mi gyengeségünkben az ő felséges dicsőségét. ezért taszít bennün-
ket pusztaságokba, elhagyatottságba, ahol semerre segedelmet
nem látunk, sőt úgy érezzük, hogy maga isten is egészen elha-
gyott. Mert ahogy a Krisztussal bánt, úgy bánik velünk is. ez pedig
nem gyerekjáték, hanem félelmetes próbatétel.

Kísértés – próbatétel �3�

Jézus, sebeidnek mélye
Vigasztalja lelkemet,
Minden földi nagy ínségbe’
Ott látom keresztedet.

Ha kísértnek a bajok,
És már bűnre gondolok,
Szenvedésed emlékeztet,
Hogy kerüljek minden vétket.
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Hétfő

A kísértés elkerülhetetlen
Teljes örömnek tartsátok, atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe
estek. Tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez.
(Jak 1,2–3)

Mivel a próbatétel elkerülhetetlen, várjuk készséggel, és fogadjuk
bölcsen, mondván: ez az élet, ki tehet róla?! Volt is, lesz is kísértés
– másképp nem lehet. csak arra segíts, Uram, hogy meg ne in-
gasson, és el ne buktasson.

Felmentést alóla senki sem kaphat. ámde mindenki védekezhet
ellene imádsággal és isten segítségül hívásával. régi könyvben olvas-
suk, hogy egy ifjú szeretett volna megszabadulni bűnös gondola-
taitól. Mire az öreg bölcs így szólt néki: „azt nem akadályozhatod
meg, hogy a madarak fejed fölött fenn a levegőben elröpüljenek,
arról azonban tehetsz, hogy hajadba fészket ne rakjanak.” augusz-
tinusz is azt mondja, hogy a próbatévő kísértést el nem háríthat-
juk, de hogy legyőzzön, azt imádsággal megakadályozhatjuk.

De hát mért engedi isten az embert bűnre csábítani? Hogy meg-
ismerje magát is, meg az istent is. Magát, hogy semmit sem tud,
csak vétkezni. istent, hogy kegyelme erősebb mindennél. Hogy
így megtanulja megvetni magát, s dicsérni az isten kegyelmét.

Kérjed az Istent híven,
Buzgó szent imával,
Hogy kegyesen ő vigyen
A veszélyen által!
Istened
Ha veled:
Az ösvényen ő visz,
S oltalmával őriz.

�3� Böjt első hete
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Kedd

fegyverünk
Ekkor monda néki Jézus: Eredj el, Sátán, mert meg van írva: az
Urat, a te lstenedet imádd, és csak neki szolgálj. (Mt 4,10)

Két fegyverünk van, amelytől reszketve fut az ördög: az ige és az
imádság. szorgalmasan hallgatni, tanulni s gyakorolni isten igéjét,
hogy belőle okuljunk, vigasztalódjunk és erősödjünk. aztán mi-
kor kísértés ér, a szívet ugyanazzal az igével istenhez emelni, hogy
segedelméért kiáltsunk. e kettő közül egyik mindig útban legyen,
hogy meg ne szakadjon a beszélgetés isten és ember közt. Vagy ő
beszéljen hozzánk, s mi csendben ülve hallgassuk, vagy mi beszél-
jünk hozzá, s ő hallgasson minket, amint eléje visszük könyörgé-
sünket.

akármelyik történjék, az ördög nem bírja ki, s megfutamodik.
Vértezzük hát fel magunkat mindkettővel. a szívünk mindig is-
tenre nézzen, igéjét megtartsa, s szüntelen fohászkodással örök
Miatyánkot imádkozzék. Hogy kitanít aztán végül is a sok kísér-
tés! Hiszen mivel örökösen szorongat az ördög, világ és test, szün-
telenül talpon kell állni, vigyázni s figyelni, honnan támad az el-
lenség, aki szintén nem alszik, se nem henyél pillanatra sem.

Isteni evangélium,
Te magas égi hatalom,
Kire erőd fuvalma száll,
A vészben rendületlen áll.

Kísértés – próbatétel �39

Jer orvendjunk 01:Elrendezés 1  2011.03.10.  13:05  Oldal 139



Szerda

A legnehezebb kísértés
Körülvettek engem a halál kötelei, és a pokol szorongattatásai tá-
madtak meg engem; nyomorúságba és ínségbe jutottam. És az
Úrnak nevét segítségül hívám: Kérlek, Uram, szabadítsd meg az én
lelkemet. (Zsoltár 116,3–4)

Mikor az isten hittel ajándékoz meg, melyben mi azzal a szilárd bi-
zodalommal járhatunk, hogy istenünk a Krisztusban kegyelmes
Isten, akkor valóságos paradicsomban vagyunk. ámde egészen
váratlanul úgy fordulhat, hogy isten elejt, s mi úgy érezzük, mintha
a Krisztust akarná szívünkből kitépni. Úgy elővesz, hogy semmi vi-
gasztalásunk nincs benne, sőt, az ördög csupa rémítőt hitet el ró-
la. Lelkünk szepegve érzi, hogy elvesztette istenét, s nincs egyebe,
csak a merő kegyvesztett harag, melyet a bűneivel érdemelt.

sőt, ha semmiféle nyilvánvaló bűnről nem tud is, az ördög
abból is bűnt tud csinálni, ami nem bűn, hogy ezzel zaklassa és
aggassza a szívet: talán-talán nem is szeret az isten, s még a Krisz-
tust is sajnálja tőled.

ez éppen a legsúlyosabb próbatétel és szenvedés, mellyel isten
némelykor üstökön ragadja és gyakorolja az ő szentjeit. ilyenkor
úgy érezzük, hogy isten teljesen megvonta kegyelmét, és nem is
akar többé magáénak. akármerre nézünk, csak rettentő haragot
látunk. ezt a legfelső próbatételt azonban nem kapja mindenki, s
csak az érti meg, aki benne van. ekkora ütleget csak az erős lelkek
kapnak, és bírnak ki.

Néha úgy tetszik nekünk,
Elhagyott jó Istenünk;
De szívemben él a hit:
Végre mégis megsegít.

��� Böjt első hete
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Csütörtök

A mi diadalmunk: krisztus
Hála az Istennek, aki a diadalmat adja nékünk a mi Urunk Jézus
Krisztus által. (1Kor 15,57)

Kísértése harcában, mikor a törvény nekitámad, s vádaskodva sze-
mére hányja, hogy ezt meg ezt követte el, ilyen meg olyan bűnös
és halálra méltó, feleljen a keresztyén ember magát vigasztalva így:
igen, sajnos, ez mind igaz. Bűnös vagyok, s bizony megérdemlem
a halált. ennyiben tökéletesen igazad van. És megsem kárhoztat-
hatsz, se el nem pusztíthatsz. nem engedi az én Uram, a Krisztus,
akit te ártatlanul vádoltál és öltél meg. De ugye emlékszel, hogy
amikor nekirontottál, megégetted magadat, s ezzel elvesztetted
minden hozzám való jogodat?! Mert Krisztus nem magáért,
hanem értem hordozta s győzte le a bűnt, meg a halált. ezért nem
ismerem el, hogy jogod volna vádolni. inkább nékem van jogom
téged vádolni azzal, hogy jogtalanul támadsz, hiszen nemcsak
engem vagy kénytelen békén hagyni, hanem temagadat is régen
elítélt és legyőzött a Krisztus. Én többé nem az vagyok, akit te ke-
resel, emberfia, hanem isten fia. Mert én a Krisztus vérében és
győzelmére keresztelkedtem meg, s palástom az ő kegyelme.

Íme, így kell a keresztyénnek magát Krisztus győzelmével fel-
vérteznie, hogy visszaverhesse vele az ördögöt.

Ha bűn vádol engemet,
S kétség mardossa szívemet,
Te légy nekem közbenjáróm,
Kegyes bírám és megváltóm.

Kísértés – próbatétel ���
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Péntek

nézz Jézusra!
Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, Jézusra, aki az előtte
levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett. (Zsid
12,2)

Minden kísértésben Jézus legyen példaképed. reá nézz, s kövesd
szívesen. Mert ő bátran ment át minden szenvedésen. Hozzá kö-
nyörögj: adjon Lelket és bátorságot, hogy te is megtanulhass erős
lenni a gyengeségben, s megállni a nemszeretem napokban. Krisz-
tus tehát nemcsak példaképünk, hanem bátorságát is belénk oltja,
hogy mi is tudjunk tűrni. Jöjjön akármi, szenvedés, gyalázat, ne fe-
ledd, hogy Krisztus, a mi királyunk ugyanazt szenvedte, s győzött
vitézül. Éppen ezért könyörögjünk is hozzá férfiasságért, hogy
erősek tudjunk lenni, meggyőzvén a halált is.

pál apostol is így állítja elénk minden levelében a Krisztust. elő-
ször példaképül, akit követnünk kell, azután mint aki ehhez az ő
Lelkét és bátorságát adja. És ez a helyes keresztyén tanítás.

Így használd fel a szenvedést. arra való az, hogy megtapasztald
Krisztust. Mert nem ismeri az Jézust, aki még nem szenvedett vele.

rajta hát – vele!

Csak őt, csak őt hívd segítségül,
Mikor szorongat ínséged.
Ne félj, ő nem hagy vigasz nélkül,
Bár minden elhagyott téged.
Ő adhat, ád is oltalmat,
Ne csüggedjen bizodalmad!

��2 Böjt első hete
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Szombat

A csodálatos „igen”
Az pedig monda: Úgy van, Uram; de hiszen az ebek is esznek a mor-
zsalékokból, amik az ő uraknak asztaláról aláhullanak. Ekkor fe-
lelvén Jézus monda néki: oh, asszony, nagy a te hited! Legyen néked
a te akaratod szerint. (Mt 15,27–28)

ez aztán nagyszerű! ez az asszony szaván fogja Jézust. az Úr ku-
tyához hasonlítja, és ő nem tiltakozik. nem is kér többet, mint hogy
az lehessen, aminek az Úr ítélte. s lám, Krisztus meg van fogva. a
kutyának igenis dobnak morzsát az asztal alá: ez az övé. ezért meg
is enyhül Krisztus szíve, és engedi, hogy az asszony most immár ne
kutya legyen, hanem izrael gyermeke. Mindez pedig a mi vigasz-
talásunkra és okulásunkra való. Tudnunk kell, hogy isten sokszor
mélyen elrejti kegyelmét előlünk. ezért hát ne a saját érzéseink és
elgondolásaink szerint vélekedjünk róla, hanem csakis az ő igéje
szerint. Mert hiszen, lám, mikor Krisztus egészen könyörtelennek
mutatkozik, akkor se mondta ki még az utolsó szót. Mintha
„nem”-et mondana, pedig mégsem az, hanem függőben hagyja.

Így viselkedj hát a próbatételben. Mikor csupa „nem” hangzik
feléd, dugd be a füledet, és a „nem” alatt s fölött isten igéjére tá-
maszkodó szilárd hittel ragadd meg a mélységes, titokzatos „igen”-t
kitartóan, mint ez az asszony. adj igazat az Úrnak, s bízz mindent
reá. akkor nyertél, és szaván fogtad őt.

Az Istennek jótetszésén
Megnyugszom csendes szívvel;
Miért is keseregnék én,
Jól tudja, hogy mit mível.
Ha rám árad a bú s bánat,
Csak hitemet próbálja;
De nem hagy el, sőt felemel,
Ha hív leszek hozzája.

Kísértés – próbatétel ��3
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BöJt Második hete – reMiniscere

engedelMes volt MindhAlálig
Vasárnap

fil 2,�–��

Monda nékik Jézus: Az én eledelem az, hogy annak akaratját csele-
kedjem, aki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzem. (Jn 4,34)

isten akarata, amelyet Krisztus betöltött, nem egyéb, mint a Krisztus
engedelmessége. ahogyan pál mondja: engedelmes lett értünk.
ebben van mindnyájunk megigazulása is: „…egynek engedelmes-
sége által sokan igazakká lesznek.”

„Megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a kereszt-
fának haláláig.”

Mindezt nem azért teszi, mintha méltók volnánk rá, vagy meg-
szolgáltuk volna. ily felséges valaki ilyetén szolgálatára ugyan ki
volna méltó?! Hanem azért teszi, hogy engedelmeskedjék az atyá-
nak. pál apostol itt szinte egyetlen szóval feltárja az eget, bevisz
oda, hogy beletekinthessünk isten felségének mélyeibe, s meglát-
hassuk atyai szíve kibeszélhetetlenül kegyelmes akaratát, irántunk
való szeretetét, s hogy érezhessük, miként végezte el isten jótet-
szése öröktől fogva mindazt, amit Krisztus, a Dicsőséges értünk
cselekedjék, s meg is cselekedett.

Kinek ne olvadoznék szíve az örömtől? Ki az, aki nem akarna
szeretni, dicséretet mondani és hálát adni? Ki az, aki kész ne volna
az egész világ szolgája lenni, sőt, a semminél is szívesen kevesebbé
és semmibbé válni, mikor látja, hogy mily drágának ítélt minket
maga az isten, aki atyai akaratát szent Fia engedelmességén oly
gazdagon kiárasztotta és megbizonyította.

��� Böjt második hete

Krisztus ártatlan Bárány,
Ki miértünk megholtál.
A keresztfa oltárán
Nagy engedelmes voltál.

Viselvén bűneinket,
Megváltottál minket.
Irgalmazz nékünk,
Oh, Jézus, oh, Jézus.
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Hétfő

Mindazáltal ne úgy legyen…
Legyen meg a te akaratod. (Mt 6,10)

alig van nehezebb, mint saját akaratunkról letéve, mindent isten-
re hagyni. ez mutatja, hogy milyen felséges és szükséges imádság
a Miatyánk harmadik kérése, s mennyire teljes komolysággal és
teljes szívvel kell azt imádkoznunk. Mert bizony igen nagy dolog
megöldökölni a mi akaratunkat, hogy egyedül isten akarata le-
gyen. Bűnvallomás ez arról, hogy te nem tudod véghezvinni isten
akaratát, és könyörgés azért, hogy isten kegyelme bocsássa meg
tehetetlenségedet, s adjon erőt megcselekvésére. Hogy isten aka-
rata megtörténjék, a mi akaratunknak meg kell törnie. Mert e
kettő egymás ellen van.

Figyeld meg Krisztust a Gecsemáné-kertben. Könyörög meny-
nyei atyjához, hogy vegye el tőle a keserű poharat, és mégis azt
mondja: „Mindazáltal ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen.”
Ha Krisztus akaratának, amely pedig minden bizonnyal minden-
kor a legeslegjobb volt, félre kellett állnia, hogy isten akarata le-
gyen meg, hogyan akarnánk kevélykedni mi a saját akaratunkkal,
amely pedig sohasem ment a gonoszságtól, és egyébre sem érde-
mes, mint hogy gátba ütközzék.

Te szent akaratod legyen
E földön, miként mennyekben.
Ha szenvedünk, türelmet adj,
Jó s balsorsban velünk maradj,
Irtsd ki a rossz indulatot,
Mely megszegi akaratod.

Engedelmes volt mindhalálig ���
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Kedd

így imádkozzatok!
Ez az a bizodalom, amellyel őhozzá vagyunk, hogy ha kérünk va-
lamit az ő akarata szerint, meghallgat minket. (Jn 5,14)

ideigvaló, testi javakért is könyöröghetünk. De teljesen istenre kell
hagynunk, hogy megadja-e azokat vagy sem. Mert – mint pál is
mondja – mi nem tudunk kérni, ahogy kellene. sokszor például
arra van szükségünk, hogy isten rajtunk hagyja a keresztet és
szenvedést. s mivel egyedül ő tudja, hogy mi szükséges, és mi válik
javunkra, akaratát a miénk elé kell helyeznünk, és béketűrésben
mutatni meg engedelmességünket.

Mikor azonban nem testi, hanem örökkévaló javakról van szó,
teszem, hogy isten minket igéjében megtartson, megszenteljen,
bűneinket megbocsássa, nékünk szentlelket és örök életet aján-
dékozzon, itt egészen nyilvánvaló és bizonyos az isten akarata.
Akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Akarja, hogy minden
ember megismerje bűnét, s higgye a Krisztusban bűnei bocsána-
tát. Mikor tehát ilyeneket kérünk, akkor nem kell utánatennünk,
hogy mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint
te. Mert hiszen tudjuk, hisszük, hogy ő ezeket készségesen, és
minden bizonnyal adni akarja. e tekintetben igéje egészen világos,
és akarata nyilvánvaló.

Egyet kérek főképpen,
Hogy szent országodat
Kereshessem én először,
Mint legfőbb javamat.

��� Böjt második hete
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Szerda

több engedelmességet!
Tegyen készségessé titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő aka-
ratát, azt munkálván tibennetek, ami kedves őelőtte a Jézus Krisz-
tus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Ámen. (Zsid 13,21)

Ha egy világot szeretnél, és tudnál is megtéríteni, halottakat tá-
masztani, mindenkit égbe vinni, s egyéb csodát tenni, még ezt se
akard, hanem akaratodat istené mögött megalázva mondd: „Én
jó istenem, ezt meg ezt én jónak látom. De csak akkor legyen meg,
ha néked is úgy tetszik. Ha te nem akarod, hátra vele!”

isten az ilyen „jó” akaratot akárhányszor valóban meg is töri az
ő szentjeiben, nehogy a jó látszat alatt álnok hamissággal a „go-
nosz” akarat lopakodjék be. s azt is meg akarja ezzel mutatni, hogy
a mi akaratunk, akármilyen jó is, nyomorult, hitvány az övéhez
képest. a kevésbé „jó” akaratnak pedig hogyne kellene engedni, s
alázatosan félreállni az isten kimondhatatlanul jó akarata elől.
aztán azért is korlátozni kell istennek a mi „jó” akaratunkat, hogy
megjobbítsa azt. Bizonyos is, hogy isten azért vet gátat néha a „jó”
akaratnak, hogy az még jobb legyen. Jobb pedig akkor lesz, ha alá-
zatosan egyre jobban isten gátló akaratához igazodik, míg végül
teljesen szabad, „akaratnélküli”, istenre hagyatkozó lesz, s tudni
sem akar egyébről, mint várni az isten akaratát.

Mind jó, amit Isten tészen,
Szava meg nem csal soha!
Megfogadta, velem lészen,
S nem hagy el, mint mostoha;
Sőt kegyelme,
Nagy szerelme
Intézi dolgaimat,
Csak ráhagyom magamat.

Engedelmes volt mindhalálig ���
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Csütörtök

értünk volt engedelmes
Ámbár Isten Fia volt, megtanulta azokból, amiket szenvedett az en-
gedelmességet; és tökéletességre jutván, örök idvesség szerzője lett
mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek. (Zsid 5,8–9)

De nagyon is szeretett minket a Krisztus! Ha nem szeretett volna,
nem szállt volna alá az égből. az atya parancsából szerette ennyire
a bűnöst. isten ezzel azt akarja, hogy az emberré lett Krisztust mi
is viszontszeressük, nem felejtvén, hogy mindezt az isten jótet-
szésének parancsából cselekedte. Másképp irtózatos a Krisztusra
gondolni. Hiszen az atyáé a hatalom, a Fiúé a bölcsesség, a szent-
léleké a kegyelem, s mi ezeket sohasem nyerhetnénk meg, hanem
kétségbe kellene esnünk a szentháromság színe előtt.

Ha azonban tudjuk, hogy Krisztus az égből alászállt, s az atya
iránti engedelmességből a bűnöst szerette, szilárd reménység tá-
mad a szívünkben, s bátran színe elé járulunk, tudván, hogy Krisz-
tus az isten levele, valóságos aranykönyv, amelyben tulajdon sze-
münkkel olvashatjuk az atya akaratát.

Így lehetetlen, hogy félelmet és kétséget érezzünk lelkünkben,
hiszen a Krisztusban örömöt és békességet nyertünk. istennél
nincs más, csak kegyelem, amellyel táplál, hordoz és megtart. Le-
gyen is övé minden dicséret s dicsőség. Most már örömmel kö-
vetjük Krisztust.

Íme ezért szerette Krisztus a bűnöst. isten így rendelte.

Üdvözítőnk dicsértessél,
Ki értünk halált szenvedtél.
És mint áldozati bárány,
Megváltottál véred árán.

��� Böjt második hete
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Péntek

hogy beteljesedjék az írás
Avagy azt gondolod-é, hogy nem kérhetném most az én Atyámat,
hogy adjon ide mellém többet tizenkét sereg angyalnál? De mi mó-
don teljesednének be az Írások, hogy így kell lenni? (Mt 26,53–54)

egyetlen angyal is elég lett volna, hogy megvédje Krisztust a zsidók
dühétől. Jézus meg azt mondja, hogy tizenkét sereg angyala is le-
hetne. ez pedig több mint hetvenezer angyal. Holott egy is elég lett
volna, hogy megvédje Krisztust akár az egész világgal szemben.

De Jézus így szól: „Tedd hüvelyébe szablyádat. Mi módon telje-
sednek be akkor az Írások?” Mintha mondaná: Ha mindezeket el
nem szenvedem, akkor nem teljesednék be az Írás. annak pedig
be kell teljesednie. nos hát, ezért kell ennek így lenni. Lám, tehát
ez az oka Krisztus szenvedésének. nem mintha kényszerből kel-
lett volna szenvednie, vagy mert az isten nem talált más utat di-
csőségének véghezvitelére. Hanem, hogy az isten igaznak talál-
tassék, s megtartsa igéjét, amelyet prófétái által szólott. isten akarta
így – jótetszéséből. Bár másként is tehetett volna, de nem akart.

Oh, mily nagy csudadolog ez!
Isten fiának nem kedvez;
Álnokságunkért őt veri,
És ő békén elszenvedi.

Engedelmes volt mindhalálig ��9
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Szombat

példát adott
Hiszen a Krisztus is szenvedett érettetek, néktek példát hagyván,
hogy az ő nyomdokait kövessétek. (1Pt 2,21)

Ha szíved a Krisztusban megerősödött, s a bűn ellenségévé vált –
szeretetből, nem pedig büntetéstől való félelemből –, akkor immár
a Krisztus szenvedését tekintsd példaképnek is. Ha fájdalom vagy
betegség nehezedik rád, gondolj arra, hogy milyen elenyésző sem-
miség ez Krisztus töviskoronájához és szegeihez képest. Ha olyas-
mit kell tenned, vagy eltűrnöd, ami ellenedre van, gondolj arra,
hogy hurcolták ide-oda az elfogott és megkötözött Krisztust. Ha
kevélység kísért, lásd meg, hogyan csúfolták ki, és vetették latrok-
kal egy sorba Uradat. Ha tisztátalan vágy akar megejteni, gondold
meg, mint korbácsolták össze, és verték át Krisztus gyenge testét.
Ha gyűlölet s irigység szorongat, vagy bosszúra vágyol, ne feledd,
hogy könyörgött könnyek között érted s minden ellenségéért
Krisztus, akinek pedig elég oka lett volna a bosszúra. Valahányszor
testi-lelki baj és nyomorúság keserít, így erősítsd a szívedet: ej hát,
mért ne tűrnék el egy kevés szenvedést, mikor az én Uram a Ge-
csemáné-kertben gyötrődő kínjában vért verejtékezett? Lusta és
gyalázatos szolga az, aki heverni szeretne, mikor Ura haláltusát
vív.

Add látnom sebeidet,
Kínos fájdalmidat,
Megverettetésedet,
Gyaláztatásidat,
Csúf töviskoronádat
S más szenvedésedet,
Megváltó nagy munkádat
S minden érdemedet.

��� Böjt második hete
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BöJt hArMAdik hete – oculi

szolgálni Jött
Vasárnap

Jn �3,�–�

Tudván Jézus, hogy az Atya mindent hatalmába adott néki, és hogy
ő az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkele a vacsorától, leveté a
felső ruháját; és egy kendőt vévén, körülköté magát. Azután vizet
tölte a medencébe, és kezdé mosni a tanítványok lábait, és megtör-
leni a kendővel, amellyel körül vala kötve. (Jn 13,3–5)

ezzel a hatalmas igével mutatja meg János, hogy milyen gondola-
tok töltötték el Jézust, mielőtt tanítványai lábát megmosta. nem
szenvedéséire gondolt szomorkodva – pedig hamarosan erre kerül
majd a sor –, hanem dicsőségére gondolt, amelyben öröktől fogva
volt az atyánál, s amelybe most embersége után visszatér örökre.
nem lett volna csoda, ha e felséges gondolatok egészen elvonták
volna figyelmét az emberekről.

Krisztus azonban éppen e dicsőséges gondolatok közepette egy-
szer csak felkel az asztaltól, leteszi felsőruháját, kötényt köt, vizet
tölt, s elkezdi mosni, aztán megtörölni tanítványai lábát.

Krisztus gondolatai és cselekedete között nincs itt sem ellentét.
a gondolata ez: isten vagyok, mindenek Ura. az ördög érzi, hogy
ideje fogy, azért tombol teljes erejéből. Holnap ilyenkor már min-
den ellenségemmel együtt lábamnál hever, s békét hagy az én ke-
resztyéneimnek. s mit tesz az Úr? olyasmit, ami szolgák és cse-
lédleányok teendője szokott lenni: megmossa tanítványai lábát.

e példájával arra akar tanítani, hogy kegyelmi ajándékainkkal
mi se gőgünket és nagyravágyásunkat, hanem felebarátaink leg-
javát szolgáljuk.

Szolgálni jött ���

Mindezekből, oh, mit értsünk,
Szíveinkbe vajh’ mit véssünk?
Isten, Isten

Végtelen kegyelmét;
Hozzánk, hozzánk
Csuda nagy szerelmét.
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Hétfő

szolgánk lett
Az embernek Fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem
hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. (Mt 20,28)

szorítsd szívedre ezt az igét! nincs annál nagyobb szolgálat, mint
mikor az isten Fia bűnhordozó szolgája lett minden embernek,
ha még oly nyomorult és megvetett is az illető. Milyen világra-
szóló nagy eset volna az, ha egy nagy király fia elmenne a koldus
kunyhójába, ápolná betegségében, kimosná a szennyből, s elvé-
gezne mindent, amit különben a koldusnak kellene megtennie.
nemde nagy megalázkodás volna?! az emberek szemmeresztve,
szájtátva hallgatnák, és nem győznének róla eleget beszélni.

amit a Krisztus tett, méltó arra, hogy mindig róla énekeljünk,
prédikáljunk és beszéljünk, s érte viszontszeressük. Mert kibe-
szélhetetlenül nagy dolog az, mikor Isten Fia szolgám lesz, aki any-
nyira megalázkodik, hogy bűnömet is, sőt az egész világ bűnét és
halálát vállára veszi, s hordozza, nékem pedig ezt mondja: Te
immár nem vagy bűnös, hanem én lépek helyedbe. Bűnöd az
enyém. Bűnben lehet az egész világ, te azonban nem, mert rajtam
minden bűnöd.

Ki tudná ezt felfogni?!

Ily nagy büntetést, oh, ki nem csudálna:
A juhokért a pásztor megy halálba;
Nagy adósságát, ím, a bűnös szolga
Urára rótta.

��2 Böjt harmadik hete
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Kedd

valóságos isten – valóságos ember
Aki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak
azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíté, szolgai
formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén. (Fil 2,6–7)

nekünk mindenekelőtt is olyan Megváltóra van szükségünk, aki
e világ urának, az ördögnek hatalmából, valamint a bűnből és ha-
lálból ki tud menteni. Tehát, aki valóságos, örök isten, s aki min-
den benne hívőt megigazít és üdvözít. Mert ha Krisztus nem több
s nem feljebbvaló, mint Mózes, illés, Ézsaiás vagy Keresztelő János,
akkor nem Megváltónk. De ha a vérét értünk, mint Isten Fia ontja,
hogy megváltván bűneinkből megtisztítson, s mi benne való hi-
tünket tarthatjuk oda az ördög orra alá, valahányszor bűneinkért
rettegtet és gyötör, akkor az ördögnek egykettőre pusztulnia kell,
hogy békén hagyjon.

Továbbá olyan Megváltóra van szükségünk, aki húsunkból-vé-
rünkből való testvérünk is. aki a bűnt kivéve mindenekben ha-
sonlatos lett hozzánk. ez az, amiről gyermeki hittel zengedezünk
is, vallást teszünk és prédikálunk, hogy ím, örvendező szívvel
mondhatom: Hiszek a Jézus Krisztusban, isten egyszülött Fiában,
aki az atya jobbján ül, érdekemben közben jár, s aki mégis az én
húsom-vérem, sőt testvérem. Mert értünk emberekért, a mi üd-
vösségünkért szállt alá a mennyből, értünk lett emberré, s a mi
bűneinkért halt meg.

Magát megüresítette
Nagy dicsőségétül,
A szolgaformát felvette,
Születvén szegényül.

Szolgálni jött ��3
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Szerda

A bűn szolgasága
Aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e je-
lenvaló gonosz világból, az Istennek és a mi Atyánknak akarata sze-
rint. (Gal 1,4)

Ha ezt az igét komolyan a szívedre veszed, akkor a „bűn” szóból
bizonnyal kiérzed az isten örök haragját és az ördög minden po-
kolravaló, undok hatalmát. Mert, hogy az ördög annyi tenger nyo-
morúságot okoz, s egy pillanatig sem hagy nyugtot, hanem szün-
telenül fenyeget, annak mind a bűn az oka. Bizony nem olyan ki-
csiség ez, ahogy a vak és elbizakodott értelem álmodozva képzeli.

ez az ige tehát a leghatározottabban kijelenti, hogy minden
ember a bűn rabja, sőt – mint pál másutt mondja –, bűn alá re-
kesztett, eladott rabszolga. Továbbá, hogy a bűn hatalmas, ke-
gyetlen zsarnoka minden embernek. a legelőkelőbb, legbölcsebb
és legtehetősebb sem állhat ellene. sőt, ha széles e világ minden
embere összefogna is, minden erejükkel se tudnák e zsarnokot le-
győzni, hanem tűrniük kellene, hogy fojtogassa és eméssze őket.
e kegyetlen, legyőzhetetlen ellenséget egyedül a Krisztus tudja
megfékezni. De neki is sokba, az életébe került.

Tudom, magamban erőm arra nincsen,
Hogy szívemben a gonoszt megfeszítsem,
Erősségem te légy s a te Szentlelked,
Te adj kegyelmet.

��� Böjt harmadik hete
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Csütörtök

elégtétel
Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az ő
szerelmes Fiának országába; kiben van a mi váltságunk az ő vére
által, bűneinknek bocsánata. (Kol 1,13–14)

Mivel a bűn felett elhangzott a kárhoztatás örök, megmásíthatatlan
ítélete – isten ugyanis sohasem békülhet meg a bűnnel, s így vele
szemben való haragja is visszavonhatatlan –, ezért a megváltás
nem történhetett meg másképp, csak úgy, hogy valaki megfizetett
és eleget tett a bűnért úgy, hogy a haragot magára véve kiegyen-
líti a nagy tartozást. Teremtmény erre képtelen volt. nem maradt
más megoldás, isten egyszülött Fiának kellett érettünk helytállni,
hogy emberré lévén isten félelmetes, örök haragját magára vegye,
s érte tulajdon testét és vérét áldozatul adja.

irántunk való szeretetének mérhetetlen irgalmasságából ezt
meg is cselekedte, s a halálos harag ítéletét elvállalta. e megfizető
áldozat oly drága istennek – hiszen egyetlen szerelmes Fia hozta,
ki maga is isten –, hogy kiengesztelődve bűnbocsátó kegyelmébe
fogad mindenkit, aki Fiában hisz. Mi tehát csak élvezői vagyunk
Krisztus érettünk megfizető drága érdemének, amelyet megmér-
hetetlen és kibeszélhetetlen szeretetből ő szerzett meg nekünk
ajándékul, hogy egyikünk se dicsekedhessék magával, hanem tel-
jes örömmel néki adjon örök hálát, aki ekkora árat sem sajnált,
hogy minket, elveszett és elkárhozott bűnösöket megváltson.

Isten haragja volt rajtunk,
Vakon vesztünkbe rohantunk;
Jézus lett értünk áldozat,
S ím, üdvre vált a kárhozat.

Szolgálni jött ���
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Péntek

A kegyelem jelképe
Csinála azért Mózes rézkígyót, és feltűzé azt póznára. És lőn, hogy
ha a kígyó valakit megmar vala, és az feltekinte a rézkígyóra, élet-
ben marada. (4Móz 21,9)

csak a Krisztus halálára nézz, és életet találsz. a bűnt ne a bűnösök-
ben, a magad lelkiismeretében vagy a megátalkodott kárhozókban
szemléld. el vagy veszve, ha ezt teszed. a bűnt csakis a kegyelem
jelképében kell nézned, s ugyanezt a képet minden erővel a szí-
vedbe vésned.

a kegyelemnek ez a jelképe pedig nem más, mint a keresztre fe-
szített Krisztus. Mert kegyelem az, hogy a keresztre feszített Krisztus
bűnödet leveszi rólad, s magára véve hordozza érted, sőt megöli
azt. a kegyelem jelképére nézni, s azt a szívünkbe vésni azt jelenti,
hogy mi ezt kételkedés nélkül, szilárdan hisszük.

Íme, a bűn többé nem bűn, mert megkötözve elnyeletett a
Krisztusban. Krisztus tehát az élet és kegyelem képmása – vigasz-
talás a halál és bűn képmása ellen.

Jézus, megsebesítettél,
Én bűnömért te szenvedtél!
Hadd gyógyuljak te sebeddel,
Sok nagy bűneimet vedd el!

��� Böjt harmadik hete
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Szombat

utána
Emlékezzetek meg ama beszédekről, amelyeket én mondtam néktek.
Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is ül-
döznek majd. (Jn 15,20)

a szolga vállalja szívesen a szenvedést! Mivel Ura, a Krisztus annyi
mindent tett érette, így kell gondolkodnia: az én Uram szolgált
engem, holott nem volt vele köteles, testét-életét értem adta, mért
ne szolgálnék én is viszont néki?! egészen tiszta volt, és bűntelen,
s milyen mélyre alázkodott mégis, mikor értem vérét ontotta, és
meghalt, hogy bűnömért megfizessen. Mért ne szenvednék hát én
is valamit, ha néki úgy tetszik? Hiszen kőből van az, aki ezen meg
nem indul!a szolga ne restelljen Ura nyomdokán járni.

ezért mondja péter apostol: „Mert arra hívattatok el; hiszen
Krisztus is szenvedett érettetek, néktek példát hagyván, hogy az ő
nyomdokait kövessétek.” Ha Krisztus követője akarsz lenni, ne pa-
naszkodj, és ne perlekedj, mikor méltatlanság esik rajtad, hanem tűrd
el örömmel. Hiszen a Krisztus mindezt ártatlanul szenvedte el.

Ha a világ fájdalmat okoz, ne zúgolódj türelmetlen, hanem adj
hálát istennek, aki méltóvá tett, hogy hasonló légy a Krisztushoz.

Jobb szeretnem, jobb szenvednem
Mindhalálig teveled,
Mint vigadnom, örvendeznem,
Áldott Jézus, nélküled.
E hívságos szép világ
Csak eltűnő jókat ád;
Te vagy, Isten, erősségem –
Keresztfán én üdvösségem.

Szolgálni jött ���
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BöJt negyedik hete – lAetAre

krisztus áldozAtA
Vasárnap

róm �,�–��

Az Isten pedig a mihozzánk való szerelmét abban mutatta meg,
hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. (Róm 5,8)

Feláldozta magát a keresztfán – bűnössé és átokká lett. Így hát ő
az, aki megváltott bűntől, haláltól. Két lator közt függ a keresztfán,
s közéjük számlálva hal gyalázatos halállal. Mindezt az egész em-
beri nem javára teszi, hogy megváltsa az örök átoktól. az Úr Jézus
tehát egyrészt a világ legnagyobb és egyetlen „bűnöse”, mert hi-
szen mindnyájunk bűne rajta van, másrészt pedig az egyetlen igaz
és szent, mert hiszen senki sem lehet isten előtt igaz és szent,
hanem csak őáltala.

aki hiszi, hogy bűnét és az egész világét a mi áldott Urunk hor-
dozza, s hogy Megváltónk azért engedte magát megkeresztelni,
keresztre szegezni, drága vérét azért ontotta, hogy mint egyetlen
bűnbak és vezeklő minden bűnünkből megtisztítson, megigazít-
son és üdvözítsen: azé a bűnök bocsánata, az örök élet, s övé lesz
a Krisztus keresztsége, keresztje és vére.

Hittel nézek keresztfádra,
Üdvözítő Jézusom,
Értem mentél Golgotára,
Hogy lelkem mennybe jusson;
Keresztfán hangzott mondásid,
Mint utolsó tanításid,
Bármeddig tart életem,
Soha el nem feledem.

��� Böjt negyedik hete
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Hétfő

A gecsemáné
Ki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esdeklésekkel, erős ki-
áltás és könnyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadí-
tani őt a halálból, és meghallgattatott az ő istenfélelméért. (Zsid 5,7)

Mért is kellett az isten Fiának, az én Uram Krisztusomnak így
gyötrődni?!

azért könyörög, hogy távozzék el tőle a pohár. Miféle „pohár”?
a kereszt keserves halála. De hát miért kell elszenvednie? Hiszen
bűntelen volt és igaz. a világ bűnéért, melyet isten a vállára ra-
kott. ez nyomja és gyötri.

De ha isten az én bűnömet Krisztusra helyezte – aminthogy
Keresztelő János ezért mondja isten Bárányának, aki elveszi a világ
bűneit –, akkor én nemde megszabadultam a bűnömtől?! akkor
többé nincs kárhoztatásom. igaz – sajnos –, bűnös vagyok, rémít
a bűn, ezt ugyancsak érzem. szüntelenül csüggedezik a szívem;
reszketve félek isten kemény ítéletétől. És még sincs kárhoztatá-
som. nézem a Krisztust, ahogy reszket a Gecsemáné-kertben. oly
iszonyatos a gyötrődése, hogy vért verejtékezik. ide juttatta az én
bűnöm, amely rajta van. ott is hagyom hát, s bizonyosan tudom,
hogy akármikor kerülök is ítéletre, isten nem talál rajtam bűnt.

Lám, így szolgál neked vigasztalásodra még a Gecsemáne is.
Hogy bizonyosan tudhassad: Krisztus magára vette bűnödet, és
megfizetett azért. Ha pedig bűnöd a Krisztuson van, akkor jó he-
lyen van. nyugodt lehetsz!

Krisztus áldozata ��9

Ha bűnöm miatt rettent
Kárhozat gyötrelme,
Jézus, érdemed megment,
S nem árthat sérelme.

Szenvedésed lelkemet
Méltán megnyugtatja;
Akit Isten így szeret,
Azt el nem hagyhatja.
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Kedd

Miattam, helyettem, érettem
Betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá. (Ézs 53,4)

Milyen világos és hatalmas ige ez! Krisztus szenvedését a mi be-
tegségünk és fájdalmunk okozza. amit nekünk kellett volna
örökké hordoznunk, azt ő hordozza. a fájdalom, amit mi érde-
meltünk, hogy örök halállal haljunk, étlen-szomjan kínlódjunk,
mind-mind őrajta van. szenvedése engem, téged – valamennyiün-
ket – illet, mert hiszen értünk történt, s nekünk vált javunkra. Mi
pedig azt hittük, hogy isten ostorozza, veri, kínozza.

Úgy is van. Hiszen Mózes maga mondja: „Átkozott minden, aki
fán függ.” ezért szidalmazták kárhozottnak, átkozottnak. Magán
se tud segíteni, hogy tudna munáson?! De rosszul látták. Mert hi-
szen a mi fájdalmainkat hordozta. Külső látszatra mintha átko-
zott volna. Voltaképpen pedig a mi fájdalmainkat hordozza.
„Azért van rajta büntetés, hogy békességünk legyen, és az ő sebeivel
gyógyultunk meg.” Ő bűnhődik, miénk a béke. Mi haragítottuk
meg istent, s ő vezekel érte, hogy bűneinktől megváltva, békes-
séghez jussunk. néki szenvedni kell, mi pedig megmenekültünk.

Mily gyalázatos dolog volna ekkora szeretetet és irgalmasságot
csak úgy elfelejteni!

Én vagyok oka e nagy büntetésnek,
Hogy a latrok közt keresztre feszítnek;
Amit, Uram, te szenvedtél helyettem,
Én érdemeltem.

��� Böjt negyedik hete
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Szerda

elhagyatva
De én féreg vagyok, és nem férfiú; embereknek csúfja és a nép utá-
lata. (Zsolt 22,7)

pál apostol is azt mondja a Filippi levél 2. fejezetében, hogy Krisz-
tus megüresítette magát. azaz isteni hatalmát nem használta, s
mindenható erejét szenvedésekor felfüggesztette. e kiüresítés és
megalázkodás állapotában az ördög minden pokoli hatalmát ki-
próbálta rajta. Ember szenved itt, s az emberfia hordja a világ bű-
neit. s hogy isteni erejéről lemondott, az ördög összeharapta fogát
az ártatlan Bárányon, hogy elnyelje. ezért kell az ártatlan igaznak
olyan gyötrelemben reszketnie, mintha szegény, kárhozó bűnös
volna. Bűntelenül is az isten bűnt elítélő haragját szenvedi. Meg
kellett ízlelnie értünk az örök halált és kárhozatot. összesítve kel-
lett mindazt elszenvednie, amit a kárhozó bűnösnek kellett volna
érdeme szerint örökösen szenvednie.

ezzel szerezte meg nekünk isten országát, az örök életet és üd-
vösséget. Ézsaiás is azt mondja 53. fejezete 11. versében: „Lelke
szenvedése folytán látni fog, és megelégszik, ismeretével igaz szol-
gám sokakat megigazít, és vétkeiket ő viseli.” Teste-lelke iszonyú
kínt szenvedett – javunkra s dicsőségére. Mert legyőzte ellensé-
geit, és ismeretével sokakat megigazított.

A próféták megmondották,
Atyáinknak megjósolták,
Hogy Jézus Krisztus eljövend,
S bűnünkért szenved ő, a szent.

Krisztus áldozata ���
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Csütörtök

A bűntelen a bűnösökért
És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, bé-
kességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg.
(Ézs 53,5)

Vedd magadra, vigasztald vele magadat, és hidd, hogy mindez
érted, a te javadra történt. Hiszen nem egyszer, se kétszer, hanem
számtalanszor hallod, hogy amit Krisztus szenved, ártatlanul szen-
vedi. Miért tűr ilyesmit az isten? sőt, maga isten rendelte így.
azért, hogy ezzel vigasztalhasd magadat. nem magáért szenved,
hanem érted és az egész világért. ezért olyan érthetetlen. isten Fia
volt, szent és bűntelen. nem lett volna tehát kénytelen átkot és ha-
lált vállalni. Mi vagyunk bűnösök, átok és isten haragja rajtunk:
méltán sújtott volna tehát halálos kárhozat. isten azonban meg-
fordítja a dolgot. akinek nem volt bűne, annak átokká kellett len-
nie, s büntetést kellett szenvednie, mi pedig általa kegyelemben
isten gyermekei vagyunk. ragadjuk meg hát e vigasztalást, és
Krisztus ártatlanságának bizonysága legyen előttünk kedves. Mert
amit Krisztus ártatlanul szenvedett, azt a mi bűnünk okozta.
Éppen ezért ártatlansága vigasztalást jelent nekünk bűn, baj ellen.
Mert hiszen ártatlansága a kétségtelen bizonyíték, hogy szenve-
désének mi vagyunk az élvezői, s a mi kegyes Urunk és Megvál-
tónk értünk szenvedett, helyettünk fizetett.

Bűnömnek büntetése
Volt rajtad, oh, igaz!
Megváltóm szenvedése
Lőn nékem a vigasz.
Ki méltó a halálra,
Itt állok én, szegény,
Irgalmad esdve, várva;
Add, el ne vesszek én.

��2 Böjt negyedik hete
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Péntek

A krisztus áldozata
Csak egyszer jelent meg az időknek végén, hogy áldozatával eltö-
rölje a bűnt. (Zsid 9,26)

e megismerés és hit birtokában a szív örvendező bizonyossággal
mondhatja: nem akarok tudni semmiféle bűnről, mert minden
bűnöm Krisztus vállán van. egy időben pedig csak nem lehet a
bűnöm rajta is, meg rajtam is. ezért is nem mondhatja senki, hogy
a bűnért tulajdon igazságával tesz eleget. a bűnért megvezekelni
és megfizetni csak Krisztus tudott egyedül. Krisztus pedig nem a
mi művünk. amit bűneinkért feláldozott, teste és vére sem a
mienk. Valóságos isten és valóságos ember az, aki a világ bűneit
hordozza. nemcsak hordozza, hanem bele is fojtja a keresztségbe,
és megöldökli a keresztfán. néked pedig hirdetteti, hogy testét
érted adta, vérét érted ontotta bűneid bocsánatára. Ha hiszed ezt,
bűneid meg vannak bocsátva – megigazultál, s veszed a szentlel-
ket, hogy ezentúl ellenállhass a bűnnek. s bár gyarlóságból el-el-
hagyod is, ha egyébként megmaradsz a hitben, nem számítja fel.

ez a bűnbocsánat!

Mert te miértünk megholtál,
Véres áldozatot hoztál,
Te, ki így szerettél minket,
Oh, bocsásd meg bűneinket.

Krisztus áldozata ��3
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Szombat

halála szabadítás
Annakokáért a szabadságban, melyre minket Krisztus megszaba-
dított, álljatok meg, és ne kötelezzétek el ismét magatokat szolga-
ságnak igájával. (Gal 5,1)

Krisztus nem emberi rabságból, hanem az örök haragtól szabadí-
tott meg bennünket. a lelkiismeretünkben. itt van a mi szabadsá-
gunk, nem másutt. Mert Krisztus minket lelkileg tett szabaddá,
úgy, hogy lelkiismeretünk szabad, örvendező, és nem fél az eljö-
vendő haragtól. ez az igazi szabadság, amelyet nem becsülhetünk
eléggé. Mert ki is tudná kibeszélni, mit jelent az, mikor valaki biz-
tos lehet afelől, hogy isten nem haragszik rá, sőt nem is fog soha
többé, hanem a Krisztusért kegyelmes atyja, s az is marad mind-
örökké. Bizony dicsőséges és megfoghatatlan szabadság: tudni,
hogy a felséges isten kegyelmes hozzám.

ebből következik az a másik szabadság, hogy a Krisztusban sza-
baddá lettünk törvénytől, bűntől, haláltól, ördög hatalmától és a
pokoltól. Mert amiképpen isten haragja nem rettent többé, hiszen
Krisztus megszabadított tőle, ugyanígy a törvény és bűn sem vá-
dolhat, vagy kárhoztathat.

Jézus, keserves kínodat,
Engesztelő halálodat
Hálás szívemben őrizem,
Neked szolgál élő hitem.

��� Böjt negyedik hete
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BöJt ötödik hete – JudicA

Az örök főpAp
Vasárnap

zsid 9,��–��

Te örökkévaló főpap vagy, Melkisédek rendje szerint. (Zsid 5,6)

Hatalmas egy szó a „pap.” nincs nála kedvesebb, nyájasabb. sok-
kal jobb hallani, hogy Krisztus pap, mint azt, hogy Úr vagy más
egyéb. a papság lelki hatalom. azt jelenti, hogy valaki közbelép,
magára veszi a nép minden fogyatkozását, mintha csak a magáé
volna, s könyörög érte. átveszi istentől az igét, amellyel minde-
neket vigasztal és segít. ez a név még az atya és anya nevénél is
kedvesebb, vigasztalóbb. igen, ez a név mindent magában foglal.
Mert Krisztus azzal, hogy pap, istent atyává teszi, magát pedig
Urunkká. Midőn papnak vallom, tudom, hogy ő a mi kegyelmi
tanácsunk, aki az atya jobbján szüntelen közbejár, és könyörög
értünk kegyelmes beszéddel. ennél fenségesebb vigasztalás, éde-
sebb prédikáció emberi szívnek nem juthat osztályrészül.

csak egyszer áldozta fel magát. Maga a pap is, meg az áldozat
is. oltára pedig a kereszt. Drágább áldozatot nem adhatott az
isten, mint mikor magát odaadta, s elemészti magát a szeretet tü-
zében.

Mindvégig Főpapunk marad,
Isten fiaivá avat,
S mint szent igaz Melkisédek,
Nyújt lelki ételt népének.

Az örök Főpap ���
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Hétfő

áldozata lelki
Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökkévaló Lélek által ön-
magát áldozta fel ártatlanul Istennek: megtisztítja a ti lelkiismerete-
teket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek. (Zsid 9,14)

az ige kétféle papságról beszél. a régi papság testi volt. Testi volt
az öltözete, háza, áldozata, bocsánata – mindene. az új papság
pedig lelki. Lelki a ruhája, a háza, áldozata – mindene. Mert Krisz-
tus nem aranyos, drágaköves selyemben ment be a szentek szent-
jébe, mikor főpapi tisztét végezve áldozott a kereszten, hanem is-
teni szeretetben, bölcsességben, engedelmes tűrésben, erénnyel
teljesen. ez lelki öltözet, amelyet senki sem látott, csak isten és
akinek a Lélek megjelentette. Mikor áron áldozatot mutatott be,
mindenki látta nemcsak a borjat, bakot, madarat, kenyeret és
egyebet, hanem azt is, hogy ez áldozat. Krisztus testét és vérét
szintén láthatta az ember, mint bármely más testi dolgot, csak azt
nem látta, hogy ez áldozat, főpapi áldozat. Krisztus magát áldozta
fel szívében istennek. ezt testi szem nem láthatta. Teste és vére
lelki áldozat volt.

Éppen így temploma is lelki volt. a szabad ég, isten színe volt
a temploma. Mert Krisztus a kereszten nem templomban, hanem
isten szeme előtt függött, s függ ma is. a kereszt is lelkileg volt
oltár. Mert bár a fáját akárki láthatta, azt senki se tudta, hogy az a
Krisztus oltára. Ugyanígy az imádsága, vérhintése, jóillatú füstje is
mind-mind lelki volt, mert mindegyik Lélekben történt. Éppen
ezért főpapi tisztének és áldozatának gyümölcse és haszna is lelki
volt: bűneink bocsánata és megigazulásunk.

Áldjuk e kegyes Főpapot,
Ki szerzett bűnbocsánatot;
S minket magával mennybe visz,
Mily boldog az, ki benne hisz.

��� Böjt ötödik hete
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Kedd

értünk áldozta magát
Az Úr mindnyájunk vétkét őreá veté. (Ézs 53,6)

e Főpap kettő: pap is, áldozat is, mert saját testét és életét áldozta
fel a keresztfán. Bar éppen nem látszik papnak, ahogy meztelenül,
véresen, zúzottan, tövisvert fejjel a kereszten függ, mégis igazi
Főpap és püspök, aki magát áldozza fel, s tulajdon testét az egész
világ váltságára nagy szeretetében elégeti. a régi papság csupa
pompa volt. ezen a Főpapon azonban nem látszik semmi dísz.
ennek a Főpapnak oltára a kereszt bitófája. Bizony rút, szörnyű-
séges és szokatlan oltár. a világ is azért veszi semmibe, s veti meg
e Főpapot, mert rettenetes oltárán olyan dicstelen az áldozata,
hogy csak irtózva lehet ránézni.

És mégis az ő vállán van minden bűnünk. Te is, én is – minden
ember, ádámtól az utolsóig.

Fiát a szeretet Atyja
Kereszt kínjaira adja;
Értünk, értünk
Hogy eleget tegyen,
Urunk, Urunk
S Üdvözítőnk legyen.

Az örök Főpap ���
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Szerda

átokká lett értünk
Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká lévén éret-
tünk; mert meg van írva: Átkozott mindenki, aki fán függ. (Gal 3,13)

Ki botránkoznék meg ezek után a kereszten? Ki állítaná Krisztus
halálát csúfosnak? Ki ne adna hálát szívből az istennek, hogy Fia
kereszten függ, s az átkot, mely bűneink miatt minket illetne, ma-
gára veszi?! Függ, mint egy elátkozott, kinek ellensége az isten, s
engedi, hogy gyalázatos nyomorúságba és szorongattatásba jus-
son. Mindez azonban értem s érted történik, hogy miénk legyen
az áldás. Tanulj meg hát különbséget tenni, s ne aszerint ítélj, amit
a szemed lát, hanem amit isten igéje mond. Látszatra Krisztus ha-
lála gyalázatos, sőt, átkozott halál. a fa, melyen meghal, átkozott
fa. De csak azért, mert minden mi bűnünk rajta van. átkozott a fa,
átkozott, aki rajta függ, mert átkozott az ok, amely reá juttatta. az
átok a bűnt illeti, s minél több bűnt hordoz az Úr, annál nagyobb
az átok is. számunkra azonban üdvösséges a halála, mert leveszi
rólunk az átkot, s áldást ad helyébe.

De ne csak kínod tudjam,
Okát is megértsem,
Hogy te gúnyt s halált, Uram,
Szenvedtél énértem.
Oka annak én vagyok,
Én és tenger vétkem,
Fájdalmid ezért nagyok;
S célja: üdvösségem.

��� Böjt ötödik hete
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Csütörtök

Az Atyához ment
Most pedig elmegyek ahhoz, aki küldött engem. (Jn 16,5)

Mikor Krisztus azt mondja, hogy az atyához megy, akkor ezzel
összefoglalja megváltásunk egész művét, mindazt, amiért jött,
amit értünk tett s tesz végiglen – szenvedését, halálát, feltámadását
s az egyházban való egész országát. Mert ez az atyához való me-
netel azt jelenti, hogy magát vére hullásával és halálával áldozatul
adja, hogy megfizessen a bűnért, s azután diadalmas feltámadásá-
val hatalma alá verve bűnt, halált, poklot, üljön az atya jobbjára,
honnét élő Úrként láthatatlanul uralkodik égen-földön, gyűjti, ter-
jeszti, evangéliumának hirdetésével a keresztyénséget, a benne hí-
vőket közbenjáró örök Főpapként képviseli az atyánál, s könyörög
értük, mivelhogy még mindig van gyarlóságuk és bűnük; aztán
adja a szentlélek erejét, bűn, ördög és halál legyőzésére.

a keresztyén embernek isten előtt való megigazulása tehát, lám,
azt jelenti, hogy Krisztus az atyához megy, azaz értünk szenved,
feltámad, s ezzel kiengeszteli istent, hogy őérette kegyelmet és
bűnbocsánatot nyerjünk, s hogy ez éppen nem a mi művünk vagy
érdemünk, hanem egyedül Krisztus érettünk az atyához való me-
netelének műve és érdeme. Mi tehát más valakinek az igazságát
kapjuk ajándékba tulajdonul, hogy a saját igazságunkká válva,
isten kedvét találja bennünk, édes gyermekei, örökösei legyünk.

Mérlegeden, oh, mi Urunk,
Mind könnyűnek találtatunk;
Legyen értékünk mérlege
Az Úr Jézus szent érdeme.

Az örök Főpap ��9
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Péntek

Megoltalmaz
Tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és
örök váltságot szerzett. (Zsid 9,12)

Krisztus a sok mindenféle földi gonosztól királyi tisztével oltalmaz
meg. azzal, hogy ő Úr. Bűneinktől és isten haragjától azonban
papi tisztével oltalmaz meg. Úgy, hogy közbenjár, feláldozza ma-
gát, kiengeszteli istent, hogy benne legyen bizodalmunk istenhez,
és lelkiismeretünk isten haragvó ítéletétől ne féljen. Mint ahogyan
pál mondja a római levél 5. fejezetének 2. versében: „Aki által van
a menetelünk is hitben a kegyelemhez.”

s hogy isten felől megnyugtat, az sokkal nagyobb dolog, mint
az, hogy földi bajoktól megoltalmaz. Mert a vétek nehezebb, mint
a fájdalom, s a bűn rosszabb, mint a halál. Hiszen a halált is a bűn
nemzi, és bűn nélkül halál nem is volna, vagy ha volna is, nem ár-
tana.

Felséges egy vigasztalás az, hogy bűnünkkel, lelkiismeretünk
furdalásával, isten haragjával és ítéletével szemben Krisztusra hi-
vatkozhatunk, s azt mondhatjuk: Te vagy a mi örök Főpapunk.

Oh, mi kegyelmes Krisztusunk,
Ki vagy nekünk igazságunk,
Békességünk és váltságunk,
Jusson hozzád kiáltásunk!

��� Böjt ötödik hete
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Szombat

áldozata örökérvényű
Mert ilyen főpap illet vala minket, szent, ártatlan, szeplőtelen, a bű-
nösöktől elválasztott, és aki az egeknél magasságosabb lőn. Akinek
nincs szüksége, mint a főpapoknak, hogy napról napra előbb a saját
bűneiért vigyen áldozatot, azután a népeiért, mert ezt egyszer meg-
cselekedte, magamagát megáldozván. (Zsid 7,26–27)

Krisztus egyszeri áldozata mindörökre érvényes, s mi üdvözü-
lünk, mert hiszünk benne. aki valami egyebet is melléje állít en-
nek az áldozatnak, istenkáromlást cselekszik. Mert csak egyetlen
áldozat van. az, amelyet Krisztus mutatott be halálában bűntől
való örök tisztulásunkra. s mert szenvedése betelt, s az áldozat
végbement, immár megkezdődött a dicsősége. a kereszten bizony
eltűnt a dicsősége, jóhíre és csodatévő hatalma. Még akiket megse-
gített, azok is kételkedni kezdtek, hogy vajon csodáit isten erejé-
ből cselekedte-e, vagy az ördögéből. a saját lelke is elfogyatkozott,
és a halál erőt vesz rajta. Hogy az áldozat csakugyan az legyen,
vérét kell venni. a Bárányt leölik. az áldozat vérbe kerül. De a
nagy tusa nem tart örökké.

Utána Krisztus isten jobbján ítéletre ül. Mikor mindenki azt
hiszi, hogy vége, akkor kezd el igazán örökké uralkodni. Közben-
jár és könyörög értünk az atyánál. Ítélet zuhan ránk, s érezzük,
hogy isten haragszik bűneinkért. senki se segíthet rajtunk, csak a
magát feláldozó Krisztus, aki így kérleli értünk az atyát: atyám,
olyan gyarló ez a bűnös ember, s úgy gyötrődik nagy szorongásá-
ban. ajándékozd őt nekem, aki eleget tettem érte. nézd, az én
örökkévaló áldozatomban van a bizodalma.

De aki ettől az áldozattól valami másfelé hajlik, az menthetetlen.

Az örök Főpap ���

Jézus, ki értünk szenvedtél,
Hogy éljünk, halálra mentél:
Néked, néked

Szívből hálát adunk,
Holtig, holtig
Híveid maradunk.
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virágvAsárnAp – pAlMAruM

íMe, A te királyod!
Vasárnap

Mt 2�,�–9

Monda azért néki Pilátus: Király vagy-é hát te csakugyan? Felele
Jézus: Te mondod, hogy én király vagyok. Én azért születtem, és
azért jöttem e világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról.
Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. (Jn 18,37)

Krisztus, a mi királyunk mindenét feláldozta. Tudd meg ebből,
hogy az ő országa nem e világból való. Keresztyén hited nem arra
való, hogy végigélvezd vele minden szükség nélkül e földi életet.
Hiszen nézd magát az Úr Jézust, a te Királyodat. neki sincs jó
világa, sem dicsősége. sőt, szinte mást sem tesz, mint tűr és tűr –
gúnyt, szidalmat –, s végül meghal rút halállal. egyetlen fegyvere
van, mellyel uralkodik – de csak keveseken –, s ez az igazság, vagy-
is a szent evangélium. ezzel adja szentlelkét a szívekbe, bocsátja
meg a bűnt, s ajándékozza az örök élet reménységét. Mindez azon-
ban el van rejtve az igében. nem látható, meg sem tapintható.
nincs a kezünk ügyében, hanem a reménységben.

aki ezt tudja, az szívesen vállalja a keresztet. Mert nemcsak azt
tudja, hogy Királyával, a Krisztussal is ez történt, már pedig a
szolga nem lehet különb az uránál, hanem ha szenvednie kell, él
a vigasztalással, hogy az örökkévalóságban majd öröm és dicsőség
várja. a keresztyén embernek ez ad bátorságot kísértés és nyo-
morúság között is.

Üdvözítőnk, dicsértessél,
Ki értünk halált szenvedtél,
És mint áldozati Bárány,
Megváltottál véred árán!

��2 Nagyhét
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Hétfő

péter és Júdás
Az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való megbánhatatlan
megtérést szerez, a világ szerint való szomorúság pedig halált szerez.
(2Kor 7,10)

Júdás vállát nagyobb teher nyomja, mint péterét. Kétségbe esik, s
úgy látja, hogy nincs már számára segítség. Bánatában felakasztja
magát a szerencsétlen. Miért jutott idáig? azért, mert isten igéjét
süket füllel hallgatta, megvetette, s nem javult meg tőle. Most az-
után mikor vigasztalásra szorult volna, mivel nem volt szívében az
ige, nem lehetett segíteni rajta.

péternek is elég a baja. Keservesen sír bűne miatti gyötrelmében.
péter azonban annak idején szorgalmasabban hallgatta, és jobban
megjegyezte a Krisztus igéjét. ezért aztán mikor most bajba jutott,
volt mit elővenni, volt mire támaszkodni. az igével vigasztalja
magát, s ezért remélheti, hogy isten kegyelmes lesz hozzá. az ilyen
szükségben bizony ez az igazi segítség, s éppen ez az, ami a szegény
Júdásnak hiányzott. De hogy péter szerencsésebb volt, s megma-
radhatott az igében és kegyelemben, annak titkát Lukács evangé-
liuma 22. fejezetének 32. versében találjuk, ahol az Úr azt mondja
néki: „Én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited.”

Tanuld meg hát, mi az igazi megtérés. péter keservesen sír. a
megtérésnek ez a kezdete. az ember megismeri és fájlalja a maga
bűneit. Többé nem leli kedvét a bűnben, hanem elszakad tőle.
szívből megsiratja, hogy megszegte bűnével az isten akaratát.

ezt azonban képtelenek vagyunk magunktól megtenni. Krisz-
tusnak kell ránk tekintenie, mint péterrel cselekedte.

Íme, a te Királyod! ��3

Ím, megvalljuk, hogy vétkeztünk,
Kárhozatba ezért estünk.
Térdet hajtva hozzád esdünk.

Oh, töröld el bűneinket,
Sebeiddel gyógyíts minket,
És nyugtasd meg szíveinket!
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Kedd

krisztus hóhérai
Amazok pedig Jézust megfogván, vivék Kajafáshoz, a főpaphoz, ahol
az írástudók és vének egybegyűltek vala. (Mt 26,5)

a mi drága Urunk, a Jézus Krisztus tehát nem eldugva szenvedett,
és nem is holmi senki-emberektől, hanem nyilvánosság előtt s
olyanoktól, akik közéleti hatalomban ültek. ne botránkozzunk
meg tehát, ha olykor azt látjuk, hogy a világi és lelki felsőség isten
ellen van. Hiszen a hitvallásban is azt mondjuk: Hiszek a Jézus
Krisztusban…, aki szenvedett poncius pilátus alatt. Mindig úgy
volt, manapság is úgy van, hogy a keresztyén hitvallók legjobbjait
a törvényes felsőbbség ölte meg.

a prófétákat nem orozva szokták eltenni láb alól, hanem a tör-
vényes, kirendelt hatalom urai ölték meg valamennyit. Minden
vér, amely Krisztusért kiomlott, olyanok kezén szárad, akik világi
hatalmasságok: királyok, fejedelmek, bírák és tanácsosok, vagy
egyházi hatalmasságok: papi fejedelmek és írástudók voltak. a
prófétahalál rendszerint hatósági közegek műve.

De mi lesz, ha a kocka megfordul? akkor az isten azt teszi majd,
amitől irtóznak, s nem teszi meg, ami után sóvárognak. Dühös-
ködve támadtak az istenre, holott isten nem bántotta volna őket.
De mert nem hagyták békén, bele kell pusztulniuk!

Törvényt felette ül
A sötét gonoszság;
Nézd, mily kegyetlenül
Verik és gúnyolják!
S ő szenved szótlanul érted,
S szerez neked üdvösséget,
Megmentvén lelkedet.

��� Nagyhét
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Szerda

ne engem sirassatok!
Jézus pedig hozzájuk fordulván monda: Jeruzsálem leányai, ne sír-
jatok énrajtam, hanem ti magatokon sírjatok és a ti magzataitokon.
(Lk 23,28)

Érettünk szenved. szenvedése tehát nem arra való, hogy siránkoz-
zunk rajta. Krisztus Urunk azt akarja, hogy örvendező hálával,
hitvalló magasztalással köszönjük meg kegyelmét, hiszen benne
megnyertük bűneink bocsánatát, és isten gyermekei lettünk. ne-
künk azonban öröklött természetünk, hogy sírunk, mikor örül-
nünk kellene, s örülünk, mikor sírnunk kellene. Mikor bűneink
miatt sírnunk kellene, nevetünk, mikor pedig szívből ujjongnunk
kellene, hogy Krisztus értünk meghalt, s nékünk örök életet szer-
zett, akkor sírunk. Mert vagy lebecsüljük megváltatásunk örömét,
s többre tartjuk a világ gyönyörűségeit, vagy pedig sírunk, pa-
naszkodunk és szepegünk, mintha Krisztus nem halt volna meg
értünk, bűneinkért meg nem fizetett, isten haragját ki nem en-
gesztelte, s minket a halálból meg nem váltott volna.

Mindkettőre nézve imádság a dolgunk. először is azt kell kér-
nünk, hogy isten érintse meg szentlelkével a szívünket, adjon töre-
delmet, szakítson el a bűntől, s oltalmazzon meg az elbizakodástól.
aztán gerjesszen szívünkben bűn elleni vigasztalást, Krisztus
Urunk elégtevő áldozatába vetett bizodalmunkat pedig tegye
erőssé.

Íme, a te Királyod! ���

Íme, könnyezek!
Vallást teszek
Bűneimről előtted,
Amelyekkel megbántottam
Az én Teremtőmet.

Hittel várom,
Közbenjáróm,
Bűneim bocsánatát.
Szent véred hullásáért
Engeszteld az Atyát.
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Nagycsütörtök

A kegyelem oltáránál
Valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e pohárt, az Úrnak
halálát hirdessétek, amíg eljövend. Próbálja meg azért az ember
magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohár-
ból. (1Kor 11,26.28)

aki az oltári szentséghez akar járulni, üres szívet és éhes lelket
ajánljon fel a mindenható istennek.

itt ugyanis az a legméltóbb, aki a legméltatlanabb. ami úgy ér-
tendő, hogy mikor az ember magát teljességgel kárhozottnak, nyo-
morultnak és kegyelemre szorulónak érzi, ebben és ezzel válik
isten kegyelmére legfogékonyabbá és legalkalmasabbá.

aztán iparkodjék az ember a lehető legteljesebb hittel járulni a
szentséghez, s legyen egészen bizonyos afelől, hogy benne ke-
gyelmet nyer. Mert ki-ki annyit kap, amennyit hitével megragad.
a legfőbb előkészület tehát a hit.

sóvárgó szíved támaszkodjék az igére, s hagyatkozzál annak
megigazító ígéretére. ezen állva csak lépj isten elé, mondván:
Uram, való igaz, én nem vagyok méltó, hogy nálam szállj, de én
szükségemben kegyelmedet sóvárgom, ha talán mégis megigazul-
hatnék. nem is jövök más jogon, hanem mert édes igéket hallot-
tam az imént, mikor asztalodhoz hívtál. Én jó Uram! a te igéd
igaz – nem kétlem –, s én erre eszem, iszom veled; legyen nékem
akaratod és igéd szerint. ámen.

Ím, így kell az úrvacsorához méltóképp járulni!

��� Nagyhét

Áldott Jézus!
Kínos halálodnak
Szent emlékezetét,
Imádandó,
Csuda jóságodnak

Üdvözítő művét:
Add, mély áhítattal hirdessem,
S mint méltó vendég, úgy vehessem
Vacsorádat.
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Nagypéntek reggel

A haláltusa
Ekkor monda nékik: Felette igen szomorú az én lelkem mindhalá-
lig. (Mt 26,38)

a mi áldott Krisztusunk úgy gyötrődik érettünk, mint egy sze-
gény bűnös halandó. isteni természetét leteszi, vigasztalás nélkül
szűkölködik. s ez jó alkalom az ördögnek, hogy még közelebbről
és keményebben támadjon reá, mint bármikor azelőtt. ezért be-
szél itt a mi Urunk úgy, mint aki élet-halál harcban vívódik. azok-
nál keres vigasztalást, akiket azelőtt vigasztalt. remegve reszket, s
szíve színültig tele fájdalommal. Letesz az életéről. Érzi, látja ha-
lálát. ezt panaszolja el tanítványainak. Micsoda gyötrelem és nyo-
morúság szakadhatott rá, hogy azoknál keres menedéket, akik
nyomorult senkik hozzá képest.

ezt a szenvedést emberi nyelv ki nem beszélheti. Felülhalad az
minden emberi értelmet és elgondolást. csak azt tudjuk, hogy ami
történt, érettünk történt. Érettünk kellett a Krisztusnak minde-
neknél szörnyűbb haláltusát megvívnia.

Nézd, ott Gecsemánén
A porban mint térdel,
Mint sóhajt remegvén,
Véres verejtékkel.
Érted, Ádám bűnös fia,
Nehéz harcát, nézd, mint vívja
A menny s a föld ura.

Íme, a te Királyod! ���
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Nagypéntek este

A lator
És monda Jézusnak: Uram, emlékezzél meg énrólam, mikor eljössz
a te országodban! És monda néki Jézus: Bizony, mondom néked:
Ma velem leszel a paradicsomban. (Lk 23,42–43)

a Gecsemáné-kertben angyal, a kereszten a mellette függő lator
vigasztalja Jézust. Bizony csodálatos az isten, hogy a tulajdon Fiát
egy gyilkossal vigasztaltatja. a lator túllátott Krisztus testén, szé-
gyenén, szidalmaztatásán és kínjain. Különben nem tudta volna se
hinni, se vallani, hogy Krisztus Úr, akinek erős országa van. –
Krisztus tehát túl van már a poklon, s a latorban elkezdődött a
megdicsőülése. isten nem engedi elhanyatlani az ő egyházát. a
hit, mely péterben meghalt, a latorban feltámad. Mert nem ha-
zudhat ez az ige: „Uralkodjál ellenségeid között.” Krisztus most már
látja, hogy mégis csak kegyelmes atyja van, aki országot készített
számára, s aki csak a bűnösök javára engedi szenvedni. ezért
mondja a latornak: „Ma velem leszel a paradicsomban.” a lator jól
látja a maga vétke mellett Krisztus ártatlanságát. ezért így gon-
dolkodik: „Krisztus ártatlansága biztosan segít rajtam.” Mintegy
vastag falon át belát a Krisztus szívébe. a lator közülünk való, s mi
egészen hasonlatosak vagyunk hozzá. Kiáltsunk hát mi is a Krisz-
tushoz. akkor majd nekünk is azt mondja, mint a latornak: Le-
gyen néked a te hited szerint.

Megszántad a gonosz latrot,
Mert megbánta vétkeit,
A bűnöst is te megtartod,
Ha van benne élő hit;
Az utolsó nehéz harcon
Vigasztalást igéd adjon,
Hogy megtartasz engemet,
És együtt leszek veled.

��� Nagyhét
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Nagyszombat

Alászállt a poklokra
Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bát-
ran mutogatta, diadalt vévén rajtok abban. (Kol 2,15)

Krisztus pokolra szállásáról kétféleképpen lehet beszélni. Lehet
gyermeki módon, egyszerű szóval, képekben. ez a legjobb és leg-
biztosabb. azután lehet róla beszélni bölcselkedve: hogy volt, mint
volt. Hogyhogy a Krisztus alászállt a poklokra, a teste meg mégis
a sírban feküdt harmadnapig! ámde mit ér az, ha még oly sokat
töprengünk és vitázunk is rajta? emberi értelem ezt soha fel nem
éri, se le nem méri. Hinnem kell úgy, ahogy az igében van, mert
a magam szava és esze gyenge hozzá.

azt tanácsolom hát: maradj meg az egyszerű szavaknál és gyer-
meki képeknél, és el ne tántorítson az okoskodó bölcsesség, amely
a maga eszével akar Krisztus sírjába világítani. Ha azt mondom,
hogy Krisztus Úr ördögön, poklon, és az ördögnek Krisztuson és
övéin nincs hatalma, ez kép nélküli beszéd. Ha hitemmel így is
meg tudom ragadni: jó. De ha képekben úgy tudom ezt kifejezni,
hogy azok hite is meg tudja ragadni, akik egyébként nem értenék:
az még jobb. ragadja meg ki-ki úgy, ahogy tudja. csak az a fon-
tos, hogy ki-ki erős hittel vallja: Krisztus megjárta, és széttörte a
poklot, s megszabadította az ördög foglyait.

Megdicsőült Üdvözítőm!
Légy segítőm,
Hogy a vétkem letegyem,
És ha meghalok, halálod,
Szószólásod
Dicső hasznát elvegyem.

Íme, a te Királyod! ��9
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HÚsVÉTi ünnepKör
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hÚsvét hete

feltáMAdott
Húsvét vasárnap

Mt 2�,�–��

Elnyeletett a halál diadalra. Halál! Hol a te fullánkod? Pokol! Hol a
te diadalmad? A halál fullánkja pedig a bűn; a bűn ereje pedig a
törvény. De hála az Istennek, aki a diadalmat adja nekünk a mi
Urunk Jézus Krisztus által. (1Kor 15,55–57)

rendkívüli és hallatlan ige, melyet ésszel felfogni soha, hanem
csak hinni lehet, hogy Krisztus halott, és mégis él. Úgy halott,
hogy benne a halál hal meg minden hatalmával egyetemben.
Mindez pedig vigasztalásunkra szól, hogy higgyük és megértsük:
a halál elvesztette minden hatalmát. Mert lám, egyszer találkozott
valaki – örök hála érte istennek –, kit a halál épp úgy előfogott és
megfojtott, mint más halandót, ámde a nagy tusában maga a halál
kénytelen meghalni, a megölt Krisztus pedig győz örök életre.

Éppen így győzte le Krisztus a bűnt is. a saját személyében Krisz-
tus igaz volt, csak mert mások bűnét vette magára, lett bűnössé.
ezért támad rá a bűn. s ő eltűri, hogy megragadják s keresztre hur-
colják. Meghal, mintha maga követett volna el halálos bűnt. De a má-
soktól magára vett idegen bűn alatt oly tiszta szentség rejtőzött, hogy
a bűn nem tudta azt legyőzni. Krisztus testében tehát a bűn is meghalt.

az ördög is meg akarta mutatni Krisztuson a hatalmát. Minden
erejét latba veti, hogy legyűrje. De túlerőre talál, amellyel nem bír.

Három ellenség támad rá egyszerre. Halál, bűn és ördög. s íme,
mindhárom ellensége lábánál hever. e dicső győzelmet ünnepel-
jük ma. Minden erőnk abban van, ha Krisztus húsvéti győzelmét
csakugyan a szívünkre vesszük, és rendíthetetlenül hisszük.

Feltámadott! ��3

Koporsó, hol vagyon fullánkod?
Halál, hol a te hatalmad?
Oh, légyen a nagy Isten áldott,

Aki adott diadalmat.
Oh, nagy diadalmat adott –
Az Úr Jézus föltámadott!

Jer orvendjunk 01:Elrendezés 1  2011.03.10.  13:05  Oldal 183



Húsvét hétfő

„nincsen itt…”
… Nincsen itt, mert feltámadott… (Mt 23,5–6)

a húsvéti angyal prédikációjának a lényege ez: Ti a sírban keresitek
azt a Jézust, aki ma már egészen más. Ti megfeszítettnek hiszitek,
pedig már feltámadott halottaiból. a halál birodalmában hiába
keresitek. a helyet megmutathatom ugyan, ahova helyezték, de
maga nincs itt többé. az ő neve most már: „Nincsitt.” pál is ezt
mondja: „Annakokáért, ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafel-
valókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén.”

Krisztus nincs „itt”, tehát a keresztyén sem lehet „itt”. sem
Krisztust, sem az övéit nem lehet földi formák között megragadni.
a keresztyén ember neve is: „Nincsitt.” emberi megigazulás, ma-
gabizakodó kegyesség, bölcsesség, törvény halotti leplét tisztára
levetkőzte. ne keresd földi dolgok lárvájában. Mert ilyesmiben a
keresztyén ember éppen úgy nem fogható meg, mint ahogy Krisz-
tus sem. Hanem amint a Krisztus mindenek felett van, úgy a ke-
resztyén ember is mindennek felette van. Krisztus mindeneket
meggyőzött, s maga alatt hagyott. e hitünkért a mi nevünk is:
„Nincsitt”. az apostol szerint életünk „el van rejtve a Krisztusban”.
Tehát nem a szekrény fiókjában, mert ott meg lehetne találni, ha-
nem Krisztusban. a mi életünk felette van minden emberi böl-
csességnek, igazságnak és kegyességnek. ameddig önmagadban
vagy, nem vagy keresztyén. Így értendő az, hogy a mi életünk
minden mi érzékünk, érzésünk és értelmünk fölé van elrejtve.

��� Húsvét hete

Krisztus halálra adatott
A mi sok bűneinkért,
De harmadnap feltámadott
Megigazulásunkért.

Örvendjünk mi mind ezen,
Istennek hála legyen;
Mondjunk neki dicséretet,
Zengedezzünk víg éneket!
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Kedd

Megigazulásunkért támadt fel!
Aki a mi bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a mi meg-
igazulásunkért. (Róm 4,25)

Ha a bűneimet magamon nézem, megfojtanak engem. azért hát
Krisztusra kell néznem, aki bűneimet magára vette. Bűneim tehát
most már nem rajtam, hannem Krisztuson vannak, s őt fojtogat-
ják. Lássuk, mire mennek vele?! Bizony földhöz verik és megölik.
Uram isten, mi lesz most Krisztussal, az én üdvözítőmmel? nos,
jön az isten, Krisztust előhozza a sírból, és megeleveníti. sőt, maga
mellé helyezi az égbe, s mostantól fogva uralomra emeli mindenek
fölé. Hát az én bűneim hová lettek? Fenn maradtak a golgotai gya-
lázatfán. Ha ehhez hittel ragaszkodom, akkor lelkiismeretem nyu-
godt, mert hiszen nincsen bűnöm. Dacolok a halállal, ördöggel,
bűnnel és pokollal, mikor gyötörni akar. Megteheti ugyan, mert
hiszen ádám fia vagyok. Meg kell halnom is hamarosan. De mert
a Krisztus bűneimet magára vette, s meghalt miattuk, halál, ördög,
bűn és pokol nem árthat nékem. Krisztus erősebb náluk, nem bír-
nak vele. Kitör a sírjából, s földre teperi őket. azután felmegy a
mennybe, megkötözi ellenségeit, s uralkodik mindeneken, mind-
örökké. ezért nyugodt a lelkiismeretem. Boldogan örvendezem, s
nem félek többé e zsarnokoktól, mert Krisztus elvette rólam, s ma-
gára vette bűneimet. rajta pedig ugyancsak jó helyen vannak!

De Jézus Istennek Fia,
Ki eljött e világra,
Midőn érettünk meghala.
Bűneinktől megválta.
A halált ő győzte meg,
Bűnösök, ne féljetek!
Halál fullánkja elveszett,
Nincs hatalma: örvendjetek!

Feltámadott! ���
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Szerda

ha húsvét nem lett volna
Ha pedig a Krisztus fel nem támadott, hiábavaló a ti hitetek; még
bűneitekben vagytok. (1Kor 15,17)

semmiképpen ne tágíts attól, hogy Krisztus halálodat és bűnödet
magára vette. Hiszen Krisztus feltámadását éppen ezért kaptuk
ajándékba. Ha nem élek vele, megkárosítom az én Uramat, mert
megbénítom húsvéti győzelmét. pedig a feltámadás nem valami
tétlen diadal. sőt, arra való, hogy erőforrás legyen. Hogy kísér-
tésben, bűneim rettentése között ne nézzek egyébre, hanem min-
dig csak Krisztus boldogító feltámadására.

aki ezt a győzelmet szívébe vési, máris üdvözült. Viszont, aki-
nek nincs nagypéntekje és húsvétja, egyáltalán nincs annak jó
napja egész esztendőben. sőt, egyenesen vége van annak, aki nem
hiszi, hogy Krisztus érte szenvedett s támadott fel. Hiszen keresz-
tyének is azért vagyunk, mert Krisztusra nézhetünk, mondván:
Édes Uram, bűnömet magadra véve Mártonná, péterré, pállá let-
tél, s ezzel az én bűnömet széttapodtad és elnyelted. Bűnöm tehát
nem nálam, hanem nálad van. Te mondád. nagypénteken még
minden bűnöm előttem kavarog, de húsvétkor új ember születik,
akin nincs többé bűn. Mindez a te ajándékod, ki legyőzted bűnö-
met, halálomat, ördögömet.

Az Úr feltámadott,
Diadalmaskodott
Már a halálon;
Erejét elvette,
Megszégyenítette –
Az Urat áldom!
Megverte és megnyerte
Lelkünk minden ellenségét,
Zengjük dicsőségét!

��� Húsvét hete

Jer orvendjunk 01:Elrendezés 1  2011.03.10.  13:05  Oldal 186



Csütörtök

krisztus testvérünk!
Monda néki Jézus: Ne illess engem; mert nem mentem még fel az
én Atyámhoz: hanem menj az én atyámfiaihoz, és mondd nékik:
Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez és
a ti Istenetekhez. (Jn 20,17)

nos, ha Krisztus testvérünk, ugyan mi fogyatkozásunk lehetne?
Hiszen akkor szakasztott úgy vagyunk vele, mint földi testvére-
inkkel. a földi testvérek közös vagyonban ülnek, egyazon atyjuk
s örökségük van, hiszen különben nem volnának testvérek. Ugyan-
így ülünk Krisztussal közös vagyonban, vele egyazon atyánk s
örökségünk van. ez az örökség pedig az osztozásban nem kisebb
lesz, hanem mindig nagyobb, mert lelki örökség.

De mi hát a Krisztus öröksége? övé élet és halál, Ura bűnnek s
kegyelemnek. övé égen-földön minden: örök igazság, erő, böl-
csesség, üdvösség. országol s uralkodik mindenen: éhségen,
szomjúságon, jó- és balsors felett. Lelkiek, testiek, örökkévalók s
ideigvalók mind kezében vannak. Ha tehát benne hiszek, részese
vagyok minden jónak, s nem csupán töredékrészt kapok, hanem
vele enyém minden: örök igazság, erő, és ura vagyok mindennek.

Ahol Te vagy, én ott legyek,
A szentek seregében,
S mint ígérted, bő részt vegyek
Boldogok örömében.
Add, ez legyen örökségem;
Így üdvöm és nyereségem
Te léssz, halál győzője.

Feltámadott! ���
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Péntek

krisztus a mi vigasztalásunk
Mikor azért estve vala, azon a napon, a hétnek első napján, és mikor
az ajtók zárva valának, ahol egybegyűltek vala a tanítványok a zsi-
dóktól való félelem miatt, eljőve Jézus, és megálla a középen, és
monda nékik: Békesség néktek! (Jn 20,19)

Ugyan mitől félnek ezek a tanítványok? a haláltól, amely bizony
körülvette őket. De hát mért félnek a haláltól? a bűn miatt. Ha
bűnük nem volna, félelmük se volna, mert hiszen akkor a halál
nem árthatna nékik. a halál gyilkos fullánkja a bűn. a tanítványok-
nak, mint mindnyájunknak is, az a baja, hogy nincs helyes ismere-
tük istenről. Ha volna, akkor nem kellene félniük, sőt teljes bizton-
ságban érezhetnék magukat. De aki istenben nem hisz, mit is tehet-
ne mást, mint nyugodt lelkiismeret híján örökké a haláltól reszket?

De ha valaki ilyetén félelmében istenhez kiált, azt az Úr nem
hagyja magára. Mint ahogy Krisztus sem marad sokáig távol fé-
lénk tanítványaitól, hanem hamarosan ott terem, s vigasztalva
mondja: „Békesség néktek!” Bátorodjatok, én vagyok, ne féljetek.
Így van ez ma is. Mikor félelemben kuporgunk, isten talpra állít,
evangéliumot hirdettet nekünk, s ezzel örvendező, nyugodt lelki-
ismeretet teremt bennünk.

ahol Krisztus van, ott van bizonnyal az atya is és a szentlélek
is. ahol pedig a szentháromság van, ott nincs törvény, csak merő
kegyelem, nincs bűn, hanem csupa irgalmasság, nincs halál, csak
élet, nincs pokol, csak tiszta mennyország. Így vigasztal engem a
Krisztus műve – mintha volna sajátom.

��� Húsvét hete

A haláltól mi nem félünk,
Mert habár
Sírba zár,
Szebb hazát remélünk;

Ott a szenvedésnek vége,
Meggyógyít,
Ajtót nyit
Örök üdvösségre.
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Szombat

Mi is feltámadunk
Ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is
előhozza azokat, akik elaludtak, a Jézus által ővele együtt. (1Thessz 4,14)

Krisztus feltámadása mindent magában foglal. nemcsak az ég,
föld és minden rajtalevő megújulását, hanem a mi feltámadásun-
kat is. isten, ki a Krisztust felébresztette halottaiból, megeleveníti
majd a mi halandó testünket is, sőt valamennyi teremtményt is,
melyek most hiábavalóság alatt sóvárogják szorongva a mi meg-
dicsőülésünket, hogy mulandóságuktól ők is dicsőségesen meg-
szabaduljanak. Félig máris feltámadtunk, hiszen a fej és a szív már
mennyben van, s csak a hitványa van hátra: hogy a test is kiszáll-
jon megújulva a sírból.

Tagadhatatlan, hogy csüggesztő látvány egy emberi holttest. De
mi többet tudunk, mint amit a szemünk lát, és eszünk megért. Mi
tudjuk azt, amire csak a hit taníthat meg. Mert lám, az ige azt
mondja, hogy Krisztus nem maradt a sírban, hanem feltámadt ha-
lottaiból. És pedig nem magáért, hanem érettünk. Feltámadása
tehát a miénk. Mi sem maradunk a sírban, hanem feltámadva vele
együtt testileg is örök húsvétot ünnepelünk.

Már síromnak éjjelébe
S a sötét halál elébe
Megnyugodva nézhetek;
Testem egykor sírba szállhat;
Ami por volt, porrá válhat,
Lelkemet nem sebzi meg.
Itt ha sírba
Tér is testem, s porrá leszen,
Mégsem félek:
Krisztusommal újra élek.

Feltámadott! ��9
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hÚsvét ünnepe utáni első hét – QuAsi Modo geniti

ÚJJászületés
Vasárnap

�Jn �,�–�

Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, aki az ő nagy
irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre Jézus
Krisztusnak a halálból való feltámadása által. (1Pt 1,3)

Újjászületésünk az ige szerint Jézus Krisztus feltámadásából ered.
isten szül minket újjá, nem romlandó, hanem romolhatatlan mag-
ból, igazság igéjével, amely isten ereje. ez szül újjá, elevenít meg,
és üdvözít mindeneket, kik benne hisznek. Melyik ez az ige? Ép-
pen az, amelyik köztetek s néktek szól Krisztusról, aki bűneitekért
meghalt és harmadnapon feltámadt, hogy feltámadásával meg-
igazulást, életet és üdvösséget hozzon. aki hiszi ezt az igét, hogy
Krisztus az ő javára halt meg s támadott fel, azon Krisztus feltá-
madása megmutatja erejét. Újjászületik tőle, azaz isten képmása
szerinti új teremtmény lesz belőle. szentlelket vesz, megismeri
isten kegyelmes akaratát, s tudja, amit a képmutató cselekedet-
szent nem tudhat, hogy az ember nem a törvény cselekedetéből,
még kevésbé a maga igazságáért, hanem egyedül Krisztus szen-
vedéséért és feltámadásából igazul meg, s üdvözül.

Íme, ez az igazi apostoli igehirdetés!

Dicsőség légyen Istennek
E drága ajándékért,
Atya, Fiú, Szentléleknek
Csodás nagy irgalmáért,
Hogy amint a jót elkezdte,
Azt bennünk el is végezze,
Szent neve legyen áldott!

�9� Húsvét ünnepe utáni első hét
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Hétfő

víztől és lélektől
Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem szüle-
tik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. (Jn 3,5)

ne hidd, hogy csak úgy besétálsz isten országába! először újjá kell
születned víztől és Lélektől. Kemény és hatalmas ige ez, hogy má-
sodszor is meg kell születnünk, azaz bűnös természetünkből a
megigazulás állapotába kell átjutnunk, különben sohasem mehe-
tünk be isten országába. a megigazulásnak ebből az állapotából
születnek aztán a jócselekedetek.

erről beszél Jézus nikodémusnak, de az nem tudja megérteni.
Mint ahogy megérteni nem is lehet másképp, csak úgy, hogy va-
laki a Lélektől újjászületve – megtapasztalja.

Hitből jön a cselekedet,
Hogy éltedet betöltse;
Élő, igaz hit nem lehet,
Melynek nincs jó gyümölcse.
Megáld és megszentel e hit,
Jó Istenemmel egyesít,
Szent, tiszta életet szül.

Újjászületés �9�
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Kedd

igazság igéjével
Az ő akarata szült minket az igazságnak igéje által, hogy az ő te-
remtményeinek valami zsengéje legyünk. (Jak 1,18)

a legelső és legnagyobb, amivel az isten felülről megajándékozott,
az, hogy újjászült, gyermekeivé és örököseivé tett. Tette pedig ezt
az igazság igéjével.

Így hát teremtményeinek zsengéje, azaz isten újkezdetű terem-
tése és alkotása lettünk.

isten teremtése abban különbözik a világ emberi alkotásaitól,
hogy ez az ő tulajdon teremtő műve minden emberi hozzájárulás
és közreműködés nélkül. ezért nevezzük a keresztyén embert isten
teremtményének, akit ő maga teremt, minden egyéb teremtménye
fölé, mégis úgy, hogy ez most még csak kezdet és zsenge, melyen
isten naponként igazít, mindaddig, míg tökéletes isteni teremt-
mény lesz, amely bűn és fogyatkozás nélküli isteni szeretetben ég
tisztán, fénylőn, miként a nap.

Midőn világot támasztál
Amaz örök igében,
Te engem üdvre választál
A Krisztus érdemében.
Te híveid és szenteid
Könyvébe írtad nevem,
Hogy úgy legyen, mint kegyesen
Rendelted, oh, Istenem.

�92 Húsvét ünnepe utáni első hét
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Szerda

örök élet
Aki hisz a Fiúban, örök élete van. (Jn 3,36)

ezt az igét akár százezer évig prédikálhatnánk, s öröklétig bá-
nyászhatnánk, mégsem tudnánk róla eleget beszélni. Mert itt
Krisztus egyenesen örök életet ígér annak, aki hisz. Méghozzá
nem is azt mondja, hogy aki bennem hisz, örök élete lesz, hanem
azt, hogy mihelyt hiszel bennem, legott örök életed van. Tehát nem
eljövendő, hanem jelenvaló ajándékról beszél: ha hinni tudsz ben-
nem, tied az üdvösség, s máris ajándékba kaptad az örök életet.

az örök élet előre az enyém. Ha meg nem kapom itt e földön,
odaát már soha többé nem jutok hozzá. itt, e földön kell elnyer-
nem és megkapnom. De hogyan kapom meg? a kezdet istené:
Uraddá válik, igéjét adja, ajka élő, hallható beszédét s szívet is
hozzá, hogy az igét hittel befogadd. Íme, így kezdődik. az ige
pedig, amit hittel meghallottál, nem máshova, hanem a Krisztus-
hoz vezet téged. Tovább nem jutsz. Benne kell hinned, rajta csüng-
nöd, akkor ő megvált testi-lelki haláltól, s már tiéd is az örök élet.

Jézus él! Én is vele,
Hol van, oh, halál, hatalmad?
Jézus él! Sír éjjele
Csak új reggelig takarhat.
Ott leszek, hol Uram van,
Ez az én bizodalmam.

Újjászületés �93
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Csütörtök

Újjá kell születnünk
Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben képmutatás nél-
kül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a Lélek által, egymást
tiszta szívből buzgón szeressétek. Mint akik újonnan születtetek,
nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek igéje által,
amely él és megmarad örökké. (1Pt 1,22–23)

nem azok vagytok, akik voltatok, hanem új emberek lettetek. ez
nem cselekedetekkel történt – újjászületés kellett hozzá. Új em-
bert mi nem tudunk csinálni, úgy kell annak teremni – születni.
az ács sem tud fát csinálni, hanem maga nő az a földből.

Mármost az apostol azt mondja, hogy mivel új teremtmény
vagytok, másként kell élnetek is. ahogy eddig gyűlöletben élte-
tek, úgy kell most szeretetben járnotok. Mindennek ellenkezőjére
kell fordulnia.

Hogyan? Úgy, hogy isten kibocsátja evangéliumát, s jó magot
hint az ember szívébe. ahol az ige gyökeret ver, ott van a szentlé-
lek, s új embert teremt, aki egészen más, gondolatban, szóban és
cselekedetben. Így egészen átalakulsz. Keresed azt, amitől eddig
menekültél, s menekülsz attól, amit eddig kerestél. szíved elkezd
isteni szeretettől izzani, s minden megváltozik benned. amily na-
gyon szeretted eddig a tisztátalanságot, épp oly nagy kedvet kapsz
most a tisztasághoz. Ugyanígy leszel minden más vágyaddal és
hajlamoddal is.

Szentlélek Isten,
Titkos erőddel
Munkálkodjál bennem.
Segélj, oh, segélj
Új emberré lennem.

�9� Húsvét ünnepe utáni első hét

Jer orvendjunk 01:Elrendezés 1  2011.03.10.  13:05  Oldal 194



Péntek

Az újjászületés fürdője
Az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője
és a Szentlélek megújítása által. (Tit 3,5)

Újjászületés fürdőjéről és a szentlélek megújításáról beszél az apos-
tol, hogy minél teljesebben fejezze ki a kegyelem nagyságát és erejét.
Valóban oly nagy dolog is ez a fürdő, hogy azt semmiféle teremt-
mény, hanem csak a szentlélek készítheti el. Lám, hogy elveti pál
apostol a szabad akaratot, a jócselekedetet s a gőgös szentek min-
den nagyságos érdemét! Mily magasra emeli, s mégis milyen közel
hozza – egyenesen belénk helyezi – az üdvösséget! Milyen hami-
sítatlan tisztasággal hirdeti a kegyelmet! azért akár ide, akár oda,
az embert megújítani, valakit megváltoztatni csak az újjászülő
szentlélek fürdője képes egyedül.

Lásd, ez a szabad és teljes evangélium! ez nem cselekedetekkel
való toldás-foldás, hanem az emberi természet teljes megváltoz-
tatása. ezért az igazi hívőknek szenvedniük is sokat kell, hogy
meglássék rajtuk a kegyelem.

Bizony hatalmas és hathatós dolog is az isten kegyelme! Hor-
doz, vezet, bíztat, nevel, megváltoztat. Munkálja bennünk a jót, s
megbizonyítja magát tapasztalatunkban. el van rejtve, de mun-
kája nyilvánvaló. a cselekedet és beszéd megmutatja, hogy hol
van jelen, mint ahogy a gyümölcs és a levél elárulja a fának fajtá-
ját és természetét.

Lelkünk újjáteremtője!
Új élet úgy éled,
Ha te vagy szerzője.
Gyarló ember küzd és fárad,
Tőled jő az erő,
Üdv belőled árad.

Újjászületés �9�
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Szombat

győzedelmes élet
Mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot. (1Jn 5,4)

az apostol arra figyelmezteti a keresztyéneket, hogy ha hisznek,
arra is legyen gondjuk, hogy hitük erejét és hasznát cselekedettel
és élettel bizonyítsák meg. aminthogy az apostol éppen ezt a le-
velet főként a hamis keresztyének megfeddésére írta, akik szívesen
hallják, hogy egyedül Krisztusban üdvözülünk, mert a magunk
cselekedete ilyesmit ki nem érdemelhet, de balgatagon úgy véle-
kednek, hogy mikor ezt meghallgatták, máris keresztyének, és
nem szükséges egyebet tenniük. elfelejtik, hogy a hittel és hitből
új embernek kell születni, aki legyőzi a világot és az ördögöt.

aki istentől született, az semmiképpen sem maradhat meg a
régi, halott, világ szerinti állapotban, hogy az ördög tetszésére
bűnben heverve éljen, mint ezelőtt. aki az istentől született, annak
fel kell vennie a harcot az ördöggel és az ördög egész országával.
azért, ha a világot le nem győzöd, hanem engeded, hogy a világ
győzzön le téged, hiába dicsekszel a hittel és Krisztussal, mert tu-
lajdon cselekedeteid tesznek tanúságot ellened, hogy nem vagy
isten gyermeke.

Keresztyén vagy, mondod,
Mert Krisztus neve rajtad,
S a menny, föld Istenét
Uradnak vallja ajkad;
De Istent Uradnak
Hiába nevezed,
Ha parancsolatját
Egyszersmind nem teszed.

�9� Húsvét ünnepe utáni első hét
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hÚsvét ünnepe utáni Második hét (MisericordiA doMini)

A Jó pásztor
Vasárnap

Jn ��,�2–��

Én vagyok a jó pásztor. (Jn 10,14)

ez az ige csupa vigasztalás, mert gyönyörű képben érteti meg,
hogy kicsoda Jézus, mi az ő tiszte, s milyen érzülettel van hoz-
zánk.

Kegyelemmel van hozzánk, s mi erre mindig bátran hivatkoz-
hatunk. Hiszen éppen arra kereszteltek meg, s az evangélium
hozzá a pecsétes igazolvány, hogy én a Krisztus kedves báránya
vagyok. Jó pásztor ő, aki megkeresi elveszett juhocskáját. nem a
törvény szerint bánik velem, nem követel, nem hajszol, nem fe-
nyeget és nem ijesztget, sőt, csupa édes kegyelmet gyakorol. Maga
száll le hozzám, vállára vesz, s nékem csak engednem kell, hogy
hordozzon. Mért félnék hát akár a törvény mennydörgő rettenté-
seitől, akár az ördögtől? Hiszen annak védelmében nyugszom, aki
mindenét nekem adja, hordoz, megtart. Míg báránya maradok,
míg pásztoromat meg nem tagadom, s tőle botorul el nem szaka-
dok – addig nem veszhetem el.

Oltalmazza Krisztus
Az ő szent egyházát,
Miként a jó pásztor
Saját juhocskáját.
Aki a Krisztusnak
Igéjét hallgatja,
Lesz is arra néki
Szorgalmatos gondja.

A jó pásztor �9�
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Hétfő

hordoz
És ha megtalálta, felveti az ő vállára örülvén. (Lk 15,5)

az egész evangéliumban alig van kedvesebb kép, mint amellyel
Krisztus pásztorhoz hasonlítja magát, aki az elveszett juhot tulaj-
don vállán viszi vissza a nyájhoz. Viszi manapság is – örökké.

Ím, ez az evangélium veleje: Krisztus országa a könyörülő ke-
gyelem országa, ahol nincs is egyéb, hanem csak „hordozás”.
Krisztus hordozza fogyatkozásainkat és betegségeinket. Bűneinket
magára veszi, s türelemmel viseli hibáinkat. örökké a vállát nyom-
juk, mégse fárad bele a hordozásba. Kísértéseink közepette éppen
ez a mi legnagyobb vigasztalásunk.

Krisztus országában az a dolga az igehirdetőnek, hogy szere-
tettel vigasztalja, s evangéliummal táplálja a lelkeket, hordozza a
gyengéket, gyógyítsa a betegeket, az igét jól hasogassa, s kinek-
kinek szüksége szerint adja elébe.

A te szavad kellemetes
És oly édes,
Mint nádméz, ígéreted;
Én Jézusom, oh, mit szóljak?
Miként mondjak
Dicséretet teneked?

�9� Húsvét ünnepe utáni második hét
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Kedd

A jó pásztor
Mindnyájan, mint juhok, eltévelyedtünk, ki-ki az ő útjára tért, de az
Úr mindnyájunk vétkét őreá veté! (Ézs 53,6)

szeretteim, ha mi magunk is tudnánk magunkat legeltetni és ve-
zetni, eltévelyedéstől megóvni, saját érdemünkkel a bűnbocsánat
kegyelmét megnyerni, ha az ördögnek ellenállhatnánk, a bűnt és
halált legyőzhetnénk, akkor hazudnék a szentírás, mikor azt állítja
rólunk, hogy elveszett, szétszórt, megtépett, gyámoltalan és ha-
szontalan juhok vagyunk. akkor arra sem volna szükség, hogy
Krisztus pásztorunk legyen, aki megkeressen, összeszedjen, ve-
zessen, gondozzon, és az ördög ellen megerősítsen.

De lám, éppen az ellenkezőjét hallod. azt, hogy elveszett bá-
rány vagy, aki semmiképpen sem tudnál a pásztorhoz visszata-
lálni. Te csak ahhoz értesz, hogy vesztedbe rohanj, s ha pásztorod,
a Krisztus meg nem keresne, vissza nem hozna, egyenesen a far-
kas torkába futnál. De ő jön, keres és megtalál. igéjével és szent-
ségeivel visszavisz nyájához, a keresztyén egyházhoz. Érted adja
életét, s megtart az igaz ösvényen, hogy többé el ne tévelyedj. szó
sincs itt a magad erejéről, jócselekedetedről és érdemedről. a te
erőd, jócselekedeted és érdemed csak arra volna jó, hogy ment-
hetetlen veszedelembe rohanj. csakis a Krisztus erejéről, cselek-
véséről és érdeméről van itt szó. Ő az, aki megkeres, hordoz, vezet,
s halálával számodra életet érdemel. csakis az ő ereje ment meg a
pusztulástól. ahogy mondja is János 10,28-ban: „Soha örökké el
nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből.” Mind-
ebben neked csak annyi részed lehet, hogy füledet hallásra nyi-
tod, e kibeszélhetetlen ajándékot elfogadod, pásztorod hangját
megismerni tanulod, követed, s idegen hang után nem indulsz.

A jó pásztor �99

Mutass, Jézus, kies földet,
Lakásomul adj jó helyet,

Ez életben csendességet,
Jövendőben idvességet!
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Szerda

Az egyetlen jó pásztor
A béres pedig és aki nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai,
látja a farkast jőni, és elhagyja a juhokat és elfut: és a farkas elra-
gadozza azokat, és elszéleszti a juhokat. (Jn 10,12)

sokan vannak, sajnos, nagyon sokan, kiknek pásztor a nevük, akik
arra mernek vállalkozni, hogy a lelkeket legeltessék és vezessék.
ámde csak Én magam vagyok nemcsak névleg, hanem valóban is
jó pásztor. Kívülem nincs jó pásztor, hanem csak könyörtelen és
lelketlen béresek, kiknek kezén farkas martaléka lesz a szegény
bárány. engem azonban szerető, hűséges, nyájas, kedves, vigasztaló
pásztorotokként ismerhettek meg, akihez bizalommal lehettek,
mert tudhatjátok, hogy megszabadít minden nyűgtől, félelemtől,
veszedelemtől és pusztulástól. ezt pedig azzal mutatom meg, hogy
életemet adom a juhokért. Tartsatok ki hát boldog készséggel mel-
lettem. ne engedjétek, hogy bárki más uralkodjék lelketeken. rám
hallgassatok, aki e vigasztaló igét szólom, és tettel is bebizonyí-
tom, hogy nem akarlak agyonhajszolni, elgyötörni és megterhelni,
mint Mózes és egyebek, hanem nagy szeretettel vezetlek, védlek és
segítlek benneteket.

Jézust el nem bocsátom,
Összeforrt a lelkem véle,
Ő én kegyes Megváltóm,
Ő népének hű vezére.
Végül is csak őt áldom:
Jézust el nem bocsátom.

2�� Húsvét ünnepe utáni második hét
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Csütörtök

szánakozik rajtunk
Olyanok valátok, mint tévelygő juhok; de most megtértetek lelketek
pásztorához és felvigyázójához. (1Pt 2,25)

Hogy bizalmunk felgerjedjen, hogy megerősödjünk és megvi-
gasztalódjunk, jól meg kell jegyeznünk pásztorunk hangját, s min-
den más, megtévesztő, zavaró hangot fülünk mellett eleresztve,
csakis a Krisztus pásztori szavára kell figyelmeznünk. Hogy teljes
bizalommal mondhassuk: „az én Uram Jézus Krisztus az egyetlen
pásztor, én meg, sajnos, az elveszett juh vagyok, aki elkószált a ti-
losban. Tele vagyok szorongó nyugtalansággal. szíves örömest
megtérnék, s boldog megnyugvás volna tudni, hogy kegyelmes is-
tenem van. De hiszen, ím, Krisztus éppen úgy vágyódik énutá-
nam, mint ahogy én kívánkozom őhozzá. Én azon töprengek,
gyötrődve, hogy miként juthatnék hozzá, ő meg szintén nem kí-
ván egyebet, mint hogy magához visszavigyen.”

De ha ez így van, akkor nekünk nincs okunk félni tőle. oltha-
tatlan szerelemmel van irántunk. Fussunk hát hozzá boldog öröm-
mel, s maradjunk is nála. Más tant, más urat meg se hallgassunk!

Jézus életemnek,
Öröme szívemnek,
Én üdvösségem!
Jövel, Uram, várlak,
Karjaimba zárlak,
Édes reményem!
Istennek áldott Fia,
Tekívüled senki nincsen,
Szívem kit szeressen!

A jó pásztor 2��
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Péntek

ismerem az enyéimet!
Én vagyok a jó pásztor, és ismerem az enyéimet, és engem is ismer-
nek az enyéim. Amiként ismer engem az Atya, és én is ismerem az
Atyát; és életemet adom a juhokért. (Jn 10,14–15)

Krisztus itt azzal vigasztal, hogy juhait akkor is megismeri, ha egé-
szen elborítja őket a nyomorúság és gyalázat.

s hogy ezt minél jobban szívünkbe vésse, azt is hozzáteszi:
„Ahogy az Atya ismer engem.” ez bizony felettébb elrejtett isme-
rés. Hogy az atya isten ismeri az ő egyszülöttjét, pedig nyomo-
rult, koldus gyermekeként jászolban kell feküdnie. Tulajdon népe
nem ismeri, sőt el- és kiveti. Függ a kereszten gyalázatban, mezí-
telen, két lator között, mint gonosz istenkáromló és lázító, isten-
től, embertől elátkozva, úgyhogy gyötrődő sikoltással kiált az égre:
„Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?” s Krisztus
mégis azt mondja ebben az igében: „Az én Atyám ismer engem.”
Éppen ebben a kínban, gyalázatban s botránkoztató testben ismer,
mint egyszülöttjét, akit áldozatul küldött, hogy odaadjam életemet
juhaim üdvére. Ugyanígy én is ismerem az én atyámat, s tudom,
hogy ő mindazáltal se el nem felejtett, se el nem hagyott engem,
hanem a gyalázat, kereszt, halál állapotával és állapotából vezet az
örök élet dicsőségére.

Így ismerjenek, és ismernek is engem az én juhaim nyomorúsá-
gukban, gyalázatukban, halálukban is szerető, hű Megváltójuknak,
aki ugyanígy szenvedtem, sőt életemet adtam értük biztosítékul,
hogy nem hagyom el, és nem feledem el, hanem mindenben cso-
daképpen megtartom, és örök győzelem dicsőségére viszem őket.

E világnak, mint virágnak
Szépségei bár nagyok:
Téged vallak pásztoromnak,
Én csak nálad maradok.

2�2 Húsvét ünnepe utáni második hét
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Szombat

legeltesd az én juhaimat!
Monda néki ismét másodszor is: Simon, Jonának fia, szeretsz-é
engem? Monda néki: Igen, Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged!
Monda néki: Legeltesd az én juhaimat. (Jn 21,16)

Édes istenem, hogy is lehetünk mi oly vakok, hogy ekkora szere-
tetet nem veszünk szívünkre?! Mert ki látott olyat, hogy maga
isten ennyire lealázkodjék, s minden jótéteményt, mit a szegé-
nyekre fordítunk, úgy vesz, mintha vele magával cselekedtük
volna. Hiszen a világ így tele van istennel! Minden utcasarkon,
sőt, tulajdon küszöbödön megtalálhatod a Krisztust! nem kell az
égbe felbámészkodva mondanod: Ó, ha én egyszer láthatnám az
Úristent! De szívesen megtennék neki minden szolgálatot! János
apostol azt mondja, hogy hazudsz, mikor azt állítod: szereted az
istent, ha ugyanakkor gyűlölöd felebarátodat, aki szemed előtt
szenved. nyomorult ember: ide hallgass! akarod istent szolgálni?
nos hát itt van a házadban, háznépedben s gyermekeidben. Ta-
nítsd őket isten helyes félelmére és szeretetére, hogy tudjanak
egyedül benne bízni. Vigasztald bánkódó, beteg felebarátaidat. se-
gítsd őket lelki-testi javaiddal. Lásd – mondja az Úr –, minden rád
szoruló szegényben én közeledem hozzád. enyéimek: amit velük
teszel, többet-kevesebbet, velem cselekedted azt. egy ital hideg-
vizet sem hiába adsz. százszoros gyümölcsét veszed – nem a te
cselekedetedért, hanem az én ígéretemért!

Ki egy szegény felebaráttal
Szerető szívvel jót teszen,
Mintha tenné a menny Urával:
Őnála oly becsben leszen.
Csak az neki igaz híve,
Kinek irgalmas a szíve.

A jó pásztor 2�3

Jer orvendjunk 01:Elrendezés 1  2011.03.10.  13:05  Oldal 203



hÚsvét ünnepe utáni hArMAdik hét – JuBilAte

szentlélekBen vAló öröM
Vasárnap

Jn ��,��–23

Ti is azért most ugyan szomorúságban vagytok, de ismét meglátlak
majd titeket, és örülni fog a ti szívetek, és senki el nem veszi tőletek
a ti örömeteket. (Jn 16,22)

Minden azon fordul meg, hogy bízni tudjunk a mi szerető Urunk-
ban, a Krisztusban, s igéjét igaznak tartsuk. Megpróbáltatások kö-
zepette se csüggedjünk, hanem vigasztaljuk magunkat. Hiszen
nem juthat örömhöz az, aki előbb nem szenvedett.

Krisztus valóban nagyszerű örömöt ígér itt a tanítványainak.
„Ismét meglátlak majd titeket” – mondja. ez történt húsvét szent
ünnepén, amikor a tanítványok új, örök élet ábrázatában látták
meg Urukat. Ugyanígy lát meg minket is a Krisztus. szívünk pedig
örvend, mikor feltámadását magunkra vesszük, s látjuk, hogyan
győzte le javunkra a bűnt, a halált és az ördögöt, hogy általa mi is
örökké éljünk. ez az igazi, örökre megmaradó öröm, amely min-
den szomorúságot örömre vált, és amelyet soha senki nem vehet
el tőlünk. ne legyünk hát türelmetlenek vagy kishitűek a kereszt
alatt. Mert hiszen Krisztus feltámadott, isten jobbján ül, hogy ör-
dögtől és minden bajtól megoltalmazva, örök üdvösségre vigyen.
Mindezt a mi hűséges mennyei atyánk adja nékünk szent Fiában,
a mi megváltó Jézus Krisztusunkban.

Ádámban mi mind vétkeztünk,
Kárhozatra ezért estünk;
De te keresztfán meghaltál,
És nekünk életet adtál.

2�� Húsvét ünnepe utáni harmadik hét
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Hétfő

Az öröm titka
Bizony, bizony mondom néktek, hogy sírtok és jajgattok ti, a világ
pedig örül: ti szomorkodtok, hanem a ti szomorúságtok örömre for-
dul. (Jn 16,20)

sokféle szomorúság van a világon. De az igazi és legfőbb szomo-
rúság az, mikor a szív elveszti Krisztust. Mikor többé nem látjuk,
s vigasztalását sem remélhetjük. ilyenkor vége az örömnek, és nem
segít rajtunk sem ég, se föld, még az isten maga sem. De a világ
annál jobban örül.

pedig Krisztus részelteti ilyen örömben a világot s ilyen szo-
morúságban övéit. s ez az ördögfattya világ semminek sem örül
úgy, mint ha a Krisztust hanyatlani, övéit pedig szégyenletesen
kárhozatba veszni látja.

Krisztus előre megmondja: ilyen öröm éri a világot, s ilyen szo-
morúság titeket. számítsatok rá; hogy ha majd belekerültök, türe-
lemmel lehessetek, s még az ilyen szenvedésben is megtalálhassá-
tok az igazi vigasztalást. ezért kell benneteket így megkísértenem,
s megkóstoltatnom: mit is jelent engem elveszíteni, hogy egy ki-
csit megértsétek e mélységes titkot. egészen úgysem tudtok engem
kitanulni. Megérthetetlenül magas az néktek, hogy isten Fia az
atyához megy, meghal és feltámad – üdvösségtekért.

Engem az Úr híven vezet,
Reményem ő s vígaszom;
Amit felőlem végezett,
Hitem megnyugszik azon.
Mint ígérte, számba vette
Fejemen a hajszálat;
Vigyáz, őriz, se tűz, se víz
Nékem soha nem árthat.

Szentlélekben való öröm 2��
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Kedd

Az öröm példája
Az asszony mikor szül, szomorúságban van, mert eljött az ő órája:
de mikor megszüli az ő gyermekét, nem emlékszik többé a kínra az
öröm miatt, hogy ember született e világra. (Jn 16,21)

Figyeljük meg jól ezt a példázatot. Mert amit ez mutat, ugyanaz
történik velünk is a megpróbáltatásban, főleg a halálos szükség-
ben. Lám, hogy bánik isten a szülő asszonnyal! Mikor elérkezik az
órája, tehetetlenül magára hagyja mindenki! senki sem segíthet
néki. nincs ember, aki szükségéből kimenthetné. Tisztára isten
hatalmában van. Környezete és a bába vigasztalhatja ugyan, de
magát a szenvedést el nem fordíthatja róla. szinte a halál kötelei
veszik körül, s néki teljes megadással kell kockára vetni életét, is-
tenre hagyva, hogy belehal-e a szülésbe, vagy fölépül.

szakasztott így van akkor is, mikor a lelkiismeret kezd vajúdni,
vagy halálos szükségben gyötrődik valaki. nem segít ilyenkor sem
ész, sem cselekedet – semmi a világon. Vigasztalást hiába keresel.
Úgy rémlik, mintha isten és minden teremtmény elhagyna, sőt
isten és minden teremtmény ellenséged volna. ilyenkor maradj
csendben, s csüngj egyedül istenen. Meglásd: kiszabadít. aki a
szülő asszonyt megsegíti, téged is megsegít majd, ha eljön az ideje.
Mikor az édesanya megpillantja gyermekét, többé nem is gondol
a fájdalomra. csupa öröm és élet van ott, ahol előbb még jajgatás
és halál volt közel. Megpróbáltatásaink halálos veszedelmeiben
minket is egyedül isten vidámíthat meg, s adhat békét, örömöt,
nyomorúságunk és szorongattatásunk helyébe.

2�� Húsvét ünnepe utáni harmadik hét

Bár minden elhagy a világban,
Amivel magad bíztatod,
Véle minden nyomorúságban
Magadat vigasztalhatod.

Megszámlálja könnycseppjeidet,
Jókor segítségedre siet:
Légy csendes szívvel!
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Szerda

igazi öröm
Ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon tibennetek az én örö-
möm, és a ti örömötök beteljék. (Jn 15,11)

az öröm titka ez: tartsa magát az ember teljes szívvel az igéhez, vi-
gasztalván magát Krisztus drága ígéretével, hogy ő az atyával
együtt velünk marad, s megoltalmaz, hogy semmi baj ne ártson,
ördög s világ semmi hatalma el ne tiporjon, se tőle el ne szakítson.
ebben mindig örömet s vigaszt lelünk, sőt egyre örvendezőbbek
leszünk. szenvedés, akadály nem keserít, el sem csüggeszt, sőt,
édessé válik minden szenvedés, amelyet Krisztusért szeretetből
hordozunk. egyebütt nincs a keresztyénnek széles e földön töké-
letes és igaz öröme. Ha a föld valamennyi öröme egy halomban
mind tiéd volna is, mit használna néked? nem tudna erőt adni,
hogy megállj a kísértésben, szenvedésben. Mert e világ öröme csu-
pán bizonytalan, ideig való javakra, dicsőségre s gyönyörökre tá-
maszkodik. nem is tarthat tovább, csak míg e dolgok birtokunk-
ban vannak, s mihelyt keményebb szél fuvall rá, elröppen és oda-
van, mert nem bírja a tűzpróbát. a mi örömünk azonban örökké
megmarad, mert örök a fundamentoma is. Külső megpróbál-
tatások között is megáll, sőt egyre teljesedik, úgyhogy az ember
minden e világi örömöt vidám lélekkel tud elkerülni és megvetni.

Örvendezzél, oh, én lelkem,
Feledd a kínt, bánatot;
Krisztusnál nyugalmat leltem,
Csendes békét ő adott.
E siralom völgyéből,
Sok keserűségéből
Ő visz örök dicsőségbe,
Melynek nem lesz soha vége.

Szentlélekben való öröm 2��
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Csütörtök

A lélek gyümölcse
A Léleknek gyümölcse: …öröm. (Gal 5,22)

Tanuljuk meg ebből, hogy isten nem szereti a szomorú lelket.
Gyűlöli a szomorú gondolatokat, beszédet és leverő tanítást. isten
inkább azt akarja, hogy szívből örüljünk. Hiszen Fiát is nem azért
küldte, hogy megszomorítson, hanem hogy örvendezővé tegyen.
a próféták és apostolok, de maga az Úr Jézus is ezért ajánlja, sőt
parancsolja mindenütt, hogy örvendezzünk és ujjongjunk. zaka-
riás 9,9: „Örülj nagyon, Sionnak leánya, örvendezz . . .” a zsoltá-
rok is lépten-nyomon arra biztatnak, hogy örvendezzünk. Filippi
4,4.: „Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek!”
Maga az Úr Jézus is azt mondja Lukács 10,20-ban: „Örüljetek, hogy
a ti nevetek fel van írva a mennyben.”

Boldog az a szív, amelyben megvan a Léleknek ez az öröme!
Mert az ilyen szív bizonyos abban, hogy Krisztus a mi üdvözítőnk
és Főpapunk. nem csoda, ha ez az öröm kiül az arcra, s meglátszik
a beszéden is!

Jer, örvendjünk, keresztyének,
Jer, énekeljünk vígan;
Gyülekezzünk, ifjak, vének,
Az Úr szent hajlékiban;
Ki atyai szeretetből
Megváltott veszedelmünkből,
Dicsérjük hálaadással.

2�� Húsvét ünnepe utáni harmadik hét
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Péntek

öröm a kereszt alatt
Megmutatom néki, mennyit kell néki az én nevemért szenvedni.
(ApCsel 9,16)

Ha úgy szeretnél a Krisztus örököstársa és testvére lenni, hogy
azért mégsem vagy hajlandó vele szenvedni, és hozzá hasonlóvá
lenni, akkor az ítéletnapon bizonnyal nem fogad el sem örökös-
társának, sem pedig testvérének, hanem megkérdezi majd, hol a
töviskoronád, kereszted, a szegek és a korbács, voltál-e utálat a
világ szemében, mint ahogy ő maga, és minden tagja is az volt
kezdettől fogva. Ha ezeket nem tudod előmutatni, akkor hogyan
tartson testvérének? együtt kell szenvednünk teljes hasonlóság-
ban a Krisztussal, másként dicsőségében sem részesedhetünk.

Viselnünk kell szenvedésének jeleit, a töviskoronát, korbácsot
és szegeket, nem csak úgy ránk festve, hanem húsunkba verve.

pál is azt ajánlja, hogy minden keresztyénnek viselnie kell
Krisztus sebhelyeit. ne rémüljenek hát meg a keresztyének, ha e
világ mindenféle szenvedéssel illeti őket, mint teszi mostanában
némely testvérünkkel. Több is következik még, ha majd eljön el-
lenségünk órája és a sötétség hatalma. ne törődjetek vele: kell
szenvedni, különben nem juthatnánk dicsőségre. De hogy mit
nyer vele, ha minket megöldököl, azt ám lássa majd!

Szentlélekben való öröm 2�9

Bár hitemért szenvednem kell,
S gyűlölettel
Illetnek az emberek,
De tudom, és ez nyújt vigaszt,
Hogy mi aggaszt,
Az úgy tetszik Istennek.

Egy kevésig
Talán késik
Az ítélet,
De rossz véget
Érnek, kik bántják lelkem.
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Szombat

Az öröm teljessége
Kérjetek, és megkapjátok, hogy a ti örömötök teljes legyen. (Jn 16,24)

az öröm nem lehet addig teljes, míg isten neve teljességgel meg
nem szenteltetik. ez pedig csak a másik életben történhetik meg,
ahol csupa örömünket cseppnyi keserűség sem zavarja többé.
Ebben az életben csak rész szerint s cseppenként kapunk hitünk-
ben az örömből. csak kezdet s ízelítő ez abból a vigasztalásból,
hogy Krisztus megváltott, s isten országába vitt. Mivel e földön
újra meg újra elesünk, s lelkiismeretünk megnehezedik, örömünk
erejében is, eredményében is hiányos és oly gyenge, hogy sokszor
alig érezhető.

ez is könyörgésre sarkall, hogy örömünk egyszer mégis tiszta és
teljes legyen. ne magadban keresd, se a világban. a világ öröme
tisztátalan, s azt a halál végül is mindenestül elveszi. abban ke-
resd az örömödet, hogy Krisztus nevében könyörögj: legyen meg
mielőbb, amiért jött, amire minket elhívott s rendelt, hogy isten
neve, országa, akarata mindenütt lendületet vegyen, az ördög,
világ és test szünet nélkül gátló törekvése pedig véget érjen.

Nem jött el még ideje
Sion győzelmének;
Még nem zeng az ajkakon
Diadalmi ének;
Még a sáncon dolgozunk
Küzdve ellenséggel,
S nyert csatáknak öröme
Fájdalomban vész el.

2�� Húsvét ünnepe utáni harmadik hét
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hÚsvét utáni negyedik hét – cAntAte

éneklő gyülekezet
Vasárnap

Jn ��,�–��

És a Lélek, mikor eljő, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekin-
tetében. Bűn tekintetében, hogy nem hisznek énbennem. (Jn 16,8–9)

Ki-ki maga bűnös abban, hogy elkárhozik. nem mintha azért kár-
hoznék el, mert ádám bűnös ivadéka és korábbi hitetlensége miatt
kárhozatra méltó, hanem mert nem fogadja el a Megváltó Krisz-
tust, aki a kárhozat alól feloldhatná. Ha nem hiszek Krisztusban,
a bűn és kárhozat bizony rajtam marad, mert hiszen nincs, aki
megváltson tőle. sőt, kétszeresre súlyosodik a bűnöm és kárho-
zatom, mivelhogy nem hittem szerelmes üdvözítőmben, aki pedig
rajtam akart segíteni, s váltságát visszautasítottam.

Tehát üdvösségünk is, kárhozatunk is azon fordul meg, hogy
hiszünk-e Krisztusban vagy sem. a hitetlenség megtartja mind a
bűnt, hogy ne nyerhessen bocsánatot. aminthogy a hit viszont el-
töröl minden bűnt. Hit nélkül minden bűn és kárhozatos, még a
legszebb élet s legjobb cselekedet is, amit az ember felmutatni
képes. Bár önmagában dicséretes és az isten parancsolta, de a hi-
tetlenség annyira megrontja, hogy ezért isten nem lelheti benne
gyönyörűségét. a hitben viszont a keresztyén ember minden cse-
lekedete és egész élete kedvessé válik isten előtt. egyszóval: Krisz-
tuson kívül minden kárhozatos és elveszett, Krisztusban viszont
minden jó és üdvösséges, úgyhogy nem árthat még a bűn sem,
amely ádám örökségeképpen a húsban-vérben bizony benne
marad.

Irgalmazz meg én lelkemnek,
Ki vagy Ura mennynek, földnek,
Könyörgök csak felségednek,
Mint kegyes Idvezítőmnek.

Éneklő gyülekezet 2��
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Hétfő

Mi az igazság?
És a Lélek, mikor eljő, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet te-
kintetében… Igazság tekintetében, hogy én az Atyához megyek, és
többé nem láttok engem. (Jn 16,8.10)

a keresztyén ember ne tudjon semmi más igazságról, mellyel isten
előtt igazként megállhat, bűnbocsánatot s örök életet nyerhet, ha-
nem csak Krisztusnak az atyához meneteléről, ami nem más,
mint hogy bűneinket magára vette, s miatta a kereszten megfe-
szíttette s eltemettette magát, aztán alászállt a poklokra, de nem
maradt bűn s halál alatt a pokolban, hanem feltámadásával és
mennybemenetelével általment, s most az atya jobbján uralkodik
hatalommal minden teremtményen.

ez az igazság azonban titokzatos, és el van rejtve nemcsak a világ
és az értelem elől, hanem még a szentek elől is. Mert ez az igazság
nem bennünk való gondolat, szó vagy cselekedet, hanem kívülünk
és felettünk való, tudniillik Krisztus menetele az atyához. ez az
igazság kívül esik eszünk és szemünk látókörén, úgy, hogy nem
láthatjuk, sem nem érezhetjük, hanem csakis a róla hirdetett igébe
vetett hittel ragadhatjuk meg. ez pedig azért van, hogy egyedül ő
legyen a mi igazságunk, s ne önmagunkkal, hanem csakis a mi
Urunkkal dicsekedjünk isten előtt.

A mennyben megdicsőültél,
Istennek jobbjára ültél;
Ott vagyon királyi széked,
Onnan kormányzod hű néped.

2�2 Húsvét ünnepe utáni negyedik hét
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Kedd

Mi az ítélet?
És a Lélek, mikor eljő, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet te-
kintetében… Ítélet tekintetében, hogy e világ fejedelme megítéltetett.
(Jn 16,8.11)

az ítélet Ura Krisztus, nyilvános kihirdetője pedig az igehirdetői
hivatal. az ítélet szerint a világ fejedelme s minden, ami hozzá tar-
tozik, máris kárhozatban ül, s Krisztus ellen semmit sem tehet,
hanem kénytelen teljes hódolattal Úrnak elismerni, s tűrni, hogy
fejét széttapodja.

Bár a világ ezt az ördögre és minden hadára már kimondott íté-
letet megveti, s gúnyt űz belőle, mivelhogy testi szemével nem lát-
hatja – Krisztus mindazáltal diadalmasan megy előre, tűrve nyu-
godtan a megvetést, s megmutatja a világnak, hogy ő az Úr, aki az
ördög haragját megtöri, dühöngésének gátat vet, s lába zsámolyává
tudja gyűrni minden ellenségét. ezt azonban csak a keresztyének
tudják hinni, akik Uruk igéjét igaznak tartják, erejét, országát el-
ismerik, s magukat ezzel vigasztalják. a többiek pedig megkapják
jutalmukat, mit urukkal, az ördöggel keresnek: a pokol örök sö-
tétségébe zuhannak, s a keresztyének elleni tulajdon dühükbe
buknak s pusztulnak bele.

Ne csüggedj el, kicsiny sereg,
Habár zajong az ellen;
A veszélyben az Úr veled,
Bízzál, higgy az Istenben!
Nappal és éjjel
Őriz szemével,
Kinyújtja karját,
S az ellen csapatját
Hatalma porba dönti.

Éneklő gyülekezet 2�3
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Szerda

Új ének
Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett;
megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. (Zsolt 98,1)

Új ének ez az új országról, az új teremtésről, az új emberről, aki
nem törvényből vagy cselekedetből, hanem a Lélektől született,
aki maga is csupa csoda, s azt is tesz a mi Urunk Krisztusban.

Ha a szentlélek énekre késztet, bizonyos, hogy csodák elfogadá-
sára is késztet, aminthogy e csodák a mi üdvösségünkre történtek
és hirdettettek. Éppen ezért ez az ige kárhoztat minden kétkedő
hitetlenséget, amely ezt mondja: Honnan tudjam, hogy isten az ő
jobb kezével, azaz Fiával nékem ilyen győzelmet s csodát készí-
tett?!

Halld meg, mondja a Lélek, hogy neked, neked, neked lett mind-
ez; te, te, te énekelj boldog hálaadással. ez az én akaratom és ta-
nácsom.

A Krisztust magasztaljátok,
Akit küldött jó Atyátok!
Ő az, kit fejünknek vallunk,
Néki élünk, néki halunk.

2�� Húsvét ünnepe utáni negyedik hét
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Csütörtök

A gyülekezet éneke
Ezek Dávidnak utolsó beszédei. Dávidnak, Isai fiának szózata, an-
nak a férfiúnak szózata, aki igen felmagasztaltatik, Jákób Istenének
felkentje és Izrael dalainak kedvence. Az Úrnak lelke szólott énben-
nem, és az ő beszéde az én nyelvem által. (2Sám 23,1–2)

a hit nem nyugszik, és nem henyél. Kitör, beszél, prédikál, sőt,
nagy örömében felgerjedve szépséges zsoltárokat költ, boldog sze-
relmes dalokat énekel, részint isten dicséretére, részint az emberek
hasznos serkentésére és okulására. Mai igénk azonban a zsoltárok-
nak nemcsak nyelvtani és zenei szépségére gondol, a művészi szó-
rendre, a dallam édes zenéjére, hanem inkább a zsoltárok teológiai,
lelki értelmére. Mert a zsoltárok ebben igazán gyönyörűek. a zene,
mint isten csodálatos ajándéka természetesen jó segítség a szö-
veghez, különösen, ha a háznép teljes komolysággal együtt énekel.

Dávid azonban a zsoltárait izráel zsoltárainak nevezi. nem akar
hát azokkal kizárólagos tulajdonként csak maga dicsekedni,
hanem azt akarja, hogy izráel ismerjen bennük a magáéra. Mert
nagyon fontos, hogy isten népe egy igét s egy éneket fogadjon el.
ezért beszélünk mi, keresztyének a mi zsoltárosainkról. ambro-
sius szép énekeit azért nevezzük egyházi énekeknek, mert az egy-
ház elfogadta, s használja azokat, mintha tulajdon szerzeményei
volnának. ezért nem azt mondjuk: így énekel ambrosius, Ger-
gely, prudencius vagy sedulius, hanem, hogy így énekel a ke-
resztyén egyház. Mert ambrosius és a többi az egyházzal énekel,
s az egyház ővelük. az egyház pedig akkor is megmarad, mikor ők
meghalnak, s tovább énekli énekeiket.

Éneklő gyülekezet 2��

Jer, keresztyének szent kara,
Dicsérjük Istenünket,
Ki vesztünket nem akarja,
De örök életünket.

Áldjuk, ki üdvösségünkre
Mindent megtett örömünkre
A Jézus Krisztus által.
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Péntek

A zsoltárok
AKrisztusnak beszéde lakozzék tibennetek gazdagon,minden bölcses-
ségben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki
énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak. (Kol 3,16)

a zsoltár nemcsak a szentek köznapi beszédeiről szól, hanem el-
mondja a szentek istennel folytatott legbensőbb, felséges beszél-
getéseit. Teljes gazdagsággal elénk tárul, hogy mit éreztek, s mit
beszéltek istennel, emberrel. az emberi szív olyan, mint vad ten-
geren a hajó, melyet mindenfelől viharszelek űznek. az ilyen vi-
harok azonban megtanítanak komolyan szólni, a szívet kitárni, s
tartalmát fenekestül kiönteni. Mert aki szükségben és félelemben
ül, az egészen másképp beszél a szenvedésről, mint aki örömben
lejt – s viszont. nem szívből jön az, mikor a szomorkodó nevet,
vagy az ujjongó sír. az ilyen szív nem az igazi tartalmát önti ki.

a zsoltárokban pedig éppen az a legnagyszerűbb, hogy min-
den ilyen lelki vihar komoly beszéde megtalálható bennük. Hol
talál az ember nagyszerűbb szavakat az örömről, mint a dicsőítő
és hálazsoltárokban? rajtuk keresztül bepillanthatsz a szentek szí-
vébe, mint gyönyörűséges kertbe, sőt magába a mennyországba,
s láthatod, hogy az istenről és az ő jótéteményeiről szóló szívbéli
gyönyörű gondolatok minő pompás virágai virulnak ottan. Vi-
szont találsz-e valahol mélyebb, panaszosabb és fájdalmasabb sza-
vakat a szomorúságról, mint a panaszzsoltárokban? ezekben is a
szentek szívébe látsz, mintha a halál pitvarába, sőt a pokolba pil-
lantanál. Minő sötét és borús ott minden az isten haragjára esett
rémült tekintettől. s mikor a félelemről vagy reményről beszélnek
is, olyan szavakkal teszik azt, hogy semmiféle festő vagy szónok
nem tudná a félelmet vagy reménységet úgy lefesteni.

2�� Húsvét ünnepe utáni negyedik hét

Örvendj, lelkem, harsogjatok
Vigadozó szent szózatok!

Szent, szent, szent a mi Istenünk,
Tőle van életünk s mindenünk.
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Szombat

énekeljetek
Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. (Zsolt 33,3)

isten egyik leggyönyörűbb s legdicsőbb ajándéka az ének. Harag-
szik is rá a sátán, mert sok kísértést és gonosz gondolatot űz el
vele az ember. az ördög egyszerűen nem bírja ki. az ének a mű-
vészetek egyik legjelesebbje. a dallam megeleveníti a szöveget.
Mint saul királynál látjuk, elűzi a szomorúság lelkét.

az ének a szomorú ember legjobb orvossága, melytől a szív újra
megbékél, feléled és megújul. a zene isten gyönyörű és dicső ado-
mánya, egyenesen a teológia rokona. semennyiért sem adnám
oda az én csekély zenei tudásomat. rá kell kapatni, s állandóan
szoktatni az ifjúságot erre a művészetre, mert ez hasznavehető em-
bereket nevel.

Énekeljetek az Úrnak új éneket; énekelj az Úrnak, te egész föld!
Mert isten megvidámította szívünket és lelkünket egyszülött Fiá-
val, kit értünk adott bűntől, haláltól, ördögtől való váltságul. aki
ezt komolyan hiszi, az nem tehet mást, mint ujjong, vidám lélekkel
róla beszél, s énekel, hogy mások is hadd hallják, s hozzájussanak.
aki pedig nem akar róla énekelni és beszélni, az annak adja jelét,
hogy nem is hiszi, s nem az új, örömteli testámentom gyermeke,
hanem a régi mogorva testámentom alá tartozik.

Mely igen jó az Úristent dicsérni,
Felségednek, óh, Uram, énekelni,
Szent nevedet hálával emlegetni,
És mindenütt e világon hirdetni.

Éneklő gyülekezet 2��
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hÚsvét ünnepe utáni ötödik hét – rogAte

iMádkozó gyülekezet
Vasárnap

Jn ��,23–33

Igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. (Jak 5,16)

Hogy az imádság milyen hathatós erő, és mi mindenre képes, azt
csak az hiszi el, aki megpróbálta már, s akit a tapasztalat megta-
nított rá. nagy áldás a szükség, amely arra szorít, hogy az imád-
ságba kapaszkodjunk. csak azt tudom, hogy valahányszor igazán
komolyan imádkoztam, mindannyiszor bőséges meghallgatást
nyertem, s többet kaptam, mint amennyit kértem. Ha olykor isten
halasztotta is, végre mégis meglett. Óh, micsoda nagy dolog a ke-
gyes keresztyén igazi imádsága! Micsoda hatalom az, hogy egy
nyomorult ember a felséges istennel beszélgethet az égben min-
den félelem nélkül, sőt azzal a biztos tudattal, hogy isten szerelmes
Fiáért, a mi Megváltó Úr Jézus Krisztusunkért szeretettel moso-
lyog rá. a szívnek és lelkiismeretnek nem kell visszariadnia, sem
méltatlansága miatt kétségeskednie, vagy elrettennie, hanem bi-
zonyosra veheti, hogy isten máris meghallgatta, amit a Krisztusba
vetett hittel kért.

azért, atyámfiai, imádkozzatok szívvel, szájjal otthon is, temp-
lomban is, mert az imádság tartja a világot. Különben ugyan rosz-
szul állna!

Mi Atyánk, ki vagy mennyekben,
Hozzád sietünk lélekben,
S miként magad parancsolád,
Imádkozunk, mint egy család,
Add, fohászunk ne az ajkon,
De szívünk mélyén fakadjon.

2�� Húsvét ünnepe utáni ötödik hét
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Hétfő

hozzá kiálts!
Bizton könyörül rajtad ő kiáltásod szavára, mihelyt meghallja, meg-
felel néked. (Ézs 30,19)

Tanulj meg istenhez kiáltani, nem pedig önmagadban gubbasz-
tani, vagy a lócán heverni, fejet lógatni, csóválni, gondolataiddal
magadat emészteni, s töprengve kutatni, hogy miként szabadul-
hatsz meg?! Minek az örökös siránkozás: jaj nekem, jaj nekem?!
inkább rajta, lusta népség, térdre veled, kezeket, szemeket az égre,
elő egy zsoltárt vagy miatyánkot, s szükségedet, könnyes pana-
szodat vidd isten elé. ahogy az igében olvasod: „Kiöntöm előtte
panaszomat, kitárom előtte nyomorúságomat.” „Mint jó illatú füst
jusson elődbe imádságom, s kezem felemelése estvéli áldozat legyen.”
Lám, tehát: az imádság, a panaszkiöntés, meg a felemelt kéz isten
előtt a legkedvesebb áldozat. akarva akarja, hogy nyomorúságo-
dat elébe tedd, ne pedig a saját nyakadban cipeld, magadat mar-
cangold, s gyötörd vele, mert ezzel egy bajból kettőt, tízet, sőt szá-
zat csinálsz. azt akarja, hogy légy gyenge elhordozni, s legyűrni a
nyomorúságot, és tanulj meg benne lenni erős, hogy az ő ereje di-
csőülhessen meg benned. Látod, így születnek azok, kik méltók a
keresztyén névre!

Azért beléd vetem reménységemet,
Csak tetőled várom segítségedet;
Mert te tudod minden én szükségemet,
Meg is adod, tudom, üdvösségemet.

Imádkozó gyülekezet 2�9
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Kedd

Jézus nevében
Bizony, bizony mondom néktek, hogy amit csak kérni fogtok az
Atyától az én nevemben, megadja néktek. (Jn 16,23)

azért hát mikor imádkozni akarsz, csak térdelj vagy járulj isten elé
szent merészséggel – feltéve, ha magadat bűnösnek elismered, és
meg akarsz jobbulni –, és szólj hozzá így: Uram istenem, mennyei
atyám, ezt és ezt kérem, s akarom, hogy ne tagadd meg, hanem
legyen igen és ámen. nem minthogyha jogom volna hozzá vagy
érdemes volnék rá. Jól tudom, s bevallom, hogy nem érdemlem,
sőt, a pokol tüzét s örök haragodat érdemeltem ki sok nagy bű-
nömmel. Én csak neked engedelmeskedem, aki azt parancsolod,
hogy szerelmes Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében imád-
kozzam. nem az én igazságomra, hanem a te véghetetlen jósá-
godra támaszkodva térdelek, járulok eléd, s imádkozom így.

Tanuld meg azt is, hogy istent imádságodban soha ne kísértsd.
ne szabj eléje se időt, se mértéket, se célt, se módot, se személyt,
kikötvén, hogy mikor, hogyan, mivel segítsen. Majd eltalálja isten
az ő megfoghatatlan bölcsességével. Mindazáltal még a látszat el-
lenére se kételkedj, hogy imádságod bizonyosan meghallgatást
talál.

Benned bíztam, Uram,
Mindenkor csak benned,
Csak tetőled vártam
Erőt, segedelmet;
Teljes életemben
Tebenned reméltem,
Boldogulást, áldást
Fölségedtől kértem.
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Szerda

ámen – úgy legyen
Azért mondom néktek: Amit könyörgésetekben kértek, higgyétek,
hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek. (Mk 11,24)

az „ámen” szócska azt jelenti: bizonnyal, valóban. s ez jól meg-
gondolandó. Mert ez a hitet fejezi ki, aminek minden imádságban
meg kell lennie. aki tehát imádkozni akar, vizsgálja meg magát,
hogy csakugyan hiszi-e, vagy pedig kétli a meghallgatást. Ha úgy
találja, hogy kételkedik benne, vagy bizonytalan ábrándnak, me-
rész kalandnak tartja, akkor imádsága semmi. Mert a szíve zárva
maradt. ezért nem tud az isten semmi bizonyosat adni beléje.
Mint ahogy semmit sem adhatunk az olyan embernek, aki nem
nyújtja ki a kezét. Gondold meg, hogy esnék neked, ha valaki fá-
radtig kérne tőled valamit, a végén pedig azt mondaná: nem hi-
szem, hogy megkapom tőled. Holott megígérted néki. az ilyen
kérést csúfolódásnak vennéd, s visszavonnál mindent, amit meg-
ígértél, sőt tán meg is büntetnéd az illetőt. Hát a jó istennek ho-
gyan tetszhetnék, ha imádságunk meghallgatására vonatkozó ígé-
retét kételkedésünkkel meghazudtoljuk, imádságunkban éppen
az imádság ellen cselekszünk, s igazságát, melyre könyörgésünk-
ben hivatkozunk, megsértjük.

Ha késik is segedelme,
Ha várat is magára:
Nincs kétségem, szava igaz,
Ígéretét beváltja.
Bízzál, hű népe Istennek,
Ti szülötti Szentléleknek,
Csak várjátok az Urat.

Imádkozó gyülekezet 22�
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Áldozócsütörtök

Mennybemenetel ünnepe
Monda az Úr az én uramnak: Ülj az én jobbomon, amíg ellensége-
idet zsámolyul vetem a te lábaid alá. (Zsolt 110,1)

Krisztus azért ül a mennyben, hogy megvárja, míg ellenségei zsá-
molyul lába elé feküsznek. ez az ő igazi égi tiszte. nem alszik oda-
fenn, hanem virraszt értünk. Helytartót sem akar maga helyett:
tisztét maga végzi. Hívei számára kész nála a segedelem. Bánt va-
lami valakit? panaszolja el Krisztusnak, s ő megsegíti. Most még
rajtunk az ellenség – test, bűn, halál, s az ítéletnapig rajtunk is
marad. Végül azonban Krisztus istennek adja át az uralmat. Most
a szívünkben uralkodik, vigasztal szükségünkben, tisztít s könyörög
érettünk. egykor azonban majd minden ő híve vele uralkodik az
atya jobbján. Mert az igazi utolsó ellenség csak akkor pusztul el.
Most még van tévhit, megélhetési gond, csüggedés, mikor az isten
egyszer-egyszer szigorúbban ránk tekint. De már most is van vi-
gasztalásunk. Krisztus az, a mi Főpapunk, aki eleget tett értünk, s
látja, hogy az ellenség földhöz akar verni. ezért harcra kél ellen-
ségeinkkel, s könyörög istennek, hogy álljon a pártunkra. Ha mi
ezt lelkiismeretünkben érezzük, akkor minden szorongattatásban
bátor menetelünk van az atyához. csak látásunkban van a hiba.
nem elég éles a szemünk, hogy fellegeken át az égbe nézve meg
tudnánk látni Krisztust, amint könyörög érettünk.

Istennel megbékéltetett,
Leszállt a poklokig,
Immár megdicsőíttetett,
Él és uralkodik.

222 Húsvét ünnepe utáni ötödik hét
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Péntek

reményünkön felül
A Lélek segítségére van a mi erőtlenségünknek. Mert azt, amit kér-
nünk kell, amint kellene, nem tudjuk; de maga a Lélek esedezik mi-
érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. (Róm 8,26)

nem rossz jel az, sőt a legjobb, ha imádságunkra látszólag az el-
lenkezőt kapjuk feleletül. Mint ahogyan nem okvetlen jó jel az,
mikor imádságunkra minden óhajunk szerint történik. isten ta-
nácsa és akarata ugyanis messze felülmúlja a mienket.

ezért van aztán sokszor úgy, hogy isten meghallgatja ugyan
imádságunkat, meg is akarja adni, amit kérünk, de egészen más-
képp, mint ahogyan elképzeltük. szinte úgy látjuk, hogy isten jobban
haragszik ránk, mint imádságunk előtt, s amit kértünk, messzebb
van tőlünk, mint azelőtt. Mindez azért van, mert isten módszere
az, hogy mielőtt megajándékozna, összetöri és megsemmisíti azt,
ami bennünk van.

Mikor aztán már minden reménytelennek látszik, mert min-
den az imádságunkkal ellentétesen történik, akkor hangzik fel
ama kimondhatatlan fohászkodás. itt jön segítségére a Lélek a mi
gyengeségünknek. Mert a Lélek segítsége nélkül teljességgel lehe-
tetlen volna kibírnunk isten imádságmeghallgató bánásmódját.
De a Lélek azt mondja: Légy erős, tarts ki, bízzál, várd ki az Urat.

akiben a Lélek lakozik, az kibírja. isten műve ugyanis mindig
elrejtett s érthetetlen marad. azaz mindig értelmünknek, elgon-
dolásunknak ellentmondó alakban megy végbe.

Imádkozó gyülekezet 223

Bár késik néha a segítség,
De biztosan eljön végre,
Ne zúgolódj, ha nyom az ínség,
Utóbb válik üdvösségre.

Ami lassan jön, bizonyosabb,
Ami késik, kívánatosabb:
Légy csendes szívvel.
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Szombat

krisztussal vagy nélküle
Ha énbennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak,
kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az néktek. (Jn 15,7)

nyomorúságos dolog a Krisztuson kívül lenni. Mert mit is jelent
az? rengeteget erőlködni, és mégis semmit sem érni el. sokat kö-
nyörögni, keresgélni, zörgetni, és mégis semmit nem találni. az
ilyenek eltévesztik az igazi ajtót. imádságuk olyan, mint valami
hit nélküli robot. ezért egyáltalán nem is tudnak imádkozni. Mert
az imádság egyes-egyedül a hit műve, s ezért imádkozni csak a
keresztyén ember tud. a keresztyén ugyanis nem a maga ember-
ségére imádkozik, hanem isten Fiának nevében, akire megke-
resztelték. ezért aztán bizonyos is abban, hogy imádsága isten tet-
szésére van. Hiszen ő parancsolta, hogy Krisztus nevében imád-
kozzunk, s meghallgatást ígért az ilyen imádságra. Mások ezt nem
tudva a maguk nevében kezdik. Miközben sok beszéddel min-
denáron méltóvá akarják magukat kikészíteni, merő cselekedetet
csinálnak az imádságból. Ha pedig megkérdezzük tőlük: vajon
biztosra veszik-e a meghallgatást, ezt felelik: én imádkoztam, hogy
nyerek-e meghallgatást, azt csak isten tudja egyedül. De miféle
imádság az, mikor magad sem tudod, mit csinálsz, vagy hogy az
isten mit szól hozzá?!

a keresztyén ember azonban nem így kel fel imádságából,
hanem ahogy isten parancsára és ígéretére kezdi, úgy a Krisztus
nevében ajánlja is kérését az istennek. Tudja, hogy amit kért, isten
nem tagadja meg. aztán tényleg meg is tapasztalja, hogy isten
minden szükségében megsegíti.

Benned bízom, mert jól tudom,
Megadhatod, Istenem,
E világon s a másikon,
Ami szükséges nekem.

22� Húsvét ünnepe utáni ötödik hét
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hÚsvét ünnepe utáni hAtodik hét – exAudi

A lélek ígérete
Vasárnap

Jn ��,2�–��,�

Kiöntöm a kegyelemnek és könyörületességnek lelkét. (Zak 12,10)

a Lélek ezt a kettőt akarja elérni és megteremteni minden keresz-
tyénben: először bizonyosodjék meg a szívük, hogy kegyelmes is-
tenük van; azután legyenek képesek maguk is segíteni másokat
könyörületességgel. az első azt teszi, hogy kibékültek istennel, s
mindenük megvan, ami csak kell. s ha ez így megtörtént, akkor
megkezdődhetik segítő isteni szolgálatuk a könyörületességgel.

Mert mikor a keresztyén megismerte Krisztust, mint Urát és
Megváltóját, aki a halálból kiszabadítva tulajdon országába és
örökségébe juttatta, szívét e megismerés úgy megtelíti, hogy kész-
séggel igyekszik mindenkit hozzásegíteni ehhez az áldáshoz. Hi-
szen nincs nagyobb öröme, mint az a kincs, hogy Krisztust meg-
ismerte. ezért útra kel, tanít, int másokat, dicsekvéssel tesz kin-
cséről mindenki előtt hitvallást, s buzgón könyörög, hogy mások
is hozzájussanak ehhez a kegyelemhez. isten kegyelméből és bé-
kességéből nyert felséges nyugalmában is nyugtalan Lélek ez,
amely nem tud csendben maradni, sem pihenni, hanem minden
erejével azon fárad, hogy továbbvigye isten dicsőségét, hogy má-
sok is vegyék a kegyelemnek és könyörületességnek ezt a Lelkét.

Szentlelked az én biztatóm,
Hogy gyermeked vagyok;
Mint jó Atyámban bízhatom,
Nem leszek elhagyott.

A Lélek ígérete 22�
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Hétfő

A lélek krisztust dicsőíti
Én dicsőítettelek téged e földön: elvégeztem a munkát, amelyet reám
bíztál, hogy végezzem azt. (Jn 17,4)

Krisztus megdicsőülése nélkül az atya dicsősége is alászállt volna.
az atya és a Krisztus dicsősége egymásba rekesztett, összefonó-
dott és oszthatatlan dicsőség, úgyhogy az atya a Fiút, a Fiú az
atyát dicsőíti meg.

Mármost, ahogy Krisztus, a mi Fejünk könyörög, úgy kell né-
künk is, akik övéi vagyunk, könyörögnünk, hogy bennünk is meg-
dicsőítse magát. Mert ami vele történt, annak velünk is meg kell
történnie. Miközben tanításunkkal és életünkkel őt dicsérjük, és
megdicsőítjük, bizony gyalázatra, kárhoztatásra, átokra és halálra
is késznek kell lennünk. aminthogy az ő nevét, igéjét is üldözik és
káromolják miattunk. De viszont, hogy dicsősége megmaradjon,
s igéjét igazolja, meg kell bennünket segítenie. Megfordítja a koc-
kát, s a világot meghazudtolja, gyalázatba kárhoztatja, minket
pedig felséges dicsőségre visz. Mert csak így jöhet napvilágra, s
terjedhet dicsősége egyre tovább széles e világon. a szentlélek
végzi ezt a keresztyének bizonyságtevésével. ez az a „munka”,
melynek elvégzését az atya Krisztusra bízta. Hogy tudniillik min-
den gyalázatot, szégyent, szenvedést, halált magára vegyen az atya
dicsőségére – érettünk, hogy megváltson, s örök életünk legyen.

Terjeszd e földön, Jézus, országodat,
Hadd érezhesse néped jóságodat;
Hitetlenek is hogy megismerjenek
És tiszteljenek.
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Kedd

krisztus az Atyában, mi krisztusban
Azon a napon megtudjátok majd ti, hogy én az én Atyámban va-
gyok, és ti énbennem, és én tibennetek. (Jn 14,20)

az első és legfontosabb az, hogy Krisztus az atyában van. Így
semmi kétség, hogy amit az ember Krisztus mond és tesz, az szól
az ég angyalainak, a világ zsarnokainak, a pokol ördögeinek, a
rossz lelkiismeretnek s minden mi gondolatainknak. s ha biztos
lehetek afelől, hogy amit Krisztus gondol, mond és akar, az Atya
is akarja, akkor minden gonosszal dacolhatok. Mert hiszen akkor
Krisztusban enyém az atya szíve és akarata. akkor Krisztust
látom s ragadom meg az atyában, s az atyát Krisztusban, s akkor
nem látok haragot, halált és poklot, hanem csupa kegyelmet, ir-
galmasságot, mennyországot és életet.

aztán továbbmehetünk. Mikor immár mindez a tiétek – mond-
ja Krisztus –, akkor tudhatjátok, hogy én Megváltótok vagyok.
Minden hibátokkal, fogyatkozástokkal, bűnötökkel, kárhozatotok-
kal és halálotokkal énbennem vagytok. s bennem jó helyen vagy-
tok. Mert én viszont csupa igazság, élet és üdvösség vagyok. Így
bár magatokban bűnösök vagytok, bennem megigazultok. Benne-
tek halál, de bennem életetek van. Magatokban nyugtalanság, de
bennem békességetek van. Timagatokban kárhozottak vagytok,
de bennem áldottak és üdvözültek.

Jézust el nem bocsátom,
Mivel magát adta értem;
Nagy hálával őt áldom,
Legyen övé teljes éltem.
Ő én világosságom,
Jézust el nem bocsátom.

A Lélek ígérete 229
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Szerda

krisztus könyörög értünk
Én ezekért könyörgök: nem a világért könyörgök. (Jn 17,9)

Íme, a Krisztus azokért könyörög, akik őt szívből szeretik, igéjét
befogadták, s szorosan azon csüngnek. az ilyenek boldogan ha-
gyatkozhatnak arra a biztos tudatra, hogy ebbe az imádságba be-
letartoznak, s az Úr Jézusban maradhatnak.

Viszont mily borzasztó, mikor azt mondja: a világért nem kö-
nyörgök. Hála istennek, hogy nem tartozunk azok közé, akikért
nem akar imádkozni. Mert mi lehetne azok sorsa, akikről a Krisz-
tus ilyen egyenesen kimondja, hogy nem akar tudni róluk?! csak
teljes pusztulás. nem volna csoda, ha a világ ettől a rettentő íté-
lettől félelmében megdermedne. a világ azonban hahotázva gúnyt
űz belőle, s megmarad szörnyű, konok vakságban. Úgy szélnek
hányja, s elereszti füle mellett, mintha egy bolond mondta volna
ezeket a szavakat.

Nem kérek mást, csak egy áldást,
Egyet sírig szüntelen,
Hogy kegyelmed és szerelmed
Legyen rajtam és velem.

23� Húsvét ünnepe utáni hatodik hét
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Csütörtök

A vigasztaló
Mikor pedig eljő majd a Vigasztaló, akit én küldök néktek az Atyá-
tól, az igazságnak Lelke, aki az Atyától származik, az tesz majd én-
rólam bizonyságot. (Jn 15,26)

Kétféle vigasztalás van. az egyik e világból való. ez álnok s meg-
bízhatatlan. abban áll, hogy valaki vagyonra, hatalomra, fejedel-
mek és nagyurak kegyére támaszkodik. Ilyen vigasztalásban –
mondja Krisztus – néktek, én tanítványaimnak nem lesz részetek.
sőt, a világ minden hatalmát és befolyását ellenetek fordítja, hogy
elnyomjon vele benneteket. De ne bánjátok, hogy a világ vigasz-
talását nélkülözitek. nyomorult s gyenge vigasztalás az. csak
addig tart, míg valami baj nem jön. akkor azonnal erejét veszti.

Én más Vigasztalót küldök néktek. az igazság Lelkét, aki teljes
elhagyatottságban és rettegtető nyomorúságban is meg tud vi-
gasztalni. a szentlélek valóban Vigasztaló és nem szomorító. egy-
szersmind igazság Lelke is, mert senkit meg nem csal, s vigasz-
talása örök.

Óh, mi édes Vigasztalónk,
Légy kegyes megoltalmazónk,
Hogy megmaradjunk a hitben,
Veled való egyességben.
Erősítsd reménységünket,
Szálld meg elménket, szívünket,
Hogy végre hitünknek végét,
Elnyerjük lelkünk üdvösségét.
Dicsőség légyen Istennek!

A Lélek ígérete 23�
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Péntek

kereszt alatt is megvigasztal
Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg
őket a gonosztól. Szenteld meg őket a te igazságoddal: a te igéd igaz-
ság. (Jn 17,15.17)

a keresztyéneknek bizony mindenkinél több szenvedést kell eltűr-
niük az ördög és világ részéről. ilyenkor aztán honnan tudhassák,
hogy megigazultak? a saját értelmükből semmiképpen, hanem a
szentlélektől, aki azért igazság Lelke, hogy szívüket minden látszat
ellenére is megerősítse és megtartsa a hitben. a szentlélek nélkül
azt sem hitte volna, vagy hinné el senki, hogy Jézus Krisztus, akit
tulajdon népe lator módra keresztre feszített – valóságos isten.
avagy mi is hogyan tudhatnánk olyan bizonyosan magunkról,
hogy – ha e megfeszített Krisztusban hiszünk, még ha az egész
világ kárhoztat, elátkoz, isten ellenségeinek s az ördög tulajdonai-
nak állít is – az isten valóságos kedves gyermekei, szentjei va-
gyunk, még akkor is, ha ezt magunk sem érezzük, sőt a szívünk
egészen mást mond, mivel még tele vagyunk gyengeséggel és bűn-
nel?! csak a szentlélek műve és ereje bizonyíthatja ezt meg a szí-
vünkben úgy, hogy az ige alapján életre-halálra igaznak tarthatjuk.

Te vagy az én erős várom,
Oh, ne hagyj el, légy velem,
A vigaszt csak tőled várom,
Hogyha vérzik kebelem.
Szállj szívembe, adj erőt,
Soha el nem csüggedőt,
Ajkam, éltem hadd dicsérjen
Itt e földön s majd az égben.

232 Húsvét ünnepe utáni hatodik hét
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Szombat

Békesség
Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem
úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti
szívetek, se ne féljen. (Jn 14,27)

Óh, mi vigasztaló s édes búcsúszó ez! Hogy nem városokat és vá-
rakat, aranyat vagy ezüstöt hagy övéinek, hanem az ég és föld leg-
felségesebb kincsét: békességet. Tehát nem rettentést és szomorú-
ságot, hanem igazi, vágyva vágyott, szívbéli békességet kapnak
tőle. Tőlem – mondja – nem is kaptok mást, hanem csupa békes-
séget s örömöt. Hiszen ahogy együtt járva tanítottalak titeket, lát-
hattátok s megismerhettétek, hogy szívből szeretlek, minden jót
megteszek értetek, s atyám is teljes kegyelemmel van hozzátok.
ez a legjobb, amit néktek hagyhatok és adhatok. Mert a legfőbb
béke a szív békéje. ahogy mondani szokás: a szív öröme az örö-
mök öröme. aminthogy a szív fájdalma a fájdalmak fájdalma.

Vessétek le mindannyian
A gyötrelmes kétséget;
Maga mondja: Bízzál, fiam,
Hited megtartott téged.
Ki hisz s megkeresztelkedett,
Mennyország nyílt meg afelett,
Hogy soha el ne vesszen.
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pünkösd hete

A szentlélek egyházA
Pünkösdvasárnap

Apcsel 2,�–�3

És megtelének mindnyájan Szentlélekkel. (ApCsel 2,4)

pünkösd e szent örömünnepén hálát adunk a mi szerelmes Úriste-
nünknek véghetetlen jótéteményéért, melyet e földön azzal mutatott
meg, hogy nékünk szegény embereknek kinyilatkoztatta a magas-
ságos égből drága, szent igéjét – nem valami hitvány köznapi be-
szédet, hanem különleges s Mózes törvényétől megkülönbözte-
tett igéjét. Mert ezen a napon kezdődött el Krisztus országa az
apostolok révén, s lett nyilvánvalóvá az evangéliumban mind az
egész világnak. Krisztus országa öröktől fogva meg volt ugyan az ő
tulajdon személyében, ma pünkösdkor azonban a szentlélek az
apostolok által az egész világnak kinyilatkoztatta. s e kinyilatkoz-
tatást nagy bátorsággal, szent daccal és örömmel szegény halászok
végezték. Ugyanazok az apostolok, akik előbb félelemből megta-
gadták, elhagyták Krisztust, mert tele voltak bátortalan, rémült
csüggedéssel.

Ma új pünkösd ünnepén kezdődött el Krisztus boldogító, üd-
vösséges, áldott országa, amely teljes örömmel, bátorsággal és bi-
zonyossággal.

Jövel, Szentlélek Úristen,
Töltsd bé szíveinket bőven
Mennyei ajándékoddal,
Szívbéli szent buzgósággal;
Melynek isteni ereje
Sok népet egy hitre vive.
Légy velünk is te népeddel,
Hogy teljünk meg dicséreteddel.
Dicsőség légyen Istennek!

23� Pünkösd hete
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Pünkösdhétfő

egyszerű kezdet
A világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszé-
gyenítse a bölcseket; s a világ erőtlenjeit választotta ki magának az
Isten, hogy megszégyenítse az erőseket. (1Kor 1,27)

Krisztus az ő országát tanulatlan laikusokkal és balga halászokkal
kezdi el, akik a szentírást nem is tanulták. a keresztyén egyház
nyomorult koldusok botránkoztató igehirdetésével kezdődik,
arról a názáreti Jézusról, akit meggyaláztak, leköpdöstek, megcsú-
foltak, s végül mint lázítót és istenkáromlót keresztre feszítve a
leggyalázatosabban megöltek. erről a Krisztusról hirdetik pün-
kösdkor nyilvánosan, hogy erőszak és jogtalanság esett rajta, s
akik megölték, azok isten ellenségei, akik súlyosan vétkeztek, s is-
tent lángoló haragra ingerelték.

csodálatos bátorság és hatalmas vigasztalás, hogy az apostolok
pünkösdkor ilyet mernek prédikálni nyilvánosan!

Honnét volt ekkora erejük? az igéből és a szentlélektől. nézd,
minő ereje van péternek! nem is csupán péternek, hanem a töb-
bieknek is. Mily biztosak a dolgukban! Mily erőteljesen markolnak
bele a szentírásba! Mintha százezer évig azt tanulták, és egészen
kitanulták volna. Én nem tudnék olyan biztosan belemarkolni az
igébe, pedig a szentírás doktora vagyok. ezek pedig halászok, akik
a szentírást nem is olvasták.

a keresztyénség tehát szegény halászok igéjével, isten szegé-
nyes, megvetett művével, a megfeszített názáreti Jézussal kezdő-
dött.

A Szentlélek egyháza 23�

Te, szentségnek új világa,
Vezess igédnek útjára,
Taníts az Istent vallanunk,
Szívből Atyánknak mondanunk.
Add az igaz vallást nekünk,

Egy legyen a mi Mesterünk,
Benne higgyünk, éljünk-haljunk,
Jézus legyen csak bizodalmunk.
Dicsőség legyen Istennek!
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Kedd

A kegyelem lelke
Én kérem az Atyát, és más Vigasztalót ád néktek, hogy veletek ma-
radjon mindörökké. (Jn 14,16)

a szentlelket olyannak kell megismernünk és hinnünk, amilyennek
maga mondja magát. e szerint ő nem a harag és rettentés Lelke,
hanem kegyelem és vigasztalás Lelke. Így az egész szentháromság
csupa kegyelem. a Fiú azzal vigasztal, hogy könyörög a szentlé-
lekért, az atya meg azzal, hogy adja a szentlelket, a szentlélek
pedig maga a Vigasztaló. a keresztyéneken tehát nincs harag, fe-
nyegetés vagy rettentés, hanem csupa szívélyes szeretet s édes vi-
gasztalás égen-földön. Miért? Hát azért – mondja ő – mert töm-
löctartótok és hóhérotok úgyis elég van, aki rettentsen és gyötörjön
benneteket.

a szentlélekről tehát azt kell tanítanunk, hogy Vigasztaló. ez a
módszere, tiszte és tulajdonsága. önmagában való isteni lényéről
ne vitatkozzunk. istenségére nézve a szentlélek az atyától és Fiútól
elválaszthatatlan isteni lényeg. számunkra azonban Vigasztaló a
neve. a Vigasztaló pedig az, aki a megszomorodott szívet isten
iránt megvidámítja, jókedvre derít, mert hiszen arról biztosít,
hogy bűneink meg vannak bocsátva, a halál meghalt, az ég meg-
nyílt, s isten ránk mosolyog. aki e meghatározást jól megragadja,
annak máris nyert ügye van, hiszen égen- földön csupa vigaszta-
lással és örömmel találkozik.

23� Pünkösd hete

Vidámítsd s bíztasd lelkünket,
Te magad emeld terhünket.
Taníts buzgón imádkoznunk,
Tűrő szívvel várakoznunk;
Készíts el a kimúlásra,

És ama nagy számadásra,
Hogy jól végezvén pályánkat,
Mennyekben elvegyük pálmánkat.
Irgalmazz, irgalmazz nékünk!
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Szerda

igazság, béke, öröm
Az Isten országa igazság, békesség és Lélek által való öröm. (Róm 14,17)

a kegyességhez nem elég, hogy látszatra tegyem a jót, hanem szí-
vem legmélyéről fakadó jókedvvel és szeretetből kell azt csele-
kednem. csak így állhatok félelem nélkül, könnyed, vidám, jó lel-
kiismerettel és teljes bizodalommal isten elé, mint aki tudom,
hogy hányadán állok ővele. ámde éppen ez az, amit semmiféle
jócselekedet vagy akár teremtmény meg nem adhat, hanem egye-
dül Krisztus. Őbenne való hitem tesz kedvessé isten előtt, mert
ebben veszem a szentlelket, aki jókedvű készséget ad minden jóra.
csak így igazulhatok meg és sehogy másként. Mert maguk a cse-
lekedetek, minél tovább űzöd, annál komorabbá tesznek.

a hit azonban minél inkább szorgalmazod és megismered, an-
nál jobban felvidít. Mert ahol ilyen megismerés van, ott a szent-
lélek se maradhat el. ahova pedig a szentlélek belép, készségessé
és örvendezővé teszi a szívet, amely aztán önként dolgához lát, s
tesz szívesen mindent, mi istennek tetszik, vidám lélekkel szen-
vedi, amit szenvedni kell, s szívesen meg is hal. Minél tisztább és
minél mélyebb ez a megismerés, annál nagyobb a boldog öröm
is. Mert hiszen így telik be isten törvénye, s tevődik meg minden,
mit az embernek tennie kell. Így igazulsz meg.

Örüljünk, hogy mihozzánk is
Szentlélek küldeték,
Mondjunk örök dicséretet,
Áldjuk az Úr nevét.

A Szentlélek egyháza 23�
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Csütörtök

A krisztus ékessége
Dicsőséggel és tisztességgel megkoronázod őt. (Zsolt 8,6)

Királyi ékességről van itt szó, amely Krisztust dicsőséges királlyá
koronázza, úgy ezen, mint a másvilágon. Felékesíteni a királyokat
szokás, mikor teljes fényben kell valahol megjelenniük. Így nyer
Krisztus is királyi ékességet, nem csupán önmagáért, tulajdon ter-
mészeti testén, hanem értünk is, az ő lelki testén, ami az egyház.
Ő az, aki az egyházat evangéliuma hirdetésével gyűjti, s szentlel-
kével felékesíti. ez az ékesség az ellentéte annak az „utált” szolgai
formának, amelyről Ézsaiás könyve 53. fejezetének 3. verse szól.
Mintha azt mondaná: az emberfiának kevés ékessége és kicsi ud-
vara volt szenvedése idején. saját népe is azt kiáltozta: Feszítsd
meg, feszítsd meg! sőt, tulajdon tanítványai is elpártoltak, s elfu-
tottak tőle. Feltámadása után azonban keresztyének sokaságának
dicső ékessége és hatalmas udvara lesz övé. ez lesz az a gyönyörű
ékesség és pompás ruha, amely királlyá koronázza e világban.

Krisztus, menny s föld alkotója,
A hívőknek Megváltója,
Hallgass meg, ha téged áldunk,
S trónodhoz száll imádságunk!

23� Pünkösd hete
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Péntek

Az evangélium bolondsága
Mások pedig csúfolódva mondának: Édes bortól részegedtek meg.
(ApCsel 2,13)

Krisztus egyszer, az első pünkösdkor láthatóan adta tanítványainak
a szentlelket. az emberek testi szemmel láthatták rajtuk a kettős
tüzes nyelveket, mintha csak égtek volna. azután mindenféle nyel-
ven beszéltek, ördögöt űztek, betegeket gyógyítottak.

Ma azonban s a világ végezetéig Krisztus nem úgy adja keresz-
tyéneinek a szentlelket s ajándékait, mint egykor, hanem rejtetten
és láthatatlanul. ezért aztán az emberi ész nem is hiszi el, hogy
Krisztus a Lélek ajándékaiban részelteti övéit. Mikor az apostolok
pünkösdkor szentlelket vettek, új nyelveken beszéltek, prédikálni
kezdtek, tulajdon honfitársaiktól azt kellett meghallaniuk, hogy
eszelős bolondok és édes bortól részegek, sőt, hogy ördög szállta
meg őket. zsidók és pogányok egyaránt úgy beszéltek róluk, mint
istenkáromló hitetőkről s felforgató gonosztevőkről.

ez a világ nem látja, s nem ismeri el a szentlélek ajándékait,
hanem megveti és gyalázza azokat. amit az Úristen mond és tesz,
azt ez a világ nem helyesli, nem is helyeselheti. ez a világ isten igé-
jét eretnekségnek s ördögtannak tartja. Viszont az ördög tanítását
isten igéjének veszi. isten igéje semmi néki, sőt ördögi, viszont az
ördög művét sokra tartja, s isten művének nevezi. csak a ke-
resztyének ismerik meg, s tartják isten igéjét a világ legfőbb kin-
csének. csak ők látják meg az ige hatalmas isteni művének mél-
tóságát és erejét. Bár még ők sem tudnak rajta eléggé csodálkozni,
s azt úgy felmagasztalni, ahogy méltán kellene.

Uram, növeld értelmünket,
Irtsd ki sok tévelygésünket.
Add vezérül Szentlelkedet,
Hogy járhassuk ösvényedet.
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Szombat

Bűnösök egyháza
A világ nemtelenjeit választotta ki magának az Isten és a semmi-
ket, hogy a valamiket megsemmisítse: Hogy ne dicsekedjék őelőtte
egy test sem. (1Kor 1,28–29)

az irgalmas isten őrizzen meg engem olyan keresztyén egyháztól,
amelyben csupa „szentek” vannak. Én olyan egyház kicsi csapatá-
ban akarok lenni s maradni, amelyben alázatosak, gyengék és be-
tegek vannak, akik érzik s elismerik bűneiket, nyomorúságukat és
bajaikat, s ezért szüntelenül isten vigasztaló segedelméért sóhaj-
toznak szívbéli kiáltással, hisznek a bűnbocsánatban, s az igéért
üldöztetést szenvednek. – az ördög ravasz kópé: rajongóvá akarja
tenni az egyszerű hívőket. el akarja hitetni velük, hogy az evan-
gélium semmit sem használ. Másutt kell a dolgot megragadnunk.
például szent életet kell folytatni, keresztet vállalni, szenvedni. az
önkiválasztás e hamis, istenellenes látszata sokakat elhitet.

a mi szentségünk és igazságunk Krisztus. Benne és nem ma-
gunkban vagyunk mi tökéletesek. pál apostol vigasztaló igéjéhez
tartom hát magamat:: „Krisztus lőn nékünk Istentől bölcsességül,
igazságul, szentségül és váltságul.”

Isten Lelke, buzgón kérünk,
Légy mindenkor hű vezérünk!
Tedd templomoddá szívünket,
Világosítsd értelmünket.
A jót te munkálod bennünk,
Segélj híveiddé lennünk;
Oktass, hogy a hitetlenek
S gonoszok el ne szédítsenek.
Benned, csak tebenned bízunk.

2�� Pünkösd hete
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szenthároMság hete

A hároMságos egy isten
Vasárnap
róm ��,33–3�

Őtőle, őáltala és őreá nézve vannak mindenek. Övé a dicsőség mind-
örökké. Ámen. (Róm 11,36)

az egyházi esztendő többi ünnepe istent tulajdon csodatetteibe
takartan mutatja meg. Karácsonykor látjuk, ahogy Krisztusban
emberré lett, húsvétkor, ahogy halottaiból feltámadt, pünkösdkor,
ahogy a szentlelket adja, s a keresztyén egyházat megalapítja – és
így tovább. Mindezek az ünnepek valamely cselekedet ruhájába
öltöztetve prédikálnak istenről. szentháromság ünnepe azonban
cselekedetek leple nélkül úgy mutatja meg őt, ahogy önmagában
van, tiszta isteni lényében. itt az embernek minden teremtményt
maga alatt hagyva, magasan az értelem fölé kell lendülnie, s csa-
kis arra hallgatnia, amit isten mond önmagáról s legbelsőbb lé-
nyéről – különben semmire se megyünk. Mert itt az isten „bo-
londsága” és az ember „bölcsessége” összeütközik.

ezért nem kell azon vitázni, hogy miként lehet isten Atya, Fiú,
Szentlélek, és mégis egy, mert mindez úgyis megfoghatatlan. Le-
gyen elég, hogy igéjében maga isten állítja ezt magáról.

Micsoda vigasztalás ez! Vidámítsa is meg a szívünket istennel
szemben. Hiszen lám, a teljes szentháromság mindegyik szemé-
lye azon van, hogy a szegény, nyomorult embert bűnből, halálból,
ördög hatalmából megigazulásra, örök életre, isten országába se-
gítse.

A háromságos egy Isten 2��

Atyának, Fiúnak
És Szentlélek Istennek,
A Szentháromságnak,
Mi kegyes éltetőnknek

Dicséret, dicsőség,
Legyen magasztalás,
Most és mindenkoron
Örök hálaadás.
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Hétfő

kikutathatatlan
Kié egyedül a halhatatlanság, aki hozzáférhetetlen világosságban
lakozik; akit az emberek közül senki nem látott, sem nem láthat:
akinek tisztesség és örökkévaló hatalom. Ámen. (1Tim 6,16)

ezt a titkot nem szabad firtatni, hanem félelemmel és rettegéssel
imádni kell, mint a felséges isten mélységes, szentséges titkát, me-
lyet egyedül magának tartott fenn. ne kutassuk istent az ő felséges
természetében és titokzatos akaratában. e ponton nincs közünk
hozzá, s nem is akarja, hogy legyen. isten sok mindent cselekszik,
amit nem mutat meg nekünk igéjében. akarni is sokat akar, amibe
minket nem avat be. nos hát, nézzünk az igére, akaratát pedig,
amit jónak látott elrejteni, ne firtassuk. Mert nekünk az igéhez kell
igazodnunk, nem pedig a kikutathatatlan akarathoz. ne gyötörjük
hát magunkat azzal, hogy kutatjuk a felséges isten magasságos,
nagyságos és szentséges titkait. Úgyis olyan fényességben lakozik,
hogy senki sem férkőzhetik hozzá. Tartsuk magunkat istenhez
ott, ahol engedi – az emberré lett Krisztusban, a Megfeszítettben,
kiben van, pál apostol szerint, „a bölcsességnek és ismeretnek min-
den kincse elrejtve.” Benne megmutatta isten, hogy mit kell tud-
nunk róla és mit nem.

Dicsőséges Szentháromság,
Ki fogja fel mélységed?
Elválhatlan egy valóság,
Az ész nem ér fel téged.
Angyalok is arcuk fedve
Léphetnek csak közeledbe.
Oh, hát én gyarló szemem
Hogy látna meg, Istenem.

2�2 Szentháromság hete
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Kedd

Megfoghatatlan
Mely igen kikutathatatlanok az ő ítéletei, és kinyomozhatatlanok az
ő útjai! (Róm 11,33)

Mi dolog az, hogy erőnkön felüli dolgokon töprengünk, isten ígé-
reteit és parancsait, amelyeket pedig igéjével s csodáival erősített
meg, nem tudjuk hittel megragadni?!

ám tanuljon az ember isten kikutathatatlan és megfoghatatlan
akaratából; de arra merészkedni, hogy azt fel is fogjuk, nyaktörő
vállalkozás. Én Krisztus Urunk azon igéjéhez tartom, s azzal fé-
kezem magamat, amelyet péternek mondott: „Mi közöd hozzá? Te
kövess engem!” Mert péter is azon vitázott és töprengett, hogy is-
tennek mi a szándéka, és mi történik majd Jánossal. s mikor Fülöp
azt mondotta: „Uram, mutasd meg nékünk az Atyát”, megint csak
mit válaszolt az Úr? „Annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem is-
mertél meg engem, Fülöp? Aki engem látott, látta az Atyát.” Mert
Fülöp is magát a felséges istent és társaságát szerette volna látni.
De még ha isten minden titokzatos ítéletét tudnánk is, mennyivel
érne az többet az ő parancsolatainál és ígéreteinél, amelyeket bí-
runk?!

első s legfőbb dolgunk gyakorolni isten ígéretébe és parancso-
lataiba vetett hitünket.

Senki nem ment fel a mennybe,
Csak ki onnan szállt alá;
Az embernek fia volt az,
Ki a mennyet megnyitá.
Elöl mentél, hogy utánad
Fölmehessen hívő nyájad;
Mi is hozzád megtérünk,
Örök üdvben lesz részünk.

A háromságos egy Isten 2�3
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Szerda

A lélek és krisztus
Lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben. (Ef 3,17)

a szentlélek Krisztust hozza a szívünkbe, és ismerteti meg. Felger-
jeszti, s a hit által bátorrá teszi szívünket Krisztushoz. ahol a
szentlélek lakozik, ott van minden teljesség, legyen az illető
gyenge avagy erős.

Krisztusnak a szívünkbe való telepítése pedig azt jelenti, hogy
megismerjük őt, s amit tőle várhatunk. Hogy ő a mi Megváltónk,
akiben istent atyánknak nevezhetjük, s vesszük a szentlelket, aki
minden bajunkban bátorságot ad. Így hát ő szívünkben lakozik.
Máshol meg sem fogható. Mert nem valami holt dolog ő, hanem
élő isten. De hogyan ragadhatjuk meg a szívünkben? nem gon-
dolatokkal, hanem egyedül élő hittel. cselekedeted, szemed nem
ragadhatja meg, csak a szíved. Ha mármost a hited csakugyan he-
lyes, akkor bírod s érzed szívedben a Krisztust. Megismered gon-
dolatait és cselekedeteit. Látod, hogyan uralkodik igéjével és
szentlelkével. Megtudod azt is, hogy kik az övéi, és kik nem az
övéi.

Krisztus nevére
Meghajol térde
Minden keresztyénnek;
Őt s a Szentlelket
Magasztalja ének.

2�� Szentháromság hete
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Csütörtök

fiúság lelke
Nem kaptatok szolgaság lelkét ismét félelemre, hanem fiúság lelkét
kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá, Atyám! (Róm 8,15)

Krisztus országának ereje és tulajdonképpeni műve tehát az a vi-
gasztalás, mely a bűn rettegtető félelmétől békességre szabadít, s
a szívbéli imádság, amely istentől a hitben meghallgatást és sege-
delmet vár. Törvény útján, a magunk szentségével mindez lehetet-
len. ezzel sohasem nyerhetnénk meg isten kegyelmes szeretetének
igazi és biztos vigasztalását, sőt, mindvégig benne maradnánk a
kárhoztató harag szorongó aggodalmában. ilyen kétségek közt
pedig csak menekülni tudnánk istentől, nemhogy imádkozni tud-
nánk hozzá.

Viszont akiben krisztushit van, annak szívében a szentlélek vi-
gasztalást és erős gyermeki bizodalmat teremt. az ilyen nem ké-
telkedik isten imádságmeghallgató kegyelmes akaratában, hiszen
tudja, hogy isten kegyelmet, segedelmet, vigasztalást és meghall-
gatást ígért, nem a mi érdemünkért, hanem Fiának, a Krisztus-
nak nevéért és érdeméért. a szentléleknek e kettős, vigasztaló és
imádságra tanító művéről szól a próféta is, mikor azt mondja,
hogy isten a Krisztus országában kiönti majd „a kegyelemnek és
imádságnak Lelkét.” Éppen ez az a Lélek, aki arról biztosít, isten
gyermekei vagyunk, s szívünket szívbeli könyörgésre készteti.

Szent, szent, szent Isten,
Mennyben és itt lenn,
Seregeknek Ura,
Téged dicsőít
A hívek tábora.

A háromságos egy Isten 2��
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Péntek

ha vele szenvedünk
Ha pedig gyermekek, örökösök is; örökösei Istennek, örököstársai
pedig Krisztusnak; ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele
együtt is dicsőüljünk meg. (Róm 8,17)

Íme, a keresztyének felséges dicsekvése, tisztessége és dicsősége.
Ki tudná eléggé feldicsérni, vagy kibeszélni. Felfoghatatlan és ki-
beszélhetetlen az.

itt van azonban a mi nagy emberi gyengeségünk. Mert ha
mindezt igazán és kételkedés nélkül hinnénk, akkor ugyan mitől
kellene félnünk, avagy mi árthatna nékünk? Mert aki szívből tudja
mondani istennek: szerető atyám vagy, és én gyermeked, az
könnyedén dacolhat minden pokolbéli ördöggel, s nyugodtan fity-
tyet hányhat a világ minden hetyke fenyegetésének. Hiszen az
atyában néki olyan Ura van, aki előtt reszketnie kell minden te-
remtménynek, s akarata nélkül semmi sem lehet. öröksége és ura-
sága is olyan van, hogy abban senki kárt nem tehet, sem rajta csor-
bát nem ejthet.

Valamit azonban hozzátesz az ige: „…ha ugyan vele együtt szen-
vedünk.” ebből megtudjuk, hogy életünkkel kegyes, engedelmes
gyermekeknek kell bizonyulnunk is, akik a testet nem követik, s
a leendő dicsőségért nyugodtan tűrnek ellenkezést és fájdalmat.
Ha így teszünk, akkor joggal vigasztalhatjuk magunkat, s örven-
dező szívvel dicsekedhetünk az igével: „Akiket Isten Lelke vezérel,
azok Istennek fiai.”

Dicsőség, áldás,
Örök imádás,
Szentháromság, néked,
Tégedet áldjon
Örökké te néped!

2�� Szentháromság hete
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Szombat

isten gyermekei
Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyer-
mekei vagyunk. (Róm 8,16)

Hogy isten gyermekei vagyunk, s magunkat teljes bizonyosság-
gal annak is tarthatjuk, az nem magunktól és nem is a törvényből
van. Hanem a szentlélek bizonyságtétele ez, aki a törvény és tulaj-
don méltatlanságunk érzésének ellenére is ilyen bizonyságot tesz
gyengeségünkben, s minket erről bizonyosakká tesz. e bizonyság-
tétel úgy történik, hogy szívünkben megérezzük a szentlélek ere-
jét, aki az igével működik bennünk, s tapasztalatunk megegyezik
az igével. Mert hiszen azt csak megérzed, hogy szorongató szüksé-
gedben az evangéliumból erőt nyersz, amellyel kétségedet s félel-
medet legyőzöd; szíved szilárdan tudja hinni, hogy kegyelmes is-
tened van, akitől most már nem menekülsz, sőt, boldog hittel hoz-
záfolyamodva tudod segedelmét várni. Már pedig, ahol ilyen hit
van, ott a segítség megtapasztalása sem marad el. ahogy pál apos-
tol mondja a római levél 5. fejezetének 4–5. versében: „A békes-
séges tűrés próbatételt (tapasztalatot) nemz, a próbatétel pedig re-
ménységet. A reménység pedig nem szégyenít meg.”

ez az igazi belső bizonyságtétel, melyből megismered, hogy a
szentlélek működik benned.

Téged, Úristen,
Az igaz hitben
Áldunk, magasztalunk,
Atya, Fiúnak
S Szentléleknek vallunk.

A háromságos egy Isten 2��
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szenthároMság ünnepe utáni első hét

hit
Vasárnap
Apcsel �,32–3�

A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dol-
gokról való meggyőződés. (Zsid 11,1)

az éppen a hit legnemesebb és legdrágább vonása, hogy szemét
behunyva egyszerűen és boldogan mindent az istenre bíz. nem
kutatja, hogy isten miért bánik vele így vagy úgy, hanem akkor is
őt tartja a legfőbb jónak és igazságnak, ha az ész, érzület és tapasz-
talat csupa haragot és méltánytalanságot látna is. ezért mondja az
ige, hogy a hit olyasmiről való meggyőződés, amit nem látunk, sőt
aminek talán az ellenkezőjét látjuk. ezért az isten szeretetének s
tiszteletének legmagasabb foka is az, hogy őt mindennek ellenére
is jónak, igaznak tartjuk és dicsőítjük. Mert ez a megbotránkozás
szörnyű veszedelme nélkül csak úgy lehetséges, ha természeti szem
helyett tiszta hittel tekintünk reá.

Istentől el nem állok,
Ő sem áll tőlem el;
Szüntelen vele járok,
Átfogom hitemmel;
Gondot visel reám,
És este úgy, mint reggel,
Ő áld meg segítséggel,
Az én kegyes Atyám.

Hit 2��
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Hétfő

növeld hitünket!
Mondának az apostolok az Úrnak: Növeljed a mi hitünket. (Lk 17,5)

a keresztyének testvéri közösségében egyik szentnek sincs többje,
mint a másiknak. péter és pál nem kapott többet, mint Mária
Magdaléna vagy te meg én. egy nyájhoz tartozunk, egyenlő test-
vérek vagyunk: nincs személyválogatás. Mária, az Úr anyja, Ke-
resztelő János és a megfeszített lator ugyanazt a jót birtokolják,
amit te, én s valamennyien, akik meg vagyunk keresztelve, s tesz-
szük az atya akaratát. Mijük is van hát a szenteknek? az, hogy
bűneik meg vannak bocsátva, s a Krisztusban ígéretük van vi-
gasztalásra és segedelemre minden szükségben bűn, halál és ördög
ellen. De mindez az enyém is, tied is és minden hívőé.

az meglehet, hogy e kincset mi nem tudjuk oly szilárdan tar-
tani s hinni, mint Keresztelő János és pál apostol, de a kincs
ugyanaz. olyan ez, mint mikor ketten emelik ugyanazt a serleget:
az egyiknek reszket a keze, a másiké meg nem. Vagy mikor ketten
tartják ugyanazt a telt erszényt: egyik erős kézzel, másik hanya-
gul. a kéz, ha erős, ha gyenge, semmit sem ad hozzá az erszény
tartalmához. Így az apostolok és köztünk nincs más különbség,
mint hogy ők ugyanazt a kincset erősebben tartják. Mindazáltal
tudnom kell, hogy ugyanazt a kincset kaptam, amit a szent prófé-
ták, apostolok és minden szentek kaptak.

Jézus, kegyelem kútfeje,
Te azt el nem taszítod,
Kiben nincs hit nagy ereje,
Sőt, szikráját te szítod;
Hitem olyan volna csak,
Mint a kicsiny mustármag:
A hegyeket megmozgatnám,
S a tengerbe zúdíthatnám.

2�2 Szentháromság ünnepe utáni első hét
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Kedd

oh, isten mélysége
…Végére mehetetlen a bölcsessége. (Ézs 40,28)

Hitre a láthatatlan, elrejtett dolgokhoz van szükség. Mert amit
látok, azt nem kell hinnem. Mármost nincs mélyebb elrejtettség,
mint mikor valami szinte képtelennek látszik. a tapasztalatom és
szemem másképp mutatja, veszi s ragadja meg, mint aminek a hi-
tem jelzi. nos, az isten minden művében így cselekszik. Megöl,
mikor meg akar eleveníteni. Mikor meg akar igazítani, először
előveszi lelkiismeretünket, és bűnössé tesz. Ha a mennybe akar
felemelni, előbb letaszít a pokolba. Mint az Írás mondja: „Az Úr öl,
és elevenít, sírba visz, és visszahoz.”

Így rejti el isten az ő örök kibeszélhetetlen jóságát és irgalmas-
ságát örök harag alá, igazságát igazságtalanság alá. Mármost a hit
legmagasabb foka: hinni, hogy isten akkor is a legjobb, ha keve-
seket üdvözít, s akkor is a legigazságosabb, ha egyeseket kárho-
zatra ítél.

Ha ésszel is felfoghatnánk, hogy miképp lehet jó, irgalmas és
igaz az az isten, aki ilyen félelmetes haragot és igazságtalanságot
tanúsít, miért volna akkor szükség a hitre? De mert ész ezt fel nem
foghatja, hitre van szükség, melyet az ember gyakorolhat, mikor
ilyen igehirdetést hall.

Oh, Szentlélek, gyújtsd fel bennem
A hit alvó szikráját,
Az én erőtlenségemben
Építsd fel a hit várát!
Fuvallj titkos erőt rám,
S lesz mennyekben koronám;
Légy biztatóm, hű vezérem,
Hitem végét így elérem.

Hit 2�3
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Szerda

isten homályban lakozik
Az Úr mondotta, hogy ő lakoznék ködben. (1Kir 8,12)

csodálatos ismeret a hit! Bár teljes a homály, és semmit sem lát,
mégis lát, és biztosan tudja, hogy Krisztust éppen ebben a sötét
homályban ragadja meg. ahogy egykor az Úr isten is ködben ült
a sínai-hegyen és a templomban, úgy megigazulásunk is nem a
látható jócselekedetekben van, hanem a hitben, a szívnek ebben a
titokzatos, elrejtett ismeretében, tehát a láthatatlan s mégis való-
sággal jelenlevő Krisztusba vetett bizodalomban. a hit pedig azért
igazít meg, mert a legdrágábbat, Krisztust ragadja meg, s bírja ma-
gánál, mint jelenlevőt. Hogy miként, azt kimondani nem lehet.
elrejtett, felséges, titokzatos, megfoghatatlan ismeret ez. ahol ez
az odaadó bizodalom a szívben csakugyan megvan, ott bizonnyal
Krisztus is jelen van a hitben – sötét felhőben. ez aztán az igazi
megigazulás, melyben isten az embert igaznak tartja s fogadja el.

Hívek, dicsérjük jó Istenünket,
Ki nem akarta bűnben vesztünket,
S mint Atyánk mennyből ránk tekintett,
És szent Fia által üdvözített.

2�� Szentháromság ünnepe utáni első hét
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Csütörtök

Bűnbocsánat
És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk
azoknak, akik ellenünk vétkeztek. (Mt 6,12)

isten sok emberhez kegyes, és minden bűnüket szívből megbo-
csátja, de semmit sem szól erről nékik, hanem kívül-belül úgy
bánik velük, hogy úgy tetszik nekik, mintha kegyetlen istenük
volna, aki ideig s örökké el akarja őket kárhoztatni. Kívül harcok,
bent félelem. Lám, Dávid is így könyörög: „Uram, ne feddj engem
haragodban, ne ostorozz engem búsulásodban.” – Viszont mások-
nak ellensége, bűnüket titkon megtartja, de semmit sem szól erről
nékik, hanem úgy bánik velük, hogy azt hiszik, kedvenc gyerme-
kei az istennek. Kívül jólét, belül vidám bizonyosság. ezekről szól
a zsoltárvers: „Nem rendülök meg soha örökké, mert nem esem
bajba.”

néha tehát vigasztalást tapasztaltat a lelkiismerettel, s kegyel-
mébe vetett örvendező bizodalmat éreztet, hogy az ember ezzel
erősödjék, s lelkiismerete szorongásának idején is istenben tudjon
remélni. Máskor viszont megrettenti és megkeseríti a lelkiis-
meretet, hogy az ember jó időben se felejtse el az isten félelmét.

az első megbocsátás keserű és nehéz, de mindennél drágább s
édesebb. a második könnyebb, de annál kevesebbet ér.

Sokszor a jók sírnak,
S a gonoszok örülnek,
De az ily örömök
Hosszas gyötrelmet szülnek.
Hervadóbb a rosszak
Tündér dicsősége,
Mint tavaszi virág
Ragyogó szépsége.

Hit 2��
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Péntek

ki árthat nékem?
Ímé, adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapod-
jatok és az ellenségnek minden erején; és semmi sem árthat néktek.
(Lk 10,19)

olyan istenünk van, ki érti a módját, hogyan legyen előmenetel és
haszon számunkra az, ami pedig gátolni és ártani szeretne. ami
meg akar ölni, az kénytelen bennünket éltetni. ami bűnre akar
vinni, hogy kárhozatba döntsön, csak hozzásegít ahhoz, hogy hi-
tünk, reményünk izmosodjék, imádságunk erősödjék, s annál
gazdagabb meghallgatást találjon.

olyan isten ő, ki mindig ellenkezőjét hozza elő annak, amit a
világ esze kisüt, s éppen azt használja jóra, amit az a leggono-
szabbnak vél. a semmiből hívja elő a valamit. Mindent megfordít,
s újjá tesz: mindent. Bár mikor keresztyéneit lábbal tapodják, vagy
fejüket veszik, ez éppen nem látszik dicsőségnek, örömnek és üd-
vösségnek, hanem az ellenkezőjét érezzük. Ő azonban megteheti,
hogy előálljon, ami nincs, és merő öröm váljék a szívfájdalmas
szomorúságból. Ő parancsolhat: halál és sír, változz életté! pokol,
változz mennyei üdvösséggé! Méreg, légy drágalátos orvossággá!
ördög és világ, légy hasznára az én keresztyéneimnek, feljebb,
mint a kedves angyalok és kegyes szentek! Mert szőlőskertemet
én úgy is tudom s akarom mívelni, hogy minden gyötrő bajon át
is egyre jobb legyen.

2�� Szentháromság ünnepe utáni első hét

Semmit ne bánkódjál,
Krisztus szent serege,
Nem árthat tenéked
Senki gyűlölete.

A világ ellened
Akármily kegyetlen,
Ne félj, Krisztus nem hagy
Tégedet szégyenben.
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Szombat

virrassz!
Virrasztok, és olyan vagyok, mint a magános madár a háztetőn.
(Zsolt 102,8)

el ne aludjunk, mint egyebek, hanem virrasszunk éberen. Mert
az ideig való vágyak ellenkeznek az örök jóval, miként az álomkép
a valósággal. a lélek alvása nem is más, mint e világ vágyó sze-
relme. a virrasztás viszont: csüngni az örökkévaló javakon, és só-
várogva csak azokra nézni. De a virrasztó mindig „magános”,
mert a többiek alusznak. „a háztetőn.” Mintha mondaná: ez a
világ ház, ahol bezártan alusznak mindenek. Én azonban a tetőn
vagyok magánosan. Még nem a mennyben, de nem is a világban.
a világ alattam, a menny felettem, és én szárnyalok magánosan e
világi élet és az örök élet között.

Lelkem, vigyázz serényen,
Buzgón fohászkodjál,
Hogy a síkos ösvényen
Meg ne csuszamodjál.
Amely szív jól nem vív,
Bűnnek lesz szolgája
És Sátán prédája.

Hit 2��
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szenthároMság ünnepe utáni Második hét

szeretet
Vasárnap

�Jn 3,�3–��

Mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek
által, aki adatott nékünk. (Róm 5,5)

Figyeld meg: ez az ige „Istennek szerelmé”-ről beszél. Mert istent
csak isten szeretetével szerethetjük. nem valami látható, belsőleg
vagy külsőleg megtapasztalható dologról van szó, amibe bizal-
munkat vethetnénk, amit szerethetnénk, vagy félhetnénk. nem.
szeretetünknek minden dolgok fölé messze magasságba kell röp-
pennie, a láthatatlan, megtapasztalhatatlan, felfoghatatlan isten-
hez, ki ködben lakozik. Mindezt anélkül, hogy szeretetünk tudná,
mit szeret, miközben jól tudja, hogy mit nem szeret. Megvetve
minden láthatót és tapasztalhatót, csakis azután vágyakozik, amit
még nem ismer.

ez a felséges erény tehát nem magunkból és magunkban van,
hanem jól mondja az apostol, hogy istentől kell azt kérnünk. Mit
is mond az ige? „Kitöltetett.” Tehát semmiképpen sem bennünk
született vagy támadt. „A Szentlélek által.” Tehát nem úgy szereztük
erényes életmóddal, mint ahogy az erkölcsi erények megszerezhe-
tők. „Szívünkbe.” Tehát a szívünk legbelső magvába és velejébe, nem
pedig a felszínére, mint ahogy a hab úszik a vizén. „Aki adatott
nékünk.” Tehát nem úgy érdemeltük. oh, nem. Mi sokkal inkább
éppen az ellenkezőjét érdemeltük. Hogy mégis szívünkben van,
az azt bizonyítja, hogy csakugyan „adatott”, s nem úgy érdemel-
tük. Mint ahogy Krisztus is a gyengékért halt meg s éppen nem az
erősekért vagy érdemesekért.

2�� Szentháromság ünnepe utáni második hét

A te ajándékod, Uram,
Lelkem, testem és amim van,
Mindenem e világon,

Add, úgy használjam éltemet,
Minden tettemet, hogy tégedet
Dicsőítsen és áldjon.
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Hétfő

szeressétek egymást!
Amiképpen az Atya szeretett engem, én is úgy szeretlek titeket; ma-
radjatok meg ebben az én szeretetemben. (Jn 15,9)

abban van az ördög öröme, mulatsága és fő törekvése, hogy a ke-
resztyének között a szeretetet megzavarva csupa gyűlöletet és
irigységet támasszon. Mert jól tudja, hogy a keresztyénséget a sze-
retet építi és tartja meg.

ezért buzdít Krisztus olyan nagyon, hogy a szeretethez min-
dennél szilárdabban ragaszkodjunk. s erre legtökéletesebb kettős
példaképül atyját és magát állítja elénk. az én atyám – mondja –
úgy szeret engem, hogy rám ruházta minden hatalmát. Most
ugyan szenvedni enged, ámde mindent, amit teszek s tűrök, úgy
vesz, mintha vele esnék, s a halálból majd életre hozva mindenek
Urává tesz, és isteni felségét megdicsőíti rajtam. Ugyanígy szeret-
lek én is titeket. Mert nem hagylak bűneitekben s a halálban,
hanem mindenemet latba vetem, hogy kimentselek belőle titeket.
Tisztaságomat, szentségemet, halálomat, feltámadásomat – min-
den erőmet rátok ruházom. Maradjatok hát meg egymás között
ebben az én szeretetemben. Ha kemény kísértés ér is miattam, és
szorongattatás akar is tőlem elszakítani, tűrő hűséggel csak tart-
satok ki. az én szeretetem hadd legyen erősebb és nagyobb, mint
a szenvedés vagy fájdalom, amit éreztek.

Krisztus példája nyomán gyakoroljuk hát e parancsolatot egy-
más között. Ki-ki a maga helyén a másik iránt.

Szeretet 2�9

Uram, ellenséged neked,
Ki másokat nem szeret;
Nem lehet az hív gyermeked,
Aki téged nem követ.

Mindnyájan egy vérből lettünk,
Temagad haltál meg értünk,
S mily erős, szent láncokkal
Kapcsolsz össze másokkal!
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Kedd

viszontszeretet
Mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. (1Jn 4,19)

ahogyan nincs tűz meleg nélkül, éppen úgy nem lehet hit szere-
tet nélkül. Mert ha hitemmel megismerem, hogy mennyire szeret
engem az isten, akkor a szívem feltétlenül megtelik isten iránt ör-
vendező szeretettel. az ilyen szív pedig képtelen magába zárkózni,
hanem kicsordul, s viszontszeretetben mutatja meg a háláját.

isten azonban nem szorul a mi cselekedeteinkre. nem is pa-
rancsolta, hogy néki tegyünk valamit, csak azt az egyet, hogy há-
laadással dicsőítsük. Így hát a szív a felebaráti szeretethez lát
hozzá. Mindenestül felebarátjának szenteli magát. szolgálja, segíti,
tanácsolja ingyen, mint aki tudja, hogy maga is ingyen, merő ir-
galomból nyert kegyelmet, minden érdeme nélkül, még pedig
akkor, mikor bűnben vesztegelt, isten ellensége volt, s nem is gon-
dolt soha az istenre. nem tudja elnézni, hogy felebarátja tévelyeg,
vagy bűnben vergődik, hanem jó útra vezeti, ahol maga is vigasz-
talást és segedelmet talált. Hirdeti néki az evangéliumot, s min-
dent elkövet, hogy bűnétől megszabaduljon. aztán, ha látja, hogy
mezítelen, felruházza, ha éhes, táplálja, ha szomjas, megenyhíti és
így tovább. egyszóval, ahogy szeretné, hogy az emberek vele te-
gyenek, úgy cselekszik ő is felebarátjával. szolgál önként és szíve-
sen, nem várva, hogy kérjék vagy kívánják.

Aki azt állítja,
Hogy az Istent szereti,
De felebarátját
Gyűlöli és megveti,
Az az Úr Jézusnak
Nem hű tanítványa;
Hogy egymást szeressük,
Krisztus azt kívánja.

2�� Szentháromság ünnepe utáni második hét
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Szerda

isten szeretet
Az Isten szeretet. (1Jn 4,16)

Hogy isten szeretet, azt mindenkinek látnia kell, ha nyitva a
szeme. Mert akármerre nézel, lépten-nyomon szeretete jeleit lá-
tod. a nap, hold, a fényes égboltozat, füves, lombos föld, a táplá-
lásunkra való gabona és ezerféle növény, apánk, anyánk, házunk,
udvarunk, a világi felsőség és kormány adta békesség, oltalom és
biztonság mind-mind isten szeretete. Mindenek felett való szere-
tete pedig az, hogy szerelmes Fiát is érted adta, az evangéliummal
hazavisz, s minden nyomorúságból kiment. Tehetne-e érted ennél
többet, kívánhatnál-e ennél többet vagy jobbat? istennek ez a sze-
retete szinte forró tűz, amelyet gondolatokkal elérni nem lehet.
De aki nem látja, s meg nem becsüli, az vagy vak vagy kőszívű
vagy halott.

De ti – mondja János apostol –, akik keresztyének akartok len-
ni, istent ismerni, akik látjátok és tudjátok, hogy isten reánk áradó
csupa szeretet, vegyétek is mindezt szívetekre, s ugyanazt tegyétek
felebarátaitokkal. Mert lehetetlen, hogy aki isten szeretetének e
nagy tüzét megérezte, át ne hevülne, s lángra ne gyúlna tőle!

Ha elhamvad hitem mécsvilága,
Szentlelked, Uram, fuvalld rája!
Lobogjon újra,
Hogy e hideg szívet lángra gyújtsa.

Szeretet 2��
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Csütörtök

nem háláért, hanem hálából!
Engedelmesség lelkével támogass engem. (Zsolt 51,14)

azaz: támogass szentlélekkel, aki készségessé teszi az embert,
hogy ne csupán gyötrő félelemből vagy rendszertelen szeretettel
szolgálja az istent. Mert akik félelemből szolgálnak, azok csak
addig tudnak benne kitartani, amíg tart a félelem. Lázongó kény-
szeredettséggel szolgálnak, s ha pokol, meg büntetés nem volna,
nem is szolgálnának. nem állhatatosak azok sem, akik jutalom-
szeretetből szolgálják istent. Mert ha jutalmat nem remélnének,
vagy az ajándék elmarad, abbamarad a szolgálat is. ezek nem ma-
gában a szolgálatban lelik örömüket. szívük nem tiszta, lelkületük
helytelen, s voltaképpen tulajdon érdekük szerelmesei isten rová-
sára. akik azonban tiszta jóindulatból szolgálják istent, azok, for-
duljon soruk akárhogy, állhatatosak szolgálatukban, mert isten
nemes, szabad, fejedelmi, önkéntes akaratban állhatatossá tette
őket. Mert az „engedelmesség Lelke”, amit mai igénkben olva-
sunk, az eredeti szövegben jóakaratú, önkéntes Lelket is jelent. a
kényszeredett akarat nem sokáig tart. csak az önkéntes akarat tud
kitartó lenni.

Isten, szívem néked adom
Kedves ajándékul,
Ezt kívánod tőlem, tudom,
Fogadd sajátodul.

2�2 Szentháromság ünnepe utáni második hét
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Péntek

igazi szeretet
Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet. (Jn 14,23)

az egyháznak e földön gyengeségben, szegénységben, nyomorú-
ságban, szorongattatásban, halálban, szégyenben, gyalázatban kell
élnie és küszködnie. ez pedig arra kényszerít, hogy önmagadból
kilépve, ne emberi tanácsra, segítségre vagy erőre hagyatkozz,
hanem Krisztus legyen a szívedben, s nevét, igéjét, országát min-
dennél feljebbvalónak s drágábbnak ítéld. aki nem ezt teszi, ha-
nem a maga dicsőségét, hatalmát, a világ barátságát, gyönyörűsé-
geit szereti jobban, annak minderről hiába prédikálunk. Mint
ahogy a következő versben maga mondja: „Aki nem szeret engem,
nem tartja meg az én beszédeimet.”

az igazi szeretet azonban nem csupán beszéd, hanem élő meg-
bizonyító cselekedet: Krisztus beszédének megtartása. az ilyen
szeretet harcol és győz. Mert az igazi szeretet mindent megtesz, s
örömmel elszenved azért, akit szeret.

Ha mi a Krisztus kibeszélhetetlen jótéteményét szívünkre ven-
nénk, mindent készek volnánk elszenvedni, csak hogy megma-
radhassunk szeretetében. Krisztus igéjét tehát ne csak szívesen
hallgassuk, hanem meg is tartsuk.

Keresztyén vagy, mondod,
Mert otthon s a templomban
Kedveled az igét,
S szíved hálára lobban;
De úgy élsz-e, amint
A Szentírás tanít?
Életed termi-e
Az ige magvait?

Szeretet 2�3
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Szombat

testvéri szeretet
Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek legyetek. (Róm 12,10)

ez az ige nem valami hitvány szeretetet, hanem szívből jövő sze-
retetet követel, hogy a más kára úgy fájjon, mint a magunké, s a
más öröme úgy essék, mint a magunké. a szülő érzülete ez, aki
örül gyermeke szerencséjének, s baját fájlalja.

Most látjuk, hogy milyen messze vagyunk még Krisztus paran-
csától: „Szeresd felebarátodat, mint magadat.” Mert ez azt jelenti,
hogy felebarátainkat annyira kell szeretnünk, hogy mindenünkkel
tulajdonukká kell válnunk. a szeretet nagy dolog; a felebaráti sze-
retet még nagyobb; de a legnagyobb az, ahogy az atya szereti gyer-
mekét. Buzgó szeretet ez – teljes szívből való.

Testvéreim javáért
Fáradnom, küzdenem:
Erre segélj, oh, Isten,
Én édes Istenem!
Én tövises pályámon
Ragyogjon szeretet,
Mert aki boldogít mást,
Boldog csak az lehet.

2�� Szentháromság ünnepe utáni második hét
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szenthároMság ünnepe utáni hArMAdik hét

MegigAzítás
Vasárnap

lk ��,�–��

Bízzál, fiam! Megbocsáttattak néked a te bűneid. (Mt 9,2)

isten országa tehát merő bűnbocsánat.
Már most azt kell megtanulnunk, hogy mi a bűnbocsánat. olyan
könnyű kimondani a szót: bűnbocsánat. igen, ha szóval ki lehetne
fejezni! De mikor komolyan rá kerül a sor, semmit se tudunk be-
lőle. olyan nagy dolog az, hogy csak szívemmel tudom megra-
gadni és hinni bűneim bocsánatát és e hitben isten előtt való meg-
igazulásomat. csodálatos igazság ez! egészen más, mint e világ
jogászainak és bölcseinek igazsága. Mert ezek mind azt állítják,
hogy az igazságnak az emberi szív és lélek tényleges állapotának
kell lennie. az evangélium pedig arra tanít, hogy a keresztyén
ember igazsága semmiképpen sem a szívben és lélekben van,
hanem a bűnbocsánattal leszünk igazak, s szabadulunk meg bű-
neinktől.

Megváltóm! Vezess igazságodban,
Nekem is bő részt adj váltságodban!
Csendesség, békesség vidítson,
E világon is már boldogítson.

Megigazítás 2��
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Hétfő

krisztusban igazulunk meg.
Megfeddi a világot… igazság tekintetében, hogy én az én Atyám-
hoz megyek. (Jn 16,10)

ez bizony csodálatos igazság. Hogy megigazulunk – igazságunk
van, amely azonban mégsem holmi cselekedet vagy gondolat, és
egyáltalán nem bennünk van, hanem egészen rajtunk kívül a
Krisztusban, de kegyelméből, ajándékképpen mégis valósággal a
miénk, s annyira sajátunk, mintha magunktól szereztük volna
meg. az ész természetesen nem értheti ezt a beszédet. Miféle igaz-
ság az, amelyben semmi részem, és mégis osztályrészem? semmi
olyat nem teszek, szenvedek, gondolok vagy érzek, semmi olyasmi
nincs bennem, amiért istennek tetszhetném, s üdvözülhetnék,
hanem magamon, minden emberi gondolaton, cselekedeten, ké-
pességen kívül a Krisztusra bízom magamat, akit pedig nem is
látok.

De a hit megragadja mindezt, reá támaszkodik, és kísértései-
ben ezzel vigasztalja magát.

Bizalmamat Krisztusnak
Szent vérébe vetem,
Örök, igaz javamat
Csak benne lelhetem.
Én gyarló életemben
Jót nem találhatok,
De Krisztus érdemével
Én is megállhatok.

2�� Szentháromság ünnepe utáni harmadik hét
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Kedd

hit által
A törvény vége Krisztus, minden hívőnek igazságára. (Róm 10,4)

a fundamentum maradjon megingathatatlan. Hogy a hit engesz-
tel ki istennel, s igazít meg minden emberi cselekedet vagy érdem
nélkül. Mint pál apostol írja a rómabelieknek: „Azt tartjuk, hogy
az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül.” ehhez
az igéhez kell nekünk minden erővel ragaszkodnunk, és tántorít-
hatatlanul reá hagyatkoznunk. Hogy csakis a hit nyer minden cse-
lekedetben pótlék nélkül bűnbocsánatot és megigazulást.

Gondolj a Krisztus példázatára: „Minden jó fa jó gyümölcsöt
terem, a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem.” Tehát nem a
gyümölcs teszi a fát jóvá, hanem a fának kell előbb jónak, vagy
jóvá lenni a gyümölcs nélkül, mielőtt gyümölcsöt hozna. Éppen
így az embernek is jócselekedetek nélkül kell megigazulnia, mi-
előtt jót cselekedhetnék.

Minden cselekedetnél nagyobbnak és drágábbnak kell annak
lenni, amivel az ember megigazulhat és jobbá lehet, még mielőtt
jót cselekedhetnék. Mint ahogyan testileg is előbb kell egészséges-
nek lennie, s csak aztán végezhet egészséges munkát. ez a felséges,
drága, kincs pedig isten áldott igéje, melyet Krisztusban lett ke-
gyelme evangéliumával hirdettet és kínál. aki ezt hallgatja és hiszi,
az ezzel megigazul. azért mondjuk élet, kegyelem, megbocsátás
igéjének is. aki pedig az igét nem hallgatja, és nem hiszi, az sem-
miképpen meg nem igazulhat. Mert más út nincs!

Megigazítás 2��

Amit Krisztus tett s tanított,
Csak hirdesd s cselekedd azt,
Így országát gyarapítod,
S lelsz benne erőt s vigaszt.

Kerüld az ámítók tanát,
Mint veszedelmes nyavalyát,
Vigyázz, megront, s rabbá tesz.
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Szerda

Boldog csere
Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mind-
azokhoz és mindazoknak, akik hisznek. (Róm 3,22)

a hit nemcsak szabaddá, boldoggá, minden kegyelemmel teljessé
és az isteni igéhez hasonlóvá teszi a lelket, hanem egyesíti is Krisz-
tussal, mint menyasszonyt a vőlegénnyel. ebből a frigyből, mint
pál apostol is mondja, az következik, hogy Krisztus és a lélek egy
test lesz. azontúl mindenük közös. ami a Krisztusé, az a hívő
lélek tulajdona is, és ami a hívőé, az a Krisztusé is. Krisztusé a
javak sokasága és az üdvösség? ez mind a mienk lesz. Bűn, vétek
nyomja vállunkat? ez mind Krisztusé.

Boldog csere és versengés kezdődik. Mivel Krisztus isten-em-
ber, aki bűnt nem cselekedett, akinek kegyessége legyőzhetetlen,
örök és mindenható, a hívő lélek bűneit a hit jegygyűrűjével sa-
játjává teszi, s úgy veszi, mintha ő maga követte volna el azokat. ez
pedig azt jelenti, hogy a bűnök elnyeletnek. Mert Krisztus felül-
múlhatatlan igazsága minden bűnért elégtétel. Hitének istentől
vett ajándékáért így szabadul meg a lélek minden bűnétől, s így
kapja ajándékul vőlegényének, Krisztusnak örökkévaló igazságát.

Ő az, aki elvette
A bűnnek erejét,
Ki vérével eloltá
A pokolnak tüzét.
Nem bántja már szívemet
Kétség, aggodalom,
Az ő szent árnyékában
Békén megnyughatom.

2�� Szentháromság ünnepe utáni harmadik hét
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Csütörtök

érdemünk nélkül
Nincs különbség. Mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az
Isten dicsősége nélkül. Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a
Krisztus Jézusban való váltság által. (Róm 3,23–24)

akármilyen nagy és súlyos is a bűn, ez az ige sokkal nagyobb és
erősebb. nem ember találta ki, hanem az mondotta, aki az eget-
földet tartja. e földön semmim sincs, de ott fenn kincsem van:
Krisztus, aki ölében tart, s csupa kegyelme árnyékában szárnyával
betakar.

Hiszen a bűnbocsánat éppen azt jelenti, hogy isten előtt való-
ságos bűnösök vagyunk. sőt, minden, ami bennünk van, csupa bűn,
még ha minden emberi igazság a miénk volna is. Ha egyszer az ige
bűnről beszél, akkor ott valóságos és nagy bűnnek kell lennie.
Mint ahogy a bocsánat sem tréfa, hanem valóságos bűnbocsánat.

a bűn tehát elveszi minden szentségedet, akármilyen kegyes
vagy is földi értelemben. Viszont a bocsánat levesz rólad minden
bűnt és haragot. Így sem a bűnöd nem taszíthat a pokolba, sem a
kegyességed nem emelhet az égbe.

igenis kegyes akarok lenni a világ előtt, és mindent megteszek,
amit csak tudok. De isten előtt inkább bűnös akarok lenni, hogy
ez az ige igaz legyen. Mert különben a megigazulásom nem bűn-
bocsánat és kegyelem volna, hanem a saját érdemem koronájának
kellene azt nevezni. a bűnbocsánaton kívül csak elkárhoztató bűn
van s marad.

Megigazítás 2�9

Bűnösök hozzád kiáltunk
A mélységből, nagy Isten,
Oh, hallgass meg, kérünk, ne

hagyj

Elveszni bűneinkben.
Ha te mindazt számba veszed,
Amit vétettünk ellened:
Ki állhat meg előtted?
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Péntek

A kegyelem ege
Nagy az ő kegyelmessége mihozzánk, és az Úrnak igazsága meg-
marad örökké. (Zsolt 117,2)

a kegyelem országa ez, amely hatalmasabb bennünk és rajtunk
minden haragnál, bűnnél, gonosznál.

a kegyelem országát gyermeki módon kell felfognod. Úgy,
hogy isten az evangéliummal új, hatalmas eget vont a hívők fölé.
a kegyelem ege ez, amely sokkal, sokkal nagyobb és gyönyörűsé-
gesebb, mint a látható égboltozat. azonfelül örök, biztos és elmúl-
hatatlan.

aki ez alatt az ég alatt lakozik, az nem vétkezhet, sem bűnben
nem lehet. Mert hiszen kegyelem ege az, véghetetlen és örök. Ha
valaki vétkezik vagy elesik is, azért még nem esik ki a kegyelem
egéből. Ha csak szántszándékkal nem akar kiszakadni belőle, és az
ördöggel a pokolba menni, mint a hitetlenek. Ha érezzük is a bűnt,
ha a halál csattogtatja is fogát, ha az ördög rémít is, a kegyelem ege
alatt még nagyobb a kegyelem, az élet és az Isten, hogy erőt vegyen
minden bűnön, halálon, ördögön. a bűn, halál és ördög tehát csak
olyan itt, mint sötét felleg a természeti égen. ideig-óráig eltakar-
hatja az eget, de ereje nincs rajta. Alatta kell maradnia. az ég van
felül, erőt vesz, s uralkodik. a felhő pedig végül is elenyészik.

Mindez bizony nem megy cselekedettel, hanem csak hittel.

Irgalmadban tarts meg engem,
Jó Atyám, mindenkoron.
Engedd a mennyet megnyernem,
Ha majd megnyílik sírom.
Add, legyek hű gyermeked,
És úgy szolgáljak neked,
Hogy a bűnt elkerülhessem,
S kegyelmedből ki ne essem.

2�� Szentháromság ünnepe utáni harmadik hét
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Szombat

örvendező hit
Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká lévén éret-
tünk. (Gal 3,13)

Tehet-e az isten ennél többet? Megtartóztathatja-e magát a szív,
hogy ne legyen szabadon, boldogan, önként az istené? Jöhet-e pa-
rancs vagy szenvedés, amit istenért énekszóval ne vállalnánk? Ha
igen, akkor bizonnyal hiba van a hitben. Mert minél nagyobb a
hit, annál több az ilyen öröm és szabadság. Minél kisebb a hit,
annál kevesebb az öröm. Lám, ez a keresztyén embernek a tör-
vény átkától – a bűntől és haláltól – való megváltatása és szabad-
sága. nem azt jelenti ez, hogy többé nincs törvény és halál. Hanem
azt, hogy a törvény és halál olyan, mintha nem volna. a törvény
nem tesz bűnössé, a halál fullánkját vesztette, mert a hit általmegy
közöttük az igazságba, örök életbe.

Öröme van szívemnek,
Leveti bánatát,
Mert teljes fényben látja
Feltűnni szép napját.
A nap, mely rám világol:
Jézus, üdvösségem,
S az öröm, mely boldogít:
Égi örökségem.

Megigazítás 2��
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szenthároMság ünnepe utáni negyedik hét

MegBocsátás
Vasárnap

lk �,3�–�2

Legyetek azért irgalmasok, mint a ti mennyei Atyátok is irgalmas.
(Lk 6,36)

Miben is van a mi mennyei atyánk irgalmassága? abban, hogy
mindenféle jót ád, testit, lelkit, ideig- és örökkévalót – ingyen,
tiszta jóságból. Mert ha érdemünk szerint akarna adni, csak a
pokol tüzét és örök kárhozatot adhatna. ezért amit ad, tisztára ir-
galomból adja. Látja, hogy halálban vesztegelünk: megkönyörül
rajtunk, s életet ajándékoz. Látja, hogy a pokol gyermekei va-
gyunk: megkönyörül rajtunk, s mennyországot ajándékoz. Látja,
hogy szegények vagyunk, mezítelenek, étlenek, szomjúhozók:
megkönyörül rajtunk, s felruház, táplál, megitat, s megelégít min-
den javaival. Így hát, amink van – testi-lelki javainkat –, irgal-
masságból adja, árasztja ránk s belénk. azért mondja Krisztus mai
igénkben, hogy kövessük az atyát, s legyünk irgalmasok, mint
ahogy ő az.

a keresztyén ember akkor irgalmas, ha nem keresi csak a maga
hasznát, hanem nyitott szemmel járva szerte egyformán néz min-
denkire, barátra, ellenségre, ahogy mennyei atyánk cselekszik.

ahol ez az irgalmasság nincs meg, ott hit sincsen.

Hálás szívvel fogadom
Isten ajándékát,
Hisz érdemül nem kapom,
Mit a kegyes ég ád;
Érdemem,
Amiben van részem,
Kegyelméből vészem.

2�2 Szentháromság ünnepe utáni negyedik hét
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Hétfő

A képmutató
A farizeus megállván, ily módon imádkozék magában: Isten! Hálá-
kat adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, raga-
dozók, hamisak, paráznák, vagy mint, ím, e vámszedő is. (Lk 18,11)

ez a farizeus sutba dob és áthág minden parancsolatot. Mert meg-
tagadja istent is, és felebarátjával sem tesz jót. az lett a veszte is,
hogy a törvénynek egyetlen betűjét sem töltötte be. Ha azt mondta
volna: isten, valamennyien bűnösök vagyunk; ez a szegény vám-
szedő is, én is, meg a többiek is, s ha magát a gyülekezetbe foglalva
mondta volna: isten, légy nekünk irgalmas – akkor betöltötte
volna isten parancsolatát. például az elsőt, mert hiszen istennek
adta volna a dicsőséget. aztán, ha így folytatta volna: isten, látom,
hogy ez a vámszedő bűnös. az ördög hálójában vergődik: segíts
rajta, édes Uram! Tehát, ha ölébe véve közbenjáró imádsággal
isten elé vitte volna, akkor betöltötte volna a keresztyén szeretet
második nagy parancsolatát is, ahogy pál apostol tanít: „Egymás
terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét.”

Ő azonban önmagasztalással kezdi. azzal dicsekszik, hogy igaz.
Hánytorgatja képzelt jócselekedeteit, hogyan böjtölt, s adott tize-
det mindenéből. Felebarátját pedig annyira gyűlöli, hogy ha isten
rábízta volna az ítéletet, a pokol fenekére lökte volna azt a szegény
vámszedőt. De gonosz is a szív, hogy képes ördögnek adni min-
den embert, csakhogy néki legyen dicsősége!

Íme, az elriasztó példa: óvakodjatok tőle!

Megbocsátás 2�3

A szeretet kegyes
És teljes türelemmel,
Nem álnok, nem irigy,
És nem fuvalkodik fel.

Nem tesz éktelenül,
Önhasznát nem lesi,
Feledve önmagát:
Más üdvét keresi.
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Kedd

elfedező szeretet
Legyetek hajlandók az egymás iránti szeretetre; mert a szeretet sok
vétket elfedez. (1Pt 4,8)

ahogy a pásztor megkeresi az elveszett bárányt, úgy keresse meg
az ember is a felebarátját. Gyalázatát tisztességével fedezze el. Bűnét
kegyességével takarja be. ehelyett ma sárga földig szólják egymást,
akik összejönnek. ezzel akarják megmutatni, hogy mennyire gyű-
lölik a bűnt. – Férfiak, ha találkoztok, ne rágalmazzatok senkit. Ti
asszonyok is, ha összejöttök, fedezzétek el a másik szégyenét, s ne
ejtsetek sebet, melyet be nem gyógyíthattok. Ha tetten érsz vala-
kiket a szobában, dobd rájuk a köntösödet, és tedd be az ajtót.
Mert te is ezt várnád mástól.

Krisztus is ezt teszi. csendesen hallgat, s elfedezi bűneinket.
pedig de megbélyegezhetne! Lábával tapodhatna! De nem teszi. Ti
se tegyétek. a tiszta leány tegye koszorúját a céda homlokára. a ke-
gyes asszony tűzze fátyolát a házasságtörőre. Mindenünk arra
szolgáljon, hogy vele bűnöket fedezzünk el. Mert minden férfinak
megvan a maga báránya, és minden asszonynak a maga drach-
mája. Mindenünk legyen a másé!

Egyik ha elesnék,
Vegye fel a másik,
Tegyen érte mindent,
Mi üdvére válik.
Sorakozzunk összébb,
Szívesen szolgálja
Az erős a gyöngét.

2�� Szentháromság ünnepe utáni negyedik hét
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Szerda

Miképpen mi is…
Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát
néktek is a ti mennyei Atyátok. (Mt 6,14)

Gondold meg, hogyan esnék neked, ha isten úgy tenne veled,
mint te a felebarátoddal: világ elé teregetné minden bűnödet?!
Vagy mit szólnál ahhoz, ha felebarátod kikürtölné gonoszságodat.
nemde azt szeretnéd, hogy mindenki hallgasson, megbocsásson,
elfedezzen s könyörögjön érted? nos, hát mért cselekszel a ter-
mészet e törvénye ellen, amely azt mondja: „Amit akartok azért,
hogy az emberek tiveletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cseleked-
jétek azokkal?”

s ne gondold, hogy a rágalmazó, emberszóló, alávaló ítélkező
bocsánatot kaphat, akár csak a legkisebb bűnére is.

Ha akarsz valamit a felebarátod bűneivel, tartsd magadat Krisztus
nemes, drága aranyszabályához: „Ha pedig a te atyádfia vétkezik
ellened, menj el, és dorgáld meg őt négyszemközött.” Jegyezd meg:
ne másnak mondd el, hanem neki magának.

aki ezt az áldott cselekedetet gyakorolja, milyen könnyen eleget
tehet a bűnéért, még ha egyébként keveset tesz is. Mert amikor
majd megint vétkezik, isten azt mondja: ez elfedezte és megbocsá-
totta felebarátja bűnét. nosza, fedezzük el az övét is, és soha többé
fel se fedjük!

És bocsásd meg bűneinket,
Hogy ne terheljék lelkünket;
Miként mi is megbocsátunk,
Ha vétett felebarátunk.
Szelídség és jóindulat
Így egyesíti nyájadat.

Megbocsátás 2��
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Csütörtök

hetvenhétszer
Ekkor hozzámenvén Péter, monda: Uram, hányszor lehet az én
atyámfiának ellenem vétkezni, és néki megbocsátanom? Még két-
szer is? (Mt 18,21)

a bűnbocsánatnak nincs se határa, se mértéke. Mai igénk is ezt
mutatja. péter kérdésére Krisztus isten kegyvesztésének terhe mel-
lett nyomatékosan arra int, hogy felebarátunk vétkét minden vo-
nakodás nélkül bocsássuk meg. Mint ahogy isten is megszám-
lálhatatlan és véghetetlen sok vétket, bűnt bocsát meg nekünk. a
mi vétkünk, amellyel isten adósai vagyunk, tízezer talentum. azaz
se szere, se száma. akkora, hogy semmiféle erőfeszítéssel sem va-
gyunk képesek megfizetni. Hiszen mi a legkisebb bűnért sem tu-
dunk eleget tenni. Ha tehát isten kegyelemből a sokat megbo-
csátja, hogyne kellene nekünk is megbocsátani felebarátunknak a
keveset.

Krisztus azt mondja: isten országában, ahol nem történik más,
mint bűnök bocsánata, aszerint gyakorlok kegyelmet, ahogyan ti
egymás bűnét megbocsátjátok. aki pedig nem mutat kegyelmet a
másikhoz, az tőlem sem kap kegyelmet. Én mindegyikőtöknek
egyképpen Ura és Királya vagyok. Ti azonban egymás között le-
gyetek szolgatársak – testvérek.

Ítélet napján az
Nem lel irgalmasságot,
Ki máshoz nem mutat
Szíves hajlandóságot.
Oh, szeretet Atyja,
Áldj meg oly lélekkel,
Mely örömest tesz jót
Minden emberekkel.

2�� Szentháromság ünnepe utáni negyedik hét
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Péntek

érdek nélkül
Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát
veszitek? Nemde a vámszedők is nem ugyanazt cselekszik-e? (Mt 5,46)

a keresztyén embernek a gonoszokhoz is segítő jó szívvel kell len-
nie. Mert könnyű csak a jókat segíteni, és csak a barátnak szol-
gálni. Barátaiknak a gyilkosok is tudnak szolgálni, s a pogányok is
tudnak segíteni, míg viszontszolgálatot éreznek. De ha a viszont-
szolgálat elmarad, elapad a szeretet és jótétemény is. az ilyen érzés
azonban – mint gyakran látni – nem élő kútfeje és forrása a sze-
retetnek, hanem csak víz, melyet homokra hordanak: pogány se-
gítség. a keresztyén ember pedig, mikor gonosszal fizetnek jósá-
gáért, ezt mondja: nos, jól van, eredj; az én szívem azért sem fárad
bele a jótevésbe. azért se kívánok rosszat, és nem segítlek bűnre.
Megfeddlek ugyan, de ha nem térsz meg tőle, hát menj. Ha sem a
polgármester, sem a bíró nem büntet is meg, van valakid a menny-
ben, aki ugyancsak megbüntet majd. Van annak még annyi ör-
döge, mint amennyi semmirekellő van a földön; van elég vize,
tüze, botja, köve, csapása, dögvésze, hogy alaposan megbüntet-
hessen. Mivel tehát tudom, hogy nem maradsz büntetlenül, meg-
tartom irántad szívem nyájas, együttérző, tanácsadó és segítőkész
szeretetét. – Íme, ez a keresztyén szív és szeretet. ez az, ami nincs
a pogánynak.

a keresztyén ember szeretetének olyan forrása van, amely ki-
meríthetetlen és elapadhatatlan. Még akkor is, ha jótéteménye ho-
mokra öntött víz.

Megbocsátás 2��

Mindeneket hiszen,
Nem csügged el bizalma;
Mindeneket remél,
Szüntelen élve-halva.

Élet tusáiban
Eltűr mindeneket,
És el nem fogy soha
Az igaz szeretet.
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Szombat

krisztusra nézünk
Öltözzetek fel azért, mint Istennek választottai, szentek és szeretet-
tek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget,
hosszútűrést. (Kol 3,12)

nem elég, hogy felebarátodhoz csak külső tettetésből, szájjal, nyelv-
vel légy nyájas és megbocsátó, hanem szívből; különben isten sem
bocsát meg neked, sőt, kitaszít kegyelme országából. ezért hát,
akik tapasztaljuk isten irgalmasságát, bocsássunk meg szívesen
testvéreinknek, akik megbántottak. Könyörülő atyánk azért bo-
csátja meg bűneinket, hogy felebarátainknak megbocsátva mi is
irgalmasságot tanúsítsunk. Mint ahogy irgalmas velünk ő, s elenged
bűnt, halált, vétket és gyötrelmet. Ha ezt tesszük, isten országában
vagyunk. Mert isten jósága él szívünkben, s jóvá tesz minket is.
Krisztus azért ül az atya jobbján, azért uralkodik a hívek szívén s
lelkén, hogy szeressék, féljék őt, tisztán megőrizzék magukat előt-
te, engedelmesen kövessék, mint engedelmes nép a királyát, s min-
den cselekedetükben hasonlók legyenek hozzá. ahogy mondja:
„Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.”

isten abban tökéletes, hogy gonoszságunkat, fogyatékosságun-
kat, bűneinket és tökéletlenségünket eltűri és megbocsátja – hogy
mi is így tegyünk testvéreinkkel.

E földön annyi a könny,
És annyi itt a seb,
Mi volna boldogítóbb,
Mi volna édesebb:
Mint a könnyet szárítni,
Habár egy cseppet is,
Mint a sebet kötözni,
Habár csak egyet is.

2�� Szentháromság ünnepe utáni negyedik hét
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szenthároMság ünnepe utáni ötödik hét

Megszenteltetés
Vasárnap

�pt 3,�–��

Amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes
életetekben. Mert meg van írva: Szentek legyetek, mert én is szent
vagyok. (1Pt 1,15–16)

Mivel Uratok és istenetek vagyok, ti pedig nekem népem, olya-
nok legyetek, mint én vagyok. Mert az igazi Úr megcselekszi, hogy
népe hozzá hasonuljon, és engedelmesen Ura akaratához igazod-
jék. Mármost ahogy szent a mi Urunk, az isten, éppen úgy szent
az ő népe is. ezért vagyunk mi mind szentek, ha hitben járunk. a
szentírás nem sokat emlegeti a halott szenteket. inkább azokról
beszél, akik itt a földön élnek. Dávid is azzal dicsekszik: „Uram,
tartsd meg az én lelkemet, mert szent vagyok.”

aki keresztyén, az a Krisztussal minden ő javában közösségre
lép. Mivel pedig Krisztus szent, néki is szentnek kell lennie, vagy
pedig tagadnia kell, hogy Krisztus szent. Ha meg vagy keresztelve,
szent ruhát öltöztél fel, amely a Krisztus – mint pál apostol
mondja. a „szent” szó azt jelenti, ami az isten tulajdona, ami egye-
dül őt illeti – neki szenteltetett. ezért tanácsolja péter is: akik isten
tulajdonául adtátok magatokat, azon legyetek, hogy ne sodródja-
tok megint világi kívánságokba; hanem az isten uralkodjék, éljen
s hasson bennetek. akkor szentek vagytok, mint ahogy ő szent.

Megszenteltetés 2�9

Ne tántorodjunk mi el
Soha, Uram, tőled,
Szívünk ne kételkedjék
Többé már felőled.

Nyughassék meg mi lelkünk
Igaz hittel benned,
Vallhassunk mindenekben
Urunknak csak téged.
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Hétfő

krisztusban szentek
…de megmosattatok, de megszenteltettetek, de megigazíttattatok az
Úr Jézusnak nevében és a mi Istenünk Lelke által. (1Kor 6,11)

nem magunkat, hanem a Krisztust dicsőítjük, mikor ugyanazzal
a szentséggel dicsekszünk. Mert hiszen attól vagyunk szentek,
hogy benne vagyunk az ő szenvedésében és szentségében.

Jól teszem, ha bűnösnek ismerem el magamat – amennyiben
rólam van szó. De mert Krisztusban való hitemmel többé nem
ádám gyermeke vagyok, hanem istené – ennyiben valóságosan
szent vagyok. Finom különbséget kell hát tenni! Mint ember és
ádám gyermeke, a pokolé vagyok. Még, ha a magam választotta
szenteskedés önkínzó életfolytatásának minden jócselekedetével
dicsekedhetném is. elkárhoznám és elvesznék, ha ezekre bíznám
magamat.

De ha hiszed, hogy a bűneidért meghalt és megigazulásodért
feltámadt Krisztusban testvérségre és fiúságra jutottál, s erre meg
vagy keresztelve, akkor nyugodtan mondhatod: ameddig ebben
a testvériségben és fiúságban maradok, nem vagyok ádám gyer-
meke, és nem vagyok bűnös. Ha te ezzel kérkedni mersz, ám tedd.
Én a magam részéről még mindig csak tanulgatom. Mert nem
olyan egyszerű dolog az, hogy egy bűnös azt mondhatja: szent
péter mellett ülök a mennyben. És mégis dicsekednünk kell ezzel
a szentséggel. Mert mi más ez, mint igazi testvérség?!

Tarts magadnál engemet,
Öntsd ki rám kegyelmed,
Továbbra is hívedet
Vezesse Szentlelked.
Énekem szárnyain
Lelkem hozzád szálljon;
Szent nevedet áldom.

2�� Szentháromság ünnepe utáni ötödik hét
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Kedd

isten szentel meg
Mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek tiérettetek, atyám-
fiai, akiket szeret az Úr, hogy kezdettől fogva kiválasztott titeket
Isten az üdvösségre a Lélek szentelésében és az Igazság hitében.
(2Thessz 2,13)

Tartsuk hát, és nevezzük Krisztussal mi is szenteknek azokat, akik
igéjét bírják, kivált a megpróbáltatásban és üldözésben. Bizony
szentek, még ha egészen nyomorultak s gyengék is, és nincs rajtuk
a szentség semmi különleges látszata. Mert a homlokára ugyan
senkinek sincs írva, hogy megigazult szent-e vagy nem, de az bi-
zonyos, hogy ahol isten igéje van és gyümölcsözik, ahol szenvedik
az érte járó szenvedést, ott bizonyosan élő szentek is vannak.

De megszólal a cselekedet-szentek hamis alázata: „isten őrizzen
az ilyen nagyralátástól, hogy szentnek neveztessük magunkat, hol-
ott szegény bűnösök vagyunk.” ez mind abból a régi tévelygésből
van, amely mikor szentségről hallott, a hatalmas cselekedeteket
kutatta, mint melyekkel a szentek maguk érdemelték ki és szerez-
ték meg a mennyországot. Mi pedig azt mondjuk, hogy Krisztus
igazi szentjei bizony bűnösök, és bűnösök is maradnak, akik nem
szégyellik elimádkozni a Miatyánkot: „Szenteltessék meg a te
neved; jöjjön el a te országod; bocsásd meg a mi vétkeinket…” ezzel
bevallják, hogy neve nem bennük szenteltetik meg, országát nem
ők hozzák el, akarata sem általuk történik meg. ezek nem azért
szentek, mert bűn nélküliek, és cselekedetük szentté teszi őket. el-
lenkezőleg: azért szentek, mert minden cselekedetükkel együtt is
nem egyebek a maguk szemében kárhozott bűnösöknél. idegen
szentség teszi őket szentté – a Krisztusé, amelyet hitükben aján-
dékba kapnak, s amely sajátjukká válik.

Megszenteltetés 2��

Fogságból megszabadultunk,
Sebeiddel meggyógyultunk;

Bűntől s haláltól, oh, áldott,
Megváltád mind a világot.
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Szerda

szentek – hitben
… hogy bűneiknek bocsánatát és a megszenteltettek között osztály-
részt nyerjenek az énbennem való hit által. (ApCsel 26,18)

isten úgy végezett, hogy szentek legyünk lélekben. Lelki ige ez,
hogy lélekben, belsőképpen szentek vagyunk isten előtt. ezzel
isten azt akarja megmutatni, hogy csak az szentség, amit ő végez
bennünk.

Így nevez bennünket szentnek a szentírás, már e földi életben
– ha hiszünk.

szentnek kell lenned; csak azt ne gondold, hogy magadtól, saját
érdemedből vagy szent, hanem mert tiéd az isten igéje, s a Krisz-
tus igazított, szentelt meg, s adta neked a mennyet. erről kell hitet
tenned, ha keresztyén akarsz lenni. Mert Krisztus nevének leg-
gyalázatosabb káromlása volna, ha tagadnánk, hogy az ő vére
mossa el bűnünket, és tesz szentté. Hinned és vallanod kell tehát,
hogy szent vagy, de nem a saját kegyességeddel, hanem a Krisztus
vérével. erre a hitre tedd fel az életedet, mindenedet, s bármi
érjen, vállald érte.

Ha rettent a törvény,
És bűnöm, mint örvény
Elborítni kész;
Ha zúg az ítélet,
Én akkor sem félek,
Szemem terád néz.
Kinyújtod felém kezed,
Te vagy győzhetetlen pajzsom,
Üdvöm, bátorságom.

2�2 Szentháromság ünnepe utáni ötödik hét
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Csütörtök

tovább!
Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék,
hanem igyekszem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem
a Krisztus Jézus. (Fil 3,12)

az igazi szent nem állítja magát igaznak, hanem mindig csak kö-
nyörög megigazulásért, és szüntelenül várja, hogy isten igaznak is-
meri el azokat, akik magukat bűnösnek ismerik el, s vétkeiken
bánkódnak.

ezért az újjászületett hívő egész élete abból áll, hogy a szív fo-
hászkodásával, a cselekedet kiáltásával, a test fáradozásával mindig
csak azt az egyet követeli, sóvárogja és esdekli: mindhalálig nap-
ról-napra lehessen megigazult, soha meg ne állapodjék, tényleges
célhoz érkezettséget soha se ismerhessen, hanem mindig csak
várja a megigazítást, mintha az halála órájáig birtokán kívül volna,
mivel ő maga még mindig bűnben él és vesztegel.

segélj, Úr Jézus, hogy el ne essünk,

Állhatatosak inkább lehessünk;
Hogy dicsérhessük érte nevedet,
S lehessünk egykor mennyben teveled.

Megszenteltetés 2�3
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Péntek

isten műhelye
Minden szőlővesszőt…, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja. (Jn 15,2)

Mindig úgy van az, hogy a magunk művét megértjük, mielőtt vég-
bemegy, isten művét azonban nem értjük meg, míg végbe nem
megy. „Az utolsó napokban értitek meg e dolog értelmét.” azaz:
csak a magunk tervét értjük meg már a kezdet kezdetén, isten ter-
vét pedig csak a végén értjük meg. „Hogy amikor majd meglesz,
higgyetek” – mondja Jézus. Úgy van ez, mint mikor a művész veszi
az anyagot, amely alkalmas a műalkotásra. az anyagnak ez az al-
kalmassága mintegy néma könyörgés az alakért. ezt érti s hallja
meg a művész, mikor hozzálát, hogy megtegye, amire az az anyag
alkalmasságával vágyik. Ugyanígy veszi kézbe isten is érzésein-
ket, gondolatainkat, s látja meg, hogy a lelkünk mire vágyik, mire
alkalmas. aztán elkezdi rányomni a formát, amely művészi ter-
vében immár készen volt. Közben a saját gondolatunk alakja és
elképzelése természetszerűleg semmivé válik.

Mind jó, amit Isten tészen,
Ő az én reménységem;
Minden ínségemben készen
Van nála segítségem.
Megvigasztal,
Felmagasztal
Alkalmatos órában:
Bízom nagy jóvoltában.

2�� Szentháromság ünnepe utáni ötödik hét
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Szombat

hinni
A Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel, hogy Isten gyermekei va-
gyunk. (Róm 8,16)

aki erős hittel és szilárd reménységgel hiszi, hogy isten gyermeke,
az valóban az is, mert ilyet senki sem hihet szentlélek nélkül.

Ha hiszed, hogy bűneidért csak Krisztus fizethet meg – jól teszed.
De emellett hidd azt is – magad soha, csak a Lélek ébreszthet ben-
ned ily hitet –, hogy bűneid Krisztusért valóban meg vannak bo-
csátva. ez az a bizonyság, melyet a szentlélek ad a mi lelkünknek:
bűneid meg vannak bocsátva. Így lesz az ember – mondja az apos-
tol – hite által igazzá. Teljes erővel kell hinned, hogy Krisztus nem-
csak a kiválasztottakért halt meg és tett eleget, hanem érted is.

Ugyanígy vagyunk az „érdem”-mel is. nem elég hinned, hogy
az ember csak Krisztus által nyerhet érdemet, hanem az igazság
Lelkének kell lelkedben bizonyságot tennie, hogy te ezt az érdemet
Krisztusban már valósággal meg is nyerted. aztán erősen hinned
kell azt is, hogy cselekedeteid – akármifélék legyenek is azok – isten-
nek tetszők és kedvesek. De ezt csak akkor hiheted teljes bizalom-
mal, ha tudatában vagy annak, hogy a legnagyszerűbb cselekede-
teid ellenére is semmi vagy isten előtt. ezért az alázatért és lelki-
ismeretben szorongásért lesz kedves jócselekedeted isten előtt.

az örök élettel sincs különben. nem elég hinned, hogy isten
neked kegyelemből örök életet akar ajándékozni. Hanem bírnod
kell a szentlélek bizonyságtételét, hogy az örök élet isten kegyel-
méből valósággal is a tied lesz.

Megszenteltetés 2��

Az én örökös részem
Már elkészíttetett,
Jézus nekem megszerzé
Az örök életet.

Habár szemem gyakorta
Hullatja könnyeit,
Jézus minden fájdalmat
Már itt megédesít.
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szenthároMság ünnepe utáni hAtodik hét

Meg vAgyok keresztelve!
Vasárnap

róm �,3–��

Ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele eggyé lettünk, bizo-
nyára feltámadása hasonlatossága szerint is azok leszünk. Tudván azt,
hogy a mi óemberünk ővele megfeszíttetett, hogy megerőtlenüljön a
bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek. (Róm 6,5–6)

Jellemző apostoli beszéd! amit másutt úgy fejez ki, hogy „Krisztus
halálába keresztelkedtünk meg, és eltemettettünk ővele”, arról itt
azt mondja: „az ő halálának hasonlatossága szerint vele eggyé let-
tünk.” összekapcsolja tehát Krisztus halálát, feltámadását és a mi
keresztségünket, hogy keresztségünket ne csupán üres jelképnek
tartsuk, hanem olyasminek, amiben benne van Krisztus halálának
és feltámadásának ereje. s ez azért van, hogy bennünk is végbe-
menjen mindkettő: a halál és az élet. Mert Krisztus halála azért
öldökli meg bűnünket, hogy az végre meg is haljon, s többé ne
éljen bennünk.

Mikor a keresztségben víz alá kerülünk, az azt mutatja, hogy
mi is meghalunk Krisztussal. a vízből való előjövetelünk viszont
azt jelenti és eredményezi, hogy Krisztusban újra élünk, aminthogy
ő sem maradt a halálban, hanem feltámadt. Ez az élet azonban
nem lehet többé a bűn élete, mivelhogy előbb a bűn megöletett
bennünk, s mi is meghaltunk számára, hanem ez az élet a meg-
igazulás és szentség új élete. Így lettünk eggyé Krisztussal, hogy
halálának és feltámadásának ereje egyképpen miénk legyen, és
gyümölcsöt is teremjünk, mivel reá kereszteltettünk meg.

2�� Szentháromság ünnepe utáni hatodik hét

Jézus, ki e világ bűnéért
Ki meghalni eljövél,
S tévelygő nemünk üdvéért
Önként áldozat levél;

Te, ki kész valál ontni vért
Ádám romlott fiaiért:
Kérlek, halálod ára
Rajtam ne vesszen kárba.
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Hétfő

keresztség krisztus halálába
Avagy nem tudjátok-e, hogy akik megkeresztelkedtünk, Krisztus Jé-
zusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg? (Róm 6,3)

a keresztség a bűn üdvösséges halála és isten kegyelmében való
feltámadás. az óember, aki bűnben fogantatott s született, vízbe
fúl, és kegyelemben született új ember támad fel helyette. a ke-
resztségben megfullad a bűn, és a megigazulás lép helyébe.

a bűn halála ebben az életben nem teljes. akkor válik csak tel-
jessé, mikor az ember testileg is meghal és porrá lesz. a keresztség
szentségének külső jele a szemünk előtt történik, s egykettőre
megvan. a lelki keresztség, a bűn megöldöklése azonban élet-
hosszig tart, s csakis a halálban válik teljessé. ekkor merül bele az
ember igazán a keresztségbe, s válik valóra a keresztség jelentése.
ezért az egész élet nem egyéb, mint szakadatlan lelki keresztség,
egészen halálunkig. akit megkereszteltek – halálra ítélték azt.

a keresztyén ember élete tehát boldog haldoklás, keresztségtől
mind a sírig. Mert isten újjá akarja teremteni az ítéletnapra.

Jézus, te vagy reménységem,
Te meggyőzted a halált,
Megszégyenült ellenségem,
Bősz fullánkja már nem árt;
Mert habár meg is halok,
A sírban nem maradok,
Te felkeltesz új életre,
Te elvezetsz üdvösségre.

Meg vagyok keresztelve 2��
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Kedd

isten gyermekei
Elmenvén azért, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztel-
vén őket az Atyának, a Fiúnak és s a Szentléleknek nevében. (Mt 28,19)

az a jó gyermek, aki nemcsak kegyes és becsületes szülőktől szár-
mazik, hanem aki azokat mindenben követi is, hasonlatos hozzá-
juk. az ilyen gyermek joggal örökli s birtokolja szülei javait és
minden címét. Mi, keresztyének a keresztségben újjászületve isten
gyermekei lettünk, s ha atyánkat követjük, akkor minden java és
neve is örök örökségünk. a mi atyánk pedig irgalmas és jó. Krisz-
tus mondja: „Legyetek azért irgalmasok, mint a ti Atyátok is irgal-
mas.” „Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű va-
gyok.” isten igaz is, tiszta, igazságos, erős, egyenes, bölcs… ez
mind az isten neve, s mind benne van a Miatyánk e mondatában:
„… a te neved”. Mert az összes erény neve mind az isten neve.
Mivel pedig ezekben a nevekben keresztelkedtünk és szenteltet-
tünk meg, s mivel e nevek most immár a mi neveink lettek, s
mindnyájan isten gyermekei is vagyunk – jónak, irgalmasnak,
tisztának, igaznak, igazságosnak, egyenesnek, békeszeretőnek s
még ellenségünkhöz is jó szívűnek kell lennünk. Mert isten neve
ezt munkálja azokban, akik benne megkeresztelkedtek.

Atya, Fiú és Szentlélek!
Téged áldjon minden lélek,
Téged, dicső Szentháromság,
Dicsérjen az egész világ!

2�� Szentháromság ünnepe utáni hatodik hét
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Szerda

A keresztség értelme
Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek
az Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban. (Róm 6,11)

a keresztyén ember tiszta, bűntelen szentségileg, mert rajta van
isten jegye, a keresztség. Bűnei mind halottak, s meghal maga is
kegyelemben, hogy az ítéletnapkor tisztán, bűntelenül támadjon
fel. a szentségért tehát igaz, hogy bűntelen. Mivel azonban ez
most még nem teljes, hiszen még bűnös testben él – nem teljesen
bűntelen, nem mindenben tiszta, hanem kezd tisztulni bűneiből.

Talán azt mondod erre, mit ér hát akkor a keresztség, ha nem
mossa le teljesen a bűnt? nos, itt jön a keresztség szentségének
igazi értelme.

Mikor keresztségre szánod magadat, akkor először is arra vágyol,
hogy meghalj a bűnnek, s az ítéletnapkor új teremtés lehess a ke-
resztség jelentése szerint. isten e vágyadat elfogadja, megkereszteltet,
s attól fogva elkezd újjászülni. Kiönti rád szentlelke kegyelmét. a
Lélek pedig kezdi megöldökölni benned a bűnös természetet, s el-
készít a halálra és a feltámadásra az ítélet napján.

De arra is elkötelezed magadat, hogy e törekvésedben megma-
radsz, s amíg csak élsz, halálodig egyre jobban megöldöklöd a
bűnt. isten ezt is elfogadja, s holtodig iskoláz sok jócselekedettel,
szenvedéssel. azt teszi ezzel, amit a keresztségben kívántál: hogy
meghalván a bűnnek feltámadhass az ítéletkor, s így tehesd tel-
jessé keresztségedet.

Meg vagyok keresztelve 2�9

Még Ararát szent hegyén
Nem kötött ki bárkánk;
Még dühöng a zivatar,
S tenger mélye vár ránk,

Az özönvíz egyre tart,
S Noé félve néz ki,
Isten népét gyötrelem,
Siralom emészti.
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Csütörtök

A keresztség vigasztalás a bűnben
Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvezül. (Mk 16,16)

Ha valaki bűnbe esik, gondoljon nagyon erősen a keresztségére,
melyben az isten bocsánatra kötelezte magát annak, aki mindha-
lálig kész küzdeni a bűn ellen. Támaszkodjék boldog daccal isten
ez ígéretére, s akkor újra érvénybe lép a keresztség. a szíve pedig
újra megbékél és felvidul. nem tulajdon cselekedetének elégtéte-
lében, hanem isten irgalmasságában, melyet a keresztségben örök
megtartásra ígéretül kapott. e hitben tartson ki oly szilárdan, hogy
ha minden teremtmény és bűn nekiesnék, akkor is rajta csüng-
jön. Mert aki ettől eltántorodik, hazuggá teszi az istent a kereszt-
séghez fűzött ígéreteiben.

Vigasztaljon gyötrődésed,
Midőn bűntudat gyötör,
Támogasson csüggedésed,
Kétség s baj reám ha tör.
Verejtéked hűvösítsen,
Segítőm ha senki nincsen;
Kérlek, halálod ára
Rajtam ne vesszen kárba.
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Péntek

víz és vér
Ez az, aki víz és vér által jő vala, a Jézus Krisztus; nemcsak a víz-
zel, hanem a vízzel és a vérrel. (1Jn 5,6)

Krisztus a keresztségbe minden időre belevegyítette ártatlan piros
vérét. igaz, hogy az emberi szem csak tiszta fehér vizet lát. János
apostol azonban hitünk belső, lelki szemét akarja kinyitni, hogy ne
csak a vizét lássuk, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus vérét is.

Miért? Mert a szent keresztséget is ugyanaz a vér szerezte meg
nekünk, amely értünk kiomlott, és bűneinkért megfizetett. Krisz-
tus vére érdemét és erejét a keresztségbe helyezte, hogy abban le-
gyen a miénk. a hitben vett keresztség tehát ugyanannyi, mint
láthatóan tisztára mosdani a Krisztus vérében. Mert bűnbocsána-
tot nem a magunk cselekedeteivel nyerünk, hanem isten Fiának
kiontott vérével és halálával. ezt a bocsánatot azonban Krisztus a
keresztségbe rejti.

Uram, te drága érdemed,
Értünk kiontott szent véred
Tisztítsa gyarló szívemet,
Hogy mennyben élhessek veled.

Meg vagyok keresztelve 29�
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Szombat

szentek
Amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes
életetekben. (1Pt 1,15)

Magamért se magam, se más nem nevezhet szentnek, se szentség-
gel nem dicsekedhetem. Hanem annyiban vagyok szent, amennyi-
ben kétkedés nélküli hittel és rettenthetetlen lélekkel mondhatom:
Jóllehet én szegény bűnös vagyok, a Krisztus azonban a kereszt-
séggel, igével, úrvacsorával és szentlélekkel szent. ez az egyetlen
igaz szentség, s ezt isten adta.

igen – mondod –, de hogy jutok hozzá, és mit ér nekem a
szentlélek? nos, hát megkeresztelt, Krisztus evangéliumát hirdeti,
s szívemet hitre ébreszti. Mert a keresztség nem belőlem sarjad,
szintúgy az evangélium és a hit sem, hanem ő adta nékem. nem
ember keze, hanem a szentléleké keresztelt meg. az ige is, amelyet
hallottam, nem emberi szájé, hanem a szentléleké, aki az ilyen
külső eszközzel belső hitet ad, s úgy szentel meg.

ezért hát, ahogy nem vonható kétségbe, hogy keresztyénné va-
gyunk keresztelve, éppen úgy nem kétséges az sem, hogy szentek
vagyunk.

A keresztvízzel szálla rám
A te kegyes szerelmed;
Én szívemet neked adám,
S újjászülettem benned.
A földtől elszakasztottál,
Örökre hozzád kapcsoltál,
Így tettél gyermekeddé.
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szenthároMság ünnepe utáni hetedik hét

Megszentelődés
Vasárnap

róm �,�9–23

Most pedig minekutána felszabadultatok a bűn alól, szolgáivá let-
tetek pedig az Istennek: megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre,
a vége pedig örök élet. (Róm 6,22)

nemde annak vagytok szolgái – mondja az apostol –, akinek en-
gedelmes szolgálatára magatokat odaszántátok. Vagy a bűnnek
halálra, vagy istennek igazságra. Ha tehát kegyelemből bűnbo-
csánatot nyertetek s megigazultatok, istennek tartoztok engedel-
mességgel, hogy akarata szerint éljetek. Mert valakit szolgálnotok
kell, vagy a bűnt – mely azonban ha benne maradtok, isten ha-
ragját és a halált zúdítja rátok –, vagy a kegyelem istenét, új élet-
ben. a bűnt tovább nem szolgálhatjátok, mert hatalmától most
immár megszabadultatok. Többet nem uralkodhat rajtatok, „mert
nem vagytok a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt”. Most már
tehát ellenállhattok a bűnnek, mert Krisztusban vagytok, és tié-
tek feltámadásának ereje.

Áldj meg minket, Úristen,
A te jóvoltodból,
Világosítsd elménket
Irgalmasságodból.
Orcád világossága
Hasson minket által,
Hogy életünkben e földön
Járjunk igazsággal.
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Hétfő

szenteljétek meg istent szívetekben
Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. (1Pt 3,15)

Hogy gondolja péter, hogy mi szenteljük meg az istent? Hogyan
szentelhetnénk meg mi őt, holott néki kell minket megszentelnie?
Hát hiszen a Miatyánkban is azt kérjük: „szenteltessék meg a te ne-
ved”, azaz mi szenteljük meg isten nevét, de úgy, hogy mégis ő
maga szentelje meg a nevét.

istennek a szívünkben való megszentelése azt jelenti, hogy ami-
kor isten reánk küld valamit, jót vagy rosszat, jólesőt vagy fájdal-
masat, szégyent vagy dicsőséget, szerencsét vagy bajt, tartsuk azt
ne csupán jónak, hanem szentnek is, mondván: csupa drága szent-
ség ez, amelyre nem is vagyok méltó. Ha ilyenekért is tudom az is-
tent dicsőíteni, akkor szentelem meg őt a szívemben.

Szenteltessék meg te neved!
Tanuljuk szent beszédedet,
És míg a sír ránk nem borul,
Éljünk, mint hívek, jámborul.
Tévelygéstől óvd nyájadat,
Hű pásztorunk te légy magad.
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Kedd

igazi bűnvallást!
Mindent láttam az én hiábavalóságomnak napjain: van oly igaz,
aki az ő igazságában elvész. (Préd 7,15)

nem elég magadat csak szájjal vallani bűnösnek. Mert ez a leg-
könnyebb, kivált ha békén vagy, és kísértések sem gyötörnek.
Hanem ha magadat szájjal bűnösnek vallottad, tedd meg ezt a szí-
vedben is, és minden cselekedetedben is eszerint viselkedj. Bizony
ritka ember hiszi és ismeri el magát igazán bűnösnek. Mert az csak
nem bűnvalló, aki viszont egyetlen kifogást sem tűr, hanem tüs-
tént mérgesen felfortyan, hogy ő bizony igaz, akit igazságtalan
volna bántani, és helytelen volna elvetni. Mikor ezt vagy azt el kel-
lene szenvednie, egészen magánkívül van, s nem győz okolni
mást, hogy milyen igazságtalanság esett vele. nézd csak a kép-
mutatóját! Bűnösnek vallotta magát, s most mégsem hajlandó
tenni és tűrni, ami a bűnösnek jár, hanem azt szeretné, ami csak
az igazat és szentet illetné.

Hogyan váljék hát valaki szíve szerint is bűnössé? nem termé-
szetes úton. Hiszen az ember nem úgy lesz bűnössé, hanem már
bűnös. e változás lényege tehát inkább lelkületünk rejtett mélysé-
gében, magunkról való véleményünkben van. az Írás minden
szava, isten minden cselekedete ezért azt célozza, hogy ez a ma-
gunkról alkotott jó véleményünk változzék meg.

Előtted állok, drága Jézusom,
Reád szorult én kétséges sorsom,
Én Uram, királyom és bírám,
Légy szószólóm bűnösnek, tekints rám!
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Szerda

cselekedetünk a hit pecsétje
Mert az ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa a Krisztus Jézusban
jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban
járjunk. (Ef 2,10)

Hogy adhassunk: kapnunk kell először. Mielőtt irgalmasságot gya-
korolhatnánk, előbb nekünk kell irgalmasságot nyernünk az is-
tentől. nem mi tesszük le az első követ. nem a bárány keresi meg
a pásztort, hanem a pásztor a bárányt. a jócselekedet tehát nem
arra való, hogy vele valamit is elérjünk istennél. Mert amink van,
azt mind érdemünk nélkül kapjuk az istentől.

De viszont a jócselekedet igazoló jegy is – mint a levélre ütött
pecsét –, mely bizonyossá tesz, hogy a hitem igazi. Ha érzem szí-
vemben, hogy jócselekedetem szeretetből folyik, bizonyos lehetek,
hogy a hitem helyes. Mikor megbocsátok, ez a megbocsátás iga-
zolja hitemet, s megbizonyít afelől, hogy nekem is megbocsátott,
s naponként megbocsát az isten. De ha nem bocsátok meg, mind-
járt tudhatom, hogy hiba van a hitemben.

Te hozzám mindennap
Kegyelmes vagy, Istenem;
S én ne lennék-e az
Ahhoz, ki vét ellenem?
Ne szeressem-e azt,
Kinek te Atyja vagy,
Akihez jóvoltod,
Mint énhozzám, oly nagy?!
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Csütörtök

A böjt
A testet ne tápláljátok a kívánságokra. (Róm 13,14)

Legveszedelmesebb ellenségünk az eszünk és az akaratunk. ezért
isten bennünk való első legfőbb műve és a legjobb öngyakorlás
az, hogy saját cselekedeteinkről letegyünk, eszünket és akaratunkat
pedig – éppen mikor leglelkibb köntösben hivalkodnak – min-
denben istenre bízzuk.

Ez után jön a test megzabolázása, hogy durva, bűnös vágyait
megöldököljük és csendre intsük. Tesszük pedig ezt böjtöléssel,
virrasztással és munkával. ez szabja meg, hogy miért s mennyit
böjtöljünk, virrasszunk s dolgozzunk. sajnos, sok vak csak azért
gyakorolja az önsanyargatást, mert jócselekedetnek véli, amellyel
sok érdemet szerezhet. pedig az ilyen böjt nem böjt, hanem meg-
csúfolása a böjtnek és istennek.

Hagyjuk rá hát mindenkire, hogy maga válassza ki böjtjének
napját, ételét, mértékét, módját és hosszát. csak öncélnak ne
tartsa, hanem a testéhez szabja. amilyen vérmes és rakoncátlan a
teste, annyi sanyargatást mérjen rá. annyit és ne többet!

Taníts harcolnom, vigyáznom
S imádkoznom szüntelen;
Testet, vért megzaboláznom,
S enyém lesz a győzelem.
Szabadíts ki ez ínségből,
Ments ki e halál testéből.
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Péntek

öröm és kereszt
Az Úrnak öröme a ti erősségtek. (Neh 8,10)

a mi örömünk a Krisztusban van. Dacos, merész öröm: minél
jobban el akarják űzni, annál jobban a miénk. Minél többet árt a
világ, annál jobban örülünk. Mert ez az öröm – örök. annál job-
ban nő, minél inkább el akarnak szakítani tőle.

ebből az örömből tehát talán nem is lehet kiesni? De igen! s
mihelyt kiesünk belőle, kész az örök gyötrelem, melyből csak isten
szabadíthat ki. az öröm tehát örök, de míg e földön élünk, bizony
kieshetünk belőle.

Krisztus az én Megváltóm: örökkévaló öröm ez nekem mind-
addig, míg csak hiszem, elismerem, s ebben megmaradok. De ha
Krisztus eltűnik a szívből és lelkiismeretből, oda van az öröm is.
a kegyelem ugyan megmarad, de a lelkiismeret bizony elbukhat.
ne botránkozzatok hát meg, mikor látjátok, hogy mennyien kies-
nek az evangéliumból, s megtagadják a Krisztust. Mert ahol Krisz-
tus öröme és vigasztalása van, egykettőre ott terem a kereszt is, és
az üldözés sem várat sokáig magára.

Félek azonban, hogy nekünk sem örömünk, sem keresztünk nincs,
mert nem vettük be eléggé az evangéliumot. Még mindig óembe-
rünkben vagyunk, az evangélium drága kincsét tehát megvetjük.

Nem vakít múló kincs,
Jézus, kívüled nincs
Gyönyörűségem.
Világ hiúsága,
Fénye, csillogása
Nem kábít engem.
Szívemet, Jézus, tőled
A keresztnek gyalázatja
El nem szakíthatja.
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Szombat

A testiség megöldöklése
Ha a test cselekedeteit a Lélekkel megöldöklitek, éltek. (Róm 8,13)

a bűnnek ez a Lélekkel való megöldöklése úgy történik, hogy az
ember megismeri bűnös nyomorúságát, s mikor a bűnös kívánsá-
got gerjedezni érzi, mindjárt rajtaüt. Magát isten igéjével és a bűn-
bocsánat hitével erősítve, ellenáll. Nem egyezik bele a bűnbe, s azt
cselekedetté válni sem engedi.

ez a különbség a szentek és hitetlenek között, akik Lélek nélkül
járnak, vagy a Lelket immár elvesztegették. Mert bár a hívők is
testükben hordják a bűnös kívánságot, akár csak a hitetlenek, ám-
de megmaradnak mégis a megtérésben és isten félelmében. Meg-
őrzik hitüket is, hogy a Krisztusért bocsánatot nyernek, mivel
hogy nem tárnak ajtót a bűnnek, hanem ellenállnak. ezért aztán
a bocsánat alatt maradnak, s visszamaradt gyengeségük nem lesz
nekik halálos és kárhozatos, mint azoknak, akik megtérés és hit
nélkül önhitten járnak, szándékosan gonosz kívánságaikat köve-
tik lelkiismeretük ellen, a hitet és szentlelket pedig eltaszítják ma-
guktól.

Boldog, aki híven harcol,
S a harcban állhatatos;
Testnek, vérnek meg nem hódol,
Sőt abban foglalatos,
Ami lelki nyugtot ád,
S ott talál dicsőbb hazát,
Hol csalódás, gond viharja
Örömünket nem zavarja.
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szenthároMság ünnepe utáni nyolcAdik hét

A reMénység
Vasárnap

róm �,�2–��

Várjuk ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó
Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését. (Tit 2,13)

az evangéliummal olyan kincshez jutottunk, melynek neve nem
pénz, nem vagyon, nem evilági hatalom, dicsőség és gyönyörűség,
hanem reménység, mégpedig élő, boldog reménység, amely tes-
tünkben-lelkünkben megelevenít, és boldoggá tesz – teljességgel,
örökre. e kincsre az evangélium hívott el, s erre keresztelkedtünk
is meg. azért hát mostani, ideig való életünket úgy használjuk,
mint akik tudjuk, hogy egyszer e világ mögöttünk marad, s éppen
ezért szüntelenül élő reménységben várunk, „célegyenest igyekez-
vén Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutal-
mára”.

De meddig várjunk e boldog reménységre? Mindörökre csak
reménység marad az, amelyből sohase lesz semmi? Távol legyen!
ez a mi boldog reménységünk egyszer valósággá válik. akkor
többé nem kell reménykedve várnunk, mert reménykedő hitünk
tárgya nyilvánvalóvá lesz, s mi háborítatlan örököseivé lettünk
annak, amire most várunk.

addig pedig várjunk reménykedő hittel!

Ő megcselekszi végre
Velünk azt, ami jó;
Ösvényünk erőssége
Te vagy, Mindenható!
Nehéz itt földi pályánk,
Könny lepi és tövis;
De örök pálma vár ránk,
Utunk a mennybe visz.
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Hétfő

élő reménység
Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, aki az ő nagy
irgalmassága szerint újonnan szült minket elő reménységre Jézus
Krisztusnak a halálból való feltámadása által, romolhatalan, szep-
lőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenn-
tartva számunkra. (1Pt 1,3.4)

Míg e földön élünk, reménységben kell élnünk. Mert bár bizonyo-
sak vagyunk, hogy hitünkkel miénk lett az újjászületés, a fiúság
öröksége és isten minden ajándéka, de mindez most még remény-
ségben van félretéve, és szemmel nem látható. ezt nevezi péter élő
reménységnek.

reménységben várunk drága örökségre. reménységhez pedig
a hitünkkel jutottunk. Mert a sorrend ez: az igéből hit születik, a
hitből újjászületés, az újjászületésből reménység, hogy teljes bi-
zonyossággal tudjuk várni örökségünket.

Ha keresztyén vagy, s az üdvösség örökségét várod, ehhez tartsd
magadat. Meg kell vetned mindent, ami földi, s vallanod, hogy e
világ bölcsessége és szentsége semmi. a világ azonban ezt nem
tudja tűrni, s számolnod kell azzal, hogy kárhoztat és üldöz. péter
is egybefogja a hitet, reménységet és a szent keresztet. Mert egyik
következik a másikból.

Várlak, Uram, várlak
Reménykedő szívvel,
Miként a vigyázó
Virradást vár éjjel.
Reám is jó reggel
Hozd fel szép napodat,
Hogy serény elmével
Holtig szolgáljalak.
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Kedd

Mi a reménység?
Mert reménységben tartattunk meg; a reménység pedig ha láttatik,
nem reménység; mert amit lát valaki, miért reményli is azt? (Róm 8,24)

ez az ige a legfelajzottabb feszültség kifejezése.
a reménység ugyanis, mely a szeretet tárgya iránti vágyból fakad,
a remélt dologtól való távolléttel egyre növeli a szeretetet. e fel-
csigázott reménységben a reménykedő és reménységének tárgya
szinte eggyé válnak. a reménység így a remélőt a reméltbe ülteti
át, anélkül, hogy a reménység tárgya láthatóvá válnék. Vagyis be-
léplántálja az ismeretlenbe és elrejtettbe, úgyhogy nem látja, amit
remél, s mégis jól látja, amit nem remél. Így a lélek reménység és
beteljesedés lett egyszerre, bár most még láthatatlan reménységben
időzik. Ha azonban a reménység alanya és tárgya szemtől szembe
látnák és ismernék egymást, akkor a reménylő nem merülhetne
belé reménysége tárgyába, hanem egyszerűen magához ragadná,
s élvezné azt, ami láthatóvá lett.

Lesz még egykor jó napunk,
Mert Urunk ígérte;
Adjunk hálát őneki
Már e napon érte!
A vizeknek habjai
Alább-alább szállnak:
Nemsokára vége lesz
A nagy áradásnak.
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Szerda

A keresztyén – lesz!
Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegsége-
det. (Zsolt 103,3)

Értsd ezt úgy, hogy a keresztyén két részre oszlik. Belsőre – hitre,
és külsőre – testre. Ha a hitét nézzük, a keresztyén ember egészen
tiszta. Mert isten igéjén nincs semmi tisztátalan, s ha a szívbe jut,
azt is egészen megtisztítja. a hitben ezért minden tökéletes. Hitünk
szerint királyok vagyunk, papok és isten népe. Mivel azonban hi-
tünk a testben van, s mi még a földön élünk, időnként elővesznek
a bűnös hajlamok. az óember fogyatékai ezek, mivelhogy a hitnek
még nincs egészen átható és teljes uralma a testen.

Gondoljunk a példázatbeli emberre, aki Jeruzsálemből Jerikóba
menet rablók kezébe esett. Félholtan feküdt az útszélen, mikor a
samaritánus gondjaiba vette. Most immár nem halálos beteg. Élete
biztonságban. csak az a baja, hogy még nem egészen egészséges.
az élete mentve van már, csak az egészsége nem teljes még. or-
vosi kezelésben van, és további gyógyításra szorul.

Mi is bírjuk már az Úr Krisztust, s bizonyosak vagyunk az örök
életben. csak az egészségünk nem tökéletes még, mert bennünk
maradt valami az ó-ádámból.

Nincsen szívemnek teljes tisztasága,
Azért magammal küzdendő tusámba’
Hozzád kiáltok, én jó Istenem,
Te, én kősziklám, pajzsom, légy velem.

A reménység 3�3
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Csütörtök

növekedni
Növekedvén az Isten megismerésében. Minden erővel megerősíttet-
vén az ő dicsőségének hatalma szerint. (Kol 1,10.11)

Gyakorold és imádkozd komoly szorgalommal az isten igéjét.
nemcsak azért, hogy megismerd belőle isten akaratát, hanem
hogy megteljesedjél vele. Legyen életed zsinórmértéke. szorgal-
mazd, terjeszd, hogy egyre jobban erőd s vigasztalásod legyen.

Mert olyan ismeret ez, hogy ha valaki megízlelte, sohasem telik
be vele, sem meg nem unja, sőt mindig jobban kívánja, szomjazza,
s egyre örvendezőbb lesz tőle. Lám, a szent angyalok sem unják
meg az égben, hanem abban telik szüntelen a kedvük, hogy néz-
hetik, amit isten kijelentett és hirdetett nékünk. „Amikbe az an-
gyalok vágyakoznak betekinteni” – mondja péter apostol. nekünk
meg az angyaloknál is jobban kell vágyakoznunk. ahol nincs
éhség és szomjúság isten ismeretének gazdag és teljes megraga-
dására – míg majd egyszer színről színre nézhetjük örökké –, ott
nincs is egyéb, mint ihatatlan üres buborék, amely se megelégí-
teni, se vigasztalni, se jobbítani nem képes.

Minden e földön csak elmulandó,
Semmi sincs itten megmaradandó.
Ne kívánd, lelkem, a mulandókat,
Keressed inkább az égi jókat.
Jézus, hát téged én szívem várjon,
Téged, örömöm kútfejét, áldjon.
Benned örvendez csupán én lelkem,
Akiben békét, nyugalmat leltem.

3�� Szentháromság ünnepe utáni nyolcadik hét

Jer orvendjunk 01:Elrendezés 1  2011.03.10.  13:05  Oldal 304



Péntek

Újat várunk!
De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igaz-
ság lakozik. (2Pt 3,13)

isten azt akarja, hogy új emberekké legyünk. Gondolatainknak,
értelmünknek és érzületünknek is meg kell tehát újulni. nem úgy
nézünk a dolgokra, ahogy látszanak, az eszünk szemével, hanem
az isten szemével. ahhoz az eljövendő, láthatatlan, új világhoz iga-
zodunk, amelyet reménységünkben hordozunk, s amely e mos-
tani nyomorúságos világ után következik majd. nem rajongunk
hát nagyon ezért az életért. azt se sajnáljuk, hogy kimegyünk be-
lőle, s e világ mindenestül elmúlik. sőt, inkább a szegény jó keresz-
tyéneket sajnáljuk. az élőket is, akik most szenvednek, a holtakat
is, akik sírban fekve alig várják megdicsőülő feltámadásukat – akár
a mag, mely földbe temetve telel, vagy a fák nedve, amelyet meg-
kötöz a téli fagy, s tavaszt vár, hogy újra kipezsdüljön, zöldelljen,
viruljon.

Uram, hiszem, remélem,
Hogy eljövend napod,
Midőn a földön, égen
Végigzeng szózatod.
Meghallja azt az élő,
Sírból a holt kikél,
És mindenek hitéről
Bírói szód ítél.

A reménység 3��
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Szombat

Az új dicsőség
Atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is
énvelem legyenek; hogy megláthassák az én dicsőségemet. (Jn 17,24)

nemcsak vele leszünk, hanem dicsőségét is tisztán látjuk majd.
erről mondja: „És én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, őnékik
adtam.” Mert bár e földön is jól ismerjük hitben, látni azonban
csak az ige tükrében tudjuk, mikor a prédikációt halljuk, hogy
Krisztus feltámadott halottaiból, felment a mennybe, s ül az atya
felséges dicsőségében mindenek egyetlen hatalmas Uraként. ez
azonban még csak homályos ismeret, mint amikor felleg húzódik
a fénylő nap elé. Mert nem megy se fejünkbe, se szívünkbe, hogy
akkora legyen a Krisztus dicsősége, holott keresztyéneiben for-
dítva mutatkozik. Ott azonban más fény ragyog majd. akkor
Krisztus dicsőségét immár nem csupán hisszük, hirdetjük s az igé-
ben hordozzuk, hanem napnál világosabban látjuk, mint jelenle-
vőt szemléljük – kibeszélhetetlen, örök örömmel.

Oh, boldog nap!
Jézussal bémegyek
Az Úr örömébe;
Ott könny nem hull,
Boldogság lesz részem,
És örökös béke.
S én, ki a sír ágyán pihentem,
Fölébredek s élek a mennyben
Mindörökké!

3�� Szentháromság ünnepe utáni nyolcadik hét
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szenthároMság ünnepe utáni kilencedik hét

e világBAn – neM e világBól
Vasárnap

lk ��,�–�2

Dicséré az Úr a hamis sáfárt, hogy eszesen cselekedett, mert e világ-
nak fiai eszesebbek a világosságnak fiainál a maguk nemében. (Lk 16,8)

Íme, „dicséré az Úr a hamis sáfárt”. ezt azonban nem szabad úgy
magyarázni, mintha Krisztusnak tetszenék, ha becsapjuk ember-
társainkat. csak a találékonyságát és előrelátását dicséri. azt szeret-
né, hogy mi a jóban ugyanolyan nagy igyekezetet tanúsítsunk, mint
amilyent e sáfár saját hasznára, ura kárára a rosszban mutatott.

De bizony azt látjuk, hogy a világosság fiai, a keresztyének lom-
hák, fásultak, nemtörődők és restek az isten dolgaiban. igaza van
Krisztusnak: a világ fiai a maguk nemében igyekvőbbek és esze-
sebbek az övéinél. az a tapasztalat, hogy az ördög száz szolgát
talál, míg a Krisztus egyet is alig.

Mit tegyünk? Változtatni ezen nem tudunk, mert a világ nem
hagy beszélni a fejével. egyet tehetünk: prédikálással, büntetéssel,
feddéssel, intéssel arra buzdítanunk minden tunya keresztyént,
vegyen példát a világ fiainak ördögszolgáló igyekezetéről, hogy
ugyanúgy forgolódjunk a jóban, mint az ádám-fiak a rosszban.
Kivált, mivel megvan az az előnyünk, hogy a világosság fiai va-
gyunk.

Nem henyélni, munkásságra
Hívott Isten e világra.
Add, oh, Uram, amíg élek,
Legyek hasznos, munkás lélek.
Áldj meg kedvvel, értelemmel,
Hogy használjak életemmel;
Vigyem véghez jó munkámat,
Várván tőled koronámat.

E világban – nem e világból 3��
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Hétfő

ki-ki isten sáfára
… mint akik az Úrnak szolgálnak és nem embereknek. (Ef 6,7)

istennek sok és sokféle hivatalra, állásra van szüksége. ezért ad
ajándékot is sokfélét és különbözőt, hogy ki-ki rászoruljon a má-
sikra. Mi lenne a fejedelmekből, nemesekből és kormányzókból,
ha nem volnának papok is, tanítók, földművelők és iparosok is.

ezért ha felebarátod állása kisebb is a tiednél, ne feledd, hogy őt
is isten teremtette és rendelte. azt se feledd, hogy téged is azért tett
ilyen vagy olyan állásba, hogy magadat alárendelve szolgálj máso-
kat. aki szolga, az urát, aki úr, a fejedelmét – isten akaratából.

isten nem nézi, hogy úr vagy-e vagy szolga, férfi avagy asszony.
csak maradj meg hivatásodban, melyre rendelt, s abban szolgáld
istent felebarátaidon.

Mindörökké dicsérjük
Fennszóval az Urat,
Mert hisz csak ő viseli
Mindenütt gondunkat.
Uram, a te nevedben
Áldd meg szolgáidat,
Kiket bűntől megváltott
Egyszülött, szent Fiad.

3�� Szentháromság ünnepe utáni kilencedik hét
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Kedd

övé a hatalom!
Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői.
(Zsolt 127,1)

Házadat Isten hadd építse s igazgassa. Mit kontárkodsz bele az ő
művébe? nem rád, hanem őrá tartozik a gondoskodás. aki a ház
gazdaura, az hadd gondoskodjék. sok szükséglete lehet egy ház-
nak, ám az isten nagyobb, mint a ház. Ki az eget, földet betölti,
csak meg tud elégíteni egy házat, ha egyszer gondjaiba veszi, s di-
cséretét elfogadja.

nem mintha isten tiltaná a munkát. az embernek igenis dol-
goznia kell, de a megélhetést nem szabad a saját munkánknak tu-
lajdonítani, hanem egyedül isten jóságának és áldásának. Mert
ahol az ember a saját munkájának tulajdonítja, ott azonnal felüti
fejét a fukarság és aggodalmaskodás, amelyik azt hiszi, hogy sok
munkával sokat lehet szerezni. Így aztán sokszor éppen az ellen-
kezője esik meg: egyesek tengernyit dolgoznak, s kenyérre is alig
telik nékik. Mások viszont könnyen veszik a munkát, mégis ömlik
hozzájuk a bőség. Mindez azért van, mert isten magának akarja a
dicsőséget, amint hogy az előmenetelt is ő adja egyedül. Te
ugyanis szánthatsz-vethetsz akár ezer évig, s megteheted a világ
valamennyi dolgát – egyetlen fia-fűszálat se tudsz a földből elő-
hozni. isten azonban minden te munkád nélkül is, amíg te alszol,
füvet teremthet a magocskából, s reá – tetszése szerint – magvak
sokaságát.

E világban – nem e világból 3�9

Gondod vagyon, Uram,
Mi gyarló éltünkre,
Életünkben való
Minden szükségünkre;

Még annak előtte,
Hogysem rá gondoltunk,
El vagyon rendelve
Felségednél dolgunk.
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Szerda

Munkánk isten alkalma
Uram, minden dolgainkat megcselekedted értünk. (Ézs 26,12)

Minden munkánk, melyet a mezőn, kertben, otthon s egyebütt
végzünk, nem egyéb kisgyerek művénél, mellyel Isten akar aján-
dékot osztani mezőnek, kertnek, háznak – szerteszét. isten álcái
ezek, melyek alá rejtőzve végzi minden munkáját.

Ha Gedeon a maga részéről Midián ellen hadba nem szállt
volna, a győzelem elmaradt volna. pedig isten Gedeon nélkül is
meg tudta volna verni a midianitákat. Tudna ugyan minden te
szántó-vető munkád nélkül is adni gabonát és gyümölcsöt – de
nem akar. azt sem akarja, hogy a te munkád adjon gabonát és
gyümölcsöt. Hanem azt akarja, hogy szánts-vess, s tőle könyörögj
rá áldást: most, Uram isten, te gondoskodj; adj gabonát és gyü-
mölcsöt. Mert az én munkámtól hiába várom; minden a te aján-
dékod.

isten ad mindent, de neked is hozzá kell látnod, s két kézzel
megragadnod az eke szarvát. Tehát dolgoznod kell, hogy vele is-
tennek módot, alkalmat adj!

Add meg a mi kenyerünket,
Tárházadból táplálj minket.
Munkánk sikerrel koronázd,
Távoztass tőlünk bajt s viszályt,
Hogy csendes béke, szeretet
Örvendeztesse népedet.
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Csütörtök

ki-ki a maga dolgát!
Külön-külön ajándékaink vannak a nekünk adott kegyelem szerint.
(Róm 12,6)

nemcsak egyféle állás van, hanem sokféle hivatás. De mind össze-
foglalható a Lélek egységében. a testnek is sokféle tagja van. nem
lehet minden tag szem, hanem a szem a szem. Minden tagnak
megvan a maga külön hivatása, s mégis ugyanaz az élet, étel és ital
tartja fenn a testet sok tagjával együtt. Így teremt isten a hivatás-
beli nagy különbözőségben is egységet, mikor kinek-kinek elren-
deli életsorát. Hogy folytassa ki-ki a maga hivatását, gyakorolja és
tegye parancsolt tisztét alázatosan. isten előtt tehát minden ember
és minden hivatás egyenlő. egyik olyan, mint a másik. Hogy senki
se kevélykedjék isten előtt, és senki se tolja magát felebarátja fölé,
mivel magasabb állása van, hanem tudja meg, hogy aki magasabb
hivatásában nem marad alázatos, nagyobb a vétke és súlyosabb az
ítélete, mint bárkinek.

Így vitézkedjék hát ki-ki a tulajdon hivatásában. akár férfi vagy,
akár nő, ha így gondolkodol: én akkor töltöm be hivatásomat, ha
nem kolostorba szaladok, hanem teszem istentől parancsolt tisz-
temet, s másra nem törekszem – akkor szabályszerűen harcolsz.
Mert minden férfiúnak és feleségnek istentől kapott hivatása van.
Ugyanígy az inasnak, szolgálónak és polgármesternek is.

Természetesen mindig marad szolga, aki zúgolódik ura ellen.
De akkor csak vallja is be, hogy nem ura, hanem az isten ellen
vétkezett. De jó is volna nékünk, ha soha el nem felejtenénk, hogy
munkánk nem embernek, hanem istennek szól! Mert nem ember,
hanem isten a mi gazdánk!

E világban – nem e világból 3��

Uram, minden munkámat,
Add, kedvemre folytathassam,
Hogy e földi pályámat

Elvégezvén elmondhassam:
Időm hasznosan tele,
Mint bölcs, úgy éltem vele.
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Péntek

Az élet vesződség
Orcád verítékével egyed a te kenyeredet, míglen visszatérsz a földbe,
mert abból vétettél. (1Móz 3,19)

a magzathordás fájdalma nem a férfi dolga, hanem az asszonyé.
ellenben övé az asszony és gyermek eltartásának gondja. ez pedig
fárasztó munkával jár. irtózik is tőle mindenki, és senki sem akarja
vállalni. Mégis vállalni kell. Mert ha nem veszel feleséget, és nem
eszed orcád verejtékével kenyeredet, akkor isten azt a büntetést,
mellyel a testet sújtotta, a lélekre helyezi át. ez pedig rossz csere.
isten a lélekhez akar kegyelmes lenni, a testet azonban jól meg-
gyötri.

az igazi házasélet nem könnyű jóvilág. Tele van az ajjal-bajjal,
vesződséggel – vagy pedig nem igazi az isten szemében. azért ha
házaséleted gonddal, robottal jár, vigasztalásul gondold meg: nem
is lehet másképp, mert isten rendelte így. Ő akarta, hogy házas le-
gyek. isten nevében felveszem hát terhét, s testemet-lelkemet ön-
kéntes örömmel odaszentelem. Ha pedig nem ezt, hanem valami
okosabbat akarsz, csak azt éred vele, hogy elveszíted lelkedet, bár
testednek tán jó sora van.

isten a földet is megátkozta, hogy a fele se teremjen gabonát,
hanem nagyobbrészt tövist és bogáncsot hozzon. Tette ezt azért,
hogy az embert munkára fogja, és féken tartsa.

3�2 Szentháromság ünnepe utáni kilencedik hét

Bár szemetek könnyeket ont,
És nehezül rátok a gond
Súlyos házi kereszttel:
Ne hagyjon el a türelem,
Az Úrnál van segedelem,

Ő senkit sem felejt el.
Igaz vigasz
Lesz részetek, ne féljetek,
Bú és bánat
Nyomán boldog öröm támad.
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Szombat

A házasság
Tisztességes minden tekintetben a házasság, … a házasságrontókat
pedig megítéli az Isten. (Zsid 13,4)

az első, mit a házasságban, mint minden isten rendelte hivatás-
ban meg kell tanulni az, hogy ki-ki tudja és állja: a házaséletet
isten teremtette és rendelte. a házasélet legfőbb dicsősége az, hogy
hitvestársadon rajta van az isten igéjének pecsétje.

Mikor úgy nézel feleségedre és férjedre, mintha egyetlen volna
a kerek világon, hogy szemedben a király vagy királyné se különb,
és a nap se ragyog szebben, mint éppen a te feleséged és férjed –
akkor isten igéjét tartod, amely hitvestársadat neked ajándékozta
mondván: ez az asszony, ez a férfi a tied. nincs nagyobb ékesség
isten igéjénél, mellyel hitvestársadat isten ajándékának tekinted.

adná isten, hogy mindenki így gondolkodnék! Hogy ki-ki szív-
ből elmondhatná: én pedig az én hites feleségemmel élek és mara-
dok, s tudom biztosan, hogy istennek is ez tetszik, hiszen igéjével
ő rendelte így. a házasembernek ez ad újra meg újra vigasztalást
és jó lelkiismeretet.

Oh, Jézusom, mily boldogok,
Kiknek szívük együtt dobog,
S egymás javán örvendnek.
Szent frigyükben bőven veszik
Áldásodnak gyümölcseit,
S hálát mondnak nevednek.
Mi szép a kép,
Hol a két fél szívet cserél,
S egyetértve
Eggyé lesz a szövetségben.

E világban – nem e világból 3�3
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szenthároMság ünnepe utáni tizedik hét

nép és állAM
Vasárnap

lk �9,��–��

Vajha megismerted volna te is, csak e te mostani napodon is, amik
néked a te békességedre valók! De most elrejtettek a te szemeid elől.
(Lk 19,42)

ez történik mindenkivel, aki istent nem féli, és többet néz ma-
gára, mint őreá. Így bosszulta meg isten minden szent próféta ha-
lálát.

igen aggódom a hazámért. Mert éppen most van rajta az irgalmas
isten látogatása. Ha meg nem ismeri, hanem megveti és gúnyo-
lódva kineveti, akkor elveszíti meglátogatásának dicső alkalmát.
akkor isten legyen irgalmas e népnek, mert vége, vége! Félő, hogy
így lesz, mert nem veszi fontolóra e kegyelmi idő legfőbb teendő-
jét. Ha megtenné, akkor sírna, jajgatna és bocsánatot nyerne. Most
az Úr nem úgy jön, mint hóhér, bíró és tömlöctartó, hanem mint
atya, igehirdető, igazi üdvözítő – tanácsolni és segíteni. De ha el-
vesztegetjük ezt az alkalmat, végünk van.

az Úr Jézus három nap folyvást prédikált a templomban. soha
se volt még ekkora lázban. Érezte, hogy küszöbön már a veszede-
lem. s ő de szívesen elfordította volna!

Áldott igédet ne vedd el tőlünk,
Alázatosan, Úr Jézus, kérünk;
Érdemünk szerint ne büntess minket,
Inkább töröld el sok bűneinket.

3�� Szentháromság ünnepe utáni tizedik hét
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Hétfő

Az igazi hazafi
Légy erős, és legyünk bátrak a mi nemzetségünkért és a mi Istenünk-
nek városaiért; és az Úr cselekedjék úgy, amint néki tetszik. (2Sám 10,12)

Tudnivaló, hogy a világi felsőség egész uralma isten rendelésén és
a keresztyének imádságán nyugszik. e kettő fogja fenntartani is,
ameddig szükség van rá. Mert e két oszlop hordozza az egész vi-
lágot. Ha e két oszlop nem lesz többé, akkor minden összedől,
amint majd az utolsó ítéletkor kitűnik. sőt, már most is látjuk,
hogy kormányok rendülnek meg, s birodalmak vannak szétesőben,
mert meginogtak és töredeznek a tartóoszlopok. aminthogy nem
is lehet ez másképp, ha egyszer a világ nem szíveli az igét, üldözi,
sőt elemészti az ártatlan keresztyéneket, és szünet nélkül dühöng
saját tartóoszlopai ellen, mintha őrült házigazda módjára maga
akarna mindent halomra dönteni. nos, hát mi kitartunk, amed-
dig bírunk, ha semmi hasznunk nincs is belőle. De ha egyszer
netán elhallgat az isten igéje és a keresztyének imádsága, akkor a
világnak legyen irgalmas saját istene – az ördög!

Emlékezzél, mi történék, Uram, mirajtunk,
És tekintsd meg, mily nagy itten a mi siralmunk,
Ostorodat vonta reánk a mi nagy bűnünk,
Azért hozzád kiáltani mi meg nem szűnünk.

Nép és állam 3��
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Kedd

Az igazi jólét
Igyekezzetek a városnak jólétén. (Jer 29,7)

a felsőségnek az a kötelessége, hogy a lehető legnagyobb igyekvéssel
gondozza az ifjúságot. Mivel az egész község java, becsülete s egész
élete az ő hűségére van bízva, hivatásának isten és ember előtt csak
úgy felelhet meg becsülettel, ha éjt is nappallá téve minden tehetsé-
gével a köz javán és felvirágoztatásán fáradozik. Mármost a község
jóléte nemcsak abban van, hogy nagy vagyont halmozzon össze,
erős falakat, gyönyörű házakat építsen, sok puskát és páncélt
gyártson. sőt, ahol mindebből sok van, de bolondok kezébe kerül,
annál gonoszabb s nagyobb kárt vall az a község. Hanem abban van
a község igazi gazdagsága és jóléte, hogyha sok kitűnő, művelt, ér-
telmes, becsületes, jól nevelt polgára van, akik azután tudnak majd
javakat gyűjteni s megtartani, sőt helyesen élni is tudnak azokkal.

Mivel tehát a társadalomnak emberekre van szüksége, és a legtöbb
baj az emberek hibája, azért nem szabad arra várni, hogy maguktól
nőjenek. Kőből, fából se lehet embert kivágni, és isten se hajlandó
csodát tenni, míg a tőle kapott eszközökkel is segíthetünk a bajon.
ezért hát fáradságot s időt nem kímélve kezünkbe kell vennünk a ne-
velést. Mert ki hibája, hogy mindenütt annyira szűkében vagyunk
a megfelelő embereknek? azé a felsőségé, amelyik úgy hagyta felnő-
ni az ifjúságot, mint ahogy az erdei fa tenyészik, s nem látott hozzá a
tanítás és nevelés dolgához. ezért is nő úgy összevissza, rendetle-
nül, mint afféle rúgott népség, amely semmire, legfeljebb tűzre való.

Felette szükséges hát nemcsak az ifjúságért, hanem a világi és
egyházi rend fennmaradásáért is, hogy ehhez a dologhoz komo-
lyan és idején hozzáfogjunk.

3�� Szentháromság ünnepe utáni tizedik hét

Atyánk, minékünk adj bölcs
oktatókat,

Tanuljunk tőlük drága lelki jókat;

Tiszta erkölccsel szívünk
ékesítsed,

Így áldj meg minket!
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Szerda

A felsőbbség tiszte
A felső hatalmasság… Isten szolgája, a te javadra. (Róm 13,4)

a világi uralkodás árnyképe és ábrája a Krisztus uralkodásának.
az igehirdetői hivatal az örök igazságot, békességet és életet szol-
gálja, a világi hatalom pedig az ideig való jogot, békét és életet
tartja fenn. De mégis dicsőséges rendelése és nagyszerű ajándéka
istennek, aki nemcsak rendelte, hanem fenn is akarja tartani. Mint
ahogy nem is lehetne azt semmiképpen nélkülözni. Ha pedig
mégis hiányoznék, senki se maradhatna meg a másiktól, mert egy-
mást falnák fel az emberek oktalan állatok módjára. a világi ha-
talom tartja meg kinek-kinek az életét, nehogy eleméssze valaki;
a feleségét, hogy valaki el ne vegye, és meg ne gyalázza; a gyer-
mekét, hogy senki el ne idegenítse; a házát, hogy valaki garázdál-
kodni be ne törjön; a földjét, barmát s minden jószágát, hogy va-
laki kártevő el ne tulajdonítsa.

az állatok, ha láthatnák a világi hatalomnak e köztünk való jó
munkáját, s beszélni tudnának, bizonnyal ezt mondanák: Boldog
emberek! Hozzánk képest nem is emberek vagytok, hanem csupa
istenek. Ti teljes biztonságban lehettek, nekünk pedig se életünk,
se hajlékunk, se eledelünk nincs pillanatig sem biztonságban egy-
mástól. rút hálátlanság meg nem látnotok, hogy mennyivel bol-
dogabb életet adott néktek mindnyájunk istene, mint nekünk!

Legyen ő hatalmi széke
Országlásod mása;
Az erénynek menedéke
S a vétek romlása.

Nép és állam 3��
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Csütörtök

Atyai kormányzás
Annakokáért szükség engedelmeskedni, nem csak a haragért, ha-
nem a lelkiismeretért is. (Róm 13,5)

Milyen jó szeme van a szentírásnak! nagyon helyesen úgy tekint
a világi hatalom kardjára, mint amely éppen irgalmasságból kény-
telen irgalmatlan is lenni, és csupa jóságból szigorú haragot is kö-
teles gyakorolni. pál és péter is azt mondja, hogy a felsőbbség Isten
szolgája. a gonoszoknak bosszúra, haragra és büntetésre, a kegye-
seknek pedig védelemre, dicséretre és tisztességre. a kegyesekre
néz, s azokon könyörül. Hogy baj ne érje őket, fékez, üt, vág, öl, s
mindebben isten parancsának engedelmeskedik.

a gonoszok tehát nem azért bűnhődnek ilyen irgalmatlanul,
mintha maga a büntetés volna a cél, s bárkinek is gyönyörűsége
telnék vérükben, hanem a kegyesek védelmére, békés biztonságuk
megóvására történik mindez. ez pedig kétségkívül keresztyén cse-
lekedet, telve irgalmassággal és szeretettel.

a felsőbbség nem azért van, hogy a saját hasznát s kénye-kedvét
hajhássza alattvalóin, hanem hogy jólétet teremtsen nékik. a ró-
maiak a fejedelmet „pater patriae”-nak, a haza atyjának nevezték.
szégyen ránk, hogy mi a felsőbbséget nem hívjuk s tartjuk atyának!
pedig a király, kormányzó, fejedelem és polgármester – atyánk.
Mert isten általuk táplál s véd. engedelmes tisztelettel szeressük
hát őket. Hogy ki-ki meglássa elöljáróiban isten ajándékát, s őriz-
kedjék a lázadástól.

3�� Szentháromság ünnepe utáni tizedik hét

Az Úr rendelt királyokat
Ország kormányzására,
Hogy használják hatalmukat
Népek boldogságára;
Hogy jót a rosszak,

Gyengét erőszak
Ne tiporhassák,
Sőt, jog és igazság
Ragyogjon, mint nap fénye.
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Péntek

A háború
Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki pusztaságokat szerez a földön;
hadakat némít el a föld széléig; ívet tör, kopját ront, hadi szekereket
éget el tűzben. (Zsolt 46,9–10)

Ha nézem a katonai intézményt, ahogy büntet, gyilkol és ínséget tá-
maszt, tisztára keresztyéntelen és teljességgel szeretetellenes dolognak
látszik. De ha azt nézem, hogy mindezzel a kegyeseket védi és őrzi,
óvja családunkat, hajlékunkat, javainkat, becsületünket, békességün-
ket, akkor értem meg, hogy milyen fontos és istentől való intézmény
az. Mert ha a kard nem tilalmazna, akkor a zavargás a világon min-
dent tönkretenne. ezért az ilyen háború nem egyéb, mint kisebb s
rövidebb zavargás, amely elejét veszi az örökös, vég nélküli zavargás-
nak, kis szerencsétlenség, amely megóv a nagyobb szerencsétlenségtől.

sokszor írjuk s mondjuk, hogy mekkora csapás a háború. igaz!
De gondoljunk arra is, hogy mennyivel nagyobb csapás az, amitől
a háború megőriz! igen, ha az emberek mind kegyesek volnának,
s maguktól békén maradnának, akkor a háború volna a föld legna-
gyobb csapása. De ki tehet arról, hogy a világ gonosz, az emberek
nem akarnak békén maradni, rabolnak, lopnak, ölnek, hitvest, gyer-
meket gyaláznak, becsületet, vagyont oroznak? a világ efféle alávaló
visszavonásainak, melytől senki sem maradhatna meg, a kisebb visz-
szavonás, a háború, a kard köteles gátat vetni. ezért is ad isten a kard-
nak oly magas tisztességet, hogy a saját rendelésének ismeri el, nehogy
valaki azt mondja, vagy vélje: ember találta ki, s hozta be. Mert a kéz,
mely ezt a kardot forgatja, és vele lesújt, többé nem ember keze, ha-
nem istené. nem ember, hanem isten végzi az akasztást, kerékbetö-
rést, lefejezést, kivégzést és hadakozást. Mindez isten műve és ítélete.

Emlékezzél, mi történék, Uram, mirajtunk,
És tekintsd meg, mily nagy itten a mi siralmunk,
Ostorodat vonta reánk a mi nagy bűnünk,
Azért hozzád kiáltani mi meg nem szűnünk.

Nép és állam 3�9
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Szombat

isten és a császár
Adjátok meg azért, ami a császáré, a császárnak és ami Istené, az
Istennek. (Lk 20,25)

a mi megítélőnk nem a világ, nem a fejedelem és nem a császár,
hanem a szentlélek ítél az igével. sőt, a világ maga is köteles az ige
feddését eltűrni s ítéletét elfogadni. Ha pedig a világ megítéltetés
helyett maga akar erőszakosan kárhoztató ítéletet gyakorolni az
ige felett, akkor tudhatod, hogy ez az ítélet átkozott és ördögi,
melynek ellent kell állnunk, mondván: drága fejedelem, császár
és világ! Bár testemmel és javaimmal hatalmadban vagyok, s
ezekre nézve uralmadat készségesen el is fogadom, de ha isten fel-
ségjogait akarod elbitorolni, amihez se jogod, se módod, sőt velem
s minden teremtménnyel együtt magad is az ige ítélete alá tarto-
zol, akkor nem tudok, s nem is akarok neked engedelmeskedni,
sőt, az ellenkezőjét cselekszem, hogy istennek engedelmeskedjem,
s igéjénél maradjak.

szeretteim! Minket nem a királyokra, nem a fejedelmekre, és
nem is a tömegekre kereszteltek meg, hanem Krisztusra s magára
istenre. a nevünk is nem király, nem fejedelem és nem sokaság,
hanem keresztyén. a léleknek csak az parancsolhat, aki az ég felé
tudja vezetni. ezt azonban ember nem teheti, csak isten egyedül.
az üdvösség kérdésében tehát csakis és egyedül isten igéje irány-
adó!

E mi tévelygő időnkben
Szentlelkedet öntsd ránk bőven,
Hogy igédet s szentségidet
Tisztán megtartsák a hívek.

32� Szentháromság ünnepe utáni tizedik hét
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szenthároMság ünnepe utáni tizenegyedik hét

A feleBArát
Vasárnap

lk ��,9–��

Két ember méne fel a templomba imádkozni; az egyik farizeus, és a
másik vámszedő. (Lk 18,10)

Lássuk csak ezt a bolond farizeust! Micsoda remek jócselekedetek!
először is hálát ad istennek. aztán kétszer is böjtöl hetenként. Di-
csőíti istent, tizedet ad mindenéből. Házasságot nem tör, nem erő-
szakoskodik, nem is lop. Lám, milyen kegyesen viselkedik. nemde
csodálnivaló, gyönyörű élet?! a világ valóban nem talált volna
benne semmi gáncsot. sőt, megdicsérte volna. Bár ezt maga is
megteszi. De megszólal isten, s kimondja, hogy a farizeus minden
cselekedete istenkáromlás. az isten szerelmére: miféle ítélet ez?!
Meghűl bennem a vér, hiszen én fele olyan kegyes sem vagyok.

az isten szablyája, lám, de mélyre vág! „Élesebb minden kétélű
fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek
megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.”
Mindennek rapityává kell itt törnie. nem állhat meg isten előtt,
aki földig nem alázkodik. Tehát még a legkegyesebb asszonynak
is földre kell hullnia, s csókolnia a legutolsó parázna lábát, sőt,
lábnyomát.

Lám, a vámszedő megalázkodik. nem emleget se böjtöt, se jó-
cselekedetet, sem egyebet, s mégis azt mondja az Úr, hogy bűne
kisebb a farizeusénál. Merje ezek után valaki felmagasztalni
magát! Ha csak ujjnyival a felebarátom, sőt, a legkomiszabb bűnös
fölé tolom magam, isten megaláz.

A felebarát 32�

Engedd meg híveidnek,
Kegyelmes Istenünk,
Hogy tégedet mindnyájan
Igazán ismerjünk.

A kicsiny hitűekkel
Együtt örvendezzünk,
Mikor megítélsz, Uram,
Kegyelmezz meg nekünk.
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Hétfő

lenézés
A farizeus megállván ily módon imádkozék magában: Isten! Hálá-
kat adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, raga-
dozók, hamisak, paráznák, vagy mint, ím, a vámszedő is. (Lk 18,11)

ez a farizeus a második kőtáblát is megtapodja. nemcsak isten
ellen vétkezik, hanem felebarátja ellen is gyűlölködik. Mert bi-
zony szemernyi keresztyén szeretet sincs benne, hogy felebarátja
javát keresné, vagy kívánná. sőt galádul bánik vele, hiszen alávaló
megvetéssel szinte rálép, és emberszámba sem veszi. ahelyett,
hogy gyámolítaná és mentené felebarátját, inkább maga árt neki.
Mert mikor felebarátját vétkezni látja isten ellen, nem azon van,
hogy az megtérjen, a kárhozattól megmeneküljön s megjavuljon.
semmiféle szánalmat nem érez e szegény bűnös nyomorúságán.
sőt, azt tartja, hogy méltán marad kárhozatban és pusztulásban.
a köteles szeretet minden szolgálatát megvonja tőle.

Mi haszna isten országának az ilyen emberből, akinek nemcsak
gyönyörűsége telik mások istenellenes bűnében, hanem még fájna
is néki, ha valaki szívbéli kegyességgel isten parancsolatait meg-
tartaná, s ha tudná, se mozdítaná kisujját sem, hogy felebarátja
kárhozatát elfordítsa?! Mit remélhetünk az ilyen „kegyes”-től, aki
oly elvetemült, hogy irigyli felebarátjától az üdvösséget?!

Egy Istenünk és egy Urunk van,
Egy testnek tagjai vagyunk,
Egyek legyünk minden dolgunkban,
Közös legyen minden bajunk,
Ne tekintsünk magunkra csak:
Szemeink mást is lássanak.

322 Szentháromság ünnepe utáni tizenegyedik hét

Jer orvendjunk 01:Elrendezés 1  2011.03.10.  13:05  Oldal 322



Kedd

hitből szeretet
Ne nézze ki-ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. (Fil 2,4)

pál apostol szerint tehát a keresztyén élet arra való, hogy minden
cselekedete a felebarát javát szolgálja. Mivel a hitünk magunknak
teljesen elég, minden egyebünk azért van, hogy vele önkéntes sze-
retetből felebarátunkat szolgáljuk.

Így is van rendjén! isten nekem, méltatlan és elkárhozott em-
bernek, minden érdem nélkül, egészen ingyen s merő irgalomból
adta szent Fiában az üdvösség teljes gazdagságát, s nekem immár
semmire sincs szükségem, csupán a hitre, hogy ez így van. ilyen
véghetetlen kegyelemért hogyne tennék meg önkéntes örömmel
én is mindent mennyei atyám tetszésére?! Hogyne igyekeznék
ugyanaz lenni felebarátomnak, ami nekem volt a Krisztus?!

Lám, így születik meg a hitből az isten iránti szeretet, ebből
pedig az önkéntes, önzetlen felebaráti szolgálat.

Hitből jön a cselekedet,
Hogy éltedet betöltse;
Élő, igaz hit nem lehet,
Melynek nincs jó gyümölcse.
Megáld és megszentel e hit,
Jó Istenemmel egyesít,
Szent, tiszta életet szül.

Felebarát 323
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Szerda

hitünk és tisztünk
… Akár szolgálat a szolgálatban, akár tanító a tanításban… (Róm 12,7)

a keresztyének egymás között s magukért nem szorulnak se bí-
róra, se fegyverre. nincs szükségük rá, s hasznuk sincs belőle.
Mivel azonban e földön az igazi keresztyén nem magának, hanem
felebarátjának él és szolgál, keresztyén lelkületből olyasmit is meg-
tesz, amire nem neki, hanem felebarátjának van szüksége. s mert
a világi hatalom kardja nagyon is szükséges és hasznos a béke
fenntartására, a bűn megtorlására s a gonoszok fékentartására, a
keresztyén ember készségesen aláveti magát a kard uralmának.
adót fizet, tiszteli a felsőbbséget, szolgál, segít, s minden lehetőt
elkövet, hogy a felsőbbség tisztességben virágozzék.

Jól megfér hát egymás mellett a kettő: hogy isten országának is
és földi országodnak is szívvel-lélekkel eleget tégy. Hogy tűröd a
gonoszt és igazságtalanságot, s ugyanakkor mégis megbünteted a
gonoszt és igazságtalanságot. nem állsz ellent a gonosznak, s egy-
úttal mégis ellene állsz a gonosznak. az egyikkel ugyanis magadra
és a magadéra nézel, a másikkal pedig felebarátodra és felebaráto-
déra. Magadra és a magadéra nézve az evangéliumhoz tartod ma-
gadat, s mint igaz keresztyén, eltűröd az igazságtalanságot. Fele-
barátodra és tulajdonára nézve azonban a szeretet vezérel, s vele
szemben nem tűrsz semmiféle igazságtalanságot. ezt nem tiltja,
sőt, parancsolja az evangélium. isten szentjei így forgatták a kar-
dot kezdettől fogva.

32� Szentháromság ünnepe utáni tizenegyedik hét

Ne legyen életemben
Soha egy pillanat,
Melyben elhagyna engem
E nemes indulat.

Ajándékozz meg engem
Jó szívvel, jó Atyám,
Hogy boldogítva boldog
Lehessek igazán.
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Csütörtök

Boldogok a szelídek
Az Úr szolgájának pedig nem kell torzsalkodni, hanem legyen min-
denkihez nyájas, tanításra alkalmas, türelmes, aki szelíden fenyíti az
ellenszegülőket. (2Tim 2,24–25)

az igazi szelídség az ellenség baját is fájlalja. az isten igaz gyer-
meke, Krisztus testvére ilyen szelíd szívű. Mint ahogy Krisztus is
szelíden tett meg mindent értünk a keresztfán. a kegyes bíró is
szívfájdalommal szab ítéletet a bűnösre, s fáj neki a halál, mit az
igazságszolgáltatás a vádlott fejére mér. cselekedete kegyetlennek
látszik, de alatta szánalom rejtőzik, amely mélységesen sajnálja,
hogy kemény haragot kellett gyakorolnia.

Vigyázzunk azonban, nehogy akkor legyünk szelídek mikor
isten dicsőségéről és parancsolatáról van szó. a bűnt csendes hall-
gatással eltűrni – bűn. a magam dicsőségét és kárát nem bánom.
De isten dicsőségét, parancsolatát s a felebarát javát meg kell vé-
deni. a felsőbbségnek fegyverrel, a keresztyénnek az ige feddésé-
vel. De szánakozó szelídséggel.

Lépj híven Jézus nyomdokába,
Mint ő, te is akként tégy;
Tűrő lelke példájára
Haragodon erőt végy.
Megbocsátó szelídséged
Lesz legnagyobb ékességed.
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Péntek

Bűnösök mentése
Uralkodjál ellenségeid között. (Zsolt 110,2)

isten nem barátok, liliomok és rózsák közé, hanem tüskék és ellen-
ség közé helyezte övéit. ezért van, hogy mindazok, akik az istent
szolgálják, és Krisztus táborához akarnak tartozni, sok kellemet-
len szúrást kénytelenek elszenvedni. ahogy Krisztus maga is
mondja: e világon szorongattatástok lesz. De bennem s csakis ben-
nem békességet találtok. isten végezte így, és sohasem lesz más-
képp: ellenség között kell uralkodnod. aki pedig ezt nem hajlandó
vállalni, hanem barátok között, rózsaligetben szeretne pihenni, az
Krisztus országából tagadja ki magát.

oh, ti istenkáromló júdások! Ha Krisztus úgy tett volna, mint
ti, üdvözülhetne-e valaha valaki? Ő magát megüresítve a bűnösök
közé szállt, hogy meggazdagítsa őket. nem a kegyeseket és igazakat
kereste, hanem a bűnösöket vette fel. Ti pedig a fordítottját teszitek.
Mások bűnét lerázzátok magatokról, de megterhelitek magatokat
tulajdon képzelt igazságotokkal és bölcsességetekkel. Krisztus vi-
szont a maga igazságát és bölcsességét tette le, hogy magára vegye
a mások bűnét és gonoszságát. szépen követitek a Krisztust,
mondhatom!

isten gyermekei nem menekülnek a gonoszoktól, sőt, keresik,
hogy segítsék őket. Mert nemcsak maguk akarnak a mennyor-
szágba jutni, hanem mindent elkövetnek, hogy magukkal vigyék
a legbűnösebbeket is.

El ne vonjuk soha másoktól
Segélyt adó testvérkezünk,
Még akkor sem, midőn azoktól
Jutalmat nem remélhetünk.
Az igazi felebarát
Másoknak is nézi javát.
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Szombat

erősek és gyengék
A hitben erőtelent fogadjátok be, nem ítélgetvén vélekedéseit. (Róm 14,1)

pál apostol mindennél fontosabbnak tartja, hogy a hitben gyen-
géket az erősek hordozzák s építsék. aztán, hogy a gyengék se
mondjanak elhamarkodott ítéletet az erősekre. Így int mindene-
ket békességre és egységre. Mert ha a gyenge hit nem is elég az
üdvösségre, mégis fel kell venni az ilyet, hogy megerősödjék. nem
szabad gyengeségében magára hagyni, mint azok teszik, akik utá-
lattal fordulnak el a gyenge hitűtől, és csak a saját üdvösségükre
gondolnak.

amit pedig isten nem tilt, hanem szabadon hagy, legyen az sza-
bad mindenkinek. ne hallgass az olyanra, aki megtiltja, amit az
isten meg akart engedni. sőt, az ilyen tilalom ellen szóval, tettel
tenni kell, és csak azért is az ellenkezőjét szorgalmazni.

Egyik ha elesnék,
Vegye fel a másik,
Tegyen érte mindent,
Mi üdvére válik.
Sorakozzunk összébb,
Szívesen szolgálja
Az erős a gyengét.
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A Betegség
Vasárnap

Mk �,3�–3�

Betegségeinket ő viselte. (Ézs 53,4)

Uram isten, de nagy kincs is az egészséges test! Meg se tudjuk
eléggé köszönni. Mennyi betegséget és nyavalyát rakott isten a
nyomorult testre, s mégsem akarunk tudatára ébredni. pedig na-
ponként meg kellene látnunk és vizsgálnunk, hogy mivé lennénk
nélküle. oh, vakság netovábbja!

Ha a szív búsul és szomorkodik, meggyengül az egész test is.
Mert a szív betegsége az igazi betegség. ilyen a szomorúság és kí-
sértés. az ilyen beteg valóságos Lázár. csupa kísértés az élete.

De akármekkora is a szenvedésünk, mi az a megfeszített Krisz-
tuséhoz képest? a kereszt tövében bizony elnémul minden pa-
nasz!

Sebeidben hűs kútforrást,
Üdülést engedj lelnem,
Melyből új erőt s gyógyulást
Merít csüggedő lelkem.
Hasson át kegyelmed árja,
Hogy ne legyek bűn szolgája;
Kérlek, halálod ára
Rajtam ne vesszen kárba.
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Hétfő

A szeretet ostora
Akit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig mindenkit, akit
fiává fogad. (Zsid 12,6)

az engedelmes jó gyerek, ki az atyját szívből szereti, s tudja, hogy
atyja is szereti őt, amikor kikap, megcsókolja a vesszőt, s így szól:
kedves pálca, jól elpáholtál, de javamra szolgált. Így nyugodtan
elszenvedi a büntetést, s csak még inkább ragaszkodik atyjához.
Mert az atya iránti szeretet és bizalom megédesít minden bünte-
tést.

Így vagyunk mi is. Ha ismerem istennek Krisztusban nekem
adott jótéteményeit, bajban-vészben is örömmel tudom mondani:
légy áldott, isten, örökké, hogy megfeddtél. Volt idő, midőn ilyenkor
azt hittem volna, hogy isten elhagyott. Ma már azonban a beteg-
ség éppen olyan kedves nekem, mint az egészség, s a nyomorúság
zárkáját úgy veszem, mintha királyi trónterem volna. Mert mivel
isten kegyelmes Atyám, mindez kedves és drága nekem.

Mind e világ üdvért sóhajt,
Ám a keresztet és a bajt
Eltűrni nem akarja.
De te engedj és hajts fejet,
Atyád cselekszi ezt veled,
Ki gyermekét nem hagyja.
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Kedd

A reszkető szív
Az én szívem reszket énbennem, és a halál félelmei körülvettek
engem. (Zsolt 55,5)

a legnagyobb kínszenvedés a szív gyötrelme. Ha a testet éri valami
szenvedés, az még csak elviselhető. sőt, ezalatt a szív esetleg még
örvendezni is tud, megvetvén minden külső szenvedést. Mert
mikor csak a test szenved, az jó megosztás és csak fél szenvedés,
melyben a szív öröme még ép maradhat. De mikor minden csak
a szívre nehezedik, ember legyen, aki azt elhordozza. Különleges
kegyelem és erő kell hozzá.

De hát miért is enged isten ilyen szenvedést az ő szeretteire?
először, hogy megóvja őket az elbizakodástól. nehogy a nagy

szentek, kik különleges kegyelmi ajándékokat nyertek istentől,
magukban bizakodva éppen ezen bukjanak el. ezért hát isten ke-
serűvel elegyíti az áldást, hogy ne mindig csak a Lélek erejét érez-
zék, hanem olykor hadd inogjon meg a hitük, s hadd reszkessen
egy kicsit a szívük. Hogy lássák, milyen gyengék önmagukban,
hogy semmire se volnának képesek, ha isten tiszta kegyelme meg
nem tartaná őket.

aztán azért is bocsát isten az övéire szenvedést, hogy példaké-
pül használhassa őket. az elbizakodottaknak rettentésül, a két-
ségbeesetteknek vigasztalásul.

Végül pedig rá akarja szorítani az ő szentjeit a legfőbb vigasz-
talás keresésére. Hogy megtalálják Krisztust, s nála maradjanak.

Látván jobbulásomat
Nem bízom el magamat,
A jót te míveled;
Te adsz erőt, Istenem,
Én akármint törekszem,
Nem szerzek véle érdemet.
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Szerda

egyedül
Nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. (Jn 16,32)

aki valóban keresztyén akar lenni, annak olyan segítség és erő
után kell néznie, amely önmagában mindenre elégséges. Hogy
senkire ne szoruljon, és szükségében ne kelljen jobbra-balra kap-
kodnia. Krisztus kegyelméből a mi erőnknek bennünk kell lennie.
Dávid is átélte ezt, azért mondja a 142. zsoltárban: „Tekints jobbra,
és lásd meg, hogy senki sincsen, aki ismerne, nincsen számomra me-
nedék; senki sem tudakozódik felőlem.” Bizony, a keresztyének
minden időben el- és magukra hagyatottak. akik segítenének,
nem tudnak, akik pedig tudnának, nem akarnak. sőt, sokszor
ezekből lesz a leggonoszabb ellenség. ezért legyen az erőnk ma-
gunkban és nem másokban.

Jól jegyezzük meg ezt, mert a keresztyén ember szenvedése el-
hagyatottsággal kezdődik. Feltétlenül magadra maradsz, ha előbb
nem, a halálban. Lássa el hát magát minden keresztyén erővel,
hogy kéznél legyen. a mi erőnk pedig Krisztus, aki nekünk egyet-
len vigasztalás és segedelem – amint ígérte.

Sem világot, sem eget
Nem óhajt, nem kíván lelkem,
Csak egyedül tégedet,
Akiben mindent fölleltem.
Te vagy az én Megváltóm,
Jézust el nem bocsátom.
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Csütörtök

hagyjad a jó istenre…!
Várom az Urat. (Zsolt 130,5)

némelyek parancsolni szeretnének az istennek. Kikötik az időt,
megszabják a módot, hogy mikor, mit s hogyan cselekedjék az
isten. sőt, tanácsokat osztogatnak néki arra nézve, hogy miként
óhajtják segedelmét igénybe venni. Ha aztán nem úgy történik,
akkor odavannak, vagy ha tehetik, más segítség után néznek. az
ilyenek nem várják istent, hanem azt akarják, hogy isten várja
őket. Tartsa kötelességének szüntelenül készenlétben lenni, tüs-
tént segíteni, és pedig csakis úgy, ahogy ők előírják. akik viszont
istent várják, azok csupán kegyelemért könyörögnek, de hogy
isten mikor, hogyan, hol s mivel segítsen, azt egészen az ő szabad
jótetszésére bízzák. Hogy segít, abban nem kételkednek, de meg-
szorítást nem tesznek, még ha hosszú is a várakozás. aki pedig
mégis ezt teszi, azon isten nem segít, mivelhogy az illető nem volt
hajlandó elszívelni az ő tanácsát, s kivárni akaratát.

Utad van számtalan sok,
Uram, és eszközöd;
Reánk is szent áldásod
Bőséggel öntözöd.
Művednek akadálya,
Szünete nincs soha;
Úgy tész, amint kívánja
Gyermekeid java.
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Péntek

semmi vagyok
Ne hagyj el, Uram Istenem, ne távolodjál el tőlem. (Zsolt 38,22)

árva vagyok – mindenki elhagyottja és megvetettje; ezért ne hagyj
el, Uram, hanem vedd fel kegyesen ügyemet. isten a semmiből te-
remti a valamit; aki tehát még nem semmi, azzal az isten semmit
sem kezdhet. az ember viszont csak valamiből tud csinálni egy
másik valamit. ez azonban hiábavaló, haszontalan művelet.

ezért van az, hogy isten csak az elhagyottat veszi fel; csak a be-
teget gyógyítja meg; csak a vakot teszi látóvá; csak a halottat ele-
veníti meg; csak a bűnöst igazítja meg; csak a balgát teszi bölccsé.
egyszóval: nem könyörül máson, csak a nyomorulton, s nem ke-
gyelmez másnak, csak az elítéltnek. Éppen ezért a fennhéjázó
„szent”, az elbizakodott „bölcs” és az önerejéből „megigazult hívő”
nem alkalmas anyag isten számára, és nem mehet rajta végbe isten
teremtő csodaműve. Hanem az ilyen benne marad tulajdon cse-
lekedeteiben, s csinál magából mesterséges, hamis, festett, látszat-
szentet, azaz képmutatót.

Mentsd meg a kevélységtől,
Elbízott önhittségtől,
Uram, híveidet;
Ints, hogy sokkal tartozunk,
Méltatlan szolgák vagyunk.
Oh, adj alázatos szívet.
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Szombat

Az Úr csodásan működik
Áldott az Úr, hogy csodálatossá tette kegyelmét rajtam. (Zsolt 31,22)

isten csodálatosan bánik az ő szentjeivel. azt akarja, hogy az is-
tenfélő keresztyének megtanuljanak minden emberi bölcsességgel
szemben a láthatatlan dolgokon csüngni, s megölettetésen át ele-
venedni meg. Mert isten igéje világosság, amely sötétben fénylik,
mint ahogy a hit számtalan példája mutatja.

isten a keresztyénekkel és istenfélőkkel sokszor úgy bánik, mint
a pogányokkal és istentelenekkel, sőt, néha rosszabbul. Úgy tesz,
mint az atya a fiával és szolgájával. a fiát jobban s többször veri
meg, mint a szolgáját. De a vagyont mégis csak neki gyűjtögeti
örökségül. csak így érthetjük meg, hogy az isten mért futtat vesz-
szőt szeretett gyermekeivel e világon.

Rád bízom sorsomat,
Uram, mindhalálig,
Akárhogy intézed,
Csak javamra válik;
Gond, bánat ha olykor
El is szomorított,
Te jóra fordítod.
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A Jócselekedetek
Vasárnap

lk ��,2�–3�

Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből… és a te felebaráto-
dat, mint magadat. (Lk 10,27)

ez az ige egybefoglalja mindazon jócselekedeteket, melyeket egy-
más iránt gyakorolnunk kell, mint ahogyan mennyei atyánk gya-
korolta s gyakorolja velünk szemben szüntelenül azokat. elégszer
hallottátok, hogy nem istennek van szüksége jócselekedeteinkre,
hanem felebarátainknak. istent sem erősebbé, sem gazdagabbá
nem tehetjük cselekedeteinkkel. az embereket azonban igen.
nekik kell hát azokkal szolgálnunk s nem istennek. Mindezt
számtalanszor hallottátok; isten azt akarja, hogy egyszer már meg
is jegyezzétek.

a hit egyedül istent illetheti. ezzel fogjuk fel isten dolgait.
ebből születik azután a cselekedet, mellyel felebarátainknak szol-
gálunk.

a hit befelé és felfelé istenre néz, a cselekedet pedig kifelé és le-
felé a felebarátra.

Hitből jön a cselekedet,
Hogy éltedet betöltse;
Élő, igaz hit nem lehet,
Melynek nincs jó gyümölcse.
Megáld és megszentel e hit,
Jó Istenemmel egyesít,
Szent, tiszta életet szül.
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Hétfő

hit és cselekedet
A törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg őelőtte. (Róm 3,20)

a hit és cselekedet között éles különbséget kell tennünk. elmélet-
ben tudja is ezt mindenki, de a gyakorlatban sokan elmulasztják.

a hit a lélek isten iránti magatartása, tehát semmiféle törvény
nem sújthatja. ezért ha valaki cselekedetekkel akarja lelkiismere-
tedet megterhelni, s úgy állítani isten elé, biztos lehetsz abban,
hogy az ördög tanítását hallod. Különítsd el a kettőt épp úgy, mint
az eget és a földet, a nappalt meg az éjszakát. a hit a lélekre tarto-
zik, a cselekedet pedig a testre. a hit az égre néz fel, a cselekedet
a földre néz le. a hit istenre irányul, a cselekedet a felebarátra. a
hit föléje szárnyal minden törvénynek, s a törvény ura, a cseleke-
det pedig törvény alá esik, és szolgája a törvénynek.

Jézus, világosságom,
Jézus, reménységem,
Csak benned lelek üdvöt,
Másban semmiben sem.
Bátorságom, örömöm
Csak őbenne van itt,
Ítélettől, haláltól
Jézus megszabadít.
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Kedd

felebarátunk képében
Amennyiben megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyámfiai kö-
zül, énvelem cselekedtétek meg. (Mt 25,40)

szerelmes Úristen! Milyen vakok vagyunk, hogy ekkora szeretetet
nem veszünk a szívünkre! Mert mégis csak hallatlan: isten oly
mélyre alázkodik, hogy mindent, amit a szegényekkel cselekszünk,
úgy vesz, mintha vele magával tettük volna. a világ tehát telis-tele
van istennel. nem kell az égbe bámészkodva mondanom: hadd
lássam az Úristent, hogy szolgálhassak neki. Hanem ha istennek
szolgálni akarsz, hát ott van a házadban, gyermekeidben s házad
népében. Tanítsd meg őket jól istent félni, szeretni és egyedül
benne bízni. Vigasztald kesergő, beteg szomszédaidat, segítsd őket
javaiddal, tudásoddal, ügyességeddel. neveld gyermekeidet isten
ismeretében, fogadj nekik jó, kegyes nevelőt, nem kímélvén
semmi költséget. Ha mindezt megteszed: istennel teszed, s ő nem
marad adós.

Jól vigyázz hát, hogy el ne menj az isten mellett. Minden rád
szoruló szegényben ő közelít hozzád. egészen kezed ügyében van,
s bármit teszel, vele teszed. italnyi hideg vizet sem adsz hiába, sőt,
ezerszeres gyümölcsét látod. nem cselekedetedért, hanem isten
ígéretéből.

Egy Urunk s Atyánk van,
Egy test tagjai vagyunk,
Illik, mint testvérek,
Szeretetben maradjunk;
Isten úgy alkotá az egész világot,
Hogy csak a szeretet
Adhat boldogságot.
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Szerda

Az alamizsna
Te pedig, amikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a te bal kezed,mit cse-
lekszik a te jobb kezed, hogy a te alamizsnád titkon legyen. (Mt 6,3–4)

pál apostol is azt mondja: „A könyörülő vidámsággal mívelje.” Vi-
dámsággal adni pedig azt teszi, hogy ne a magunk dicsőségét, javát
vagy jutalmát keressük vele, ne emberek hálájára, vagy hálátlansá-
gára nézzünk, hanem amit elszánunk, adjuk oda ingyen, mint ahogy
isten tesz naponként, mikor napját felhozza, nem nézve, ki hálás,
ki nem. az a vidámsággal könyörülő szív, amely semmi egyebet
nem keres és kíván, hanem egyedül isten akaratát és dicsőségét.

ez a nyomorult világ nem való semmire. akkor sem, ha jó,
akkor sem, ha rossz. Mert a világ vagy egészen nyíltan ördög akar
lenni a maga gonosz cselekedeteivel, vagy egyenesen isten sze-
retne lenni a saját úgynevezett jócselekedeteivel. ez a kettő pedig
egyformán bűn. ezért senki sem tehet jót, hacsak nem keresztyén.
Mert ha mint ember teszi, nem istenért teszi, hanem a maga di-
csőségéért és hasznára. Még ha színleli is isten dicsőségét, nem
egyéb az szemenszedett hazugságnál.

a titkon való alamizsna az, mikor a szív nem kérkedik, s nem akar
abból dicsőséget magának, hanem ajándékba ad, nem törődve
azzal, hogy az emberek látják-e, s megdicsérik-e érte. elrejtőzik a
szív könyörülő vidámsága alá, amely nem kérdezi, s nem figyeli,
hogy hálát vagy hálátlanságot, jót vagy gonoszt kap-e érte cserébe.

El ne vonjuk soha másoktól
Segélyt adó testvérkezünk,
Még akkor sem, midőn azoktól
Jutalmat nem remélhetünk.
Az igazi felebarát
Másoknak is nézi javát.

33� Szentháromság ünnepe utáni tizenharmadik hét
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Csütörtök

ingyen
Ingyen vettétek, ingyen adjátok. (Mt 10,8)

Ha a kegyesek azért tesznek jót, hogy megnyerjék vele a menny-
országot, akkor ugyan sohase lesz az övék, sőt inkább az istente-
lenek közt a helyük, mert ravasz számítással isten legmagaszto-
sabb, lelki dolgaiban is saját önző érdeküket keresték.

isten hívő gyermekei jóakaratból és szíves örömest teszik a jót,
nem bérért, hanem isten akaratából és dicsőségére, teljes kész-
séggel, s tennék akkor is, ha se mennyország, se pokol nem volna.
erre nézve elég Krisztus következő igéjére hivatkozni: „Jertek, én
Atyámnak áldottai, örököljétek az országot, amely számotokra ké-
szíttetett a világ megalapítása óta.” Hogyan tudnák saját cseleke-
deteikkel kiérdemelni azt az országot, mely már akkor készen volt
számukra, mikor ők még nem is voltak. Mert isten országa nem
kész lesz, hanem már készen van. nem mi készítjük el az országot,
hanem minket készít el isten az ő országa gyermekeivé. Tehát az
ország szerzi a maga gyermekeit, nem pedig a gyermekek az or-
szágot.

Hálás szívvel fogadom
Isten ajándékát,
Hisz érdemül nem kapom,
Mit a kegyes ég ád;
Nincs nekem
Érdemem,
Amiben van részem,
Kegyelméből vészem.

A jócselekedetek 339
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Péntek

ellenség-szeretet
Én pedig azt mondom néktek: szeressétek ellenségeiteket. (Mt 5,44)

Miféle jótett az, ha csak a barátunk iránt vagyunk jók?! ezt a po-
gány is megteszi, sőt, a maga fajtáját az állat is szíveli. a keresztyén
embernek tehát tovább kell mennie. neki szeretettel kell szolgálnia
az érdemtelent, a gonosztevőt, az ellenséget és a háládatlant is,
mint ahogy mennyei atyánk felhozza napját az igazakra is, gono-
szokra is, és esőt ad mind a hálásaknak, mind a hálátlanoknak.

itt tűnik ki, hogy milyen nehéz jót tenni isten parancsa szerint,
s hogy görnyed, roskadozik alatta a természet, amely csak a tulajdon
kedvenc, kiválogatott cselekedeteit teszi könnyedén és szívesen.
Vedd csak azért a te hálátlan ellenségedet, s tégy jót vele. Meglát-
hatod belőle, hogy mily közel vagy mily távol vagy isten e paran-
csolatától. Élethossziglan dolgot ad e cselekedet a gyakorlásra.
Mert ha rád szorul az ellenséged, s te nem segítesz rajta, jóllehet
segíthetnél, ez éppen annyi, mintha elloptad volna a tulajdonát,
hiszen tartoztál volna segítségére lenni.

Te hozzám mindennap
Kegyelmes vagy, Istenem;
S én ne lennék-e az
Ahhoz, ki vét ellenem?
Ne szeressem-e azt,
Kinek Atyja te vagy,
Akihez jó voltod,
Mint énhozzám, oly nagy?!

3�� Szentháromság ünnepe utáni tizenharmadik hét
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Szombat

szolgálni
Mindegyikünk az ő felebarátjának kedveskedjék annak javára, épü-
lésére. (Róm 15,2)

a keresztyén ember azért él, hogy másoknak használjon, s ne az
embereket, hanem a bűneiket kisebbítse. ezt pedig nem képes
megtenni, ha nem hajlandó senkit elszenvedni, s elhordozni gyar-
lóságaikat. Furcsa irgalmasság volna az, ha táplálni akarnád az
éhezőket, megenyhíteni a szomjazókat, ruházni a mezíteleneket,
meglátogatni a betegeket, ellenben nem tűrnéd, hogy az éhezők,
szomjazók, mezítelenek és betegek hozzád jöjjenek, és körülve-
gyenek. Ugyanis, ha nem vagy hajlandó a bűnösöket és gyarlókat
elszenvedni, annyi az, mintha nem akarnál segítségükre lenni ke-
gyességre.

Tanuljuk meg azért ez igéből: a keresztyén szeretetszolgálat nem
abban van, hogy a kegyeseket, igazakat és szenteket készen találja,
hanem hogy kegyeseket, igazakat, szenteket teremtsen, büntetéssel,
könyörgéssel, türelemmel, minden lehető eszközzel. a keresztyén
ember is tehát nem azért van, hogy gazdagokat, erőseket, egész-
ségeseket találjon, hanem hogy a szegényekből, gyengékből, bete-
gekből ilyeneket teremtsen.

Testvéreim javáért
Fáradnom, küzdenem:
Erre segélj, oh, Isten,
Én édes Istenem!
Én tövises pályámon
Ragyogjon szeretet,
Mert aki boldogít mást,
Boldog csak az lehet.

A jócselekedetek 3��
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szenthároMság ünnepe utáni tizennegyedik hét

gyüMölcshozó élet
Vasárnap

gal �,��–2�

Maradjatok énbennem, és én is tibennetek. Miképpen a szőlővessző
nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőkén marad,
akképpen ti sem, hanem ha énbennem maradtok. (Jn 15,4)

aki keresztyén, annak szervesen a szőlőtőből, Krisztusból kell
születnie és sarjadnia. Mikor megkeresztelnek, vagy az evangé-
lium megtérít, akkor a szentlélek vesz kezébe, mint agyagot, s új
teremtményt gyúr belőlem. Más értelmet s szívet ad, azaz: isten
igaz ismeretét s kegyelmében való szívbéli bizodalmat. röviden:
megújul és megváltozik szívem alapja és talaja, úgyhogy új haj-
tássá válom, mert Krisztusba vagyok ültetve, s belőle növök ki.
Mert szentségem, igazságom és tisztaságom nem magamból sar-
jad, nem is magamból él, hanem egyedül Krisztusból, akiben hi-
temmel gyökerezem, amiképpen a nedv a tőkéből a vesszőkbe
árad, és így most már hozzá hasonulok, felveszem tulajdonságát,
s ketten egytermészetű lények vagyunk. általa gyümölcsöt is ter-
mek, amely nem enyém, hanem a szőlőtőé. Így a keresztyén ember
egy test lesz Krisztussal, úgyhogy igaz gyümölcsöt hozhat, nem
ádámét, nem is a magáét, hanem Krisztusét.

Tested piros vérrel virágzott
Értem, ki száraz ág vagyok;
Szemed sűrű könnyektül ázott
Értem, aki meghervadok.
Szelíd olajfa, oh, segíts:
Olts te magadba, s idvezíts!

3�2 Szentháromság ünnepe utáni tizennegyedik hét
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Hétfő

gyümölcsöt teremni
Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én
rendeltelek titeket, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek. (Jn 15,16)

arra választottalak, s azért fordítottam rátok annyi mindent, hogy
sok gyümölcsöt teremjetek, s életetekből lássák az emberek, hogy
igazán az én tanítványaim vagytok. nem azért kell ezt tennetek,
mintha letörleszthetnétek vele bűneiteket. erre képtelenek vagy-
tok, mert az kizárólag az én kegyelmi kiválasztásomra tartozik.
Hanem azért kell jót tennetek, hogy dicsőíttessék az isten, és meg-
mutassátok engedelmességeteket; továbbá felebarátaitok javára és
jobbulására, hadd lássa belőle mindenki, hogy valóban hisztek, s
Krisztuséi vagytok. arra való a gyümölcs, amely életetek fáján
fakad, hogy lássák: milyen nyájas, jól tevő, türelmes ember vagy,
aki senkinek fájdalmat, kárt nem okozol.

Aki azt állítja,
Hogy az Istent szereti,
De felebarátját
Gyűlöli és megveti,
Az az Úr Jézusnak
Nem hű tanítványa;
Hogy egymást szeressük,
Krisztus azt kívánja.

Gyümölcshozó élet 3�3
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Kedd

krisztus nélkül nincs gyümölcs
Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. (Jn 15,5)

Hatalmas vigasztaló erő: tudni, hogy nem élünk s dolgozunk hiá-
ba, hanem istennek tetsző, gyümölcshozó a munkánk, s szívből
mondhatjuk: én pedig Krisztusra kereszteltettem meg. nem ma-
gam eszeltem ki, nem is az én emberi választásomból történt, ha-
nem maga az én Uram, Krisztusom akarta így. ez bizonnyal igaz!
Tudom, s mind az egész világ előtt vallom, hogy isten kegyelmé-
ből hiszek az ember-Krisztusban. nála akarok maradni. Vesszen
a test, az élet és minden, de őt semmiképpen meg nem tagadom.
e hitben állok s élek. ebből fakad minden cselekedetem. ezzel a
hittel eszem, iszom, alszom, ébredek, uralkodom, szolgálok, dol-
gozom, teszek s tűrök mindent, s tudom, hogy mindez istennek
tetsző, jó gyümölcs.

az ilyen embernek minden cselekedete – legyen az akármi:
kicsi vagy nagy – csupa jócselekedet. Gyümölcsöt kell teremnie.
nincs az a munka, amit jó kedvvel meg ne tenne, s nincs az a meg-
próbáltatás, amit zúgolódás nélkül el nem hordozna.

Oh, tudom, tudom, kiben hiszek,
Nem, nem hagyom el hitemet;
Akármely terhet könnyen viszek,
Míg ez emeli lelkemet.
Szent vallás, te vagy legfőbb kincs,
Tenálad becsesebb jó nincs.
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Szerda

A jó és romlott fa
Minden jó fa jó gyümölcsöt terem; a romlott fa pedig rossz gyü-
mölcsöt terem. (Mt 7,17)

a hitetlent semmiféle jócselekedet nem üdvözíti. Mint ahogy kárho-
zottá sem a rossz cselekedet teszi. Hanem a hitetlenség tesz rosszá,
s ebből a megromlott természetből születik a kárhozatos cselekedet.
a megigazulás és megromlás tehát nem a cselekedeten, hanem a
hiten kezdődik. az a bűn, mikor a szív elszakad istentől, s többé
nem benne bízik. Krisztus is azt tanítja, hogy nem a cselekede-
teknél kell kezdeni. aki jó gyümölcsöt akar, annak a fán kell kez-
denie, s azt kell megjavítania. Éppen így: aki jócselekedetet akar,
nem a cselekedeten kell kezdenie, hanem az emberen magán, kitől
a jót várjuk. az embert pedig senki sem teheti jóvá, csak a hit
egyedül, és senki sem teheti rosszá, csak a hitetlenség egyedül.

a cselekedet jóvá vagy rosszá tehet ugyan valakit az emberek
szemében, de ez csak látszat és külsőség.

Hiszek benned, Istenemben,
Teljes egész életemben,
S boldoggá tesz e hit engem.

Gyümölcshozó élet 3��
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Csütörtök

A szeretet a törvény betöltése
Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cse-
lekedetekből lett teljessé a hit. (Jak 2,22)

Annak okáért a törvénynek betöltése a szeretet. (Róm 13,10)

a hitet és szeretetet úgy kell szétválasztani, hogy a hit a személyre,
a szeretet pedig a cselekedetre irányuljon. csak így ismerhetjük
meg a törvénynek, a hitnek és a szeretetnek igazi mivoltát, s ad-
hatjuk meg mindegyiknek a magáét. Hogy tudniillik a hit megiga-
zít, de nem tölti be a törvényt; a szeretet nem igazít meg, de betölti
a törvényt; a törvény pedig követeli a szeretetet és cselekedetet, de
erőt nem ad hozzá.

nos, a hit nem tölti ugyan be a törvényt, de bírja azt, amivel a
törvény betölthető. Mert a hit kap Lelket és szeretetet a törvény
betöltéséhez. Viszont a szeretet nem igazít ugyan meg, de rámu-
tat arra, ami megigazít, a hitre. „A törvénynek betöltése a szeretet”
– mondja pál. Más dolog a törvényt betölteni, és más dolog a tör-
vény betöltéséhez hozzásegíteni. a szeretet úgy tölti be a törvényt,
hogy maga a betöltés, a hit pedig úgy, hogy adja azt, amivel a tör-
vény betölthető. a cselekvő tehát mégis csak a hit, a szeretet pedig
csupán cselekedet.

Adj erőt hát, Istenem,
Hogy hitben végig megálljak,
S úgy, mint égi Mesterem,
Jót művelve szerte járjak,
Hűséggel keresve itt
A jobb élet útjait.
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Péntek

tökéletes szeretet
Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéle-
tes. (Mt 5,48)

Úgy nem vagyunk, s nem is lehetünk soha tökéletesek, hogy sem-
mi bűnünk ne legyen. Így a tévelygők álmodoznak a tökéletes-
ségről. a tökéletesség bibliai értelme az, hogy mindenekelőtt a ta-
nítás legyen helyes és tökéletes, s azután az élet is ehhez igazodjék.

a zsidóknak a tanítása is, meg az élete is tökéletlen volt, mert
csak a barát szeretetét tanították s gyakorolták. ez pedig megcson-
kított, fél-szeretet csupán. Krisztus Urunk pedig teljes, osztatlan,
mindent magába foglaló szeretetet kíván. Hogy ellenségünket
éppen úgy szeressük, s véle éppen úgy jót tegyünk, mint a jó ba-
ráttal. az a tökéletes ember, akié a teljes tiszta tan, s aki ahhoz
tartja magát. Hogy aztán az élete nem tud a tanítással teljesen lé-
pést tartani – aminthogy nem is tarthat, mert a test és vér szünte-
lenül gátolja –, az az ő tökéletességének semmit sem árt. Fontos
csak az, hogy törekedjék utána, járjon, s naponként haladjon
benne; hogy a Lélek legyen a gyeplőtartó úr a testen. Gyűrje maga
alá, tartsa féken, s ne engedje, hogy a test ezt a tanítást megcsúfolja.
Hogy így szeretetéből senki se maradjon ki. ez az igazi keresztyéni
tökéletesség, amely nem csupán különleges hivatalokban és állá-
sokban található, hanem megvan, és legyen is meg minden egy-
szerű keresztyénben.

Gyümölcshozó élet 3��

Uram, te adj erőt
Az igaz megtérésre,
Hogy méltó lehessek
A szép keresztyén névre.

Add, hogy valósággal
Legyek Krisztus híve,
S építsem üdvömet
Az ő érdemire.
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Szombat

isten nagyot akar velünk
Nagy dolgokat cselekedék velem a Hatalmas, és szent az ő neve.
(Lk 1,49)

isten nagyságos dolgai előtt az tud igazán megdöbbenni s azokból
vigasztalást meríteni, aki nemcsak azt hiszi, hogy isten tud nagy
dolgokat cselekedni, hanem azt is hiszi, hogy szeretetéből isten
akar is nagy dolgokat cselekedni. sőt, nem elég az sem, ha csak
azt hiszed, hogy mással akar isten nagy dolgokat cselekedni, veled
pedig nem. az istentelen fennhéjázók és csüggeteg kishitűek tesz-
nek így. az ilyen hit halott – semmi. Képzelődésben fogant hie-
delem csupán.

Te azonban hidd ingadozás és kételkedés nélkül, hogy isten tud
is, akar is veled is nagy dolgokat cselekedni. Ez a hit él és hat –
áthat és megváltoztatja az egész embert. Kényszerít, hogy félj, ha
magasan vagy, s vigasztalódj, ha mélyen vagy. És pedig annál job-
ban félj, minél magasabban vagy, s annál jobban vigasztalódj,
minél mélyebben vagy. ez a hit, mint Krisztus is mondja, min-
denre képes. csak ez a hit marad meg, s jut el isten nagyságos dol-
gainak valóságos megtapasztalására és ezzel isten szeretetére,
majd dicséretére, mivel sokat tart istenről, és megadja néki a tisz-
tességet.

Mily nagy az Úr kegyelmessége,
Van-e ember, kit meg nem hat?
Van-e szív, mely mindent feledve,
Az Istennek hálát nem ad?
Oh, jer, őt áldja minden lélek,
Ki minket mindig szeretett;
Én őt imádom, míg csak élek,
Neki mondok dicséretet.
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szenthároMság ünnepe utáni tizenötödik hét

Minden gondotokAt őreá vessétek!
Vasárnap

Mt �,2�–3�

Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem
a csűrbe nem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat.
Nem sokkal különbek vagytok-e azoknál? (Mt 6,26)

Krisztus Urunk példát állít elénk, hogy azon tanuljunk aggodalmas-
kodás nélkül bízni istenben. Mert hiszen a madárkák megszégye-
nítésünkre röpködnek szemünk előtt, hogy kalaplevéve kelljen
mondanunk: Kedves doktor úr! Be kell vallanom, hogy te többet
tudsz, mint én. Gond nélkül alszod át kis fészkedben az éjszakát.
reggel újra felkelsz, s boldogan örvendezel jó dolgodban. ráte-
lepszel egy kis virágra, s dicséretet énekelve adsz hálát istennek.
azután élelmed után látsz, s meg is találod. szégyen rám, vén bo-
londra, hogy nem ugyanezt teszem, holott annyi okom volna rá.

Ha a madár le tudja tenni a gondját, s úgy viselkedik, mint egy
eleven szent, holott se szántóföldje, se pajtája, se pénztára, se pin-
céje, s jókedvű énekkel dicséri az Urat, mert tudja, hogy van vala-
kije, aki gondját viseli – a mi mennyei atyánk –, mért nem teszünk
ugyanígy mi is, kiknek pedig az a kiváltságunk, hogy dolgozha-
tunk, földet művelhetünk, takarhatunk, szükségletünkre tartalé-
kolhatunk! Mégse tudjuk levetni szégyenletes gondjainkat!

Mit búsulsz, szegény, élted felől,
Miképp kelljen azt táplálnod!
Aki teremtett jókedvéből,
Attól csak jót lehet várnod.
A minden kegyelemnek Atyja
Áldásit bőven osztogatja:
Légy csendes szívvel!

Minden gondotokat őreá vessétek! 3�9
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Hétfő

Űzd el a gondot!
Azt akarnám pedig, hogy ti gond nélkül legyetek. (1Kor 7,32)

Úgy belénk ragadt a kétkedő hitetlenség, hogy örökké az enniva-
lón aggódunk. Mindenáron tudni szeretnénk, hogy az isten miként
is akar eltartani. azt akarnánk, hogy a házunk legyen tele gabo-
nával, az erszényünk meg pénzzel. Tehát a házunkhoz és erszé-
nyünkhöz szeretnénk az istent kötni. Holott isten szabadon akar
cselekedni, s nem engedi kötni magát se időhöz, se személyhez, se
helyhez – semmihez. Hagyjuk őrá táplálásunk gondját. ne búsulj,
ad ő gabonát is, pénzt is, kellő időben és mértékkel. Te pedig csak
egyre gondolj: Ma dolgozni akarok, majd meglátom, honnét adja
meg! Holnap ugyanígy. Mígnem belátod majd, hogy isten aggo-
dalmaskodásod nélkül is eltart.

Hát csak hagyjuk rá a gondjainkat. Munkád és iparkodásod
nincs ellene a hitnek, sőt, szükséges a test megzabolázására. az
aggodalmaskodás azonban isten ellen van. az asszony gondozza
gyermekét, igazgassa házát, s minden egyebet bízzon istenre. Ha-
sonlóképpen a férfi is: dolgozzék, s ajánlja magát istennek, aki
nem hagyja el, amint azt eléggé meg is ígérte. aggodalmaskodá-
sunkkal csak annyit érünk el, hogy istent hátráltatjuk, és útjában
vagyunk.

Hagyjad a jó Istenre
Minden te utadat!
Ha bánt szíved keserve,
Ő néked nyugtot ad.
Ki az eget hordozza,
S oszlat felhőt, szelet:
Napját rád is felhozza,
Atyád ő, áld s szeret.

3�� Szentháromság ünnepe utáni tizenötödik hét
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Kedd

isten elhelyezi, az ember megtalálja
Mindenki szemei tereád vigyáznak, és te idejében megadod elede-
lüket. (Zsolt 145,15)

Figyeld meg: az állat nem dolgozik a táplálékáért, hanem csak
teszi mindegyik a maga dolgát, aztán keresi, és megtalálja elede-
lét. a madár repül, énekel, fészket rak, fiókát költ. ez a dolga, de
nem ez táplálja. az ökör szánt, a ló húz, a tehén tejet, sajtot ad, a
juh gyapjút. ez a dolguk, de nem ebből élnek. Hanem táplálja őket
a fű, melyet a föld sarjaszt isten kegyelméből.

Ugyanígy az embernek is dolgoznia kell, de ne feledje, hogy
nem a maga munkája, hanem másvalaki tartja el, tudniillik isten
áldása. Ha úgy látszik is, hogy tulajdon munkája táplálja – mert
hiszen isten munka nélkül semmit sem ad –, mégis az isten táp-
lálja. a madár is, jóllehet nem vet s nem arat, mégis éhen pusz-
tulna, ha nem járna eledele után. De hogy eledelét meg is találja,
az már nem az ő munkája, hanem az isten jósága. Hiszen ki he-
lyezte oda azt az eledelt, hogy a madár találjon? Mert ahova isten
nem tett, ott senki se találhat, még ha holtra dolgozná, s keresné
is magát. ez csak szemmel látható s kézzel fogható?! s mégsem
hisszük. pedig ahol isten megtartó kegyelme nem őrködik, ott
semmi se marad, még ha százezer lakattal őriznék is. oda lenne
minden, s mi azt se tudnánk, hova lett.

Irgalmasságodnak
Csudálatos volta,
Emberi elme azt
Soha meg nem fogja;
Te bőséges kezed
Táplál szüntelenül,
Sok jót adsz gyakorta
Reménységen felül.

Minden gondotokat őreá vessétek! 3��
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Szerda

vessed az Úrra gondodat
Vessed az Úrra a te terhedet, ő gondot visel rólad, és nem engedi,
hogy valamikor ingadozzék az igaz. (Zsolt 55,23)

aki tehát keresztyén akar lenni, annak meg kell tanulni istenben
hinni, s ezt a hitet gyakorolni, testi-lelki dolgaiban, cselekvésében,
szenvedésében, életében, halálában megmutatni, hogy aggodal-
maskodó gondjairól letesz, s azokat teljes bizalommal tüstént el-
veti. nem a sarokba, mint némelyek hasztalan szeretnék. a gon-
dok a szívben gyökereznek: sutba vetni azokat nem lehet. Gondját
a keresztyén ember szívével együtt az isten vállára veti. néki van
hozzá jó erős válla, hogy elhordozhassa. sőt, meg is parancsolta,
hogy őreá vessük. nem vethetsz rá annyit, hogy még többet is szí-
vesen el ne hordozna. Hiszen neked is azt ígérte, hogy minden
gondodat, terhedet elhordozza.

„Minden gondotokat őreá vessétek, mert néki gondja van reátok.”
oh, ha valaki igazán meg tudná tanulni ezt a „vetés”-t! Megta-

pasztalná, hogy csakugyan így van. aki pedig ezt a gond-rávetést
meg nem tanulja, az elvetett, szétvetett, alávetett, kivetett, levetett
és megvetett marad.

Az Úrra bízzad dolgod,
S könnyebül a teher,
Ezer baj közt is boldog,
Aki nem csügged el.
Minek a gond, a bánat,
Mit gyötröd lelkedet?
Az Istent kérd, imádjad,
S megnyered ügyedet.

3�2 Szentháromság ünnepe utáni tizenötödik hét
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Csütörtök

Az elrejtőző isten
Uram, miért állasz távol? Miért rejtőzöl el a szükség idején? (Zsolt 10,1)

nemde mi is ezt kérdezzük, mikor isten kegyelmesen kisebb-na-
gyobb szenvedést rendel reánk, s testünkben, javainkban, becsü-
letünkben, barátokban s egyebünkben úgy megfogyatkoztunk,
hogy már szinte azt hisszük, kiestünk isten jótetszéséből? Bizony
nem könnyű isten iránt jó bizodalommal lenni, s tőle a látszat elle-
nére is csak jót várni, holott minden érzésünk az, hogy haragszik.
Íme, az elrejtőző isten, akiről az Énekek énekének menyasszonya
beszél a 2. fejezet 9. versében: „Íme, ott áll a falon túl, néz az ab-
lakon keresztül.” Hány szenvedésünk választ el úgy istentől, mint
fal, sőt, vastag kőkerítés. isten mögéje rejtőzik, de mégis lát, és
nem hagy el. Mert készenlétben áll, hogy segítsen kegyelemben,
s a derengő hit ablakán át megláttatja magát.

Ha az ég homályos,
Ha reád csak gyászt hoz
Itt minden napod;
Ha veszély veszélyre
Jön reád, szegényre,
S minden elhagyott:
Oh, ne félj, bízzál s remélj,
Az ég nem hagy el senkit sem:
Megsegít az Isten!

Minden gondotokat őreá vessétek 3�3
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Péntek

isten útjai nem a mi utaink
Bölccsé teszlek, és megtanítlak téged az útra, amelyen járj; szeme-
immel tanácsollak téged. (Zsolt 32,8)

azt akarod, hogy megszabadítsalak? akkor hát ne kényeskedj, ne
okoskodj, és ne oktass. Bízd rám magad: elégséges Urad leszek.
Én választom meg az utat, amelyen kedvemre járj. Ha nem úgy
megy, mint elgondoltad, ne hidd, hogy véged van. csak magad-
nak ártasz ezzel, engem pedig gátolsz. nem értelmedhez igazodva,
hanem értelmedet meghaladva kell ennek meglenni. süllyedj ér-
telmetlenségbe, s akkor az én értelmemet adom neked. a balga-
ság az igazi bölcsesség. Ha nem tudod, hova mész, akkor tudod
igazán, hova mész. az én értelmem egészen értelmetlenné tesz
téged. Így ment ki ábrahám is atyái földjéről, nem tudva hová.
Magáéról letéve az én bölcsességemre bízta magát, s lám, helyes
úton igaz célhoz ért.

Látod, ez a kereszt útja. Magadtól ezt meg nem találod, nékem
kell rajta vezetnem, mint egy vakot. Így hát nem magad, nem
ember, nem teremtmény, hanem én, én magam tanítalak meg
szentlelkemmel s igémmel az útra, melyen járj. ne a magad esze,
tetszése szerint tégy és szenvedj, hanem tedd azt, amit én paran-
csolok, s szenvedd azt, amit én rád mérek. ebben légy tanítvány,
mert ebben vár Mestered.

Hagyjad a jó Istenre
Minden te utadat!
Ha bánt szíved keserve,
Ő neked nyugtot ad.
Ki az eget hordozza,
S oszlat felhőt, szelet:
Napját rád is felhozza,
Atyád ő, áld s szeret.
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Szombat

isten nem hagyja övéit
… tudjuk, hogy a háborúság békességes tűrést nemz, a békességes
tűrés pedig próbatételt. (Róm 5,3–4)

isten úgy növeli meg a hitünket, hogy megfogyatkoztatja. Úgy
tesz, mintha tönkre akarná tenni a hitünket. Belevet mindenféle
szenvedésbe, s úgy meggyötör, hogy szinte kétségbe kell esnünk.
azért teszi mindezt, hogy megcsendesítsen. ez a megcsendese-
dés a türelem. ez a türelem viszont boldog tapasztalatot szül. Mert
mikor isten megenyhül, s vihar múltán a nap újra kiragyog felet-
tünk, ámulva kell szólnunk: Legyen áldott a nagy isten, hogy meg-
szabadultam bajomból. isten lakozik itt, ki hitte volna, hogy ilyen
kegyelmes?!

Két, három, nyolc nap múlva, talán egy év múlva, talán egy óra
múlva új keresztet kapunk. Gyötör a bűn, becsületünkben, java-
inkban, testünkben kár esik, vagy más efféle baj ér. Megint kitör
a vihar, s kezdődik minden újra. De mert isten előbb oly kegyel-
mesen megsegített, s mi rájöttünk, hogy csak javunkra vált atyai
botja, mert alkalmunk volt hozzá kiáltani és menekülni – most
immár van mivel vigasztalódnunk. sőt, dicsekszünk a háború-
ságban, mondván: aki eddig annyiszor megsegített, megsegít
majd most is. ez az isten segedelme után való szívbeli vágyakozás
a reménység, amely nem szégyenül meg, mert isten az ilyen em-
bert minden bizonnyal megsegíti.

Így rejti el isten halál alá az életet, pokol alá a mennyországot,
bolondság alá a bölcsességet, bűn alá a kegyelmet.

Minden gondotokat őreá vessétek 3��

Ő bővelkedik kegyelemmel,
Atyai szívvel van hozzád;
Féld őt gyermeki félelemmel,
És kegyelmesen tekint rád.

Bár néha kereszttel látogat,
Kész segedelmével támogat:
Légy csendes szívvel!
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szenthároMság ünnepe utáni tizenhAtodik hét

A Belső eMBer
Vasárnap

ef 3,�3–2�

…adja meg néktek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan
megerősödjetek az ő Lelke által a belső emberben. (Ef 3,16)

Ha a világ fiai bátrak és merészek, a keresztyének is azok. sőt, a
szentlélek által oly erősek, hogy bátran dacolnak világgal, ördög-
gel, halállal s minden bajjal. igazi lelki erő ez. Mert a „Lélek” szót
nyugodtan bátorságnak lehet értelmezni, amely dacos és vakmerő.
a lelki erő nem a csont és izom ereje, hanem a szív bátorsága.
aminthogy a gyengeség se más, mint félénk, gyáva bátorsághiány.

ezért mondja pál apostol: kívánom, hogy adjon néktek az isten
olyan hősi bátorságot, örvendező, erős Lelket, hogy rettenthetet-
lenül szállhassatok szembe nyomorúsággal, bűnnel, ördöggel, ha-
lállal. Biztosak lévén, hogy nektek semmi sem árthat, semmi sem
hiányozhat. a világ bátorsága csak addig tart, amíg van mire tá-
maszkodnia. a keresztyén ember bátorsága azonban csak istenre
hagyatkozik. Készlete, tőkéje sincs más, csak az isten. ezzel dacol
minden gonosz ellen. egészen más bátorság ez, mint a világé.

Reád bízzuk mi magunkat
Itt ez árnyék világban.
Könyörgünk, viseld gondunkat,
Hogy legyünk bátorságban.
Légy vezérünk, oltalmazónk,
Tanítónk és vigasztalónk,
Te vagy, áldott Jézusunk,
Üdvözítő Krisztusunk.
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Jer orvendjunk 01:Elrendezés 1  2011.03.10.  13:05  Oldal 356



Hétfő

légy biztos a dolgodban!
A mi evangéliumunk tinálatok nem áll csak szóban, hanem erőben
is, Szentlélekben is, sok bizodalomban is. (1Thessz 1,5)

egyházunk tanainak igazságában a lehető legbizonyosabbnak és
megalapozottabbnak kell lennünk, hogy ingadozás nélkül tudjunk
„igen”-t vagy „nem”-et mondani, s amellett megmaradni. Lám,
az apostol mily sokszor használja e görög szót: plérophoria. Érti
alatta a meggyőződéses bizonyosságnak oly fokú teljességét, ami-
kor a szívünk cseppet sem ingadozik, hanem minden ponton tel-
jes a bizonyossága. Teljes határozottsággal kell hát elhatárolni és
megvallani, hogy mit hiszünk, és mit tartunk. Ha nem tudsz teljes
bizonyossággal felelni, mikor megkérdeznek, s így a keresztyének
nem bizonyosak a maguk dolgában, akkor már nem keresztyének
többé – elvetted a hitüket. Mert a szentlélek azért adatott a ke-
resztyéneknek, hogy a hívő szíveket megszentelje, őket állhatatos-
sá és bizonyossá tegye, hogy tudjanak a Krisztusról hitet tenni,
ebben szilárdan megmaradni és meghalni. Mármost a teljes bizo-
nyosságú „igen”-mondás nemde az, amikor az én „igen”-em mel-
lett oly szilárdan állok, hogy halni is kész vagyok érte?

a szentlélek nem kétkedő; a szívünkbe is nem valami bizony-
talan hiedelmet írt, hanem erős nagy bizonyosságot, mely nem
hagy ingadozni, sőt oly bizonyossá tesz, mint amilyen bizonyosak
vagyunk afelől, hogy testben élünk, és hogy kétszer kettő négy!

A belső ember 3��

Vigasztaló Szentlélek,
Légy mi kedves vendégünk,
Ki sok kinccsel gazdag vagy,
Lakozzál együtt vélünk.

Szólásra készíts nyelvet,
Adj tanulásra kedvet;
Hajts fület a hallásra,
Gyújts szívet megtartásra.
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Kedd

szent dac
Az Úr a te bizodalmad. (Péld 3,26)

a te igazságod Krisztus. Márpedig ő nagyobb, mint a bűnöd vagy
akár az egész világ bűne. Krisztus élete és váltsága erősebb, mint
a te halálod és az egész pokol.

Hatalmas vigasztalás ez, melynek birtokában szíved az ördög-
nek fittyet hányva, bátran dacolhat minden ő erejének zaklató ret-
tentéseivel. Bűn! – kárhoztatni akarsz? Hát csak tedd ezt előbb
Krisztussal, ki nekem szerelmes Megváltóm, Főpapom és Köz-
benjáróm az atyánál! Halál! – el akarsz nyelni? Kezdd el odafenn
Krisztuson, mert ő az én főm! ördög, világ! – gyötörni akarsz ret-
tentéseiddel? rántsad le először Krisztust a trónjáról! egyszóval:
semmitől se félek, még ha villám csapkod is fölöttem, s minden
összedől is körülöttem. Hiszen enyém a Krisztus, szenvedésével,
halálával és életével együtt. enyém a szentlélek minden vigaszta-
lásával. ráadásul az atya is enyém, aki kegyelmesen szentlelket
küld, hogy szívemnek Krisztust hirdesse, és vigasztalásával betölt-
sön.

Bár vész hangja harsan,
A te árnyékodban
Nem bánt félelem.
A föld megindulhat,
Szikla leomolhat,
Csak te légy velem.
Bűn, halál törjön reám,
Hatalmával meg nem ejthet,
Megtart hív szerelmed.
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Szerda

tovább, tovább!
Meg lévén győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó dolgot, el-
végzi a Krisztus Jézusnak napjáig. (Fil 1,6)

Maradj csak meg nálam hű kitartással. igémmel elkezdtem már,
s magamhoz vontalak. Mikor küszködve azon fáradsz, hogy ben-
nem maradj, először bizony ez annyi bajjal jár, s oly nehéz, hogy
úgy látszik, mintha elhagyatott volnál, s csupa szorongó nyomo-
rúságban hagynálak vergődni. De csak tarts ki; megmutatom
majd, hogy szeretlek, s érezni fogod a szívedben, mennyire tet-
szésére van istennek hited s hitvalló szenvedésed. ebből ismered
s tapasztalod meg egyre jobban, hogy ki vagyok, s mi mindent tu-
dok véghezvinni rajtad. Így akarom magamat néked napról napra
kijelenteni, míg végül annyira kipróbált leszel, hogy mindennel
dacoló bizodalmadat egészen istenbe vetve, visszaverheted az
ördögöt.

Lám, ilyen bizodalom származik abból, ha az ember a kísérté-
sek között megpróbálja és kitapasztalja azt a tanítást, amit azelőtt
csak elhitt, most azonban immár eleven tulajdona lett, hogy mi a
Krisztusban vagyunk, s ő mibennünk. Így ami azelőtt harag volt
és kegyetlenség, többé már nem az, mert Krisztus a mi drága püs-
pökünk s közbenjárónk. senki más, csak ő a Mesterünk, Urunk,
s ezért senki se vádolhat, rettenthet, parancsolhat és taníthat.

Jézust el nem bocsátom,
Mivel magát adta értem;
Nagy hálával őt áldom,
Legyen övé teljes éltem.
Ő én világosságom,
Jézust el nem bocsátom.

A belső ember 3�9
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Csütörtök

ne tágíts az igétől!
Legyen gondod az olvasásra, az intésre és a tanításra. (1Tim 4,13)

Magam is elégszer tapasztaltam kísértést, s még manapság is alig
tudok eléggé őrizkedni tőle. nyíltan bevallhatom ezt, ha valaki kí-
vánja. Én, aki már mégis csak elég öreg doktor és igehirdető va-
gyok, s tudok annyit, vagy legalábbis tudnom kellene annyit, mint
a sok oktondi együttvéve – mégis újra meg újra gyermekké kell
válnom, s naponként kora reggel fennhangon elmondanom a mi-
atyánkot, a tízparancsolatot, a hitágazatot s néhány kedvenc zsol-
tárt, meg egyéb igét. Valósággal úgy, ahogy a gyerekeket tanítja és
szoktatja az ember. Mivel örökös harcban állok az ördöggel, azért
kell naponként magammal hordoznom az igét, és sohase mond-
hatom: Ó, a miatyánk régi ismerős, tudom jól a tízparancsolatot,
meg a hitvallást is, hanem napról napra tovább kell tanulnom, s a
káté tanítványa maradnom. De segít is rajtam szemlátomást, s úgy
tapasztalom, hogy isten igéjét nem lehet kitanulni, hanem szóról
szóra igaz a 147. zsoltár igéje: „Bölcsességének nincs határa.”

Tarts meg minket, Uram, ez igaz hitben,
Nevelj végig te szent ismeretedben.
Hogy lehessünk mindenkor jó kedvedben,
S végre veled örvendhessünk mennyekben.
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Péntek

csodálatos isten
Jó nékem, hogy megaláztál, azért, hogy megtanuljam a te rendelé-
seidet. (Zsolt 119,71)

csakúgy énekel ez igéből a nagy gyönyörűség! Hát nem csodála-
tos és áldott isten vagy te, ki ilyen csoda szeretettel uralkodol raj-
tunk?! Felmagasztalsz, mikor megalázol. Megigazítasz, mikor a
pokolba taszítasz. Diadalmat adsz, mikor összetörsz. Megeleve-
nítesz, mikor megölsz. Megvigasztalsz, mikor megszomorítasz.
Éneket adsz ajkunkra, mikor megríkatsz. szenvedéseinkben teszel
erőssé és balgaságunkban bölccsé. Meggazdagítasz, mikor sze-
génységet küldesz ránk. Úrrá teszel, mikor szolgáltatsz. nem is
lehet elszámlálni sok hasonló csodáját, amelyeket mind egybe-
markol ez a vers, s a keresztyénség dicsekedve összehalmoz e rövid
igével: „Jó nékem, hogy megaláztál, azért, hogy megtanuljam a te
rendeléseidet.”

Mind jó, amit Isten tészen,
Dorgálása nem tesz kárt,
Nem célja, hogy megemésszen,
Bár nyújt keserű pohárt;
Hát eltűröm,
Mert az üröm
Kezéből Istenemnek
Orvosság lesz lelkemnek.

A belső ember 3��
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Szombat

A lélek bizonysága
Hasonlatosképpen a Lélek is segítségére van a mi erőtlenségünknek.
(Róm 8,26)

senki se higgye, hogy minden bűntől, gonosz vágytól s gondolat-
tól megszabadulhat. csak tudjon ki-ki istenhez esedezni: Uram,
én úgy szeretnék bűneimtől megszabadulni! a szentléleknek e
fohászkodása eltart bennünk a sírig. Bűn tehát mindig marad a
szegény keresztyénekben. Vétkeznek, de nem szándékos gonosz-
ságból, hanem gyengeségből, s ezt az isten kegyelmesen megbo-
csátja. a legjobb vigasztalás tehát az, hogy legyen meg bennünk a
szentlélek bizonysága. az, hogy szükségünkben tudjunk istenhez
vágyódni, s kegyelmes segedelméért esedezni. Mert akkor bízni
is tudunk benne, hogy nem hagy el. aki pedig ezt teszi, az bizto-
san keresztyén!

Nincsen szívemnek teljes tisztasága,
Körülvesz a világnak hiúsága,
És bűnökre csábít szüntelen;
Nincs ember itt a földön bűntelen.

A szent erőt, Isten, nekem te adjad,
Elesni, veszni hívedet ne hagyjad;
Te adj erőt, míg tart a küzdelem,
Benned bízom, erős nagy Istenem!
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szenthároMság ünnepe utáni tizenhetedik hét

A keresztyén AnyAszentegyház
Vasárnap

ef �,�–�

Hogy mindnyájan egyek legyenek… (Jn 17,21)

Krisztus főpapi imádsága hatalmas ígéret a hívőnek, hogy ő az
egész keresztyénséggel egy test. ez pedig azt teszi, hogy ami néki
öröme és fájdalma, az öröme és fájdalma az egész testnek is. nem-
csak egy-két szent, hanem égen-földön minden próféta, vértanú,
apostol – valamennyi keresztyén vele szenved és győz, érte hada-
kozik, őt segíti, védi és menti. áldott csereviszony ez, melyben a
test hordozza a tag minden szükségét, búját-baját, viszont a tag is
részes a test minden javában és erejében.

Kívánhatnánk-e nagyobb boldogságot annál, mint hogy test-
véri közösségbe juthatunk az egész keresztyénséggel, és tagjai
lehetünk a Krisztus testének?! árthat-e, bánthat-e valaki, ha ezzel
dicsekedhetünk? Hiszen jól tudjuk, hogy mihelyt a legkisebb baj
ér, ég és föld, valamennyi angyal és szent mellettünk kiált. Ha elő-
vesz valami bűn, rémíti, mardossa, nyomja lelkiismeretünket, s
ördöggel, halállal, pokollal fenyeget – szól az isten és minden ő
serege: hallod-e te bűn, halál és pokol: ne mardosd, ne fojtogasd,
ne emészd a mi kedvesünket!

ehhez azonban hit kell. Mert a világ szeme és esze mindezt
bizony egészen másként – fordítva látja.

A keresztyén anyaszentegyház 3�3

Ha Krisztus maga oltalma
Anyaszentegyházának,
Nem árthat néki hatalma
Világ gonoszságának.
Vészben, viharban

Az Úr velünk van,
Nyáját megtartja,
Győzedelmet rajta
A poklok sem vehetnek.
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Hétfő

Az igazi egyház
A ti életetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. (Kol 3,3)

az egyházat a szentlélek kormányozza. a szenteket is a szentlélek
ihleti és vezeti. Krisztus pedig a világ végezetéig egyházával ma-
rad.

Kérdés azonban, hogy amit egyháznak tartanak, egyház-e való-
ban, vagy pedig sokan holtuk napjáig tévednek e kérdésben.

Lám, illés próféta idejében a zsidók közt annyira megromlott,
s bálványimádásba süllyedt a kormány, tanítói hivatal s minden,
ami szent volt és magasztos, hogy illés azt hitte: egyedül maradt.
a seregek Ura mégis megtartott magának hétezer lelket. igen, de
ki ismerte őket, és ki látta rajtuk, hogy csakugyan isten népe?

Ugyanígy volt Krisztus korában is. Valamennyi apostol meg-
botránkozott és elbukott. egy egész, nagy dicső nép megtagadta,
elvetette, elátkozta, megfeszítette Krisztust. alig egy-kettő maradt
meg. nikodémus, József, Mária, meg a lator. Hát akkor nem is
volt tán népe istennek? odalett tán az egyház? semmiképpen.
akkor is volt népe istennek. csak névtelen volt és láthatatlan.

Világkezdet óta mindig így volt. Voltak, akiket isten népének,
szenteknek tartottak, s nem voltak isten népe. Viszont voltak –
kicsi, megvetett maradékcsapat –, akiket nem tartottak isten né-
pének, és mégis isten népe voltak.

Bízzál, ügyed az Istené,
Ne félj, hogy porba ejtené
Drágán szerzett egyházát!
Majd rendel Gedeont melléd,
Ki vészben, viharban megvéd
Téged s evangyéliomát.
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Kedd

Az egyház és az ige
Ama beszédeket, amelyeket nékem adtál, őnékik adtam. (Jn 17,8)

az egyháznak nincs más rendeltetése és dolga, mint isten igéjének
hirdetése. Ha nem ezt teszi, nem egyház – legfeljebb névleges.
nem az ige van az egyházért, hanem az egyház van az igéért. nem
azért van ige, hogy az egyház megszólalhasson, hanem azért van
egyház, hogy az ige megszólalhasson. nem az egyház teremt igét,
hanem az ige teremti az egyházat. az igazi egyház legbiztosabb
ismertetője az isten igéje. ahol isten igéjét hirdetik s hallgatják, ott
az egyház.

az ige hirdetése és a szentlélek bizonyságtétele nélkül honnan
is tudhatnánk, hogy hol van az egyház?!

Mi Urunk s édes Atyánk,
Add nékünk Szentlelkedet,
Szent Fiadért áraszd ránk
Gazdagon kegyelmedet.
Hogy tisztán megismerjük
Te igaz törvényedet,
És hamis tudománytól
Megőrizzük igédet.

A keresztyén anyaszentegyház 3��
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Szerda

Bűnbocsánat népe
A nép, amely benne lakozik, bűnbocsánatot nyer. (Ézs 33,24)

Krisztus országa nem kárhoztatás. nem azért jött, hogy kárhoztas-
son, hanem hogy bűnbocsánattal megtartson. az ő országában
senki sincs bűnbocsánat nélkül. Krisztus országa nem valami üres
pusztaság. csak bűnösök juthatnak belé. Mivel pedig bűneikben
nem élhetnek, bűnbocsánatot kell nyerniök.

Krisztus tehát csak bűnösöket fogad országába. a „szenteket”
nem ereszti be. Kifújja őket, mint a polyvát. Kitaszít egyházából
minden ön-szentet. ámde a bűnösök, mikor bejutnak, immár
nem bűnösök. Krisztus betakarja őket palástjával, mondván: Vét-
keztél, de én megbocsátom s elfedezem bűnödet. – a bűn megvan
ugyan, de az Úr nem tekinti, hanem elfedezi, nem rója fel, hanem
megbocsátja. Így lesz a bűnösből élő, valóságos szent – a Krisztus
tagja.

Látod, Isten, szíveinket,
Tudod erőtlenségünket;
Bűnünket számba ne vegyed,
Várjuk kegyelmességedet.
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Csütörtök

A kulcsok hatalma
Bizony, mondom néktek: amit megköttök a földön, a mennyben is
kötve lészen; és amit megoldoztok a földön, a mennyben is oldva lé-
szen. (Mt 18,18)

a földön és az égben tehát azonos a kötés. Mert arról van itt szó,
hogy ha a keresztyén egyház helyesen él a kulcsok hatalmával,
akkor isten tartja magát az egyház ítéletéhez, úgy, hogy az egyház
ítélete isten tulajdon ítéletévé válik. Lám, tehát az Úr Krisztus az
egyházban oly felséges hivatalt létesített, amelynek nyilvános bű-
nök és botránkoztatások esetében hatalma van az igével embereket
megkötni és kirekeszteni. nem mondja az Úr, hogy e tekintetben
valamit is magának tartana fenn, hanem amit az egyház megköt,
az nála is kötve lészen. ez az igazság.

ahol tehát azt látod, hogy bűnöket bocsátanak vagy rónak meg,
legyen az nyilvános vagy magán, tudhatod, hogy isten népe van
ott. Mert ahol nem isten népe van, ott nincs jelen a kulcsok
hatalma. Mert Krisztus azért rendelte a kulcsok hatalmát, hogy a
szentlélek ezzel szentelje meg újra az elbukott bűnöst, s a keresz-
tyéneknek legyen mivel bizonyítani, hogy ők a Krisztus szent népe
e világban. akik pedig nem akarnak megtérni, s magukat meg-
szenteltetni nem engedik, azok e szent nép közül kitaszíttatnak,
vagyis azokat a kulcsok hatalma megkötözi és kirekeszti.

Drágán megváltott népedet
Tartsd meg az igazságban;
Üdvözítő kegyelmedet
Érezzük boldogságban,
Ments meg minket tévelygéstől,
Könnyelmű bűnbeeséstől,
Nevelj az igaz hitben.
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Péntek

A szent kereszt
Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket, és min-
den gonosz hazugságot mondanak ellenetek énérettem. (Mt 5,11)

Megismerni külsőleg a szent keresztyén népet a szent keresztről is.
Mert isten népének mindenféle bajt, üldözést, megpróbáltatást és
gonoszt kell elszenvednie az ördögtől, világtól és testtől. Belül fáj-
dalom, félelem, kívül szegénység, megvetés, gyengeség, hogy mind-
ezekkel a Főhöz, a Krisztushoz váljék hasonlóvá. szenvedésének
oka pedig az, hogy csakis isten igéjéhez tartja magát – tehát Krisz-
tusért szenved. isten népe köteles jámboran, csendesen, engedel-
mesen, készségesen mindenével a felsőséget és mindenkit szol-
gálni, senkit nem bántani. Mégis senkinek sem kell oly keserű
gyűlöletet szenvednie, mint isten népének. e világ rosszabbnak
tartja zsidónál, pogánynál, töröknél. eretneknek, latornak, ördög-
nek, átkozott, kártékony népnek nevezi. sőt, aki felakasztja, vízbe
fojtja, megöli, kínozza, üldözi és ostorozza őket, azt hiszi, hogy
istentiszteletet cselekszik. a világ nem sajnálja, sőt, epével itatja
őket, amikor szomjan gyötrődnek. Mindezt nem azért, mert pa-
ráznák, gyilkosok, tolvajok és csalók, hanem mert egyedül Krisz-
tust akarják istenüknek.

ahol ilyet látsz vagy hallasz, tudd meg, hogy a szent keresztyén
egyház van ott. ahogy Krisztus maga mondja: „Örüljetek és ör-
vendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben.” Mert a
szentlélek a kereszttel isten népét nemcsak megszenteli, hanem
üdvözíti is.

Jézus Krisztus, mi kegyelmes, jó Urunk,
Könyörgéssel teelődbe járulunk,
Ínségében nyájadat el ne hagyjad,
Tőled várunk segítséget, oltalmat.
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Szombat

Úrvacsorai gyülekezet
A hálaadásnak pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével
való közösségünk-é? A kenyér, amelyet megszegünk, nem a Krisztus
testével való közösségünk-é? (1Kor 10,16)

ahol azt látod, hogy a szentségeket helyesen szolgáltatják ki, biz-
tosan tudhatod, hogy isten népe van ott. Mert ahogy az ige jelzi az
egyházat, ugyanúgy a keresztség és úrvacsora is. Hiszen e szent-
ségeket nem bírja, nem adja, nem gyakorolja, nem használja és
nem vallja senki más, csak az isten népe, melyben, ha akad is tit-
kon hamis vagy hitetlen keresztyén, nem szentségteleníti meg
isten népét.

Gyakorold és erősítsd e hitedet. Hogy amikor keseredett szívvel
bűn-űzötten a szentséghez járulsz, szívbéli vágyakozással mehess
kételkedés vagy okoskodás nélkül. akkor megtapasztalod majd,
hogy Krisztus és minden szent melléd áll erényeivel, szenvedései-
vel, kegyelmével együtt, veled cselekszik, szenved, él-hal, s minde-
nét egészen megosztja veled. Ha e hited jól gyakorlod s erősíted,
meglásd: milyen boldog, gazdag, menyegzői lakomát készít oltá-
ránál istened!

Védelmezzed a te kicsiny bárkádat,
Benned bízik a te küzdő egyházad,
Melyért a te szent véredet ontottad.
Elmerülni mostan azért ne hagyjad.

A keresztyén anyaszentegyház 3�9
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tAn és isMeret
Vasárnap

�kor �,�–9

Ha pedig a Krisztus fel nem támadott, hiábavaló a ti hitetek; még
bűneitekben vagytok. (1Kor 15,17)

aki az evangéliumot akarja hirdetni, hirdesse a Krisztus feltáma-
dását. aki nem ezt hirdeti, nem apostol az. Mert ez a mi hitünk fő
tétele. Könyvben is az az igazán értékes, amelyik ezt tanítja s szor-
galmazza. e hitcikk hatalom. Mert ha nem volna feltámadás, ak-
kor se vigasztalásunk, se reményünk nem volna. akkor minden
más, amit Krisztus tett és szenvedett, hiábavaló volna.

Mi tehát így tanítsunk: nézd, Krisztus meghalt érted; magára
vett bűnt, halált és poklot. De nem bírhatták le: ő volt az erősebb.
Feltámadt, győzött, s mindent maga alá vetett, hogy megszabadulj
tőlük, s úrrá légy rajtuk. Mindez a tied, ha hiszed.

Jó ezt nekünk világosan látnunk, s bizonyosan tudnunk!

Jézus él! Oh, nincs kétség:
Nem szakaszthat el őtőle
Sem magasság, sem mélység,
Sem szerencse, sem bűn tőre.
Ő erőm és oltalmam.
Ez az én bizodalmam.
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Hétfő

erőtlenség – erő
A világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszé-
gyenítse az erőseket. (1Kor 1,27)

Ha nem vagyunk gyengék, akkor Krisztus nem tudja megmutatni
rajtunk az ő erejét. Ha a magunk erejével is ellenállhatnánk az
ellenségnek, akkor a miénk volna a dicsőség, nem a Krisztusé. De
tapasztalatból tudjuk, hogy képtelenek vagyunk magunkon segí-
teni, hanem istennek kell azt tennie. a mi gyengeségünkben tehát
isten ereje dicsőül meg.

Így vigasztal minket a Krisztus. ne felejtsük hát el: az ő módsze-
re az, hogy mi gyengék vagyunk, az ellenség pedig erős és kérkedő
– de mégis övé a diadal.

azért bánik velünk az isten így, hogy amikor a világ szerint
ügyünk is, magunk is elbukóban, s nyilvánvaló a gyengeségünk –
meg ne rettenjünk, se el ne csüggedjünk, hanem vegyük eszünkbe,
hogy isten nem tréfál, teljes komolysággal cselekszik, mikor a
gyengékkel akarja legyőzni az erőseket. ezt természetesen nem az
értelem szemével kell néznünk, hanem behunyt szemmel – hittel.

Legyen békesség a mi időnkben,
Maradhassunk meg ismeretedben,
Még magzatink is a te igédben
Nevelkedjenek az igaz hitben.
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Kedd

hol az egyház?
Tieid valának, és nékem adtad azokat; és a te beszédedet megtartot-
ták. (Jn 17,6)

az nem vitás, hogy egyház van, és hogy annak engedelmeskedni
kell. az a kérdés csak, hogy melyik ez az egyház! a kérdést nem
emberi szó vagy megítélés dönti el. Ha bizonyosat akarunk tudni,
akkor nekünk arra kell hallgatnunk, amit Krisztus mond az
igében. eszerint pedig az egyház az a gyülekezet, amely Krisztust
szereti, és igéjét megtartja. az igazi egyház megismerésének tehát
csak egyetlen megbízható zsinórmértéke és próbaköve van, s ez a
Krisztus igéje, annak hirdetése, hallgatása és megtartása. Lehetet-
len ugyanis, hogy e kérdésben ki-ki saját tetszése szerint szóljon s
tegyen, aztán pedig azt állítsa, hogy mindez a szentlélektől van.

Krisztus tehát egyházát az igéhez kötötte. Hogy az egyház iga-
zán egyház-e, annak legfőbb bizonyítéka az, hogy bírja-, tanítja-,
hirdeti-, cselekszi-e az igét – Krisztus iránti szeretetből!

Előtted, megváltó Urunk,
Imádkozva leborulunk:
Oltalmazd szent egyházad,
Hirdettesd buzgón igédet,
Melyből keblünkbe új élet,
Üdv és szent béke árad.
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Szerda

isten szócsövei
Aki titeket hallgat, engem hallgat. (Lk 10,16)

a próféták és apostolok szavában isten beszél hozzánk. ahogy pé-
ter mondja egyik levelében: „Sohasem ember akaratából szárma-
zott a prófétai szó; hanem a Szentlélektől indíttatva szólottak az Isten-
nek szent emberei.” e tekintetben tehát nem választható el egymástól
isten meg az ember, mint ahogy azt az eszünk gondolná. Hanem
egyszerűen azt kell mondanunk: mikor ez és ez az ember – pró-
féta, apostol – valóban isten igéjét hirdeti és cselekszi, akkor az
isten eszköze és szócsöve ő, akin keresztül maga isten beszél és
cselekszik. a hallgató bizonyos lehet abban, hogy nem pált és pé-
tert vagy más emberfiát hallgat, hanem maga isten beszél, keresz-
tel, oldoz, kötöz, fedd s adja az úrvacsorát.

Édes istenem! Mennyi vigasztalást nyerhet a szegény, alélt és
megkeseredett lelkiismeret egy ilyen igehirdetőtől, ha hiszi, hogy
annak szava és vigasztalása isten szava és vigasztalása! Teljes bizo-
nyossággal állítjuk azért, hogy az igében isten működik, s az ige-
hirdetés isten módja és szerszáma önmaga megismertetésére!

Terjeszd, építsd országodat
Szentlelked erejével,
Jóltevő tudományodat
Hirdesd köztünk bőséggel,
Hogy dicsőítsen tégedet
Az egész föld, s nagy nevedet
Imádja kicsiny és nagy.
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Csütörtök

óvakodjatok!
Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg
a lelkeket, hogy Istentől vannak-e; mert sok hamis próféta jött ki a
világba. (1Jn 4,1)

Kétféle lélek van. egyik az igazság Lelke, a másik mindenféle ha-
zugságok hamis lélek-hada. Mert a világ is tele van lelkekkel. Mint
mondani szokás: ahol isten templomot emel, ott az ördög azon-
nal melléje építi a maga kápolnáját. Vagyis ahol isten igéje tisztán
felhangzik, oda az ördög mindenféle szekták és hamis lelkek
bitang hordáit csempészi be, amelyek szintén Krisztus egyházának
hírét-nevét harsogják, de alapjában véve hamisak, igazság és bizo-
nyosság nélkül valók. Krisztus ellenben szentlelket ad, aki bizo-
nyosakká tesz az igazság felől, úgyhogy az üdvösségünkre tartozó
dolgokban nem kell ingadoznunk, hanem határozott biztonsággal
tudunk tanbeli kérdések felett ítélni. a szentlélek nemcsak dia-
dalmas harcosokká avat, hanem doktorsüveges mesterekké is, akik
világosan el tudják dönteni, melyik az igaz és melyik a hamis tan.
nem tud az ördög oly agyafúrt s a tévelygés lelke oly csalafinta
lenni, hogy hamis tannal megtéveszthetne.

annyi megszámlálhatatlan hazug lélek közepette csak így ma-
radhatott meg mindeddig a keresztyénség. Hamis lelkek voltak is,
lesznek is, de az egyház általmegy közöttük, s őrzi tisztán, igazán
a szentségeket, az evangéliumot, a tízparancsolatot meg az imád-
ságot. Ítéletet gyakorol, s kivet magából minden ellentétes, hamis
tant, még ha világosság angyalaként gyönyörűséges isteni ábrá-
zatban kelleti is magát előtte az ördög.

E mi tévelygő időnkben
Szentlelkedet öntsd ránk bőven,
Hogy igédet s szentségidet
Tisztán megtartsák a hívek.

3�� Szentháromság ünnepe utáni tizennyolcadik hét
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Péntek

legyetek erősek!
Tartsuk meg a reménységnek vallását tántoríthatatlanul, mert hű
az, aki ígéretet tett. (Zsid 10,23)

Őrizkedjetek a tévelygéstől. senki és semmi el ne tántorítson a
megismert tiszta tanítástól. pál apostol is azt mondja: „Ha szinte
mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, amit
néktek hirdettünk, legyen átok.”

nem te vagy az első, sem az egyetlen, sem az utolsó, akit isten
igéjéért üldöznek. Mit is mond az Úr Jézus? „Boldogok, akik há-
borúságot szenvednek az igazságért. – Gyűlöletesek lesztek minden
nép előtt az én nevemért. – Jön idő, hogy aki öldököl titeket, mind
azt hiszi, hogy isteni tiszteletet cselekszik.” ezeket az igéket ragadjuk
meg, ezekkel erősítsük magunkat. sőt, hálaadással köszönjük meg
istennek, hogy méltókká tett az igéjéért való szenvedésre. Tudjuk
az írásból, hogy az antikrisztus idejében tilos a prédikálás, és át-
kozott mindenki, aki isten igéjét szólja és hallgatja. Lám, ma ez
történik.

Bár énnékem ellenségem
E világ és az ördög;
Csak te ne hagyj, s velem maradj,
Győzedelmesen küzdök.

Tan és ismeret 3��
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Szombat

krisztus hatalma
Bizony, bizony mondom néktek: Aki hisz énbennem, az is cselekszi
majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem; és nagyobba-
kat is cselekszik azoknál; mert én az én Atyámhoz megyek. (Jn 14,12)

Mivel ilyen kincsünk van, mindenünk van, s minden urak urai
vagyunk. a világ szemében koldusok vagyunk, mint ahogy Krisz-
tus is az volt; isten előtt azonban minden jóval elhalmozott dús-
gazdagok vagyunk. a világ hozzánk képest nyomorult szegény, s
nélkülünk saját javait sem tudná megtartani. Mármost miért tehe-
tik a keresztyének ugyanazokat a cselekedeteket, amelyeket Krisz-
tus tett, sőt, még nagyobbakat is? azért, mert ő az atyához ment.

Krisztusnak az atyához menetele azt jelenti, hogy Úrrá tétetett,
az atya jobbján királyi székre helyeztetett, s néki adatott minden
hatalom mennyen és földön. ebből nyerünk mi is erőt a cselekvés-
re, mivel tagjai vagyunk, s hisszük, hogy mi őbenne vagyunk s ő
bennünk. Ugyanazzal a hatalommal, melyet Krisztus az atya
jobbján nyer, mikor istennel egyenlő, valóságos istenné, minden
teremtmény Urává dicsőül – munkálkodik bennünk is, akik hi-
szünk, igéjét, szentségeit híven megtartjuk. ahogy ő Úr bűnön,
halálon, poklon, ördögön, e világon s mindenen, ugyanúgy dicse-
kedhetünk mi is ugyanazzal a hatalommal. Mindez nem saját érde-
münkből vagy erőnkből van, hanem egyedül abból, hogy Krisztus
az atyához ment. ereje az igével és imádsággal válik hatékonnyá
bennünk.

3�� Szentháromság ünnepe utáni tizennyolcadik hét

Szegény bűnös embereknek
Egyetlen reménysége
És minden igaz híveknek
Öröme, üdvössége!

Jövel, jövel hozzánk, kérünk,
Mindenkoron légy mivélünk;
Te vagy a mi Krisztusunk
És kegyelmes Jézusunk.
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szenthároMság ünnepe utáni tizenkilencedik hét

Az egyház Megszentelő ereJe
Vasárnap

ef �,22–32

Senkit semmiben meg ne botránkoztassunk, hogy a szolgálatunk ne
szidalmaztassék. (2Kor 6,3)

a keresztyén ember óvakodjék életével akárkit is megbotránkoz-
tatni, nehogy az isten neve azért káromoltassék. nagy dolog ke-
resztyénnek lenni. Mert isten szerint teremtett új ember ő, sőt
isten valóságos képmása, melyen maga az isten akar fényleni.
ezért, amit a keresztyén, mint keresztyén, jót vagy rosszat tesz, az
isten nevére hoz dicsőséget vagy gyalázatot. Így ha mi ó-ádá-
munknak engedve bűnös vágyainkat követjük, az istenkáromlók-
nak szolgáltatunk alkalmat arra, hogy miattunk isten nevét káro-
molják.

a keresztyén ember tehát vigyázzon magára. Már csak azért is,
hogy legalább az isten dicsőséges nevét megkímélje a káromlástól!

Akkor leszek boldog,
Hogyha tisztán, híven
Egyedül csak téged
Szeret az én szívem,
És magát egészen
Tenéked átadja,
Mindeneknek Atyja!

Az egyház megszentelő ereje 3��
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Hétfő

titkok sáfárai
Úgy tekintsen minket az ember, mint Krisztus szolgáit és Isten tit-
kainak sáfárait. (1Kor 4,1)

azt is mondhatta volna pál apostol, hogy isten bölcsességének,
igazságának vagyunk a sáfárai. ez azonban részleges kifejezés lett
volna. ezért az apostol a Krisztusban nyert összes lelki javakat egy
szóba foglalja össze és „titkok”-nak nevezi. Mintha mondaná: lelki
sáfárok vagyunk, kiosztani isten kegyelmét, igazságát s mindazon
javakat, amelyeket egyenként felsorolni lehetetlen. röviden hát
isten titkainak nevezem. azért nevezem rejtett titkoknak, mert
csak hittel nyerhetők el.

Isten titkairól van szó. azaz olyan rejtett dolgokról, amelyeket
isten ad, s amelyek istenben vannak. Mert az ördögnek is meg-
vannak a maga titkai. Mint a Jelenések könyve mondja: „Az ő
homlokára egy név vala írva: Titok; a nagy Babilon.” azt állítja,
hogy az ő tanítása vezet az égbe, pedig tiszta halált és poklot rejt
mindazokra, akik hiszik. Mi azonban isten titkait szóljuk, mely-
ben élet és üdvösség van.

pál szerint tehát a Krisztus szolgája sáfár az isten titkaiban.
Tartsa és tartassa is magát annak. azaz ne hirdessen és nyújtson
isten népének semmi egyebet, csak azt, ami Krisztus és Krisztus-
ban van. prédikálja tehát a tiszta evangéliumot, a tiszta hitet, hogy
egyedül Krisztus a mi életünk, utunk, bölcsességünk, erőnk és üd-
vösségünk, s hogy magunkban csupa halál, tévelygés, balgaság,
erőtlenség, gyalázat és kárhozat van. aki mást prédikál, azt ne
tartsa senki Krisztus szolgájának, se isten javai sáfárának.

Alázd meg a kevélyeket,
Kik fennen hordván fejöket,
Csak a mulandót keresik,
És szent igédet megvetik.

3�� Szentháromság ünnepe utáni tizenkilencedik hét
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Kedd

Akiknek a világ mindenét köszöni.
…mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint semmi nélkül valók,
és mindennel bírók. (2Kor 6,10)

a keresztyén ember, miként a Krisztus, lelki dolgokban ura a vi-
lágnak. Mindenkinek tud segíteni, használni, és mindennél na-
gyobb dolgokat művel a földön. Mert isten is többre becsüli az
egész világnál. Érette ad a világnak is mindent, s tartja meg min-
denét. Úgyhogy ha keresztyének nem volnának a földön, nem vol-
na békessége se városnak, sem országnak. sőt, az ördög másnapra
minden földön valót elpusztítana. Hogy terem még gabona a me-
zőn, hogy van az embereknek tápláléka, egészsége, békessége, biz-
tonsága, az mind a keresztyéneknek köszönhető.

Bár szegény koldusok vagyunk, mégis sokakat gazdagítunk.
semmink sincs, mégis van mindenünk. amijük van a királyok-
nak, fejedelmeknek, uraknak, polgároknak, parasztoknak, mindaz
nem tulajdon szép szemükért van, hanem Krisztusért és az ő ke-
resztyéneiért.

övék az evangélium, a keresztség és az úrvacsora. ezekkel té-
rítik az embereket, veszik el az ördögtől, ragadják ki a pokolból,
halálból a lelkeket, s viszik az ég felé. ezekkel vigasztalják, erősítik
s tartják meg a keseredett, szorongatott lelkiismeretet. Keresztyéni
üdvösséges életre tanítanak, oktatnak és tanácsolnak minden ren-
dű-rangú embert.

olyan szolgálat ez, amelyet a világ valamennyi királya, császára,
hatalmasa, gazdagja, tudósa se tudna elvégezni, se megfizetni.
Mert melyik tudna közülük csak egyetlen, bűn terhétől keseredett
lelkiismeretet is megvigasztalni?!

Az egyház megszentelő ereje 3�9

Jézus, mi üdvösségünkre
Jövél ez árva földünkre,
S mennyei mester lettél.

Apostolidat Lelkeddel
Megáldottad, és népeddel
Fölötte nagy jót tettél.
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Szerda

Az igazi testvériség
Minden dolgotok szeretetben menjen végbe. (1Kor 16,14)

a legigazibb testvériség a szentek isteni, égi közössége. Mélyebb s
közelibb rokonság el sem képzelhető. Mert ez az egy keresztség,
egy Krisztus, egy úrvacsora, egy evangélium, egy hit, egy Lélek, egy
lelki test testvérsége, melyben egymásnak tagjai vagyunk.

Mit érek én ezzel a testvéri közösséggel – mondod –, hacsak
valami kimondott hasznát nem veszem? azt felelem, hogy csak
szolgáld a gyülekezetet az igazi szeretet módján, s jutalmát veszed
minden különös keresés nélkül is. Ha nem úgy van, az annak a
jele, hogy nem a szentek közösségében vagy. a szeretet ingyen
szolgál; azért isten is ingyen jutalmazza meg minden jóval.
istennek csak az van tetszésére, ami szeretetben történik, tehát a
testvériségnek is szeretetben kell gyökereznie. ami pedig szere-
tetben történik, azt az jellemzi, hogy nem a magáét vagy saját
hasznát keresi, hanem másokét, elsősorban a gyülekezetét.

Minél jobban benne élsz Krisztusban s az ő szentjeinek közös-
ségében, annál erősebb a bizodalmad, hogy Krisztus és a szentek
szeretnek, s veled vannak életben-halálban. De viszont vedd szí-
vedre te is minden egyes keresztyénben minden keresztyénnek és
az egész keresztyén gyülekezetnek minden baját. szereteted legyen
mindenkié, szívesen segíts mindenkin, ne gyűlölj senkit, érezz
együtt minden szenvedővel, s imádkozzál mindenekért. Mert ez a
helyes cselekedet!

3�� Szentháromság ünnepe utáni tizenkilencedik hét

Testvéreim, gyermekei
Az ég és föld Atyjának,
Ti boldog örökösei
A Jézus országának!

Titeket szívből kedvellek,
Meleg keblemre ölellek,
Tűröm, ha vétettetek,
S imádkozom értetek.
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Csütörtök

Az igazi egység
Egy a kenyér, egy test vagyunk sokan; mert mindnyájan az egy ke-
nyérből részesedünk. (1Kor 10,17)

a kenyér és bor szentségében a Krisztussal és minden szentekkel
való közösség és egy testté levés bizonyos jegyét vesszük.

a kenyér is sok összeőrölt gabonaszemből készül. a sok gabo-
natest egyetlen kenyér-testté lesz, melyben az egyes szemek elvesztik
a maguk testét és alkatát, s a közös kenyér-testet veszik magukra.
a szőlőszemek is elvesztik a maguk külön testét, s úgy válnak az
egy közös borital testévé. szakasztott így vagyunk mi is, ha helye-
sen élünk a szentséggel. Krisztus szeretetből felölti a mi alkatun-
kat, s hadakozik velünk a bűn, halál és minden gonosz ellen, mire
aztán szeretetben felgerjedve mi is felöltözzük őt, s az ő javainak
meg a mi nyomorúságunknak egyesüléséből megszületik az egy
sütet, egy kenyér, egy test, egy ital, s közös mindenünk. oh, micso-
da hatalmas szentség ez, melyben Krisztus és az egyház egy testté-
vérré egyesül. Viszont ugyanez a szeretet változtasson át minket is.
Vegyük magunkra minden keresztyén felebarátunk nyomorúsá-
gát, hogy viszont minden javunk az ő javukat is szolgálhassa. ez
az igazi egység és ez az úrvacsora szentségének valódi értelme.

Oh, én szerelmes Jézusom,
Édes megváltó Krisztusom,
Vedd fel kegyesen ügyemet,
Tedd magadévá szívemet.

Az egyház megszentelő ereje 3��
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Péntek

tudom, kiben hiszek!
Igen biztos nálunk a prófétai beszéd, amelyre jól teszitek, ha figyel-
meztek. (2Pt 1,19)

Megnyugtató ígéretünk és szilárd bizonyosságunk van afelől, hogy
amit mi, keresztyének hirdetünk, teszünk s szenvedünk, az
igazság, mert igazság Lelkéből való. Viszont mindaz, amit ez ellen
bárki tesz, mond, hirdet és kigondol, csak álnok hazugság lehet
isten előtt, ha még oly fennen hirdetett tiszta igazságnak s ma-
gasztos szentségnek látszik is, ha mégúgy hadakozik is mellette a
világ, ellenünk bőszült dühöngő káromlással. Mert amit mi taní-
tunk és teszünk, nem rajtunk áll – mi magunk egyáltalán nem
számítunk. Hanem az Úr Krisztus ügye ez, akitől van mindenünk,
s akiért prédikálunk, élünk, szenvedünk. Mivel pedig mindez
őérte van, a gondját is reá hagyjuk. övé a véghezvitel; lelket, bá-
torságot is ő ad, hogy ügye megállhasson. amit Krisztus az egy-
házzal cselekszik, az dönthetetlen színigazság!

Oh, tudom, tudom, kiben hiszek,
Nem, nem hagyom el hitemet.
Akármely terhet könnyen viszek,
Míg ez emeli lelkemet.
Szent vallás, te vagy legfőbb kincs,
Tenálad becsesebb jó nincs.

3�2 Szentháromság ünnepe utáni tizenkilencedik hét
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Szombat

egyenlőség
Isten előtt nincsen személyválogatás. (Róm 2,11)

ez az ige egyenlővé és eggyé tesz mindenkit. senki se dicsekedhe-
tik a másik rovására, mert isten se megvetni, sem elvetni nem akar
senkit. Hirdetjük hát mindeneknek, hogy a legnagyobb, a legerő-
sebb, a legbölcsebb és legszentebb semmivel sem különb a legki-
sebbnél, a leggyengébbnél, a legegyszerűbbnél és legmegvetettebb-
nél. Ugyanannak a közösségnek vagyunk egységbe olvasztott
részei. senkinek sincs különleges kiváltsága se a szenvedésre, se a
szeretetre, se a dicsőségre. Lehet valaki akármilyen rendű-rangú,
különbözhetik másoktól a világ szemében, a fontos csak az, hogy
van-e hite. Mert a teremtés rendje szerint a földi élet külsejére
nézve igenis kell lenni különbségnek és sokféleségnek.

De senki se mondhatja, hogy aki ezt vagy azt teszi, az üdvözül.
Krisztus országa az igével azért foglal mindenkit egyenlő egység-
be, hogy ne az üdvözüljön, aki így vagy úgy él, ezt vagy azt teszi,
hanem aki hisz.

aki hisz – legyen zsidó, pogány, úr, szolga, nő avagy férfi –
egyenlőképpen Krisztus országának bűntől, haláltól üdvösségre
megváltott gyermeke.

Felebarátom is
Jézusnak megváltottja,
Ki ártatlan vérét
Mindnyájunkért ontotta:
S ha a szeretetben
Követője leszek,
Jutalmat és áldást
Tőle csak úgy veszek.

Az egyház megszentelő ereje 3�3
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szenthároMság ünnepe utáni huszAdik hét

Az igAzi istentisztelet
Vasárnap

ef �,��–2�

Hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent, a mi Urunk Jézus
Krisztusnak Atyját. (Róm 15,6)

az egyetlen, amit istennek adhatunk, a hálaadó dicséret. ez egy-
úttal az egyedül helyes istentisztelet is, mint maga mondja.

De hogyan dicsőíthetnénk istent helyes istentiszteletben, ha őt
nem szeretnénk, s javait nem élveznénk? Viszont hogyan szeret-
hetnénk, ha nem ismernénk őt magát és javait? De hogyan ismer-
hetnénk meg istent, ha nem prédikálnának róla, s az evangéliumot
véka alatt tartanák? Mert ahol nincs evangélium, ott lehetetlen az
istent megismerni. Ugyanígy lehetetlen ott az istent szeretni is,
dicsőíteni is. Lehetetlen tehát istentiszteletet tartani is.

pál apostol azt mondja, hogy ez az istentisztelet egy szívvel és
egy szájjal történjék. ez pedig akkor lesz meg, ha egy értelemben
vagyunk, s elismerjük, hogy valamennyien egyenlők vagyunk, a
Krisztusban azonos javakat nyerünk, és senki sem tolja magát rá-
tarti gőggel a másik fölé.

Dicséret, dicsőség
A menny és föld Istenének,
Örökkön-örökké
Zengjen néki hálaének;
Ki egyedül Úr a világon,
Felül van minden változáson,
Fejünkre áldás tőle szálljon!

3�� Szentháromság ünnepe utáni huszadik hét
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Hétfő

Az istentisztelet
…mert nagy csoportban vonultam ezelőtt, és ujjongó örömmel és
hálaadással vezettem őket, az ünneplő sokaságot, az Isten házáig.
(Zsolt 42,5)

ennek a „csoport”-nak alkalmas helyre, napra, órára van szüksé-
ge. Bölcsen rendelkezett tehát az isten, mikor a szentségeket a
gyülekezetre bízta, hogy vételükre egy bizonyos helyen gyülekez-
zünk össze imádkozó hálaadással.

ennek pedig az a haszna, hogy imádságunk sokkal erősebb,
mint egyébként. Bár mindenütt, mindenkor lehet, s kell is imád-
kozni, de az imádság soha sehol sem oly hathatós és erős, mint
mikor az egész gyülekezet egy akarattal együtt imádkozik.

Mi, keresztyének azért jövünk tehát össze egy bizonyos helyen
és időben, hogy ott eggyé válva foglalkozzunk isten dolgaival,
magunk s mások szükségét közös imádságban vigyük isten elé,
jótéteményeiért is együtt adjunk hálát. Tudjuk, hogy ez a helyes is-
tentisztelet, melyen teljes jó tetszésével isten is jelen van.

ezért mindaz, ami az ilyen gyülekezetben történik, csupa szent
isteni cselekedet, igazi istentisztelet, amely istent szolgál, és em-
bert segít.

Örül mi szívünk,
Mikor ezt halljuk:
A templomba megyünk,
Hol Úristennek
Szent igéjét halljuk.

Az igazi istentisztelet 3��
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Kedd

A gyülekezet könyörgése
Intelek azért mindenekelőtt, hogy tartassanak könyörgések, imád-
ságok, esedezések, hálaadások minden emberért. (1Tim 2,1)

a gyülekezet közös imádsága mindennél drágább, mindennél erő-
sebb. ezért is gyülekezünk össze. a templomot is azért nevezzük
imádság házának, mert ott a gyülekezetben elővesszük, isten elé
visszük a magunk és mások szükségét, s egy akarattal kegyelemért
folyamodunk. ennek azonban szívbeli megindultsággal és komo-
lyan kell történnie. Úgy, hogy felebarátaink nyomorúságát szí-
vünkre vegyük, és valóságos együttérzéssel, igazi hittel, bizoda-
lommal esedezzünk érettük.

adná isten, hogy minden gyülekezet így imádkoznék! Hogy az
egész nép együttes, komoly szívbéli kiáltása juthatna istenhez!
Mennyi mérhetetlen erény és segedelem származnék az ilyen
imádságból! Milyen félelmetes ellenállás volna ez minden gonosz
léleknek! s milyen hathatós eszköz kegyesek megtartására, bű-
nösök térítésére!

Mert nem a hely meg az épület, nem a gyönyörű falak, tornyok
és harangok a fontosak, hanem egyedül az az ellenállhatatlan
imádság, melyet a gyülekezet istenhez küld.

Áldd meg, Úristen,
A te népedet,
Kik téged szeretnek,
Tartsd meg közöttünk
A gyülekezetet.
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Szerda

A káté
Legyen gondod a felolvasásra, az intésre és a tanításra. (1Tim 4,13)

Tanácsolom, hogy ne vitázzunk mindenféle titokzatos és elrejtett
dolgon, hanem maradjunk meg egyszerűen isten igéjében, kivált
a kátéban, mert ez az egész keresztyénség igazi rövid velejét és a
legfőbb hittételeket foglalja össze. Hiszen a tízparancsolatot maga
isten adta, a miatyánkra maga Krisztus tanított meg, s a hiszek-
egyet a szentlélek fogta össze helyes rövidséggel. az ember azon-
ban megveti, mint hitvány csekélységet, mivelhogy gyerekeknek
kell azt naponta felmondani.

pedig a káté igazi laikus-biblia. Benne van a keresztyénség egész
lényege, amelyet minden keresztyénnek feltétlenül tudnia kell az
üdvösségre.

a káté a legtökéletesebb tanítás. ne is hagyjunk fel vele, hanem
prédikáljuk mindenkor. a gyülekezeti nyilvános prédikáció is
mind ehhez igazodjék, s reá vonatkozzék. szinte azt szeretném,
ha naponként ezt prédikálnák – egyszerűen felolvasnák.

Jövel, Szentlélek Isten,
Tarts meg minket igédben;
Ne legyünk sötétségben,
Maradjunk igaz hitben.
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Csütörtök

Minden kész!
És elküldé szolgáját a vacsora idején, hogy megmondja a hivatalo-
saknak: Jertek el, mert immár minden kész. (Lk 14,17)

Ha úgy éreznéd, hogy nincs szükséged úrvacsorára, maga az,
hogy hidegnek és kedvetlennek érzed magadat a szentségre –
eléggé mutatja, mennyire szükséged van rá. Mert mi más ez, mint
kedvetlenség a hitre, hálaadásra, drága üdvözítőd jótéteményeiről
való megemlékezésre, aki pedig bűntől, haláltól, ördögtől meg-
váltva megigazított, megelevenített s üdvözített?

De hát mivel akarod magad a kedvetlenségnek e megfagyott ál-
lapotából felmelegíteni? Mivel akarod hitedet felébreszteni? Mivel
akarod magadat hálára indítani? ölbe tett kézzel várod, míg ma-
gától meglesz, vagy az ördög megadja? abból sohase lesz semmi.
Éppen az úrvacsora való arra, hogy felgerjesszen. Tűz az, amely
egyedül tudja szívedet lángra lobbantani. a kegyelem oltáránál
kell meggondolnod nyomorúságodat, hallanod üdvözítőd jó vol-
tát, s nyerned újjászülő hitet.

Gerjessz igaz buzgóságot
És bűnbánatot bennem,
Hogy érezhessem jóságod
E drága eledelben,
És meghalván óemberem,
Újjászüljön a kegyelem
Én egész életemben.
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Péntek

áldozat
Isten előtt kedves áldozat: a törödelmes lélek. (Zsolt 51,19)

Milyen kedves ígéret az – ha hinni tudjuk –, hogy a mi nyomorú-
ságunk isten előtt kedves áldozat. istennek tetszik az, ha mi igé-
jéért szorongattatást szenvedünk. ez a legfőbb áldozat.

De itt nem hálaáldozatról van szó, hanem arról, hogy a törede-
lem a legnagyobb áldozat, mert megöldökli az óembert. amikor
prédikálok, az Úristen dicséretére teszem – reggeli és estvéli áldo-
zatul. Mert szereti az isten, ha róla prédikálnak. Fő-fő áldozat ez
is. Hiszen aki helyesen prédikál, istent dicséri. akit pedig ezen
felül börtönbe is vetnek, az elvégezte a másik áldozatot is. nyo-
morúságunk és szenvedésünk tehát tetszik istennek, s egyenlőnek
veszi ezer áldozattal. a töredelmes lélek nagyobb áldozat, mint az
egész levitái szolgálat. igen, ha valaki hiszi!

Él Isten az égben!
Légy jó reménységben,
Meggyötört szívem!
Bár zápor módjára
Hull könnyeid árja,
Véd, áld ő híven.
Meglássad, könnyhullásod
Összeszedi tömlőjében –
Él Isten az égben!

Az igazi istentisztelet 3�9
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Szombat

Adakozás
A szentek szükségeire adakozók legyetek; a vendégszeretetet gyako-
roljátok. (Róm 12,13)

Mi éppen fordítva cselekszünk! napról napra azt kívánjuk, hogy
a szentek segítsenek szükségünkben, holott pál apostol arra buz-
dít, hogy mi segítsük a szenteket szükségükben.

az apostol azért említi a szentek szükségét, hogy annál jobban
felgerjessze a keresztyének adakozó készségét. Megmutatja az igazi
szenteket, akik szükségben nyomorognak. szegény, elhagyott,
éhező, mezítelen, fogoly, megöldökölt emberek, akik mindenek
segítségére rászorulnak, mert magukon segíteni nem tudnak.
azonfelül a világ istentelen gonosztevőnek tartja őket, akik min-
den bajukat megérdemlik. Krisztus Urunk is ilyen szentekre
mondja majd az ítéletnapon: „…amennyiben megcselekedtétek
eggyel ez én legkisebb atyámfiai közül, énvelem cselekedtétek meg.”
akkor a „nagy” szentek szégyenkezve állnak majd meg ezek előtt
a szentek előtt, akiket életükben lenéztek.

„A vendégszeretetet gyakoroljátok!” a szentek szükségeit tehát
nemcsak szóval kell felvenni, hanem tettel is. Vendégszeretetünk-
be kell őket fogadnunk, ha rászorulnak. ebben benne van minden
egyéb testi szükséglet is: az éhezők táplálása, a szomjúhozók
megenyhítése, a mezítelenek felruházása.

E világi jókban
Akinek van bősége,
S nem könyörül azon,
Kinek nagy a szüksége,
Az rosszakarója
Felebarátjának
S megrontója az Úr
Szent akaratjának.
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A hArcoló egyház
Vasárnap

ef �,��–��

Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas ere-
jében. (Ef 6,10)

az apostol igazi hadvezérként harci beszédben inti csatasorba
állított népét, hogy álljon meg vitézül, s hősi elszántsággal véde-
kezzék. a keresztyéneknek szóló harci beszéd ez, arról, hogy kik
a Krisztusban megkeresztelkedtek, s hozzá ragaszkodni akarnak,
azok szüntelenül fegyverben álló harcosok. Mert a keresztyénség
nem henyélés, sem pedig a biztonságos béke állapota, hanem
állandó vitézkedő hadviselés.

Mindez egyúttal buzdító hadiszemle is: zászlóm seregéhez tar-
toztok; rajta hát, fel a küzdelemre, mert közel az ellenség. ne fél-
jetek, baj nem érhet. Vezérünk a seregek nagyhatalmú, sárkány-
győző Ura, ki velünk, értünk hadakozik, úgyhogy az ördög vala-
mennyi hadával együtt is elbukik és megfutamodik. Mert isten
igéje megmarad örökké. Támadás érheti; az is lehet, hogy az egy-
háznak nem lesz nyugta ellenségeitől; el is hullhatnak néhányan,
kik szívükből az igét kilopni engedik – az ige azonban megmarad
örökké.

Nem jött el még ideje
Sion győzelmének;
Még nem zeng az ajkakon
Diadalmi ének;
Még a sáncon dolgozunk,
Küzdve ellenséggel,
S nyert csatánknak öröme
Harci zajban vész el.
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Hétfő

A nagy viaskodás
És lőn az égben viaskodás: Mihály és az ő angyalai viaskodnak vala
a sárkánnyal; és a sárkány is viaskodik vala és az ő angyalai. (Jel 12,7)

Ugyanennek a harcnak kell végbemennie e földön a látható egy-
házban is. ezt a harcot nem az angyalok vívják, hanem a keresz-
tyének, akik hitükkel Krisztus országának polgárai.

Harcolnak pedig az ördöggel, aki a világot elhiteti. nincs a föl-
dön más harc, csak ez az egy. e harc fegyvere nem páncél, kard,
dárda, puska vagy testi erő, hanem az ige egyedül. ahogy olvassuk
is: „És ők legyőzték azt az ő bizonyságtételük beszédével.” e bi-
zonyságtétellel, vagyis az ige hirdetésével és megvallásával verik le
az ördögöt, mikor közéjük akar lopakodni, hogy kibuktassa őket
üdvösségükből: itt a hitből, ott a szemtől szemben való látásból.

Minket kísértetbe ne vigy;
A Sátán gonosz és irigy,
Tőrébe csal, de adj erőt,
Hogy bátran visszaverjük őt.
Fegyvert kezünkbe Lelked ád,
S nyerünk győzelmi koronát.
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Kedd

harcra isten dicsőségéért!
Felelének azért a zsidók, és mondának néki: Nem jól mondjuk-é mi,
hogy te samaritánus vagy és ördög van benned? Felele Jézus: Nincs
én bennem ördög, hanem tisztelem az én Atyámat, és ti gyaláztok
engem. (Jn 8,48–49)

Íme, Krisztus a maga életét nem bánja: tűri a gyalázatot és hallgat,
de a tanítást megvédelmezi. Mert a tanítás nem a miénk, hanem
istené: azt nem érheti semmi kár. itt megszűnik a türelem, minde-
nünket latba kell vetnünk, mindent el kell szenvednünk, csakhogy
isten igéjének dicsősége kárt ne szenvedjen. Mert ha mi elveszünk,
az nem nagy kár, de ha isten igéje elhallgatna, azzal megkárosíta-
nánk istent is, meg az egész világot is.

Így cselekedjünk hát. Ha az életünket bántják, tűrjük el, s fi-
zessünk a gyűlöletért szeretettel, a gonoszért jóval. De ha a tanhoz
nyúlnak, azaz isten dicsőségét támadják, akkor vége a szeretetnek
és türelemnek, akkor nem szabad hallgatni, hanem azt kell mon-
danunk: Tisztelem az én atyámat, ti pedig gyaláztok engem. De
én nem törődöm azzal, hogy gyaláztok, mert magam sem keresem
a magam dicsőségét. Van, aki keresi és megítéli: az atya, aki szá-
mon kéri majd tőletek, megítél és megbüntet. nemcsak a maga
dicsőségét keresi, hanem az enyémet is; mivelhogy én az ő dicső-
ségét keresem.

Íme, ez a mi vigasztalásunk. Ha az egész világ gyaláz is, bizo-
nyosak lehetünk, hogy isten számon kéri a mi dicsőségünket, s
megbünteti, megítéli, megbosszulja érte ellenségeinket. Boldog,
aki ezt hittel ki tudja várni!

A te nevedért világgal együtt
Kerget a Sátán, íme, mindenütt;
Nincs maradásunk e földön nekünk,
Ha te meg nem szánsz, kegyes Istenünk.
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Szerda

Az igazság fontosabb az egységnél
Mert semmit sem cselekedhetünk az igazság ellen, hanem csak az
igazságért. (2Kor 13,8)

a mi kincsünk akkora, hogy ésszel fel sem érhetjük. Hiszen ezért
kell érte kemény harcban állnunk. nem mondhatjuk tehát leki-
csinylő hangon, mint ahogy a világ s némely balga lélek teszi, hogy
nem kell a tantételeket olyan szigorúan venni, s miattuk a keresz-
tyén szeretetet veszélyeztetni. Ha kisebb dolgokban – mondják –
tévelyeg is valaki, de egyébként nagyjából egyetért velünk, hát en-
gedjük, s hunyjunk szemet a keresztyén testvéri egység kedvéért.

nekünk nem kell az olyan béke és egység, amelyért isten igéjét
kellene elveszítenünk. Hiszen ezzel az örök életet is, és mindent
elveszítenénk. ebben nem lehet engedni, sem a szeretet kedvéért
megalkudni, hanem engedjen mindenki az igének – akár barát,
akár ellenség. Mert nem külső, világi egységre kaptuk az igét, ha-
nem örök életre. Majd teremt az ige egységet; ige nélkül pedig
úgysincs egység. ne ajánlgasson hát nekünk senki olyan szeretetet,
amelynek az ige vagy a hit volna az ára. Mert nem a szeretet, ha-
nem az ige hoz örök életet, kegyelmet s minden mennyei kincset.

Az ige kőszálként megáll,
Megszégyenül, ki bántja;
Velünk az Úr táborba száll,
Szentlelkét ránk bocsátja.
Kincsünk, életünk,
Nőnk és gyermekünk
Mind elvehetik,
Mit ér az őnekik!
Mienk a menny örökre.
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Csütörtök

A hit fegyvere
Vegyétek fel a Léleknek kardját, mely az Isten beszéde. (Ef 6,17)

a keresztyénségnek is vitézekre van szüksége, akik az ellenséget le
tudják verni, s az ördögöt lefegyverezve meg tudják szégyeníteni.
ehhez azonban erős harcosok kellenek, akik az igét jól értik, bír-
ják, annak hamis értelmezését meg tudják cáfolni, s az ellenséget
saját fegyverével megverni. Mivel pedig mindenki nem lehet al-
kalmas az ige védelmezésére, szükség van igehirdetőkre és taní-
tókra, akik naponként tanulmányozzák az írást, azzal járnak, és
másokért is hadakoznak. De minden keresztyén is fegyverezze fel
magát. Hit- és tanbeli bizonyosságát alapozza meg úgy az isten
igéjéből, hogy ellenállhasson az ördögnek, s tudjon védekezni, mi-
kor valaki el akarja téríteni. Így segítsen egyháza tanítását megvé-
delmezni és megtartani.

Krisztus, ki urak Ura vagy,
Vesztünkre jutnunk, oh, ne hagyj!
Védd hatalmaddal népedet,
Hogy dicsérhessük nagy neved!
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Péntek

A szenvedő egyház
Az ördögnek álljatok ellen, erősek lévén a hitben, tudva, hogy a vi-
lágban levő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be.
(1Pt 5,9)

péter apostol a szenvedő keresztyéneket azzal vigasztalja, hogy
nem ők az elsők vagy egyetlenek, akiknek megpróbáltatás jutott
osztályrészül. ne gondolják, hogy szenvedésük valami rendkívüli,
ritka és hallatlan kereszt, amelyet csakis ők hordoznak. Tudják
meg, hogy atyafiságuk, a minden időben és mindenütt szétszórt
többi keresztyén is, míg e földön él, ugyanazt szenvedi az ördögtől.
Mert felette enyhítő vigasztalás az, mikor a szenvedő látja és tudja,
hogy nem egyedül, hanem közösségben szenved.

ne tartsa hát senki a maga szorongató nyomorúságát oly retten-
tő súlyosnak, mintha az mással meg sem eshetnék. Lehet, hogy
veled először esik, de nézz csak körül, s láthatod, hogy a keresz-
tyének egész gyülekezete kezdettől fogva mindmáig az ördög vessző-
futtatását szenvedi. szüntelenül csépeli, rostálja őket az ördög,
mint a búzát.

Mert ahol isten igéjével és a hittel egyházat gyűjt, ott az ördög
sem nyughatik. s ha nem tudja eretnekséggel romlásba dönteni a
gyülekezetet, zúdít reá dühöngő üldözést, amelyben mindenünket
kockára kell vetnünk.

Magas egekben lakozó Felség,
Tekints le hozzánk, kegyes Istenség,
Lásd, mely igen nagy, Uram, ez ínség,
Melyben nyomorog a keresztyénség.
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Szombat

fegyverkezzetek!
… fölvévén a hitnek pajzsát, … az üdvösség sisakját … és a Lélek-
nek kardját. (Ef 6,16–17)

Fegyvert kell ragadnunk. ehhez mindenek előtt jó erős pajzsra
van szükségünk. e pajzs pedig a hit, amely Krisztus igéjét megra-
gadva s maga elé tartva így szól az ördögnek: Ha én bűnös vagyok
is, ha rosszul éltem, és keveset tettem is, az én Krisztusom szent és
tiszta. Márpedig őt az atya értem adta ajándékul halálra, hogy
szentségével és igazságával az én tulajdonom legyen. Krisztust
pedig békén kell hagynod, és nem vádolhatod.

„És a Léleknek kardját, mely az Isten beszéde.”
ez a végső, de legerősebb és igazi harci fegyver, mellyel az ör-

dögöt diadalmasan leverhetjük. Mert az még nem elég, hogy meg
tudunk állni az ellenség előtt, s veretlenül visszavetjük, ha támad.
ez csak védekezés. Támadni is kell. üldözni az ellenséget, és fut-
tában leverni. nekünk sem elég hát, hogy hitünk pajzsával, re-
ménységünk sisakjával csupán védekezzünk az ördög ellen, hanem
kardot rántva utána kell iramodni, megfutamítani, s így venni
győzelmet. ez a kard isten igéje. Mert nem földi acél, hanem lelki
kard az, amivel az ördög legyőzhető.

Cselekedjél így, s kelj fel, Úristen,
Hatalmaskodjál ellenséginken,
Tudja meg azt itt e földön minden,
Hogy egyedül vagy áldandó Isten.
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A győzedelMes egyház
Vasárnap

fil �,3–��

Meg lévén győződve arról, hogy aki elkezdette bennetek a jó dolgot,
elvégzi a Krisztus Jézusnak napjáig. (Fil 1,6)

ilyen a keresztyén szív! Boldog örömmel istennek ad hálát azért,
hogy mások is az evangélium közösségébe jutnak. Jóreménység-
ben van azok felől, akikben elkezdődött a hit. üdvösségük ügyét
magáévá teszi. a magáénak sem örül jobban, és nem győz érte
hálát adni az istennek. szüntelenül azért könyörög, hogy hadd
lásson magával együtt minél többeket eljutni az evangélium kö-
zösségére, abban megmaradni, e hitben s reménységben tántorít-
hatatlanul járni ama boldog napig, mikor Jézus Krisztus kipótolja
és tökéletessé teszi minden fogyatékos hiányunkat.

Így önti ki a kegyes apostol szívének, lelkének hitbeli gyümöl-
cseit. Ég az örömtől, mikor látja, hogy az evangéliumot egyre szé-
lesebb körben ismerik meg, fogadják be. szíve színig szeretettel
egyháza iránt, s embertársainak nem tud istentől felségesebbet kí-
vánni, mint azt, hogy abban azok is részesedjenek, és megmarad-
janak. ilyen drága kincsnek érzi, hogy az ember bírhatja és meg-
tarthatja isten igéjét.

Éreztesd ellenségeiddel,
Kik nem ismernek téged,
Hogy nekik is kegyelmeddel
Ajánlasz üdvösséget.
Térítsd meg őket, hogy velünk,
Kik téged híven tisztelünk,
Csak tebenned bízzanak.

39� Szentháromság ünnepe utáni huszonkettedik hét
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Hétfő

krisztus ereje
… míglen felruháztattok mennyei erővel. (Lk 24,49)

Mi, kik az evangéliumot valljuk, hirdetjük, s érte a világtól üldö-
zést szenvedünk, tudjuk, hogy Krisztusban, a mi hű Tanácsosunk-
ban kell bíznunk, s erejére támaszkodnunk. s mert ezt tesszük,
meg is tapasztaljuk, hogy Krisztus az igazi Győző, ki az ördög
hadát könnyedén, kardcsapás nélkül, csupán ajka leheletével győzi
le. Hatalmát nemcsak ellenségein mutatja meg, hanem rajtunk is
naponként, mikor arra képesít, hogy az ördögöt, azaz a bűnt és
halált szívünkben naponként megöljük. Hogyan s mivel? az igé-
vel, melyet szívünkbe ád.

a harc menete az, hogy Krisztus kiküldi az evangéliumot, és
nem engedi üresen visszatérni. elvégzi, hogy igéje sokakat meg-
nyerjen és országa növekedjék. szent háború ez, igazi keresztes
hadjárat. Mert ezzel hódít el az ördögtől, s visz tulajdon országába
sokakat. csak nagy erejű hős tehet ilyet.

a 149. zsoltár azt írja, hogy a szentek is kétélű fegyvert ragad-
nak kezükbe. nem e világ testi fegyverét, hanem Krisztus ajakának
lelki kardját. ezt a kardot forgatják, s vele pogányokat, népeket,
királyokat győznek le minden bölcsességükkel, szentségükkel
egyetemben, s foglyul ejtve Krisztusnak vetik alá őket.

Íme, mily nagy a dicsősége isten szent harcosainak!

Erre segélj, mi Krisztusunk,
Mivel mi csak benned bízunk.
Segélj szent neved által;
S mi, hű nyájad akkor neked
Vígan mondunk dicséretet
Örök háladással.

A győzedelmes egyház 399
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Kedd

rejtett dicsőség
Bizony te elrejtőzködő Isten vagy. (Ézs 45,15)

a prófétának igaza van. Mert isten valóban elrejti mindenhatósá-
gát, bölcsességét, erejét, s olyannak láttatja magát, mintha nem
tehetne, nem tudna, nem értene vagy nem akarna semmit. Most
elnézi, hogy ellenségeink úgy bánjanak az igével, a szentségekkel
és a keresztyénekkel, ahogy éppen akarnak. Kéreti magát, és hall-
gat, mintha nagyon el volna foglalva, vagy aludnék, és nem halla-
ná. egyszer azonban megmutatja majd mindenható erejét és
nagyságát.

Addig a keresztyéneknek, kik nevére kereszteltettek, csendben
kell maradniok, s türelmesen el kell szenvedniük, hogy az ellenség
lábbal tapodja őket. Most, a hit birodalmában isten kicsi akar len-
ni, de egykor, a látás birodalmában, nagy lesz majd. akkor meg-
mutatja, hogy jól látta népe nyomorúságát, s jól hallotta kiáltását.
Hajlandósága, akarata is volt a segítésre s elég ereje is, hogy csak-
ugyan segítsen. Most elrejti jóakaratát és erejét, de mikor majd
megjelenik, akkor nyilvánvalóvá teszi akaratát és erejét. Most is
tud segíteni és menteni, mert megvan hozzá az ereje. nem az aka-
raton múlik, hogy megtegye, hanem mindezt az igébe takarta,
hogy ne láthassuk, hanem csak az igével ragadhassuk meg. eljö-
vetelének napján azonban elvonja a leplet, s megjelenik hatalmas
istenként. akkor eleget tesz majd a nevének, hogy mindenki meg-
lássa: hatalmas Úristen ő!

��� Szentháromság ünnepe utáni huszonkettedik hét

Hullámok ha rémítenek
Mérhetetlen víz felett,
S a habok közt szíved remeg,
Hogy sírod is ott leled;

Ha aludni látod őt,
Ki reményed és erőd:
Sion, soha se feledd el,
Ő megvívhat tengerekkel.
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Szerda

harc után győzelem
Monda az Úr az én Uramnak: Ülj az én jobbomon, amíg ellensége-
idet zsámolyul vetem a te lábaid alá. (Zsolt 110,1)

a próféta úgy jellemzi Krisztus országát, hogy az szüntelen had-
ban áll. Mert hiszen azt mondja: „amíg ellenségeidet zsámolyul ve-
tem a te lábaid alá.” Lehet, hogy ez nekünk nem tetszik. Mi úgy
gondolkodunk, hogy ilyen királynak nem kellene annyi ellenséget
megtűrnie, hanem egyetlen szempillantásban el kellene bánnia
velük. – Meg is teszi majd, de idejében. amíg élünk, szüntelen a
harc. emberi okoskodás, tulajdon testünk, halál, ördög és min-
denféle romlás üldöz szorongató rettentéssel. azért, aki keresztyén
akar lenni, jól gondolja meg, és legyen tisztában azzal, hogy mire
vállalkozik.

Harc nélkül nem lehetsz a Krisztus híve. azért mikor fenekedik
és dühöng az ellenség, azt mondom: így van ez jól. Mert olyan Ki-
rályunk van, akit örökösen támad a világ, ördög, bűn és halál. Le-
hetetlen, hogy Krisztusnak ellensége ne legyen. országa a harc
országa. a másik életben majd békességünk lesz, itt azonban harc
a sorsunk.

Izrael még nem juta
A szép Kánaánba,
Őt a puszta tájakon
Sok csalódás várja:
Ide-oda megy, vonul,
Háborogva fárad,
Egyik ellenség után
Rá a másik támad.

A győzedelmes egyház ���
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Csütörtök

csodálatos krisztus
És hívják nevét: csodálatosnak. (Ézs 9,6)

Krisztusnak azért csodálatos a neve, mert csodálatos ő maga. Hi-
szen mindazt, amit a keresztyén egyházban művel, eltakarja a sze-
münk, eszünk elől, és azt az ő igéjébe rejti bele. Megigazulás,
szentség, erő, élet, üdvösség s minden, amit az egyház Krisztusban
bír, megfoghatatlan az ész számára, és el van rejtve a világ elől.
Éppen ezért elhibázott dolog az egyházat az értelem törvényei
vagy a külső látszat szerint ítélni meg. Ha ezt teszed, nem látsz
egyebet bűnös, fogyatékos, gyenge, megkeseredett, nyomorult,
hajszolt s üldözött embereknél. akkor ítéled meg helyesen a ke-
resztyéneket, ha arra nézel, hogy meg vannak keresztelve, Krisz-
tusban hisznek, hitüket igazi gyümölcsök igazolják, keresztjüket
türelemmel és reménységben hordozzák. ez a keresztyén egyház
igazi ismertető jele.

a keresztyén egyház igaz és szent. a látszat azonban mást mu-
tat. az ember csupa bűnt lát és halált, s alig hall egyebet e világ ör-
dögének káromlásainál. ennek pedig az az oka, hogy az igazság
nem bennünk van, hanem Krisztusnál és a belé vetett hitben.
Hogy a keresztyén egyház és minden keresztyén bűnvalló szóval
szüntelenül ezt mondja: tudom, hogy bűnös vagyok és tisztátalan;
ülök nehéz rabságban, halálban és gyalázatban; nem is érzek ma-
gamban mást, csak merő bűnt. Mégis megigazult vagyok és szent;
nem önmagamban, hanem Krisztus Jézusban, „ki lőn nékünk Is-
tentől bölcsességül, igazságul, szentségül és váltságul”.

Mily csodálatos a te neved nekünk;
Oh, felséges Úr, mi kegyes Istenünk,
Dicsőséged felhat a nagy égre,
S teljes vele a föld kereksége.

��2 Szentháromság ünnepe utáni huszonkettedik hét

Jer orvendjunk 01:Elrendezés 1  2011.03.10.  13:05  Oldal 402



Péntek

vége lesz!
Az Úr az én életemnek erőssége: kitől remegjek? (Zsolt 27,1)

a szorongattatásban is van ugyan békességünk, de az Úr azt úgy
adja, hogy hegyen-völgyön, nappalon s éjszakán vezet át. nem
kell mindig hegyre hágnunk, s nincs mindig éjszaka, de viszont
nincs mindig nappal sem, s nem mehetünk mindig kényelmes
völgyeken, hanem egymást váltja a hegy meg a völgy, a nappal és
az éjszaka. Így kormányozza az Úr a keresztyén egyházat, ahogy
a szentírás történeteiben látjuk.

Már most az a mi életünk ereje, hogy a mi Urunk olyan Tanács-
adó és Vigasztaló, akinek igéje nemcsak szó, hanem segítség is a
szenvedésben. Mikor megpróbáltatások közé jutunk, igéje hűséges
tanácsával erősít, hogy gyengeségünkben össze ne roskadjunk,
hanem megállhassunk. De mikor eljön az ideje, s már eleget szen-
vedtünk, lehajol hozzánk erejével, hogy győzelmesen általmen-
jünk. Mindegyikre szükségünk van. a tanácsra is, hogy a szenve-
désben vigasztalást vegyünk, és talpra álljunk, de az erőre is, hogy
általmenjünk. Minden zsoltár szenvedőknek való erő, amely meg-
próbáltatásban és szenvedésben vigasztal, hogy össze ne roppan-
junk, hanem reménységünk legyen türelemben. Így vezeti az Úr
az egész keresztyénséget. ez az ő országlása. aki ezt nem tudja,
nem ismeri a Krisztus királyságát.

Maradj velünk, mi Krisztusunk,
Mert már este felé vagyunk;
Szent igéd világoskodjék,
Mi szívünkben munkálkodjék.

A győzedelmes egyház ��3
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Szombat

A harc vége
Váltságot küldött az ő népének. (Zsolt 111,9)

aki bennem hitt, miattam szenvedett, s hitben halt meg, annak
nincs oka a félelemre. azok rettegjenek, akik nem hittek. Ti azon-
ban maradjatok nyugodtan, mert így kell lennie. Ha egyszer a vi-
lágnak össze kell omolnia, előbb recsegnie is kell. Különben nem
dőlhetne össze ekkora épület. a beteg is, mikor a halál leteríti, ví-
vódik és hétrét görnyed; szeme kifordul, szája elferdül, arca elsá-
pad – egészen eltorzul. ez történik a világgal is.

Mondom tehát, hogy ne féljetek, hanem emeljétek fel fejeteket
szívbéli örömmel, mert közel immár a váltságotok.

Így beszél az Úr a kegyesekkel. Mert ezek is megrémülnek, mi-
kor a nap és a hold elváltozik, az ég meg tűzbe borul. Mert a szen-
tek is gyengék. Még péter és pál apostol is megrémülne, ha látná.
De legyetek nyugodtan – mondja az Úr. irtózatos és rettentő lát-
vány lesz, de csak az ördögnek és hitetlen hadának. Nektek üdvös-
séget és boldog megváltást hoz. elérkezik, amiért annyit imádkoz-
tatok szívbéli vágyakozással: itt van országom, s ti egészen meg-
tisztultok minden bűntől, s megszabadultok minden gonosztól.

Oh, Jézus, ama nagy napon
Takarj be szent kezeddel.
Én sorsomat reád hagyom,
Büntetésem engedd el.
Hozzád buzgón esedezem:
Élet könyvébe írd nevem,
Moss tisztára véreddel.

��� Szentháromság ünnepe utáni huszonkettedik hét

Jer orvendjunk 01:Elrendezés 1  2011.03.10.  13:05  Oldal 404
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hAzánk A Menny!
Vasárnap

fil 3,��–2�

A mi országunk a mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus
Krisztust is várjuk. (Fil 3,20)

Mi, akik Krisztusra keresztelkedtünk meg, és hiszünk, reménysé-
günket nem e földi élet ideig való igazságába vetjük. nekünk olyan
igazságunk van, amely a hittel Krisztuson csüng a mennyben.
egyedül reá támaszkodik, s mindig arra törekszik, hogy örökké
benne maradhasson, aki eljövetelével e földi életnek egykor véget
vet, testünket, életünket elváltoztatja, hogy egészen új, tiszta, szent
s az ő dicsőséges testéhez hasonló legyen.

ezért nem is vagyunk mi már a föld polgárai, mert minden
megkeresztelt keresztyén a mennyország született polgára. Úgy
viselkedjünk hát, mint akik oda tartoznak, a mennyben vannak
otthon, s már most azzal vigasztaljuk magunkat, hogy isten egykor
bevisz bennünket. addig pedig várjuk a mi üdvözítőnket, aki
nekünk az égből örök életet, igazságot és dicsőséget hoz.

Oh, igazak dicső reménye,
Örök győzelmi korona!
Ragyogj felém e földi éjbe,
Dicsőült lelkek fényhona!
Minden vágyam odasiet,
Uram, ne hagyd gyarló híved!

Hazánk a menny! ���
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Hétfő

Újjá tesz mindent
Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. (2Kor 5,17)

a keresztyén ember új teremtés. isten újjáalkotott műve, aki min-
denről másképp beszél, gondolkodik és ítél, mint a világ. s mivel
ő maga új ember lett, néki is újjá lett minden. Itt a hitben, egykor
pedig nyilvánvaló lényeg szerint is. a világ például bűnös eredete
és óembere miatt nem tud a halálban mást látni, csak rettentő el-
lenséget, amely véget vet az életnek és minden örömnek.

a keresztyén ember viszont, mivel új teremtés lett, egészen
mást, sőt, ellenkezőt tud látni a halálban. rossz dolgában is tud
dacolni és boldogan dicsekedni. Kincse van akkor is, mikor szegény;
hatalmas úr akkor is, mikor börtönben ül; erős akkor is, mikor
gyenge és beteg; merő dicsőségben fürdik akkor is, mikor gyaláz-
zák. Mikor pedig meghal, csak új, igazi ember lesz belőle. Megújul
a szíve, s megújul körülötte is minden. Tehát már e földön elkezdi
jövendő életét, amelyet most még csak hitében hordoz, de amely
egykor teljessé és nyilvánvalóvá lesz.

Áldott Jézus, segélj minket erre,
Jöjj, és vigy át az örök életre,
Hol dicsőségben
Boldogultakkal élünk az égben.

��� Szentháromság ünnepe utáni huszonharmadik hét
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Kedd

várunk!
Ha pedig amit nem látunk, azt reméljük, békességes tűréssel várjuk.
(Róm 8,25)

Helyes tanítás, de nem könnyű megtanulni. igaz prédikáció, de
nehéz hinni. nagyszerű tanács, de nehéz követni. Jó beszéd, de
rosszul tesszük. Mert igen kevesen vannak, akik a boldog remény-
séget, isten országának eljövendő, soha el nem múló örökségét
várják, s olyan bizonyosan várják, hogy jobban magukénak érzik,
mint jelenvaló életüket. Kevesen vannak, akik ezt az ideig való
életet csak homályos vaküvegen át, a másik, örökkévaló életet pe-
dig tiszta, nyitott szemmel nézik. a boldog reménységet s égi
örökséget, sajnos, sokan elfelejtik, e rövid élet mulandó javaival
pedig sokat is törődnek. a mulandó mindig előttük van, gondol-
nak rá, aggódnak érte, örülnek neki, az örökkévalónak pedig hátat
fordítanak. Azt éjjel-nappal hajszolják, ezt szélnek eresztik.

a keresztyén ember azonban az ellenkezőt tegye. e múló életre
csak csukott szemmel hunyorogjon, az örök életre pedig tágra nyi-
tott szemmel nézzen. e földi életben csak bal lábával tartózkodjék,
jobb lábával és egész szívével pedig a mennyei életbe támaszkod-
jék. Ezt várja mindig – örvendező, bizonyos reményben.

Minden e földön csak elmulandó,
Semmi nincs itten megmaradandó;
Ne kívánd, lelkem, a mulandókat,
Keressed inkább az égi jókat.

Hazánk a menny! ���
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Szerda

vendégek és jövevények
… vallást tévén arról, hogy idegenek és vándorok a földön. (Zsid 11,13)

Úgy nézzünk hát jelenvaló életünkre, ahogy az idegen vándor te-
kint arra a földre, amelyen ő külföldi és vendég csupán. a vándor
nem mondhatja: ez az én hazám. Hiszen nem odavaló. a vándor
nem telepszik meg azon a földön, melyen zarándokol, sem szál-
lásán, ahol éjszakára lepihen. szíve s gondolata másutt jár. a ven-
dégfogadóban csupán étkezik és megszáll, aztán tovább vándorol
– hazafelé.

ezen a földön idegenek és vándorok vagytok csak ti is. Mostani
életetek idegen ország és vendégfogadó. ne vegyetek tőle mást,
csak ételt, italt, ruhát, sarut s ami még kell e rövid éjjeli szállásra.
Hamarosan továbbmentek úgyis hazátok felé, melynek polgárai
vagytok.

Jól jegyezzük ezt meg. nem minthogyha ezen a földön kellene
örök életünket felépíteni, égi kincsünket megtalálni, hanem, hogy
míg isten akaratából e földön kell élnünk, úgy viselkedjünk,
atyánk ajándékaival úgy éljünk, mint vendégfogadó vendégei,
idegen ország vándorai, akik idegen földről, megbízhatatlan ven-
dégfogadóból igazi hazájukba vándorolnak – biztonságra, békes-
ségre s örökkévaló örömre.

Hazavágyom,
Ottan boldogságom
Szép napja felragyog;
Ott van nekem
Örökös lakásom,
Itt csak vándor vagyok.
Ősszel a költöző madárka,
Elszáll messze, enyhébb hazába,
Hazavágyom.

��� Szentháromság ünnepe utáni huszonharmadik hét
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Csütörtök

Az igazak öröme
Az igazaknak reménysége öröm. (Péld 10,28)

akármennyit bánt s keserít is a világ, akármennyi baj, betegség ér
is, drágaság, háború akárhogyan nyomorgat is, nem törődünk
vele. Úgy vesszük, mintha savanyú almába harapnánk, s keserű
poharat kóstolnánk, csak azért, hogy annál jobban essék utána az
édes, s annál jobban kívánjuk megváltatásunk napját. Másként
megkeményednénk, mint a gőgös, megátalkodott világ. Végtére
nemcsak a szenvedést nem éreznénk, hanem isten igéjére sem
figyelmeznénk, s az istentelenekkel együtt el kellene pusztulnunk.

isten csak kegyelmet gyakorol velünk, mikor megunatja velünk
ezt a világot, s egy jobb világgal vigasztal, amelynél jobbat szem
nem látott, fül nem hallott. Ígéri, hogy eljön hamar nagy hatalom-
mal és dicsőséggel az ég felhőiben, s minden nyomorúságtól meg-
szabadítva örökkévaló örömre magához vesz bennünket.

az istenteleneknek azonban ez nem lesz valami örvendetes
látvány!

Híveid közt engem állass,
Hitetlenektől elválassz,
Áldalak, hogy engem áldasz.
Add, hogy boldogságot nyerjek,
És híveiddel örüljek,
Mindörökké dicsérjelek.

Hazánk a menny! ��9
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Péntek

naponként meghalni
Naponként halál révén állok. (1Kor 15,31)

Milyen különösen hangzik. „Naponként halál révén állok.” Hogy
lehet, hogy még sincs temetés? – kérdi a világ. Hiszen jársz-kelsz,
eszel-iszol, prédikálsz, s teszed a dolgodat! Hát ezt nevezed te ha-
lálnak? De hiszen éppen ez az, amit nem érthet meg mindenki.
azt jelenti ez, hogy a keresztyén ember a halált mindig a hátán
cipeli, s annyit szenved tőle, hogy többet érez a halálból, mint az
életből. És mégis azzal dicsekszik, hogy néki élete van, holott alig-
alig, sokszor egyáltalán nem érzi. szüntelen harcban áll. Viaskodik
benne halál és élet, bűn és kegyesség, jó és rossz lelkiismeret, öröm
és szomorúság, reménység és rettegés, hit és hitetlenség – azaz
isten és az ördög, a pokol és a mennyország. erről a harcról beszél
az apostol, mint aki azt megtapasztalta és meg is vívta. eskü alatt
mondja, hogy azok is igazságnak higgyék, akik egyébként nem
érzik, meg sem értik.

Oh, örök Istenség,
Mennyei szent Felség:
Add jól megfontolnom
Én mulandó voltom.
Abban van az élet,
Ha téged ismérlek,
S kit elbocsátottál,
Megváltómul adtál.

��� Szentháromság ünnepe utáni huszonharmadik hét
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Szombat

örök élet
Bizony, bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én beszé-
demet, nem lát halált soha többé. (Jn 8,51)

Figyeljük meg jól: az Úr Jézus különbséget tesz a halál és a halál
meglátása, megízlelése között. Meghalni valamennyien megha-
lunk, de a keresztyén ember nem lát, nem ízlel halált. ami azt te-
szi, hogy nem érzi, nem fél tőle, csendes nyugalommal megy eléje,
mintha nem is halna meg, hanem csak elaludnék. az istentelen
pedig érzi a halált, és örökösen iszonyodik tőle. Márpedig a halál
fullánkja éppen az, mikor valaki ízleli, érzi.

Meghalni és halált látni tehát két különböző dolog. e különb-
séget isten igéje teszi. a keresztyénnek igéje van, s ahhoz tartja
magát a halálban. ezért nem lát halált, hanem életet és Krisztust
az igében. Így azután nem is érez halált. az istentelennek azonban
nincs igéje. ezért nem látja az életet, hanem csak merő halált. Így
azután érzi is a halált, s ez az igazi, keserű, örök halál.

Így érti Krisztus, hogy aki igéjén csüng, az a halál közepette
sem érez és lát halált.

Most látjuk csak, hogy milyen nagy dolog keresztyénnek lenni.
Mert a keresztyén ember immár örökre megszabadult a haláltól,
és sohasem kell meghalnia. Bár meghalása külsőre ugyanolyan,
mint az istenteleneké, de belsőleg ég és föld a különbség. Mert a
keresztyén ember elalszik a halálban, s általa bemegy az örök
életbe. az istentelen pedig kimegy az életből, s örök halál a sorsa.

Hazánk a menny! ���

Ments meg engem, Uram,
Az örök haláltól,
Ama végső napon
Minden kíntól, bajtól,

Midőn az ég s a föld
Meg fognak rendülni,
S eljössz a világot
Lángokban ítélni.
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szenthároMság ünnepe utáni huszonnegyedik hét

A szentek öröksége
Vasárnap

kol �,9–��

Újonnan szült minket … romolhatatlan, szeplőtelen és hervadha-
tatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra.
(1Pt 1,4)

Mi tehát nem jelenvaló javakat vagy örökséget remélünk, hanem
olyant, amely eltétetett számunkra, és romolhatatlan, szeplőtelen,
hervadhatatlan. ez a kincs vég nélkül, örökre mienk lesz, csak ép-
pen, hogy most még nem látjuk. Hatalmas, nagyszerű ige ez! aki
megérti, az nem sokat törődik e világ ideig való javaival és gyönyö-
rűségeivel. Hogyan is csünghetne mulandó javakon és gyönyörű-
ségeken az, aki örökkévaló javakban hisz. Mert ha a világ javait az
örökkévaló javakkal összehasonlítjuk, látnivaló, hogy azok csak
ideig-óráig tartanak, aztán végük van, ezek pedig örökkévalók és
sohasem pusztulnak el. azonfelül a világ javai tisztátalanok s meg-
szeplősítenek. Mert senki sincs oly kegyes, hogy ezek az ideig való
dolgok be ne szennyeznék. Égi örökségünk azonban tiszta, birto-
kosát soha meg nem szeplősíti. el sem hervad sohasem. e földön
minden, még ha vasból vagy kőből van is, mulandó. nincs állan-
dósága. Hogy elrútul az ember is, mihelyt megvénül. Égi öröksé-
günk azonban nem avul meg, sőt mindig üde marad. a világ leg-
nagyobb gyönyörűségét is megunja az ember, aminthogy végül is
mindenbe belefáradunk. Égi örökségünket azonban sohasem un-
juk meg. e kincs isten ajándéka irgalomból, ingyen, a Krisztusban
– ha hiszünk.

��2 Szentháromság ünnepe utáni huszonnegyedik hét

Mulandó világnak
Múló dicsősége,
E földi hívságnak

Tündöklő szépsége!
Eltün ékességtek,
És megcsal reménységtek.
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Hétfő

Mit nékem a világ!
Amelyben örvendeztek, noha most kissé, ha meg kell lenni, szomor-
kodtok különféle kísértések között. (1Pt 1,6)

az apostol megmutatja, hogy mi a sorsa a keresztyéneknek e vi-
lágban. az égben, isten szemében kedves gyermekek, örökösök,
és biztosak az üdvösségben; a földön azonban nemcsak szomor-
kodók és elhagyatottak, hanem mindenféle kísértést is el kell szen-
vedniük az ördögtől és a gonosz világtól. s mivel szolgálnak rá?
Fő bűnük az, hogy Krisztusban hisznek, és istennek benne meg-
mutatott kibeszélhetetlen jótéteményét magasztalják. Vallják, hogy
egyedül Krisztus tud bűntől, haláltól megszabadítani, megigazí-
tani és üdvözíteni. Hogy emberi értelem, erő, szabad akarat, jócse-
lekedet a kegyelemre senkit nem érdemesíthet. Hogy istent az em-
ber semmiféle mesterkedése ki nem engesztelheti, sőt még jobban
megharagítja, mivel mindez igéje és parancsa nélkül, sőt, ellen tör-
ténik. Hogy akik mégis így tesznek, megvetik isten ígéretét, pa-
rancsát, mert a maguk kegyességével akarnak üdvözülni.

erre aztán kezdődik a haddelhadd. Mert a világ nem tűrheti,
hogy szép elgondolásait, kegyességét, értékes cselekedeteit valaki
bírálja, kárhoztatja és isten előtt semminek állítja. elkezdi hát ül-
dözni s tűzzel-vassal irtani azokat, akik ilyet mondanak. Méghoz-
zá úgy véli, hogy ezzel isteni tiszteletet cselekszik. a hit tehát nem
valami álmos gondolata, hanem hitvalló bátorsága a szívnek,
amely nem hallgat, hanem vallást tesz, még ha baj éri is érte. a hit
és a kereszt összetartoznak!

A szentek öröksége ��3

Örökké! Vigasztalj engem,
Hogyha itt kell is szenvednem:
Tudjam, hogy az megszűnik,
S minden szenvedésem végre

Elváltozik dicsőségre,
És örökre eltűnik.
Itt nem soká tart ínségem,
Ott örök lesz idvességem.
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Kedd

Boldog reménység
Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó
Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését. (Tit 2,13)

e megragadó ige boldog reménységről beszél. szembeállítja e mos-
tani nyomorúságos boldogtalan élettel, amelyben csupa baj, vesze-
delem, bűn hajszol és gyötör, s amely nem érdemel mást, mint
hogy megundorodva tőle, annál erősebb reménységgel forduljunk
a másik élet felé. aminthogy ez meg is történik azoknál, akik be-
csületesen gyakorolják az isten szerint való életet. áldjuk az istent
még a háborúságért is. Tudjuk, szükséges az, hogy türelmet ta-
nuljunk. a türelem pedig kitartóvá tesz, a kitartás reménységet
nemz, a reménység pedig nem szégyenít meg. szemünk csukva a
világ számára, mert mi örök üdvösséget remélünk. Mindezt isten
kegyelme műveli bennünk a kereszttel, amelyet az hoz ránk, hogy
isten szerint élünk, s ezt a világ nem tűrheti.

A hívek kisded nyája
Örömmel megy eléd,
Tőled remélve, várva
Örök szebb életét.
S kik itt neved dicsérik,
Részük nem lesz halál:
Örök életre nékik
Hajlékod nyitva áll.

��� Szentháromság ünnepe utáni huszonnegyedik hét
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Szerda

Új ég, új föld
Azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók
ahhoz a dicsőséghez, amely nékünk megjelentetik. (Róm 8,18)

a napnak most oly gyönyörű a fénye, hogy a legélesebb szemű
ember se bírja ki ragyogását hunyorgatás nélkül. Mi lesz akkor a
másik életben, ha ott a nap fénye hétszer nagyobb lesz, mint most,
ahogy Ézsaiás 30. fejezetének 26. versében olvassuk?! akkor sze-
met is tisztát kapunk, amely ekkora fényt is elbír majd. Ha ádám
megmaradt volna az ártatlanságban, melybe született, szeme is
tiszta maradt volna, s úgy tudott volna a napba nézni, mint a sas
madár. De a bűnesetben testünk, lelkünk, szemünk, fülünk, min-
denünk meggyengült, megromlott, és századrésznyit sem ér, mint
ádámé a bűneset előtt. Testünk tisztátalan, s minden teremtmény
hiábavalóság alá vettetett. nap, hold, csillag, felhő, levegő, víz ko-
rántsem oly tiszta, szép és kedves, mint volt azelőtt. De ama napon
majd megint új és szép lesz minden. Mint pál mondja: „Maga a
teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságából az Isten
fiai dicsőségének szabadságára.”

Mik ez élet szenvedései
Ama boldogsághoz képest,
Melynek ott leszünk részesei,
Ha meg nem ejt e gyarló test.
Csak egy pillantás ínségünk,
Örökké tart üdvösségünk,

A szentek öröksége ���
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Csütörtök

krisztus az út
Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához,
hanemha énáltalam. (Jn 14,6)

Mikor eljön végórád, mely véget vet itteni életednek, és tusakodni
kezdesz: honnan veszem a hidat, utat, amely biztosan átvisz a má-
sik életbe; azt tanácsolom, hogy ne keresgélj semmiféle utat saját
szent életedben, emberi jócselekedeteidben, hanem hadd fedezze
el mindezt a miatyánk: „Bocsásd meg a mi vétkeinket.” azután
tartsd magadat egyedül ahhoz, aki ezt mondta: „Én vagyok az út.”
Meglátod, mihelyt ez igét szilárdan és mélyen a szívedbe zárod,
megjelenik Krisztus, és ezt mondja: Mit keresgélnél más utat? Ide,
reám kell nézned, bennem kell maradnod. ne okoskodj azon,
hogy miképp juss a mennybe. Tisztogass ki és vess messzire min-
den ilyet a szívedből, s csak arra gondolj, amit én mondtam: „Én
vagyok az út.” Meglásd, ha erős hittel, szíved minden bizodalmá-
val rám bízod magad, én leszek a híd, mely téged a halálból és a
pokol gyötrelméből szempillantás alatt a másik életbe visz. Mert
én magam vágtam s jártam meg az utat, hogy általvigyek rajta
mindenkit, aki rajtam csüng. Így lesz, ha kételkedés nélkül bát-
ran, boldogan rám bízod magadat, és nevemben halsz meg.

Miért félnék a zord haláltól?
Jézus, te értem meghaltál,
S megmentvén a bűn rabságától
Életre utat nyitottál.
Bátran megyek e jó úton.
Lesz életem nálad, tudom.

��� Szentháromság ünnepe utáni huszonnegyedik hét
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Péntek

A halál – kegyelem
Az igaznak halála idején is van reménysége. (Péld 14,32)

Ha nem volna halál, a bűn sohasem pusztulna el. isten végül is a
halállal vet véget a bűnnek, mert e nélkül semmiképpen sem le-
hetne megszabadulni tőle. ilyen kegyelmes és üdvös büntetést
szab ránk, hogy a halál megfojtsa a bűnt. Tudva, hogy kegyelmes
atyánktól van, fogadjuk és viseljük hát el örömmel, mint ahogy a
hívők teszik. Mert a mi atyánk olyan kegyelmes, hogy még a ha-
lálnak is a rossz kiirtására kell szolgálnia.

ezért a halál nem más, mint tiszta kegyelem – sőt, az élet kez-
dete. Mert miután a lélek megszabadul, dicsőségbe öltözik a test is.

ádámnak előbb el kell enyészni, mielőtt Krisztus egészen hely-
reállhatna. ez a töredelmes élettel kezdődik el, s a halállal fejező-
dik be. a halál tehát üdvösséges dolog minden Krisztusban hívő-
nek. nem tesz egyebet, mint elporlaszt mindent, ami ádámtól
született, hogy Krisztus éljen bennünk egyedül.

Feltámadsz még,
Én testem, feltámadsz
A nagy ítéletre;
Dicsőséget
S halhatatlanságot
Hozó új életre.
E hitemben erőssé tettél,
Jézusom, ki diadalt vettél
A halálon.

A szentek öröksége ���
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Szombat

türelem és hosszútűrés
… nevekedvén az Isten megismerésében; minden erővel megerősít-
tetvén az ő dicsőségének hatalma szerint minden kitartásra és hosz-
szútűrésre örömmel. (Kol 1,11)

igével és imádsággal arra kell törekednünk, hogy istennek ez a
hatalma minket is megerősítsen hitünkben. Hogy ne csupán el-
kezdődjék, hanem végbe is mehessen bennünk, ami jó.

ehhez a hitbeli megerősödéshez azonban türelem, sőt, hosszú-
tűrés kell. a hosszútűrés más, mint a türelem. nagyobb, erősebb.
Mert az ördögnek az a módszere, hogy akit nem győzhet le gyors-
rohammal, azt hosszú ostrommal addig puhítja, míg végül az il-
lető belefárad, s elveszti türelmét, mert úgy látja, hogy sosem lesz
vége.

ezért kell a türelemhez a hosszútűrés is, amely szilárdan ki tud
tartani a szenvedésben, mondván: Tudd meg, ördög, hogy nekem
akkor se lesz sok és hosszú, engem akkor sem fárasztasz el, ha a vi-
lág végéig húzódnék. ez az igazi hősi keresztyén erő, mely a leg-
keményebb harcban és leghosszabb szenvedésben is ki tud tartani.
ehhez azonban mindenek felett isten erejére és megerősítésére –
tehát imádságra – van szükség, hogy nehéz harcunkban alul ne
maradjunk, hanem diadalra jussunk.

Legyen bennetek ilyen hosszútűrés, és gyakoroljátok azt öröm-
mel.

��� Szentháromság ünnepe utáni huszonnegyedik hét

Az aranyat tűz próbálja,
Hogy leváljék a salak:
Szenvedés a hit próbája,
Hogy megtisztulj az alatt.

Nemes harcban szép a pálya,
Jézusé így lőn a pálma;
Aki mennybe így jutott,
S néked utat mutatott.
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szenthároMság ünnepe utáni huszonötödik hét

A hAlottAk feltáMAsztásA
Vasárnap
�thessz �,�3–��

Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az
Isten is előhozza azokat, akik elaludtak, a Jézus által, ővele együtt.
(1Thessz 4,14)

isten a bűn halálából és sírjából lelkünket is, testünket is feltáma-
dásra, életre hozza elő. Mi hasznunk van tehát abból, ha lélekben
a bűnnek, testben a világnak és saját magunknak is meghalunk?
annyi az egész, hogy meghalunk és eltemetnek? nem, mert mi
hitünkben bizonyosak vagyunk afelől, hogy életre jutunk, amikép-
pen Krisztus is feltámadott a halálból, és él. Mert vele együtt hal-
tunk meg mi is. Vele együtt az ő halálába plántáltattunk.

Krisztus az ő halálával megfojtotta a mi halálunkat és bűnünket.
ezért a feltámadásban és életben is vele leszünk. se bűn, se halál
nem árthat tehát többé, mint ahogy néki sem.

nyomorult testünk bátortalanságára ez a mi vigasztalásunk.
Mert testünk még fél a haláltól. De ha keresztyén vagyok, tudnom
kell, hogy Krisztus feltámadt halottaiból, s tehetetlen vele szemben
a halál. ezért tehetetlen velem szemben is.

Koporsó, hol vagyon fullánkod?
Halál, hol a te hatalmad?
Oh, légyen a nagy Isten áldott,
Aki adott diadalmat.
Oh, nagy diadalmat adott –
Az Úr Jézus feltámadott.

A halottak feltámasztása ��9

Jer orvendjunk 01:Elrendezés 1  2011.03.10.  13:05  Oldal 419



Hétfő

Új test
Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test. Van érzéki test, és van
lelki test is. (1Kor 15,44)

remélem, mi is így akarunk meghalni. szegény bűnöst viszünk
magunkkal a mennybe, s csak egyetlen ékességünk lesz: Krisztus
halálába takaródzunk, s feltámadása lesz a fedezékünk. Ha ezen
szilárdan állunk, s belőle nem engedünk, akkor igazságunk nagy
tengeréhez képest minden bűnünk csak parányi cseppecske. Ha-
lálunk pedig röpke álom. sírunk förtelmes gyalázatát meg beta-
karja, s úgy felékesíti Krisztus feltámadásának dicsősége, hogy lát-
tán a nap is elhalványodik, s az angyalok sem tudnak betelni né-
zésével. olyan ékes szépségbe öltözünk, hogy nyomorult testünk
minden nemtelensége eltörpül mellette.

ezért a keresztyén ember halálát más szemmel kell néznünk,
mint egyebekét. a meghalt keresztyént ne számítsd halott és elföl-
delt embernek. öt érzékünk ugyan ilyennek fogja fel, s ha csak
ezek vezetnek, fáj a temetés. ezért kell szorgalmasan hallgatnunk,
amit pál apostol mond. Hogy a keresztyének elaludtak a Krisztus-
ban, s az isten előhozza majd őket a Krisztussal. Tanuljátok meg
vigasztalni magatokat ezzel az igével. isten nem hazudhat. csak
ezt véssétek jól a szívetekbe. Mert akinek nincs meg ez a vigaszta-
lása, nem talál az vigasztalást sem égen, sem földön.

�2� Szentháromság ünnepe utáni huszonötödik hét

Oh, boldog nap!
Jézussal bémegyek
Az Úr örömébe;
Ott könny nem hull,
Boldogság lesz részem

És örökös béke.
S én, ki a sír ágyán pihentem,
Fölébredek, s élek a mennyben
Mindörökké!
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Kedd

teremtés és feltámasztás
Abban, amit elvetsz, nem azt a testet veted el, amely majd kikél, ha-
nem puszta magot, talán búzáét vagy más egyébét. Az Isten pedig
testet ád annak, amint akarta, és pedig mindenféle magnak az ő
saját testét. (1Kor 15,37–38)

az apostol a feltámadást a teremtésbe vonja bele, s egyiket a má-
sikkal bizonyítja. aki hiszi és vallja, hogy isten, ki a feltámadás
igéjét szólta, mindenható atya, ég és föld teremtője, s ennek hatal-
mas példáját, igazolását látja minden búzaszemben, minden te-
remtményben, az hiszi, vallja azt is, hogy van feltámadás. aki pe-
dig tagadja a halottak feltámadását, az tagadja egyúttal azt is, hogy
isten, ki a feltámadás igéjét szólta, égnek-földnek mindenható
teremtője. aki vallja, hogy isten mindenható, az nem okoskodik
és vitatkozik, hogy lehetséges-e a halottak feltámadása vagy sem.
néki elég, hogy isten igéje mondja.

isten, aki mondta, mindenható isten, ég-föld s minden teremt-
mény Teremtője. azért kell feltámadásnak lenni, mert isten mond-
ta. Különben nem volna mindenható isten és Teremtő.

Áldott, áldott a Teremtő!
Az ég s föld ezt hangozza,
Hogy Jézust, az életet
Koporsóból kihozza.
Nincs már halálnak hatalma,
Romlandó testünk sírhalma
Nem rettegtet már többé.

A halottak feltámasztása �2�
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Szerda

krisztussal
Együtt feltámasztott, és együtt ültetett a mennyekbe Krisztus Jézus-
ban. (Ef 2,6)

Ha így hiszünk, helyesen élünk, s jól halunk meg. Mert e hit meg-
tanít, hogy Krisztus nemcsak magának támadt fel, hanem értünk
is. Mi is benne vagyunk feltámadásában. Azért és azzal mi is fel-
támadunk, s vele élünk örökké. Krisztusban a mi feltámadásunk
és életünk is elkezdődött. olyan bizonyosan, mintha már egészen
megtörtént volna. csak még el van rejtve, s nem lett nyilvánvaló-
vá. Úgy nézzünk erre a hitcikkre, hogy égen-földön semmi mást
ne lássunk. Ha keresztyént látsz meghalni és sírba szállni, jóllehet
szemed csak halált lát, mégis láss meg benne s alatta hiteddel egy
másik képet. Mintha nem is halált látnál, hanem csupa életet, nem
sírt, hanem gyönyörű, kies kertet, üde rétet, új, élő, örvendező
embert.

Mert ha igaz, hogy Krisztus feltámadott halottaiból, akkor már
miénk a feltámadás legfontosabb része, melyhez képest a test
ezutáni feltámadása számba se vehető csekélység.

Jézus él! Már a halál
Nem egyéb, mint édes álom.
Lelkem boldog helyre száll,
Mikor innen el kell válnom.
Hittel zengjed, én ajkam:
Jézus én bizodalmam!

�22 Szentháromság ünnepe utáni huszonötödik hét
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Csütörtök

örökkévaló házunk
Mert tudjuk, hogy ha e mi földi sátorházunk elbomol, épületünk
van Istentől, nem kézzel csinált, örökkévaló házunk a mennyben.
(2Kor 5,1)

igaza van pálnak: ez a testünk csupán a lélek földből csinált por-
sátora. Megavult ruha. Mivel azonban lelkünk a hit által immár az
új, örök, mennyei életben van, s nem halhat meg, nincs más várni-
valónk, mint hogy e nyomorult sátorház is megújuljon, és soha
többé el ne pusztulhasson. a jobbik rész már odafenn van: a test
se maradhat idelenn. Ha a Krisztus feltámadott, annak is fel kell
támadnia, aki benne hisz és rajta csüng. Mert azért ment előttünk,
hogy kövessük. a mi feltámadásunk is elkezdődött már, mert az
igével és keresztséggel naponként feltámadunk Krisztusban.

aki az igét hittel megragadja, más szemet kap. olyat, mely a
halál mögé, a feltámadásba tekint, s csupa életet lát. Ha az értel-
memhez igazodom, veszve vagyok. De én magasabb értelmet kap-
tam, mert szemem azt látja, amire a hit tanít. Mert az ige azt
mondja: feltámadott; és pedig nem magáért, hanem érettünk.
Mienk a feltámadása. Vele mi is feltámadunk. nem maradunk a
sírban és halálban, hanem testileg is örök húsvétunk lesz – vele.

Örvendj, lelkem, sorsodnak,
Törékeny porsátorod,
A test, mellyel bajodnak
Ezer terheit hordozod,
Setét sírjából kikel,
S dicsőbb létre ébred fel.

A halottak feltámasztása �23
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Péntek

A búzaszem példája
Éppen így a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban,
feltámasztatik romolhatatlanságban. (1Kor 15,42)

nézd a szántóvetőt, ahogy mezején magot vet a földbe. a mag,
úgy látszik, egészen elveszett. a szántóvető mégsem aggódik, hogy
hiába vetett. sőt, a mag helyét is elfelejti. nem firtatja, mi lesz vele.
nem lesz-e férgek martaléka, nem pusztul-e el? nyugodtan haza-
megy. Tudja, hogy húsvét, pünkösd táján gyönyörű vetés sarjad,
s több lesz rajta a kalász meg a mag, mint amennyit vetett. Ha
megkérdeznéd, azt felelné: jól tudtam előre, hogy nem hiába
vetek. a mag nem veszik el, hanem mikor a földben elkorhad, új
alakot nyer, és sok gyümölcsöt terem.

Ha a mag kikeltét istenre kell hagynunk, még sokkal inkább
rábízhatjuk a test feltámadását. Mert ezt még kevésbé tudjuk
megragadni s megérteni. De isten igéje azt mondja, hogy Krisztus
feltámadott. ezért hát nem azt nézzük, hogy testünket eltemetik,
elégetik vagy másképpen porrá lesz. Hanem istenre bízzuk, hogy
mi lesz belőle. Mert ha szemünkkel látnánk, akkor nem volna
szükség hitre, és isten nem mutathatná meg bölcsességünk s erőnk
felett a magáét. az éppen a keresztyén ember bölcsessége, hogy
könnyei között is boldogító vigasztalást tud meríteni hitéből: isten
azért enged búzaszemként elporladni télre, hogy nyár jöttén nap-
nál szebben keljünk ki. Mintha a sír nem is sír volna, hanem gyö-
nyörű virágoskert, melyben pompás szegfűt s rózsát nyit a szép nyár.

Rothadandó test, szállj a sírba,
Föltámad majd rothadatlan.
S kik bujdosunk e földön sírva,
Örömünk lesz mondhatatlan.
Meglátjuk kedvesinket ott –
Az Úr Jézus föltámadott!

�2� Szentháromság ünnepe utáni huszonötödik hét
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Szombat

Meghalt a halál
Elnyeletett a halál diadalra. Halál, hol a te fullánkod? Pokol, hol a
te diadalmad? (1Kor 15,55)

ezt az igét most még csak Krisztusra és a vele feltámadottakra néz-
ve zenghetjük. Mert ezek már általmentek, s győzelmet vettek a
halálon. De majd a feltámadásban mi magunkra nézve is zeng-
hetjük ezt az igét. akkor majd kinevetjük a halált, és csúfságára
mondhatjuk: nos, halál, hol bujkálsz? csupa élet itt minden –
urad vagyok, legyőztelek. eddig lakmároztál és uralkodtál rajtam,
de lám, most felkopik az állad, és én uralkodom rajtad. eddig
reszketnem kellett színed előtt, de most már nem árthatsz. Vala-
mikor férgek közé sírba löktél, s undokságba öltöztettél, de most
immár feltámadtam halottaimból, s szebben ragyogok, mint a nap
az égen. nos, hogy tetszem neked? Valamikor rémítettél, most –
no nyúlj hozzám, ha mersz!

Krisztus, te vagy életem,
Nyereség halálom;
Reményem beléd vetem,
A halál csak álom.

A halottak feltámasztása �2�
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szenthároMság ünnepe utáni huszonhAtodik hét

Az utolsó idők
Vasárnap
2thessz �,3–��

Dicsekszünk veletek az Isten gyülekezeteiben, a ti kitartásotok és hi-
tetek felől, minden ti üldözésetek és szorongattatásotok között, amelye-
ket szenvedtek: Bizonyságául az Isten igazságos ítéletének; hogy méltó-
nak ítéltessetek az Isten országára, amelyért szenvedtek. (2Thessz 1,4–5)

pál apostol megdicséri thesszalonikai gyülekezetét erős hitéért és
szeretetéért, melyben a kereszt alatt is türelmesen megállott és nö-
vekedett. ezzel buzdítja további növekedésre, ezzel állítja az evan-
gélium ismeretéből fakadó gyümölcseit is példaképül mások elé,
s ezzel mutatja meg, hogy miben van a Krisztus igazi gyülekezetei-
nek növekvő épülése. azután a szenvedő gyülekezetet azzal vigasz-
talja, hogy Krisztus dicsőséges eljövetele megváltás lesz, békes-
séges örömre váltja a háborúságot, s örök bosszút áll az üldözőn.

isten tehát nem akarja vég nélküli szenvedéssel halálra engedni
s halálban hagyni az ő keresztyéneit. ez ellentétben volna örök,
isteni dicsőségével és igazságával. igéje tanúsítja, hogy a hívők
istene akar lenni, akik őt félik, benne bíznak, s felséges ígéretét
bírják. ez azt jelenti, hogy a híveknek egészen másképp kell istenre
nézniük. aminthogy isten is azért engedi szenvedni e földön a
keresztyéneket, mert egészen másképp bánik velük, mint egyebek-
kel. ezért végezte úgy, hogy a hívők szenvedése is, meg az isten-
telen világ gonoszsága, zsarnoksága, kegyetlen üldözése is a jöven-
dő másik életnek és isten végítéletének bizonyítéka legyen, amikor
majd hívők is, gonoszok is örökre elveszik jutalmukat.

�2� Szentháromság ünnepe utáni huszonhatodik hét

Atyánk, kinek kegyelme nagy,
Kérünk téged, minket ne hagyj,
Jó vagy te és irgalmas.
Minket utadra édesíts,

Igaz megtérésre segíts,
S szent Fiadért irgalmazz!
Add, a kegyelem ideje
Bűnbánattal legyen tele.
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Hétfő

krisztus örököstársai
Ha pedig gyermekek, örökösök is, örökösei Istennek, örököstársai
pedig Krisztusnak; ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele
együtt dicsőüljünk is meg. (Róm 8,17)

pál apostol szerint az a Krisztus testvére és örököstársa, aki vele
együtt szenved. Vigasztalni kezdi hát az együtt szenvedőket. Úgy
szól, mint aki maga is járatos a szenvedésben, s mégis egészen bi-
zonyos a dolgában. ezt az életet homályosan látja, a másikat tiszta
szemmel.

Hátat fordít a világnak, s tekintetét az eljövendő kijelentésre for-
dítja. Mintha a világon semmiféle bajt, nyomorúságot nem látna,
hanem csupa örömöt. Valóban – mondja az apostol –, ha sorsunk
rosszra fordul, mi ez a szenvedés ahhoz a kibeszélhetetlen öröm-
höz és dicsőséghez képest, amely nekünk megjelentetik majd?!
arra se érdemes, hogy hozzá hasonlítsuk, vagy szenvedésnek ne-
vezzük. csakhogy testi szemmel most még nem láthatjuk, kézzel
meg nem tapinthatjuk e felséges, várt dicsőséget, melyben sohasem
halunk meg, éhséget, szomjúságot nem szenvedünk. azonfelül
olyan testet kapunk, amelynek nem kell szenvednie, betegséget
hordoznia. aki ezt a szívébe zárta, annak azt kell mondania: ha
tízszer megégetnének, vagy megfojtanának is, semmise volna az
eljövendő dicsőséges élethez képest. Mert micsoda is az ideig való
szenvedés – tartson akármeddig – az örök élethez képest? nem
érdemli, hogy szenvedésnek dicsérjük, vagy érdemnek tartsuk.

Az utolsó idők �2�

Túl a síron, ha felkelünk,
Örök fényben ragyog reggelünk,
S többé le nem megy mi napunk.
Mind megadja ott az Isten,
Ami után epedünk itten,
S nem sért keresztünk, bánatunk.

Megszün a siralom,
Eltün a fájdalom.
Alleluja! Sír és halál
Meggyőzve már,
Lelkünk Istenhez, mennybe

száll!
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Kedd

várjuk a váltságot
Várván a fiúságot, a mi testünknek megváltását. (Róm 8,23)

a miatyánk is arra tanít naponként, hogy istenhez kiáltva öröm-
mel kívánjuk azt a napot, amikor majd az Úr megbosszulja nevét,
vérét a hitetlen, istentelen világon. a keresztyén ember ne imád-
kozzék, nem is imádkozhat másért. Ki más imádkoznék is így, ha
nem a keresztyén ember, aki annyit szenved keresztyénségéért, az
evangéliumért, isten nevéért és országáért, és akinek semmi más
menekvése, vigasztalása nincs a kerek világon?! s aki még nem
képes vagy hajlandó kívánni azt a napot, az még nem érti a mi-
atyánkot. Még kevésbé tudja azt szívből imádkozni. Volt idő, mi-
kor magam is annyira ellene voltam a miatyánknak, hogy sokkal
szívesebben imádkoztam volna valami mást. Mikor aztán megfe-
neklünk a nyomorúságban, akkor bezzeg megédesedik ez az
imádság, s örömest imádkozzuk szívből. Mert ki ne kívánná, kér-
né szívből, hogy „szabadíts meg minket a gonosztól”, azaz: legyen
egyszer már vége szenvedésünknek?! Hiszen azt látjuk, hogy e vi-
lág marad, ami volt, nem akar, nem is tud megjavulni, sőt, napról
napra gonoszabb lesz. ezért hát nincs jobb, mint ki ebből a világ-
ból. Minél előbb, annál nagyobb örömmel.

Oh, ki ne kívánna így meghalni,
Mennyországért e földet elhagyni?
Ki késnék itten?
Hogyha ott oly jókat ád az Isten!

�2� Szentháromság ünnepe utáni huszonhatodik hét
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Szerda

Mint a tolvaj
Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jő el,
mint a tolvaj éjjel. (1Thessz 5,2)

az ítéletnap úgy jön el, hogy örömnap lesz a hívőknek és igaz ke-
resztyéneknek, de rémnap lesz a hitetleneknek, istenteleneknek,
fukaroknak, uzsorásoknak és hamis keresztyéneknek. Mert nem
úgy lesz az, hogy mindnyájunkat meggyóntatnak a betegágyon,
koporsóba tesznek és eltemetnek. ezt az Úr elalvásnak nevezi,
mikor valaki elpihen nyoszolyáján, lelkét kiadja, s porrá lesz. az
ítélet napján azonban nem így lesz. nem mondják, hogy: jöjj,
gyónj meg, feloldozlak bűneidből, kiszolgáltatom neked az úrva-
csorát, aztán eltemetlek. Hanem egyetlen szempillantásban vál-
tozol el, halsz meg, s elevenedel újra. Talán éppen asztalnál ebé-
delsz, pénzedet számolod, ágyadban aluszol, a kocsmában iszol,
vagy lejted a táncot.

egyet mondok: láss a megtéréshez! Javulj meg, mert az ítéletnap
nem marad el. isten végső harsonája előbb megzendül, mint gon-
dolnánk.

A kürtzengés máris hallik,
Már hajnallik,
Útban már az angyalok.
Életem csak egy tenyérnyi,
S számon kéri
Jézusom, ha meghalok.

Az utolsó idők �29
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Csütörtök

készen lenni
Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jő el a ti Ura-
tok. (Mt 24,42)

az a legjobb készenlét az ítéletnapra, ha valaki bűn nélküli életre
vágyik. Ha erre vágyol, akkor nincs okod a félelemre. Hiszen ezzel
ugyanazt akarod, amit az a nap. Hiszen az ítéletnap azért jön, hogy
megváltson a bűntől mindenkit, aki erre vágyik. s lám, te egy aka-
raton vagy vele. adj érte hálát istennek, s maradj meg továbbra is
e szándékodban. Krisztus azt mondja, hogy az ő eljövetele megváltás.

Vigyázz azonban, s meg ne csald magadat, mondván: én bűn
nélkül szeretnék lenni, hogy ne kelljen félnem az ítéletnaptól.
Lehet, hogy hamis a szíved, s azért félsz tőle. nem mintha bűn
nélkül szeretnél lenni, hanem mert nem vétkezhetsz nyugodtan
és büntetlenül. Vigyázz, hogy a benned levő „világosság” sötétség
ne legyen. Mert amely szív valóban örömest elhagyná bűneit, az
bizonnyal örül az ítéletnapnak. Hiszen leghőbb vágya telik be vele.
aki pedig nem tud örülni annak a napnak, abban nem alapos a
bűntől való szabadulás vágya.

Mindennél fontosabb hát, hogy e jövendő irtózó félelmét
kivessük magunkból. ehelyett teljes komolysággal igyekezzünk
olyan lélekre, amely örömest elhagyná bűneit. Ha ezt megtettük,
akkor nemcsak nyugodtan várhatjuk az ítéletnapot, hanem boldog
vágyakozással kérni is tudjuk azt.

Édes Jézus, emlékezzél,
Hogy érettem is küldettél,
S kínos keresztfán szenvedtél.
Igaz bírám, te kegyelmezz,
Te szolgáddal számot ne vess,
Adósodnak légy kegyelmes!
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Péntek

krisztus győz!
De hála az Istennek, aki a diadalmat adja nekünk a mi Urunk Jézus
Krisztus által. (1Kor 15,57)

pál apostol kétféle győzelemről szól. egyik a halál győzelme, amely
uralkodik minden emberen, ádámtól a világ végéig. erről a győ-
zelemről mondja a római levél 5. fejezetének 12. versében: „Egy
ember által jött be a világra a bűn és a bűn által a halál, és ekképpen
a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek vétkeztek.”
az a halál diadalma, hogy a bűn által uralkodik. Hatalma, joga
van minden emberen. Lehet valaki császár, király, fejedelem,
gazdag, erős, nagyúr – tűrnie kell, hogy a halál legyen az ura.

a másik győzelem az életé, mely Krisztusban uralkodik, s győz
a halál felett. erről a győzelemről a római levél 5. fejezetének 17.
verse szól: „Ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy
által: sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus ál-
tal azok, kik a kegyelemnek és az igazság ajándékának teljességében
részesültek.” az az élet diadalma, hogy Krisztusban a halál felett
uralkodik, győz és diadalt ül, s hogy a halál nemcsak Krisztussal,
hanem a benne megkeresztelt és hívő keresztyénekkel se bír.

a halál tehát alulmaradt: országát, hatalmát, csatáját elvesztette.
Mert isten, a seregek Ura Krisztus feltámasztásában diadalt vett.
Itt nincs halál, csak élet. a halál Krisztusban csatát vesztett, s
meghalt. Győzött az élet!

Az utolsó idők �3�

A halál meggyőzőjének,
A világ Üdvözítőjének
Örökké dicsőség legyen!
Zengjetek fennszóval néki;
Az ég, az Úr királyi széki
S a föld örömben részt vegyen.

Elvégzé munkáját,
A sír éjszakáját
Meggyőzvén él.
Ki híve vagy,
Örvendj, vigadj:
Mert ő él, és te boldog vagy.
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Szombat

örökké vele!
Mindenkor az Úrral leszünk. (1Thessz 4,17)

a keresztyén ember számára nincs kedvesebb gondolat, mint hogy
istenben éljen. ezzel van elfoglalva egész életében. Így aztán jöhet
a nagy nap bármikor, tudja, hogy Ura jön, s megváltást hoz. ez a
vigasztalás azonban egyedül a keresztyént illeti.

a hatalmas Bíró, aki minden halottat feltámaszt, s az ördögöt
megítéli, testvérünk s pártfogónk lesz. Minő boldogság lesz az, ha
majd barátainak, testvéreinek nevez, adományait és a szentlelket
meglátja rajtunk. a halottak is örvendenek. a természetnek ugyan
meg kell rettennie ekkora isteni felség előtt, de a lélek örömmel
tekint rá. aki ezt a vigasztalást meg nem nyeri, azt az ördög fogja
gyötörni. ehhez tartsa hát ki-ki magát. senki sem rejtőzhetik el.
elő kell jönnie a tenger mélyéből is, a föld alól is, a pokol fenekéről
is mindenkinek. Krisztus a Bíró; ama napon mindenki eléje áll!

Ha eljössz, légy én szószólóm,
Állíts jobbodra engem.
Ölelj kebledre, Megváltóm,
Hogy ne kelljen rettegnem.
Vígy be a kegyes hívekkel
Mennyországba nagy örömmel,
Hol kegyelmedet zengem.
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szenthároMság ünnepe utáni huszonhetedik hét

Az eMBerfiánAk nApJA
Vasárnap

Mt ��,�–�3

Akkor meglátjátok az Embernek Fiát eljönni a felhőkben, hatalom-
mal és nagy dicsőséggel. (Lk 21,27)

eljön hatalommal. ez azt jelenti, hogy angyalok és szentek nagy
serege kíséri, mikor ítéletre érkezik. De azt is jelenti, hogy Krisz-
tusnak ez az eljövetele éppen olyan hatalmas lesz, mint amilyen
gyenge és jelentéktelen volt az első. nemcsak azt mondja, hogy
jön, hanem hogy meglátják. Mert testben is eljött, de nem látták.
Lelkileg ma is eljön naponként az evangéliumban a hívő szívekbe,
de senki se látja. Az az eljövetele azonban nyilvánvaló lesz. Min-
denkinek meg kell látnia. ahogy a Jelenések könyve 1. fejezetének
7. verse mondja: „Ímé, eljő a felhőkkel, és minden szem meglátja őt,
még akik általszegezték is.” azt is meglátják, hogy ugyanaz a testbe
öltözött ember-Krisztus ő, aki Máriától született, s e földön járt.

azt is mondhatta volna: Meglátnak engem. De lám, világosan
testi ábrázatról beszél. az ember Fiát látják majd meg. Testi eljö-
vetel lesz, testi látás, testi alakban s mégis nagy hatalommal, nagy
angyalseregben, teljes dicsőséggel. Fényes felhőn trónol s minden
szentek vele. a szentírás sokat beszél erről a napról. sőt, minden
erre megy.

Bizony meglészen az idő,
Hogy eljön Isten Fia,
A jókat s gonoszokat ő
Nagy ítéletre hívja.
Akkor minden lélek remeg,
A földet tűz emészti meg,
Miként szent könyvünk írja.

Az EmberVának napja �33
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Hétfő

Az ítélet
Akkor szól majd az ő balkeze felől állókhoz is: Távozzatok tőlem, ti
átkozottak, az örök tűzre, amely az ördögöknek és az ő angyalai-
nak készíttetett. (Mt 25,41)

Mily rettenetes lesz az a nap, mikor az istentelenek nemcsak az
angyalokat és valamennyi teremtményt látják meg, hanem a Bírót
is az ő isteni felségében, s hallják az örök kárhozat és pokoli tűz fe-
jükre szabott örök érvényű ítéletét! Legyen ez nekünk hathatós
figyelmeztetés, hogy mint igaz keresztyének dicsőségben, félelem
nélkül állhassunk felséges Urunk jobbjára, ahol nincs félelem és
rettegés, hanem örök vigasztalás és öröm.

Mert mikor elválasztja a kecskéket a juhoktól, mindenek nyil-
vánosan meglátják, hogy kik voltak az ő kegyes, igaz keresztyénei,
s kik voltak istentelen képmutatók, hamis keresztyének. ez a szét-
választás és elkülönítés ebben a világban addig a napig nem tör-
ténik meg – még a Krisztus egyházában sem –, hanem jóknak és
gonoszoknak itt együtt kell maradniuk.

De a keresztyéneknek már itt vigasztalás az ítélet eljövendő nap-
ja, mikor a Krisztus megteszi majd e különbséget köztük és a má-
sik sereg között, hogy azontúl senki hamis, gonosz emberfia, sőt,
maga az ördög és halál se gyötörhesse, még csak ujjal se érinthesse
őket.

Rettenetes lészen a nap,
Mikor holtak feltámadnak,
És ítéletre állanak.
Azért kedvezz, Isten, nékem,
Oh, Jézus, légy reménységem,
Tebenned van üdvösségem.
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Kedd

Az új dicsőség
Ezután láték új eget és új földet. (Jel 21,1)

a mi Urunk Krisztus földi dicsősége az, hogy megvetik s elvetik.
De egyszer majd fényes dicsőségben jelenik meg. olyan dicső fény
övezi, hogy minden teremtmény megszépül tőle. a nap hétszer
fényesebb lesz, mint amilyen most. a hold fénye olyan lesz, mint
amilyen most a napé. Fű, fa, virág, minden hétszerte szebb lesz,
mint amilyen most.

a keresztyének is kiszállnak majd sírjukból, s ragyognak, mint
szép, fényes csillagok. az a szent vértanú, kit most Krisztusáért és
az evangéliumért üldöznek, s mint kihunyt, sötét csillagot talán
hamuvá égetnek, akkor a magasba röppen majd, felragyog szem-
közt Urával a felhő homlokán, s száll, száll ég felé, mint fényes,
ragyogó, dicsőséges csillag.

Tehát az isten minden kiválasztott szentje a legnagyobb dicső-
ségben lesz. Maga az Úr Krisztus pedig felhő-trónusára ül. „Beül
majd az ő dicsőségének királyi székébe.” az egész világ megdicsőül,
s százezerszerte nagyszerűbb lesz a mostaninál.

Oh, boldogság, mint epedez,
Az örömtül miként repes
Szegény szívem utánad!
Oh, üdvözült lelkek hona,
Vajon mikor jutok oda,
Hol nincs többé búbánat!
Jézus, adj nékem oly szívet,
Mely égbe vágy, hozzád siet.

Az EmberVának napja �3�
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Szerda

A feltámadás
Maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával le-
száll az égből: és feltámadnak először, akik meghaltak a Krisztusban.
(1Thessz 4,16)

Hogy is lesz az, mikor az arkangyal szózata meg a harsonaszó fel-
hangzik, s a Krisztus megjelenik? abban a szempillantásban feltá-
madnak mindazok, kik a Krisztusban haltak meg. De azok is, akik
akkor még élnek, ugyanabban a szempillantásban elváltoznak, s
amazokkal együtt a fellegekre szállnak, a levegő-égbe, Uruk elé, s
mindörökké nála is maradnak. rövid, egyszerű beszéd ez, de ki
tudná kibeszélni, hogy mi minden van mögötte?! Gondolkodjék
csak rajta ki-ki szorgalmasan, hogy vigasztalása lehessen minden
kísértésben, különösen a halálos szükségben.

akkor nem lesz többé kísértésünk, hanem minden gonosztól
megszabadulunk. szomorúság, sírás, szenvedés, fájdalom, halál
se lesz többé. Bűn sem lakik testünkben, hanem minden szenny-
től, gonosz vágytól, kívánságtól egészen megtisztulunk.

Vajon az istentelenek is feltámadnak? igen, éppen úgy, mint az
istenfélők. Mert Krisztus mindenek bírája, élőké, holtaké, jóké,
gonoszoké, igazaké és istenteleneké. De csak a Krisztusban elaludt
hívők jutnak el a kibeszélhetetlen dicsőségre és kegyelemre. az
istentelenek pedig, akik hitetlenségben halnak meg, nem jutnak az
Úr elé a magasságba, hanem idelenn maradnak, s hangzik ítéletük:
„Távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre.”

az istentelenek tehát éppen úgy feltámadnak, mint a hívők.
csakhogy ezek életre, amazok pedig ítéletre.

�3� Szentháromság ünnepe utáni huszonhetedik hét

Ítélet trombitája szól,
E földön minden népnek;
A halottak sírjaikból
Mindnyájan előlépnek;

Az Úr hatalmas keze int,
S nyomban átszellemülnek mind,
Akik még akkor élnek.
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Csütörtök

Beteljesedés országa
Aztán a vég, mikor átadja az országot az Istennek és Atyának; ami-
kor eltöröl minden birodalmat, minden hatalmat és erőt. (1Kor 15,24)

ez az ige különbséget tesz az Atya országa és a Fiú országa között.
a 25. versben azt olvassuk, hogy mindaddig a Krisztus uralkodik,
míg minden ellenségét lába alá nem veti. az egyik ország ebben
az életben tart. itt leplet von az Úr szemünk elé, hogy ne lássuk,
hanem hinnünk kelljen benne. a másik országban már nem lesz
szükség hitre, mert szemtől szemben látjuk. amit itt prédikálunk
és hiszünk, azt ott mint jelenvalót szemléljük.

Mert az igehirdetés és a hit megszűnik, a lepel pedig lehull, s a
szent angyalokkal szemléljük örök boldogságban azt, ami itt csak
a hallásban és hitben volt miénk. az ige és hit mostani országából
tehát a szemtől szemben való látás országa lesz. Most azonban
még be kell csuknunk szemünket, hogy csak a hit és ige vezessen.
És mégis már most polgárai annak az égi országnak mindazok,
akik meg vannak keresztelve, és hiszik, hogy Krisztus hozzánk
hasonló emberré lett.

Ha eljövend a nagy nap,
S a világnak vége lesz:
Uram, híved ne hagyjad,
Jobbod felől helyezz:
Hagyj engem megpihenni,
Atyám, szent kebleden,
S üdvöd helyére menni
Engedj, én Istenem.

Az EmberVának napja �3�
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Péntek

A végső küzdelem
És lőn az égben viaskodás: Mihály és az ő angyalai viaskodnak vala
a sárkánnyal; és a sárkány is viaskodik vala és az ő angyalai. (Jel 12,7)

Tudjuk – s ez nekünk vigasztalás –, hogy akik meg vagyunk ke-
resztelve, üdvösségre rendelt polgárai vagyunk a mennyország-
nak, melyben maga az isten Fia uralkodik. csakhogy most még –
míg a hitben élünk és nem a látásban – harc folyik, mert az ördög
isten fiai között van, mint ahogy ott volt a paradicsomban is, s
hadat indít az ige, szentségek és minden ellen, ami Krisztus.

s mi?! csak azt ne felejtsük – különösen, kik az igével sáfárko-
dunk –, hogy itt békét nem remélhetünk. Hiszen Krisztus harcosai
vagyunk, mindig hadban, állig fegyverben, mert egymást éri az
ütközet! Krisztus elhívott, s a keresztségben be is sorozott abba a
seregbe, mely vezérletével az ördög ellen harcol. Mert hadvezér ő,
aki seregét csatára vezeti. a mennyben, odafenn nem, hiszen ott
nem lesz szükség küzdelemre, hanem itt a földön, az egyházban.
Bár az atya jobbján ül, mégis maga megy az élen az ellenség ellen,
akinek semmiféle emberi hatalom és fegyver nem állhat ellen,
csak az ige, melyet Krisztus adott.

E világ minden ördöge
Ha elnyelni akarna,
Minket meg nem rémítene,
Mirajtunk nincs hatalma.
E világ ura
Gyúljon bosszúra:
Nincs ereje már,
Reá ítélet vár,
Az ige porba dönti.
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Szombat

dicsőség! dicsőség!
Most lett meg az üdvesség és az erő és a mi Istenünknek országa és
az ő Krisztusának hatalma. (Jel 12,10)

Ha majd a Krisztus legyőzi és országából kitaszítja az ördögöt, ak-
kor megzendül fent az istent dicsérő boldog hálaének: „Most lett
meg az üdvesség és az erő és a mi Istenünknek országa és az ő Krisz-
tusának hatalma.” akkor majd eggyé lesz a két ország, az atyáé
és Fiúé, hogy egy ország és egy hatalom legyen: az atyáé és Fiáé.

e győzelmi éneket azonban harc előzi meg, melyben a keresztyén-
ség megtisztul, az ördög hazugsága pedig megszégyenül. e győzel-
mi ének azoké, akik a Bárány vérével győztek, és a győzelemért
életüket sem kímélték. Maga az Úr buzdít e hálaadó dicséretre:
örüljetek egek, azaz ti keresztyének, kik ennek az Úrnak országa
vagytok, egében laktok. Tiétek immár a győzelem az őssárkányon.
De nem timagatok győztetek, hanem a Bárány vére cselekedte.

ám e győzelemért a keresztyéneknek az életüket is kockára kell
vetniük. „Az ő életüket nem kímélték mindhalálig.” álljatok meg
hát szilárdan, keményen, életre-halálra a hitvalló hitben mindad-
dig, míg üdvözítő Krisztusunk ereje, győzelme az ördögöt egészen
ki nem veti. erre megy az egész Írás, és minden az isten Fiáért
van, aki értünk emberré lett, vérét ontotta, hogy az ördögöt pokoli
hadával, fegyverzetével, a bűnnel, halállal, pokollal együtt lábunk
alá tiporja, s boldogító eljövetelével a hit e harcából a látás bizton-
ságos dicsőségébe vigyen. ámen.

Tied ma és mindenkoron
Az ország és a hatalom,
Ami jót kérünk, megadod,
Imádságunk meghallgatod.
Dicsőség itt és odafenn,
Nevednek, Istenünk. Ámen.

Az EmberVának napja �39
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luther szótárA

Dr. Luther Márton írása nem könnyű olvasmány. nemcsak azért,
mert a nagy reformátor súlyos mondanivalói ugyancsak kemény
eledel az ahhoz nem szokott embernek. Hanem azért is, mert ezek
a súlyos gondolatok sokszor nehezen érthető köntösben kerülnek
elénk. ennek oka pedig főképpen az, hogy sok olyan szó és kife-
jezés, amelynek Luther idejében megvolt a maga egészen sajátos
jelentése, az idő folyamán más értelmet nyert. a szavaknak és fo-
galmaknak ez az időközben történt megüresedése, értelemválto-
zása miatt van arra szükség, hogy Luther Márton nyelvhasznála-
tának néhány fő fogalmával megismerkedjünk.

*
A természet. ezt a szót kétféle értelemben használja. először a
teremtett világot érti alatta. sokkal gyakrabban használja azonban
az ember bűnös, megromlott voltának megjelölésére. Természeti
ember: bűnös ember. az ember „természete”: bűnös hajlandósá-
ga, indulata. Kedveli a bűnt, irtózik istentől, és fél a haláltól. Hitre,
igazi jóra nem képes. az újjászületett emberben is benne marad,
s haláláig küzd benne s vele mint ó ember.

*
A test szót hasonló értelemben használja. az ó ember bűnös in-
dulatainak hordozója. romlandó volta szüntelen a halálra s annak
okára, a bűnre emlékeztet. a „testi ember”: isten ellen lázadó, a
maga feje, akarata után induló ember. ellentéte a „lelki ember”:
szentlélektől megvilágosított, istennek engedelmeskedő új ember.
a „test” szó tehát nem csupán az ember testére, hanem egész testi-
lelki mivoltára vonatkozik, mert az ember mindenestül bűnös, és
nincsen benne semmi jó.

*

���
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A bűn. nem az egyes, szóbeli és cselekedetbeli, erkölcsi bűnök,
hanem az egész ember Isten-ellenessége. az a bűn, hogy az ember
nem bízik az istenben: a hitetlenség. az úgynevezett erkölcsi bű-
nök csak ennek az alapvető, eredendő bűnnek a gyümölcsei.

*
Szorongás. az a félelem, rettegés, amelyet az Isten haragja okoz az
ember lelkiismeretének. isten haragját pedig a törvényből ismerem
meg, amely leleplezi törvényszegő, ítéletre méltó voltomat. isten
előtt azonban kedves a bűne miatt rettegő szív, mert csak az képes
befogadni az evangélium, az örömhír vigasztalását.

*
Kegyelem. isten, az igaz bíró, nem büntet és ítél minket bűneink
szerint, amint megérdemelnénk, hanem megkegyelmez. Bünteté-
sünket helyettünk az ártatlan Krisztus szenvedi el. isten pedig
minket mint szerető mennyei atya hívogat a vele való közösségbe.
isten tehát nemcsak eltekint bűnünktől, hanem azt meg is bocsátja.

*
Megigazítás. isten ingyen kegyelméből megigazítja: igaznak nyil-
vánítja a bűnös embert. Meglévő bűnét úgy veszi, mintha nem vol-
na, nem számítja be. Így lesz a bűnös ember Isten előtt igaz. De
csak őelőtte, az isten szemével nézve! Mert önmagára nézve bűnös
marad az ember. igazsága tehát nem a magáé, hanem istentől
származó, isten igazsága. Krisztus igaz volta ez, melyet isten ne-
künk úgy számít be, mintha a miénk volna. ezért mondja az Írás,
hogy Krisztus a mi igazságunk.

*
Kiengesztelés és megváltás. Krisztus kettős munkája. Megbékéltet
minket istennel: bűnbocsánat. azután megvált a bűn következmé-
nyeitől, halál és ördög hatalmától, új, örök életet ad. ez utóbbi

��2 Luther szótára
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azonban csak az ítélet napján lesz nyilvánvalóvá és megy teljese-
désbe.

*
Hallgatni. a hit az ige hallgatásából jön. ezért emeli Luther a fület,
a hallás szervét minden más fölé. a hívő ember nem annak hisz,
amit lát, hanem annak, amit hall: isten igéjének. Keresztyén em-
ber: igehallgató ember.

*
A hit. Isten iránt való gyermeki bizodalom. elszánt ragaszkodás is-
ten ígéreteihez. isten iránt való feltétlen engedelmesség.

*
Törvény és evangélium. isten ugyanazon igéjének két különböző
alakja. a törvénnyel tilt, parancsol, fenyeget. a törvény célja nem
az, hogy betöltsük – hogyan is tudnánk –, hanem hogy erőtlensé-
günkről meggyőzzön, s odakergessen a kegyelemhez. az így
összetört embert az evangélium, az Isten bűnbocsátó kegyelméről
szóló örömhír vigasztalja meg. az ilyen ember számára azután a
törvény új értelmet nyer: most már isten iránti hálából és enge-
delmességből igyekszik azt betölteni. nem azért, hogy így érde-
meket szerezzen, hanem hogy kegyelmes atyját dicsőítse.

*
Megigazíttatás és megszenteltetés. Mikor isten megigazított, akkor
a Krisztus vérével mint váltságdíjjal a bűn hatalmából tulajdonává
vásárolt meg. Istené vagyok, más szóval „szent” vagyok. nem va-
gyok többé a bűné, de magamé sem. ez ellen „természetem,” „tes-
tem” tiltakozik. Velük isten harcba állít. istené vagyok, aszerint
kell élnem. Krisztus a királyom, csak neki engedelmeskedhetem.
erre erőt a Szentlélek ad nekem. azért ő a „megszentelő”.

*

Luther szótára ��3
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Hívő, kegyes, igaz, jámbor, az az ember, akit isten a Krisztusért
megigazított, szentlelkével megszentelt. az ilyen ember nagyon
alázatos, mert pál apostollal vallja: „a bűnösök közül első vagyok
én,” és „isten kegyelméből vagyok, ami vagyok.” Kegyes voltáról
sohasem beszél, mert arról nem is tud. csak bűneivel dicsekszik.

*
E világ. A bűnös, istentől elfordult ember világa. isten teremtette,
de az ember bűne megrontotta. Fejedelme az ördög. Vége az ítélet
napján lesz. a keresztyéneknek nem igazi hazája, csak vándorlá-
suk helye. nagy kísértést jelent, hogy mulandó javai szem előtt
vannak, míg az isten dolgait csak a hit ragadhatja meg. ezért raj-
tafelejtjük szemünket, s elfordulunk istentől. Így leszünk e világ
fiai. a világot az ördög szereti is felhasználni eszközül a keresztyé-
nek elhitetésére.

*
Próbatétel, kísértés. elsősorban nem az ún. „erkölcsi” kísértésre
vonatkozik. Hanem az ördögnek az a munkája, amikor csapások
stb. által isten gyermekeit kétségbe ejti afelől, hogy vajon nem
hagyta-e el őket az Isten? a próbatétel tehát a hitet próbálja meg.
isten megengedi ezt, hogy általa a keresztyének hitét növelje.

*
Botránkozás. Krisztus keresztje: születése, élete és halála. Botrány
a természetes ember esze, szíve számára. ezt egyedül a szentlélek
gerjesztette hit győzheti le.

*
Az ördög, a gonosz. személyes, élő, szellemi hatalom Luther szá-
mára, akivel hadakozik, viaskodik haláláig.

*
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Az ítélet napja. isten az ítéletben megsemmisíti az ördögöt és az ő
seregét, a hitetleneket. azért az ő számukra ez a rémület napja. A
keresztyéneket azonban dicsőségben örök életre viszi a győzedel-
mes Krisztus, örökre megváltván a világot a bűn következményei-
től is. ezért ez a nap, az új ember, az új ég és föld kinyilatkoztatá-
sának napja, örömnap az egyház számára, melyre sóvárogva vár az
isten népe.

Luther szótára ���
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Old.
1Móz

3,19 312
23,2 86

2Móz
20,2 54

4Móz
14,41 126
21,9 156

5Móz
32,3 52

2sám
10,12 315
22,3 51
23,1–2 215

1Kir
8,12 254

neh
8,10 298

Jób
33,4 83

zsolt
8,3 101
8,6 238
10,1 353
22,7 161
24,7 20
27,1 403
31,22 334
32,8 354
33,3 217
33,5 95
38,22 333

Old.
42,5 385
46,9–10 319
51,14 262
51,19 389
55,5 330
55,23 250
66,3 93
73,23 131
94,12 130
98,1 214
102,8 257
103,3 303
110,1 222, 401
110,2 326
111,9 404
116,3–4 140
117,2 270
118,14 54
119,71 361
127,1 309
130,5 335
138,6 33
145,15 351

péld
3,26 358
10,28 409
14,32 417

préd
7,15 295

Ézs
9,6 46, 402
26,12 310
30,19 219
33,24 366
35,4 118
40,28 253
45,15 400

Old.
53,4 160, 328
53,5 162
53,6 167, 199

Jer
29,7 316

ám
8,11–12 124

zak
9,9 15
12,10 227

Mt
2,3 61
2,10–11 57
3,2 67
3,3 38
3,17 49
4,4 66
4,10 139
5,11 368
5,44 340
5,46 277
5,48 347
6,3–4 338
6,10 24, 100,

145
6,12 255
6,14 275
6,26 349
7,17 345
8,10–13 82
8,26 89, 102
9,2 265
10,8 339
11,5 29
11,6 34
11,25 122

Old.
13,25 97
13,26 96
15,27–28 143
17,5 103
18,3 74
18,5–6 71
18,18 367
18,21 276
20,16 113
20,28 152
24,42 430
25,40 337
25,41 434
26,38 177
26,53–54 149
26,57 174
28,5–6 184
28,19 288

Mk
7,32–34 84
7,33 85
10,16 72
11,24 221
16,16 290

Lk
1,33 16
1,35 30
1,49 348
1,52 47
1,68 18
1,76 36
2,7 42
2,10–11 43, 45
2,28–30 48
2,49 68
2,51 69
6,36 272
8,12 123

���
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Old.
8,15 120
10,16 373
10,19 256
10,27 335
12,35 28
14,17 388
14,27 129
15,5 198
16,8 307
17,5 252
18,10 321
18,11 273, 322
18,31 127
19,42 314
20,25 320
21,27 433
21,28 25
21,34 23
23,28 175
23,42–43 178
24,49 399

Jn
1,8 37
1,12 21
1,14 44, 62
1,29 40
1,36 80
2,4 73
2,6–8 75
3,5 191
3,32 105
3,36 193
4,34 144
5,17 90
6,27 104
7,17 121
7,30 99
8,48–49 393
8,51 411
10,12 200

Old.
10,14–15 197,

202
12,48 125
13,3–5 151
14,1 64
14,6 65, 416
14,9 63
14,12 376
14,16 236
14,20 229
14,23 263
14,27 133, 233
15,2 284
15,4 342
15,5 344
15,7 224
15,9 259
15,11 207
15,16 115, 343
15,20 157
15,26 231
16,5 169
16,8–9 211,

212, 213
16,10 266
16,20 205
16,21 206
16,22 204
16,23 220
16,24 210
16,32 331
17,1 108
17,4 228
17,6 116, 372
17,8 365
17,9 230
17,15–17 232
17,21 363
17,24 306
18,37 172
20,17 187
20,19 188

Old.
21,16 203

apcsel
2,4 234
2,13 239
9,16 209
26,18 282

róm
1,16 106
2,11 383
3,20 336
3,22 268
3,23–24 269
3,28 77
4,25 185
5,3–4 355
5,5 258
5,8 158
6,3 287
6,5–6 286
6,8 87
6,11 289
6,14 79
6,19 88
6,22 293
8,13 299
8,15 245
8,16 247, 285
8,17 246, 427
8,18 415
8,22 94
8,23 428
8,24 302
8,25 407
8,26 223, 362
10,4 267
11,33 243
11,36 241
12,3 114
12,6 311
12,7 324

Old.
12,10 264
12,13 390
13,4 317
13,5 319
13,10 346
13,13 26
13,14 297
14,1 327
14,8 53
14,17 237
15,2 341
15,6 384

1Kor
1,27 235, 371
1,28–29 240
4,1 378
6,9 98
6,11 280
7,32 350
10,16 369
10,17 381
11,26–28 176
15,17 186, 370
15,24 437
15,31 410
15,37–38 421
15,42 424
15,44 420
15,55–57 183,

425
15,57 141, 431
16,14 380

2Kor
5,1 423
5,17 406
6,3 377
6,10 379
7,10 173
13,8 394

Igejegyzék ���
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Old.
Gal

1,4 154
3,13 168, 271
4,4 19
5,1 164
5,22 208

ef
1,22 107
2,6 422
2,10 296
3,16 356
3,17 244
6,7 308
6,10 391
6,16–17 397
6,17 395

Fil
1,6 359, 398
2,4 323
2,5 109
2,6–7 153
2,7 32
3,12 283
3,20 405
4,4 35

Kol
1,10–11 304,

418
1,13–14 155

Old.
1,17 91
2,15 179
3,3 364
3,12 278
3,16 216
3,20 70

1Thessz
1,5 357
4,14 189, 419
4,16 22, 436
4,17 432
5,2 429

2Thessz
1,4–5 426
2,8 27
2,13 281

1Tim
1,8–9 78
1,15 81
1,19 117
2,1 386
3,16 41
4,13 360, 387
6,16 242

2Tim
2,24–25 325
3,12 132

Old.
Tit

2,13 300, 414
3,4 76
3,5 195

zsid
1,3 92
4,14 50
4,15 137
5,6 165
5,7 159
5,8–9 148
7,26–27 171
9,12 170
9,14 166
9,26 163
10,23 375
11,1 251
11,6 119
11,13 408
12,2 142
12,6 329
13,4 313
13,21 147

Jak
1,2–3 138
1,18 194
5,16 218

1pt
1,3 190

Old.
1,3–4 301, 412
1,6 413
1,15–16 279,

292
1,22–23 194
2,9 56
2,21 150
2,25 201
3,15 294
4,8 274
4,13 128
5,9 396

2pt
1,19 382
3,13 305

1Jn
1,3 31
4,1 374
4,16 261
4,19 260
5,4 196
5,6 291
5,14 146

Jel
3,20 17
12,7 392, 438
12,10 439
21,1 435

��� Igejegyzék
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