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_Szentlélek . műhelyében 
1. Evangélizáció falun 

Akadályok az új úton 
Nem hagyhatjuk egy pillantás nélkül azokat az óriási nehézsége

ket sem, amelyekkel az evangélizáció által felébresztett, az új életben 
első tipegő lépéseket próbálgató lélek szembetalálja magát. Heroikus 
élet roppant terheit vállalja, aki Krisztus evangéliumát befogadja. 

1. Szembe találja magát a családjával. Különösen fiatal lányok
nál akut ez a helyzet. Azt hiszik a szülők : majd senki se veszi fele
ségül, ha „kegyes" lesz a lányuk . És minden eszközzel igyekeznek 
visszatartani. Megfigyeltünk egyszer egy jelenetet. Az utóösszejöveteli 
hefyiség a templom melletti iskolában volt. Egy fiatal lány is épen be 
·akar! fordulni az iskola ajtaján a többiekkel együtt, · mikor odaugrolt 
az anyja és visszarántotta a karjánál fogva, mintha csak valami nagy 
veszedelem elől mentené. Szegény édesanya! Táncba biztosan elküldi, 
az evangélium hatása elől elrántja. 

2 . . Szembe találja magát a falu szokásaival és közszellemével. 
A falu erősen kollektív szellemű. Az egyedülvalóság, szinte a kitaga
dottság bélyegét veszi magára, aki a s:rnkás tabu-ként tisztelt törvé· 
nyein túl teszi magát. Az evangélizáció, mint az élet Igéjének.szórása, 
szinte csak félmunka, ha nem vezet az oltári szentség, az Ur szent 
teste és vére élvezéséhez. Az evangélizátor kihírdeti az Úrvacsorát egy 
gyülekezetben, ahol az utóösszejövetelek már nagyon látogatottak és 
áldottak voltak. Mikor az úrvacsorai szertartás kezdődnék, meglepődve 
látja, hogy az oltár körül álló lányok testületileg hátraarc-ot csinálnak 
és indulnak kHelé a többi távozóval. Nem értette a dolgot, hisz sok 
volt közöttük, akiről tudta, hogy nagyon komoly lelki indíttatásokat 
nyertek. Az Urvacsorát meg nem kívánják? 'Egész elszomorodott és 
elhibázottnak látta a rpunkáját, ha az nem viszi a híveket éhező és 
szomjazó lélekkel az Ur testéhez és véréhez. Mikor a lányok elvonul
tak, látja azonban, hogy a két szembelévő sarkon ott maradt egy-egy 
lány, akik lehajtott fejjel, becsukott szemmel, összeszorított szájjal, 
szinte dacospn és konokul állnak ott. Az ő magatartásuk is furcsa volt 
előttük. - Urvacsoráosztás után aztán megvilágosodott a helyzet. A 
gyülekezetben az volt a, szokás, hogy mindén úrvacsorai alkalómnál 
más korréteg vette az Ur testét és vérét. De akkor ment mind. Szo
kásból persze legnagyobbrészben, mint valami nyáj. Mikor az evan
gélizáló lelkész egy szokatlan alkalomra hírdetett Úrvacsorát, a lányok 
nem mertek bent maradni, mert ez „nem az ő alkalmuk" volt. Az a 
kettő azonban halálraszántan és eltökélten, „történjék bármi," helyén 
maradt. Egyik se . tudott a másik szándékáról, tehát teljesen egyedül 
érezték magukat az egész gyülekezet fürkésző szemének tűzében. Innét 
a dacos testtartás, lehajtott fej, becsukott szem. - Ha egy ilyen cse
kélységnél egész erkölcsi akaraterejük megfeszítésére volt szükségük, 
hogy kövessék belső indíttatásukat. gondoljuk el, micsoda heroizmus, 
emelkedettség szükséges, hogy nagyobb dolgokban, sőt igen sokszor 
majdnem minden vonalon túl tudják tenni magukat a kollektív nyáj
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. 3. Szembe találja magát a bűn hálójátial, amelyet vagy maga 
szőtt önma~a köré eddigi életében, vagy pedig olyanok szőttek köréje, 
_akik iránt engedelmességgel és tiszteletadással tartozik. Kemény kö
vetkezményü döntések és elhatározások elé állítja őket Krisztus köve
tése. Benne éltek a bűnben. É:gész anyagi existenciájuk arra alapszik 
~okszor. Sőt jólétben, rendezelt anyagi körülményekben éltek belőle. 
Es most egyszerre mindennek vége legyen? Még könnyebb a döntés, 
ha a család felelős fejét állítja Krisztus ez elé a választás elé. Az 
vagy jobbra, vagy balra dönt. De mennyi nehéz jelenet, súrlódás, gyű
lölködés származik abból, ha a család valamelyik engedelmeskedéssel 
tartozó tagja kénytelen kijelenteni . . hogy bűnös üzelmekben ezután 
.nem vehet részt ... 

Sírva jön egy leány tanácsért: mit tegyen? Szülei összeveszik a 
tejet a faluban és beszállítják a városba eladni. Ebben már 'maga az 
a bűn, hogy ha jön a vizsgálat, azt kell mqndania, hogy minden tej 

miívészi értékű arcképét. Az ünnepség 
presbiteri díszülés keretében folyt le, 
melyen megjelent Homrogdi Lichten
stein László egyházkerületi felügyelő, 
mint a miskolci egyház örökös tiszte
letbeli felügyelője, valamint a miskolci 
evangélikus Nőegylet küldöttsége Hom
rogdi Lichtenstein Lászlónéval az élén, 
úgyszintén a joghallgatók Luther-szö
vetsége s az Evangélikus Leányegylet 
számos tagja .Pálffy Margit elnök veze
tésével . Az ünnepélyes presbiteri ülés 
Gusztáv Adolf svéd király énekével 
kezdődött, majd dr. Bruckner Győző 
egyházfelügyelő figyelmet lekötő, gon
dolatokban gazdag megnyitó beszéddel 
üdvözölte a megjelenteket s az egyház 
szeretetéről olyan ~ép bizonyságot tett 
örökhagyó emlékét, mint buzdító pél
dát tárta a gyülekezet elé. 

Ezután Duszik Lajos esperes tartotta 
meg emlékbeszédét. .E napon, - mon
dotta - nov. 28-án az Ur 1921. évében egy 
83 éves aggastyán zárta le szemeit a. 
nagy álomra, tőlünk messze Stájeror
szágban és nem is sejtette akkor senki, 
hogy ez a nap, báró Seckendorff Her
mann halálának napja a miskolci egy
ház új életfejezetének a napja lesz. 
A szépen meghalni-tudás példája az ő 
halála; mert sírba-térésekor vissza
mosolygott a lelke és megmutatta belső 
gazdagságát, hithűségét és egybázsze
retetét. Végrendeletéből egy nemes és 
nagy lélek arca ragyog ki. 

A megható mozzanatokban gazdag 
emlékünnep templomi áhítattal fejező
dött be. Az arckép Kürti Sándor festő
művész alkotása. 

Figyelmes adomány. Lapunk egyik 
lelkes .barátja Lingsch Pál , az Evangé
likés Eletnek a felvidéki evangélikus 
testvérek közötti terjesztésére 5 pen
gőt adományozott. 

Az egyetemi és főiskolai ifjúság 
részére tartott egyetemi istentisztele
~~n az ifjúság egészen megtöltötte az 
Ullői-ut ·24. sz. istentiszteleti helyet. A 
legközelebbi istentisztelet december 
11-én d. e. 11 órakor ugyanott. Igét 
hirdet Dezséry László. 

A Bányai Egyházkerületi Tanitó 
Egyesület elnök€vé választotta Dex 
Ferenc hudapest-deáktéri tanítót. 

A nagytarcsai népfőiskola ötödik 
számú körlevele megjelent, melyben 
Szenczy Gábor Ielkfsz ennek az tíj 
ifjúsági missziói intézetnek megnyitó 
ünnepélyéről írásban és képekben szá
mol be. 

A Lutheránia vegyeskar december 
12-én este 7 óra 15 perckdr rádióval is 
közvetített egyházzenei hangversenyt 
rendez a Deák-téri templomban. Közre
működik Basilides Mária, Zalánfy Ala
dár, a Budapesti Hangversenyzenekar 
karának együttese, a Leánygimnázium 
180 tagú énekkara. A hangversenyen 
Kapi-Králik Jenő vezényel. 

A Fasori Jótékony Nőegylet és 
Luther Szövetség december 13-án dél
étán fél 7 órakor a Fasori evangélikus 
templomban a szegények karácsonya 
javára ádventi ünnepélyt tart, amelyen 
művészi .számok mellett Vargha Sán
dor rozsnyói evangélikus lelkész, al
esperes fog előadást tartani a felvidéki 
evangélikusok nehéz esztendőinek tör
ténetéről. 

Halálozás. Winter Lajos a budafoki 
egyház. gondnoka, a Luther Szövetség 
lelkes híve 66 éves korában hosszú 
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