
1948
Már hónapokkal ezelőtt bizottságok alakul

tak az 1948. esztendő ünnepi lefolyásának elő
készítésére, megszervezésére és biztosítására. 
Most az évforduló alkalmával újságcikkek, fal
ragaszok és sok más jel figyelmeztet, hogy ün
nepi esztendő virradt ránk. Az év első napjai
ban őszinte szívvel kívánunk sokat szenvedett 
népünknek igazi ünnepi esztendőt.

Azonban hadd mondjuk meg mindjárt az 
elején: ünnepelni csak megtiszult szívvel lehet. 
A magyar ember az ünnepléshez először min
dig megtisztálkodik. Ha valaki nem ölthetett 
magára tiszta ruhát, akkor nincs ünnepe, mu
tasson bármit a naptár, vagy legyen akármi
lyen családi alkalom.

íg y  van ez egy nép ünneplésével is. Hiába 
ér díszközgyűlés díszközgyűlést, öltenek zászló
díszt városok és falvak, hangzanak választékos 
ünnepi beszédek, ha a szívek mélyén továbbra 
is megmarad a széthúzás, irigység, rágalom és 
bosszú, akkor egyáltalán nem lesz ünnepi ez az 
esztendő sem. Pedig ideje lenne ünnepelnünk. 
És módunk is lenne hozzá. Hiszen a beszennye
zett szívek megtisztítója és egy nemzet életét is 
megmérgező bűnök elvevője: Jézus Krisztus
még mindig közöttünk jár. Ügy, amint a hús
véti megnyílt sírból kikelt, átszegezett lábait és 
kezeit mutatva hirdet békessége. Az ő  öt sebe 
elég mély ahhoz, hogy elférjen benne minden 
bűnünk. Minden magyar bűnünk. S ártatlanul 
omlott vére ma is elegendő arra, hogy elmossa 
szívünk minden szennyét, az összeférni nem 
tudó magyar sziveknek is minden szennyét. 
Járuljunk hozzá bűnbánattal, önelítéléssel, igaz 
megtisztulásra, hogy ünnepelhessünk a gondos, 
bajos, robotos esztendőktől elütő boldog, tiszta 
ünnepet.

1948-at a szabadság évének is nevezzük. 
Magyar népünk legendás szabadságharcának 
száz éves jubileumát üljük. Nagy örömünk, 
hogy szabadon ünnepelhetünk. Tudjuk, hogy

mostani szabad magyar életünkben nagy része 
van a negyvennyolcas honvédek véres magve
tésének is. Ezért állunk tisztelettel az emlékük 
előtt.

De itt is hadd kérdezzük szabadok
vagyunk-e igazán? Vájjon az önkormányzat, 
politikai önállóság szabadságot jelent-e magá
ban? Jézus Krisztus, aki az ember életét a leg
mélyebben ismerte, és akit nem csaphatott be 
semmi látszat, azt tanította, hogy aki a bűnt 
cselekszi, szolgája a bűnnek. Vájjon ki meri 
mondani, hogy nem sínyli a bűnnek a szolgasá
gát. Csak akiket Isten Fia megszabadít (a bűn
től), azok szabadok valósággal.

Bárcsak hozna ez a "ritka ünnepi év a sza
badságszerető magyar népnek ilyen értelmű 
drága szabadságot! Bárcsak megsokszorozódnék 
1948-ban a bűn bilincseiből megszabadult ma
gyaroknak a száma, akik Megváltójuk, Jézus 
Krisztus urasága alatt, szolgáló szeretettel épí
tik a szabad magyar hazát.

Az evangélium egyházaiban 1948 az evan- 
gélizáció esztendeje lesz. Külön-külön és együt
tesen nagyobb odaadással és bátrabb kiállással 
szeretnénk hirdetni az evangélium örömhírét. 
Munkatársul hívuük mindenkit, akinek a szí
vében már visszhangot ébresztett a golgotái ke
reszt üzenete. A városok forgatagában, a gyá
rak robotosai között s a tanyák távoli világá
ban még mindig nagyon sokan vannak, akik 
nem tudnak váltságról és szabadulásról. Pedig 
nekik is szól, mindnyájuknak s nélkülük nem 
lehet igazi ünnepet ülni a szabadság nagy ün
nepén.

Ha Isten kegyelméből és a hívő magyarok 
engedelmes szolgálata nyomán 1948 az áldott 
evangélizáció és a magyar lelki ébredés eszten
deje lehet, akkor bizonyosan a szabadság ün
nepi éve lesz, a Szabadítójára talált nép boldog 
ünnepe.



A cselekvő szeretet munkája
e p ile p tiK u so tc  M osott

I

A  „Magyar Béthel“ az egyetlen epileptikus 
betegotthon. Ebben az otthonban nemcsak sú
lyos epileptikusokat (eskórosokat), népiesen 
„szívbajosokat“ gondoznak, hanem más testi és 
szellemi fogyatékosokat is, siketeket, némákat, 
bénákat, vakokat, fa jra  és felekezetre való te
k in tet nélkül, — már 1930 óta.

A z epilepszia a legborzasztóbb betegségek 
egyike. A k i örökölte szüleitől vagy nagyszülei
től, egész életén át nyöghet alatta,, m ert szaba
didős, gyógyulás, sajnos alig van. Ez- a beteg
ség azért is oly szomorú, m ert az epileptikus be
teg ártatlanul szenved. A pja  vagy nagyapja  
iszákosságának, vagy pedig nem ibajának kö
szönheti betegségét. A z  örökölt epilepszián k í
vül van szerzett epilepszia is, m ikor agyhártya
gyulladás vagy sarlach után marad vissza, sú
lyos, gyógyíthatatlan utóbajként.

Jézus korában is ismerték. Lukács evangé
liuma 9. részének 38. versében olvassuk: „íme 
egy a sokaság közül felkiálta, mondván: „Mes
ter, kérlek téged, tekints az én fiamra, mert né
kem egyetlenegyem és ime a lélek megragadja 
ötét és hirtelen kiá lt és ötét szaggatja annyira, 
hogy tajtékot tű rő  M ikor az epileptikus roham  
rájön a betegre, hirtelen a földre vágódik, sze
me kifordul, keze görcsösen ökölbe szorul, a fo
gak véresre harapdálják a nyelvet és az ajkat, 
a kezek, lábak rángatóznak, a fej egyfolytában  
a földei veri, fuldoklik, az arc m egkékül. A  ro
ham percekig tart, m íg végre abbamarad a rán- 
gatódzás, a fuldoklás egyenletes lélekzésbe megy  
át s a beteg úgy fekszik, m in t egy hulla, telje
sen eszméletlen, a szemeknek nincsen reflexe. 
Végre m egint k in y itja  szemét, magához tér, kö
rülnéz, értelmetlenül bámul környezetére. Lát
szik, hogy rohamáról nem tud semmit, csak a 
kezén, lábán, fején, arcán keletkezeit vérző se
bek beszélnek arról, hogy a görcs „szaggatta“ 
testét.

Mielőtt a „s z a g g a tá s a  „roham“ kezdődik, 
vannak pszichikai részletjelenségek is, m elyek  
a „rohamokkal“ szoros összefüggésben állnak. 
Ilyenek: a ködös állapot, lehangoltság, az em
lékezőtehetség csökkenése; szédülésszívszorulás, 
gyomorfájás. A  betegek olyan dolgokat látnak, 
amelyek nem léteznek, vagy a létezőket más
képpen látják, egyes tárgyakat nagyobbaknak  
vagy kisebbeknek. G yönyörű színeket látnak, 
forgó képeket, zörejeket, hangokat, áriákat, elő
adásokat hallanak. Ingerültek, összeférhetetle
nek, jókedv, rosszkedv, boldogság vagy boldog
talanság 'hirtelen vá ltják  egym ást. Beszédzava
rok, nyelósi nehézségek lépnek fel, roham előtt 
kiabálnak, ordítoznak. Szívdobogás, izzadás, 
rosszüllét, hányás, vizelési inger, sőt bevizelés, 
fuldoklás, aggódás, félelem lép fel a roham 
előtt. Szem ük káprázik, duplán látnak, k icsinyí

tett v. nagyobbított alakban látják az előttük  
álló embereket, vagy tárgyakat.

A z epileptikusok túlérzékenyek, a legkisebb 
oknál fogva izgulnak, dühbe gurulnak. A z  
egyensúly ér zésben zavar lép fel, tántorogva 
jönnek-mennek, feltűnő álm aik vannak, vándor
lási, csavargási ösztön vesz ra jtük  erőt. Vízióik  
vannak, tüzet látnak, színes karikákat, világító  
testeket, emberi alakokat, virágokat, angyalo
kat, ördögöket, harangzúgást hallanak, madár - 
csicsergést, zenét, orgona játékot. Néha úgy  ér
zik, hogy valaki megveri őket, kínozza s kővel 
dobálja. Ügy érzik, hogy ők Olyan lelkek, aki
ket a pokolban gyötörnek, vagy pedig próféták, 
akiknek hirdetni kell az Isten igéjét. M egtörté
nik, hogy ilyen zilált lelkiállapotban hosszabb 
útra vállalkoznak, sőt súlyos kilengésekre is 
képesek, nemi erőszakot, gyilkosságot követnek  
el, meztelenül csavarognak az utcán, kim ásznak  
az ablakon, átrakosgatják a szobában a bútoro
kat, székeket, asztalokat, ágyakat. Vetkőznek, öl
tözködnek, tépik a ruhájukat. Néha k iugrik  egy  
beteg az ablakon, mert azt hiszi, hogy börtönbe 
van bezárva s a környezetében levő személye
ket rendőröknek nézte, k ik  elől menekülni 
akart. Van, aki hosszú költem ényeket szaval, 
hol nevet, hol sír, hol káromkodik, hol bibliát 
olvas, hol tűmből, hol imádkozik. A  legkisebb ok 
m iatt is dühöngeni tudnak, fenyegetődznek, fe- 
leselgetnek, morognak, az intézetből kiszöknek, 
csavarognak, napokon, heteken át, a nélkül azon
ban, hogy erről tudnának. Vádaskodó, rágal
mazó levéleket írnak, feljelentéseket tesznek, 
intrikálnak szóval is, írásban is. Csavargás köz
ben iszákosak is lesznek.

Igyekeztünk hű képet adni az epilepsziáról. 
Látjuk, hogy ez nemcsak testi baj, de lelki baj 
is. Szaggattatik a test is, de a lélek is. K üzködik  
a beteg is, de a véle együ tt élők is. Súlyos baj, 
nagyon súlyos. Szomorú sors az epileptikus sor
sa, nagyon szomorú.

Miközben e sorokat íro'tn, irodámba tánto
rog delíriumos állapotban egy 36 éves, jól meg
nőtt, súlyos epileptikus férfi. Nyolc éve van a 
„Magyar Béthel“-ben. Árva fiú. Öt gim náziu
mot végzett, akkor jö tt rá az élső epileptikus 
roham s azóta „szaggattatik“ teste is, lelke is. 
Franciául is beszél még. Nincs öntudatnál. Ne
vetgél, szeme igen furcsa tűzben ég, beszéde 
akadozó, a részeg ember dadogásához hasonló. 
Ügy érzi, egyikét órán belül meg fog halni, az
ért jön mindenkitől bocsánatot kérni, meri neki 
a túlvilágon számot kell adni földi viselkedésé
ről. K is cók-mókja felett végrendelkezik, tár
sainak hagyományozza. M indenkitől kézfogás
sal elköszön s abban a hiszemben van, hogy 
meghal. Ez a végrendelkező, búcsúzkodó, ha
lálra, túlvilágra készülődő állapot minden 3—4
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hónapban ismétlődik. Szobájába kísértük, ágyba 
te ttük , mire kialussza m agát, másnap ez a ködös 
állapot elm úlik s m egint használható állapot
ban van.

M ivel az epilepszia ilyen borzasztó s a vége 
ilyen szomorú, talán azért is nincs sem állami, 
sem egyházi epileptikus gondozó intézet. Epilep.- 
tikusok gondozásához nemcsak pénz kell. Ennél 
sokkal több kell. H it és szeretet kell hozzá. De 
ha ez a többlet meg is van, még m indig kell va
lami: a belső elhivatottság s az Istentől jövő, 
munkábahívásra adott készséges felelet: A tyám , 
itt vagyok, megértetterrt hívó szavadat, öröm
mel megyek a Te megvetettjeidhez, k ik  senki
nek sem kellenek, alázatossággal s türelemmel 
szolgálom őket mindaddig, m íg erre testi és lelki 
erőt adsz. M egváltó Jézusom  is azért jött, hogy 
másoknak szolgáljon, én is az Ő nyomdokaiba 
akarok lépni s m indaddig m unkálkodni, amíg  
nappal vagyon.

„BétheV‘ héber szó. M agyarul annyit jelent: 
Isten háza. Ha a szülői házban, az államban, a 
társadalomban ezek iránt a súlyos betegek iránt 
nincsen elegendő szeretet, akkor „Isten házá
ban^ kell, hogy legyen számukra is szeretet és 
megértés, segíteni akaró szolgálatkészség.

A  „Magyar Béthel“ m int ev. egyházunk  
legújabb szeretetintézménye ezeket a szerencsét
len, önhibájukon kívül, ártatlanul szenvedő be
tegeket akarja befogadni s őket nemcsak szak
értelemmel gondozni, hanem a lehetőség szerint 
őket foglalkoztatni is. A z  „Isten háza“ pótolni 
akarja a szülői szeretetet és szülői gondoskodást, 
nevelést és oktatást.

A  „Magyar Béthelu-t a jó Isten hívta  életre > 
1930-ban, Budakeszin bérelt házakban. Nem tő
kével, hanem imádsággal indult. Nem  üzleti 
vállalkozás, hanem missziói munka. Nem  tag
díjakat szedő egyesület, hanem Isten Leikétől 
ihletett és indíto tt hűségesen imádkozó férfiak  
és nők kis csoportja küldi önkéntes, jó szívből 
jövő adományait a „Magyar BétheV‘ által in
gyenesen vállalt ápoltak eltartására. Évek óta 
úgy tapasztaljuk, hogy tényleg nem az intézet 
vezetője, hanem a jó Isten tartotta el az ő  ne
vében ingyen felvetteket. ő  gazdag Isten s jól 
tudja, nekünk mikor, mire van szükségünk. 
Pénzügyeink az Ő kezében vannak. M i is azt 
tapasztaljuk, am it Luther így  fejezett ki, hogy  
ő csak „rozsdás ásó“ Isten kezében, m i is csak 
ilyen „rozsdás ásó“ vagyunk, amellyel azonban 
az Isten keze ás. A z  Ö keze nyomcin áldás fakad.

A  „M agyar Béthel“ jelenleg öt épület he
lye tt csak hármat béléi s családi alapon m űkö
d ik  egy fizetett alkalmazottal Budakeszin, Rá- 
kóczi-u. 108. sz. alatt. H isszük és bízunk benne, 
hogy 40 év óta tartó imádságunkra a jó Isten  
megadja a „Magyar BetheV'-neh a lehetőséget 
arra, hogy saját házakhoz és földekhez jusson s 
százakat befogadjon. A  M agyar Béthel mögött 
ott van 17 éves, úttörő evangélium i belmissziói 
m unkája, ott van egy hűségesen imádkozó és 
adakozó kis csapat, $ ami a fő: Ott van mögötte 
az irgalmas, jó Isten. B u j d o s ó  J á n o s

Béke a földön
Clairvauxi B em át legendája 1153-ból.

Abban az Időben, am ikor az emberek a leg
mélyebb nyom orúságba süllyedtek, Isten  trónja  
elé lépett az Igazság és az Irgalm asság. Az I r 
galm asság így szólt: Isten  eszes terem tm ényé
nek kim ondhatatlan szüksége van a megmen
tésre; rettenetes nyom orban szenved. Az Igazság 
erre ezt válaszolta: Nem, Uram , neked meg kell 
a szavad tartanod ; Ádámnak, m inden ivadéká
val együtt, meg kell halnia, mivel vétkezett elle
ned. Ezek ketten  egy ideig vitatkoztak, a nél
kül, hogy valam elyikük a m ásiknak engedett 
volna. A  Bíró lehajolt és ezeket ír ta  u jjava i: Te 
azt mondod, hogyha Ádám nem hal meg, annak 
én vagyok az oka, Te pedig azt állítod, hogyha 
ő nem nyer irgalm asságot, annak is én vagyok 
az oka. A halálnak  kell tehát kívánatossá, jóvá 
átalakulnia, úgy m indkettőtöknek betelik a 
kedve.

Az egész menny elám ult a bölcseségnek 
ilyen mély m egnyilvánulásán. De hogyan me
het ez végbe? — kérdezték. Hiszen a halál olyan 
borzalmas és keserves! H ogyan válhatik  az ál
dásossá és jóvá? E rre  a M ennyei Bíró ezt mond
ta : Csak a bűnösök halála  borzalmas. A szentek 
halála csodálatosan szép. Hogyne lenne az, am i
kor a halál az élethez való bejárattá , a  dicsőség 
kapujává lett. Igen, akkor az csakugyan m ér
hetetlenül- drága — m ondták az égiek. De ho
gyan lehet idáig eljutni? Ez csak úgy lehetsé
ges, ha valaki, akinek nem kellene meghalnia, 
szeretetből m eghal — válaszolta az Ür. M ert a 
szeretet olyan erős, m int a halál, sőt, még sok
kal erősebb. A szeretet egyszer behatol a  halál 
palotájába, megkötözi őt, elveszi minden fegy
verét és m egszabadítja a halál rabságából az 
embereket. Csodálatos és m indenki szám ára 
drága szó ez, — hangzott mindenfelől az égiek 
körében. És az Igazság felkerekedett, b e já rta  a 
földet, hogy találjon valakit, aki tiszta volna 
a bűntől. De nem ta lá lt ilyet. Még a legkisebb 
gyermekek között sem.

Ugyanebben az időben az Irgalm asság vé
gigsietett a mennyen. Az angyalok között ta lá lt 
ugyan tisztaságot, de nem ta lá lt elég szeretetet.

M indketten szomorúan és leverve jöttek 
vissza, m ert fáradozásuk hiábavaló volt. Akkor 
a Békesség hozzájuk m ent és ezt mondta: Ti 
tudatlanok és értetlenek vagytok. Nincs senki 
földön és égben, aki erre  a cselekedetre képes 
lenne. Nincs senki. Csak az tud itt  segíteni, aki 
Nektek a tanáesot adta: az Isten. Az Úr hallotta 
ezt a halk beszélgetést és beleegyezően bólintott. 
Ebben a pillanatban leszállt az angyal a földre 
és jelentette Sión leányainak: ím e ,  j ö n  a T i 
k i r á l y o t o k !  És am ikor visszatért, kézenfog- 
ta  a kedves tanácsadó, a Békességet és magával 
v itte  a földre. Ezért énekelhették olyan csodá
latos biztatással és bizonyossággal az angyalok: 
Béke a földön és az embereknek jóakarat!
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1948 az evangélizáció esztendeje
Az evangéliumi egyházak világtanácsa az 

1948. esztendőre nagyszabású evangélizációs ter
vet dolgozott ki. Ebbe a szolgálatba való bekap
csolódásra felhívta a világ minden részében a 
keresztyén egyházakat. Előkészítésképpen 1947 
februárjában Genf ben evangélizációs konferen
ciát tarto tt, amelyen számbavette a  keresztyén 
egyház sürgető evangélizációs feladatait és ki
dolgozta az evangélizációs szolgálat alapelveit.

Az evangélizáció fogalma.
„Az evangélizáció alapja  Istennek Jézus 

Krisztusban kijelentett és ható megváltó szere
tet©. Az evangélizáció Isten Jézus K risztusban 
való örömhírének a hirdetése és megjelenítése 
azért, hogy az emberek a Szentlélek ereje által 
K risztust fogadják el vétkeikből M egváltójuk
nak  s ő t  követve XJrukként az anyaszentegyház 
közösségében mindennapi életük hivatásában.

 ̂ Meggyőződésünk, hogy Európa és a világ 
jelenlegi helyzete sürgető parancs az egyház és 
hívei felé annak felismerésére, hogy az élő 
K risztus minden 1 elhivatottja  egyúttal elkül
dött tanúja  is.

Az evangélizációnak az egyházból kell jön
nie s az evangélizáltakat az egyház közösségébe 
kell gyűjtenie. Ez a m unka az egész egyházé, 
de ma sürgető szükség Isten egyházon belüli 
különleges evangélizációs karizm atikusainak  a 
megkeresése, imádkozzunk, hogy a Szentlélek 
által az egész egyház ébredjen reá  evangélizá
ciós felelősségére.“ >

Az egyház mai lelki helyzete.
Meggyőződésünk, hogy az egyház Isten m ű

ve és működése. Á ltala h ív ja  az embereket kö
zösségbe magával és közösségbe egymással 
K risztusban. — Az egyház a mi időnkben Euró
pában ú j helyzetbe  került. Sokszor m ár azt hall
juk, hogy „postchristian“, azaz „keresztyénség- 
u tán i“ világban élünk. Ez igaz abban az érte
lemben, hogy Európa hivatalos hitvallása  többé 
nem a keresztyénség. K onstantin negyedik szá
zadbeli ideje óta Európa hivatalos h itvallása a 
keresztyénség volt. Ma m ár nem az, m ert a ke
resztyén elvek elfogadása többé nem általános. 
Még az ethika  körében sem.

v A változás a 18. században kezdődött. Ad
dig az érdeklődés központja az ember Istenhez 
való viszonya volt. Azóta az érdeklődés közép
pontja áttolódott az ember emberhez való viszo
nyára. A keresztyén egyház széles területein, 
sajnos, nem ismerték fel ejég világosan, hogy a 
keresztyén üzenetnek lényeges része az ember 
emberhez való viszonya is. Ez a  gazdátlan te
rületet aztán politikai ideológiák töltötték ki: 
a nacionalizmus, fasizmus és egyebek. Ezek az 
ideológiák enthuziasztikus, sőt vallási rajongás
sal nyilatkoztak azon a területen, ahol az egy
háznak kellett volna a helyes igét kimondani.

A kőt világháború között az embereket fő
ként politikai és gazdasági kérdések érdekelték. 
H atalm at, gazdagságot, kényelmet kerestek. Az
tán  politikai, gazdasági rendszerekhez fordul
tak nyomorúságukból való szabadulásért, ké
sőbb pedig nihilisták  lettek, m ert elvesztették 
a politikába, gazdasági javakba, sőt a szolgá
latba vetett hitüket: Kiábrándultak, rem ényte
lenek. Tele vannak félelemmel, különösen az 
atom háború lehetőségének a félelmével.

Ebben a helyzetben az egyháznak kettő t kell 
tennie. Először is meg kell bánnia azt a mulasz
tását, hogy az evangéliumot nem v itte  bele az 
emberiség szociális életébe, továbbá hangoztatva 
ugyan az ember Istenhez való viszonyának p r i
mőr-jellegét, bátran  törekednie kell az ember 
emberhez való viszonyának a m egváltoztatá
sára, hogy Isten kegyelméből m egtanulják vég
re, m it jelent: szeresd felebarátodat, m int m a
gadat.

Aztán, másodszor, meg kell ú jítan i önm agá
ban való bizalmát, visszatérve ahhoz az örök 
igazsághoz, hogy 'minden kudarca ellenére is 
sziklán  épült, Krisztuson.

H ívjuk a világ egyházát, hogy elm élyült 
lelki élettel induljon a, nagy szolgálatba K risz
tus nevében, Szentlélek erejében.

Az evangélizáció módszerei.
Eredményes evangélizáció lehetetlen a tel

jes Szentírás legkomolyabb tanulmányozása 
nélkül. Az ószövetségben csak úgy, m int az ú j
ban, a hangsúly nem holmi különleges módsze
reken van, hanem  azon a tényen, hogy Isten 
igéje mindig a m aga szabad ú tjá t  já rja , a  kö
rülm ények és szükség szerint.

Az evangélizáció minden módszerének a kö
vetkezőkön kell alapulnia.

Az A tya igényén, hogy minden nyelv vallja  
Krisztus Uraságát.

Jézus K risztus evangéliumának  teljes ta r 
talmán. j

A Szentlélek erejére való hagyatkozáson.
Az egyházon, m int K risztus testén.
Imádságon.
Fel kell ism ernünk a világi apostolátus 

nagy jelentőségét. A laikusoknak számos világi 
kapcsolata van, ism erik a világ szükségét, ezért 
igen eredményes evangélizációs munkások le
hetnek. Éppen ezért a  világegyház egyik leg
fontosabb és legsürgősebb teendője laikus m un
kások kiképzése. A kikép'zést missziói lélekkel 
telíte tt lelkészeknek kell végezni. E zért evangé- 
lizáeiót a teológiákon. A régi módszereket nem 
akarjuk  megvetni, csak a megváltozott viszo
nyokhoz alkalmazni. A tömeg-konferenciák pl. 
ma m ár nem m indenütt felelnek meg. Sokkal 
nagyobb hangsúlynak kell esni a személyes 
pásztori, sejtmunkára. Az utóm unka  változat
lanul fontos. A laikusok főként i tt  segíthetnek.
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Az evangélizációs szolgálathoz mindig a legna
gyobb alázat cs önfeláldozás kell. Oda kell for
dulni az evangélizáció elhanyagolt területei 
felé: utea-evangélizáció, vonat-evangélizáció,
kórház-, börtön-evangélizáeió stb. Az evangéli
záció nyelve  és frazeológiája a legnagyobb fi
gyelmet érdemli.

Az evangélizáció ökuménikus 
vonatkozása.

Az evangélizációs feladatnak e kritikus 
időkben való eredményes betöltése érdekében 
az evangélium teljességét és univerzalitását 
kell megszólaltatni. Amikor m egvalljuk bűne
inket az egyház botránkoztató megosztottsága 
m iatt, egyúttal hálát adunk Istennek, hogy ke
gyelméből m indegyik  egyház hozzájárulhat az 
egyház teljességéhez.

Mivel az Una S anda  csak az egyházakban 
található, az evangélizációnak leglább is közbe
eső célja, hogy egyháztaggá  tegyen. Felekezeti 
és teológiai különbségeink komolyak, de hisz- 
sziik, hogy ezek a különbségek mégsem akadá
lyoznak meg bennünket K risztus egységében 
és az egyazonos evangélium  ökuménikus hirde
tésében.

I tt  az idő az egyházak legkomolyabb evan
gélizációs összesorakozására! S miközben a kö
zös szolgálatban égnek, egyúttal egyre teljesebb 
egységbe forrhatnak.

Az evangélizáció az egyház folyó 
program m jában.

Mint minden élő organizmus, az egyházat 
is fenyegeti az élintézményesedés veszedelme. 
Elveseik a látása, meghidegszik a léleknyerés 
szenvedélye, ru tin  és organizációs tevékenysé
gek következnek. Védekezésül az egyháznak az 
evangélizációt mindennapi szolgálatai közé kell 
iktatnia. Az egyház minden tevékenysége az 
oltártól indul s oda tér vissza. A lelkész lelkész
nek Í9 csak akkor lelkész, ha evangelizátor, a 
lelkek üdvösségének felelősségétől izzó pásztor.

Evangélizáció az ifjúság között.
Az ifjúság nagy tömege m a a legtöbb or

szágban egészen kívül van az egyházon. Ez az 
ifjúság a megcsúfolt idealizmus gyermeke. A 
háború-közti időben bálványokat imádott, a há
ború esztendeiben pedig vérben, szennyben tip- 
ródott. Ma még az első világháború utáni idő 
hamis optimizmusa is teljességgel hiányzik be
lőle. Némelyike részleges és időleges kielégülést 
talál a moziban, sportban, bizonyos népi tudo
mányok felszínes szólamaiban, vagy a politikai 
fanatizmusban. Többségben árva, értelm etlen
nek és céltalannak érzi az életét.

Ennek az ifjúságnak a teljes evangéliumot 
kell hirdetnünk. De a saját nyelvén. Igen fon
tos, hogy sa já t köréből kapjon evangélizátort. 
Igen fontos ú jra  a vasárnapi iskolai munka. Az 
evángélizált ifjúság kapjon az egyházban gya
korlati szolgálati lehetőséget. — Az igazi if jú 
sági evangélizációt pedig a családokon és isko
lákon kell kezdeni!

Sajtó, mozi, rádió.
A sajtó, mozi é« rádió a közvélemény be

folyásolásának igen erőteljes eszközei. Azért 
hát használja őket az egyház is Jézus Krisztus 
nevében. Hiszen övé minden hatalom  a földön. 
Evangélizációi parancsának engedelmeskedünk, 
mikor szolgálatában minden tisztességes eszközt 
felhasználunk.

A  sajtó. A Világtanács gyűjtse össze az iga
zán jó vallásos irodalm at minden országból s 
jelentessen meg új kiadványokat is. Adjon se
gítséget az íráshoz, fordításhoz, kiadáshoz és 
terjesztéshez. Fontosak a röpiratok és tra k tá 
tusok. H asználjuk fel a világi sajtó t is. »

A  mozi. A Világtanács érintkezésbe lép a 
Nemzetközi Keresztyén Film bizottsággal, a 
Nemzeti Missziói Filmszövetséggel stb. Bibliai 
tárgyú  filmek készülnek, összegyűjtik az evan- 
gélizációban esetleg használható világi filme
ket. Gondosan tanulm ányozzák az istentelen fil
mek elleni küzdelem eredményes m ódjait. E van
gélizációt Holliwoodban!

A  rádió. Komoly tárgyalás anyagát képezi 
egy Genf mellett felállítandó ökum enikus rádió
adó gondolata. Ez a leadó különböző nyelven és 
rendszeresen kapcsolódik bele a  világevangéli- 
záció szolgálatába. Gondoskodni kell, hogy az 
egyes országok rád ió ja minél több helyet adjon 
keresztyén adásoknak.

Az evangélizáció világigény. M ert a világ 
m egváltásra szorul s m egváltója csak K risztus 
lehet!

Botladozók ui^asztatdaa
„Meg vagyok győződve arról, hogy aki 
elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégezi 
a Krisztus Jézusnak napjáig.“ (Fii. 1: 6.)

Jézus Krisztus, a te tökéletes Megváltód.
Jézus ismer téged tökéletesen. Ismeri az életedet. 

Lehet, hogy te nem tudod megérteni, hogy mi az oka 
gyakori bukdácsolásodnak és a hit harcában való vere
ségeidnek, de Előtte nincsen rejtett dolog. Tüzláng te*- 
kintete belelát a legsötétebb mélységekbe és felfedi a 
lélek legbensőjének a titkait is.

De nemcsak ezeket ismeri. Ö tisztában van a hajla
maiddal, céljaiddal, vágyaiddal és lehetőségeiddel. 
Tudja, hogy milyen összetételű vér folyik az ereidben, 
mik a jellemed gyenge pontjai és hogy hol szoktál 
gyakran vereséget szenvedni, ő tudja, ki vagy.

Életutad teljesen világos előtte. Bűneidet az ő area 
előtt követted el. Tudja, hogy milyen szokások lettek 
szenvedélyeiddé és vernek bilincsbe. Ismeri a bilincsei
det. ö tud mindent.

És mégis szeret. Mindennek ellenére szeret. Jézus 
ismer téged tökéletesen és szeret téged tökéletesen. 
Ilyet csak ő tud csinálni. Ö éppúgy szeret téged ma is, 
mint akkor, amikor bűneidet felvitte a keresztre és ott 
helyettes szenvedésének a gyötrelmei között imádságá
ba foglalt: Atyám, bocsáss meg neki!

Ezért kezdte cl benned is mentő munkáját. És ezért 
kezdte olyan sokszor' újra. És be is fogja végezni bizo
nyosan. Nem hagy rád semmit, mert ő ismer téged 
Elvégez mindejit, mert ö  szeret téged. (  I

Nines-e Jó kezekben akkor az életedt j
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Keresztelés Uomaaban
hó puha és mély. A hideg csontig- 
ható.

Kellemetlen tapasztalat ez ak
kor, amikor kora hajnalban bújik 
ki az ember az ágyból s ú tra  ké

szülődvén, k idugja fejét az ajtón-
A világ  még az éjtszaka palástja  a la tt la

pul s a celluloze-gyár lám pája gyéren világít 
a  Ladoga befagyott öblén túl. 'O lyan halvány 
csak, hogy még a  hajnalcsillag is erősebben 
tündököl.

Visszahúzódom a metsző hideg elől a szo
bába s egy p illanatra  elfog a kísértés, hogy 
visszabujjak a meleg takaró alá  s elernyedő 
testtel, ny ito tt szemmel élvezzem, a későn v ir
radó finn hajnalt. -.

Sajátságos halvány derengés ömlik el a szo
bán, am it a sötétben is fehér hóvilág küld be 
az ablakon hajnali üdvözletként.

P illanatig  eltűnődve nézem a jégvirágos ab
lakot. M int egy csengő mesebeli kristály  fa, 
íjgy világít fehér ágabogaival elő a tompa 
háttérből.

K aranko Jouko hangja riaszt fel, aki hal
kan rám ny itja  az ajtót.

— öltözz, m ert m ind járt itt a  szán.
Ez a fiatal, pirospozsgás, talpától a feje- 

bubjáig finn .lelkész pompásan beszél m agyarul. 
Kiejtése m intha kissé palócos volna.

Sietve mosákodom s kapkodom magamba 
a ruhát. Melegen kell öltözni, m ert órákig fo
gunk mozdulatlanul ülni a szánon. Finom 
gyapjú jäger-ruha legalul, rá  két ing, pullover, 
mellény, kabát- Legfelül a végig prémmel bé
lelt bunda.

Alig készülök el, csilingelve áll meg a szán 
az ajtó előtt.

H am ar még egy kis meleget m agunkba sze
dünk. Forró  víz cukrozva s egy kis szelet két- 
szersültszerű, kemény finn kenyér, vajasan.

*
Széles, teknőszerű alkotmány ez a  szán. H á

tul nincs benne ülés, csak valam ennyi széna 
béleli puhára  a belsejét. H a volna, sem tud 
nánk használni, m ert meg sem tudunk hajolni 
a rengeteg nagy bunda alatt. A százados, aki 
előttünk -ül kis prémes zekében, még a sa já t 
bundánk tetejébe ránkhúzott egy-egy farkas
prém  bundát s olyan vastagok vagyunk, m int 
valam i búvár. Csak félig fekve lehet elhelyez
kedni. _ ^ : ' ■rí;

T rapp-trapp . . .  trápp-trapp  • .. —■ fut ve
lünk a hosszúsörényű, mokány kis ló. Parabola
hajlású  járom fa van a nyaka fölött. Trappolásá
ban hátraveti a hava t s néha tenyérnyi össze
nyomott hólapocskák esnek a  bundám ra, oly
kor az arcomba. •

Gyorsan siklik a  szán a puha úton, ropog 
a hó s a  szán eresztékeiben meg-megreccsen.

H ová is megyünk?

Tegnap szólt be a százados Joukónak, hogy 
Uomaaban, egy határőrtelep közelében keresz
telendő fiúcska van. ő  éppen készül ki szánon 
s megkérték, hozzon m agával papot.

— Gyere finn határvidéki szórványba — 
szólt nekem s én örömmel készültem az ú tra.

Ezért fekszem most i tt  a  szánon a metsző 
téli hajnalon,'' mozdulatlanságig kitömve.

— B h rrr  . •. p h rrr  . . .  prüszköl néha az élén
ken trappoló pejkó s dús, szőke sörényét gőzöl
gő párafelhő leheli körül. Nekem is bajuszom
ra  fagy a lélekzetem. M int kicsi lándzsahegyek, 
állanak el az apró jégesapocskák. Kerek kucs
mám is tiszta fehér m ár elől, az arcom  körül

* lecsapódó párától.
Hogy nem téved el ez a százados ezen a 

csupa-erdő, dimbes-dombos tájon! M ár a h a r
m adik órája  jövünk megállás nélkül.

Olykor, ha lépésben megy a ló, leugrik a  
szánról s topogva szalad mögöttünk, hogy kis
sé felmelegedjék.

Egészen elhagyott, lakatlan  vidékeken me
gyünk át. Sehol egy ház, vagy település jele. 
Erdő, erdő és erdő. Néha egy-egy vágás, tisz
tás, tó vagy folyócska szakítja meg az egyfor
maságot.

A folyócska hóval fedett jegén rendszerint 
csak úgy egyenesen vágunk át. A jó ég tudja, 
honnan van ennek az embernek érzéke ahhoz, 
hogy ne tévesszen irányt- M ert a tó túlsó 
partján  is monoton, egyform a erdő húzódik.

Néhol ráfu tunk  egy-egy folyócska jégpáncél 
hátára. K anyarogva követjük a folyás irányát- 
Könnyebb a síma jégen haladni, m int a hepe
hupás erdőben.

Nyiltabb részeknél a hófuvásos buckákon 
zihálva és kapaszkodva vonszol á t lépésben a 
kis ló. M eg-m egrángatja a szánt s a hó meg- 
csikordul a vastag talpak alatt.

Gyönyörű ez a szent, magányos, havas erdő! 
Némán, mozdulatlanul állnak őrt a fák s hord
ják  a  meseszerű fehér köntöst, m int testhez
álló, pelyhes angóra-bolerót. A tavaszi vizek 
indulásán mozdulnak csak meg, hogy új, üde, 
zöld színekben divatozzanak.

De kicsit félelmetes is. Riasztóan komor.
Alig futottunk ki a  hajnali homályban 

P itkarantáró l, amikor Jouko egy nagy fa felé 
m utatott.

— I t t  öltek meg tavaly  egy felriasztott 
medvét. Egész eddig üldözte a megzavaróit. Ve
szedelmes a medve nagyon, ha télen felébresz

t ik .
Most, órák m úlva is, önkénytelenül a rra  

gondolok, vájjon m it tennénk, h*a belebotlanánk 
egy ilyen mackóba-

— Tudod, a szórvány Suomiban nem olyan, 
m int nálatok — szakítja meg Jouko borúlátó 
képzelgésemet.

— I t t  nem a távoli falvak más vall ásó la 
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kosai, közé ékelődött, egy-két evangélikusról 
van szó. Hiszen tudod, hogy nálunk szinte nines 
is másvailású, csak evangélikus. I)e i t t  a  h a tá r
vidéken, s o tt feljebb északon, nagyon elszórt 
a település. Órák hosszat kell sízni, vagy szán
kón menni, amíg egy-egy családot találunk. 
Nagyon elhagyatott szór vány családok ám  ezek 
is. Nehéz őket gondozni. Az egyik lelkészünk az 
elmúlt télen például összesen 1500 km -t sízett 
szórványhívei felkeresése dolgában.

— He-hel Mi tudunk ám futni a havon! — 
kacag fel csengőn.

Nekem nincsen kedvem kacagni. Elképze
lem a  finn szórvány gondozó kollegát. Ziman- 
kós, csípős, hófúvásos, rövidvilágosságú téli 
napokon órákhosszat egyedül futni az elhagyott 
erdők között, tavakon át, farkasnyomon, csalóka 
lejtőkön . •.

Ó, ez nem kacagni való!
*

A hideg — lehetett vagy 30 fok a fagypont 
a la tt — m ár régen lábujjaim  körül futkosott és 
borzongatta derekamat, am ikor végre, öt órai 
szánkózás után, m egálltunk egy határőrteleptől 
nem messze, az erdőben m agánosán álló ház 
előtt.

A háziak örömmel fu tottak eiő, hogy lese
perjék rólunk a havat. K ihám oztak bundáink
ból s pá r pillanat m úlva a tupában — a ház 
nagyszobájában — üdvözöltük a háznépet.

Sorba kezelünk mindenkivel. Kemény, hosz- 
szantartó kézfogással m ondják az istenhozottat, 
nyomatékosan ropogtatva az r-et.

— Terve tuloa.
Nincsenek vendégfogadó lelkendezések, de 

a mélytüzű szemek szeretettől csillognak.
A sarkon, kemenceszerű, félig ny ito tt tűz

helyen a háziasszony m ár fel is tette sárgaréz 
kávéskannában a sajátságos főzésű finn kávét.

Beszélgetünk pár szót s Jouko a keresztelés 
köré kis • háziistentiszteletet kerekítve hozza az 
Ür Jézust a  határv idék  mély erdőségeinek m a
gános kis házikójába.

Ünnepet ülnek a lelkek 6 a keményvonású 
l' férfiarcok m eglágyulnak.

De boldog hely is az, ahol halk, bizonyság
tevő szavak hozzák Isten szere tétét munkától 
kérges, elhagyatottságtól fásult; kallódó lel- 
kekpek!

Alig érnek véget az áhítatos percek, a  házi
asszony kedves hangon hívogat.

— Olkaa hyvä, kahvi jää! — Jöjjenek, a 
kávé elhűl!

Odamegyünk az asztalhoz s a  kis csészét 
kézbe fogva, jólesően szürcsöljük a forró feketét-

M ert kávé minden finn házban vár. Fordulj 
meg bár egy „előkelő** helsinki lakásban, nyisd 
rá  az a jtó t valam elyik lappvidéki finn család
ra, vagy menj keresztelni az orosz h a tá r mel
letti szegényes otthonok bármelyikébe.

— Mivel tartozunk a ke^esztelésért és a fá
radságért, lelkész ű r t

Jouko elmosolyodik, zsebébe nyúl s a cso
dálkozó háziasszony m arkába nyom nehány 
m árkát.

— M ajd vegyenek valam it a kicsinek, ha 
bent járnak.

*
Ü jra trappol velünk a ló. P á rá t zihál és 

brühögve rázza fejét és hosszú sörényét.
M ellettünk hótól roskadó fenyők suhan

nak el.
Ropog a hó és meg-megreccsen a szán.
H allgatva heverünk vastag bundákba bur

kolózva s a néma erdő tompán nyeli a kis csen
gő csilingelősét.

Lassan leszáll a rendkívül korai finn téli 
alkony s észak tündöklő csillaga irány t muta- 
tóan tűnik  fe az égen.

A nap tapasztalatain töprengek s a  gondo
latok csapongva rajzanak. M ire a szán imboly
gó futása szendergő álomba ringat, a ló trap- 
poló patái m ár otthoni emlékek ütem ét verik ki.

P á r  ó rát fu thattunk  már- Egészen sötét 
volt, amikor a  százados hangja  riasztott fel.

— Katso, revontuli! — Nézd, északi fény!
Észak sejtelmes fényfüggönyét a látóhatár

szélén felvonták csodát teremtő kezek.
Koren Emil.

ÉLET ÉS LÉLEK
Valaha az élettudomány termelte ki a régi Mate

rializmus legnagyobb táborát, vezéralakjával: Haeekel 
Ernővel. Azt hitték, hogy az életet le lehet vezetni 
egyszerű fizikai és vegyi törvényekből.
,  A tudomány azóta kiábrándult ebből az elképzelés
ből és annál a felismerésnél tart, hogy az élet törvé
nyeit nem vezethetjük le másból, mint magából az élet
ből. A modern élettudomány hangsúlyozza, hogy az 
anyagi szerkezet csak hordozója az életnek; maga az 
élet megfoghatatlan, lemérhetetlen ú. n. „transzcendens 
valóság“, amely felragadja az anyagot a porból, szer
vezetté formálja össze, egy ideig használja, majd is
mét visszaejti az élettelenségbe.

Tehát éppen fordítva látja a korszerű tudomány ezt 
a kérdést, a régi felfogáshoz képest. Régénte azt gon
dolták, hogy az anyagok megfelelő össze-szerveződésé- 
ből támad az élet; ezzel szembep ma az a felfogás, hogy 
éppen az élet szervezi össze az anyagot. Láthatatlan 
erők építik egybe az anyagot látható szervezetté: cso
dálatos eszközzé, amelynek segítségével az élet, ez a 
magasabbrendű és anyagfeletti valóság, egy „alacso
nyabb síkban“, az1 anyagok világában is kifejeződhetik. 
Kissé erőltetett hasonlattal azt mondhatjuk, hogy a lát
hatatlan és nem hallható rádió-sugarak és a felvevő- 
készülék viszonyára emlékeztet az élet és a szervezet 
viszonya. A rádió anyagtalan és közvetlenül nem ész
lelhető elektromágneses hullámai a felvevőkészülék (te
hát egy anyagi szerkezet) segítségével válnak érzékel
hetővé: hallhatóvá és újabban láthatóvá. Sőt repülő
gépet, hajót, automobilt is lehet velük kormányozni. 
Nagyon közismert példánk van tehát arra, hogy érzék
szerveinkkel felfoghatatlan létezők igenis vaunak, sőt 
azok, megfelelő körülmények közt az anyagot hatal
mukba vehetik és azon keresztül megnyilvánulhatnak.

Sok tudós nevét sorolhatnék elő, külföldieket és ma
gyarokat egyaránt, akik kiváló szellemükkel felismer
ték, hogy az élet sokkal több és magasabbrendű létező, 
mint „tegnap“ még gondolták. A modern élettudomány 
kutatói közül ki kell emelni a Nobel-díjas Spemannt. 
aki a szervezetek alakulása és fejlődése terén végzett 
alapvető vizsgálatokat. 1936-ban megjelent híres köny-
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vében (Experimentelle Beiträge zu einer Theorie der 
Entwicklung), amely az amerikai Yale-egyetemen tar
tott előadásaiból alakult ki, meglepő vallomást tesz. 
Mintegy bocsánatot kér, hogy olyan kifejezéseket hasz
nált, amelyek nem fizikai, hanem lélektani törvény- 
szerűségekre mutatnak. Ez a pontos kísérletező ember, 
aki legmesszebbmenően kerüli az elméleteket és csupán 
a kísérletes megfigyelésre épít, meg merte vallani, hogy 
munkájában a lélektani vonatkozás több mint hason
lat. Azt fejezi ki, hogy a fejlődésfolyamatok, egy más 
síkban, a lélektani folyamatokkal rokonok.

Az élettudománynak új, magasabbrendü iránya két
ségtelenül a lélektani vonatkozások kialakulása felé 
mutat. Itt azonban nagyon sok még a tisztázni való. A 
legtöbben ugyanis a biológiai élet-fogalmat összetévesz
tik a lélek fogalmával, pedig ez két külön dolog. A 
szervezetet nem a lélek élteti. A szervezet a lélek nél
kül is élhet. A lélek egy harmadik valóság, amely az 
anyag és az éltető princípium fölött áll. Szervezetemet 
nem az én személyes, egyéni lelkem élteti, csupán kor
mányozna különböző utakra. Miként a gépkocsivezető 
egyben nem hajtóereje, csupán kormányozója a más-

É L Ó  V lZ
AZ EVANGÉLIKUS EVANGÉLIZÁCIÓ LAPJA.

Megjelenik egyelőre kéthetenként.
Kiadja:

a Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem. 
Felelős szerkesztő és kiadó: Csepregi Béla.

E l ő f i z e t é s i  ár: egy évre 18.—, félévre 9.— 
negyedévre 4J0 Ft. Egyes szám ára 80 fillér.

Postatakarékpénztári csekkszámla:
„ÉLŐ VÍZ“ Budapest 53.064.

Sylvester Bt., Budapest, XIV., Hermina-út 51.
% Felelős vezető: Sch litt H.

természetű erőkkel mozgatott kocsinak. Az automobil 
futhat vezető nélkül is, csak nincs értelme többé a fu
tásának. Egy letépett kerék tovább gurulhat, de futása 

; most már értelmetlen és céltalan. Ugyanúgy a kiemelt 
szív bizonyos körülmények közt tovább lüktethet, vagy 
egy béldarab folytathatja perisztaltikus mozgását; az 
élet élteti ugyan, mert ez a természete, de nem szol
gál többé személynek, léleknek. Ugyanígy a kioperált 
agy-darab tovább éltethető megfelelő táptalajon, de 
nem fogja tudni, hogy 2 X 2  =  4. Az imént használt 
rádió hasonlattal is érzékeltethetjük ezt a viszonyt; 
maga a készülék, mint alkalmas anyagi szerkezet, fel
foghat hullámokat, amelyek mintegy „éltetik“. Ámde 
ha a stúdióban nincs senki a mikrofon előtt, akkor sem
mi értelmes megnyilatkozása nincs a felvevőkészülék
nek, pedig lámpái égnek. Nem a „szpíker“ gerjeszti 
„életre“ a rádió-dobozt, de az ő személye teszi az egé
szet értelmessé.

Az ember élő szervezete is csupán alkalmas eszköz 
arra, hogy a személyes lélek az anyag világában meg- 
nyilatkozhassék s a létezés e síkjának magasabbrendü 
értelmet adjon. Dr. Frenyó Vilmos.

B E S Z Á M O L Ó
OROSZLÁNY.

December 7—13-ig volt a gyüleke
zetben evangélizáció. A hét folyamán 
telepítettek át több családot Szlová
kiába és az ezzel együttjáró csoma
golás, rakodás és búcsúzás nagymér
tékben zavarta összejöveteleink lá
togatását. Akik azonban mindezek 
ellenére összejöttek (kb. 100—120), 
azok mindvégig kitartottak és legna
gyobbrészt átjöttek a csoport- és 
utóösszejövetelekre is. Az ifjúság kü
lönösen buzgón vett részt mindvégig 
A hét folyamán reggeli istentiszte
letek is voltak, a nap folyamán több 
hajlékban szólalhatott meg az evan
gélium. Látogatásaink során eljutot
tunk a közelben levő szénbányate
lepre is.

A morzsaszedésben hálaadással lát
tuk, hogy Isten az alkalmatlan idő 
és a nyomorúságos szolgálatunk el
lenére is több lelket hívott ki a kár
hozatból az örökéletre. Az ifjak és 
az asszonyok közül sokan tettek val
lást arról, hogy vették a kegyelmet,

amely van Jézus vérében. Mások pe
dig arról, hogy megerősödtek Krisz
tus követésében. A szolgálatot Józsa 
Márton és Nyáry Erzsébet diakonisz- 
szatestvér végezték.

KOMÁDI
Bihar vármegye egyetlen evangéli
kus gyülekezete sok külső és belső 
nehézséggel. December 9—14-én volt 
a gyülekezetben evangélizáció. Sok 
kezdeti nehézséggel indult, de azután 
egyre diadalmasabban mutatkozott 
meg a Szent Lélek gyűjtő ereje. A 
kezdeti 150-es létszám a vége felé 
már 250—300 között mozgott. A részt
vevők között több református lelkész 
is volt, akik közül némelyek a kör
nyéken lévő gyülekezeteikből is hoz
tak híveket. — A reggeli istentiszte
letek után áldott imaközösség vitte 
Isten elé az evangélizáció munkáját 
és ugyanez kísérte -végig az evangé- 
lizátort a délelőtti házi istentisztele
teken is, melyek a betegeknél és öre
geknél voltak, — A külmisszióra 40 
Ft, az országos evangélizáció munká
jára 50 Ft volt a persely. Az evangé
lizáció szolgálatát Túróczy Zoltán vé
gezte.

Megrendelted-e már?
Amint a múlt számunkban jelez

tük, január utolsó hetében lesz az 
idei láthatatlan evangélizáció. A 
nyolcnapos evangélizáció előadásai 
már nyomdában vannak és legsürgő
sebben kérjük a könyvben kinyoma
tott előadások megrendelését. Papír
hiány miatt csak annyi példányt nyo
matunk, ahányan megrendelik. A cí
me: „Az ígéret földje felé“, önkölt
ségi ára 6.— Ft lesz. Megrendelhető 
a kiadóhivatalban.

Januári evangélizációk
JANUÁR 4—11: Potyond (Mády Zol

tán).
JANUÁR G—18: Kunszentmárton— 

Nagyrév—Csépa (Józsa Márton). 
JAN. 11—18: Gyón (Dr. Deák János). 
JANUÁR 18—25: Fót (Balikó Zoltán) 

Hordozzuk imádságunkban a be
jelentett szolgálatokat, és kérjük 
a tervezett evangélizációk idő
pontjának a közlését, hogy ideje
korán közölhessük az imaközössé
gekkel.
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Adósok vagyunk!
Minden jóravaló ember irtózik az adósság

tól. Pedig egyikünk sem menekülhet az adós
élet elől. Nyakig úszunk mindnyájan az adós
ságban.

A d ó s a i  v a g y u n k  I s t e n n e k !  Adós
ságunk oly mérhetetlen, hogy közülünk senki 
sem képes rendezni. Jézus Krisztus mindnyá
junk tartozását magára vállalta s a velünk 
szemben fennálló követeléseknek eleget tett. Az 
adósok börtönéből a váltság vére szabadított ki 
bennünket. Eladósodott életünk kiegyenlített 
számláján véres pecsét hirdeti, hogy maga az 
Isten rendezte kárhoztató tartozásunkat. Csődbe 
került életünk minden terhe, jóvátehetetlen vét
ke, helyrehozhatatlan mulasztása a keresztre 
van szegezve. Bűnadósságunkból kimentett Jé
zus! Valóságosan, maradéktalanul, mennyen és 
földön érvényesen!

Adósai vagyunk örökkévaló hálaadással az 
Atyának azért, hogy nem kedvezett önnön szí
vének, Egyetlenjének — érettünk! Adósai va
gyunk a Fiúnak azért, hogy eljött eladósodott 
világunkba s megfizetett érettünk: nem arany
nyal, sem ezüsttel, hanem az Ö szent és drága 
vérével! Adósai vagyunk a Szentiéleknek, hogy 
minden megszomoríttatása ellenére nem hagy
ja abba vigasztaló szolgálatát: meggyőz szám
lánk kifizetett voltáról és felragyogtatja az 
adósok börtönének megnyílt ajtaját!

Bűnadósságunkból szabadulva örökkévaló 
hálaadással tartozunk a Szentháromság egy 
igaz Istennek!

A d ó s a i  v a g y u n k  f e l e b a r á t a i n k ,  
n a k !  Mindannak elmondásával és meg vallá
sával, hirdetésével és megbizonyításával, amit 
érettünk Isten tett s amire a Szentlélek meg
tanított. A velünk szemben vétkezőknek, adó
sainknak tartozunk a követelésünk maradékta
lan elengedésével, bűneik megbocsátásával. Zsi-

AZ ISKOLÁBAN
Zúgás . . .  moraj . . .  s valaki megremeg,
Egy harmatarcú, kékszemű gyerek 
Ott áll előttem . . .  s alig rejtheti 
A belső lázt s a titkos reszketést,
Tudja, hogy bűnös, rosszat tett nagyon,
S rémülten várja már a büntetést.
Tiszta szemére ráül a ború,
S lesütve tartja. . ,  rám sem emeli,
Érzem . . .  hogy arcom merev, szigorít.

S a büntetés csak késik . . .  valahol 
Emlékeimben nézek szét előbb,
Óh . . .  nálam is volt nagy leszámolás . . .  
így álltam én is . . .  Ilyen remegőn 
Égi nevelőm és bírám előtt. . .
Az én arcom is ilyen gyermekes 
Ilyen halálra rémült lehetett,
És nagyon-nagyon megsajnálhatott,
Mert a Kereszt ítélöszékinél 
Minden, de minden bűnt elengedett!

Mi is lett volna, hogyha akkor ő 
Nagy irgalommal nem bánik velem!
S megszólalok . . .  (a gyermek szóra vár):
Fiam . . .  a büntetést elengedem!

H a l u s z k a  M. R ó z s a

dóknak és görögöknek, közellevőknek és távol
élőknek, síróknak és nevetőknek, szabadoknak 
és foglyoknak, gondtalanul élőknek és teher 
alatt roskadóknak tartozunk a misszióval! Min
den egyéb gondoskodás és tevékenység előtt a 
mi nagy adósságunk felebarátaink felé a misz- 
szió. A bizonyságtevés kifogyhatatlan, hosszú
tűrő és mindent remélő szolgálatával! A máso
dik és következő mérföldekkel! A hetvenhétsze
res és a megszámolhatatlanul sokszoros „nagy 
bűnös“-öknek a mindig kész, mindig friss „első“ 
szeretettel! Bűnökért való elégtétel követelése 
hurok halálos szorítása fuldokló felebarátunk 
nyakán. A bocsánat édes szava valóságos sza
badulás a kárhozatból! Az a békesség fia, aki
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kifizetett számlát lobogtat a világ s minden 
embertársa felé Jézus irgalmáért, — hálából!

A d ó s a i  v a g y u n k  a z  e g y h á z n a k !  
Benne hirdettetik az Atya nyilvánvalóvá lett 
szeretető a Fiúban. Benne árad a Lélek igén és 
szentségen keresztül! Benne őriztetik az élő re
ménység a bűnbocsánat szüntelen való gyakor
latában. Benne épül szép rendben a Krisztus 
teste. Benne ölt testet a megjelent kegyelem. 
Benne szolgál mindennek ellenére még mindig 
a Nagy Szolga, Jézus Krisztus. Benne bírjuk 
földi üdvösségünket: békességet Istennel és 
emberrel! S végül benne, mint angyali őrizet
ben, mentő bárkában, biztos atyai kézben vite
tünk át az örökkévalóságba! Mivel tartozunk

tehát egyházunknak? Mindazzal, amink van. 
Mert Isten iránti hálaadósságunk törlesztési he
lye az e vilgban harcoló egyház! Nem élhetsz 
Isten iránti hálaadó életet egyházon kívül. Vi
szont nem vagy az egyházban csak akkor, ha 
a néked adott lelki ajándékok szerint Krisztus
ról örvendve bizonyságot tevő életben és a hála
adás szolgálatában jársz!

Egyszer mindenért fizetni kell! Boldog 
vagy, ha szabadulásod helyén a Krisztus ke
resztjénél felismered és megtapasztalod az elle
ned szóló kemény, igazságos írás eltörölt voltát. 
Különben a nagy leszámolás napján egyedül 
maradsz minden adósságoddal örök gyötrelem-
re! s.

Hogyan kaphatok bűnbocsánatot?
Az üdvtörténet két legfontosabb pontja az 

édenkerti bűnbeesés és a  golgotahegyi váltság- 
halál. Az egyikben az egész embervilág elbukott 
és Isten h a rag já t vonta m agára, a másikban pe
dig az egész embervilág m egváltatott és a  ha- 
ragvó Isten kiengesztel te te tt.' Mivel mindkét 
eseményben minden ember közvetlenül érdekel
ve van, a bűnbeesésben is és a  m egváltásban is, 
magától értetődő, hogy minden ember legsze
mélyesebb kérdésévé lesz, hogyan részesülhet 
az Isten kárhoztató ítéletétől szabadító váltság- 
ban, vagy egyszerűen hogyan kaphat bűn
bocsánatot.

bői azután az a meglehetősen homályos elkép
zelés folyik, hogy Isten a bűnösnek közvetlenül 
ad ja  a bocsánatot. De hogyan és mikor, az tel
jesen ellenőrizhetetlen, legfeljebb a bűnös lelki
ismeretére leszálló békesség lehet ennek a  jele. 
Ezért a buzgó keresztyének nagy tömegei is tel
jes bizonytalanságban vannak sok esetben a bű
neik bocsánata felől és leginkább abban remény
kednek, hogy m ajd az utolsó napon Isten meg 
fog bocsátani. Mert hiszen csak az Isten bocsát
hat meg.

Mi a bibliának és evangélikus egyházunk
nak a tan ítása  ebben a fontos kérdésben?

MI VOLT A JÉZU S KORABELI 
EM BEREK FELFOGÁSA?

Mikor Jézus azt m ondta egyszer egy elébe 
hozott gutaü tö tt embernek: „Fiam, megbocsá- 
ta ttak  néked a te bűneid“ — a jelenlévő írás
tudók csodálkoztak Jézus szavain és ezt mond
ták magukban: „Mi dolog, hogy ez ilyen ká
romlásokat szól? Ki bocsáthatja meg a bűnö
ket, hanem ha egyedül Isten?“ (Márk 2: 5—7.)

Ezek az írástudók az akkori vallásos meg
győződést fejezték ki. B izonyára olvasták az 
Ótestamentumból: „Azt mondtam, bevallom ha
misságomat az Úrnak — és te elvetted rólam 
bűneimnek terhét“ (Zsolt. 32:5.). — „Bűneim 
erőt vettek rajtam , vétkeimet (Uram) te bo
csásd meg“ (Zsolt. 65:4.). — „A mi Urunké Is
tenünké az irgalm asság és a bocsánat, m ert pár
tot ü tö ttünk ellene“ (Dániel 9:9.). — Ezek és 
ezekhez hasonló ótestamentumi igék erősítették 
az akkori emberekben azt a  meggyőződést, hogy 
egyedül Isten bocsánata oldozhatja fel őket bű
neikből.

A MI KORUNKBAN IS  
egészen általános az a felfogás, hogy egyedül 
Isten bocsáthatja meg a bűnöket. Ebből ered az, 
hogy meglehetősen ki is veszett az igehirdetési 
gyakorlatból az egyenes bocsánathirdetés s a 
kegyelemhirdetésben is leginkább csak Isten 
bocsánatára utalnak. Ügy gondolkodnak az em
berek, hogy ember nem állhat Isten helyére 
az ilyen fontos, üdvösséget érintő dologban. Eb-

A B IBLIA  TANÍTÁSA.
Jézus egyáltalán nem ismerte el biblikus

nak a farizeusok és írástudók fentebbi gondo
latait. Ellenkezőleg feddette őket: „M iért gon
doljátok ezeket a ti szívetekben?“ (Márk 2: 8). 
A beteg m eggyógyításával kétségtelen jelét ad 
ta  annak, hogy az ő szava hatalom. Hogyha* pe
dig a rra  a szavára: „Kelj fel, vedd fel a  te nyo- 
szolyádat és eredj haza“ a gutaü tö tt felállt és 
elindult, akkor nyilvánvalóan a m ásik szavára 
„megboosátta.ttak néked a te bűneid“ a bűnei 
terhe alól szabadult fel. Máté írása  szerint am i
kor a sokaság ezt hallotta és látta, „elálmélko- 
dék és dicsőíté az Istent, hogy ilyen hatalm at 
adott az embereknek“ (Máté 9:8). Jézus sza
vaira ős cselekvésére tehát az a h it született meg 
a tömegben, hogy Isten bizonyos embereknek 
hatalm at adott a  bűnök megbocsátására. A bű
nök bocsánata a bizonytalan távoli messzeség
ből egészen közel jött, elálmélkodtatóan közeire: 
embereknél volt m egtalálható. Vájjon igaza 
volt-e a tömegnek ebben a hitben?

Az ótestamentumban is előfordult, hogy 
emberek Isten megbízásából bűnöket bocsátot
tak meg. Gondoljunk N áthán próféta esetére, 
amikor Dávid bűnvallása u tán  hirdette néki: 
„Az Úr el is vette a  te bűneidet, nem fogsz, meg
halni“ (II. Sám. 12:13). Sámuel viszont megkö
tözte Sault a  bűneiben, mivel nem volt őszinte 
bűnbánata és inkább félt az emberek ítéletétől, 
m int Istentől.
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Az újtestam entum  szerint Jézusnak kétség
telenül meg- volt ez a hatalma és ö ennek alap
ján, ahol néki tetszett és azt alkalm asnak ta
lálta közvetlenül és félreérthetetlenül osztogatta 
a bocsánatot (Lukács 7:48). M iután pedig a v i
lág minden bűnéért kiengesztelte Istent, á rta t
lan halálával szerezvén meg a váltságot m in
den bűnre, mennybemenetele előtt ezt a szent 
felhatalmazást á tad ta  tan ítványainak: „Am i
ként engem küldött vala az Atya, én is akép- 
pen küldelek titeket: Vegyetek Szentlelket!
Akiknek bűneit megbocsátjátok, m egbocsáttat
nak azoknak; akikéit m egtartjátok m egtarta t
nak“ (János 20: 21—28).

Jézus tehát ugyanarra  a feladatra küldte a 
tanítványait, amire ő t  az A tya küldötte. Ter
mészetesen nem értette  ez a la tt a világ m egvál
tását, hiszen ezt ő maga teljesen elvégezte, ha
nem a váltságm ű alapján a bűnök megbocsátá
sát. Amint Jézusnak hatalm a volt a bűnök meg- 
bocsátására, ugyanarra  mennybemenetele előtt 
felhatalm azta a tanítványokat. A  tanítványok  
által hirdetett bocsánat, feloldozás tehát éppen 
olyan bizonyos és hatékony, m int amilyen ha
tékony Jézus ajkán volt. A tanítványoktól ka
pott bűnbocsánat a mennyben is érvényes. Az 
ő bocsánatuk Isten bocsánata. Hiszen Krisztus 
felhatalmazása alapján szolgálnak.

Jézus tarto tta  is m agát ehhez a rendelésé
hez. Mennybemenetele után a Szentírás szerint 
senkinek nem adott közvetlenül bűnbocsánatot. 
Nagyon tanulságos ebből a szempontból végig 
olvasnunk az első keresztyének történetét az 
Apostolok Cselekedeteiről íro tt könyvben. Egész 
világosan fogjuk látni, hogy a bűnből feloldozó 
evangélium ott él a gyülekezet ajkán s annak 
a megkerülésével senki nem ju t bűntől való 
szabadulásra és igazi békességre Istennel. Szin
te minden egyes megtérésnél és újonnanszüle- 
tésnél ott van világosan az eszközül használt 
tanítvány is, akinek az evangélium hirdetésére 
a bűn bilincsei megtörtek és a Szentlélek ki
áradt. íg y  van ez még Pál apostol életében is, 
akinek pedig m aga a megdicsőiilt Jézus K risz
tus is megjelent a damaskusi úton. de nem adott 
neki bocsánatot és békességet, hanem erre a 
szolgálatra az egyszerű damaskusi tanítványt, 
Anániást használta fel. akinek az evangélium  
hirdetésére és áldó keze alatt szabadult meg 
Pál a bűneitől és teljesedett be Szentlélekkel 
(Csel. 9: 17—18, v. ö. 22: 12—16).

LUTHER FELFOGÁSA.
Reformátorunk, Luther M árton a középkori 

egyház eltévelyedéseitől visszatért az újtesta- 
mentom evangéliumához és tiszta tanításához. 
() a biblia előbb ism ertetett világos tanítását 
h irdette abban a fontos kérdésben, hogy ho
gyan kaphatunk bűnbocsánatot. Nincs itt hely 
és idő arra , hogy a bizonyítékok tömegét sora 
koztassam fel, azért csupán egy, az ezzel a kér
déssel foglalkozó prédikációját ismertetem.

Szentháromság ünnepe utáni 19. vasárna- 
pon prédikál Luther Máté 9:1—$ alapján a guta
ütött m eggyógyításáról. I t t  először is elítéli a

rajongók, szektások és a pápaság felfogását, 
mely szerint a bűnbocsánat és kegyelem az em
ber szívében a bűnbánaton, bűnvalláson és Isten 
re jte tt belső m unkáján keresztül árad ki. Az 
se helyes, ha valaki bevonul a sarokba és ott 
imádkozik: Istenem, bocsásd meg a bűneimet és 
úgy várja , hogy a mennyből alászálló angyal 
mondja: meg vannak bocsátva. így  senki sem 
kap bűnbocsánatot. „Tanuljátok meg tehát, 
hogy Isten meg akarja  bocsátani a bűnöket. De 
hogyan? Nem másképpen, mint ahogy itt is 
meg van írva, hogy ő ilyen hatalm at adott az 
embereknek. M aga Krisztus kezdte és azután- 
megparancsolta, hogy ezt a szolgálatot az egy
házban fenn kell tartan i egészen a világ vé
géig, hogy az ő nevében hirdettetnie kell a 
megtérésnek és a bűnök bocsánatának. — Ta
nulja meg azért mindenki, hogy a bűnök bocsá
natéit az embereknél a hirdetett igében keresse 
és nem máshol. M ert egyedül csak ott talál
ható“.

M indjárt a prédikáció elején Luther a rra  
hív fel, hogy a régi K apernaum  lakóival együtt 
áldjuk és m agasztaljuk Istent azért, hogy h a 
talm at adott az embereknek arra, hogy hirdes
sék egymásnak: a te bűneid néked megbocsát
tattak . „Ez tényleg nagy hatalom, am ikor az 
egyik keresztyén azt m ondhatja a másiknak: 
bízzál testvérem, Isten könyörült rajtad , csak 
higgy abban, amit néked Jézus nevében hirde
tek. Ez éppen olyan igaz, m intha maga Jézus 
vagy maga Isten m ondaná neked, a te bűneid 
meg vannak bocsátva.“ — „Ez a ha ta lo m . . .  
Krisztusé volt először, ő pedig ránk hagyta. 
Különösen azokra, akik abban a hivatalban van
nak, hogy megbízás szerint hirdetik  a megtérést 
és a bűnök bocsánatát Jézus nevében. De szük
ség esetén minden keresztyénnek felhatalm a
zása van arra, hogy a bűnbocsánat igéjével vi
gasztalja és erősítse a bűn terhe alatt vergődő 
testvérét“.

Luthernak tehát az volt a felfogása, hogy 
Krisztus a földön jártában maga hirdette a 
bűnbocscinatot s m iután teljes engesztelést szer
zett az A tyánál m eg parancsolta tanítványai
nak, hogy az ő nevében és golgotái áldozata 
alapján hirdessék és csztogasséik a bűnök bocsá
natéit azoknak, akik  azt kérik. A  bűnbocsánat- 
adás hatalma tehát a Krisztus gyülekezetéé , 
am int azt az iegehirdetők, lelkipásztorok és 
szükség esetén minden keresztyén  — aki maga 
is hittel fogadta bűnei bocsánatéit Jézus K risz
tus véréért — gyakorol.

MI MAGUNK IS

legyünk igen nagy bizodalommal a gyüleke
zetben hangzó ige iránt. Isten abban helyezte 
eí és h irdetteti szám unkra is az Ő bocsánatát.

• Hallgassuk és fogadjuk hittel. Most, amikor 
a bűneink a szívünkre nehezednek, most, ami
kor kísértések között harcoljuk a hit harcát. 
Ha itt a földön a Krisztus gyülekezetében nem 
kapunk bocsánatot, akkor hasztalan reményke
dünk az ítélet napján történő megbocsátásban.
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Sok minden van az életben, amivel mi em
berek azért nem  törődünk, m ert „e l v e s z e t tÁ l 
talában azt szoktuk ezzel a jelzővel díszíteni, 
aminek már ránk nézve semmi jelentősége 
nincs. Vannak dolgok, am iket nagyon sajná
lunk, midőn elvesznek ránk nézve.

íg y  érthető azután áz, hogy a mi magát ke
resztyénnek nevező társadalmunk egészen f i 
gyelmetlenül, érzéketlenül m egy el társadalmunk 
bizonyos jelenségei mellett, am elyek pedig em
beri életek elvesztését hirdetik. Emberi életek 
veszendőbe jutása számára legfeljebb egy ú j
sághír. Egyáltalában nem ju t el annak meglá
tásáig, hogy itt valami borzalmas, rettenetes 
pusztulás folyik. Semmibe veszi ezt. Nem  gon
dol arra, hogy az elveszetteket meg lehetne ke
resni és meg lehetne tartani, vissza lehetne hoz
ni az életbe. A m i elveszett, az elveszett, nincs 
ott semmi tennivalója sem az embernek. íg y  
néz k i a mi keresztyénségünk. Nem íg y  Jézus, 
ö  az elveszettek megkereséséért jött. Nehezen 
fog juk ezt fel. A z  elveszettek ülhetnek előkelő 
szalonokban is, de lehetnek nagyon piszkos he
lyeken is, megtalálhatók előkelő bárhelyiségek 
szeparéiban éppúgy, m iy t a külvárosi lebujok 
söntéseiben.

A z elveszésnek itt jelzett útjára az emberek 
a szeszivás útján ju tnak el. Általában azonban 
az emberek ezen az úton is nagyon nehezen fo
gadják el elveszettségi állapotukat. A  világban 
igazán csak a rendszeresen részegeskedőt gon
dolják elveszettnek. A k it  józanul már alig-alig 
lehet látni, vagy akinek az eszét az ital már tel
jesen elvette s aki már csak az élő halottak há
zának lehet szerencsétlen lakója. Igen! „Élő ha
lott/“ Elveszett! És Jézus ezekért jött. Ezeket 
keresi s ezeket akarja megtartani. Azokat, 
akiktől m i legtöbbször megborzadva és undo
rodva, vagy szégyenkezve elfordulunk.

A z élő halottak házába vezető útnak az el
ső állomását senki sem tudja megnevezni. Bor
termelő vidékeken egészen gyakori jelenség, 
hogy az alig felcseperedő, járni tudó gyereke
ket borral kínálgatják és itatgatják. Sok eset
ben ez az első állomás az elveszés útján. Büsz
kélkednek a gyerekkel, hogy m ennyit megiszik

tszákos-nn
„Azért jött az embernek Fia, hogy megkere

s nem árt meg neki. A  gyerm ek sokszor csak a 
kellemes zsongítást érzi, vagy a nagyobbacska 
bátrabbnak érzi magát. A  borfogyasztás érde
kében régebben egy lélektani tanulm ány is meg
jelent, m ely szerint a gyerm ekeket kell rászok
tatni a borivásra, hogy felnőtt korban annál 
többet igyanak. Ha a több borfogyasztás vagy  
szeszfogyasztás a fontos, akkor tényleg a gyer
m ekeket kell már hozzászoktatni a boriváshoz. 
Persze a borfogyasztás propagálói csak a sajád 
erszényük teletömésére gondolnak, arra már 
nem gondolnak, hogy m ennyivel több lesz a 
gyilkosság, m ennyivel több lesz a szerencsétlen
ség, hogyan nő ezzel kapcsolatban a nyomor és 
a szegénység, az elégedetlenség, hogyan szapo 
rodnak a betegségek, hogyan szaporodnak a hü
lye, nyavalyatörős gyerm ekek s hogy telnek 
meg idült szeszivókkal az elmegyógyintézetek, 
hogyan mennek tönkre családi életek.

Mióta eindítottuk egyházunk kebelén belül 
az iszákosokat mentő munkánkat, állandóan 
hozza hozzám a posta azokat a leveleket, me
lyekben iszákosok hozzátartozói írják  le azo
kat a borzalmakat, amelyekben részük van. Egy  
feleség pl. leírja, hogy ő már iszákos környe 
zetben nőtt fel m in t gyerm ek s az volt minden 
óhaja, hogy csak a jó Isten józan férjet adjon 
neki. „Ifjú ésszéh még az eskü mellé is odagon
doltam, hogy vele élek, ha nem lesz iszákos. — 
Nem is volt egy ideig, de azután jö ttek  a bará
tok, a sátán munkásai és az én férjem  hallga
tott rá juk és így  esett az iszákosság járm a alá, 
ami alól bizony nem könnyű szabadulni. És né
kem ezt látni és véle élni, íg y  pusztulást jelent, 
m int a v íz  a beléesett embernek. —■* Már nagyon 
belefáradtam testileg, lelkileg, íg y  egyedül a 
küzködésbé\

Ebből a levélből néhány dolgot szögez
zünk le:

1. A  pusztulás útjának kezdetét senki sem 
tudja megmondani.

2. A  hozzátartozó az iszákosságban nemcsak 
az iszákos társ, hanem a Csaját pusztulását is 
látja. „Zúgolódó11-vá lesz még a hívő lélek is.

3. Belefáradnak az iszákosság elleni küzde
lembe, látva ennek eredménytelenségét.

í. Sokan szükségét érzik a közös küzdelem
nek, a közös harcnak, amit már egyedül fel
adtak.

E gy másik testvérünk 30 éves szenvedésről 
ír. „Ha azért járna kitüntetés, amit én hősiesen 
végigharcoltam, a Mária Terézia renddel sem 
lennék e l i s m e r v e „ A z  erőm egyre fogy. Tu
dom, ha én pontot tennék az életem után, nem 
lenne vele jobb.“ „Az állandó anyagi gondok, 
az állandó rettegés ismeretlen veszélyektől, h i
hetetlen durvaságok elszenvedése, szégyenkezés 
meg nem . felelő baráti kör lealacsonyító társa
sága miatt, halálosan kimerítenek. Hiába volt
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tő misszió -
legtartsa, ami e lvesze tt“ (Lukács i9:io.)

kérés, könyörgés, fenyegetés, maradt minden. 
Persze ígéret, eskü, fogadalom, azok is unalo
mig ismétlődtek, értéküket v e s z tv e K é ts é g b e 
esés, gyilkossági gondolatok. — ím e  az eredmé
nye a szeszivásnak. Pár sorban az alkoholizmus 
kérdésének döbbenetes valósága.

1. I t t  is meg van a küzdelembe való bele- 
fáradás, öngyilkossági gondolattal.

2. Pontos leírás az iszákosság következm é
nyeiről: a) állandó anyagi gondok; b) ádlandő 
félelem és rettegés; c) a durva bánásmód; d) az 
iszákos lezüllött társasága.

3. A z  iszákos szép szóra, könyörgésre nem  
hallgat, - fenyegetés nem használ.

4. A z  iszákos részéről tett eskü, ígéretek, 
fogadalmak értéktelenek.

Talán ezek a képek is igen rikítóan beszél
nek arról a nyomorúságról, amibe az iszákos 
viszi a családját és önmagát. De vegye kezébe 
valaki az újságot. Nap m in t nap olvashat része
ges emberek gyilkosságairól, vagy arról, hogy  
a végleg elkeseredett család nem  lát más k iu ta t 
a nyomorúságból, m int a részeges családtag k i
irtását, elpusztítását, hogy azután akkor ön
m aguk kerüljenek a börtönbe. A  m últ héten  
voltam egy iszákos lakásában. E gy  szék nem  
volt, hova le lehetett volna ülni. A  család ru 
háit ellopja és eladja, csakhogy ihasson, persze 
a keresetből nem  sokat lát a család.

A z  egyes emberi életek rettenetes nyom orú
ságában és szenvedésében az iszákosságban meg
kötözött rab elveszését, elpusztulását láthatjuk. 
Csak döbbenettel gondolhatunk arra, hogy  
mennyi minden van a mi társadalmi életünk
ben, ami az embereknek erre az útra való ju 
tását elősegíti. Népszokásaink, összejöveteli al
kalm aink (keresztelés, esküvő, halotti tor, ház
szentelés, búcsúk, bálok, névnapok, bankettek) 
mind-mind ennek az ú tnak  a vonalába esnek. 
Városokban a házi bárok is ezt a célt szolgál
ják, nemcsak a kocsmák és vendéglők. Mi ma
gunk is benne élünk ebben a forgatagban, s 
ezért tudunk olyan részvétlenül elmenni azon 
szenvedés m ellett. am it a mértéken felüli szesz
fogyasztás idéz elő. De hát hol a m érték? Senki 
sem tudja megmondani. Senki sem tudja, hogy 
mikor lesz olyan jókedvű, m ikor már nem tud
ja megítélni, hogy elég-e? Ez a szeszfogyasztás 
csalfa útja. Jókedvre derít, bút-bajt felejtett, 
de ugyanakkor már a kritikai képességemet is 
alászállította, rávitt már az elveszés útjára.

Krisztus ezeket a pusztulás, az elveszés ú t
ján járókat keresi, hogy megtartsa őket. K risz
tusnak ez fi munkája bennem és benned valósul 
meg kedves testvérem. Te és én leszek, vagyok  
az ö  küldötte. Téged küld a gyilkossággal véa- 
ződő szórakozási alkalmakba, a házi bárokat él
vező társaságokba, borgőzös kocsmák réveteg 
szemű, pu ffadt arcú elveszettjeihez, síró asszo

ha a Tuí megszabadít titeket vatósigqal 
Szabadok tesztek. " Jahosev.ssó

nyok könnyeinek törlésére, éhező, fázó gyerm e  
kék segítésére. Ne nézd megvetően az apa vagy  
az anya bűnét! M ivel ilyen nagyon nyomorul
tak, igényelnek nagyon de nagyon sok szerete- 
tet, hogy m egtarthatók legyenek. Igen, Krisztus  
benned megjelent szeretete által.

A z  iszákosokat mentő m unka imaközössége 
ezt a szer etetet ju tta tja  el az iszákosság rabsá
gában lévőkhöz, hogy Krisztusban az élet nekik  
is újra felragyogjon!

Szeretettel h ívunk  az imaközösséghez való 
csatlakozásra. Csatlakozást be lehet jelenteni 
dr. Szálán Károly idegorvosnál, Budapest, VI., 
Andrássy-űt 95. sz. alatt.

„Nem fizettek rá?”
Baráti társaságban, testvéri közösségben voltunk, 

együtt. Az épen akkor megjelent Karácsonyi Evangéliu
mot nézegettük. Közösségünk egyik tagja, aki járatos 
a nyomdai dolgokban, s tájékozott a papír-árak terén 
is, a Karácsonyi Evangélium végiglapozása után csodál
kozó arccal fordult a szintén jelenlévő szerkesztőhöz:

— Hogyan ludtok 3 Ft-ért adni ilyen remek papír
ra nyomott 24 oldalas kiadványtf Nem fizettek rá erre?

— Keresni nem keresünk rajta, de ha mindenki be
küldi az árát, nem fizetünk rá.

— No és be fogja küldeni mindenki?
— Remélem.
Bennünket nem hagyott nyugton a kérdés, s most 

már azt tudakoltuk, hogy milyen mértékben folyt be 
eddig a hasonló kiadványok ára. A kapott felvilágosí
tások bizony elszomorítók és szégyenkeztetők voltak, 
ítélkezés helyett azonban önmagunkat kezdtük vizsgál
ni, s ennek során az alábbi vallomások hangzottak el.

„Az egyh'ázi, evangéliumi folyóiratok olvasását való
ságos jócselekedetnek, érdemnek tartottam. Az előfize
tési díjakat sokkal hanyagabbul és pontatlanabbal küld 
tern meg. mint a világi lapok dijait.“

..Visszaélek azzal, hogy nem küldenek erélyes fel
szólító leveleket és az előfizetési díjjal való késedelmes- 
kedés nem jár a lap küldésének azonnali megszünteté
sével.“

„Nem gondoltam meg azt. hogy az evangéliumi ki
adványok megjelenését külföldi segítség és magyaror
szági testvéreink tized fizetésé, áldozatkészsége teszi le
hetővé és olcsóvá. Amikor tehát egy-egy olcsó evangé
liumi kiadványhoz jutok, máris mások anyagi támoga
tásában részesülök, még ha a kiadvány árát teljes egé- 
szében és pontosan megfizetem is.“

,.Élvezem az evangélikus evangélizáció áldásait, imád
kozom is ezért a munkásságért, de eddig nem éreztem 
anyagiakban is megnyilvánuló felelősséget érte.“

Ezek után a vallomások után ígéretek is hangzot
tak el. Hisszük, hogy az Istennel: tett fogadások nem 
maradnak teljesítetlenül. De hiszem azt is honi/ kedves 
testvérem, te is belenézel ezeknek a vallomásoknak a 
tükrébe, — és nem hiába! U z o n i  L á s z l ó .
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ELEVEN IMAKÖZÖSSEG FFl.TETFI.FI
I. Az első keresztyénség csodálatos és meglepő új

ságot jelentett az ószövetségi gyülekezettel szemben: 
kialakultak az imaközösségek'. Az Ószövetségben na
gyon „papos“ volt az egyház: mindent a PaP közvetíté
sével lehetett végezni az istentiszteleti életben. (Igaz, 
hogy emellett nagyjelentőségű volt az édesapának, mint 
a család papjának tiszte, különösen az évenkénti páska- 
ünnep alkalmával: 11. Móz. 12: 25. kk.)

Vájjon mi lehetett az oka annak, hogy az őskeresz- 
tyénségben azonnal kialakult a közös imádkozás, az 
imaközösség alkalma? Egyszerűen az a tény, hogy Jézus 
Krisztus által a Benne újonnan születők a szó legcsodá
latosabb értelmében Isten gyermekeivé lesznek s Isten 
Szentlelke által kiáltják: „Abbá, Atyám!“ (Róm. 8:15.) 
Így azután az is természetes, hogy nem könyvekből ol
vassák ki azt, amit imádságban kérni akarnak, vagy 
amiért hálálkodnak, de arra sincsenek kényszerülve, 
hogy csak valaki más emberen, a papon keresztül tud
hassanak imádkozni Atyjukhoz.

Ezért általános tapasztalat ma is, hogy ha valaki 
igazán döntött az Úr Jézus mellett, az újonnanszületés- 
ben szinte elsőnek az imádkozás ajándékát nyeri el. Ad
dig megbotránkozva vallotta, hogy ő otthon imádkozik 
csak a „csendes kamrában“ (persze, leggyakrabban be
tanult vagy olvasott imádságot, ha egyáltalán imádko
zik). „Elég, ha a pap imádkozik1“ — hárította el az ön
álló imádkozás gotidolatát magától. Ha pedig abba a 
kényelmetlen helyzetbe került, hogy valahol imádkoz
nia kellett volna, szégyenlősen hárította el magától az
zal. hogy ő nem tud imádkozni. — Amióta pedig meg
ismerte az Urat, egyre boldogabban érzi, hogy imádsá
gai szárnyakat kaptak s ő is élhet Isten gyermekeinek 
boldogító kiváltságával: imádkozhatik. Most érti meg 
ázi, amit azelőtt talán összeráncolt homlokkal énekelt 
Sántha Károlytól: ..Amíg buzgón imádkozunk. Az Istenről 
gondolkodunk S lelkünk szinte belemélyed. Addig nem 
bánt ez az élet“. Sőt: érezheti az imádkozás boldogságát...

Így azután számtalan íráshely nyugtatja meg ima- 
közösség után vágyódó lelkünket afelöl, hogy ugyan
így alakultak ki az őskeresztyének között is az ima- 
közösségek. S amikor meghidegül az egyházban a hit
élet, eltűnnek az imáközösségek is. De valahányszor az 
ébredés szele kezd fújdogálni, itt is ott is fellobog az 
imaközösségek tüzének lángja.

II. De nyomban megindul a Sátán szele is és igyek
szik kioltani, lehetetlenné tenni a megindult imaközös
ségeket. Ezek között legszomorúbb áz, amikor csak név
legessé teszi az imaközösségeket. Hosszú, lapos, álmosí- 
tó. unalmas imádságok terpeszkednek rá az „imaközös
ségre“. óráról-órára elhangzanak ugyanazok á kegyes, 
megszokott s Lélek hiányában képmutatóvá lett sza
vak. Az egyes altató, hosszú imák közötti álmos csend
ben botránkoztatóan hallatszik egyik-másik álomba 
imádkozott „imaközösségi tag“ mély szuszogása, eset
leg horkolása. Az elevenség legfeljebb óbban áll, hogy 
amíg az egyik verejtékezve küszködik, hogy valaho
gyan kikerekítse az összegabalyodott mondatait, a többi 
cserbenhagyva a küszködőt, azon gondolkodik, hogy ö 
mit fog imádkozni. Így azután nem csoda. ha nyilván
valóan hazugság az ima-„közösség“ elnevezés. — Ha 
pedig valakinek még Aenne is a Létektől indított üde 
imádsága, nem meri elmondani, mert a „színből hossza
san imádkozok“ rutinos hosszú előimádsága után nem 
meri elmondani a maga néhányszavas. gyarlónak vélt 
imádságát. Máskor meg már otthon előre kiválasztják, 
megfogalmazzák, hogy miért fognak imádkozni s ima
órára, menet úgy megbeszélik, egymással, ki mit fog 
imádkozni, mint iskolás gyermekek a leckét: ezen sem 
lehet Isten Lelkének áldása, — Vannak viszont olyanok,

akik Istennek hosszú tekervényes megszólítása után 
méghosszabb unalmas imádságukban elimádkozzák azt 
is, amit otthon kellene lefekvés előtt Isten elé vinniök. 
— Bizony se szeri, se száma annak, hogyan próbálja a 
Sátán tönkretenni az imaórák áldását. így azután a 
legtöbb imaóra unalmas, egyre csökkenő létszámú, vagy 
néhány imádkozó megkövesedett, kiszáradt alkalma, de 
mindenképpen megcsúfolása annak, amit Isten Lelke 
szándékol az imaközösség által.

III. Hogyan válik elevenné, a Lélektől vezettetté 
az imaközösség?

Imaközösségünk évről-évre fejlődött alakult. De hol 
ezt a hibát, hol azt mutatta meg a Lélek. Fordulópontot 
két évvel ezelőtt, az 1946-os egyetemes imahét alkalmá
val adott Isten. Akkor tanultuk meg, hogyan lehet a 
Szentlélek vezetése alatt fegyelmezetté és mindig ele
venné az imaközösség? S azóta csodálatosan áldottak 
imaóráink, sőt soha nem kezdjük közösségi óránkat sem 
közös ima nélkül. A bibliaóra után pedig megint csak 
közös imádságban borulunk Isten elé. Lássunk a meg
látott tanulságokból néhányat!

1. Az imaközösség legyen közösség, tehát nem arról 
van szó. hogy egy-egy valaki imádkozik hangosan, de 
egyedül verejtékezve, a többi pedig gondolkodik a ma
ga elmondandó imádsága felett. Ez megcsúfolása az 
imaközösségnek! Legyen az imaközösségnek vezetője, 
aki minden egyes alkalommal elsorolja, de meg is ma
gyarázza az imaközösség „szabályait“. Ezt nem lehet 
elég gyakran tenni! Sőt, akárhányszor közvetlenül egy- 
egy hosszú, vagy halk imádság titán kell szólni: „rö
viden, hangosan imádkozzunk!“ Megdöbbentő, hogy a 
Sátán mennyire ért ahhoz, hogy amit előre figyelmez
tetésként mondtunk az imádkozásról, csak falráhányt 
borsó legyen!

2. Meg kell mondani az imaközösségi tagoknak, 
hoau senki ne gondolkodjék nem csak előre, hanem 
a közös imádkozás alatt sem arról, hogy ő mit fog imád
kozni. Ehelyett figyeljen teljes szívvel a már imádko
zom annyira, hogy szinte mozgó szájjal mondja utána 
annak imádságát. És míg ez teszi, neki is eszébe juttat ja 
a. Lélek azt. amit általa akar imádkoztatni. Ez rendsze
rint egy-egy rövid imádság valami pontosan meghatá
rozott (konkrét) dologért. A többi azután erre mondja 
rá az áment.

3. A fentiből következik, hogy inkább sokszor imád
kozik és imádkozzék valaki röviden, mint egyszer hosz- 
szan. így az imádságok mindig újak. elevenek, lánc
szemként egymásba kapcsolódók lesznek, — amint a Lé
lek adja. E nélkül olyan az „imaközösség“, mint olyan 
csatatér, ahol mindenki a maga feje szerint cselekszik 
s elkerülhetetlen a biztos vereség.

4. Azt is újra meg újra hangsúlyozni kell, hogy 
hangosan imádkozzanak az imaközösség tagjai. Ezt sem 
elég azonban csak így egyszerűen kijelenteni, hanem 
megmagyarázni, hogy az illető oly hangosan imádkoz
zék, hogy szinte kiabálásnak hallja hangját, de ez lesz 
olyan imádság, amelyet kb. mindenki meghal. A halk 
imádság után közbeszólhat a vezető: „hangosabban“. 
Ilymódon az illető halk imádkozó maga veszi észre, 
hogy milyen lehet az, amikor elég hangosan imádkozik. 
Erre pedig azért van szükség, hogy áment tudjunk 
mondani egymás imádságára. Egyúttal elkerüljük azo
kat a kellemetlen eseteket, hogy valaki még '„motyogja“ 
halkan a maga imádsgát s egy-egy ámenhez hasonló 
szónál pedig a többiek rámondják már az áment; vagy 
pedig a halk imádság miatt egyszerre ketten is imád
koznak, nem hallván a másik hangját. S közben a Sá
tán komolytalanná teszi az imaórát.
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5. Azt is jó mindig hangsúlyozni, hogy ne tart
sunk hosszú szüneteket az egyes imádságok között, 
mert a Sátán azt is igen felhasználhatja arra, hogy a 
bemelegedett teremben késő este vacsora után a részt
vevők szuszogása közben álomba ringasson.

0. Jó hangsúlyozni az imádság rövidségét azért -is, 
mert így bátorságot nyernek a Lélek indítására azok 
is, akiknek csak egy-két szavas imádságuk van. Utal
hatunk arra, hogy a szülök is mennyire örülnek, ami
kor a kisbaba alig tud kinyögni egy-egy szót s azt is 
oly idétlenül, hogy kétségbeesetten hallanák egy na
gyobb gyermek vagy felnőtt ajakéiról. A szülők pedig

boldog örömmel hallják ezeket az első felbuggyanó tö
redékeket is a gyermektől. Sok lélekről tudok, kik nem 
merték a rutinos elöimádkozók miatt megszólalni s az
óta, hogy valaki felhívta figyelmüket az Atya előtt 
kedves egy-két szavas imádság lehetőségére, ők is bol
dogan bekapcsolódtak az imádkozok táborába . . .

Sok tapasztalatot lehetne még elmondani, de elég 
arra utalnunk, hogy ilymódon csodálatosan üde és ele
ven lesz az imaóra, hiszen nem ember a vezetője, ha
nem a Lélek, aki mindig új és szokatlan, friss. És aki 
ilyen imaórán részt vesz, az maga is felüdülten és ör
vendező szívvel távozik. %

Áz evangélizáció
Révész püspök újévi nyilatkozatában

Egyházunknak sürgős és döntő fon
tosságú életügye az evangélizáció. 
Nem tudunk eléggé hálát adni Urunk
nak s az Ö hűséges és fáradhatatlan 
szolgáinak azért, hogy ez a szent 
munka egyházkerületünkben a sok 
tekintetben megint fokozódó nehézsé
gek között is és a nélkülözhetetlen 
anyagi segédeszközök megfogyatkozá
sa ellenére is szakadatlanul folyik. 
Csak arra vigyázzunk, hogy semmi
féle mellékes körülmény és pillanat
nyi szorongató szükség hatása alatt 
se tévesszük szemünk elől az evangé
lizáció lényegét.

Az evangélizáció nem azonos a fo
kozottabb belső gyülekezeti misszió
val és célja első renden nem a kon
krét egyházi életnek akár lelki, akár 
anyagi fölerősítése. Erre is rendkívül 
nagy szükség van, de amikor ebben 
az irányban vezetünk be új módsze
reket, azokat ne nevezzük „evangéli- 
zációnak“. Az evangélizáció a távol- 
valóknak szóló békességhirdetés (Eféz. 
2:17), az Atya szíve kiáltásának to
vábbadása „a messze tájra“ a tékozló 
fiú után,* a vakok szemének megkené- 
se szemgyógyító írral, hogy lássanak 
(Jel. 3:18) — első renden tehát nem 
cgyházgyarapitás és egyházépítés, 
hanem az egyház Urához, a lelkek 
Pásztorához és Felvigyázójához haza
hívása és hazaterelése azoknak, akik 
eltávoztak vagy eredetileg is távol 
voltak Tőle s e miatt szenvednek, 
vagy még csak nem is szenvednek.

Gyakorlatilag és pillanatnyilag ez 
minden (akármily épületes) vendég
prédikációt evangélizációnak s meg 
nem fáradó lelkiismeretes gonddal 
nézzük meg azoknak charismatikus 
alkalmasságát, akiket evangélizációra 
kérünk és kiküldünk, valamint néz
zük meg azt is, hogy az evangélizált 
gyülekezetben annak helybeli szolgái 
vagy a kívülről segítségére menők, 
akár lelkészek, akár mások, alkalma
sodé a megfelelő elő- és utómunka 
elvégzésére. „Vigyázzatok magatokra, 
hogy el ne veszítsük, amit munkál
tunk, hanem teljes jutalmat nyer
jünk“ (II. János 8) — ez az ige ser

kentsen és számoltasson bennünket 
szakadatlánul az evangélizáció mun
kájában is.

Semmi sem volna borzasztóbb, mint 
a divattá vált „evangélizáció“ és a 
divatossá vált „evangélizátorok“. Itt 
helye van és köszönettel kell fogad-

Már a múlt számunkban bejelen
tettük, hogy az evangéliumi egyhá
zak világtanáesa 1948-ra nag kiterje
désű evangélizációs szolgálat elindí
tását határozta el. Magyarországon 
az utóbbi években egyre kiterjedtebb 
evangélizációs munka folyt, ehhez 
nem volt szükség külföldi indítások
ra. A genfi felhívásra azonban ná
lunk is történt egy-két újabb elhatá
rozás is. Az egyes evangéliumi egy
házak saját gyülekezeteikben vég
zett evangélizáció mellett közös 
evangélizáló szolgálat is indul. En
nek egyik első állomása a nagy 
budapesti evangélizáció.

A budapesti evangélizáció a re
formátus, evangélikus, baptista, me
todista egyházak és az üdvhadsereg 
közös szolgálata lesz. Az előkészíté
sét egy héttagú bizottság végzi, 
amelyben a ref. és ev. egyház két- 
két taggal, a többiek egy-egy taggal 
vaunak képviselve. A szolgálat mö
gött azonban ott áll egész Budapest 
evangéliumi népe: a budapesti ref.
és ev. egyházmegye, valamint a bap
tisták és metodisták gyülekezetei és 
az üdvhadsereg szolgáló gárdája.

AZ EVANGÉLIZÁCIÓ TERVE.
Az imádságus előkészítés már az 

év elején megkezdődött. Az evangé
liumi szövetség egyetemes imahete 
a keresztyén egység és a világevan- 
gélizáció jegyében folyt le. Naponta 
könyörögtek már a budapesti evan- 
gélizációért is.

Utcamisszió. Húsz napon kérészül
(március 15-től április 3-ig) Budapest
utcáin missziói szolgálatot tervezünk*

tatnia minden jóindulatú és felelős
ségérző, hozzáértő testvéri kritikának, 
akárhonnan jő is az. És minden sta
tisztikák között a leghazugabb a 
„megtérési“ statisztika. Ne engedje 
Isten, hogy ide jussunk — de azt se 
engedje, hogy az Ö Lelkének vezeté
se alatt helyesnek felismert úton egy 
pillanatra is megálljunk, mert Ö nem 
áll meg, el jő és nem késik!

falragaszokkal és röplaposztogatás
sal. A város háromszáz pontján nap- 
ról-napra 200—200 evangélizáló röp
lapot osztogatnak szét.

Előkészítő imahét március 28-tól 
április 3-ig egy központi helyen.

Gyülekezeti evangélizációk április 
4—10. napokon kb. 18 budapesti temp
lomban és imaházban. Ezek között 
5 evangélikus templom van.

A nagy evangélizáció április 11—18. 
napokon valamely nagy befogadó- 
képességű összejöveteli helyen (Tat- 
tersaal, vagy valamely sportpálya).

Hálaadó imahét gyülekezetenként 
április 19—24-ig.

IMÁDSÁGOS SZOLGÁLAT
Ezek még csak tervek. S valószínű, 

hogy Isten annyit enged belőle meg
valósulni, amennyit az evangélizáció 
áldásaiban már részesült emberek ki
könyörögnek tőle. Éppen azért kívá
natos, hogy mindazok, akiknek a szí
vére ránehezedik a kárhozat felé me
netelő telkeknek a mentése, egyénileg 
és közösségekben rendszeresen hor
dozzák imádságukban ezt a nagy 
evangélizációt.

Imádkozzunk különösen is az evan
gélizáció színhelyeinek és szolgálat- 
tevőinek a helyes kiválasztásáért, az 
evangélizáció lelki és anyagi feltéte
leiért, a külső feltételek elnyeréséért, 
stb.

„Szánjátok oda magatokat az Is
tennek, mint akik a halálból életre 
keltetek, és a ti tagjaitokat igazság
nak fegyvereiül az Istennek.“ (Róni.
•= *« L U ]

Debreceni Protestáns Lap.
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B E S Z Á M O L Ó

GYŐR.

Evangelizáció nov. 23—29-ig a győ
ri gazdálkodók városrészeiben. Győr- 
újvárosban Eácz Ernő szakonyi lel
kész „Majdnem keresztyének“ címen 
tartotta előadásait különböző igék 
alapján. Győrszabadhegyen Ittzés Ist
ván dr„ a somogyi egyházmegyei 
Gyámintézet vil. elnöké „Krisztus hét 
gyülekezete“ címen hirdette az igét 
Jelenések 2—3. alapján. Asszonyok és 
Ijeányok csoportösszejöveteleit Kop
pért Mária tartotta. Isennek hála: az 
ige megmozgatta a lelkeket.

NAGYTARCSÁN

december 14—21. között volt evangé- 
jizáció. A gyülekezet szent íelelős- 
séggel készült erre az alkalomra. So
kat hívogattak, mert több hívünk 
vette komolyan a felhívást, hogy 
„beléptidíj“ nélkül nem szabad jön
nie az evangélizációra. A belépődíj 
pedig az, hogy valakit magával kell 
hoznia. Imaközösség tusakodása előz
te meg az evangélizáció hetét és a 
hét folyamán is minden igehirdetést. 
Délelőtt és délután családokat láto
gattunk és hívogattunk. Jó volt/ látni, 
hogy a gyülekezetben kicsinyek és 
nagyok mennyire törődnek az oda- 
íentvalókkal. Vagy úgy, hogy tá
madják, vagy úgy, hogy védik és 
hirdetik, de minden hajlékban ott 
feszül Urunk akarata: Térjetek meg! 
Az evangélizáción 350 körül mozgott 
a létszám és az ifjúság is szép szám
mal jelent meg estéről-estére. Az 
igehirdetést nagyon szívhezszóló kar
ós szólóénekek követték. Az utóösz- 
szejöveteleken többen kérték vétke
ikre a bűnbocsánat hirdetését, a 
morzsaszedésben pedig örömmel lát
hattuk, hogy Isten meghallgatva 
imáinkat, sok meglankadt szívet ör
vendeztetett meg az örökélet beszé
dével. Néhányan boldogan vallották, 
hogy ezután számukra is Krisztus 
lesz az élet. A szolgálatokat Józsa 
Márton végezte.

KoSZEGDOEObZLuN 
december 8—14. napjain volt evangé- 
lizacio Turmezei János es Konya 
Emilia dn. szolgálatával.

Az evangélizáción résztvett a szám- 
bajöhető egyháztagoknak legalább a 
W/o-a. Komolyabb ok nélkül alig ma
radt el valaki. A közeli Cákról is 
nap-nap után sokan átjárták. Lukács- 
hazáról is többen voltak az evangéli
záción. Egy alkalommal a 6 km-re lé
vő nemesosói anyagyülekezetből is 30 
lelken felül mentek el Kőszegdorosz- 
iora. A résztvevők száma álladóan 250 
körül mozgott (Kőszegdoroszlón 280 
ev. lélek lakik).

Az evangélizáló lelkész az Ige fé
nyében rajzolta meg az igazi, élő hit 
tulajdonságait. Bizonyságtételeit a 
hívek nagy érdeklődéssel, szorongó 
érzéssel és örömei hallgatták. A dia
konisszanővér szép énekszámaival 
emelte a lelkeket az ég felé. — Asz- 
szonyok, férfiak, leányok, fiúk szá
mára külön-külön is volt 2—2 össze
jövetel. Ezek is látogatottak voltak. 
— Egy napot az evangélizátorok a 
helyi lelkésszel és tanítóval együtt 
Cákon töltöttek, ahol a gondnok ott
honában tartottak a hívek számára 
összejöveteleket. — Az evangélizáció 
végén tartott 3 utóösszejövetelen 50— 
100 lélek vett részt. Többen hangosan 
imádkoztak. Úrvacsorával 115-en éltek.

A gyülekezet lelki munkája tekin
tetében szép ígéret új tanítója, aki 
már hónapok óta tartott bibliaórákat 
Kőszegdoroszlón és Cákon s most az 
evangélizáción is szolgált a lelkésszel 
együtt minden nap imádsággal.

KÉSZÜLŐ EVANGÉLIZÁCIÓK: 
JAN. 18—25, Főt (Balikó Zoltán). 
JAN. 25—FEBR. 1. Láthatatlan evan

gélizáció. (Megrendelted-e már a 
könyvét?)

JAN. 25—FEBRÍ. 1, Kemenessömjén 
Sághy Jenő és Bartos Piroska dn.). 

JAN. 26—FEBR. 2, Somogyszil (Ba
likó Zoltán).
Imádkozzunk a szolgálatokért!

A TAVALYI LÁTHATATLAN 
EVANGÉLIZÁCIÓ ANGOL 

FORDÍTÁSBAN.
Papp János László buífaloi magyar 

evangélikus lelkész a tavalyi látha
tatlan evangélizáció szövegét: Turó- 
czy Zoltán evangélizáló igehirdetés- 
sorozatát a samáriai asszony történe
téről angol nyelvre fordította és ez a 
fordítás könyvalakban és egy teoló
giai szakközlönyben is megjelent. 
Evangélikus evangélizációnk ameri
kai követe a magyar származású 
evangélikusok körén túl is egyre szé
lesebb körökben szolgál az ébresztő 
igével.

az  íg ér et  f ö l d je  fe l é

megjelent és hamarosan megkapják 
a megrendelők, úgyhogy a láthatat
lan evangélizáció hetére (január 25— 
február 1-ig) mindenkinek a kezében 
lesz. Valamennyivel több példányt 
nyomattunk az előjegyzés számánál, 
úgyhogy sürgős megrendeléseket, 
míg a készlet tart, készséggel kielé
gít a kiadóhivatal. Ara 6.— Ft, be
küldhető a könyvbe helyezett esekk-

MEGJELENT AZ ÉNEKEM AZ ÜR! 
ÚJ ÉNEKEKKEL bővített újabb ki
adása. Az evangélizáció népe régen 
kívánta már az evangélizációs ének
anyag kibővítését. Ezt a célt szolgál
ja énekfüzetünk új kiadása, amelybe 
38 új éneket vettünk fel. Hogy a fü
zet mégse legyen túlságosan drága, 
helynyerés szempontjából a régi ének
anyagból elhagytunk 17 éneket, leg
nagyobb részt azokat, amelyek nem 
váltak közkinccsé', vagy a dunántúli 
énekeskönyvben is megvannak, vagy 
tartalmilag és dallamilag kevésbbé 
értékesek. Az Énekem az Ür! régi 
anyagában megmaradt az eredeti szá
mozás, s az új énekeket 90-től folyta
tólagosan számoztuk.- így az új ki
adás a régiekkel együtt is használ
ható. Az Új Énekek dallamos füzete 
is készül és előjegyezhető a kiadó-

Teljesen árva, evangélikus vagy re- hivatalunkban. A kibővített énekfü- 
formátus gyermeket nevelés végett zet ára 1.50 Frt. A régi megrendelé- 
díjtalánul magunkhoz veszünk. Cím seket is teljesítjük és most már új 
a kiadóhivatalban. megrendeléseket is elfogadunk.



FARSANG
Farsangi bálok és mulatságok zaja veri fel 

a téli éjtszakák csendjét, és a nekividámult fia
talság szabados örömmel veti magát bele a dá- 
ridózásba. Feltűnő jelenség az álarcos bálok 
nagy megszaporodása, ami a teljes felelőtlensé
get és az önmagunkból való kivetkőződés lehe
tőségét biztosítja a vigadozóknak.

A régi farsangoknak megállást parancsolt 
a hamvazó szerda külsőséges és pillanatokig élő 
bűnbánata. Ma gátlás nélkül hömpölyög tovább 
a mulatozás, és egyre inkább a testi élet fog
ságába szorítja bele a legalább a vallásos for
maságok és rövid ellágyulásók után mégis csak 
vágyódó tömegeket is.

A testi élet nyomorúságából a testi élet 
örömeibe akar menekülni az ember, és nem ve
szi észre, vagy nem akarja észrevenni, hogy ezek 
az örömök kötözik oda a legerősebben nyomo
rúságához. Ezek leplezik el állapotának elvi- 
selhetetlenségét, ezek kötik gúzsba szabadulási 
törekvéseit, ezek az altatószerek a bűn álmában 
való további megmaradáshoz, ezek kapatják 
egyre inkább erőhöz a szabad és felelőtlen ki
élésre törekvő ösztöneit, és ezek zárják el előle 
— az igazi örömöket.

Mert az igazi öröm: a Lélek gyümölcse

(Gál. 5, 22.). Először akkor terem meg a szív
ben, amikor meghallja az ember Zákeus mód
jára Jézus felszólítását: „nékem a te házadnál 
kell maradnom“ (Luk. 5, 5—6.). Ilyenkor az an
gyalok öröméneke hangzik fel számára.

Másodszor altkor ízleli meg az igazi örömet 
az ember, amikor meghallja a kegyelmet je
lentő örömhírt, bűnei megoldását és a Jézus vé
rében elrejtett új élet lehetőségét. Iyenkor a tel
jes szabadság kifejezhetetlen öröme tölti be a 
szívét.

Harmadszor akkor lesz az emberé a teljes 
öröm, amikor bizonyosság lesz számára, hogy 
őt senki ki nem ragadhatja Krisztus kezéből, 
hogy neki is szól az egyik latornak szóló cso
dálatos ígéret:’„velem leszel a paradicsomban“
(Luk. 23, 43). Ilyenkor az üdvbizonyosság égi 
öröme ragyog fel lelkében és élete minden moz
zanatában.

Végül a múlhatatlan öröm akkor száll be az " 
ember szívébe állandó lakóként, amikor erőt 
kap, mert a Szent Lélek eljön rája, és Krisztus 
tanúja, Krisztus mártírja lehet mindenütt (Csel.
1, 8) egész szolgáló életén keresztül.

A farsangi bohócsapka helyére így kerül- 
het Krisztus áldottainak koronája. -

„Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, oh Felséges! H irdetni jó 
reggel a te kegyelmedet és éjjelente a te hűséges voltodat. T ízhúrú  hegedűvel és lanttal, hárfán  
való zengedezéssel. M ert me gv id ám ítottál engem Uram a te cselekedeteddel, a te kezednek m ű
veiben örvendezem. M ely nagyok Uram a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid! A  bal
gatag ember nem tudja, a bolond vedig nem érti meg ezt; H ogy m ikor felsarjaznak a gono
szok, m int a fű, és virágoznak m ind a hamisságcselekedők, m indörökké elvesszenek ők; Te 
pedig Uram, magasságos vagy örökké/** Zsoltár 92: 2—9. •
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Felbőszült vizek
Minden jól és szépen kezdődött. A hegyóriásokat 

ellepte a vastag hó. A patakok befagyva szikráztak, a 
fenyvesek zöldje fehérbe öltözve ünnepelt, a nagy 
hegyormok pedig fenségesen uralkodtak a völgyek és 
hegyláncok felett. A havason azonban egyszerre, hirte
len és érthetetlenül megkezdődött az ítéletidő. A jég
páncél megolvadt és a patakok sietve futottak a völ
gyön lefelé, kristálytiszta vizük vad áradattá válto
zott, amelybe csak úgy ömlött az égbenyúló hegyek 
oldalain megolvadt hóié. Itt fatörzseket görgetve zú
dul alá, ott sziklákat sodorva száguld lefelé. Hegyesu- 
szamlások útját állják, de a felbőszült vizek előtt nin
csen akadály. Mindent elsöprően érik el a síkságot, 
hogy . itt bilincseiktől megszabadulva még jobban 
pusztítsanak. A gátakat áttörik, túlnövik, és amerre 
vad hullámaik elérnek, egy rettenetes jajjá lesz az em
ber élete. A házak szétmállanak, a templomok ereszét 
nyaldossák a hullámok, a szennyes vizek mélyére kerül 
minden, amihez az ember hozzáköti életét a földön: az 
otthon bútoraival, felszerelésével, az üzlet, az udvar, a 
gazdaság és a szántóvető reménye: a bevetett földek is 
víz alá kerülnek, beiszapolva. Ezrek szívéből kél a ha
lálos veszélybe jutott ember kérése: bár csak a puszta 
életünk megmaradna!

Az elsöprő árvizek láttára Istennek népe mindig az 
ítéletre gondol. Hiszen a vízözön óta emlékezetében 
yan az a rettenetes ítéletidő, amikor nem folyók árad
tak meg, de „felfakadának a nagy mélység minden for
rásai és az ég csatornái megnyilatkozának negyven 
nap és éjjel“.

Valamikor a teremtés hajnalán még az ember élete 
is fehér ártatlanságba öltözött, tiszta élet volt. De ami
óta az első embertestvérünk Isten helyett az Öskígyót 
választotta urának, parancsolójának és atyjának, azóta 
életünk felett ott ziíg szakadatlanul az ítéletidő. Az Ür 
szent szeme elől nincsen elrejtve semmi és azóta keze 
felemelve van!

Az Ür nem változik, Ö tegnap és ma és mindörökké 
ugyanaz. Az Ö szemei látták az elrejtőzött ember vét
két, látták azt, hogy az ember gondolata szüntelen csak 
gonosz! (I. Móz. C: 5.) Aki így beletekintett a szívek 
mélyébe, hogyne vizsgálná meg ma is vétkeinket. És az 
Ő felemelt kezéből az első embertől kezdve keményen 
zúdult alá a kiűzetésnek, fájdalomnak, ínségnek és ha
lálnak ítélete. Akinek a kezébe rettenetes volt bele
kerülni, ma is a bűnöst számonkérő Isten.

Amint a nagy vizek áradásakor az a legveszedel
mesebb, hogy a vizek az elöntött területen megkeresnek 
és elöntenek minden zeg-zugot, úgy tanítja az írás, 
hogy a bűnöket megkereső Isten elől, az ítélet árja 
elől nem talál rejteket az ember. Minden, bűnét titkoló

és ítélettel nem törődő ember életében gondoskodik az 
.Ür arról, hogy „hazugságának oltalmát jég söpörje el 
/és vizek ragadják el rejtekét“ (És. 28: 17).
"3 így akar most beleszólni életedbe és ha eddig nem 
í törődtél volna vétkeiddel, az ítélet árja most eléd akar
ja sodorni mindazt a bűnt, amit gyermekkorod óta 
könnyelműen egyre halmozol.

Ha magadba szeretsz zárkózni vétkeiddel, mondván, 
hogy ahhoz senkinek semmi köze nincsen, akkor az íté
let árja fel akarja nyitni makacs zárjaidat, hogy meg
értsd, nincsen természetesebb, mint ha arról beszélünk; 
miképpen szabadulhatunk meg vétkeink kötelékéből.

Vagy talán az otthonod és családi életed melege, örö
mei vagy gondja töltenek el annyira, hogy nincsen gon
dod bűneidre. Ne feledd, hogy az ítélet árja az ottho
nokat is körülharsogja, megkérdezve: az Úrnak szol
gál-e a házatok népe?

Üzleted, gazdagságod, munkahelyed foglal talán le 
annyira, hogy se éjjeled, se nappalod, nemhogy még 
bűneiddel is ráérnél foglalkozni. Ne feledd, hogy az 
ítélet árja elözönli munkahelyedet is, figyelmeztetve: 
ha nem az Ür az első az életedben, akkor még nem az 
Isten, hanem a Sátán az úr feletted.

Bűneidben nem lehetsz nyugton még akkor sem, ha 
egyházadnak buzgó és áldozatkész tagja volnál. A temp
lom látogatása közben és egyházi tisztséged betöltése 
közben az ítélet árja felfedi vallásos életed rejtekeit és 
megkérdi, hogy t e szíved szerint kinek mondod Krisz
tust? Ne akarj az ítélet mindenütt ostromló árja elől a 
halálba sem menekülni és ott békességet remélni, hiszen 
megíratott, hogy Isten végzése szerint a halál után kö
vetkezik a nagy és megfellebbezhetetlen ítélet. (Zsid. 
9: 27.) Ott hangzik el a döntés, hogy aki bűneiben ma
radt, annak tovább kell élnie, Isten nélkül . . ., remény
telenül . . ., örökre a kárhozatban.

Nincsen ember, aki ne kívánna menekülni a fel
bőszült árvíz elől. Mekkora vaksággal rontotta meg a 
Sátán a szívünket, hogy az ítélet árja elől olyan keve
sen akarnak, menekülni?!

De te, testvérem, ugye nem akarsz elpusztulni a 
bekövetkező harag napján?

Bárcsak meglátnád Öt, aki éppen azért 'jött, hogy 
magára vegye a te bűneidet, téged fehérre mosva vé
rével, mint a hó. Bárcsak betérhetne hozzád Krisztus, 
aki nemcsak a tajtékzó tenger ura, hanem az ítélet Ura 
is. Az ítélet árjában elmerülő életedhez nyúl most Ö 
alá, keresve kezedet, hogy kezébe vegye, szemedet, hogy 
belenézzen és szívedet, hogy eltöltse az Ö békességével. 
Szádról pedig várja a megváltottak bizonyságtevését: 
„Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, 
akik Krisztus Jézusban vannak!“

FOLYAMATBAN LEVŐ ÉS 
KÉSZÜLŐ EVANGÉLIZÁCIÓK.

JANUAR 25—FEBRUÁR 1. A látha
tatlan evangélizáció. (Mindjárt a 
befejezés után sürgősen kérünk be
számolókat, hogy a legközelebbi 
számban minél teljesebben tájékoz
tathassuk testvéreinket a lefolyt 
országos evangélizáció áldásairól.)

JANUÁR 25—FEBRUÁR 1. Debrecen
ben Túróczy Zoltán tart evangéli- 
zációt. Mindjárt az első előadáson 
olyan nagy érdeklődés mutatkozott,

hogy a gyülekezet templomból ki
szorult része az iskola nagytermét 
is megtöltötte és hangszóró közve
títésével hallgatta az evangélizá- 
ciót. Mivel az időpont későn jutott 
tudomásunkra, az előbbi számunk
ban nem közölhettük. Kérjük test
véreinket, hogy az utolsó napokban 

* annál hűségesebben álljunk oda 
imádságainkban a szolgálat mögé! 

JANUÁR 27—FEBRUÁR 2. Somogy- 
szilben Balikó Zoltán tart evangé- 
lizációt. 4

JANUÁR 29—FEBRUÁR 1. Budavár
ban (Józsa Márton) és Budahegy- 
vidéken ifjúsági evangélizáció. 

JANUÁR 25—FEBRUÁR 1. Kemenés- 
sömjénben Sághy Jenő és Bartos 
Piroska dn.

FEBRUÁR 8 15. Apostagon Józsa 
Márton.

FEBRUÁR 8—15. Alsóságon Gálát 
György.

Az imádkozásban állhatatosak le
gyetek!
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A TERV.

Az ökumenikus ifjúsági bizottság a református, 
evangélikus, methodista és baptista ifjúság 10 egyesü
letéből alakult. Elhatározták, hogy karácsony előtti na
pon, dec. 23-án a KIÉ Vas-utcai templomában közös 
evangélizációt rendeznek az utca népének.

A karácsonyi evangélium volt a nap örömhíre. 
„Karácsonyi meglepetés“-nek (ez volt az egész napi 
igehirdetés főtémája) szánták, hogy a Rákóczi-út 
és a környék járókelői karácsonyi előtti bevásárlá
saik, gondjaik és hajszájuk közben alkalmat kaphassa
nak arra, hogy az ünnep keresztyén üzenetét is hall
hassák.

Ügy tervezték, hogy hangszórón fogják egész nap 
hívogatni az utcai járókelőket, ez azonban ez alkalom- 
inai nem valósulhatott meg. De már napokkal előtte 
megjelentek az utcán a plakátok, ígérve a „karácsonyi 
meglepetést“. Az evangélizácio reggelén pedig a Rákó
czi-út több helyén álló plakátokat helyeztek el ilyen 
szövegekkel: „Valamit elfelejtettél. Pedig ingyen ad
ják. Vidd haza a'karácsonyi örömhírt! Egész nap hir
detik a Vas-u. 2jc. alatt. Négy egyház negyven evangé- 
lizátora szól ma egész nap hozzád Jézus Krisztusról.“

A plakátokon kívül a 10 egyesület ifjúsága egész 
nap sokezer röpcédulát osztott szét az utcán, s ezenkívül 
személyesen hívogatta be a járókelőket a templomba. 
Odabent a templomban pedig egész nap hirdették az 
igét. Csaknem negyven igehirdető szólalt fel ezen a 
napon; a négy egyház ismert prédikátorai, s az ifjúság 
bizonyságtevöi vegyesen. Fiatalok, öregek, leányok, fér
fiak. Közben a négy egyház legszeretettebb énekei zeng
tek a templomban, s sok imádság szállt az Űrhoz azért, 
hogy a karácsonyi örömhírnek visszhangja legyen a 
nagy város utcai népének szívében.

Reggel nyolctól este nyolcig folyt az evangéllzáció, 
s a rendezők becslése szerint az egész napon át kb. 500 
ember jött be a templomba olyan lélek, aki egyébként 
nem kereste volna meg ezen a napon az alkalmat a ka
rácsonyi örömhír meghallgatására. Ez egy nagy temp
lomi gyülekezet, s ha hozzávesszük ehhez azt, hogy 
ezek közül sokan három-négy bizonyságtételt is végig
hallgattak, hálát adhatunk ezért a szolgálatért az Úr
nak.
A HÍVOGATOK TAPASZTALATAI.

Reggel fél nyolckor nagyon nehezen indult az utcai 
szolgálat nehéz munkája. Az evangélikus KIÉ főiskolás 
tagozatának és a református diákok Soli Deo Gloria 
egyesületének fiataljai kezdték az utcai hívogatást ko
rán reggel, s a hóesésben, sárban, szélben hamar kel
lett őket váltogatni. Az emberek rohantak a dolgaik 
után, s az első diákok szomorúan jöttek vissza váltás
kor. „Van, aki el sem fogadja“ — panaszkodott egy 
kislány. Egy másik arról számolt be, hogy egy kövér 
úr szánakozva mérte végig: „Érdemes ezt csinálni
kisasszony?“ Egy másik rámordult a röpcédulát oszto- 
gatókra: „Reklám?!“ S mikor megmagyarázták neki, 
hogy egészen más dologról van szó, kedvesen mosolyog
ni kezdett, dicsérte a fiatalokat, „sikert“ kívánt a munkái
hoz, de „kimentette“ magát. Sajnos, neki dolga van.

Fél kilenckor jött be az első „vadidegen“ az utcá
ról. Az előcsarnokban jól megnéztük magunknak, s fi
gyeltük az első fecskét, „meddig bírja“ a templombanf 
Negyven év körüli férfi volt, szegényesen öltözve, s 
négy igehirdetést hallgatott végig. A második után 
már felvette a pádról az éneklapot, s bátortalanul éne
kelni kezdett... Ettől kezdve aztán megindult az ér
deklődés. A hívogatás is mind öntudatosabb lett. Dél 
felé a református KIÉ fiataljai elhatározták, hogy oda-

szegödnek a járókelők mellé, s személyesen is hívogat
ják őket. Mikor egy fiatal diák behozta karonfogva az 
első „idegent“, majdnem megéljeneztük a templom elő
csarnokában. Az előcsarnokban már hangzott az ének 
a kihelyezett hangszórón keresztül. Az „idegen“ érdek
lődéssel nézett körül, megnézte a fekete táblán, hogy 
ki következik a prédikátorok közül, s leült az utolsó 
padba. A fiatalság erre bátorságot kapott. Legnépsze
rűbb foglalkozás ettől kezdve ez a szabadhalászat lett.

A kora délutáni órákban egy fiatal baptista prédi
kátor vetette ki a hálóját a KIÉ templom előtt, s cso
dálkozva néztük, milyen nagy fogást csinál. Négy-öt 
percenkint hozott be valakit, néha egész társaságokat. 
Négy óra után a MEKDESZ és az evangélikus KIÉ fia
taljai, a methodista ifjúság tagjai egymással verse
nyezve hívogaták személyesen az embereket az utcáról. 
Akkor már az volt az újabb haditerv, hogy az utcára 
kihelyezett álló táblák mellett álltak meg, s aki a táb
lák szövegét elolvasta, ahhoz személyesen is szóltak. 
Három és hét óra között ment legjobban a hívogatás. 
Ebben a időben volt, hogy százhúszon is ültek a temp
lomban, s ezek közül legalább nyolcvan ilyen „vadide
gen“. Mindannyian fel voltunk villany ózva, s mind 
jobban örvendeztünk a tapasztalatainknak a hívogatás 
közben. Az ifjúság csoportokba verődve beszélgette az 
előcsarnokban, hogy ha legközelebb ilyen utcái evan
gélizációt csinálunk, már jobban fogjuk tudni, mit kell 
tenni. Szolgálat közben jön meg a Krisztus bizonyság- 
tevőjének bátorsága.

AZ IGEHIRDETÉSEK.

Egész napon fennakadás nélkül folyt ennek d nagy
számú igehirdetőnek bizonyságtevése. Általában 15 per
ces ighirdetéseket tartottak, s legnagyob boldogságunk 
volt, hogy egyik őszintébben, igazabban és egyszerűbben 
szólt, mint a másik. A külsőségek teljesen elmaradtak. 
Télikabátban, ahogy az utcáról jöttek a szószékre, s 
beszéltek a maguk karácsonyi öröméről. Tanár, orvos- 
tanhallgató, volt hadifogoly KIÉ tag katonaruhában, 
leányok kendövei a fejükön, s lelkészek. Más-más egy
házakból, s egész napon egyetlen disszonáns hang nem 
volt. Kitetszett, hogy a mi keresztyén egységünk a 
Krisztusról való hívő bizonyságtétel közben igazi való
ság. Ez a keresztyénség lényeg-egysége. Igazi ökumé- 
nikus nap volt!

Idejegyzünk néhány mondatot az igehirdetésekből:
Varga Domokos: „A világ nagy fordulása közben 

azt akarjuk megmondani neked, hogy a világ Isten kor
mányzása alatt áll és az embereknek Jézus a szabadi- 
tója. Próba jön a Isten házára, de nekünk tűz kell, 
nem hitető beszéd. Majd ki fog tetszeni, kiknek kelt 
félniök ebben a próbában. A aranynak nem kell félnie 
a választóvíztől. A réznek van félnivalója.“

Koren Emil: „Az utca népének is beteljesedett,,
amit Isten ígért. Karácsony a mindennapos élet, a 
mindennapos munka folyamatában lepte meg a pászto
rokat. Meg kell hallanod így, váratlanul a karácsonyi 
örömhírt. Nekünk pedig meg kell tudnunk, hogy ma is 
lehet nékünk ezt az örömhírt hirdetnünk a mai ember
nek is, hogy biztosak legyünk a szolgálatunkban.“

■ Bartha Ferenc: „Huszonhét éves koromig nem volt 
karácsonyom, mert nem volt olyan tapasztalatom, hogy 
Isten értem adta áz egyetlen Fiát. Akkor tudtam meg, 
hogy Isten úgy gyűlöli a bűnt, az én bűnömet, hogy 
a Fiát is odaadta,- hogy megtörje, mert nem volt más 
áldozat elegendő. Ez volt az első karácsonyom, mikor 
ezt megértettem, pedig nem is karácsonykor volt.“

Vladár Antónia: „Krisztus igazi szabadulást és tel
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jes szabadságot hozott nékünk. Kell érezned, amit én 
is éreztem, hogy a bűn rabságában és szolgaságában 
vagy. Ma már nem félek a múltamtól és a holnaptól 
sem. Isten a holnapra is szabadságot ígért nekem.“

Szabó Sándor: „Fiatal koromban a világot akartam 
megváltani. Találmányokon gondolkoztam és gondtala
nul akartam élni. De valamit kihagytam számításaim
ból. A bűneimet. S mikor már ezt tudtam, akkor azt, 
hogy nem tudom magamat megtisztítani. Az volt az 
első karácsonyom, amikor megtudtam, hogy Jézus Krisz
tus az én Szabadítóóm.“

Csutora Ibolya: „Isten szeret, mint a tékozló fiút 
az atyja. Mikor hazamentem hozzá hasonlóan, nem egy 
nagy fejmosás következett. Nem azt kérdezték: Na,
ugye megmondtam?! — az Atya átölelt. Beszélni sem 
engedett, bevitt a házába.“

Kontra György: „Krisztus azt mondja: Én vagyok 
az Élet, és én beleszületek a te életedbe.. És ettől kezd
ve fogsz élni és nem vegetálni. Én orvos vagyok. Sok
szor gondolok arra, ' hogy az orvostudomány célja ez: 
mindenki végelgyengülésben haljon meg. Különben mi
ért akarná megelőzni, vagy meggyógyítani a betegséget. 
Magyarországon 12.000 orvos és 5000 orvosnövendék ezt 
a célt szolgálja. A beteg is meghal, az egészséges is 
egyszer. Lázár is meghalt, noha őt Krisztus azelőtt 
egyszer feltámasztotta. Krisztus mégsem cselekedett fe
leslegeset. A  magasságos Úristen erejét mutatta, örök 
életet szerző erejét! Hogy te is higyjél az örök életed
ben“

Vargha Balázs: „Az emberiség már sok mindent 
kitalált maga ellen. Már bele is pusztulhattunk volna 
mindebbe. De Isten minden keserűből mindig kihozta 
az édeset. Karácsony annak bizonysága, hogy Isten a 
bűnös világ kellős közepén elkészítette az üdvösségün
ket.“

Makai János: „Én is tisztátalan vagyok, de nem hall
gathatom ezt el, mert neked is ez a bajod. Nem ugyan
olyan a bűnöd, mint az enyém, de ugyanaz a bajod. De 
nem kell ennek így lennie, mert azért jött el Isten Fia, 
hogy a bűnös újra Isten Fiává lehessen.“

Csepregi Béla: „Egyenest a kórházból jöttem ide, 
ahol fájdalmas műtéttel kezeltek hetek óta. Betegsége
met látva sokan mondták, hogy el van rontva a kará
csonyom. És sok ember gondolja elrontottnak a kará
csonyát, mert azt hiszi, hogy nem szereti őt az Isten. 
Rossz helyen keresik a bizonyságot Isten szeretete felöl. 
Isten szeretetét item az egészség, szerencse, földi siker 
vagy jólét bizonyítja. Abban mutatta meg Isten az ö 
szeretetét, hogy elküldte az ő Fiát a mi bűneink en- 
geszteléséül.“

Szabó Éva: „Miért kellett ennek a karácsonyi Gyer
meknek első percétől haláláig szenvednie? Hogy te, aki 
annyiszor mondod, hogy a te szenvedésed mekkora, ne 
mondhasd, hogy nem ért meg senki.“

Farkas József: „Azt sokan tudják, hogy Isten gond
viselő kegyelme köztünk van. Azt kell megtudnod ka
rácsonykor, hogy Isten üdvözítő kegyelme van jelen. 
A rabmadárnak nem elég, ha enni adsz neki, ez csak 
gondviselés. Szabadítsd ki a kalitkájából, az a szabadí
tó, üdvözítő kegyelem a számára.“

Győri János: „Sokszor szennyeződhetünk be úgy,
hogy nem elég a tisztaságunkhoz a tiszta víz. Talán a 
vegyszer sem. Várni kell, míg lekopik. A bűnünk szeny- 
nye még csak le sem kopik. Egyedül a Bárány vére 
tudja lemosni.“

Szécsey János: „Jézus erre megy, de el is megy. 
Most talán a Rákóczi-úton megy. És hányán lehetnek 
ezen az úton, akik egyszer szeretnék, ha még egyszer 
erre járna!“

Reök Iván: „A karácsony nem az emberszeretet ün
nepe, hanem Isten szeretetéé. Mi azt ajándékozzuk meg,

aki minket viszontszeret. Isten a bűnösöket ajándékoz
ta meg az örök élettel.“

Sréter Ferenc: „Azért hangzik ma az örömüzenet, 
mert éppen az öröm hiányzik belőlünk. Azért hirdetik 
a békességet, mert nincs békesség a földön. Elveszett 
a tisztaságunk, bizalmunk, örömünk, békességünk, sze
retetünk, üdvösségünk. S ezt hozza vissza az Angyali 
Üdvözlet. Először talán csak úgy, hogy vágyódjál utá
nuk, hogy felismerd, mennyire hiányzanak. De aztán 
meg is kaphatod őket Jézus Krisztustól. A karácsony 
csak a Golgotha praeludiuma. Már most tudd hogy 
azért történt, hogy megváltassál a bűneidből és a halá
lodból. Bárcsak lehetne karácsonyi életed. Élet-karácso
nyod. Menj, és keresd, ott, ahol látod, hogy emberek 
élnek, akik már megtalálták.“

A fentieken kívül még a következők szolgáltak: Sza
bó László, Benczúr László, Szabó Andor, Mézes Zsig- 
mond, Cserépi Zoltán, ifj. Viktor János, Frenyó Vilmos, 
Szalós Artur, Pap János, Mazányi Ella, Borsos Sándor, 
Haraszti Sándor, Iványi Tibor, ifj. Muraközy Gyula, 
Metzger Frigyes, dr. Somogyi Barnabás, Dezséry 
László. De megemlékezünk a kántorokról is, akik az 
egésznapi éneklést evezették: Veperdi Ernő, Fodor La
jos, Novomeszky Gusztáv, Szabó Dénes, Héthalmi-Páth 
Károly, Tóth-Sőllős Mihály. És megemlékezünk három 
orgonaművészről is, akik karácsonyi egyházi zenével 
örvendeztették meg a gyülekezetei: Gárdonyi Zoltán, 
Kapi-Králik Jnő, Vasady-Balogh Lajos.

ARCOK A „VADIDEGENEK“ KÖZÜL.
Különös templomlátogatók voltak ezen a napon a 

KIÉ templomában. Vidéki utas, aki két hátizsákját 
hozta, s megkérte a fiúkat az előcsarnokban, hogy vi
gyázzanak rá. Lassan egész ruhatár rendeződött be. Négy 
órakor már két meszesvödröt és egy kiskutyát is őriz
tünk, amiknek tulajdonosai a templomban ültek. Egy 
egész vasutas társaságot is behozott valaki, akik közül 
senki sem volt protestáns, s bár nagyon idegennek érez
ték magukat, sokáig bent maradtak. Volt bent idősebb 
bácsi, aki nem akart bejönni, mert amint mondta, ö 
megjárta Auschwitzot. De a fiúk meggyőzték, hogy 
épen neki is hirdetjük az igét. Sokáig maradt. Egy öreg 
bácsi reggel 10 órától estig bent ült a templomban, s 
közben csak rövid időre ment haza ebédelni, bár ő is 
véletlen vendégünk volt. Egy fiatal igen jól öltözött 
„aranyifjú“ kinézésű férfi is bejött nagy unszolásra, s 
másfél óráig maradt. Utána kereste a rendezőséget, s 
sokat érdeklődött az után, hogy mi az az Ökuménikus 
Ifjúsági Bizottság, mi az ökuméné. Volt olyan vendé
günk is, aki a templomban csak rövid ideig ült, de so
kat vásárolt az iratterjesztésben. Mind jobban megtel
tünk örömmel. Este Sréter Ferenc így nyilatkozott: 
Úgy látszik, Isten megáldotta ezt az alkalmat is. Úgy 
látom, hogy ilyen módon is lehet próbálkozni a szabad 
igehirdetéssel. — A rendezőség pedig elhatározta, hogy 
alaposan kiértékeli ennek a napnak eredményét, s hús
vét előtt hasonló evangélizációt tart.

NÉHÁNY TAPASZTALAT.
Kitetszett, hogy a négy egyház igazi ökuménikus 

testvériségben tud együtt evangélizálni.
Hogy az utca népe megmozdítható.
Hogy hiányzott ennek az evangélizációnak a kap

csolata a egyházainkban dolgozó evangélizációs mozgal
makkal.

Egész .napon szükség lett volna 100—150 tagú gyü
lekezetre, amelynek jelenléte otthonosabbá tette volna 
az „idegenek“ templomozását s jól tudott volna éne
kelni.

Mindent egybevetve, köszönjük meg Istennek ezt a 
kezdményezést, s imádkozzunk újabb ilyen alkalma
kért, s azok áldásaiért. D e z s é r y  L á s z l ó .
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A bűnbocsánat eszközlői
A m ult szám unkban a  kérdésre: „Hogyan 

kaphatok bűnbocsánatot?“ a  biblia tan ításának  
és Luther M árton felfogásának az ism ertetésé
vel m egvilágítottuk, hogy a bűnbocsánatnye- 
rés egyetlen a lap ja  Jézus K risztus helyettes 
szenvedése és engesztelő áldozati halála. Jézus 
K risztus áldozatul adott test© ny ito tta  meg az 
u ta t Isten színe elé és az ő vére által van a bű- 
nösmek bemenetele a szentek szentjébe. (Zsid. 
30: 19—20.) „Vérontás nélkül nincsen bűnbocsá
nat.“ (Zsid. 9: 22.) Ez a d rága  áron megszerzett 
kegyelem itt  a földön található  meg az „élő Is 
tennek városában“, az „elsőszülöttek seregében 
és egyházában“, ahol a „meghintésnek vére job
bat beszél, m int az Ábel vére.“ (Zsid. 12: 22—24.)

A m ai kérdésünk az, hogy ez a bűntörlő ke
gyelem m ilyen úton lesz a bűnösök sa já tjává  
a K risztus gyülekezetében? Egyszerű rá  a  vá
lasz: a  kegyelem csak a kegyelmi eszközökön 
keresztül árad  ki a bűnösre. Más úton nem. S 
ak i megveti a  kegyelmi eszközöket, az a kegye
lem megszerzőjét veti meg, és m agától értető
dően nem részesül bűnbocsánatban. A bűnbo
csánatot közvetítő kegyelmi eszközök: a kereszt- 
ség, a h irdetett evangélium  és az úrvacsora. 
Ezek m indegyikének m egvan a m aga helye és 
ideje a keresztyénség gyakorlatában és jó, hogy
ha tisztában vagyunk vele, hogy m ikor me
ly ik re  van szükségünk a bűneink bocsánatának 
az elnyerésére.

A  keresztség.
A m indenható szent Isten a keresztség szent

ségében találkozik először a  bűnös emberrel. 
(Nem gondolunk most missziói területre, ahol 
m egtérő felnőtteket keresztelnek meg.) Isten  a 
keresztségben kegyelmébe fogadja a  bűnben fo
gant és bűnben született embert. E ltörli az ere
dendő bűn átkos örökségét és felöltözteti Jézus 
K risztus igazságának ragyogó fehér ruhájába.

.M in t ahogy P ál m ondja: „Akik K risztusba ke- 
resztelkedtetek meg, K risztust öltöztétek fel.“ 
(Gál. 3: 27.) Az történ t velünk, am iről Péter 
apostol az első pünkösdön beszélt: megkeresz
telte ttünk  bűneink bocsánatára. (Csel. 2: 38.) 
Beletem ettettünk Jézus K risztus halálába (Róm. 
6: 3—4), azaz kapcsolatba kerültünk az ő en
gesztelő, bűntől tisztító vérével.

A keresztség vize m agában nem tu d ja  el
mosni a bűnöket. Azért van ilyen bűntől tisz
tító, bocsánatot adó ereje a  felette hangzó evan
gélium által, m ert belefoglaltatik Jézus K risz
tus engesztelő yére. A keresztség tehát az a ke
gyelmi eszköz, amely részesít bennünket Jézus 
engesztelő áldozatában. L uther nagyon találóan 
mondja, hogy a keresztség vizében m intha drága 
M egváltónk engesztelő vére bíborlanék.

L uther M árton gyakran hasonlítja  a  ke- 
resztséget hajóhoz, amely az örök üdvösség 
p a r tja  felé vitorlázik. Ez a hajó  nem szenved
het hajótörést, m ert Isten kegyelmének szövet

ségét semmiféle hatalom  nem tud ja  megtörni. 
E rrő l beszél m ár az ószövetség prófétája : „Szer
zek veletek örök szövetséget. Dávid irán t való 
változhatatlan  kegyelmességem szerint.“ (És. 
55: 3.) „A hegyek eltávoznak és a halm ok meg
rendülnek; de az én irgalm asságom  tőled el 
nem távozik és békességem szövetsége meg nem 
rendül, így szól könyörülő Urad.“ (És. 54: 10.)

Nekünk, bűnösöknek kim ondhatatlanul v i
gasztaló és biztató a rra  a kegyelemre gondol
nunk, ami m ár a keresztségünkben élőnkbe jö tt 
és Isten megelőző szeretetéről beszél. De azt is 
el kell ismernünk, hogy közöttünk tömegével 
élnek emberek, akiknek semmit nem jelent a 
keresztségük. Úgy élnek, úgy gondolkodnak és 
úgy kétségeskednek, m intha meg se keresztel- 
tettek volna, m intha nem részesültek volna bűn- 
bocsánatban és nem indultak  volna ú tra  az örök 
üdvösség hívogató p a rtja i felé. Ennek részben 
az az oka, hogy nem isi tudják, hogy m it je 
lent a keresztségük, részben pedig még soha 
nem tették  m agukévá a keresztségben közölt 
kegyelmet, vagy pedig kiestek abból.

A kegyelemnek a keresztségben kötött szö
vetsége szilárd és rendíthetetlen. Isten  nem m á
sítja  meg. Azonban az ember semmibe veheti, 
eltékozolhatja és lem ondhat róla. H itetlenül a 
megkeresztelt ember is kárhozat a la tt áll. A ha
jóból kiesett vagy k iugro tt u tasra  a biztos pusz
tu lás vár, ha  nem menekül vissza a hajóba.

A  feloldozds.
A lu theri keresztyénség h itvallása  szerint 

„azok, akik a keresztség u tán  bűnbe estek, bá r
m ikor részesülhetnek bűnbocsánatban, am ikor 
megtérnek, és az egyház az ilyeneket, akik bűn
bánatra  térnek, feloldozásban részesíteni ta rto 
zik“. (Ágostai h itvallás X II. cikke).

Aligha akadhat közöttünk egy is, aki he
lyes önismeret a lap ján  azt á llítha tná  magáról, 
hogy nem esett bűnbe a keresztség felvétele 
után . Éppen azért nincs közöttünk senki, akinek 
a bűnbocsánatnyeréshez ne lenne szüksége a 
második kegyelmi eszközre, a  prédikált evan
géliumra, a K risztus egyházában h irdetett fel- 
oldozásra. Isten minden bűnt komolyan vesz. A 
keresztség u tán i bűnöket is nagyon komolyan 
veszi. S azokból bizony meg kell térni, azokat 
meg kell vallani s azoknak a bocsánatát kell 
kérni. Megtérés, bűnbánat és a  feloldozás hittel 
fogadása nélkül a  megkeresztelt ember is elkár- 
hozik. Aki nem hisz, m ind elkárhozik, bárha 
egykor m egkereszteltetett és bűnbocsánatban ré
szesült is.

Éppen azért nagyon fontos tudni minden 
megkeresztelt bűnösnek, hogy bűneire valóságos 
bocsánat és feloldozás van, ha  megtér, bűnval
lást tesz és bocsánatért esdekel a hívők gyüle
kezetében, azaz a szent egyházban. Ez a bocsá
na t Isten bocsánata, de nem valam i rejtelmes 
és ellenőrizhetetlen úton lesz a  bűnösé, hanem
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m egint csak a kegyelmi eszközön, a  félreérthe
tetlenül prédikált evangéliumon, a személyesen 
néki h irdetett feloldozáson keresztül.

Isten egészen különös kegyelme nyilatko
zott meg abban, hogy az egyszerű, emberajkon 
hangzó evangéliumot ava tta  aláhajló kegyelme 
csatornájává. íg y  lehet az egészen közel és: m in
dig segítségre készen a  bűnösök között. H a te
h á t a bűneim a lelkiismeretemre nehezednek, 
nem kell bizonytalanságban vergődnöm, hanem 
mehetek oda, ahol az evangélium ot hiszik és 
h irdetik  és ott elpanaszolhatom a  bűnterhei- 
m et és kérhetem  azok bocsánatát. Egy lehetek 
a bocsánatra sóvárgó bűnösök gyülekezetével a 
bűntörlő evangélium hallgatásában, vagy elő
állhatok egyedül és m egvallván a lelkemre ne
hezedő bűneimet, kérhetem  és kaphatom  félre
érthetetlenül azok bocsánatát.

Tisztában kell azonban lennünk azzal, hogy 
csak Isten igéje a  prédikált evangélium  a ke
gyelmi eszköz. Csak azon keresztül kaphatunk 
bocsánatot is. Azzal tehát még nincs megbo
csátva a bűnünk, hogy felism ertük, fájlaltuk, 
megváltottuk, vagy hogy imádkoztunk a bo
csánatért. Még azzal sem, ha felebarátainktól 
bocsánatot kértünk és a nékik okozott k á rt  meg
térítettük, vétségünket jóvátettük. Csak azáltal, 
ha  Jézus rendelése szerint h irdette tik  szám unk
ra  az ő nevében és vérében bűneink bocsánata. 
A bűnbeismerés, a  bűnbánat, a  bűnvallás, az 
im ádság nem kegyelmi eszköz, tehát a  bűnbo
csánat se á radhat ki azokon keresztül reánk. 
De az Isten  igéje az, s am ikor a  feloldozás for
m ájában hirdettetik , akkor bizonyosak lehe
tünk  a  felől, hogy nem hazudik, hanem  azáltal 
valósággal meg vannak bocsátva a bűneink.

Luther préd ikálja  a húsvét u tán i első va
sárnap óegyházi evangélium a a lap ján : „Szokja 
meg m inden egyes keresztyén, hogy am ikor az 
ördög azzal kísérti és vádolja, hogy ő olyan 
nagy bűnös, aki igazán elveszett és elkárhozott, 
akkor ne küzködjék sokáig egyedül a sá tán  el
len, hanem  menjen el a lelkipásztorához, vagy 
más keresztyén testvéréhez, panaszolja el nyo
m orúságát és kérjen tanácsot és vigasztalást. 
És ta rtsa  m agát ahhoz, hogy K risztus azt mond
ja : Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsáf- 
ta tn ak  azoknak. . .  És am it a  másik a  bibliából 
mond neki, azt higyje. . . .  Neki parancsa és 
megbízása van a te megvigasztalásodra. Éppen 
azért te köteles vagy hinni néki, m intha csak 
K risztus állna ott és helyezné a  kezét a fejedre 
és hirdetné néked a bűneidből való feloldozást.“
— „A feloldozás — függetlenül attól, hogy meg
marad-e az ember szívében h it által vagy nem,
— éppen olyan valóságos, m intha Isten m aga 
hirdetné.“

A z úrvacsora.
Az oltáriszentség vételekor ju t  a  bűnös em

ber a legközvetlenebb kapcsolatba Jézus K risz
tus érette m egtörött testével és bűnei bocsána
tá ra  kiontott vérével. Minden úrvacsoravétel
kor K risztus áldozati ha lá lára  emlékezünk és 
azt hirdetjük. Kézenfekvő tehát, hogy az ú r

vacsora szentsége is bűnbocsánatot eszközlő ke
gyelmi eszköz. Azonban i tt  is szükség van egy
két félreértés tisztázására.

Am int az egyházi köztudatban és az egyéni 
hitéletben elhomályosodott a keresztség kegyel
me és egyre ritkábbá lett a feloldozás bocsánat
hirdetése, m indjobban előtérbe került az ú rva
csora bocsánatszerzése. A bűntől való szabadu
lás legbiztosabb ú tjának  vélték az úrvacsora 
felvételét.

Legyünk tisztában azzal, hogy az úrvacsora 
nem a megtérés alkalma. Helytelen úton já r  az, 
aki hitetlen embert, nyilvános bűnözőt, tékozló 
fiút, vagy a bűn terhei a la tt vergődőt úrvacso
rához tanácsol azzal a gondolattal, hogy m ajd 
ott bocsánatot nyer és így megszabadul. A ke
resztség kegyelméből kiesetteknek h irdetni kell 
a m egtérést és a  bűnbocsánatot és h a  m egtértek 
és a bűneik bocsánatát h ittel fogadták, akkor 
já ru lhatnak  az Ür szent vacsorájához.

Az úrvacsora ünneplése a keresztyénség ősi 
ideje óta a híyők gyülekezetének legbensősége
sebb közösségi cselekménye volt. K ívülállókat, 
hitetleneket oda nem bocsátottak. Sőt a  kívők 
is előbb bűnvallást tettek, feloldozást nyertek 
és azután já ru lhattak  a  gyülekezet U rával való 
ilyen bensőséges találkozásra. És így lett ,az ú r 
vacsora igazán eucharisztia, azaz a hálás ör
vendezés vacsorája.

Azt kérdezhetné valaki, hogy mi szüksé
gük van a hívőknek az úrvacsora kegyelmére? 
Azt minden hívő nagyon jól tud ja  tapasztalat
ból. A h it sohasem olyan erős, hogy erősítésre 
ne szorulna. Soha nem olyan nagy, hogy ne 
lenne nagyon sok hiánya. Sohasem olyan biz
tos, hogy ne volna szüksége alátám asztásra? A 
K risztus hívő népe i t t  a földön a  lelki szegé
nyek, az igazságot éhezők és szomjúhozók, a  h it 
harcá t sokszor végső kim erültségig harcolók 
örökké ostromlott, k ísértett serege. Hogyne len
ne szükségük táplálásra, erőnyerésre és istápo- 
lásra.

Jézus K risztus az úrvacsorában nem n y ú jt 
más kegyelmet, m int az evangéliumban, csak i t t  • 
még több kedvezést tesz a hitben gyenge tan ít
ványának: am it a feloldozásban a fülével hal
lott, azt az úrvacsorában szemeivel is láthatja .
A kenyér és a bor is h irdetik  a Golgota csodá
já t  és Isten felfoghatatlan nagy szeretetét. Is 
ten valóban ha lá lra  ad ta  Egyetlenjét bűneink 
kiengesztelésére. Kétségeink eloszlatására, k í
sértéseink legyőzésére és nagyon fogyatékos h i
tünk erősítésére ehetjük Jézus K risztus meg
törött testét és ihatjuk  kiontott, vérét. Hogyne 
lennének akkor a  bűneink valóban megbo
csátva?! Z 4 ^ 4 \

BÖJTI ÁHITATOSKÖNYV.
A KERESZT ALATT. Áhítatok a böjt minden nap

jára. A legkiválóbb finn igehirdetők rövid elmélkedései. 
Ébresztő, építő és a kereszt titkát megismertető ige. 
Amerikai finn traktátusból fordította dr. Molnár Rudolf. 
100 lap. Ára 3.— Ft. Megrendelhető a Kiadóhivatal 
útján.
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A KÉT ÚT
Finn nép dallam.

2. A keskeny út küzdelmesebb 
Kevés ember leli meg;

A széles út kényelmesebb: 
Vígan járja a tömeg.
Te melyiket követed? 
Mind a kettőt nem lehet!

3. Más a két út végcélja is,
Sok utas már elérte:

A széles a halálba visz,
A keskeny az életre. 
Gondold meg, mi lesz veled: 
Utad mire végezed!

Finnből fordította: Vietorisz József. 
(Szemelvény Kylälä—Csepregi: Keskeny út vándora c. könyvből.)

ID C C  7  k  U  I lyen a gyülekezet nagy része részt-
"  ^  ^  “  ** vett. Morzsasedésen több lélek tett bi

zonyságot imádságával az evangéli- 
záció gazdag áldásáról.

Az evangélizációt Mády Zoltán tar
totta.

POTYOND.
Potyondon jan. 4—12-ig volt evan

gélizáció. A vadosfai anyagyülekezet 
egyik filiája ez a kis gyülekezet. 
Egyik részről nagy érdeklődés és bel
ső vágyakozás előzte meg az evangé
lizációt, de az ellenszegülőknek és gú
nyolódóknak is volt tábora. ' Isten 
Szentlelke azonban csodálatosan mű
ködött. Zakeus útján elindult lelkek 
egyre világosabban látták a szerető 
Isten mentő kezét, egyre bizonyosab
ban érezték az Űr Jézus szelíd tekin
tetét, aki senkit sem utasít el, mert 
ö  azért jött, hogy megkeresse és meg
tartsa, ami elveszett.

Isten hívó szavát nemcsak a hely
beli gyülekezet tagjai, hanem a kör
nyező falvak evangélikus népe is 
meghallotta, s az ifjúság, különösen 
a lányok igen szép számmal és rend
szeresen átjártak az esti evangólizá- 
ciós előadásokra.

A napi progrnmm reggeli bibliaórá
val kezdődött. D. u. családokat láto
gattunk. házi áhítatokat tartottunk. 
Igen áldottak voltak ezek a családi 
elcsendesedések. Este énektanulás, 
majd az evangélizációs előadás volt. 
Utána minden alkalommal utóösszo- 
jövetel következett; asszonyok, lá
nyok, férfiak, ifjak, majd a komoly 
érdeklődők számára.

Igen örvendetes dolog volt az ifjú
ság számának állandó növekedése. 
Egymásután törtek meg a ' legkemé
nyebb ellenállások is. Az evangélizá
ciót úrvacsora-osztás zárta le, ame-

KUNSZENTMÁRTON—CSÉPA— 
NAGYRÉV

szórványterületén 12 napos evangéli- 
záció volt jan. 6—18. között. Nagy te
rületen, kb. 160 evangélikus él szét
szórva. A nagy távolságok, nehezen 
járható utak, komolyabb jármű hiá
nya jelentik azokat a nehézségeket, 
amelyekkel az anyagiak dolgában is 
nehéz helyzetben lévő szórvány gon
dozásában meg kell küzdeni.

Első ízben volt itt evangélizáció. 
Híveink mindenfelé, arányszámukhoz 
képest igen nagy számmal jártak el 
összejöveteleinkre, másvallású testvé
reiket is magukkal hozva. így a 34 
lelkes kunszentmártoni gyülekezetben 
30, a csépai ugyanakkora gyülekezet
ben 60, a nagyrévi 90 lelkes gyüle
kezetben 40 körül volt a létszám. A 
három főbb központban szinte min
den családot végiglátogatva, 4—4 na
pon át hirdettetett Krisztus evangé
liuma és hálaadással kellett meglát
nunk azt, hogy az Űr sok szívben el
végezte, sok szívben pedig megkezd
hette az üdvösség münkálását. Kér
jük ezúton is az utómunkáért imád
kozó testvéreinket, hogy imádkozza
nak szétszórt híveink megtartatásá- 
ért és a nehéz őrállásban vigyázó és 
munkálkodó pásztorért.

A szolgálatokat Józsa Márton vé
gezte. -  • *

MISKOLCON
a tiszáninneni református egyházke
rület evangélizációs bizottsága két
napos közös elcsendesedésre és mun
kamegbeszélésre meghívta Csepregi 
Béla evangélikus lelkészt is, aki fel
kérésre „Az eredményes evangélizá
ció feltételei“ és ,,A bűnbocsánat hir
detése az evangélizációban“ tárgyak
ról tartott előadásokat. A csendes
napokon 50—60-an vettek részt lelké
szek és világiak. Nagy örömünkre 
szolgált a testvéregyházban az evan- 
gélizálás felelősségétől hajtott mun
kásokkal való együttlót. Isten adjon 
az ott felvázolt tervekre áldott meg
valósulást.

TANYAI EVANGÉLIZÁCIÓ 
KISKÖRÖSÖN.

Kiskőrös evangélikus gyülekezete 
öt önálló tanyacsoporttal van körül
véve. Egyik tanyacsoportban január. 
11-től jan. 18-ig egyhetes evangélizá
ciót tartott Ponicsán Imre. A tanya- 
központ neve: Erdőtelek. Kb. 600 lé
lek tartozik ehhez a körzethez. Az 
első összejövetelen 87-en jelentek meg. 
Ez a kezdeti létszám annyira növe
kedett minden este, hogy a befejező 
összejövetelen már 350-n voltunk az 
iskolateremben és a nagy folyosón. 
A befejező úrvacsora 85 léleknek 
adott bűnbocsánatot. Az utóösszejöve
teleken olyan férfiak is imádkoztak, 
akik eddig még soha sem mertek kö
zösségben mások előtt imádkozni. A 
békességre igyekezés vágya olyan 
csodálatos volt, hogy egymással ha
ragban élők örömkönnyek között bé- 
kültek meg házi áhítatok, vagy a kö
zös úrvacsoravétel idején.

ERDÉLYI EVANGÉLIZÁCIÓK. .
Fazakasvarsándon januárban evan- 

gélizációkat előkészítő megbeszélést 
terveztek.

A téli hónapok alatt az alábbi evan- 
gélizációk vannak készülőben:

Argay György püspök szolgálatá
val: Krizbán és Barcaújfalun.

Túrmezei Sándor szolgálatával: 
Bácsfalun és Csernátfalun.

Molnár János szolgálatával: Tiirkö- 
sön, Alszegen, Pürkerecen és Zajzon- 
ban.

Deák Ödön szolgálatával: Felszegen, 
Tatrangon és Székelyzsomborban.

EGYETEMISTA LEÁNYOTTHON.
Az Evangélikus Diákszövetség a 

Luther Szövetséggel együtt Egyetemi 
Leányotthont nyitott a Bp. IV., So
mogyi Béla-u. 24. sz. alatt. Még né
hány hely üres. Felvételi kérvénye
ket Dezséry László ev. egyetemi lel
készhez kell küldeni Bp. XI., Fehér- 
vári-út 15. sz. alá. Havi lakbér 40 
forint. Az otthon 25 személyes, csalá
dias, Szép berendezésű.
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NAGYON ELGONDOLKOZTATOTT
Révész püspök nyilatkozata az evan- 
gélizációról, amint az ÉLŐ VIZ leg
utóbbi számában olvastam: „Az evan
gélizáció a távolvalóknak szóló bé
kességhirdetés (Eféz. 2: 17.), az Atya 
szíve kiáltásának továbbadása „a 
messze tájra“ a tékozló fiú után, a 
vakok szemének megkenése szemgyó
gyító írral, hogy lássanak (Jel. 3: 
18) — elsőrenden tehát nem egyház
gyarapítás és egyházépítés, hanem az 
egyház Urához, a lelkek Pásztorához 
és Felvigyázójához hazahívása és ha
zaterelése azoknak, akik eltávoztak, 
vagy eredetileg is távol voltak Tőle, 
s e miatt szenvednek, vagy még csak 
nem is szenvednek.“ •

De vájjon ez-é az evangélizáció ná
lunk?

Emlékezem az egyik budapesti tem
plomi evangélizációra, amelyet első
sorban az egyházközség munkás tag
jai számára rendeztek. Nem vagyok 
ismerős azon a környéken, mégis ami
kor az egyik este elmentem, a temp
lom padjaiban csupa jólismert arcot 
fedeztem fel, még hozzá a város egé
szen távoleső részeiből valókat is. Ak
kor láttam meg világosan, hogy van 
egy hívő csoport, amely lehetőleg 
minden evangélizáción résztvesz, ha 
elfoglaltsága megengedi, jár evangé- 
lizációkról evangélizációkra, s talán 
már esztendők óta szabadságát is 
mindig egy-egy (vagy több) konfe
rencián tölti.

Távol áll tőlem, hogy ezt káros
nak ítéljem. Egészen bizonyos, hogy 
ezeket a testvéreimet az ige utáni 
szomjúság hajtja; meggyőződésem, 
hogy nem tekintik érdemnek az 
evangélizációkon vagy a konferenciá
kon való részvételüket. Lelki szükség 
és lelki gyönyörűség számukra a 
testvéri közösségben való együttének- 
lés és az örömüzenet újból, meg új
ból való hallása. Azt is tudom, hogy 
a megtérés nem befejezett állapot, 
hogy mindegyikünk hite olyan, mint 
a változó, hold, hogy hitéletünk hol a 
hullámvölgybe süllyed, hol újból a

hullámhegyre emelkedik. De — úgy 
érzem — valami hiba mégis van az 
evangélizációk körül.

Egy nyári konferenciai meghívón 
olvastam ezt a megkülönböztetést: 
hitébresztő konferencia és hitmélyítő 
konferencia. Nos hát — úgy hiszem 
— az evangélizáció elsősorban hitéb
resztés. Ha tehát mindig vagy főkép
pen ugyanazok vesznek részt az evan
gélizációkon, akkor ez annak a bizo
nyítéka, hogy egyrészt a hívogató ki
áltás nem jut el a távollevőkhöz, „a 
messze tájra“, másrészt hogy a rend
szeres résztvevők szükségét érzik az 
újbóli felébresztésnek, — tehát köz
ben — úgy látszik — elalusznak.

A világért sem akarok általánosí
tani! Nagyon jól tudom, hogy min
den evangélizáción vannak fel nem 
ébredtek is, és azt is tudom, hogy a 
felébredtek sem azért járnak minden 
esetben az evangélizációkra, mert 
közben elszunnyadtak, hanem mert 
tudják, hogy egy a szükséges dolog 
és hogy az odafelvalókkal kell törőd
nünk, nem a földiekkel. Bizony jó 
nékünk evangélizációról evangélizá
cióra járni, de • hadd tegyem hozzá: 
sokkal kényelmesebb is, mint beál- 
lani valamilyen állandó munkába, 
rendszeresen ellátni valamilyen szol
gálatot, hűséges munkásnak lenni az 
Úr szőlőjében (s nemcsak vendégként 
megjelenni a szüreti alkalmakon).

Félre ne érts, testvérem! Nem hiba, 
ha evangélizációkra jársz. De igenis 
hiba, ha mindig csak magad mégy, 
vagy testvéri közösségeddel együtt 
veszel részt az evangélizációkon, ha 
tehát nem hívogatsz másokat is, ha 
nem viszel magaddal olyanokat, akik 
még sohasem vettek részt evangéli
záción, akiknek vak szemére szem
gyógyító ír kellene, hogy lássanak. 
Igen, a vaknak nemcsak erre a gyó
gyító írra van szüksége, hanem arra 
a segítő kézre is, amely az Orvoshoz 
vezeti őt! Gondolj az eltévelyedett 
bárány, vagy az elgurult drakhma 
példájára, s mindjárt nyilvánvaló

lesz előtted, hogy nagyobb dolog egy 
sötétben járó „vak“ embernek a Vi
lágossághoz vezetése, mint — mond
juk — a bibliaórákon való heten- 
kinti szorgalmas részvétel. Hiszen 
maga az Ür Jézus mondotta: „ ... na
gyobb öröm lesz a mennyben egy 
megtérő bűnösön, hogynem kilencven
kilenc igaz emberen, akinek nincs 
szüksége megtérésre.“ (Luk. 15: 7.)

Ugyancsak az ÉLŐ VÍZ legutóbbi 
számában olvastam, hogy a nagytar- 
csai evangélizáción többen komolyan 
vették a felhívást: „belépti díj nél
kül nem szabad elmenniök az evan
gélizációra. A belépődíj pedig az volt, 
hogy mindenkinek magával kellett 
vinnie valakit.“

Az evangélizáción való részvétel' 
előtt gondold meg, hogy te sem me- 
metsz egyedül! Akármilyen sok ál
dást kaphatsz e nélkül is, az a köte
lességed, hogy magaddal vígy vala
kit, — természetesen nem testvéri 
közösséged egy tagját, hiszen nem az 
egészségeseknek, hanem a betegeknek 
van szükségük az orvosra!

Budapest nagyszabásúnak tervezett 
evangélizációja előtt minden buda
pesti testvérünknek meg kellene gon
dolnia, hogy a fővárosban akármiféle 
alkalmon való részvétel drágább szo
kott lenni, mint vidéken. Ha tehát a 
nagytarcsai evangélizáción a hívők
nek egy valakit kellett magukkal 
vinniök „belépti díj“ gyanánt, Buda
pesten ezt a beléptidíjat mindannyian 
nyugodtan és önként felemelhetjük a 
kétszeresére! Mert: „az evangélizá
ció . . .  hazahívása és hazaterelése 
azoknak, akik eltávoztak, vagy ere
detileg is távol voltak Tőle, s e mi
att szenvednek, vagy még csa}£ (neny 
is szenvednek“.

KÜLMISSZIÓI ÜNNEPÉLY 
lesz február 1-én d. u. 4 órakor 
szeretetvendégség keretében az an
gyalföldi templomban • (V., Fóti-út 
22). Gazdag kísérő műsor keretében 
Weiler Henrik, a misszióegyesület 
utazótitkára tart előadást. A misz- 
szió barátait és minden érdeklődőt sze
retettel hív az angyalföldi gyülekezet.
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Látni akarjuk Jézust
„Néhány görög is vala azok között, kik 

felmenének, hogy imádkozzanak az ünne
pen:

Ezek azért a galileai Betsaidából való 
Filephez ménének, és kérék őt, mondván: 
Uram, l á t n i  a k a r j u k  J é z u s t .  Megy 
vala Filep és szóla Andrásnak, és viszont 
András és Filep szóla Jézusnak.

Jézus pedig felele nékik, mondván: El
jött az óra, hogy megdicsőíttessék az em
bernek Fia. János 12, 20—30.

Látszólag egészen semmitmondó sorok, egy 
színtelen, egyszerű eseményről. Néhány görög 
látni akarja Jézust. Filep és András szólnak Jé
zusnak. És mégis számunkra, az evangéüzáció, 
az ébredés népe számára, igen súlyos, igen ko
moly és talán igen kemény mondanivalója van. 
Különösen most, mikor az egész világ az evan- 
gélizációk jegyében áll, mikor nálunk is mind 
hatalmasabb méretekben bontakozik ki az evan- 
géüzációs hadjárat.

„Látni akarjuk Jézust“. Évezredek óta, tu- 
tosan, vagy tudat alatt, kereste és keresi az Is
tenét elvesztett emberiség az Istent. És mióta 
betelt az idők teljessége, majdnem kétezer esz
tendeje, keresi és látni akarja, tudatosan, vagy 
tudat alatt, de szinte minden megnyilvánulásá
ban, lelkének elrejtett zugában, J é z u s t .

Igaz, Krisztus meghalt a golgotái keresz
ten, de harmadnapon feltámadott és mikor fel- 
viteték a mennybe, utolsó szavai voltak: „és 
iine én veletek vagyok minden napon a világ 
végezetéig“. Krisztus minden szava és ígérete 
igen és ámen. Krisztus velünk van a világ vé
gezetéig. Akkor hogy lehet, hogy még a látni 
vágyók sem látják meg Jézust?

A néhány görög bizonyára azért fordult 
Filephez, mert tudta és látta, hogy Jézus tanít

ványa, Mert együtt volt Jézussal. Azért fordul
tak Filephez, mert ő és András oda tudták őket 
vezetni Krisztushoz. Meg tudták nekik mutatni 
J é z u s t .

Tagadhatatlan, hogy az egész világon vé
gigzúg az ébredés szele. De méginkább tagad
hatatlan, legalább nálunk, sohsem látott mohó
sággal, szinte az őrületig fajulva tombol az él
vezetek utáni hajsza, szinte óvodástól a sír felé 
botorkáló öíegek tömegéig. Orgiáit tartja a fele
dést kereső emberiség s az ezzel kapcsolatos 
bűn. Akkor, mikor Istennek hatalmas keze súj
tott végig rajtunk, amikor térdenállva kellene 
hálát adnunk azért, hogy még egyáltalában va
gyunk és könyörögnünk, hogy a még mindig 
felemelt karja ne sújtson még keményebben, 
még ítéletésebben.

Rohan szédületes iramban az emberiség a 
biztos kárhozat felé, mert nem látja J é z u s t .  
Nem tudok mást mondani. Nem látja miattunk. 
Én miattam és Te miattad. Pedig keresi, keresi 
nem is tudattalanul. Film, mely a csoda miszti
kumát hozta a vászonra (akárhogy vélekedünk 
is róla), emberek oly tömegeit mozgatta meg, 
amely nálunk a film történetében páratlan. A 
szívek mélyén, minden emberben élő vágyódás, 
az elvesztett igazi otthon, az elvesztett paradi
csom után, oly erővel ragadta meg a tömegeket, 
hogy türelmesebben, kitartóbban állták a sort 
jegyért kora hajnaltól, mint a szűkös kenyérért.

Fájdalmasan megdöbbentő tény. Egy vá
szonra vetített csoda emberek tízezreit mozgatta 
meg és akkor a legnagyobb csoda, az én és a te 
megváltásod, a bűnöm és bűnöd megbocsátása 
nem mozgat meg senkit. Szörnyű nyomorúság 
és még szörnyűbb ítélet, hogy a Jézust látni 
akarók a Jézust keresők tömegei nem látják
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meg a Jézust. Nem láthatják meg a Jézust, mert 
nem látják bennem és benned, mert nem látják 
veled és velem, mert nem is lehet veled és ve
lem.

, Bizonyosra veszem, hogy felhorkansz erre a 
megállapításra. Hisz bennem is lázad minden 
vallásosságom ez ellen. És mégis így van. Ha 
nem így volna, akkor én is, te is nem is az él- 
^ezetmámorban tomboló^ tömeget, de a vászon 
csodájára tóduló tömeget, a békességet, az Is
tent, a megváltó Krisztust kereső embertestvé
reidet tudnád oda vezetni Jézushoz és megmu
tatni, i t t  v a n  J é z u s. Itt van az én szívem
ben és ott van a te szívedben és itt van velem 
és vejed, mind a világ végezetéig.

Ha nem így volna, akkor harsogna a diada- 
kiáltás, megtaláltam a Krisztust, ha sugározna 
rólam és rólad a Krisztus arcának a fénye, fé
nyesebben és ragyogóbban, minden Jupiter lám- 
pánál, ha áradna a szívemből és szívedből meg- 
váltatásod, bűneim és bűneid bocsánata feletti

Lélekmentés
Sokan, amikor beszélgető» közben megtudják, bogy 

kórházgondozó lelkész vagyok, hirtelen elcsendesednek. 
Arcuk elkomolyodik. Úgy néznek rám, mint aki mély
séges titkok szomszédságában élek és sok olyan dolog 
nyitjának közelében járok, amit a kíváncsi ember rég
óta feszeget. Úgy gondolják, hogy nagy élményekben 
lehet annak része, aki a halál mesgyéjén járóknak a 
papja.

Vannak, akik szeretnének valamit hallani arról, 
hogy mi történik a betegágy mellett akkor, amikor 
már a beteg is tudja, hogy életének utolsó szakasza 
pereg le az idő homokóráján. Biztosan, nem puszta kí
váncsiságból kérdeznek. Valószínűleg a . kérdező ilyen
kor a saját utolsó órájára gondol. Szeretné jó előre 
megvilágítva látni a halál sötét völgyét, amit elkerülni 
úgyse lehet.

A betegek lelkipásztorának egy célja van: szeretné, 
ha a beteg lelke megmentetnék az örök életre.

Aki megpróbálta, az tudja, hogy a lélekmentés nem 
könnyű dolog. Még az Istennek sem volt az. Egyszü
lött Fiába került. És még így sem üdvözül minden em
ber. Pokol is van az írás szerint és abban is sokan 
lesznek.

Mégis, aki önmaga is megmentett ember és ember- 
halászként éli földi életét,, az azt is tudja, hogy meg
térésekkel állandóan szaporodik az üdvözülendők serege.

A tapasztalat azt mutatja, hogy a kórházban is le
het szó lélekmentésről.

Évente kb. 1200—1500 azoknak az evangélikus bete
geknek a száma, akikkel a reámbízott fővárosi kórhá
zakban találkozom. Ezek között, hiszem, több az az em
ber, akiben a kórházi evangéliumi szolgálat elindította 
a jót, mint azok száma, akik Isten eme „nevelő inté
zetét“ is elégtelen osztályzattal végzik. Az összes szol
gálatok áldása majd akkor lesz nyilvánvalóvá, amikor 
színről-színre fogunk látni. Én jóreménységgel vagyok 
eltelve az itt folyó evangéliumi szolgálat felől is, már 
csak azért is, mert határozottan fogékonyabb az örök
kévaló dolgok iránt a betegágyon fekvő, mint mond
juk, az a versenypályán első díjért küzdő atléta, aki

örömből fakadó, Krisztus iránti hálából túl
áradó szeretet, ha érezhetővé válna a hazatalá
lás, az egyedüli cél, az örök élet bizonyosságá
nak ténye, akkor az ébredésnek oly hatalmas 
volna a gyümölcstermése, hogy nemcsak a cso
dát váró tömeg, de a ma tomboló és lázas má
morban fuldokló tömeg is kénytelen volna fel
figyelni.

Mikor ebben a kezdődő böjti időszakban 
újabb erővel indul útjára a Lélek, mikor imád
kozunk és könyörgünk az ébredés Leikéért, az 
evangélizációkért, azok gyümölcséért, akkor 
valljuk meg először nyomorúságunkat, hitvány
ságunkat, bűnünket, hogy nem voltunk vezetői 
a Jézust látni akaró testvéreinknek. „Ha meg- 
valljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa 
bűneinket és megtisztítson minket minden ha
misságtól.“

Imádkozzunk és könyörögjünk azért, egye
dül azért, hogy megdicsőíttessék az eyibernek

a kórházban
uek minden figyelmét, a levegőbe fúródó elhajított ge
rely köti le.

Gyakori eset az a kórházban, hogy a beteg mellett 
meghal valaki. Talán éppen a szomszéd. Ha el is külö
nítik a haldoklót spanyol fallal, a halál ilyen közeli 
aratása bizony akarva, nem akarva, a múlandóság gon
dolatát ébreszti fel ebben a betegben is, aki csak ki
vizsgálás miatt feküdt be egy pár napra a kórházba. 
Il^en körülmények között fogékonyabbá válik a bib
liai ítélet és örömhír elfogadására a lélek.

Azután még egy dologra lettem figyelmes.
A halál szomszédságában tisztábban lát és értékel 

az ember. Emberileg akármilyen szép célok lelkesítet
tek is valakit egy életen át, a halálos ágyon semmivé 
törpülnek azok az örökélet és örökkárhozat elevenbe
vágó közelségében. Ebben az állapotban inkább látja 
az ember hiábavalóságnak azt, amit Pál is szemétnek 
és kárnak ítélt.

Sok haldokló betegem között pl. gondolok egy mér
nökre, akit a halálos ágyán nem töltött el lelkibékes
séggel az a tudat, hogy ő életében sok szép, nagy házat 
épített. Az, amiért ő egy életen keresztül hajolt rajzoló 
asztala fölé, a halálos ágyán nem nyert semilyen jelen
tőséget. Pedig életében nem egyszer nézett végig belső 
megelégedéssel teljesítményein. És méltán. De most a 
halál küszöbén nem sikereiről akart beszélni, Hanem 
lelkiházának tatarozatlan, aligépített épületéről. Ke
reste a megbékélést Istennel. — Hitem szerint meg is 
találta a Jézus Krisztus vére által.

Most pedig, Testvérem, jöjj velem egyik-másik be
tegemhez.

Nézd, itt van ez az öngyilkos, 35 év körüli asszony. 
Mérget ivott . . . Eszméletén van . . . Először tegnap 
voltam mellette. Elmondotta, hogy 12 éves házasság 
után a férje és annak szeretője kidobta őt abból a la
kásból, melynek minden bútordarabja házasságuk első, 
boldog tíz esztendejének gyümölcse, ő nagyon szerette 
a férjét és lakását. Most kiverték belőle . . .

Tudod, Testvérem, ahogyan az én betegem beteggé 
lett leikéből, kisebesedett száján keresztül kibuggyan
tak a fájó mondatok, eszembe jutott, amit gyermek-

2 É L Ő  V t Z



koromban láttam először: Fecskék építettek sok szere
tettel fészket s amikor készen volt, jöttek a verebek 
és kiverték őket. És az új urak hozzáfogtak a berendez
kedéshez. Odahordtak minden vacakot. Behúzni a fé
szekbe csak részben tudták. A nagyobb fele kilógott 
és így kiáltotta világgá: verebek vannak a fecskefé
szekben . . .

Gyermeki felháborodással valahol egy hosszú botot 
kerítettem s azzal megnöveltem magasságomat, lever
tem a fészket. A fecskék új’ fészeképítése felett csúzli
val őrködtem.

A bűn utat talált ennek az öngyilkos asszonynak 
a hajlékába is. Biztosan régen leselkedett már az ajtó 
előtt. Már akkor, amikor az asszony jobban kezdte sze
retni a férjét, meg a sublótját annál, aki mindezeket 
ajándékozta neki: Istennél. Azután ez lett belőle. A Sá
tán az asszony lelkét pokolra akarta vinni, öngyilkos
ságon keresztül karonfogva akarta átvinni az örök kár
hozatba . . .

De látod, Testvérem, most már jobban van közös 
betegünk, akit ime most ketten is látogatunk, Te, meg 
én. A szája sebes nagyon. Az orvosok nem bíznak meg
maradásában, mert nem oldott gyufafejet ivott, hanem 
nagyon komoly mérget. De az irgalmas Krisztus-sama- 
ritánus megtalálta őt félholtan az úton. Bekötözte. Bar
mára tette. Most elvitte a vendégfogadó házba, hogy 
ott gondját viseljék, míg ő eljövend.

Azóta két év telt el. Ez a betegem kimentett ember, 
hogy itt ebben az ideigvaló vendégfogadóban teljesen 
odakerülhessen Krisztus bűntörlő vére alá.

Maradj még egy ideig, Testvér, itt ezen a szeren
csétlen osztályon, ahol annyi lelket, kellene Urának 
megmenteni!

Nézd, ez az asszony három nappal ezelőtt ugrott le 
a harmadik emeletről. Csontjai összetörtek . .. Mikor 
először beszéltem vele, elmondotta, hogy féltékenység
től gyötörve, a kártyavetőasszonyoktól eljutott a spi
ritisztákig . . . Onnan pedig ide, az öngyilkosok osz- 
tál yára.

Most már tudja, hogy kinek a hatalmában volt. 
De ismeri most már a Krisztust is, aki a gonosz lelket 
kiűzte belőle. Tudod, mikor tegnap felvette az Űr va
csoráját, a Mi Atyánk ama kérésénél: ,,de szabadíts 
meg minket, a gonosztól, borzalmasan el kezdett kia
bálni. Sikoltozva, mintha valaki fojtogatta volna, ki
áltozta sokszor egymásután: de szabadíts meg a go
nosztól! .. ., de szabadíts meg a gonosztól . . .  És ő sem 
kiáltott hiába! Krisztus őt is megszabadította. Látod, 
azóta ilyen békével, világos öntudattal fekszik itt és 
várja Megváltóját.

Ez a betegem öngyilkossága után való hatodik na
pon átment az örökkévalóságba.

Egyik tüdőbeteg osztályomon, nézd, Testvérem, azt 
az asszonyt. Megtért. Ne csodálkozz rajta. Ügy van, 
ahogyan mondom: Megtért.

Nem egy megtérést láttam már és kísértem figye
lemmel az utóbbi évek folyamán. Nála az újjászületés
nek ugyanazon jeleit láttam, mint amilyeneket Te is 
bizonnyal megtapasztalhattál másokon is.

Róla nem írok többet. Az Ür tudja, miért.
Lélekmeutós is van a kórházban. Nem csak temetés.
Dicsőség Istennek!
Nem szeretnél velem jönni?

Gálát György.

A BUDAPESTI NAGY EVANGÉLIZÁCIÓ
kezd kibontakozni. Részletes tervét a legközelebbi szá
munkban közöljük. Addig is hordozzuk imádságaink
ban. Még mindig nem dőlt el a közös nagy evangélizá- 
ció színhelye és szolgálattevői. Könyörögjünk Isten 
útmutatásáért és világosságért.

A fogházmisszió 
karácsonya

Kaptuk a következő levelet:

„Megnyitja néked az Űr az Ö drága 
kincsesházát!“

V. Móz. 28: 72.
Köszönetét szeretnék mondayú az Élő Víz sok ada- 

kozószívű olvasójának a Fogházmissziónak nyújtott se
gítségért. Áldja meg gazdagon a Mindenható Isten mind
azokat, akik Krisztus Urunk szeretetének eszközei vol
tak. Kérem, engedje meg, hogy pár szóval megoszthas
sam az én örömemet is.

Úgy történt, hogy november vége felé letérdeltem 
imádkozni: „Uram, ezen a karácsonyon is sokezer rab 
családja nélkül tölti a szentestét. Soknak senkije nincs 
és még csak csomagot, üdvözletét sem kaphatnak sze
retteiktől. Oh, add meg, hogy amikor egymást ajándé- 
kozgatják az emberek, mi is adhassunk minden rabnak 
egy kis szereteicsomagot a Te nevedben. De legföképen 
add meg, kérlek, hogy e kicsiny jel mögött mindegyi
kük megérezze a Te üdvözítő szeretetedet!“

Nagy kérés volt. Tudom.
És az Úr megnyitotta az Ő drága kincsesházát: a 

néki engedő szíveket. Áradt az adomány mindenfelől. 
Több, mint amit remélni mertem. Bizonyság arról, hogy 
van szeretet, ebben a szeretetlen világban is vannak 
lelkei az Úrnak, akik az Ö szólítására ajándékozó szív
vel előállnak.

Felejthetetlen advent, felejthetetlen karácsony.
Egy-egy küldeményt különös gonddal csomagollak. 

Azután jöttek egészen egyforma csomagok, melyek el
árulták, hogy közösségek készítették, csomagolták őket. 
És jött az ige, traktátus, könyv és sok levél. Sok cso
magot küldtek az Élő Víz olvasói is. Hadd írjam le, 
hogy mindenkinek jutott, úgy, ahogy imámban kértem.

De a kérés másik felét is meghallgatta az Úr, meg
tapasztaltam.

Amikor a könyvekkel és csomagokkal megrakott 
hosszú asztal előtt sorban elvonultak a rabok, gyermeki 
örömmel nyúltak a kis ajándékcsomagok felé. Ilyen sok 
ajándékot még nem osztottak szét a fogházban. És na
gyon boldog volt az a hat rab, aki az előkészületekben 
és az osztásnál segíthetett.

A Karácsonyi Evangélium ünnepi kiadványának el
ső lapján azt olvastam, hogy sok szívből karácsony mú
lásával elszáll a Krisztus okozta öröm. Ne így legyen 
most minálunk. Legyen ez a karácsony megszületése a 
Fogházmissziót pártoló szeretetnek és hadd növeked
ik essék és cselekedhessék a szíveinkben.

#

MIVEL SEGÍTHETÜNK A FOGHÁZMISSZIÓNAK?
Ötszáz olyan letartóztatott van fogházunkban, akik

nek soha senki nem leüld csomagot, senkijük sincsen. 
Nagyon kérem, írjanak azok a családok és közösségek, 
akik havonta rendszeresen tudnak küldeni egy-egy cso
magot. Egy csomag öt kiló élelem lehet: kenyér, sza
lonna, zsír, hagyma, gyümölcs. Válaszadásnál részlete
sen, pontosan feltüntetjük.

Jelentkezéseket kérem: Szász Edit missziósnővér
Orsz. Büntető Intézet, Bp., X., Kozma-utca 13.
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Mindjobban meg kell tanulnunk 
a személyes boldogulásunkról való lemondást

— A herrnhutiak levele az Evangélikus Evangélizáció egyik munkásához. —

Kedves Testvérem!
Röviddel karácsony előtt kaptam meg kedves leve

lét november 25-ről. Közleményei különösen értékesek 
voltak a számomra és szívből örülök ennek a levélbeli 
összeköttetések, melyről elmondhatjuk ,,Mint ismeretle
nek és mégis ismeretesek.“

Ami közleményeiben leginkább megfogott, az a 
tény, hogy az önök és a mi helyzetünk, lelkitéren, na
gyon hasonló. Mind önök Magyarországon, mind mi itt 
Németországban megtapasztalhattuk Isten ítéletét. Önök 
is, mi is ennek abban látjuk az okát, hogy népeink 
elhajoltak Krisztustól, keresztyénségünk nem járta ko
molyan a engedelmesség útját és hűtlen volt a bizony
ságtevésben. Önöknél is és nálunk is nyilvánvalóvá vá
lik az ítélet, hogy a nép széles rétegei még ma sem 
akarnak hallani, továbbra is keményszívűek és továbbra 
is megmaradnak az elpártolás állapotában.

János jelenéseiben olvashatjuk, Isten hatalmas íté
letei után, többször is a kijelentést: Nem tartottak bűn
bánatot. Másrészt viszont az ítélet hatását, keresztyé
nek mélyebb bűnbánatában, Isten Igéjének újabb és 
készségesebb hallgatásában és hirdetésében és az egy
ház Ura iránti mélységesebb odaadásban is megláthat
juk. Önöknél is, nálunk is, a súlyos ítélet sokak szemét 
megnyitotta. - Észreveszik, hogy ezek az idők korsza
kunk végének apokaliptikus vonásait viselik magukon, 
elevenebbé téve Krisztus visszajövetelének várását. 
Ami azonban önökre és ránk vonatkozik, úgylátszik, 
áll a világ minden részében élő keresztyénségre is, mint 
azt máshonnan befutó jelentések is igazolják. Be kell 
látnunk, hogy Isten a keresztyénséget hatalmasan meg
rázta, hogy felébredjen álmából, feladatait felismerje 
és a világ megmentésének munkájában hűségesebben 
szolgáljon.

Ami legszembetűnőbb, Krisztus egyházainak meg
lepően növekedő egységtörekvése, a világ minden népe

FOLYAMATBAN LEVŐ
ÉS KÉSZÜLŐ EVANGÉLIZÁCIÓK:
Február 8—15: Alsóság, Gálát György.
Február 8—15: Apostag, Józsa Márton.
Február 8—15: Makó, Balikó Zoltán.
Február 24—28: Nyíregyházi tanyá

kon utómunka, Balikó Zoltán és 
Józsa Márton.

Február 22—29: Hódmezővásárhely,
Turóczy Zoltán.

Február 22—29: Medgyesegyháza, Ke
mény Lajos.

Február 22—29: Gyoma.
Február 28—március 7. Kisvárdai 

misszió, Balikó Zoltán.
Február 29—március 6. Szentes, Ke

mény Lajos.
Február 29—március 7. Domony, Jó

zsa Márton.
Március 2—10: Fancsal, Harmati Béla.
Március 7—14: Aszód, Zászkaliczky Pál

„Ti, kik az Urat emlékeztetitek, ne
nyugodjatok!“

között. Németország evangélikus egyházainák 1945 októ
berében az ökuménikus tanács tagjai előtt tett bűnval
lása sok országban keltett visszhangot és hidat vert 
népek között, melyek röviddel előbb még hadban állot
tak egymással. A keresztyénség ezen szemmellátható 
egységtörekvése is a végkifejlődés biztos jele. A Jele
nések könyve mindig megmutatja, hogy súlyos ítéle
tek után mint lesz nyilvánvalóvá Jézus gyülekezeteinek 
békességes arculatú. Korunkban saját szemeinkkel lát
hatjuk, mint hajtja végre az Ür az ő üdvösségtervét. 
Mindjobban meg kell tanulnunk a személyes boldogu
lásunkról és elképzelt reményeinkről való lemondást, 
hogy a Miatyánk első három kérésére figyelve, meg
ismerjük Isten akaratát. Ez nyilvánvaló. Szenteltessék 
meg a Neve, legyen meg az Akarata és jöjjön el az 
ő Országa. Kérnünk kell, hogy szemeink mindjobban 
megnyíljanak annak látására, mi Isten szándéka ezek
ben az időkben és ezek alapján, úgy egész magatartá
sunknak, valamint bizonyságtételeinknek erre kell irá
nyulnia. Erősítsen meg bennünket a hitben, tegye ele
venné reménységünket, tartson meg józanságunkban, 
de mégis készeknek, és adja a szeretetnek hatalmas 
mértékét, különösen azokkal szemben, kik tévelyegnek 
és Kik elveszni látszanak. Töltsön meg mindannyiun
kat jobban és jobban Szent Lelkének erejével, hogy 
embertársainkkal való viszonyunkban, bölcséséggel jár
junk, a szolgálat örömével, erővel, legyőzni minden lus
taságot, bátortalanságot és kishitűséget. Építsünk bát
ran arra a hitünkre, hogy a munkánk az Űrban nem 
hiábavaló, ö a célt, az egész emberiség megmentését, 
melyért maga is emberré lett, el fogja érni és a sötét
ség és pokol minden ellenséges hatalmát a lába alá 
fogja gyűrni. A diadalmas Ür áldja meg önt is és te
gye áldássá, kedves testvérem. Kérem, hogy ebben az 
irányban a jövőben imádkozzunk egymásért.

Levele végén írott kérésének szívesen teszünk ele
get. Lelkészeink figyelmét külön felhívjuk, hogy a Ma
gyarországból bevándoroltakat keressék fel, bár még 
nem igen hallottunk arról, hogy környékünkre kerültek 
volna. — Néhány Zinzendorf éneket meg fogunk kül
deni.

Igen áldott hetek vannak mögöttünk. Karácsonyi, 
szilveszteri és újévi istentiszteleteink itt Herrnhutban 
oly látogatottak voltak, hogy jelenlegi összejöveteli 
termünk (Herrnhut leégett) a tömegekkel nem bírt 
megbirkózni. Mire egy istentiszteletnek vége volt, fo
lyosók és lépcsők már tömve voltak a másik istentisz
teletre várakozókkal.

Az imahét látogatottsága is nagy volt. Végefeló 
különösen az ifjúság, le egészen a konfirmandusokig 
nagy számban vett részt ezeken az imaközösségeken, 
melyekkel ezek az összejövetelek zárultak. Legbensőbb 
kérésünk, hogy a Lélek továbbra is munkálkodjék az 
egész földön. Bizalommal kérhetjük az Urat az ébredés 
csodájáért; mert hisz az idők jelei nemcsak az anti- 
krisztus megjelenésében és Krisztus gyülekezeteinek 
szorongattatásában nyilvánulnak meg, hanem ezek tisz
tulásában és kiteljesedésében, Általa, aki azt mondta, 
hogy az Ő egyházán a pokol kapui sem vehetnek dia- 
dalmat.

Testvéreink nevében is sok szeretettel és egymásért 
való könyörgéssel köszöntőm

Herrnhut, 1948. I. 13. W. Baudert. Közli: Gs. S.
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A bűnbocsánat és a gyülekezet
A bűnbocsánatnyerés kérdésében az előző 

számokban közölt írásokban kifejtettük, hogy a 
bűnbeesett s ezáltal Istentől elszakadt embernek 
itt a földön kell keresnie a  bűneiből való szaba
dulást, m ert Jézus K risztus m iután a Golgota 
keresztjén megbékéltette Isten t az ember bűné
ért, az övéinek ad ta  a  békéltetés szolgálatát és 
rá juk  bízta a békéltetés igéjét s attól kezdve J é 
zus tan ítványai já rnak  szerte a  földön s mintha 
Isten szólna általuk, Jézus K risztusért hirdetik  
a békességet mindazoknak, akik hadilábon áll
nak Istennel. (II. Kor. 5: 17—21). A megbékélés
nek tehát i tt  a földön kell történnie. Azt is k i
fejtettük, hogy Istennek a bűnt elfedező bocsá
nata  a kegyelmi eszközökön: keresztségen, h ir 
detett igén és úrvacsorán keresztül árad  ki az 
emberre.

A fenti m egállapításokban benne van, de 
hadd írjuk  le ezt is tudatosításra és ham is hie
delmek eloszlatására:

a bűnbocsánat-nyerés helye a keresztyén 
gyülekezet.

H a a bűnbocsánatadást Jézus az övéire bíz
ta  és azt a kegyelmi eszközökön keresztül 
árasztja ki a bűnösökre, akkor nyilvánvaló, 
hogy ez nem történhetik  m ásutt, m int a keresz
tyén gyülekezetben, az anyaszentegyházban, 
ahol K risztusnak a népe együtt van és ahol a 
kegyelmi eszközöket használják.

Ne gondolja senki, hogy ezzel túlértékeljük 
a földi gyülekezetek Hiszen a kinyilatkoztatás 
könyvében is azt olvassuk róla, hogy az az élő 
Istennek a háza (I. Tim. 3: 15.) élő kövekből 
épült lelki ház (I. Pét. 2: 5), a próféták és apos- 
took alapkövén felépült és Jézus Krisztussal, 
m int szegeletkővel lezárt szent templom. Isten
nek a hajléka (Ef. 2: 19—22), Jézus K risztus 
teste (Ef. 1: 23). Mindez azt m utatja, hogy a 
keresztyén gyülekezet, ill. egyház az a hely a 
földön, ahol Jézus K risztus m egtalálható, ahol 
ajándékaiban részesülni lehet, ahol a  bűnös 
Krisztus váltsághalálának az áldását, tehát a 
bűnbocsánatot elnyerheti.

Luther M árton is így prédikál a  karácso
nyi evangélium alap ján : „Ha valaki meg akarja  
találni Krisztust, annak először meg kell ta lá l
nia a gyülekezetét. H ogyan tudhatnánk, hogy 
hol van Krisztus és az ő  hite, ha nem tudjuk, 
hogy hol vannak az ő  hívei? És az, aki sze
retne tudni valam it Krisztusról, nem hihet m a
gában, sem nem építhet sa já t külön hidat a 
mennybe, hanem a gyülekezetbe kell mennie, ott 
kell keresnie és kérdezősködnie. . .  Most a szent
egyház nem külsőség, hanem egy csoport hívő 
ember, hozzájuk kell igazodni, rá juk  kell fi
gyelni, hogy ők hogyan hisznek, élnek és tan í
tanak; Krisztus bizonyosan velük és közöttük 
van. M ert a keresztyén egyházon kívül nincs 
igazság, nincs K risztus és nincs üdvösség.“ 

Vagy gondoljunk arra, am it a Kis Kátéban

tanultunk  a I I I . h itágazat m agyarázatában: 
„ . . .  ebben a szent keresztyénségben (a hívők 
gyülekezetében, az egyházban) nekem és m in
den hívőnek minden bűnt naponként kegyelme
sen megbocsát.“

A bűnbocsánatnyerés helye tehát a keresz
tyén gyülekezet, ahol a K risztusban hívők 
együtt vannak, a bűnbocsánat evangélium át 
hirdetik  és a szentségeket kiszolgáltatják. M ert 
K risztus csak i tt  található a bűnös szám ára és 
kegyelem-osztó m unkáját csak a kegyelmi esz
közökön keresztül végzi.

Ebből folyik egy második következmény is, 
am it szintén hasznos dolog tudatosítanunk:

az egyes ember nem békélhet meg 
Istennel közvetlenül, a gyülekezet 

kikapcsolásával.
Ez azért nagyon fontos tétel, m ert évszáza

dokon keresztül tan íto tták  és ma is világszerte 
a reformáció vívm ányaként tan ítják , hogy nincs 
többé közvetítő az ember és Isten között. A re
form átorok m egszüntették a szentek közvetíté
séről és a papi rend közvetítő szerepéről való 
tévelygő tan ítást s ennek értelmében a bűnös 
ember közvetlenül já ru lh a t Isten elé és közvet
lenül rendezheti vele a  dolgát, m ert Jézus K risz
tus az egyedüli közbenjáró.

De hogyan já r  közben Jézus K risztus Isten 
és a bűnös között? Ellenőrizhetetlen természet- 
feletti úton? Semmiképpen nem. ő  itt  található 
a benne hívők között. Az ő ajkukkal beszél és 
az ő kezükkel oszt áldást. Aki tehát ő t  akarja  
hallani, avagy az ő  áldásában akar részesülni, 
annak oda kell mennie, ahol az ő nevében pré
dikálnak, feloldozást hirdetnek, keresztelnek és 
úrvacsorát osztanak. M ásutt vele senki nem ta 
lálkozhatok. Jézus K risztus egyedüli közbenjáró 
volta tehát azt jelenti, hogy bizalommal mehe
tünk a keresztyén gyülekezetbe, ahol az ő vált- 
sághalála, engesztelő vére h irdettetik , m ert sem
mi m ásra nincs szükségünk és semmi más nem 
tud ra jtu n k  segíteni.

Az Istennel közvetlenül való megbékélés 
tév tan ításának  az a lap ját az egyetemes papság 
elvének ham is felfogása okozta. Azt gondolják 
u. i., hogy az egyetemes papság azt jelenti, hogy 
most m ár ki-ki közvetlenül já ru lh a t Isten elé 
és nincsen szüksége mások szolgálatára. Pedig 
a papi szolgálat sohase volt önm agáért, hanem 
m indig másokért. Az egyetemes papság se azt 
jelenti, hogy mi önm agunknak vagyunk a pap
jai. hanem azt, hogy egymásnak tehetünk papi 
szolgálatot: egym ásért imádkozhatunk, egymást 
inthetjük, vigasztalhatjuk és bűnbocsánatban 
részesíhetjük. Nagyon helyénvaló i t t  gondol
nunk H arm s Klaus, áldott német ébresztő k i
jelentésére: „Az a tévelygés, hogy valaki közép
kori szokás szerint jócselekedetekkel és pöni- 
tenciatartással akar megfizetni a bűnei bocsá
natáért, még nem is olyan rossz; m int ez a  mos-
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Eleven bibliaóra feltételei
I. A BIBLIAÓRA SZENTIRÁSI ALAPJA.

Az Ószövetség népének Jézus korában kialakult 
összejövetelein az ének és imádság mellett középponti 
jelentősége volt az igeolvasásnak. A zsidóknak csak 
egyetlen templomuk volt: a jeruzsálemi. Más városok
ban, ahol csak éltek zsidók, zsinagógákat építettek 
(~  „összejövetel“, „összejöveteli hely“). Mikor Krisztus 
után 70-ben elpusztult a jeruzsálemi templom, meg is 
szűnt templomi áldozati kultuszuk („templomuk“ ma 
sincs) és csak a zsinagógák maradtak meg. Ezekben a 
zsinagógákban olvasgatták és magyarázták a Szentírás
nak addig megírt részét, az Ószövetséget.

Nem történt mindez véletlenül. A mennyei Atya 
csodálatosan gondoskodott arról, hogy a mi húsvéti 
Bárányunknak, Krisztusnak örökkévaló áldozata után 
megszűnjön a földi jeruzsálemi templom. Ugyanakkor 
pedig a zsinagógák, mit megannyi imaházak ,és biblia
olvasási helyiségek nagyon előkészítették a talajt az 
Ür Jézusról szóló bizonyságtétel számára. így olvas
suk, hogy már Jeruzsálemben megvásárolhatta az 
„iratterjesztésböl“ a szerecsen komornyik épen Ézsaiás 
próféta könyvének Jézusról szóló 53. fejezetét (Csel. 
8:3); a názáreti zsinagógában is Ézsaiás könyvét nyúj
tották át Jézusunknak, hogy olvasson fel belőle vala
mit (Lk. 4:17). Az történt tehát, hogy ünnepnaponként, 
de esetleg más alkalmakkor is összegyűltek sokan vagy 

» néhányan, zsidók, „istenfélő pogányok“ (akik elfogad
ták az egyistenhitet) és pogányok a zsinagógákban. Itt 
magyarázták nekik a Bibliát. De ezt nem csak a zsina
góga vezetője cselekedte, hanem akárki jelentkezhetett 
erre, sőt a bevetődöttek közül fel is kértek e szolgá
latra alkalmasnak látszókat. így kérték fel Jézust az 
említett alkalommal, Pál apostolt és társait ismételten 
is (Csel. 13:42). így tudakozták az Írásokat s így ju
tottak el sokan az Űr Jézus ismeretére.

Sajnos, azután a hitélet csökkenésével odáig süllyedt 
az egyházi élet, hogy a végén maguk a papok sem ma
gyarázták az igét, a hívek pedig még kevesebbet tud
tak belőle. A lelki ébredésekkel indult meg újra az ál
talános igeolvasás. A régi templomi és zsinagógái al

kalmakhoz hasonlóan megmaradt a kötött templomi és 
a szabadabb bibliaórai összejövetel.

II. A BIBLIAÓRA FELADATA.
Tekintettel arra, hogy az evangéliumi egyházak 

templomi istentiszteletein is az igét magyarázzák, hir
detik, — a bibliaórák nem tartalomban térnek el a 
templomi istentisztelettől, hanem csak módjukban. Itt 
is, ott is az evangélium hirdettetik. De itt a minden
napi élet követelményei szerint hangzik el az egyszerű,, j 
részletes igemagyarázat, melyhez a hívek hozzá is 
szólhatnak; ott pedig a külső rendre is ügyelve hir
dettetik a kijelölt ige s bizony, furcsa lenne, ha valaki 
közbeszólna: „Bocsánat, ezt nem értettem világosan, 
hogy is tetszett mondani?“ stb. Viszont a bibliaórán 
megbeszéléssé is alakulhat a hozzászólások révén az 
igehirdetés. •

III. Az ELEVEN BIBLIAÓRA FELTÉTELEI.
1. Nyilvánvaló, hogy minden a vezetőtől függ. Ha

lódó, kiszikkadt, nyári nagyvakációt alig váró, egyre- 
fogyó létszámú alkalmakká lesznek a bibliaörák hely
telen vezetés miatt. Az ige nem érvényesülő hatásának 
pótlására játékot, teázást kell beiktatni s közbe elhe
lyezni egy kis igét. Pedig a keresztyénség nem „Be- 
esali-csárda“: ahová minden eszközzel lehet csalogatni 
s azután majd csak horogra kerülnek a lelkek. „Nem 
járunk ravaszságban és nem hamisítjuk meg az Isten 
igéjét, de a nyilvánvaló igazsággal kelletjük magunkat 
minden ember lelkiismeretének“ (II. Kor. 4:2).

Ki legyen tehát a bibliaóra vezetője? Természete
sen JÉZUS! És pedig úgy, hogy annak, aki vezeti, az 
újonnanszületésből származó eleven kapcsolata legyen 
Jézussal. Megtért és naponkénti megtérés útját járó 
lélek! Éneikül nem lehet a Lélek elevenségétől üde a 
bibliaóra. A legszellemesebb ember is hamar kiáru
sítja magát, a könyvekből összelopkodott „érdekessé
gek', pedig Szentlélek híjján ma már nem képviselnek 
összetartó erőt, mikor a világ a maga módján sokkal t 
bővebben tálalja azt. Akinek az igaz megtérésben köze

tani, am ikor — az egyetemes papság elve félre
m agyarázásával — ki-ki m agának osztogatja.“ 

Az Istennel való megbékélés közvetlen ú tja  
nem lehetne más, m int az imádság. A bűnei m i
a tt m egrettent, békességre vágyó embereknek 
azt a tanácsot adják, hogy forduljanak közvet
lenül Istenhez, vallják  meg neki a bűneiket, 
m ajd Ő megbocsátja. E  mögött a tanács mögött 
az a tévedés van, hogy az imádság is kegyelmet 
közvetítő eszköz. Pedig az imádság nem  ke
gyelm i eszköz. Az imádság ember szava Istem  
hez, a bűntől való szabaduláshoz, kegyelemnye
réshez pedig a rra  van szükség, hogy Isten szóljon 
a bűnöshöz. Isten  pedig a keresztyén gyülekezet
ben beszél, a benne hívők ajkával. Lehet ez a 
gyülekezet esetleg olyan kicsi, hogy csak ketten 
vannak: a békességre sóvárgó és a békességet 
hirdető. De K risztus ígérete szerint m ár köztük 
van (Mt. 18: 20), és ad ja  a kegyelmét. H a tehát 
valaki elmondta Istennek a bűneit és könyör- 
gött azok bocsánatáért, el kell mennie a keresz
tyén gyülekezetbe is, hogy m eghallja az im ád
ságára  és bűnvallására a választ. S am itm tt 
hall, azt kell hinnie Isten szavaként.

AZ EVANGÉLIKUS EVANGÉLIZÁCIÓ BÖJTI 
KÖNYVUJDONSÁGA.

Dr. Saarnivaara Uuras:
HOGYAN KAPHATOK BÜNBOCSÁNATOT?

Az evangélikus egyház ősi hite és tanítása a kul
csok hatalmáról a hitvallási iratokból és Luther Márton 
írásaiból vett idézetek tükrében. Magyarra fordította 
Csepregi Béla. Fejezetcímek: 1. Mi a keresztyén gyüle
kezet vagy egyház? 2. Hol találhatjuk meg Krisztust 
és a kegyelmet? 3. Mi a megtérés? 4. Kinek kell meg
váltanunk a bűneinket? 5. Mely bűnöket kell megvalla- 
nunk a magángyónásban? 6. Mi haszna és áldása van 
a magángyónásnak? 7. Mi a kulcsok hatalma? 8. Mi a 
keresztyének lelki papsága? 9. Hogyan nyerünk bűn- 
bocsánatot? 10. Hogyan lehet a mienk Krisztus igazsá
ga? 11. Mit jelent a kézrátétel? 12. Fiigg-e a feloldozás 
hatékonysága a bűnbánattól és vájjon feltételesen kell-e 
hirdetni? 13. Honnan vesszük az erőt, hogy higyjünk a 
Jézusban megjelent kegyelemnek? 14. Milyen az igazi 
hit? 15. Mik az élő hit gyümölcsei? 16. Hogyan tekint 
Isten a hívők bűnére? 17. Kell-e élnünk a gyónással .és 
a feloldozással az úrvacsora vétele előtt? 18. Kit sza
bad úrvacsorához bocsátani? 19. Ki él méltóképen az 
úrvacsorával? 20. Hogyan kell Isten igéjét hirdetni? 
21. Hogyan kell a kulcsok hatalmát használni?

Megjelenik február végén. Előjegyzési ára 4.— Ft. 
Megrendelhető már most a Kiadóhivatalban.

6 É L Ő  V l Z



lett Jézushoz (Ján. 13: 8), azt nem kell bibliaórai „fogá
sokra'- tamtam: rajta keresztül is munkálkodik a uiin- 
uig eleven Lelek. Legfeljebb boldog ürömmel fogadja 
ei masok meglátását, tapasztalatát s azok rögtön a sa
játjaivá lesznek.

z. Lgy gyülekezet lelki fejlődése hamarosan meg
mutatja az man a vezetőnek azt, hogy különbség van 
a hívek között. Nem a vezető tesz különbséget, hanem 
a hivek maguk. Mert amint hangzik a megteresre hivő 
szó, egyesek elfogadják azt, mások pedig nem. Ez utób
biak megmaradnak „jó keresztyénekének, akik „min
dent hisznek“, ami a Bibliában van. Be ha a feltáma
dásról stb. próbálunk velük beszélni, kiderül, hogy na
gyon is kirostálják a Szentírást. „Onnan még nem jött 
vissza senki“, — hangzik Jézust figyelembe nem vevő 
ellenvetésük. Nyilvánvaló tehát, hogy nem csak az Ür 
fogja majd egykor elválasztani a „juhokat a kecskék
től“, hanem már most is azt teszi mindenki a maga 
személyét illetőleg. És sohasem az az „elkülönülő“, 
„szektás“, aki elfogadja a megtérésben Isten hívó sza
vát hanem mindig a nagy többség, mely nem hallgat 
arra. .

Így azután érzi a vezető, hogy valahogyan nem le
het egy kalap alá venni az egész gyülekezetei. Mert a 
hívő imaközösségi tagok megnyilatkoznak imádságban 
cs az igéhez való hozzászólásban s válogatás nélkül 
mindent hittel fogadnak az írásból, valamint a hit út
ján járván különféle kérdésekkel küszködnek. — A meg 
nem tért hívek pedig botránkoznak a hívők őszinte 
megnyilatkozásain, gyanakvó kétkedéssel fogadják azo
kat, rágalmakkal vonják kétségbe azok őszinteségét, 
az óra végén elferdítve „pletykáznak“ róluk a faluban, 
kételkedéssel, nemtetszéssel fogadják a vezető egyes 
magyarázatait, stb. így a bibliaóra inkább károssá, 
mint áldottá válik.

Eleven templomi és gyülekezeti élet mellett tehát 
két bibliaóra típusa alakul ki: egy evangélizáló jellegű 
bibliaóra a nagy gyülekezet számára, ahol „csak“ a 
vezető magyarázza az igét — és egy másik bibliaóra,

, amelyen érvényesülnek a közösségi élet»megnyilatkozá- 
1 sai, amint azt alább látni fogjuk. Az evangélizáló, gyü

lekezeti bibliaórán az elevenséget egyesegyedül a Lé
lek biztosíthatja, ha a vezető a megtérésben az Ür 

. Jézus bűntörlö Vére által kapcsolatba került Ővele s 
; a hit nemes harcát harcolva jár is a hit útján. így ez 
; a bibliaóra az igehirdetés nagy halászó alkalmává vá
l l  ik s egymásután kerülnek át innen a hívek a közös-
< ségi bibliaórára. Nem a vezető tesz közöttük különbsé
g e t ,  sem nem zár ki senkit innen vagy onnan: a hívők 
! részt vesznek mindkettőn, a hitetlenek pedig természe- 
t tesen vegyes érzelmekkel ülnek az egyiken, de rend
szerint nem is vágyódnak a közösségi órára, hiszen az 
! már körülbelül annak a jele volna, hogy a megtérés-
< ben döntöttek Jézus mellett. Ilymódou saját magukat 
v zárják ki onnan.

3. Milyen legyen a közösségi bibliaóra? Ez már a 
I Bárány Vére által megmosott, szolgáló hívek erőgyüj- 
itési alkalma! A már előbb közölt imaközösségi ta- 
' n ácsok szerint kezdődjék mindig közös imádsággal,
• amikor igét, figyelmet kérünk, valamint azt, hogy for- 
i múljon a Lélek igeközösséggé is bennünket.

Ugyanígy a bibliaóra végén legyen imádságos vissz- 
ihang az igére imaközösségben. Ha igazán eleven az ima- 
; közösség a múlt szám tanácsai x szerint, akkor ez a két 
1 iniádkozási alkalom nem nyúlja unalmasan a biblia- 
tórát, sőt nagyban hozzájárul az elevenségéhez, mivel 
( egyrészt mostmár nem a vezető „ügye“ csupán a biblia- 
t'Óra, hanem a bevezető közös ima révén midnyájunk 
' íz*vügye lesz; másrészt azon melegiben reagálnak a 
hallott igére a lelkek.

4. Amint van imaközösség, úgy van igeközösség is. 
Ép ezért imádkoztunk a bibliáéra elején. Ha a vezető

Nem vagyok munkádra méltó
Nem vagyok én munkádra méltó,
E munka szen t... s én bűn vagyok.
Nem tudom a fényt széjjelszórni,
Mely szent arcodról rámragyog.
Reszkető, félénk vallomásom 
Halld meg, óh Mester, odafent:
Nem vagyok én munkádra méltó,
Én bűn vagyok, s e munka szent!
Nem vagyok én munkádra méltó 
S te mégis küldesz engemet,
S ennek a vonzó szent erőnek 
Már ellenállni nem lehet!
Küldesz^ .. s m egyek ... Óh, hogyne mennék! 
Vájjon ki mást kövessek én?
Nincs nekem saját ügyem többé,
Csak a Te ügyed az enyém!
Nem járhatok más küldetésben.
Szolgálni lelkem igy tanul:
Hogy már szabad méltónak lennem 
Ilyen nagyon méltatlanul!
Mi is lennék e munka nélkül?
Bolyongnék puszta téreken,
Bár nem vagyok munkádra méltó,
De ez lett már{. . .  az életem!

H a l u s z k a  M. R o z s a .

bevezető szavain keresztül a Lélek árad, akkor meg is 
indul a beszélgetés, melyet kérdésekkel lehet serken
teni. De nem csak a vezetőtől függ már ez: ha a hívek 
naponként élnek az igével és járnak a hit útján, akkor 
egy hét alatt számtalan esemény, kérdés kívánkozik a 
közösségi bibliaóra elé. Ilymódou ez a bibliaóra heten
kénti „érdekes“ beszámoló Isten igéjének hódító front
járól. A rendet az biztosítja, ha az épp sorra kerülő 
ige korlátjai között marad a beszélgetés.

5. A gyülekezeti és a közösségi bibliaórán egyaránt 
ügyelnünk kell arra, hogy ne legyen a képmutató, ke
netes komolykodás zúzmarája alatt halódó. Ahol Krisz
tus mentő hatalmát megtapasztalt lelkek vannak, ott 
természetes a derű és a vidámság. Ez is lehet erőltetett 
képmutatássá, de ahol Isten Lelke munkálkodik, ott 
mindenütt megtalálható a résztvevők együttes vidám
sága: „Örüljetek az Úrban . . . “

6. Az eleven bibliaóra nem sablonos, amikor a ve
zető bemond egy éneket, azután imádkozik, magyaráz, 
imádkozik, és végül megint kijelöl egy éneket. Sokkal 
helyesebb, ha a résztvevőktől is megkérdezzük, melyik 
éneket választják? így lehet, hogy néha több, máskor 
kevesebb ének hangzik el. Isten gyermekei között ter
mészetes az, hogy mindenféle ének sorrakerül, amely 
a Lélek hatására született. Ilyen közösségben derül ki, 
hogy az ébredés népe éneklő gyülekezet s minél több 
énekre van szüksége.

7. A fentiedből következik, hogy eleven bibliaóra
vezetői és résztvevői nem ülhetnek stoppperórával a 
kezükben a bibliaórán, mint Isten országának béres 
napszámosai. Néha tovább tart az együttlét, máskor 
rövidebb Természetesen, nem jelenti ez a rendetlensé
get, csak azt, hogy a Lélek szabja meg ezt is. Az bizo
nyos, hogy seiúmi sem teszi annyira próbára a lelki 
vezetőt, mint ép az ilyen bibliaóra. Itt azután kiderül, 
hogy a Lélek vezetése alatt él-e, kap-e lelki bölcsesé- 
get az Úrtól, komolyan veszi-e Krisztus követését? Kü
lönben nem lehet éveken, sőt évtizedeken át vezetni 
úgy ima- és bibliaközösséget, hogy állandóan a gyara
podó hívek eleven együttléte lehessen. C ^  v, • /  r

*1 ^
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B E S Z Á M O L Ó
GYÓN

Január 11—18-ig tartott evangélizá- 
ciót dr. Deák János teológiai tanár. 
A templom estéről-estére megtelt az 
igehallgató gyülekezettel. Népesek és 
áldottak voltak a csoportösszejövete
lek is. Különösen biztató volt a leá
nyok mellett a íiúifjúság megindulá
sa. A múlt évi evangélizáöió hatása 
elmélyült. Közösségi összejövetelük 
vasárnap este van.

FÓT.
Január 15—25-ig Balikó Zoltán tar

tott evangélizációt. A zsúfolásig telt 
templomban 500—€<W-au is szorong
tak, ami igen jó bizonyság az 550 lel
kes fóti gyülekezet felől. Különösen 
áldottak voltak a csoportösszejövete
lek. Nagyon biztató volt a népfőisko
lás ifjúság részvétele és sok áldást 
jelentett a naponként közöttük vég
zett munka. A morzsaszedésen sok bi
zonyságtétel hangzott és a közös imád
ságban sokan mondták el hálaadásu
kat a nyert áldásokért.

TÉT.
Január 25—31-ig volt evaugólizáció. 

Az első előadáson 243-an vettek részt. 
Az utolsó előadásra már felszaporo
dott a résztvevők száma 614-re. Cso
port-összejövetelek voltak az asszo
nyok, leányok, férfiak és fiú ifjúság 
részére. Leglátogatottabb volt az asz- 
szonyok összejövetele, leggyérebb a 
fiúké. A gyülekezet férfitagjaiból ke
vesen vettek részt az evangélizáló 
előadásokon. Az iratterjeszés forgal
ma kielégítő volt. Legkeresettebb volt 
a biblia. A úrvacsorái istentisztele
ten 174-en éltek úrvacsorával.

Az evangélizációt Kácz Ernő és Ma
laga Elza dakonissza tartották.

SOMOGYSZILBEN
jan. 27—febr. 1. napjaiban volt evan- 
géüzáeió. Sokat szenvedett gyülekezet 
s még mindig a kitelepítés aiatt áll. 
A háború is megtizedelte a gyüleke
zet sorait. A lélekszám ma már alig 
több mint négyszáz. A somogydöröcs-
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kei gyülekezet leány egy háza. A régi 
templomban mintegy száz jelenlevő
vel kezdődött meg az evangélizáöió. 
Napról-napra nőtt azonban a számuk. 
A reggeli istentiszteletek résztvevői 
megháromszorozódtak, estente pedig 
úgy emelkedett az igehallgatók szá
ma, hogy az utolsó napokon a temp
lom zsúfolásig megtelt a több mint 
négyszáz résztvevővel. A legény- és 
leánycsoport összejöveteleken 30—40-en 
vettek részt. Az asszonyok közül szá
zon felül s a férfiak is megközelítet
ték az ötvenes létszámot. Az evange
lizációs énekeink, közöttük az új éne
kek igen népszerűekké váltak. Már 
második napon megtanulták a meg
tanításra kiszemelt 6 éneket. Űrvacso
rát háznál hatan vettek, a templom
ban százhetvenen. Nagy nyomorúság
ban lévő testvéreink szívében hatal
masan munkálkodott az ige. Igen 
nagy kereslete volt a bibliáknál, 
evangéliumi iratoknak. Nagy remény
séggel s imádsággal gondoljunk a 
gyülekezet maradékjának további hit
életére. Ez volt az első evangélizáció 
Szilben. A szolgálatokat Balikó Zol
tán végezte.

KEMENESSÖMJÉNBEN 
január 25-től február 1-ig volt az el
ső evangélizáció. Az ősi magyar Ke
menesaljának ebben a községében is 
megbizonyosodott: a magyar népnek 
kell Isten igéje. A hatszáz lelkes 
leánygyülekezet tagjai estéről-estére 
zsúfolásig megtöltötték az evangéli- 
zációs előadások helyéül- szolgáló két 
nagy, egymásba nyitható iskolater
met. Akik nem érkeztek meg az elő
adások megkezdése előtt legalább há
romnegyed órával, azok már állóhely
re, szorultak. Rendszeresen résztvettek 
az előadásokon mihályfaiak, szent - 
mártoniak, mersevatiak és helyi ró
mai katholikusok is. A sömjéni eyan- 
gélikusok közül sokan hazarendelték 
erre a hétre a környékbe szakadt csa
ládtagjaikat. Az evangélizációs elő
adások hallgatóinak száma háromszáz
húsz és háromszázhetven között moz
gott. Az asszonyok, lányok, férfiak, 
fiúk külön összejövetelein és a reg
geli isteniszteleteken is állandóan

nagy volt a létszám. Különösen ör
vendetes az istentiszteleteket általá
ban alig látogató férfiak megmozdu
lása. — Úrvacsorát százötvenen vet
tek: ötszörannyian, mint amennyi a 
nagyünnepi átlag.

Az evangélizáció munkásai Sághy 
Jenő és Bartos Piroska dn. voltak.

DEBRECEN.
Már a múlt számunkban is jeleztük, 

hogy a január 25—február 1-i evangé
lizációs hét nagy látogatottsággal 
kezdődött. Az igehirdetést a templom
ból a szomszédos iskola három tan
termébe továbbították és minden nap 
zsúfolásig megtelt minden helyiség.
A reggel 7 órai istentiszteleten is 
szép számmal vettek részt minden 
nap. Sokan jöttek másvallásúak is, 
főként reformátusok. Vidékről is jöt
tek: Nyíregyházáról, Hajdúböször
ményből, Balmazújvárosból és Hajdú
szoboszlóról. Nagy volt az iratterjesz
tési forgalom. Úrvacsorát 563-an vet
tek. Segítő szolgálatot végzett Le- 1 
hoczky Margit egyetemi hallgató nő 
és Lábossá Lajos teológus. Külön ki 
kell emelni az egyházi vegyeskart, 
amely minden alkalommal művészien 
és stílusosan illeszkedett bele az evan
gélizáció szolgálatába.

A LÁTHATATLAN EVANGÉL1- 
ZÁCIÓ

beszámolóját helyszűke miatt a kö
vetkező számunkban közöljük."

Mivel a könyvet csak korlátolt 
számban nyomhattuk, teljesen kifo
gyott és a későn befutó rendeléseket 
már nem tudtuk teljesíteni. A könyv
ben közölt evangólizációról külön le
nyomatat is rendeltünk a láthatatlan 
evangélizáció bevezetőjének, beosztá
sának és imatárgyáinak az elhagyá
sával. A késői megrendelőknek ezt 
fogjuk elküldeni. Ez iratterjesztési 
forgalomba is kerül és még megren
delhető a kiadóhivatalban. Címe: 
Győri János: Az ígéret földje felé. , 
Ára 6.— Ft.

A Törteli-féle Passió újra megje
lent. Megrendelhető özv. Magócs Ká- 
rolynénál, Bp., XIV., Czobor-u. 45ja. .
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Az Istent bosszantó böjt
Isten népe böjtöt tartott. Fokozottabb mér

tékben foglalkozott Urának dolgaival. Felzarán
dokolt színe elé mindennap, hogy útait keresse, 
igazságának ítéleteit kutassa és könyörögve es- 
dekelt kegyelmének az elközelgéséért.

De nem volt semmi eredmény. Hiába volt 
a böjt. Valahogy nem nyugoszik meg rajta Is-* 
telinek tetszése. Az Istent kereső gyülekezetnek 
az volt az érzése, hogy Ura nem nézi böjtjüket 
és nem veszi tudomásul lelkűk gyötrését.

Isten pedig kirendelte a prófétáját: „kiálts 
teljes torokkal, ne kíméld; mint trombita emeld 
fel hangodat és hirdesd népemnek bűneiket: 
Hát ilyen a böjt, amit én kedvelek és olyan a 
nap, amin az ember lelkét gyötri? Avagy ha 
mint káka lehajtja fejét és zsákot és hamvat te
rít maga alá: ezt nevezed-e böjtnek és az Ür 
előtt kedves napnak?“

Van tehát böjt, amit nem kedvel az Isten. 
Ami egyenesen bosszantására van. Mindenna
pos templomlátogatás, Isten útjainak és ítéleté
nek a tudakozása és kegyelme elközelgésének a 
várása ellenére is.'

Vájjon hogyan állunk a magunk böjtjével? 
Hogyan állok a magam böjtjével Isten előtt?

Izráel egykori böjtjével szemben Istennek 
az volt a kifogása, hogy böjtölésük napján is 
űzték kedvtelésüket, szorongatták robotosaikat, 
pereltek, versengtek és gonoszul uralkodtak. 
Azért nem hallatott meg szavuk a magasság
ban.

Gondolj a magad böjtjére!
Vájjon milyen kedvtelésedről mondtál le a 

böjt idején? Nem arról van szó, hogy szórako- 
zol-e a mások módjára. Lehet, hogy farsang ide
jén se tetted, mert nem telt benne kedved. Hisz 
sokan farsangkor se mennek maszkabálba és 
dáridókba. Nekik nem kedvtelésük. De vájjon

maradt-e kielégítetlen valami kívánságod is — 
akármilyen ártatlan vagy jóra magyarázható 
is — csak azért, mert most böjt, nem a saját 
kedvteléseid űzése, hanem Isten akaratának a 
keresése van. Hagytál-e behajtatlan jogos kö
vetelést, függesztettél-e fel vetélkedést, vontál-e 
vissza helytelennek felismert ítéletet csak azért, 
mert böjt van, az Isten ítélete tudakozásának az 
ideje?

Ha nem, akkor a te böjtöd is csak bosz- 
szantja Istent.

Vagy mivel mással tudod magyarázni a 
böjti idődnek a gyümölcstelenségét? Mert az, 
hogy kétszeresére vagy még többszörösére emel
kedett a gyülekezeti alkalmak száma, még nem 
teszi az egyházi esztendő bizonyos szakaszát 
böjtté. Az se, hogyha komolyabb ábrázattal, 
ruházattal, megfontoltabb társalgásmóddal, áhí- 
tatosabb képpel járunk-kelünk. Még az se, ha a 
papok és a gyülekezeti munkások agyon is dol
goznák magukat a böjt kedvéért. A böjtben is 
csak az Isten munkája ér valamit. Izráel népe 
is azt panaszolta: „Miért böjtölünk és Te nem 
nézed, gyötörjük lelkünket és Te nem tudod?“

Ha pedig te azt gondolod, hogy a te böjtöd 
inkább tetszésére, mint bosszantására van az 
Úristennek, akkor te nagyon vak, vagy nagyon 
beképzelt lehetsz. Vedd csak elő Ésaiás próféta 
könyvét és olvasd el belőle az 58. fejezetet csend
ben és Istenre figyelve.

Nem is mondom el itt, hogy mi van abban 
a fejezetben. Legyen elég annyi, hogy mindaz, 
amit Ésaiás az Istent gyönyörködtető böjt jelei
ről mond, magától következik be a te életedben 
is, ha elmélyedsz a böjt fájdalmas Vándorának 
a szemlélésében, aki éretted és helyetted szen
vedett megvetést, gúnyt, kínoztatást és lator-
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halált Ha szivedbe zárod a megfeszített és fel
támadott böjti Királyt, ő  munkál benned igazi
életváltozást, szolgáló és Istent dicsőítő életet. 
„Akkor felhasad mint hajnal a te világosságod 
és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik és igaz
ságod előtted jár; az Ür dicsősége követ“

Akkor igazi, Istent gyönyörködtető böjt lesz 
az életed.

Mégegyszer tanácsolom, olvasd el Ésaiás 
58-at, és vedd a szívedre a bizonyosan neked 
szóló üzenetet. Nehogy Isten bosszantására 
való maradjon a böjtöd!

Szolgálat a betegek között
Igaz az, hogy a hitre jutottak, Isten gyermekei kö

zött, nagy a gyermekhalandóság. Sokán születnek újjá, 
örvendeznek új életükben, de egyszercsak megáll a fej
lődés, eltűnik az „első? szeretet“ öröme, beáll egy szomo 
rú stagnálás a lelki életben és bizony nem egyszer be
következik a hitre jutott ember halála is.

Miérti
Azért, mert sokan elfeledkeznek Úrról, hogy nem lehet

ott tartós keresztyén élet, ahol
1. nincsen konwly, naponkénti elcsendesedés az Ige 

előtt;
2. nincsen kettőnek, vagy háromnak Jézus nevében 

való közössége egymássál;
3. nincsen rendszeres úrvacsorái közösség. Közösség 

áz úrvacsorában Krisztussal és egymással;
4. nincsen s z o l g á l ó  é l e t .
Ahol csak egy is hiányzik a felsoroltak közül, ott 

természetszerűleg sorvadni kezd a keresztyén élet. Sőt 
egészen elsorvád. Bekövetkezik a halál.

A legtöbb keresztyén ember életéből a s z o l g á l a t  
hiányzik. Valahogyan úgy vagyunk, hogy Bibliánkat 
még csak olvasgatjuk, összejövételeinken, csendeskam
ránkban imádkozunk is, úrvacsorához is gyákrabban já
rulunk, mint valaha, de a szolgálatot gyakran teljesen 
elhanyagoljuk.

Nem találunk szolgálati alkalmakatf Pedig vannak.
Ott van a betegek között való szolgálat alkalma. 

Betegek mindenütt és minden időben vannak. És sehol 
nem vár ránk olyan fontos és olyan nagyon sürgős szol
gálat, mint éppen a betegek között. Hány lélekkel több 
nyerhetne kegyelmet Istennél, ha azok, akik tudják, 
hogy van a Krisztus által bűnökre bocsánat, többet szol
gálnának a betegágy körül! A betegség hangos figyel
meztetés: lejár az élet! De vele együtt lejár a kegyelmi 
idő is! Jusson eszedbe a gazdag és Lázár története. 
Nem érzed, hogy Isten Lelke már is terel a betegek 
felé, amint ezeket a sorokat olvasod?

A , betegágyon fekvő beteg fogékonyabb az Isten 
dolgai iránt, mint az egészséges. Reádváró beteg lelké
ben az Ige eddig töretlen talajjal találkozott. De a be
tegség mély eke ám! Embered most fogékonyabb! Most 
vidd az evangéliumot! És a beteg is várja. Én tudom, 
hogy a tied éppen úgy várja, mint az enyém.

És Krisztus a betegeket, a haldoklókat is meg akarja 
menteni. Hozzájuk minket küld. Ha nem megyünk, vét
kezünk. Vérüket az Űr tőlünk fogja számonkérni. Hd 
nem megyünk, elvétetik tőlünk,* amit kaptunk.

Mielőtt elindulnál, egy-két alapvető dolgot szeretnék 
mondani.

A betegben lásd meg a megváltásra szoruló bűnöst. 
Úgy gondolj rá imádságodban mielőtt elindulnál hozzá, 
betegágyához úgy lépjél, mint aki nagyon világosan 
tudod, hogy nem az a legfőbb baja, hogy beteg, sőt ha
lálosan beteg, hanem hogy bűnös ember, aki, ha el 
nem fogadja a Krisztusban eszközölt váltságot, kárho
zatra jut. A látogatás nem lehet csupán udvariassági 
tény. Nem lehet orvoshelyettesités sem. Célunk az, hogy 
betegünk Krisztussal találkozzék, aki neki is megbo
csátja bűneit, mint azoknak a bibliai betegeknek, akik 
hozzámentek, vagy akiket mások vittek Hozzá.

A beteg a testi gyógyulást óhajtja. Azután eped,

mint legfőbb jó után. Tudnunk kell, hogy ezt is meg
kaphatja, mintegy értékes ráadást, ha ez az Atya ter
veiben is így van. Mert Krisztus nem változott. Ö teg
nap és rná és mindörökké ugyanaz, ö meg is gyógyítja 
a betegeket, mert hatalma van rá.

Váltságra szoruló bűnös a beteg. És ha hozzá a 
Krisztustól kapott szeretettel közeledünk, ü maga tereli 
rá á szót a. bűnre. Saját vétkeire. Mert értsd meg: fáj
nák azok neki és halál leselkedő gondolatára rette
géssel rémítik a lelkét. Nem szükséges tehát nekünk 
rárontanunk arra a szegény betegre: te kárhozatban 
vagy! Majd beszél ő az első, vagy a többi látogatásod 
alkalmából az egy szükséges dologról, ha te is jól imád
koztál és világosan tudod, hogy nem kuruzsolni küldött 
téged az Isten ennek a betegnek az ágyához, hanem 
azért, hogy arrót beszélj: van bűnbocsánat Istennél a 
bűnbánó bűnös Számára.

Az eddig mondottakból következik, hogy nem is 
azért kell oddmenned, hogy vigasztalj. Mondjuk így: 
majd meggyógyul, ha megjön a jó idő. Ne feledd: bete
ged váltságra szoruló bűnös.

Az sem lehet beteglátogatásunk egyetlen célja, hogy 
a beteg lelkében felébresszük a változhátatlanba váló 
belenyugvást. Ez lehet egy mohamedán beteggondozó 
végső célja. Allah így rendelte, ellene úgy sem tehetsz 
Semmit, hát okosabb, ha békén viseled. Vegyük észre, 
hogy a betegség kegyelem. Keserű kegyelem, de mégis 
az. Egészségesen hiába keresett Isten hívó szava. Mi, 
ha hallottuk is, de nem engedtünk neki. Most még egy
szer hívogat, hogy megmenthessen. Jaj volna nékünk, 
jaj lenne a legtöbb embernek, ha betegség nélkül, hir
telen jönne a halál. Pedig de sok ember éppen ezt kí
vánja. ‘ ,

Régi imádságoskönyvben olvastam ezt így: Uram. 
őrizz meg a hirtelen haláltól. Bizony, tanuljuk meg 
megköszönni a betegség ajándékát. Fogjuk meg abban 
Isten felénk kinyújtott mentőkezét.

p e  ne is csak az legyen a célunk, hogy a betegnek 
megmondjuk esetleg azt dz igazságot: elértek a bűneid 
s most azok miatt szenvedsz. Jószándékú ember elfo
gadja az ilyen kemény besédet is és becsületesen, má
sok okolása nélkül, hordozza el saját "bűnének bünteté
sét. És végül is hová juthat1 Oda talán, hogy azt mond
ja.: megbűnhődtem mindenért, amit tettem. De vájjon 
megmentetett-e egy ember, ha csak eddig jutott1 Nem. 
Semmiképpen sem. A bűnök bocsánatát nem a mi el
szenvedett büntetésünk alapján adja meg az Isten, ha 
így adná, akkor önkéntes, vagy ránkszábott büntetés 
elhordásával levezekelhetnénk bűneinket és odaállhat
nánk Isten színe elé úgy, hogy követelnénk az örök éle
tet. óvakodjunk és másokat is óvjunk a hamis békes
ségtől, mely semmire se jó.. Csak a Krisztus szenvedé
sébe, váltsághalálába vetett hitünk igazíthat meg Isten 
előtt. f  ,

Eleven keresztyén élet feltétele a szolgálat: Szolgál
ni nem szabad helytelenül. Ezért kellett ezeket itt el
mondanom, hogy tanácsoljuk egymást, az Űr szőlőskert
jében dolgozók. Legközelebbi alkalommal, ha dz Űr is 
úgy akarja, egy-két gyakorlati dologról még megemlé
kezem a betegek között való szolgálattal kapcsolatban.

G á l á t  G y ö r g y .
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Áz amerikai evangelizációs munka sodrában
Mikor ennek a cikknek a megírásához fogtam, kö

nyörögtem az Űrhöz, hogy tudjam a hívő olvasók szí
vét néhány percre a Óceán másik partján élő atyafiak 
felé vonni, ö  úgy felelt, hogy a saját szívemet egy 
percre visszafordította • •

Gyenesdiás

felé. Eszembe juttatta első konferenciáé reggelemet, 
amikor először estem kétségbe és törtem össze a saját 
bűneim felett, és amikor megkérdeztem Jézust, hogy 
elfogadna-e engem úgy, amint vagyok. Néhány perc 
múlva bibliajelzőket osztottak ki és nekem ez az ige 
jutott: „Eljegyeztelek téged magamnak örökre“. Ez 
volt Jézus válasza. Azóta ö uralkodik az életem fe
lett. Sorban átadtam Neki mindent. Először a bűnter- 
Ueraet és aztán mindig többet és többet, amíg végre, 
tavaly ősszel átadtam időmet és angol tudásomat is, 
hogy most már ez is csak öt szolgálja, őt dicsőítse. . .

Mintha csak tegnap lett volna, hogy ott állottam 
a hatalmas Queen Mary fedélzetén és ezernyi lámpával 
megvilágítva feltűnt Long Island szigete. Másnap dél
ben erősen dobogó szívvel mentem át a keskeny hajó
hídon, hogy New Yorkban

Amerika földjére
lépjek. Lent a kikötőben hatalmas ábécés táblák alatt 
elrendezve már ott találtam a poggyászomat és mellette 
egy ismeretlen hölgyet. Bemutatkoztunk és kiderült, 
hogy egy kedves amerikai hívő, akit elém küldtek, 
hogy felültessen a Philadelphiába vivő vonatra. Alig 
váltottunk néhány szót, már felhangzott a kérdés: 
„When have you been saved?“ (Mikor lettél megment
ve?) így kérdezik Amerikában, hogy mikor tért meg 
az ember. Ez volt első találkozásom az ottani hívőkkel.

Philadelphiában, ebben az érdekes városban, több 
mint egy hetet tölthettem. Nagyon meglepett, hogy 
egy tucatnyi rádióállomás az evangélium sugároztatá- 
sával foglalkozik.

A Morning Cheer (reggeli vidámítő)
már korán reggel megszólal és miközben a háziasszony 
a konyhában a reggelit készíti, már evagéliumi énekek 
nyitják meg a szívét az Ige számára. Mr. Palmer evan
gélista naponta háromszor is hirdeti ebben a rádióban 
Isten beszédét. A Morning Cheernek azonkívül Phila
delphia legforgalmasabb üzleti negyedében evangéliu
mi könyvkereskedése is van, persze amerikai méretek
ben. Az első emeleten, az üzlet felett egy nagy terem 
van, ahol ebédidő alatt naponta igehirdetés folyik. A 
tapasztalat azt mutatja, hogy sok ráérő kereskedő láto
gatja rendszeresen ezt a biblia-órát. Átutazó katonák 
részére otthont tart fenn a Moriug Cheer, ahol termé
szetesen nemcsak ingyen szállást, és ellátást kapnak, 
hanem állandó evangólizációt is tartanak a szálláson, 
úgyhogy gyakran jelentik a rádión, amikor egy-egy 
katona átadja szívét az Úrnak. Ennek a nagy intéz
ménynek a fenntartása kizárólag a hívők áldozatkész
ségén nyugszik. Philadelphiában egy „Prophetie Con- 
ferenciá“-nak nevezett evagélizáción szolgálhattam a 
Church of the open Door-ban (Tárt kapujú1 templom). 
Ez egy felekezetközi templom, rendkívül eleven, élő 
gyülekezettel, hiszen Amerikában rendszerint csak ak
kor csatlakoznak valamely -egyházhoz, vagy gyüleke
zethez, amikor már hitre jutottak, s innen van az, hogy 
az egyháztagok legnagyobb része újjászületett ember. 
Mivel ezek a templomok kizárólag arra törekszenek, 
hogy minél több ember valóban megtérjen — ahogy ők 
nevezik: „saved“ legyen —, a gyülekezet tagjai is erő
sen missziós lelkületűek. Nagyon komolyan veszik a

felnőttek részére a vasárnapi iskolát. Hosszú imalistá
val áll elő a vezető és hosszú időt töltenek imádságban 
és könyörgésben.

Philadelphiában egyébkként egy kedves zsidó szár
mazású' testvéremnél laktam, aki egy nagy bank al- 
elnöke. Ez egyáltalán nem gátolja abban, hogy rend
szeresen kiálljon a legforgalmasabb utcasarokra, és ott 
egy pár erős hitű és erős hangú társával az evangéliu
mot hirdesse.

Felejthetetlen heteket tölthettem azután Moody vá
rosában, Chicagóban. Ez Amerika második legnagyobb 
városa, amely a festői szépségű Michigan-tó partján 
fekszik. Itt van Amerika legforgalmasabb „sarka“, 
vagyis városrésze. De miközben ilyen kiáltó iramban 
zajlik itt az úgynevezett „élet“, erős tempóban folyik 
a másik élet is, amelyet azután valóban életnek lehet 
nevezni. Talán

a legerősebb fényforrás
a sötét és hitetlen Amerikában a Moody Memorial 
Church. Ez a templom szintén felekezetközi és kizáró
lag a Krisztus Jézus evangéliumának a hirdetése a 
programmja. Itt azok találnak igazi lelki otthonra, 
akik — alighogy megnyílt a szemük, — máris kö
vetik az Urat, és mindjárt a misszió szolgálatába 
állnak azon a helyen, ahol éppen utolérte őket az 
Ige. Chicago szívében fekszik ez a hatalmas, ünne
pélyes külsejű templom, több mint négyezer ülő
hellyel. Ezek között a falak között hangzott el a 
nemrég elhúnyt cigány evangélista, a híres „Gipsy“ 
Smith bizonyságtétele. Ezek között a falak között 
szól ma is olyan ellenállhatatlan erővel az Ige és 
a hívogatás, hogy nincs olyan istentisztelet, ahol 
egypár ember el ne fogadná az Urat személyes Meg 
váltójának. Vasárnap kétszer telik meg zsúfolásig a 
Moody Church egy-egy másfélórás istentiszteletre. Az 
első 11-kor kezdődik, de már fél 10-re sokszáz hivő 
gyülekezik a különféle termekben vasárnapi iskolára, 
imaközösségre. Azután negyedórával a kezdet előtt meg
szólal már az orgona és áhítatos csendben gyülekez
nek a hívek. Az istentiszteleten az igehirdetést sok 
szé{> közös-, kar- és szóló-ének, imádság és bizoyságtétel 
előzi meg. Igehirdetés után minden alkalommal újra 
és újra felszólítja a híveket az igehirdető, hogy aki 
még nem adta át szívót az Úrnak, az ne halassza ezt 
tovább. A templomból nyílik az ajtaja azoknak a kis 
imasaobáknak, ahol a megtérni vágyót már komoly hí
vő testvérek várják. A Moody Church

az ifjúság megmentése
érdekében is hatalmas munkát fejt ki, persze amerikai 
módszerekkel. Az iskolás gyermekek részére játék
délutánokat rendez, pályázatokat hirdet ezernyi röp
lapon az iskolákban, hogy azután odagyüjtse a gyere
keket,. hogy őhozzájuk is eljusson az evangélium. A 
teljes vallásszabadság Amerikában azt is jelenti, hogy 
az iskolákban nincs hittan. Mégis ezerszámra térnek 
meg a gyermekek az ilyen munka gyümölcseként. Több 
mint kétezer gyermek jár vasárnapi iskolába a Moody 
Churchbe.

Többször volt alkalmam szolgálni a híres Moody 
Bible Tnstitutban.

A világnak ez a legnagyobb biblia-iskolája,
több tízemeletes palotából álL 1858-ban alapította 
Dwight L. Moody és ma ezer bentlakó és ezer bejáró 
növendéke van, akik mind az Ige szolgálatára készül
nek. Ezek között a falak között nem élhet éa nem dol
gozhat más, mint újjászületett ember. Még a lifteefiú 
is aa Úré. A tizedik emeleten saját rádió leadó álló
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mása van, több stúdióval, ahonnan reggeltől késő estig 
sugározzák az evangéliumot. Több alkalommal engem 
is meghívtak egy-egy rádióelőadás megtartására. 
Ilyenkor bizonyságot tehettem arról a boldogságról, 
ami betölti a zsidó ember szívét, amikor végre megbé- 
kül az IsteAnel és leborul az ő Ura és Megváltója 
előtt, akiben végre felismerte a megígért Messiást. A 
bibliaiskolának külön osztálya van, ahol főképpen zsidó 
misszióra készülnek a fiatalok. Ennek a hatalmas inté
zetnek még pilótaiskolája is van. Itt a misszionáriuso
kat képezik ki pilótáknak.

Egyik szombat este meghívtak a chicagói „Youth 
for Christ“ estéjére. Ezt kizárólag azoknak a fiatalok
nak a részére rendezik,

akik nem szeretnek templomba járni
és félnek az úgynevezett „vallásosságtól“. Itt aztán 
egy hatalmas hangversenyteremben színes, derűs, de 
szigorúan evangéliumi estében van részük. A „szerep
lők“ még könyörgésben vannak az Ür előtt, amikor 
bent már nagy ének- és zenekar melegíti a szíveket. 
Majd mindnyájan bevonulnak és felmennek a nagy

Drága ár
Ismét hasonlatos a mennyeknek or

szága a kereskedőhöz, aki igazgyön
gyöket keres; aki találván egy gyön
gyöt, elméne és mindenét eladván, 
amije volt, megvevé azt.

Máté 13; 45—46.

A mennyek országáról szóló példázatokkal Jézus 
annak a csodálatos országnak a lényegét, természetét és 
különböző sajátosságait ismerteti meg a tanítványaival. 
A fenti versekben Jézus kereskedőhöz hasonlítja a 
mennyek országát. Olyan kereskedőhöz, aki igaz gyön
gyöket keres és amikor megtalál egyet, elmegy és elad
ja mindenét, amije van, hogy megvásárolhassa ezt. 
•Ilyen sokba került a gyöngy. A kereskedő mindenét 
odaadta érte, amije csak volt.

A mennyek országa valóban ilyen.
A mennyek királysága a teljesség gazdag birodalma 

a dicsőség országában. A szent és igaz Isten azonban 
nem nyugodott meg a maga gazdagságában. Jézus azt 
mondja: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő 
egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen őbenne el ne 
vesszen, hanem örök élete legyen“ (János 3:16). Ami
kor Isten az első karácsonyon elküldötte az ő szeretett 
Egyetlenjét a világba, hogy szenvedjen és meghaljon 
a mi bűneinkért, akkor lemondott mindenről, „elment 
és eladta mindenét, amije volt“. Erre gondolt Péter 
apostol, amikor azt mondja: „Nem veszendő holmin, 
ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól 
örökölt hiába való életetekből; hanem drága véren, 
mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén" 
(I. Péter 1:18—19).

A mennyek országa drága árat fizetett az emberért. 
Ennél nae-vohbat el sem lehet gondolni. Ennyit ér az 
emberi lélek, önmagában elveszítette minden értékét a 
bőn miatt, csak a váltságdíj, amit Isten országa érette 
adott, teszi újra felbecsülhetetlenné.

Vegyük ezt olyan egyszerűen, amint van és legyen 
nékiink vigasztalásunkra, biztatásunkra és örömünkre 
a bűneinkben. Jézus azt mondja a kereskedőről, hogy 
„találván egy gyöngyöt, elment és eladta mindenét, ami
je yolt“. Egy gyöngyért! Gondold meg testvér, aki bi
zonyosan sokszor viaskodsz kísértésekkel, akinek gyak
ran ostromolják kétkedések a bitét: másokban kedve 
telhetik Istennek, de én olyan haszontalan, semmire- 
való és nyavalyás vagvok. A példázatban nem vélet
len mondja Jézus: „találván egy gyöngyöt", mintha

színpadszerű emelvényre, ahol minden szombat este 
más ember áll be a „Witness Box“-bá (a bíróságoknál 
a tanuk részére fenntartott hely), hogy rövid bizonysá
got tegyen az Ürról. Mindenki sorra kerülhet, az egy
szerű kis diákoktól kezdve a nagynevű egyetemi taná
rig. Egyszer meghallgattam a híres amerikai dollár
milliomos, Le Tourneau bizonyságtételét, aki vagyoná
nak és
• jövedelmének több mint 90%-át
az evangélium szolgálatába állította. A chicagói „Youth 
for Christ“ igazgatója, Torrey Johnson dr., a nagy és 
eleven Midwest Church lelkésze is, amely egészen a 
Moody Church szellemében van tartva.

Amerikái tapasztalataimat abban foglalhatom össze, 
hogy odakint nagyobb a szakadék a világ és Krisztus 
népe között. Sokasodik d bűn, ijesztően terjed a moder
nista, világgal kacérkodó, kihűlőfélben levő egyház is. 
de annál átütőbb erejű az igazán lelkes, Krisztusért égő 
hívő egyház és közösség. Ezek mint hatalmas fényfor
rások, valóban mint csillagok fénylenek egy mindjob- 
bán elhidegülő és elsötétülő világ közepette. És várják 
az ő TJrukat á mennyből... H a j ó s  Már i a .

csak terólad volna szó. Éppen te, az elveszett, találtat
tál meg. És teéretted, a haszontalanért, fizettetett óriá
si váltságdíj. Éppen azért vagy drága az Isten szemé
ben. Semmi másért. Igaza van a lelkiismeretednek: ön
magadban semmit sem érsz. Ha meggondoljuk, érted 
egy fillért sem volt érdemes fizetni és mégis sokba 
kerültél az Isten országának. Drága áron váltattál meg. 
Az Istené vagy.

Ez a drága ár a magyarázata annak, hogy Isten a 
sajátjának, kedves és drága gyermekének tart. Rád is 
vonatkozik a próféta szava: „Hát elfeledkezhetik-é az 
anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És 
ha elfeledkeznének is ezek, én terólad el nem feledke
zem. Imé az én markaimba metszettelek fel téged“ 
(Ésaiás 49:15—16).

Keskeny úti vándortársam! Tekints a drága vált
ságdíjra és abba vesd minden bizodalmád! Emlékezz 
az evangélium bűnből szabadító öröm szavára és gon
dolj a kereszt drága vérének hatalmára! Ha mindezt 
éretted adta Isten, nem vagy-e akkor drága a számára 
és nincs-e akkor elvehetetlen és elvitathatatlan helyed 
a mennyek o rszá g á b a n ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

FOLYAMATBAN LÉVŐ ÉS 
KÉSZÜLŐ EVANGÉLIZÁCIÓK:

Február 22—29. Hódmezővásárhely,
Túróczy Zoltán.

Február 22—29. Medgyesegyháza, Ke
mény Lajos.

Február 22—29. Gyoma.
Február 28—március 7. Kisvárdai 

misszió, Balikó Zoltán.
Február 29—március 6. Szentes, Ke

mény Lajos.
Február 29—március 7. Domony, Jó- 

zsa Márton.
Február 29—március 7. Boba, Sii- 

meghy József.
Február 29—március 7. Csurgó, Káldy 

Zoltán.
Március 7—14. Budapest—Damjanich- 

utca (betértek), Csepregi Béla.
Március 10—14. Pécs (egyetemisták

nak), Balikó Zoltán.
Március 17—22. Vác, Balikó Zoltán.
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Kicsiny és jelentéktelen szócska. Hányszor és mi
lyen sokféleképpen használjuk, a nélkül, hogy észre- 
vennénk. Az Isten gyermekeinek beszédében azonban 
nem ilyen jelentéktelen szócska. Lukács evang. 9: 57— 
62-ben olvassuk, hogy egyszer három embernél elérke
zett annak az ideje, hogy beálljanak Jézus követőinek 
sorába, új életet kezdve. Jézus hozzájuk intézett sza
vaiból nyilvánvaló, hogy az őt követők életében döntő 
a „de“ szó. Krisztus szájából, királyi igénnyel m i n 
d i g  és kérlelhetetlenül hangzik. Az Űr gyermekeinek 
szivéből és szájából azonban teljességgel hiányoznia 
kell. ő mindig mondhatja, mi s o h a s e m .

Az őt követőnek mindig előre megmondja az Űr, 
jöjj, de íme én előre megmondom neked: szoros a kapu 
és keskeny az út, amely az életre visz. Jöjj, d e el kell 
hagynod valamit, talán eddig becses értékedet kell 
érettem kárnak és szemétnek mondanod. Jöjj, de nem 
vagy nagyobb nálam és ezért velem együtt szenved
ned kell és keresztet hordanod. Jöjj, de egész szívvel 
szeress engemet, mert senkivel nem osztozom. Jöjj, de 
ne egyedül, hanem hozz magaddal másokat is, mert a 
távollevők világosságára rendeltelek téged. Az Űr kér
lelhetetlen, amikor követésre szólít fel. Tudja, hogy ép
pen csak így mehetünk be Isten országába. De Ö 
tudja, hogy ml éppen az én nagy-nagy fogyatkozásom, 
amelyet le kell győznöm, különben közel vagyok, de 
mégis kívül, örökre kívül Isten országán, ő tudja, hogy 
mi az az életemben, ami miatt az ő követésében min
dig vi8sza-visszatekintgetek és így kívül maradok az Ö 
országán. Ezért olyan kérlelhetetlen, amikor szól: Jöjj, 
„de“ éppen ezt a nagy fogyatkozásodat leküzdve!

Krisztus követésében akkor kezdődik a nagy nyo
morúságunk, amikor mi is el merjük mondani az Űr 
előtt a „de“ szót. Higyjük el, hogy amiképpen a krisz
tusi „de“ mindig azért hangzik el, hogy mi Vele az 
üdvösség felé haladhassunk, a mi szívünket elhagyó 
„de“ mindig a kárhozat felé akar lerántani. Ez a „de“ 
mindig a Sátántól jön. Még akkor is a Sátántól jött, 
amikor Péter szála által Jézust a szenvedéstől és ha
láltól akarja megkímélni. (Mt. 16: 22—23.)

Amikor a Sátán már nem tud minket rabságában 
tartani, mert bilincseitől Krisztus vére által megszaba
dultunk és követni akarjuk öt, a hitünk Fejedelmét, 
akkor a Sátán megpróbálkozik még egy taktikával. 
Szívünkbe ülteti azt a gondolatot, hogy Jézussal lehet 
alkudozni és ekkor születik meg bennünk Krisztus ki
rályi szavával szemben a sok, veszedelmes „de“.

Keresem Isten országát, de azért előbbrevalőbb földi 
életem sok dolga. Járok Jézussal, de azért van más ta
nácsadóm is. Az ő vezetésén kívül sokszor test és vér, 
meg emberek tanácsa irányítják életemet. Tudom, hogy 
ahol a kincsem, ott a szívem, de azért még mindig van
nak bőven olyan értékeim, céljaim, kívánságaim, ame
lyekről tudom, hogy Krisztus előtt meg nem állhatnak. 
Ügy indultam, hogy Krisztussal minden-minden meg
újul életemben, de azért annyira nem mindent értettem 
ez alatt, hoey még az elcsendesedésre, igére, imára sem 
tudok méltó időt szakítani a mindennapomból. Van 
életemnek réel bűnfekélye, amelyről tudom, hogy kö
töz és elrabolja békességemet. Nem kellene lepleznem, 
hanem meggyónva be kellene vallanom, hogy ő leve- 
hesse bűneim terhét. De ezt mégsem teszem és cipelem 
tovább bűnterhemet. A kereszthordozásról is tudom, 
hogy azt az ő gyermeke el nem kerülheti, a próba alatt 
mégis újra meg újra ott a „de“ a szívemben. Ezt talán 
Isten nem kívánja tőlem. Hiszem, hogy igaz mindaz, 
amit Krisztus az üdvösségről és kárhozatról mondott,

de azért, hogy az örökélet dolgainak legalább akkora 
helyet adjak életemben, mint az anyagi gondoknak, 
azt nem tudom megtenni. Tudom, hogy vannak embe
rek, akiknek vérét, elkárhozását tőlem fogja Jézus szá- 
monkérni, de azért mégsem tudok velük Krisztusról be
szélni. Szégyelem az ö evangéliumát. Hiszem azt is, 
hogy az övé mindenem és az Úr tetszése szerint bánik 
el velem, házammal, vagyonommal. Hogyne ahdatnék 
hát egy parányi részt, a tizedet az ö szent Ügyére, de 
azért mégsem teszem meg, mert valahogy ez mindig 
elmarad. Ö megmondotta, hogy az üdvösség útján csak 
azok járhatnak, akik Tőle tanultak alázatosságot, alá- 
sxállást és én ezt mind jól tudom, de azért olyan jó má
sokkal versengve, magamat különbnek tartván, hiúság
ban és önteltségben élni.

Folytasd ezt a sort, kedves Testvérem, azzal a sok 
„de“-vel, ellentmondással, amivel éppen a te hitéleted 
van tele. Mennyi sátáni „de“ — ott, ahol némán és en
gedelmesen kellene követnünk Jézust. Mennyi alkudo
zás ott, ahol feltételnélküli megadásra van szükség! ő 
kimentett minket a Sátán rabságából, de nekünk sem
mink nincsen ezen a kegyelmen kívül. Por és hamu, 
mezítelen koldusok vagyunk és mégis úgy alkudozunk, 
osztozunk és egyezkedünk Vele, mintha volna valamink. 
Ezért nem is áldhatja riieg úgy életünket, mint ahogy 
szeretné. Nem magasztalhat fel minket annyira, ameny- 
nyire tehetné.

A kibúvókat kereső alkudozóknak nem tud Jézus 
örülni sem. A magát feltétel nélkül megadó számára 
megnyitja az ő adományainak kincsesházát. A tékozló 
fiú is sok „de“-vel és alkudozással állhatott volna elő. 
Mentegethette volna magát, hivatkozva ifjú korára, 
barátok társaságára és még sok mindenre. Megpróbál
hatta volna úgy is az atyai házba való visszajutást, 
hogy ott majd az atya szerint, de egy kicsit a tékozló 
világ szerint folytatja életét. Akkor • bizonyára csak a 
béresekkel kapott volna szállást és kenyeret. A tékozló 
fiú azonban feltétel és alkú nélkül borult atyja lábai 
elé és ezért várt reá fiúi méltóság és kibeszélhetetlen 
öröm.

Látod, testvérem, hányszor fáj az neked is, hogy az 
atyai házból te csak béreskenyeret kapsz. Azért vagy 
sokszor olyan örömtelen, igeolvasásod, imádságod azért 
olyan élettelen. Szolgálatra kedved sincsen már, mert 
ahányszor megpróbáltad, mindig erőtelenségedet kellett 
meglátnod.

Ez mind azért van, mert sok az alkudozó „de“ az 
életedben. Valaki azt mondta: kerül, amibe kerül, én
hátratekintgetés nélkül akarom követni Krisztust. Biz
tosan ez az elhatározás hiányzik nálad. Pedig az Atya, 
aki az Ő Fiát keresztfára adta és vérét engedte ontani 
éretted, hogyne adna Vele együtt mindent, mindent 
neked! Vár Krisztus mellett reád is a szent, győzedel
mes élet, amelyből erő és bizonyságtevés fakad.

Csak tudnád egyszer szívből mondani Jézusnak, 
„de“ és alku nélkül: Követlek, uram, valahova mégy 
és valamit mondasz; megcselekszem! li*

CSOPORTOS ELŐ FIZETŐ IN K
figyelm ét fe lh ív juk  arra, hogy lapunk pél
dányonkénti ára január 1-től 80 fillér. K ér
jü k  azokat a lapkezelőket, ak ik  az ezévi szá
mokat 50 fillérjével számolták él, szívesked
jenek a hiányos befizetéseket pótlólag k i
egészíteni!
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ezidén is sok gyülekezetbe elvitte az 
áldást. Az előzetes jelentkezések 
alapján megrendelt ezer példány 
nem is lett elég a könyvből. Az el
késett rendelők egyrészének már 
nem is tudtuk elküldeni. Beszámo
lók is szép számmal érkeztek. Mint
egy 50 helyről, kis gyülekezetek, 
meghitt imaközösségek, nagyvárosi 
szerteágazó gyülekezeti munka és 
sok-sok magányos hívő kapcsoló
dott bele a hatalmas láthatatlan ige
hallgató és együttimádkozó seregbe. 
Nincsen egyáltalán terünk arra, 
hogy a beszámolók jelentékeny ré
szét leközöljük. Csupán csak egyese
ket és éppen különböző gyülekeze
tekből, hadd lássa a láthatatlan 
evangélizáció minden résztvevője, 
hogy miként meneteltek vele együtt 
az ország egészen más részén utasok 
az ígéret földje felé.

KIS GYÜLEKEZETBEN.
„Áldjad én lelkem az Urat.“ A 103. 

zsoltár örvendezésével a szívünkben 
adtunk hálát Istennek, hogy ismét, 
most már harmadízben elküldötte a 
mi kicsi, mindössze csak 110 lelkes és 
bizony, egyes „szórványjelenségektől" 
eltekintve, még mindig alvó, gyüle
kezetünkbe á „Láthatatlan evangéli- 
záeiót“. És éppen, mert olyan nehe
zen akar ébredezni a gyülekezet, 
éppen azért duplán hálásak vagyunk, 
hogy Atyánk olyan nagy türelemmel 
keltegeti. Isten áldja meg azt, aki 
írta és azokat, akik eljuttatták hoz
zánk. Mint a múltban is, úgy ez év
ben is, megmozgatta Isten Szentlelke 
a résztvevők szivét s mi imádkozva 
hisszük, hogy belül minden szívben 
elvégezte az Ige ezen az evangélizá
ción keresztül is a maga csodálatos 
munkáját. Én a magam részéről bot 
dogan tapasztaltam az áldott evangé
lizáció erősítő hatását s ezzel újult 
erővel boldogan tudtam bizonyságot 
tenni, Isten kegyelméből, a testvé
reim előtt a keresztről és az én Krisz
tusomról. *

37 lélek, tehát az összgyülekezet 
Y-a kapcsolódott be az evangélizációs 
hétbe, napi 19—22-es létszámmal, de 
sajnos, csák 10-en tudtunk minden 
este ott lenni. Általában az asszonyok 
tartottak ki legjobban. Mi, három elő
adótársammal, ev. hetünket megelőző 
estén közösen készültünk elő szolgá
latunkra és közös imádságban vittük 
a gyülekezetei s az előttünk álló he
tet az Űr elé. Persze előzőleg szemé
lyesen hívogattam minden családot 
Láthatólag napróD-napra jobbán el
mélyedtek és elcsendesedtek á lelkek, 
de pl. hozzászólás csak igen kevés 
akadt s a közös imába is csak három

testvér kapcsolódott be. Az utolsó es
tét ázzál zártuk le, hogy mindenki, 
aki akart, hozott egy igét és ezek az 
igék mutatták meg, hogy bizony a 
szívekbe talált az evangélizáció üze
nete. Az újonnan születés utáni vágy 
ott csillogott nem egy tekintetben. 
Végül megjött a némák bátorsága is 
és valóságos beszélgetés fejlődött ki, 
igére igével felelgettünk egymásnak, 
úgy hogy több mint két óráig tar
tott utolsó együttlétünk. Rendszerint 
együtt szoktunk maradni minden es
te még 'egy kis éneklésre. A szöveg
közti igehelyeket mindig a gyüleke
zet előre felkért tagjai olvasták fel, 
úgy mint előző években is tettük. 
Azt gondoljuk, tálán így még jobban 
kiemelkedik az Ige a szövegből. Most 
nagyon imádkozunk, hogy az eván- 
gélizáció áldásai maradandók legye
nek a szivekben. Néhány betegünk 
van, akikhez majd elvisszük az evan- 
gélizációt. Hisszük, hogy gyéren lá
togatott biblidóráink élete is fellen
dül most majd. Az evangélizáció per
selypénzét (25.06 Ft) a mai napon 
csekken elküldöttük.

Répceszemere, Sopron m. K. A.

AZ EGYEDÜLVALÓ HIVŐ.
Ügy borult rám ez az elmúlt hét, 

mint valami kristálybúra. Jó volt 
alatta lenni. Olyan más volt a leve
gője, az atmoszférája.. . Jó volt mel
lettem tudni, érezni sok-sok evangéli
kus hívő, imádkozó, tusakodó, hinni 
és szeretni akaró testvéremet. — Mi
lyen,más ilyen imádsággal túltelített 
légkörben élni! — Jó volt a vezető
nek, a könyv írójának a hitébe bele
kapaszkodni és úgy menni az ígéret 
földje felé. . .  Jó volt közelebb jutni 
Jézushoz, vagy tqlán vissza jutni 
Hozzá! Jó volt az is, hogy vádolt és 
fájtak a vádjai. Ahol fájdalom van, 
ott élet is van még. Még tehetetle
nül állok felébresztett felelősségérze
temmel, evangéliummal táplált lel- 
kemmel, de azt tudom, hogy többet 
fogok imádkozni és áldozni ezentúl 
az evangélizációkért.

Szeretném, ha nem kellene egy 
egész évig várni, hogy ismét e cso
dálatos üvegbúra alá juthassak. Nem 
lehetne evangélizáció nélkül is ha
vonta", vagy hetenként egyszer, egy 
meghatározott időpontban láthatatla
nul találkozni, együtt menni Krisz
tushoz? B. M.

A BIZONYSÁGOK FELLEGE.
Örömmel küldök beszámolót a gyü

lekezetünkben megtartott láthatat
lan evangélizációról, mert megtapasz
taltam, hogy Isten csodálatosan vé
gezte mentő munkáját azok életében,

akik az evangélizáción résztvettek. 
Nyolc napon át minden nap d. u. 5- 
kor jöttünk ös6ze a paróchián. A 
résztvevők száma 35—42 volt. Vasár
nap 45-en vettek úrvacsorát, ezek kö
zül 4-en voltak olyanok, akik nem 
vettek részt az evangélizáción.

Minden összejövetel alkalmával 
volt megbeszélés és közös imádko
zás. Tegnap, az utolsó összejövetel 
alkalmával valósággal „a bizonysá
goknak nagy fellege vett körül“ min
ket. Sokan tettek boldogan bizonysá
got a megtapasztalt kegyelemről, 
bűnboesánatról, bűnmegismerésről. — 
,Az úrvacsoravétel alkalmával öröm
könnyeket hullattam, boldogsággal 
volt tele a szívem“ — mondotta 
egyik asszonytestvérünk. Egy másik: 
,.Eddig mindig találtam kibúvót, ha 
szólt az ige; most nagy vágy van a 
szívemben az ,ige után.“ — „Az elő
adások megrendítettek, de megtapasz
taltam a megújulást és szívemben 
megnyugvás van. Olyan csodálatos, 
hogy nemcsak hogy nem haragszom, 
hanem kimondottan szeretetet érzek 
egyik ellenségem iránt“ — mondta a 
következő. — „Olyan boldog vagyok, 
hogy átadhatom teljesen életemet az 
Űr Jézusnak“, mondta egy VI. gim
nazista leánytestvérünk. — Tegnap 
este még nagyon gyötörtek bűneim, 
de most már örömet érzek, az Űr 
megszabadított bűneimtől“ — mond
ta a főerdőtanácsos felesége. — Két 
gyakran betegeskedő testvérünk is 
bizonyságot tett arról, hogy az Űr 
tette lehetővé számunkra, hogy min
den alkalomra eljöhessenek.

A férfiak közül csak egy testvé
rünk tett bizonyságot az Űr Jézus 
bűntörlő vérének erejéről. Nem mert 
úrvacsorához jönni, mert nem volt 
bizonyos bűnei bocsánata felől. „Az 
űrvacsoravételkor megtapasztaltam a 
feloldozást“ — mondotta.

A közös imádkozás alkalmával so
kan adtunk hálát a megtapasztalt 
kegyelemért és kértük az Urat, te
gye lehetővé számunkra, hogy min
den nap a kegyelemből éljünk.

Áldja az én lelkem az Urat és bí
zom ígéretében, hogy az övéit senki 
ki nem ragadja az ő kezéből. U. A.

SZÓRVÁNYBAN.
Az Úr segítségével itt Kálión is 

megtartottuk a csendes evangéHzá- 
ciót. Velem együtt kilenc evangélikus 
él itt, közülük egy házaspár ev., a 
többi vegyesházasságbáw. Ev. gyer
mek egy sincs. Az Űr megengedte, 
hogy idejében mindenkit hívhattam 
erre az alkalomra. Ma egy hete 5 órá
ra kellett volna összejönnünk. Vár
tám, vártam, M6, még senki sincs.

É L Ő  V l Z



Kértem az Urát, egy valakit küldjön, 
ne legyek egyedül, s nemsokára jöt
tek hárman a lakásomra. Mivel egyik 
nötestvérünk karácsony óta fekvő be
teg, hogy ő is részt vehessen, úgy 
mutatta az Űr, hogy náluk tartsuk 
hétfőtől kezdve. Ügy is tettünk. Kern 
tudtuk a megadott időpontban tar
tani, mivel egyik' testvérünk a 
községházán dolgozik, ahonnan csak 
7 órakor jöhetett el. Így a vasárnapo
kat kivéve 7—9 közt voltunk együtt, 
vasárnap többen, mint hétköznap.

Akik nem adták még magukat az Ur
nák, nem imádkoztak hangosan, ó 
hányszor kell egy lelket hívnia az 
Űrnak, míg elfogadja őt.

Ügy érzem, mindannyiunk számára 
sokat jelentett az evangélizáció, mi
nek bizonysága, hogy kívánjuk ezen
túl minden vasárnap délután az Igét; 
közös énekben, imában együtt lenni.

Azelőtt én is az élet céljának azt 
tartottam, hogy elnyerjem dz üdvös
séget. Most tudtam meg, az élet célja; 
Isten dicsőségére éljek. Bünbánat, fel- 
oldozás nélkül nincs élet. Oly világo
san mutatja az „Elfogadott szabadu
lás“ c. előadás Jézus vérének bűntör- 
lö valóságát a színes üveg hasonlat. 
Hiszem, hogy Jézus vére az én bűnei
met is elfödözi. Ráépítem életemet az 
egyetlen biztos alapra: Krisztusra. 
Kérem az Urat, itt élő testvéreimet 
is segítse kegyelme eljutni őhozzá. 
Kérem, tegyen alkálmassá arra, hogy 
szolgálhassak Neki mindig: élettel, 
Igével. Tudjak őreá mutatni, az egyet
len Szabadítóra. Csak az övé akarok 
lenni. G. J.

AZ IMAKÖZÖSSÉG 
SZOLGÁLATAKÉNT. 

Szeretettel jelentem, hogy a szegedi 
gyülekezetben 11 helyen tartottuk 
meg a Láthatatlan evangélizációt:

1. Közösség összejövetelén az isko- 
láhan. 2. Ifjúsági összejövetelen. 3. 
Somogyi telepen. 4. Fodortelepen.
5. Aigner telepen. 6. Klebelsberg te
lepen. 7. Újszegeden. 8. Üj-Szöregen. 
9 Szöregen. 10. Kübekházán. 11. Kis
teleken. — Az összes résztvevők szá
ma 206, 137 úrvacsorázóVal.

Az egyes telepekre megbíztam egy- 
egy vezetőt az imaközösségből azzal, 
hogy a közösségből vigyen magával
2—4—5 tagot. S így a vezetők közül 
munkatársak voltak, akik az előadás 
felolvasása után a bizonyságtevésben 
mindjárt résztvettek, még pedig igen 
élénken. A beszélgetést így megindí
tották. Igen meghitt beszélgetésről 
történt a beszámolás. Az imaközös
ségi tag munkatársak bizonyságtéte
leikkel magukkal ragadták a résztve
vőket és a bizalom teljes volt. Az 
egyik csoportvezetőtől érdeklődtem, 
hogy miért rekedt? Azt mondta, hogy 
hazafelé jövet csaknem egész úton 
énekeltek (egy órányira van az a te
lep Szegedtől, a központtól) a mun

katársakkal.
Részletes beszámolót a kedden tar

tandó imaközösségi összejövetelen 
fogják a megbízottak ismertetni.

' B. D.

A NYÍREGYHÁZI TANYÁKON.
Szeretettel jelentem, hogy az Ür 

kegyelmének gazdag áldása volt ve
lünk az evangélizáció napjaiban. Az 
cvangélizációs felolvasásokat, illetve 
előadásokat, a kijelölt napokon, este 
6 órai kezdettel tartottuk a Benkő- 
bokori iskolában. — Estéről-estére 
szép számmal gyülekeztek egybe hí
veink, felnőttek, ifjúság és iskolás 
gyemekek. A felnőttek és az ifjúság 
közül inkább az asszony, illetve le
ányhallgatók voltak többségben. Az 
átlagos létszám 140—150 körül moz
gott. Legkisebb létszám volt 120, a 
legnagyobb 186 fő.

Az előadásokat minden alkalommal 
odaadó hittel és szeretettel hallgatták 
híveink. (Másvallásúak: r. k. és re
formátusok is voltak.) Rendzavaró 
körülmény semmiféle formában nem 
fordult elő.

Az elhangzott tanítások igen sok 
hallgatónak adtak indítást Isten út

jának keresésére; némelyeknek ön
magába szállást; könyörgést; vágyat 
a lelki felébredés és újjászületés ál
dásáért. — A hallgatók magukévá 
tették, hittel elfogadták: mi is ván
dorok vagyunk! Többeken mély 
bűnbánattal és töredelmes szívvel 
láttuk meg, hogy vándorlásunkban 
milyen sok akadály áll előttünk. Be
láttuk, hogy szükség van lelki ébre
désre, újjászületésre; lelki közösség
re, lelki vezetőre, aki által, akinek 
vezetésével eljuthatunk Jézushoz; vé
gezetül: állhatatos és kitartó hűségre, 
soha meg nem lankadó könyörgésre. 
Átéreztük bűneink súlyos voltát, 
melyeket az őskígyó marása oltott 
belénk. — Mint tükörben, világosan 
láttuk, mennyire nem Isten dicsősé
gére éljük életünket.

Az összegyűlt hívek felébredt tag
jaiból Magna András diakónus test
vér vezetésével az evangélizáció ide
jére imaközösség alakult. A közös 
imatárgyakban felsoroltakon kívül, 
különösképpen a lelki ébredésért, az 
újjászületésért hangzott el a legtöbb 
imádság.

Jelentem végül, hogy az offertó- 
riumok összegének egy részét az ár

IRATTERJESZTÉS
Dr. Reök Iván: Élet és halál. (Élő 

Víz kiadása; 174. lap. Ára 25.— Ft.)
Merész könyv és nem könnyű olvas

mány, de aki az élet és halál kérdé
sét elfogulatlanul meri végiggondol
ni, olvassa el ezt a taulmányt. A ter
mészettudományokban otthonos or
vos-szakember, filozófikusan képzett 
tudós és a Bibliában járatos, hivő 
ember igen komoly értékű megnyilat
kozása Reök Iván könyve. Lehetséges, 
sőt valószínű, hogy hívő köreinkben 
is sokan nem értenek egyet a könyv 
több fejezetében mondottakkal (pl. az 
elhunytak lelkének alvása), de bizo
nyos, hogy a más szemléletű olvasó 
is csak gazdagodik e mélyenszántó mű 
tanulmányozásával a létezésre vonat
kozó ismeretekben.

Szerzőnek ez a könyve voltaképen 
régebbi tanulmányai befejező része. 
Sajnálatos, hogy a megelőző, tudomá
nyosan, illetőleg bölcseleti síkon meg
alapozó könyvek mindeddig nem je
lehettek meg; reméljük, sor kerül 
majd azokra is.

Az „Élet és halál“ c. könyv, mind
azonáltal, hogy előzői hiányoznak, jól 
átérthető minden részletében. A tar
talom részletes ismertetéséről le kell 
mondanunk, azonban néhány fejezet
címet kiemelünk a tartalomjegyzék
ből, melyek alapján az olvasó némi 
fogalmat szerezhet a könyv mondani
valójáról. Pl.: Az élet. Az élőlények. 
A lélek. A lét titka. Lenni és élni. 
Micsoda az emberi Az ember tragé

diája. A bűn. A halál. Akik meghal
tak. Akik alusznak. A vigasztalás. 
Jézus Krisztus. A Sátán. Krisztus di
lemmája. A dilemma megoldása.

A könyvből ítélet és irgalom kör- 
vonalozódik az ember világa fölé. 
Nyugtalanító, de alapjában mégis 
megnyugtató, a hitet jól támogató 
olvasmány. Szerző e könyv megírásá
val hívő és nem hívő embertársainak 
egyaránt jó szolgálatot tett.

SAARNIVAARA-CSEPREQI

HOGYAN KAPHATOK 
BÜHBOCSÁNATOT 
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Hamarosan megjelenik, előfizetési 
ára 4.— Ft. Beküldhető az Élő Víz 

csekksz'ámláján.
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vízkárosultak javára, a többi fenn
maradó összeget az iskolai oltár- és 
harmónium újraépítési alapjára for
dítottuk.

Ezért a Láthatatlan evangélizáció- 
ért is az Isten szent nevének legyen 
dicséret, dicsőség és hálaadás, most 
és mindenkoron. Ámen. Zs. L.

22 HELYEN A GYÜLEKEZET 
KÜLÖNBÖZŐ PONTJÁN.

Az orosházi imaközösség esztendők 
óta nagy missziói lehetőséget lát a 
láthatatlan evangélizációbán. Sok ál
dását is nyerte eddig. Ezidén tovább 
tágították a kereteket és a gyülekezet 
22 pontján rendezték meg a láthatat
lan evangélzációt. Ezek között most 
szerepelt először egy tanyai gyüleke
zési hely is, á Monorfctanya. Népfőis 
kólát járt fiatal legények hívogatták 
a népet és végezték az evangélizáció 
szolgálatát. A résztvevők száma olyan 
szépen emelkedett, hogy majdnem 
szűk lett az iskolaterem. A 22 helyen 
együttesen több mint 800-an vettek 
részt áz evangélizáción. A záró na
pon a délutánt együtt töltötték, ame
lyen több mint 400-an szorongtak a 
Nőegyleti-ház termeiben. Úrvacsorá
hoz is kb. 4Q0-an járultak. A láthatat
lan evangélizáció offertoriuma: 512 — 
Ft, ámely az országos evangélizációs 
munka céljait szolgálja.

Sajtóhiba is került minden gondos
ság mellett is a láthatatlan evangé
lizáció könyvébe. Közöljük is azért, 
hogy testvéreink meglévő könyveik
ben kijavíthassák:

A 24. old. 15. sorában „mint az 
anyag“ helyett „mint az agyag“ ol
vasandó; 27. old. közepén az ének
vers első sora helyesen: „Hiába volt 
jóságod“ („naponként“ szó törlendő); 
a 34. old. 15. sorában „egy hómernyit 
(kb. 364 lt.)“ helyett „egy ómernyit 
(kb. 3.64 lit.)“ olvasandó. Ugyancsak 
„ómernyit“ írandó a 37. old. alján a 
„hómernyit“ szó helyett. (T. i. az 
ómer a hómer tizedrésze); az 55. old. 
18. sorában „mint bűnbocsánatért 
nem* könyörögtem“ helyett „csak 
bűnbocsánatért könyörögtem“ olva
sandó; a 66. old. alulról számított 8. 
sorában az íráshely: Ján. 2: 4.

B E S Z Á M O L Ó

APOSTAG.

Február 8—15 között volt evangé
lizáció. A kb. 900 lelkes gyülekezet
ben 280-an gyülekeztek össze az első 
alkalommal. Harmadnaptól kezdve a 
létszám megnőtt és megmaradt végig 
550 körül. Állandóan szép számmal 
gyűltek össze a reggeli imaórára, va
lamint a különböző csoportösszejöve
telekre. Az utóösszejöveteleinken száz 
körül voltunk és ebben a közösségben 
hálaadással láttuk, hogy Istennek 
Lelke sok szívet vezetett el a golgo
tái kereszthez, hogy békességet lelje
nek Jézus vére által. — Az úrva
csora vétele után a morzsaszedésen 
sokáig voltunk együtt. Sok örömteli 
bizonyságtevésből láttuk, hogy az Ür 
a laukadókat erősítette, a távollevők 
közül pedig többet közel vont magá
hoz.

Imádkoztunk és nem szűnünk meg 
imádkozni azért, hogy Jézus őrizze 
meg a keskeny úton apostagi gyer
mekeit. A szolgálatokat Józsa Már
ton végezte.

MAKÖ.
Február 8—15-ig Balikó Zoltán tar

tott evangélizációs szolgálatot. Az 
evangélizációs alkalmakat minden 
esetben bibliaóra előzte meg, ame
lyen nagy számmal vettek részt a 
hívők. Az evangélizációt úrvacsora 
fejezte be, amelyen 56 lélek járult az 
Ür megterített asztalához . . .  Ugyan
akkor, az esteli órákban, gyülekezeti 
szeretetvendégség tartatott, amelyen 
130-an vettek részt. Ez a szeretet
vendégség „morzsaszedés“-sel volt 
egybekapcsolva.

ALSÓSÁG.
Az alsósági evangélizáció személte

tő példa arra, hogy az ébredés tüze 
miként terjedhet gyülekezetről gyü
lekezetre. A celldömölki hívek fele
lősségre ébredtek az alsósági szom
szédos gyülekezet iránt is. Kérésükre

Isten nemcsak adott evangélizációt 
Alsóságnak, hanem azt meg is ál
dotta. Más előkészítése az evangélizá 
dónak itt nem volt, mint a celliek 
imádsága. Későn küldhető híradás 
miatt még csak a szószéken sem hir
dethették egyszer sem az evangélizá
ciót, mégis már a kezdőnap réggé 
lén többen jöttek a templomba, mint 
ahány ülőhely van abban. Ezen a 
létszámon az alsóságiak is örvendez
ve csodálkoztak. A résztvevők száma 
zökkenő nélkül annyira nőtt, hogy 
az oltár körül, sőt még a mögött is, 
és minden talpalatnyi helyen annyi
an szorongtak, mint némely esős na
pon a pesti villamoson. Az evangélí- 
záció reggelenként is ilyen részvétel 
mellett folyt. Reggelenként Naámán 
története alapján, esténként pedig 
Lukács 4: 18—19. versein keresztül 
hangozhatott az evangélium. Csoport
összejöveteleket naponként tartot
tunk. A résztvevők száma itt is 
— mondhatjuk — teljes volt. A szí
vek egyre jobban forrósodtak át, csu
pán a fiúifjúság látszott emberi 
szemmel teljesen megmozdíthatatlan- 
nak. Sokan jöttek, de mintha mind
egyik magán hordott volna egy há
zat, mint a csiga. Abban azután visz- 
sza húzódott és békésen hallgatta, 
mint kopog ott kívül az evangélium 
üzenete. — A második utóösszejöve
telt, a nagyon világos és komoly fel
hívás ellenére is, annyian keresték 
fel, hogy az iskolából, ahol azt má
sodszor is tartani akartuk, vissza 
kellett menni a templomba. Sok ele
ven imádság hangzott el a megindult 
szívekből. A magánbeszélgetéseken 
sok lélek szabadult meg megkötözött 
állapotából. Sok haragos békült ki 
itt is. Az evangélizáció utolsó nap
ján 287 lélek vett úrvacsorát. Megin
dult az evangélizáció gyümölcseként 
a vasárnapi iskola és a gyülekezeti 
bibliaóra is. — Az evangélizáción 
igen nagy áldást jelentett egy népes, 
kitartó celldömölki csoport hűséges, 
imádkozó jelenléte. — A szolgálatot 
Bartos Piroska diakonissza nővér se
gítségével Gálát György budapesti 
lelkész végezte.



Szabadság, egyenlőség, testvériség!
A francia forradalom zászlaján ékeskedik 

ez a három szó. Az embérek szívében azonban 
sokkal-sokkal régebben él. Évezredek óta ég a 
vágy az emberekben a szabadság, az egyenlő
ség és a testvériség után. A népek és a vallások 
történetében egyaránt megtaláljuk a törekvést 
arra, hogy ebből a vágyból valóság legyen. És 
ha itt-ott elértek is kisebb rész-eredményeket, 
a világ bizony továbbra is sóvárogva vár és vá
gyakozik az igazi szabadság, egyenlőség és 
testvériség után.

De vájjon az emberiség története során 
sohasem ölthetett testet ez a gyönyörű gondo
lat? Soha nem lett valósággá embermilliók szí
vének titkos vágyakozása?

Egyszer megvalósult.
A legendák szavaival szólva: amikor Krisz

tus Urunk a földön j árt . . .
Ő hozta az emberiségnek az igazi s z a b a d 

s á g o t :  szabadulást a mindenkit megkötöző bűn 
rabságából. „Mert a bűn ti rajtatok nem ural
kodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem 
kegyelem alatt“ (Róm. 6:14).

ő  hozta az e g y e n l ő s é g e t :  „Mert mind
nyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban 
való hit által. Nincs zsidó, sem görög; nincs 
szolga, sem szabad; nincs féfri, sem nő; mert ti 
mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézus
ban“ (Gál. 3: 26, 28).

És ö  tanított az igazi t e s t v é r i s é g r e .  
Nemcsak akkor, amikor azt mondotta, hogy 
„amit akartok azért, hogy az emberek ti vele
tek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cseleked- 
jétek azokkal“ (Máté 7:12), hanem még inkább 
akkor, amikor így szólt: „Szeressétek ellensé
geiteket, áldjátok: azokat, akik titeket átkoznak, 
jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és 
imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és ker
getnek titeket“ (Máté 5:44).

É L Ő  Y l Z

Ámde a szabadság, egyenlőség és testvéri
ség eszméje csak akkor valósulhat meg, ha sze- 
reteten alapszik. Nem hiába mondja Pál apos
tol legnagyobbnak a szeretetet (I. Kor. 13 :13). 
János apostol is így ír: „Az Isten szeretet; és 
aki a szeretetben marad, az Istenben marad és 
az Isten is őbenne“ (I. Ján. 4:16).

Nem mondhatjuk, hogy a mi Urunk taní
tása csak buzdítás maradt, ahol a Benne való 
hit igazi volt, ott megint csak megvalósult a 
szabadság, egyenlőség, testvériség gyönyörű 
eszméje. Az első keresztyének azzal adták bi
zonyságát a bűntől való szabadságuknak, hogy 
a magukét osztották meg másokkal. Ez által 
jött létre közöttük az egyenlőség is, „mert szű
kölködő sem vala őközöttük senki, mert valakik 
földek vagy házak birtokosai voltak, eladván, 
elhozák az eladottak árát, és letevék az aposto
lok lábainál: aztán elosztatott az egyesek közt, 
amint kinek-kinek szüksége vala“ (Csel. 4; 34— 
35). És lehet-e annál igazibb testvériség, mint 
ahol „a hívők sokaságának szíve-lelke egy vala“ 
(Csel. 4:32).

Persze ez a mi ajkunkon egyáltalán nem di
csekvés. Sokkal inkább vád és ítélet felettünk. 
Ha az igazi szabadságot, egyenlőséget, testvéri
séget Krisztus hozta az emberiségnek, ugyan 
kinek másnak kellene inkább megvalósítania 
ezeket az eszméket, mint annak, aki Krisztus 
követőjének vallja magát? Ne mondjuk most 
azt, hogy a világ szeretetlenségével és gyűlöl
ködésével szemben ugyan mit is tudunk tenni. 
Vájjon a hívő közösségekben megvalósultak-e 
már ezek az eszmék? Vájjon az egyház élen 
jár-e ezek megvalósításában? Isten legnagyobb 
ítélete rajtunk, ha nélkülünk vagy helyettünk 
mások munkálkodnak a megvalósításán!

Helyénvaló, hogy a magyar szabadság em
lékünnepén ezen is elgondolkodjunk egy kicsit.
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Csodatevő hit
„Monda pedig az Úr: Ha annyi 

hitetek volna, mint a mustármag, 
ezt mondanátok ím ez eperfának: 
Szakadj ki gyökerestől, és plántál- 
tassál a tengerbe; és engedne nék
tek.“ Lukács ev. 17: 6.

Jézusnak ez a kijelentése válasz egy kérés
re. A tanítványoknak ugyanis az a kérése, hogy 
növelje az ő hitüket. A tanítványok tehát elé
gedetlenek a hitükkel. Mi emberek azt gondol
nék, az volna a természetes válasz az Úrtól, ha 
m egnyugtatná a tanítványokat, hogy ne elége
detlenkedjenek h itük  m iatt. H a rám utatna  a rra ,' 
hogy m ár maga az az egyszerű tény, hogy a 
tanítványok őérette otthagyták mindenüket: a 
hálójukat, a vámszedő asztalt, a családot, és el
mentek a rra  a  kóbor életre, am elyet a Jézushoz 
való csatlakozás jelent; hogy vállalták m ind
nyájan  Jézussal együtt az emberek előtt a gya
lázatot, am ikor azt m ondották némelyek, hogy * 
elment az eszük és magukon kívül vannak, s 
így a  rajongás vádjának tették ki m agukat, — 
ez m ár mégis csak annak a  jele, hogy van h i
tük. Hiszen akkor mennyien éltek Izráelben, 
akik ismerték az U rat, vagy hallottak róla és 
azok közül csak ez a  12 ember volt az, aki rá 
szánta m agát a  Jézushoz való csatlakozásra! 
H át hogyne lehetne azt mondani, hogy ne nyug
talankodjatok a hitetek m iatt, hiszen néktek 
több hitetek van, m int minden más embernek 
Izráelben!

De az Ür úgy lá tja , hogy bárm ennyire nagy 
kincs is a h it és akárm ennyire örülni is kell 
egy porszemnyi hitnek is, a h it olyan valami, 
amiből soha sincs elég, amivel soha nem lehet 
megelégedni. A hitből m indig több kell, m int 
am ennyi van. Nem szabad m egállani a hitben 
való növekedésben, éppen ezért Jézus sem nyug
ta tja  meg tan ítványait hitük elegendő volta fe
lől. Ha nem is m ondja a tanítványoknak, hogy 
nincsen hitük, h itüket mégis a  kicsinél is k i
sebbnek ta rtja .

Nézzük csak Máté 13-ban a m ustárm ag pél
dázatát. Azért veszi Jézus a m ustárm agot pél
daként, m ert valami- egészen kicsi dolgot, em
beri szemmel alig észrevehető valóságot ákar 
a hallgatóival érzékeltetni. Olyan ez, m int mi
kor mai szóhasználattal azt mondjuk valam ire, 
hogy „egy mákszemnyi“.

Jézus azzal indokolja ezt az állásfoglalását, 
hogy akiben annyi h it van, m int a m ustárm ag, 
az csodatévő erőnek ju t birtokába. Azt mond
ja : >yHa annyi hitetek volna, m in t a m ustár
mag, azt mondanátok ím  ez eperfának: szakadj 
k i gyökerestől és plántáltassál a tengerbe; és 
engedne n é k t e k Tehát a kis h it is csodatévő 
hit.

Az Úrnak ez a kijelentése sokszor okozott 
m ár botránkozást az embereknél. Botránkozást 
a hitetleneknél és botránkozást a  hívők életé

ben is. A hitetlenek megbotránkoznak azon, 
hogy az az Ür (akiről a  hitetlen is kényte
len elismerni, hogy bűvészm utatványokra nem 
hajlandó, — gondoljunk csak az Ür Jézusnak a 
pusztában a Sátán álta l tö rtén t megkísértésére) 
i tt  bűvészm utatványokra b izta tja  a tan ítvá
nyait. M ert mi értelme volna annak, ha egy út- 
széli fának azt mondja, hogy szakadj ki és p lán
táltassál a  tengerbe? Ez lehet jó bűvészm utat
vány az emberek elkápráztatására, de mi köze 
van ennek az emberi nyomorúsághoz, vagy a 
váltság munkájához? Ez m utatványszám  és 
nem Krisztushoz méltó csoda. Ezt még azok a 
hitetlenek is megbotránkozva olvassák, akik 
nem gúnyolják az U rat, csak tárgyilagosan 
m egállapítják az Ür Jézus jellemvonását.

De ugyanolyan súlyos nehézséget és zavart 
jelent ez az ige a hívő emberek életében 
is. M ert melyik hívő nem könyörögne a tan ít
ványokkal együtt, hogy: Uram, növeljed a mi 
hitünket? K i az, aki meg van elégedve a hité
vel és ne akarna olygn hitet, amellyel megelé
gednék? De ha a hitből a legkisebb, az alig ész
revehető is csodatévő hit, há t akkor m elyikünk 
m ondhatja azt, hogy nekünk egyáltalában van 
hitünk? Hiszen akkor mi hitetlenek vagyunk, 
ha a h itünk  bizonyítéka a csodatévő erő! Ez a 
m agyarázata annak, hogy sokan próbálják k i
kerülni ennek az igének a nehézségeit. Megpró
bálják jelképesen m agyarázni. Jézusnak ilyen-, 
fa jta  kijelentése még kettő van a bibliában. Az 
egyik arról szól, hogy az Ür Jézus ott ta lá lja  
tan ítványait egy ifjúval, ak it nem tudnak meg
gyógyítani. Mikor Jézus m eggyógyítja, tan ít
ványai csodálkozva kérdezik, mi m iért nem tud
tuk m eggyógyítani a  Te nevedben? És akkor 
ezt mondja az Ür: „A  ti hitetlenségtek m ia tt. 
M ert bizony mondom néktek: ha akkora hitetek  
volna, m int egy mustármag, azt mondanátok 
ennek a hegynek: menj innen amoda és elmen
ne; és semmi sem volna lehetetlen néktek .“ Te
há t ez a kis h it is csodatévő hit. Ugyanaz a  k i
jelentés, csak i t t  egy hegyről van szó. A mus- 
tárm agnyi h it képes arra, hogy egy hegyet 
mozdítson ki. M egint egy olyan kijelentés, 
amelyhez a váltságnak semmi köze sincs.

A másik a fügefáról szóló történet. Az Ür 
gyümölcsöt keres a fügefán, de nem talá l és 
ezért megátkozza azt. Másnap megdöbbenve lá t
ják  a tanítványok, hogy a fa csakugyan kiszá
radt. Péter visszaemlékezvén, megjegyzi: „Mes
ter, nézd, a fügefaf amelyet megátkoztál, k i
száradott. És Jézus felelvén, monda nékik: le
gyen hitetek Istenben. M ert bizony mondom  
néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegy
nek: kelj fel és ugorjai a tengerbe! és szívében 
nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, 
megtörténik, meglesz neki, am it mondott.“

Próbálják  ennek a három  igének a  h itre
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vonatkozó kijelentését kapcsolatba hozni a  vált- 
ság m unkájával és azt mondják, hogy a füge
fa, amelyet az Űr megátkozott, m ert gyümöl
csöt nem term ett, a  hitetlen zsidóság, amely ö t  
nem fogadta be, s így el kell söpörtetnie, m ert 
ú tjában  van a váltság m unkájának. A hegy pe
dig, amelynek el kell az útból mennie, vagy a 
tengerbe ugornia. annak a kornak a hívő zsi
dósága. amely szintén útjában állott a váltság 
m unkájának. M ert ha elfogadta is Jézust és a 
váltságot, azt a m aga szám ára . akarta  elfog
lalni és nem volt hajlandó átengedni mások 
szám ára is. Tehát neki is félre kell á llítta tn ia  
az útból, hogy megtörténhessek a váltság. — Az 
eperfa az Tsten országát példázza, amely beül- 
tettetett, Palesztinába, de ha  a tanítványoknak 
lesz hitük, akkor az á t fog ültettetn i a nének 
nagy tengerébe és akkor lesz K risztus minden 
népek M egváltójává.

Ezek minden bizonnyal nagyon szép gon
dolatok. de egyáltalában nem m egnyugtató ma- 
gvarázgatások. Nem pedig azért, m ert ha az 
Űr így értette volna, akkor meg is m agyarázta 
volna. Hiszen sokkal egyszerűbb példázatokat 
m egm aevarázott. A magvetőt is m egm agya
rázta. Vagy anny ira  m egértették volna ezt a 
tanítványok azonnal, hogy ‘ Jézusnak nincs 
szüksége a példázat értelmének a m agyaráza
tára? A ligha lehet hinni. Tsten igéje nem ad 
felhatalm azást arra, hogy az ezzel az igével 
kapcsolatos m egbotránkoztatást így elsimítsuk. 
Ezt erősíti meg az is, hogy az Űr háromszor 
teszi ezt a küelentést a h it csodatevő ereiéről.

M árk 9: 23-ban azt m ondja az Űr: ,.Minden 
léhetséaes a hívőnek /“ M egint ugyanez a gon
dolat. Ne akarjunk  tehát m indenáron olyan 
m agyarázatot adni a kijelentéseknek, amelyek 
a mi értelm ünket felülhaladják. -Nagyon való
színű, hogy ennek csodálatos mélységeibe nem 
tudunk behatolni, de meg kell keresnünk úgy, 
am int érthetőnek gondolta az Űr.

Ha az ember így áll meg ez előtt a rejtély  
előtt, egyszerre megvilágosodik előtte a titok. 
Mikor nem keresünk m agyarázatot, hanem h i
tünkkel próbáljuk meglátni, m it akar mondani 
az Űr. akkor egyszerre dereng körülöttünk. Az 
első ilyen fénysugár az, hogy valahányszor az 
Űr ilyen kérdésekről beszél, akkor az mindig 
kapcsolatban van az imádsággal.

Amikor az Űr m eggyógyítja azt a szegény 
fiú t a megdicsőülés hegyéről való lejövet u tán  
s a tanítványok megkérdik, hogy ők m iért nem 
tudták m eggyógyítani, azt feleli nékik, hogy 
ez a fajzat csak böjtöléssel és imádkozással űz
hető ki. A másik igében, a  hegy odébbsétálta- 
tásánál is arról van szó. hogy milyen nagy dol
gokat tud cselekedni a  hívő imádság által. Te
hát m indnyájunk előtt világos, hogy az Isten
nél minden lehetséges. H a Isten azt akarja, 
hogy egy hegy odébb menjen, akkor odébb is 
megy és az is bizonyos, hogy ha  az Űr azt 
akarná, hogy egy útszéli fa kiszakíttassék lá t
hata tlan  erővel — tehát a mi szemünk előtt m a
gától, — Istennek az is lehetséges. Ez előttünk
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kétségtelen. De az is kétségtelen, hogy nékünk 
nem szabad csodákat várnunk Istentől. És hogy 
az az Isten, aki ígéretet te tt nékünk, a  hívő lel
kek im ádságára csodákat tesz, ez is kétségte
len. A nehézség azonban az, hogy i t t  tu lajdon
képpen nem im ádságról van szó, hanem arról, 
hogy a hívő ember m aga gyakorolja ezt a h a 
talm at. M aga gyakorolja az Isten hatalm át. 
Nem azt. mondja az ember, hogy Uram, ezt a 
nagy hegyet, am elyet látok és amely akadályul 
van nékem, tedfl félre és akkor az Űr félreteszi, 
hanem arró l van szó, hogy az Isten hata lm át 
gyakorló ember azt mondja, hogy menj odébb 
te hegy és az odébb fog menni.

Em lítettem  m ár, hogy a tanítványok által 
m eggyógyítani nem tudott fiúval kapcsolatban 
az Űr azt m ondotta, hogy ez csak imádsággal 
és böjtöléssel űzhető ki. Mi a böjt? Nem az, test
véreim, hogy bizonyos ételektől tartózkodom. 
Böjtölés az e világtól való elzárkózás és az Is 
tenhez való koncentrált odakapcsolódás. K i 
akarom  m agam  kapcsolni e világból és azt 
akarom, hogy egészen az Istennel legyek. P ró 
báljak vele egészen összeolvadni. Ha valaki 
hite által csodát akar tenni, annak az Istennél 
teljes összhangra kell ju tn ia . Böjtölnie kell.

Jézusnak emberileg a legnagyobb csodája 
a Lázár feltám asztása volt, m ert ott nemcsak 
egy halo tta t tám asztott fel, hanem  m ár egy osz
lásnak indult holttestbe ad ta  vissza az életet. 
Ez előtt a csoda előtt Jézus imádkozott. Ezt 
emberek is megfigyelték. Igaz, hogy ez hála
imádság volt, de Jézus számára az imádság volt 
az a. kapocs, am ely öt az A tyá va l összekapcsol
ta. M ikor az im ádságban bizonyos lett a  felől, 
hogy ő az A tyával teljesen egy, akkor mondotta 
ezt: Lázár, jö jj ki! És Lázár kijött.

I t t  van tehát valam i kis világosság erre az 
igére. Isten valam i csodálatos ígéretet tesz eb
ben az igében. Azt ígéri, hogy az a hívő ember, 
aki ilyen összhangra tud ju tn i az Istennél, aki 
ennyire egy tud lenni vele, aki annyira vilá
gosan látja, hogy mi az Isten akarata, annak 
az Isten felhatalmazást ad nemcsak arra, hogy 
kérj, am it akarsz és én megadom, hanem azt 
mondja, hogy átruházott hatáskörben gyakor
lód az én jogaimat. H a te azt mondod a hegy
nek, hogy menj odébb, akkor az úgy fog enge
delmeskedni neked, m intha én mondtam volna. 
H a ez így van. azt még csodálatosabban lá th a t
juk  a kulcsok hatalm áról szóló fejezetben, 
amelyben az Űr azt ígéri, hogy am it megoldo
tok a földön, a mennyben is oldva lészen és 
am it megköttök a földön, a mennyben is kötve 
lészen. Tehát am ire az Isten gyermeke azt 
mondja, hoj?y meg van bocsátva, azt úgy lehet 
fogadni, m intha az élő Isten állana előttem és 
tőle hallanám , hogy meg van bocsátva minden 
bűnöm. Vehetem úgy, m intha az ő  ajkáról ha l
lanám  a bűnbocsánatot. Elmegy a hegy a szí
vemről, kiszakad belőle a bűn, m ert a  hívőnek 
minden lehetséges ^nnál a teljhatalom nál fog
va, am elyet az A tya neki adott.
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Mit kapott a gyülekezet
az evangélizációban ?

Néhány héttel ezelőtt testvéri közösségben voltunk 
együtt. Az evangélizáció ügye is szóbakarült. Valaki, 
— akinek gyülekezetében az akkor folyó beszélgetésig 
még nem volt evangélizáció, — így szólt: „Azt mond
játok meg nekem, mi eredménye volt*az evangélizáció- 
nak a ti gyülekezetetekben, helyesebben mit kapott a 
ti gyülekezetetek az evangélizációban?“ A kérdező
testvér biztatást várt a felelet-adótól abból a célból, 
hogy ő is jó reménységgel tudjon gyülekezetébe evan- 
gélizációt kérni. Akkor — az idő rövidsége miatt, — 
a feltett kérdésre nem tudtam a magam megtapaszta
lásából mindent elmondani. Hadd feleljek a kérdező- 
testvérnek és talán még sokaknak e sorokban.

Gyülekezetünk, — amelyben keressük az evangélizá
ció gyümölcseit — egy 80.000 lakosú, nagy ipari és ke
reskedő városban élő majdnem 1000 családból álló 2400 
lelkes egyházközség. Ez a 2400 evangélikus lélek a nagy
kiterjedésű város — a két vége egymástól mintegy S 
km-re van — kb. 30 négyzetkilométernyi területén szét
szóródva él, több mint 70.000 róm. kah. és 5000 refor
mátus vallású lakos között. Ebhez a nagyvárosi gyüle
kezethez tartozik még 140—150 szórványgyülekezet, ame
lyekben mintegy 500 családban 1400—1500 lélek él teljes 
szétszóródottságban 2000 négyzetkilométernyi területen, 
az anyagyülekezettől sokszor 30—40 km. távolságba!#

A gyülekezetnek az evangélizációval tulajdonképpen 
négy vonalon volt és van találkozása: 1. magában az 
anyagyülekezetben folyt evein gélizációk révén (1941-ben 
és 1944-ben volt 1—1 hetes evangélizáció és 1943-ban 
háromnapos utóevangélizáció; — 2. a különböző nyári 
konferenciák kapcsán (elsősorban Gyenesdiásról vau 
szó, ahová a gyülekezetből eddig mintegy 140 lélek 
ment el); 3. pár szórványifjúnál és leánynál a nép
főiskolák útján és végül 4. a gyülekezet igehirdetői 
révén a rendes vasárnapi istentiszteleteken és gyüleke
zeti bibliaórákon állandóan hangzó ébresztő-igehirde
tések folytán.

Amit a gyülekezet ezekben az evangélizációkban ka
pott, az nem volt azonnal látható és kézzelfogható. 
Vagyis az evangélizáció nem úgy jelentkezett a gyüle*- 
kezet életében, mint valami csodaszer, amely minden 
rosszat egyik napról a másikra jóvátett, a meglévő 
jót pedig kiteljesedésre vitte, hanem az eredmény Tas
sán, fokozatosan mutatkozott meg. Az első evangélizá- 
ciónak például, — amelynek látogatottsága pedig nagy 
volt, — alig-alig volt felmérhető eredménye, legfeljebb 
annyi, hogy 5—10 lélekkel több járt a már előbb is 
meglevő gyülekezeti bibliaórára. De most utólag egyre 
inkább kitűnik, hogy az akkor nem látható eredmények 
ellenére is, Isten Szentlelke az elvetett mag nyomán, 
a lelkekben, szem-nem-látta mélységekben akkor is dol
gozott, amikor arra nem számítottunk és idő múltával 
a szem számára is többé-kevésbbé láthatóvá tette az 
evangélizáció gyümölcseit. Nyilvánvalóan megtapasztal
tuk az igét: „ . . .  a mag pedig kihajt és felnő, ő maga 
sell tudja miképpen. Mert magától terem a föld először 
füvet, azután kalászt, azután teljes búzát a kalászban“ 
(Márk 4, 27—28).

Az evangélizációk gyümölcseképpen a gyülekezet 
mindenekelőtt nagy irányváltozáson ment keresztül: a 
hagyományos egyháziaskodás morális-liberális útja he
lyett a megújhodás útjára lépett. A szó igazi értelmé
ben vett Egyház: a kibívottak -gyülekezete akart lenni. 
Természetesen ez az irányváltozás sem egyszerre tör

tént, hanem fokozatosan, szinte nyomon kísérhető moz
zanatokkal.

A megújhodás felé az első lépés az volt, hogy az 
evangélizációkban hangzó igehirdetéseket mind többen 
tudták elfogadni Isten akaratának megfelelő igehirde
téseknek. Ezek az igehirdetések ugyanis újak voltak, 
mert nem voltak langymeleg erkölcsprédikációk, sem 
szép szónoklatok, sem hasznos tanácsadások az élet 
gondjaiba belefáradt emberek számára, sőt még csak 
nem is „elmélkedések“ voltak „mólyenszántó gondola
tokkal“, hanem az élő Isten evangéliumának tovább
adása, melyen keresztül a bűn és halál világában élő 
ember számára az Isten Krisztus által életet és üdvös
séget kínált. Az evangélizációkban hangzó igehirdeté
sek a szívekbe és vesékbe hatoltak, a bűn álmából fel
ráztak és szabadulást kínáltak. Egyre többen voltak, 
akik ezeket az „újfajta“ igehirdetéseket nem merték 
„túlzásnak“, „szektáskodásnak“ vagy éppen „rajongás
nak“ minősíteni, hanem rádöbbentek arra, hogy „ők 
ugyan másfajta vallásos nevelést kaptak“, de mindjob
ban látják, hogy a most hangzó igehirdetés az igehir
detés, melyben Isten ítél és kegyelmez, üdvösséget vagy 
kárhozatot ad.

A következő lépés, amely az irányváltozást siettette, 
az volt, hogy azok, akik a evangélizációban hangzó 
igehirdetéseket a tiszta evangélium hirdetésének fogad
ták el és életüket a hangzott ige mérlegére merték he
lyezni, a megmérettetés után egyre nágyobbfokú elé
gedetlenséget éreztek egyrészt önmaguk iránt, másrészt 
magával a gyülekezettel, annak irányával és „levegő
jével“ szemben. Ez az elégedetlenség az Isten színe 
elé került ember azon megvilágosodásából fakadt, hogy 
ő mindenestül fogva bűnös és egyebet, mint kárhozatot, 
nem érdemel. Azok az emberek, akik eddig csak „em
beri gyengeségeiket“ vagy „gyarlóságaikat“ voltak haj
landók elismerni, most bűnbánattal vallották: „Egyedül 
te ellened fékeztem és cselekedtem azt. ami gonosz a 
te szemeid előtt“ (Zsolt. 51, 6). Ez a felismerés azért 
volt nagy dolog, mert a gyülekezetnek sok, közismerten 
„jó“ tasrja vol, akik „jó“ templombajárók, „jó“ adako
zók, „jó“ presbiterek, „jó“ családapák és családanyák, 
sőt még „jó“ bibliaórára-járók is voltak. De azért is 
jelentős volt ez az elégedetlenségi érzés, amely a bűn
bánóiig fokozódott, mert maga a gyülekezet is ú. n. 
..jó gyülekezetvolt. ahol a lelkipásztori munka évtize
deken keresztül rendesen folyt, a szegényekkel mindig 
törődtök, sőt az evansrélizáeió előtti években több biblia
óra is rendszeresen működött. A gyülekezetnek a város 
felé is jó neve volt, nagy összeköttetésekkel rendelkező 
lelkészein, magas városi állásokat betöltő presbiterein, 
továbbá esyik-másik neves szerve által történt „ren
dezésein“ (amelyre az egész város társadalma felfigyelt) 
keresztül. Ennek a jó gyülekezetnek „jőtágjai“ az evan
gélizációk (sőt azt megelőző rendszeresen folyó' biblia
órák) következtében egyszercsak arra döbbentek rá, 
hogy amit ők eddig egyéni, családi és gyülekezeti vo
natkozásban hitéletnek neveztek, azt nagyobb részt in
kább csak langymeleg ,,vallásosság“ volt vagy még in
kább ú. n. „kultúrprotestdntizm usamelyben bennélő 
evangélikusokat valaki így jellemezte: „keveset hisztek, 
sokat protestáltok“. (Az igazság kedvéért, — mint már 
erre az előbbiekben is céloztam — meg kell említenem 
hogy már az evangélizációk előtt is voltak törekvések, 
amelyek a gyülekezet irányát igyekeztek megváltoz-
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tatni. Isten egy diakonissza-nővéren és a 30-as évek 
után magán a parochus-lelkészen keresztül sok áldást 
adott a gyülekezetnek. Áldott magvetésüknek áldott 
aratása van!) Az evangélizációk hatása, alatt sokan 
kezdték belátni azt, hogy Isten nem a „jó emberekben“ 
leli kedvét, hanem mind sürgetőbben azt követeli, amit 
Pál és Silás követelt a filippi börtönőrtől: „Higyj az 
Ür Jézus Krisztusban és idvezülsz mind te, mind a te 
házadnépe“ (Csel. 16, 31). Azt is kezdték többen látni, 
hogy az általuk eddig „jónak“ ismert gyülekezet tag
jait nem is az a bizonyosság köti össze: „Egy az Ür, 
egy a hit, egy a keresztség, egy az Isten“, — hanem 
legtöbbször a családból örökölt — hagyományok tiszte
lete. Rádöbbentek arra, hogy a gyülekezet nem élő 
hitközösség, aminek lennie kellene, hanem egy olyan 
„közösség“, amelyben a Szentlélek, Isten elhívásáról és 
vezetéséről, továbbá a keresztség kötelezéséről meg
feledkezve, a személyes hit nélküli „egyház-szeretet“, 
vagy egyébként pozitív hitnélküli „evangélikus öntudat“ 
állította egymás mellé a gyülekezeti tagokat. Ez a fel
ismerés sokakat bűnbánatra késztetett.

A harmadik lépés még előbbre vitte a megújho
dást. A gyülekezet azon tagjai, ugyanis, akik az evangé
lizációk és a templom szószékéről egyre erőteljesebben 
hangzó evangélium hallatára Isten előtt önmagukkal 
és a gyülekezettel szemben elégedetlenséget éreztek, az 
egyro égetőbb helyzetből kiutat ketestek. Az első pró
bálkozások nagyrészt abban nyilvánulták meg, hogy a 
„jó" gyülekezeti tagok „még jobbak" igyekeztek lenni. 
Az út, amelyre így ráléptek, ugyan keskenyedett, de 
iránya nem változott. Ügy is mondhatnám, hogy a be
teg fa ágait igyekeztek nyesegetni, hogy a fát meg
gyógyítsák, pedig a gyökerekben volt a hiba. A sok 
vak-vágányra-futott próbálkozás után belátták, hogy 
toldozással, foltozással és tatarozgatással nem lehet 
újjá lenni, pedig az Ige egyre inkább és egyre sürge
tőbben ezt követelte.

A nagy maguk-akarta próbálkozások után végre 
megtörtént többeknél a nagy megfordulás. Bekövetke
zett a nagy irányváltozás: elfordulás a bűntől és odn- 
fordvlás a szabadulást és új életet ajándékozó Krisztus
hoz. Egyre többen engedték, hogy Isten Szentlelke ne 
csak javítgassa életüket, hanem újjá is szülje, egész 
élotitányukat megváltoztassa és őket teljes szívükkel 
Istenhez térítse. Engedték és most is újra és újra azért 
könyörögnek, hogy a Szabadító Krisztus ópmberüket 
naponként megfojtsa és feltámassza új emberüket, ame- 
lvet fi teremt valóságos szent életre. Mind többen mond
ják már, eleinte halkan, bizonyalanul, de aztán mind 
bizonyosabban: „Élek pedig többé nem én, hanem él 
bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben 
élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett 
engem és önmagát, adta érettem“ (Gál. 2. 20). Mindig 
többen vannak, akik megtapasztalják: „Azért ha valaki 
Krisztusban van, új teremtés az. a régiek elmúltak, 
ímé újjá lett minden. Mindez pedig Istentől van. aki 
minket magával megbékéltetett“ (TT. Kor. 5, 17—18). 
A gyülekezetben pedig a gyülekezet tagjai egyre hatá
rozottabban és egyre boldogabban vallják, hogy nem 
azért vannak együtt, mert valami vallásosság vagy 
egyházszeretet hajtja őket, .hanem azért, mert: „Isten 
kiragadott, bennünket a sötétség hatalmából és áthelye
zett bennünket az ö szeretett Fiának országába“ (Kol. 
1, 13).
Az evangélizációk legnagyobb eredményei a Krisztus 
ban való életű iulások voltak. Az eddig széles úton járó 
egyesek és több esetben családok, keskeny úton járása. 
Közelebbről: az eddig hitetlenek hitben-járása, a „jó" 
keresztyének bűntudatra ébredése és megfordulása, a 
békességnélküli egyének és családok békessgre jutása, 
az ital rabjainak a Sátán karmaiból való megszabadu
lása, a paráznák megtisztulása, a házasságtörők új élet-

A HARMADIK
Valam it kérnek tőled.
M egtenni nem  kötelesség.
Mást mond a jog, 
m ást súg az ész.
Völami mégis azt k íván ja : Nézd, 
tedd meg, ha teheted!
M indig arra a harmadikra hallgass, 
mert az a szeretet.

Messzire mentél.
Fáradt vagy. Léptél vagy százat. 
Valakiért még egyet kellene,
De tested, véred lázad.
M ajd máskor! — nyugta t meg az ész. 
És a jyg  józanságra int.
De egy szelíd hang azt súgja megint: 
Tedd meg, ha teheted!
M indig arra a harmadikra hallgass, 
m ert az a szeretet.

Valakin segíthetnél.
Joga nincs hozzá. Nem  érdemli meg.
Tán összetörte a szíved.
A z  ész is azt súgja: Minek?
De K risztus nyomorog benne.
És a szelíd hang halkan újra kérlel: 
Tedd meg, ha teheted!
M indig arra a harmadikra hallgass, 
m ert az a szeretet.

Ó, ha a harm adik  
egyszer első lehetne, 
és diktálhatna, vonhatna, vihetne! 
Lehet, elégnél
hamar. Valóban esztelenség volna.
De a szíved békességről dalolna,
s m íg elveszítenéd,
bizony megtalálnád az életet!
B ízd rá magad arra a harm adikra! 
M ert az a szeretet.

T ű r m e z e i  E r z s é b e t  dt.

ben járása, áz istenkáromlók megtérése, a babonában 
tévelygő lelkek bálványaiktól való elszakadása, az össze
férhetetlenek szeretetrejutása, az anyagiasság hatalmá
ban sínylődő telkeknek a pénz hatalmából való kiszaba- 
dulásá, a szülök hitetlensége miatt eddig meg-nem-szü- 
Ictésre ítélt gyermekek megszületése, betegségeik alatt 
tddig lázadozók engedelmességre jutása, anyagi gon
dokkal küszködök Istenre hagyatkozása, gyászolók 
örömre jutása. Ezekiaz életújulások nem a mesék vilá
gába tartoznak, hanem a gyülekezetünk tagjainál látott 
és megtapasztalt valóság, a Szentlélek kézzel-fogható 
és szemmel is látható gyümölcsei.

Az evangélizáció minden más ajándéka a Szentlélek 
ereje által újjá lett életek velejárója és következménye.

K. Z.
(Folytatása a következő számban.)
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HÁROM NORVÉG KORONA
— Egy svéd középiskolás diákkonferenciáról. —

'Az autóbuszban még nagyon bizal
matlan voltam. Körülöttem vagy 50 
■diák, a gyönyörű havds szerpentine
ken, fehér fenyők, befagyott kis víz
esések jégfüggönyei között igyekez
tünk a konferencia színhelye felé. En 
valami mást vártam. Kicsit túl „fi
nom“ volt nekem az autóbusz és az 
egész. A diákok vidámak voltak és 
énekeltek. Vájjon van-e csak egy is 
közöttük, aki komoly vággyal jön 
oda? .Nehezen tudtam elképzelni. Any- 
nyit csalódtam már itt, annyiszor ta- 
pásztaltam már az evangélium áradó 
erőinek lefékezését. Vártam mégis, 
hogy talán majd itt, ezekkel az if jak
kal együtt mégis csak eljutunk az 
evangélium központi üzenetéhez. Tud
tam, hogy nagy dologról van szó, hi
szen egyetlen iskola 60 diákja lesz 
együtt drága pénzen, hogy igét hall
gasson. Vagy azért, hogy síeljen? Én 
inkább erre gyanakodtam, de csodá
latosképen álig jött valaki sível. Ak
kor még nem hittem el, hogy ez a 
pár darab sem fog használatba ke
rülni.

Megérkeztünk. Képekről ismertem 
már, aki várt bennünket. Gier tg Bo 
Szikár alakja hamarosan eltűnt a 
diákok között. Voltak, akik negyed
szer jönnek már ide. Személyesen is
meri őket, mdjdnem mind volt leg
alább egyszer a bibliakörében. Köny
vére gondoltam, és arra, hogy olvasá
sakor nem gondoltam arrd: egyszer 
együtt készülünk bibliakör vezetésre, 
együtt állunk az oltár előtt, s egy
másnak is osztjuk az úrvacsorát. Ke
gyelmes az 4sten. Nagyon kegyelmes 
és bőkezű, de vájjon megadja-e azt, 
amit annyira várnék a konferenciá
tól? Vájjon lesz-e csak egyetlen-egy 
is, aki megváltja bűneit és teljesség
gel elfogadja a bünbocsdnat evangé
liumát,? Hiszen ezért jöttünk, nem 
csak azért, hogy híres szónokot, elő
adót hallgassunk.

Fiatal norvég tanár az egyik elő
adó. ő kezdi a sort. Micsoda az em
ber? A felelete egyszerű: anyag, á 
mely nem ér többet 3 norvég koroná
nál. Az pedig nem is olyan sok. Mind
járt át is számítom. Körülbelül 10 fo
rint lehet. Válóban így van. Szava 
élesen fordul felénk: „Érted-e, hogy 
nem érsz többet 3 koronánál? Be 
nézzed, Isten szemében sokkal többet 
érsz mégis, Ő sokkal többet adott ér
ted, mint 3 koronát, a Fiát adta ér
ted. Te pedig talán még mindig azt 
hiszed hogy az érékedet koronában 
állapítják meg. Vigyázz, ne keressed 
a koronákat, mert úgy jársz, mint á 
mesebeli •gyermek, aki egyszer talált 
egy koronát. Attól kezdve mindig azt 
kereste. Mindenről elfelejtkezett. Évek

múlták el. Kereste és találta á koro
nákat, de egyszer fel szeretett volna 
nézni a napra — és képtelen volt fel
felé fordítani a fejét. Meghajolt a 
háta, megmerevedtek az izmok. Re
ménytelen lett az élet felfelé, csak 
lefelé mutatott minden lehetősége. 
Vigyázz a koronákra, e világra, hiá
ba gyűjtőd a forintokat, koronákat, 
nem érsz többet 3 koronánál, ha el 
nem fogadod azt a hatalmas váltság- 
árat, amit a te Mennyei Atyád kínál 
fel érted . . .“

A tekintetek befelé fordultak, de 
felfelé is. Giertz Bo két előadása a 
kegyességnek látszatáról (II. Tim. 
3, Oí) és a halottak feltámadásáról, a 
vasárnapi és vízkereszti igehirdetés, 
valamint a többi előadások is mind 
mutatták az utat, de mindezekből mé
gis hiányzott valami. Az ifjúság 
azonban mindig észrevette a hiányt.

Esténként kandalló előtt ültünk. 
Napközben a kitett „ládába“ gyűltek 
a kérdések. Ezek a kérdések pompá
san rámutattak az előadások hiá
nyaira. A véletlenül vagy óvatosság
ból kimaradt kérdésekre is meg kel
lett adni a feleletet. Ezek a kérdések 
nagyon komolyak voltak. „Az Isten 
megpróbáltatás által vezet magához 
előadóink szerint, — írja az egyik — 
én az ellenkezőjét tapasztaltam. Is
merek valakit, aki komoly keresztyén 
ember volt és úgy nevelte családját 
is. Súlyos beteg lett. Állapota remény
telen volt. Imádságok erejével gyó
gyult meg és ateista, hitetlen ember 
lett, most belőle. Évek óta, imádkozom 
érte, hiába. Pedig nagyon szeretem 
azt az embert — ő az édesapám.“ És 
a másik: „Lehet-e valaki keresztyén 
ember, aki nincsen megkeresztelve? 
Én nem vagyok.“ Harmadik: „Imád- 
kozhatom-e meghalt szeretteimért és 
barátaimért?“ Ismét másik: „Hogyan 
szerezhetem meg végre a bizonyossá
got, bűneim bocsánatáról?“ És így 
jöttek. d kérdések egymásután. Sok
szor kimondottan egy-egy bibliaköri 
vagy előadási kijelentésre hivatkoz
va. Válaszolni kellett. S akkor meg
szűnt a különbség. Közösen kerestük 
a válaszokat sokszor. De még így is 
máradt nyitott kérdése soknak.-

Egyik étkezés alatt a bűnbocsánat 
felőli bizonyosság névtelen kérdezőjét 
arra szólította fel az egyik vezető, 
hogy jelentkezen nála, ha nem volt 
kielégítő az előző esti felelet.

Pár óra múlva tudjuk, ki a kérde
ző. Vezető és fiatal diák együtt in
dulnak el a csendes havas tájba s 
megkezdődött a beszélgetés. Az idő 
melegebbre fordult egy kicsit és a tó 
jég. amelyen közlekedtünk, meglazult. 
Vezető és kis diák gondtalanul men

nek keresztül a tó jegén. A víz ugyan 
felbuggyant egy helyen, de ki félt 
volna? Hiszen az egész csupán — 3 
norvég korona, amit félteni lehet. Az 
országút havas csendjében folytatódik 
a beszélgetés. Kétkedés, bűnök, „jó- 
vátételi“ kísérletek kudarca tárul fel, 
bűnbocsánat utáni vágy hangzik, ma
gángyónásról beszélnek s a diák nem 
tudja, hova is kellene menni. Lehet 
azt itt is az országúton? Sötét volt, 
csak d hó fehérje, vastag takarója 
mutatta az út vonlát. Be az országút 
fényes templommá változott. A küsz
ködő diák felszabadult. Boldogan 
hallgatta a felszabadító szavakat. 
Isten munkálkodott. Valami megin
dult a konferencián.

Bibliakörök. Először hallgatás, csend, 
nincs aki imádkozzon, a vezetők alig 
tudják tovább vinni d fonalat. Az
után elnémulnak a vezetők s megin
dulnak a kérdések, a  harmadik nap 
már a délutáni szabadidőt is lesza
vazták, a második nap csak a délelőt
tit. A sétára alig megy valaki. Nem 
érünk rá. Fontos kérdések vannak. 
Beszélgetések indulnak. Éjszaka egy 
órakor kitévedek az udvarra. Bizo
nyára mi voltunk, akik a legtovább 
beszélgettünk? Nem, itt is, ott is vilá
gos az ablak. Diákrendetlenkedés, 
diákcsíny? Nem, szomjúság az ige 
után.

A kis falusi, vágy inkább tanyai 
templomnak nincsen villanyvilágítá
sa. Vízkereszt estéjén gyertyák szá
zai világítják mindig meg. Most is 
így volt. Az oltár előtt két nemzet 
fiai állnak. Kicsit törött, botladozó 
nyelven hangzik az úrvacsorái előké
szítő beszéd. De alig gondol valaki 
rája. Sokkal égetőbb a kérdés sok 
ifjú szivében. Mehetünk-e az úrvacso
rához? Van-e bűneinkre, amelyeket 
a bibliaköri igék olyan könyörtelenül 
feltártak, bocsánat? Befolyásolja-e az 
urv>acsorá,t az, hogy ki osztja? Mi lesz 
utána? Be lassan megnyugszanak a 
szivek. Az istentiszteleten híres ige
hirdető ajkáról ebben az országban 
még dlig-alig hallott hatalmas bizony- 
ságtevés hangzik az igazi világosság
ról. Amikor kiosztásra kerül az Űr 
teste és vére. Hékés, csendes arcok, 
hálakönnyektől ragyogó szemű ifjak 
és leányok, városi diákok hajtják meg 
térdüket a kegyelem, jegyeinek elfo
gadására, S amikor a lelkészek is ma
gukhoz vették már oi testté lett Igét, 
okkor hatalmasan, még soha nem hal
lott melegséggel és igazán hangzik az 
ősi liturgia gyülekezeti éneke: Halle
luja, Halleluja. ..

Morzsaszedés. Csendes, egyszerű sza
vak, de boldogok. Most látjuk meg. 
még jobban, mi minden volt. amit 
megoldásra vezetett az Űr. Bizonyos
ságra a kétkedőt bűneinek bocsánata 
felől, bátorítással küldte előre azt, 
aki azt hitte, hogy ő nem alkalmas a
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keresztyén útra való elindulásra, meg* 
mutatta az Isten kegyelmének nagy
ságát annak, aki rettegésben volt a 
meghaltak felől, és volt valaki, aki
nek ez a két szó lett az üzenet; ke
res ztelkedj meg!

Jézus Krisztus itt is munkálkodik. 
Fiatal szívek itt is megtérnek. A bűn
bocsánat is ugyanaz. Jézus Krisztus 
mindannyiunknak, magyaroknak és 
svédeknek is egyetlen szabadítója. Ha-

1947. novemberében a szuperinteu- 
dencia lelkéezértekezlete elhatározta, 
hogy az egész egyházkerületre ki
terjedő evaiigélizációs hadjáratba 
kezd. A munkaterület ezúttal a ro
mániai magyar evangélikusáig köz
pontja, a Brassó környéki csángó 
falvak felé hívta a munkásokat. A 
hadjárat első szakasza Hosszúfalu— 
Fürészinező népét érintette. — Négy- 
í'alunak ez a legtávolabbi gyüleke
zete anyagilag a legszegényebb és 
mezőgazdasági proletáriátusból áll. 
Sok ember vonzódik éppen ezért a 
közeli Brassó gyáraiba is s ennek 
tulajdonítható, hogy a kb. 1200 lel
ket kitevő gyülekezet templomláto
gatási statisztikája elég szomorú. Az 
evangélizáció február 1-én kezdő
dött és a megnyitó istentiszteleten, 
valamint az első összejövetelen alig 
voltak 150-en. Feltűnően ^kevés férfi 
jött el. — A hívogatás nem sokat 
használt, de akkor Isten gondosko
dott arról, hogy a népet egy, az is
kolaterem körül felmerült sérelem
mel egybeterelje s így már a máso
dik napon a létszám kétszeresére 
nőtt s hét végén már annyian vol
tak, hogy az iskolateremből át kel
lett menni a templomba. Az utolsó 
összejövetelt azonban már kissé ke
vesebben látogatták, mert egy es
küvő elvonta a lelkeket az elcsende- 
sedéstől. — Az evangélizáció ered
ményét nem lehet a résztvevőkkel 
mérni, mert a záróistentiszteleten 
úrvacsorát alig 70-en vettek és eny- 
nyien jöttek el az utóösszejövetelre 
is. A napközben végzett családláto
gatásokon kiderült, hogy a csángó 
népet nagyon erősen befolyásolta az 
a tény, hogy évszázadokon keresztül 
a szász evangélikusokhoz tartozott 
szervezetileg g épp úgy, mint an
nak, nekik sincs hagyományos ke
gyességük, amiben Isten nagyon sok
szor átmenti az evangéliumot. Erős 
az orthodox (babonás) hatás is. A 
talaj olyan kemény, hogy emberileg 
lehetetlen vállalkozásnak látszik az 
ugar feltörése.

Ugyanez áll nagyjából Tatrangra 
is (febr. 9—15), bár itt aránylag 
jobb volt a látogatottság, amit azzal 
is lehet magyarázni, hogy a hívek

zafelé az úton még hangzottak az éne
kek. Ismerős kedves énekek, az ott
hon finnből fordítva ismert dán, nor
vég, svéd, meg finnből svédre fordí
tott énekek• amelyek kísértek mindig 
ezeken az áldott napokon.

Az egyszerű ifjú, a küszködő diák 
megváltást lelő emberré vált s ennek 
az értékét már hiába kísérelnénk meg 
megállapítani norvég koronában . . .

L. B.

közül sokkal kevesebben járnak 
Brassóba dolgozni. Az 1600 lelkes 
gyülekezetből az első alkalommal 
345-en jöttek el, s másodszor már 
580-an, úgyhogy a templomba kellett 
menni, ahol a harmadik nap 600-on 
felül voltunk. A hét végére itt is 
egy közbejött esküvő apasztotta el 
a létszámot. Zavaró körülmény volt, 
hogy az evangelizátornak •— közbe
jött családi betegségek miatt az 
utolsó előadást után el kellett utazni 
s így a befejező úrvacsoraosztáson 
a lelkész egyedül szolgált. Az utó
összejövetelen itt kb. 120—130-an- vol
tak. Mindkét helyen, de különösen 
Fürészmezőn feltűnő volt az ifjúság 
tartózkodása. Sokat kell könyörögni 
azért, hogy ezen az ősi evangélikus 
földön Isten ébressze fel a szunnya
dókat! Imádkozzatok azért, hogy ko
moly utómunka után Isten tegye le
hetővé, hogy újabb evangélizációk 
készíthessék az Urnák útját!

Deák Ödön.

KASSÁI HÍREK
örömmel jelenthetem d következő

ket:
1. A biliaiskola második füzetét is 

befejeztük. Az első füzetnek feleleteit 
megkaptuk a bírálattal együtt. Már 
ki is kézbesítettem. Az érdeklődés 
csak a felnőtt csoportban csökkent. 
De lehet, hogy ez csak a téli hide
gebb idő következménye. A második 
füzetre is a feleleteket mind á három 
csoport részéről remélem rövidesen 
liüldhettem. Jó, hogy nem gyors egy
másutánban jönnek a füzetek, mert 
különben nem győznők. Minden lec
kére, külön órát kell szánni. Igen 
tartalmasak és tanulságosak a lec
kék!

2. Három esztendő után megtartot
tuk az első gyülekezeti evángélizá- 
ciónkat is. Ide mellékelem a műso
rát. Az 1947. évi láthatatlan evangé
lizáció alapján történt. Az előadáso
kat én tartottam, azonban előzőleg 
mindig bibliakörök voltak, ahol a 
mélyre evezhettünk. Itteni sivár férfi
viszonyaink ellenére is a férfi-biblia
körnek 10 tagja volt. A bibliakörökön 
(öt csoportban) naponta mintegy

hetvenen voltunk. Az evangélizációs 
előadásokon százan. Nagy segítséget 
jelentett az evangélizáció ban a kö
zösségünk, élén Szent-Istvány Marga 
testvérrel és a háttérben a Beth'esda 
imádsághdrcosával, Schürger Grété- 
vel. Vasárnap, február 8-án a morzsa
szedést Szent-Istvány Marga vezette. 
Több elindulás történt, különösen a 
20 éven felüli leányok és fiatal asz- 
szonyok között.

3. Szent-Istvány Marga szombaton 
utázik Pozsonyba egyhónapos evan- 
gélizációra. Kérjük munkájáért a Ti 
imádságotokat is!

4. A nagyheti elcsendesedésre az
idei láthatatlan evangélizációiokat 
szeretném felhasználón. Ezt is imád
ságtokba ajánlom. M. G.

FOLYAMATBAN LEVŐ ÉS 
KÉSZÜLŐ EVANGÉLIZÁCIÓK:

Március 7—14. Aszód, Zászkaliczky 
Pál.

Március 7—14. Budapest—Damjanich- 
utca (betértek), Csepregi Béla. 

Március 15—21. Magyarbáuhegyes, 
Józsa Márton.

Március 15—21. Újpest, Csepregi 
Béla.

Március 17—22. Vác, Balikó Zoltán. 
Március 15—17. Főt, Evangélikus 

népfoiskolások konferenciája. 
Március 29—április 4, Cegléd, Túró- 

czy Zoltán.
A BUDAPESTI

NAGY EVANGÉLIZÁCIÓ RENDJE: 
Március 15—április 3. utcaniisszió. 
Március 28—április 4. közös előké

szítő imahét a Szabadság-téri ref. 
templomban.

Április 4—11. Gyülekezeti evangéli
záció 20 budapesti, ill. pestkörnyéki 
templomban.
Evangélikus templomok: Kelen
föld, Óbuda, Deák-tér, Fasor, An
gyalföld, Kispest.

Április 11—18. Közös nagy evangéli
záció.

Április 19—24. Hálaadó imahét gyü
lekezetenként.
Felhívjuk az imaközösségeinket és 

az evangélizáció barátait, hogy fo
kozott hűséggel hordozzuk naponként 
könyörgéseinkben az ébresztő ige
szolgálatokat. Könyörögjünk a bu
dapesti evangélizáció külső körülmé
nyeinek és belső lelki feltételeinek 
a biztosításáért. Hordozzuk imádsá
gainkban az utcamissziót, az evan
gélizáció igehirdetőit és minden 
munkását. Még mindig nem dőlt el 
a közös nagy evangélizáció helye és 
szolgálattevőinek a személye. Kér
jük Istent, hogy adjon ezekben a 
kérdésekben is világosságot, és hogy 
akiken a döntés múlik, tudjanak en
gedni Isten útmutatásának.

Erdélyi evangélizációk
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B E S Z Á M O L Ó

SZÁKON (.Komárom m.) 
február 4—11-ig volt az első evangé- 
lizació. A gyülekezet léiekszama 
hely Den 350. Kőben a szinmagyar 
gyülekezetben szomjazó leikekre és 
nagy megbecsülésre talált az Isten 
igéje. A tágas templom 8 napon at 
telve volt. Bár nehézségek és akadá
lyok sem hiányoztak (.villanyrövid- 
zárlat, szakadó eső, farsangi színda
rab és mulatság), Krisztus szeretető 
és a Szentlélek nyilvánvaló jelenléte 
oly nagy erővel nyilvánult meg, 
bogy minden akadály kevésnek bizo
nyult arra, hogy az Ür munkáját 
feltartóztassa. Sokan jártak át a kö
zeli Szendről. Reformátusok és r. ka
tolikusok látogatták csoportosan a 
főösszejöveteieket. A résztvevők szá
ma a íőösszejöveteleken túlhaladta a 
300-at. A csoportösszejövetelek láto
gatottsága is kielégítő volt. Asszo
nyok 60—70, leányok 31—17—23, pres
biterek 18, legények 30, férfiak 25 fő
nyi létszámmal vettek részt a külön 
összejöveteleken. A naponkénti ima
órán a létszám 15—30 között válta
kozott. Utóösszejövetelekre nyomaté
kos kérésre csak azok jöttek, akik 
Krisztus mellett döntöttek és életü
ket az Úrnak kívánták átadái. Har
minchármán jegyezték fel nevüket a 
kibocsátott ívre. Az úrvacsorázók 
száma túlhaladta a 200-at. Osendes 
beszélgetésen 15-en vettek részt. Az 
imaórákon hálaadó és esedező imád
ságban szólaltak fel többen. Az of- 
fertórium összege 201.28 Ft-ra rúgott 
A vasárnapi iskolás gyermekek ré
szére naponta volt különösszejövetel. 
Az a tüntető cokonszenv, amellyel 
Szák evangélikus népe a legkomo
lyabb evangéliumot: a megtérés
evangéliumát fogadta, még a mos
tani igeéhség idején is kimagasló. 
Okait következőkben látjuk: 1. A 
gyülekezetben évtizedeken át hűsé
ges lelkipásztori munka folyt. 2. A 
gondterhes napok súlya alkalmassá 
tette a lelkeket az evangélium be

fogadására. Az evangélizációs szolgá
latot Harmati Béla végezte. Hűséges 
és önfeláldozó segítséget jelentett 
számára Weber Juliánná diakonissza- 
testvér szolgálata.

MERSEVATON
a nemesdömölki ekklézsia filiájában 
Smidéliusz Ernő és Bartos Piroska 
tartottak evangélizációt. A 150 lel
kes gyülekezetben az evangélizáció 
szolgálattevői minden családot meg
látogattak és hívogattak. Olyan ered
ménnyel, hogy • majdnem mindenki 
megfordult az evangélizáción. A 
résztvevők száma a környékbeliek
kel és másvallásúakkal együtt meg 
is haladta a gyülekezet lélekszámút." 
Különösen Külsővatról és Célldö- 
mölkről jöttek sokan. Nyilvánvaló 
áldás kísérte az igehirdetést.

KEMENESHÖGYÉSZEN 
február 15—22-ig tartott evangélizá
ciót Kovács Géza és Bartos Piroska 
d. nővér. Az evangélizáció nagy tö
megeket mozgatott meg. Igen népe
sek voltak a leány- és asszonyössze
jövetelek. Különösen nagy örömmel 
láttuk az ifjúság megmozdulását, 
számbelileg és lelkileg is. Alkalom- 
ról-alkalomra növekedett a férfiak 
számára tartott összejövetel létszá
ma is. Nagy próba volt a keményre 
fordult téli és zivataros idő. Na
gyobb fűthető helyiségünk nem volt. 
A huzatos, hideg templom ennek el
lenére estéről-estére zsúfolásig meg
telt. Legkevesebben voltak hétfőn. 
Ettől kezdve szombatig fokozatosan 
nőtt a résztvevők száma. Az utolsó 
napokban már 600-an voltunk. So
kan jártak át a szomszédos Magyar- 
genosről. Sokan voltak helybeli és 
6zomszédbeli katholikusok is. Ma- 
gyargencsen este a községi kultúr
teremben kellett tartani az összejö
vetelt. Ez is zsúfolásig megtelt. 
Több, mint 500-an voltak itt is, kö
zöttük sokan katholikusok és hőgyé- 
sziek is. Igen nagy örömmel töltötte 
el lelkünket az Ige utáni szomjúság 
látása és az Ige befogadásának örö
me. Utolsó utóösszejövetelünkön is

olyan nagy számban maradtak visz- 
sza, hogy vissza kellett menni a 
templomba. — Közös imádságunkat 
megzavarta a hideg, úgyhogy ha
mar abba kellett hagyni. Úrvacsorát 
234-en vettek. — Igen nagy volt az 
érdeklődés az iratterjesztés iránt. 
Nagy szomorúságunkra éppen bib
liával nem tudtunk szolgálni, mert 
nem kaptunk, ami pedig volt, csak 
elenyésző csekélység a nagy keres
lethez képest.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN
február 22—29-ig volt evangélizáció. 
Az < evangélikus evangélizációval 
egyidőben a hatalmas református 
gyülekezet minden templomában is 
volt evangélizáció s a párhuzamo
san folyó evangélizációk végén, feb
ruár 29-én közös evangélizáció-záró- 
iinnepély volt a hatalmas, zsúfolásig 
megtelt református újtemplomban. 
A helyi gyülekezeten kívül Szegett
ről, Makóról, Orosházáról voltak 
résztvevők, sőt egy résztvevő Nyír
egyházáról is volt. A részvétel ele
inte növekvő, később kisebb hullám
zással állandónak mondható volt. A 
templom megtelt. A szolgálatokat 
Túróczy Zoltán végezte. A gyüleke
zetben igen eleven az ifjúsági mun
ka s a férfiaknak a részvétele is az 
országos átlaghoz képest örvendete
sen nagy. Az evangélizáció után 
március 4—10-ig ifjúsági téli tábor 
volt a gyülekezetben, amely az egész 
gyülekezetnek is szolgált.

GYOMÁN

február 22-től 28-ig volt evangélizá
ció. Az evangélizációs szolgálatot 
Solymár János nyíregyházi lelkész 
végezte. A résztvevők száma 170—250 
személy között mozgott, de napról- 
napra estéről-estére emelkedett. Leg
többen a befejező előadáson vettek 
részt, 250-en. Csoportösszejövetelek 
voltak férfiak, külön a presbiterek, 
asszonyok és leányok részére. Az 
evangélizációs előadás előtt mindig 
imaóra volt. Úrvacsorával ólt 117 lé
lek.
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Ha Krisztus fel
A húsvéti üres sír ad értelmet egész kérész* 

tyénségünknek. Húsvét nélkül minden megüre
sedik. Ezért mondja Pál apostol az első korin- 
thusi levélben: ha pedig Krisztus fel nem tá
madott — minden hiábavaló (I. Kor. 15:14).

H i á b a v  a l ó  a 
p r é d i k á l ó s .  A hit 
hallásból, a hallás pré- 
dikálás útján van. Ha 
nincsen feltámadás, az 
ige prédikálása a vi
lág legnagyobb eszte- 
lensége: öncsalás és 
világámítás. Évezre
des komédia, amelybe 
ön- és világcsaló em
berek belekergették 
ezt a világot. Krisz
tus azonban él, ural
kodik, övéin keresz
tül diadalra juttatja 
uralmát e földön. De 
csak akkor, ha legyő
zi az én szívemet!
Krisztus uralma nem 
a világból indul el és 
érkezik el az én szí
vemhez, hanem az én 
szívemben születik 
meg először és rajtam 
keresztül halad a v i
lág felé. Kell a pré- 
dikálás, mert Krisztus él! Ha pedig nem . . .? Ha 
csak halott Krisztusunk van, bukott hős halott 
emlékének erőltetett ébrentartása az igehirdetés.

H i á b a v a l ó  a k e g y e l e m  i s .  Ha pedig 
a kegyelem, a bűnbocsánat hiábavaló, akkor 
én még bűneimben vagyok. Nincs megoldás. 
Szánalmas vergődés az emberi élet, amelynek 
egyetlen törvénye lehet csupán: az erőszak. Ha

nem támadott...
a kegyelem hiábavaló és a bűnből nincsen sza
badulás, akkor ott ülhetek a golgotái kereszt 
alatt és sírhatok a szent asszonyokkal együtt, 
de a könnyem is hiába csordul. Bűnben fogan- 
tattam, bűnben melengetett ölén anyám (Zsolt.

51, 7), bűnben élek és 
bűnben halok meg. 
Ha Krisztus fel nem 
támadott, csak bűn 
van és vele a kérlel
hetetlen és elkerülhe
tetlen kárhozat.

H i á b a v a l ó  a 
h i t  is.  Évszázadok 
keresztyén tábora 
nem más, mint hiszé
keny, félrevezetett 
emberek megcsalt tö
mege. Kiben hiszünk? 
Olyan Istenben, aki 
nem tartja meg ígé
retét, akinek nincsen 
hatalma bűnön, halá
lon?! Olyan világban 
élünk, amelynek ura 
a Sátán és csak az 
történik, amit ő akar? 
Olyan Krisztusban 
hiszünk, aki fantasz
ták bolondságával 
ment a keresztre sem
miért?! A benne való 

hit pedig lelkileg terhelt és titokkeresésben fá
radhatatlan emberlelkek esztelen rajongása csu
pán?! Ha Krisztus fel nem támadott, ha ő nem 
élő valóság, akkor hitem karjaival vakon tapo- 
gatódzom anélkül, hogy sötétbezuhanásomban 
erős mentőkötelet találnék.

H i á b a v a l ó  a n a g y p é n t e k  k e r e s z t 
je . Görögnek bolondság, zsidónak botrány (I*

Húsvéti hangok
Apró gyerekek örülnek köröttem .
A  szájuk csacsog, a szem ük nevet.
E gy hatalmas kéz letörölt egünkről 
ma éjjel m inden ködlő felleget.

A z erdő alja sok virágszemével 
a véghetetlen kéket kémleli, 
és ezer hang csicsergi a magasba, 
amivel a kis madárszív teli.

Éneklek én is. Rólad, húsvét reggel. 
E g yü tt ujjongok a gyereksereggel.
K is virágokkal égre kacagok.

Hangja vagyok madarak himnuszának. 
Bús emberek, m iért a gond, a bánatf 
Ti nem tudjátok, hogy feltám adott?!

T ú r  m e z e i  E r z s é b e t  dt.
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Kor. 1, 23) a kereszt. A feltámadás fénye ad 
értelmet a keresztnek is, mert egyébként a ke
reszt minden igazság temetője, ahonnét út nem 
vezet tovább. Ha Krisztus nem támadott fel, 
akkor nincs váltság, nincs üdvösség, csupán 
megindító vértanúság, ami azonban senkin nem 
segít.

D e  K r i s z t u s  f e l t á m a d o t t .  Fegyve
res őrök riadtan menekültek a szemet vakító 
angyaljelenéstől. Halottkereső asszonyok üre
sen találták a sírt és élőként jött velük szembe 
a szeretett Mester Arimáthiai József kertjében. 
Megrettent, reményüket vesztett tanítványok,

öt sebét tapogatva kezdtek emlékezni mindarra, 
amit előre megmondott és aminek be kellett tel
jesednie, hogy hittel mondhassák el előtte: Én 
Uram és én Istenem!

K r i s z t u s  él !  Azóta is. Ezer és ezer hí
vő találkozik vele naponként imádságban. Hall
ja szavát a prédikációban. Éli át a bűntől való 
szabadulást a bűnbocsánatban. Harcolja a hit 
harcát Ura áldó keze alatt és jut győzelemről 
győzelemre az ő erejével.

Krisztus feltámadott és mindenek feltámad
nak: akik hittek benne e világon, örök életre, 
mások örök kárhozatra.

SZERETETSZOLGÁLAT
A beteglátogatás szolgálata nem indulhat ki em

beri felbuzdulásból, de nem is táplálkozhat ebből a for
rásból. Mint Isten országában folyó minden más egész
séges munka, a felülről való ajándékozás kérdése első
sorban, úgy ez is. Isten az, aki a különböző lelki aján
dékokat adja. És igazán áldott munka ott folyik, ahol 
ezt tudják, és e szerint állanak be egy-egy barázdába, 
vagy a szerint engedik át a helyet azoknak itt, vagy 
amott, amint nyilvánvalóvá lesz bennük Isten valamely 
különleges lelki ajándéka.

De ha érzed, testvérem, a betegek szolgálatával kap
csolatos cikkek nyomán, hogy az Úr küld téged ilyen 
szolgálatra, akkor ne sokat vizsgáld magadat: van-e, 
vagy pedig nincsen charizmád, lelki ajándékod, hanem 
menj. Ha küld az Űr, már akkor az ajándékkal is fel
szerel. Én is szolgálat közben tudtam meg — a magam 
legnagyobb csodálkozására —, hogy az Úr ilyen nyava
lyás embert is, mint magam vagyok, felhasznál ebben 
a szolgálatban.

A másik dolog, melyre figyelnünk kell, az, hogy a 
betegek között való munka is igényli a hívők, a hasonló 
lelki ajándékok birtokában levők imádkozó és munka
társi közösségét. Isten, ebben a jelenvaló világban leg
inkább a közös hiten levők gyülekezetén keresztül mun
kálkodik. Azután a szolgálat nehéz volta, a feladat 
nagysága s a Sátán hatalma, mely erőnket meghalad
ja, kiált azok közössége után, akik egy akaraton van
nak. Gondoljuk meg: a gutaütöttet négyen hozták Jé
zushoz. Lehet, hogy többen látták ezt a beteget, de né
gyen voltak azok, akik egy hiten voltak a beteg felől. 
Négyen voltak azok, akik arra a közös elhatározásra 
jutottak, hogy egy időben otthagyják minden munká
jukat és társulnak egymással a beteg érdekében a be
teg vitelére. Négyen voltak, akik nekiláttak az akadály 
elhárításának és megbontották a tetőt. — Ügy kel
lett lenni,, hogy ezek már külömkülön megismerték Jé
zusban a betegségtől és bűnöktől szabadító Megváltót. 
Először talán külön is gondoltak arra, hogy ezt a sze
rencsétlen beteget Jézus itneg tudná gyógyítani. De ezt 
a hitüket és gondolatukat Isten összehangolta és ők kö
zösen megragadták és egyesült erővel vitték Krisztus
hoz. És jól hittek: a beteg bűnétől és gutaütötts'égé- 
től is megszabadult, De gondolhatunk arra is, hogy mi
ként végzett Mózes, Áron és Húr közös imádkozó szol
gálatot a harcoló Izráel mögött és gondolhatunk arra 
a ígéretre is, amit Isten Jakab apostol levelében adott, 
éppen a beteggondozás szolgálatában lévők közössége 
számára, amikor így szólt: „beteg-e valaki közietek?
hívja magához a gyülekezet véneit és imádkozzanak 
felette, megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében és a hit
ből való imádság megtartja a beteget, és az Úr fel

segíti öt. És ha bűnt követett is el, megbocsáttatik ne
ki . . Jakab 5: 14.

Nincs közösségedf Igazán egyedül vagy hívő? Ez 
alig hihető. De ha így volna, akkor kérd hittel az Istent 
és meglátod, nem leszel sokáig egyedül.

Beteglátogató munkádra mindenféleképpen közös
ségből indulj, mert ez a feladat oly nagy és oly nehéz 
és annyira lelki természetű, hogy nem nélkülözheti 
semmiféleképpen az érted és szolgálatodért imádkozok 
közösségét. Arra vonatkozólag nem állítanék fel sza
bályt, hogy egyedül vagy pedig kettesben járjál a szol
gálóinak ezen az útján. Akár egyedül, akár kettesben, 
mindig jó a hasonló munkát végzők lelkiközösségébe 
visszatérni, hogy ott egymás hitén és tapasztalatain ké
részül új erőt nyerjünk a további nehéz munkára. Arra 
núgyon vigyázzunk, hogy az ilyen munkatársi megbe
szélésen mit és hogyan mondjunk el egymásnak a szer
zett tapasztalatokból, mert amit láttunk vagy hallot
tunk, az nagyon sokszor tartozik a magángyónás terü
letére. Lesznek olyan dolgok, amiket semmiképpen, 
soha el nem mondhatunk senkinek, mert azokat valaki 
— ha rajtunk keresztül is — de az élő Istennek mon
dotta el és ez a dolog az Istené, de semmiképpen sem 
a mienk, vagy hittestvéreinkké. Hírt hordozó, pletyka
természetű ember térjen meg előbb ebből a bűnéből, 
mert különben Isten haragját vonja a fejére ezen a 
szolgálaton keresztül.

Isten népe 1) a szeretetszolgálat, és 2) az igeszolgá
lat parancsát kapta, amikor Istené lett.

A továbbiakban erről a kettőről beszélgessünk.
Szeretetszolgálatra mindenütt van alkalom, ahol 

éhezők, ruhátlanok, árvák, foglyok és betegek vannak. 
És hogy az Úr miként veszi figyelembe a közöttünk 
való szolgálatot, ahoz igazán elegendő elolvasni Máté 
evangéliumának 25. részéből 31. verstől a 46. versig ter
jedő részt. Olvasd el te. is. Itt most csak annyit írjunk 
le Jézus szavaiból: „bizony bizony mondom néktek,
amennyiben megcselekedtétek eggyel az én legkisebb 
atyámfiai közül, velem cselekedtétek meg“.

A szeretetszolgálatot, az ápolást, a gondviselést 
olyan helyen, ahol kórházak vannak, az orvosok és az 
ápolók végzik el. Azonban itt is van alkalom szeretet
szolgálatra a hitből szolgáim akarók számára, különö
sen akkor, ha a betegnek a kórház helyén hozzátarto
zója, rokona nem lakik, vagy pedig egészen magános 
ember.

Lényegesen tágabb terület nyílik a szeretetszolgáx 
latra olyan helyen, ahol kórház nincs, de vannak olyan 
szerencsétlen szegény betegek, akik semilyen biztosító 
intézet kötelékébe nem tartoznak (OTI, MABI) és így 
kórházba igen nehezen juthatnak el. Ezek faluhelyem
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sokszor a legnyomorultabb állapotban, hajlék, ruházat, 
kenyér és orvosság nélkül várják a földi szenvedéstől 
megváltó halált.

Alig van falu, amelyiknek valamilyen koldusa ne 
lenne. Mi van ezzel, . ha megbetegszik? Vane- lakása? 
Van-e valaki, aki tisztába teszi őt magát, rendbé hozza 
ruháját és eledelt ad néki? Itt azután van alkalom á 
szeretetszolgálatra! Nézzünk csak utána belátható kör
nyékünkön, nem vár-e már valaki régóta hiába éppen 
a megtért szivű emberek szeretetszolgálatára? Ha töb
ben vagyunk úgynevezett hívők, hát akkor miért nem 
fogunk össze, hogy az ilyen emberek között annál na
gyobb alapossággal végezzük el az Úrtól kapott paran
csot: a szeretetszolgálatot.

Máshova is szólít minket a szükség: olyan szegény 
sokgyermekes családokhoz is, ahol még betegség híjá
ban is sok alkalmunk nyílik a szeretetszolgálatra. Nem 
tudnánk valamely szegény hadiözvegynek, vagy más
nak a gyermekét magunkhoz venni egy kis felügye
letre, nevelésre a hétnek egü két napján reggeltől estig, 
hogy édesanyja nyugodtan elmehessen a munkába? Azt 
a gondolatot pedig, hogy nem méltó rá, mert ilyen meg 
amolyan, űzzük el magunktól jó messzire, mert éppen 
ezért kétszeresen kell felelősséget viselnünk majd az 
Isten színe előtt. Hol lennék én és hol lennél te, ha az 
Isten csak annyira szeretett volna, ahogyan megérde
melnénk?

Helybentopogó, előre sehogy sem haladó lett a mi 
keresztyén életünk? Hát vájjon nem azért-e, mert az 
ilyen kínálkozó szeretetszolgálati alkalmat eddig nem 
vettük észre? Vájjon nem azért soványodik egyre vé
konyabbra keresztyén életütik, mert az észrevett alkal
makat is elkerültük, úgy, mint némely kegyesek kerül
ték el a jerikói országúton fekvő félholt sebesültet? Hát 
persze, hogy kátyúba jutnak egyesek, meg közösségek, 
ha csak bibliaórára járnak, meg imaórára, de a szol
gálat sokféle alkalmát szorosra csukott szemmel nem 
veszik észre.

Ha a szeretetszolgálatot Krisztusra nézvést végez
zük, akkor az szinte észrevétlenül igeszolgálattá is lesz. 
Ha csak némák és süketek nem vagyunk, akkor á sze
retetszolgálatot nem is lehet végezni beszéd, beszélge
tés nélkül. Éppen szolgálat közben nyílik alkalom bi
zonyságtételre. És nem is nekünk kell kezdenünk á be
szélgetést. Elkezdi azt elöbb-utóbb maga, aki körül ke
resztyén szívvel forgolódunk.

Igeszolgálatra azután igazán bőséges alkalom nyí
lik, ott. ahol kórház van a városban, de nyílik ott is, 
ahol kórház egyáltalában nincs; a keresztyén ottho
nokban. Igével és imádsággal minden betegnél szolgál
hatunk.

Hogyan szolgáljunk ezzel?
Kezdjük a legnehezebbjén.
Lesz olyan beteg is, aki nyíltan megmondja, hogy 

neki Isten beszédjére és imádságra szüksége nincs.. 
Vagy pedig a családban szegül ellene valaki igen he
vesen az ilyen szolgálatnak. Mit cselekedjünk itt? 
Szórjunk azonnal kis és nagy átkot, vagy pedig verjük 
le a küszöbön kívül lábaink porát? Azt gondolom, hogy 
talán mégse ilyen hirtelen. Az tagadhatatlan, hogy né
mely visszautasításra épp úgy erőt vesz rajtunk az in
dulat, mint azokon a tanítványokon, ama falu előtt, 
mely nem akarta Mesterüket befogadni és tüzet akar
tak kérni az égből, hogy égesse fel a semmirekelöket. 
A szeretet talán jó kulcs lesz a megkeményedett szívek 
felé.

Hadd mondjak el ezzel kapcsolatban egy esetet, 
mely egy betegemmel történt.

Itt a fővárosban, az egyik kórházamban, már rég
óta feküdt egy evangélikus vallású férfibeteg. Neve

azonban nem jutott be betegeim névsorába. Amikor 
ugyanis betegeim nevét a naplóból kiírtam, a szóban- 
forgó betegnek a nevét valamimódon átugorta a sze
mem. Egy alkalommal azután a református lelkész, aki 
abban a kórházban a református atyánkfiainak lelki
gondozója volt, azt mondja nékem:

Találkoztál ebben és ebben a kórteremben egy ilyen 
nevű betegeddel?

Nem. Nincs is kiírva betegeim között.
Pedig ott fekszik, jó volna, ha egyszer meglátogat

nád. De vigyázz! Rettenetes egy ember. Fél attól már 
mindenki, az ápoló apácáktól kezdve az orvosokig.

Én azonnal bementem hozzá. Amikor megmondtam, 
hogy ki vagyok, keményen és határozottan visszatita- 
sította egyházam szolgálatát. De a szívem akkor olyan 
nagyon telve volt szeretettel, hogy én erőlködés nél
kül mégis ott maradtam betegágya mellett. Mint em
bernek a látogatását elfogadta, csak mint evangélikus 
pappal nem akart velem beszélni, nehogy megtérítsem. 
Hát ott maradtam, mint ember. A szivemből kiáradó 
szeretetre betegem közlékennyé lett. Elmondotta éle
tét. Körülbelül ezelőtt 10 esztendővel börtönbe juttat
ták. Ott mérhetetlenül sokat szenvedett. Betegségét is 
ott szerezte. — Jó félóra hosszáig beszélgettem vele. — 
Beszélgetés végén megkérdeztem, elfogadna-e tőlem egy 
olyan kis könyvjelzőt, amelyet a betegeim számára osz
togatni szoktam. Azt mondotta: örömmel. Hát adtam 
neki egyet válogatás nélkül a sok közül. Amikor már 
búcsúztam tőle, azt mondta: Ha máskor is jár erre,
szívesen látom, ha meglátogat. Én természetesen éltem 
az alkalommal.

Második találkozásunk alkalmával már a családi 
körülményeiről beszélt. Sok szerető szóval emlékezett 
12—13 éves fiáról. De beszélt gyógyíthatatlannak lát
szó betegségéről is. Azt mondotta: Nem hiszem, hogy
meggyógyulok és az öngyilkosság gondolata fordul meg 
bennem. Mivel én bibliával akkor még nem hozakod
hattam elő, elmondottam neki Váradi Antal: Utolsó 
sor“ c. költeményének a tartalmát, arról a bizonyos apá
ról. aki munkanélküli volt és munkát nem. találván, 
szívében az öngyilkosság gondolata vert tanyát. Későn 
este. jött aznap is haza, eredmény nélkül. Munka sehol. 
Kicsi családja már nyugovóra tért . . . Iskolás kisfiá
nak irkája azonban még ott feküdt nyitottan az asz
talon, a hunyó lámpa fényénél. Tollat vett kezébe, hogy 
beleírja a búcsúzás nehéz igéjét ebbe a füzetbe, mely
ben ilyen rettenetes szavak még soha nem kerültek. 
Amint fölébe hajolt kisfia irkájának, ott olvasta azt a 
kicsi versikét, melyet fiacskája az imént elalvás előtt 
vetett papírra: „Én Istenkém, reménységem, jó apámat 
tartsd meg nékem.“ A zordon arcú ember összerezdült. 
Szivét új reménység töltötte el és új hittel indult el ki
csi családjáért a mindennapi kenyér után. — De az én 
öngyilkosságot szívében forgató betegem szemébe is 
könny szökött. —• És egy legközelebbi alkalommal már 
azt kérdezhettem tőle, nem szeretne úrvacsorát venni? 
Most Még nem — hangzott a válasz. De majd egyszer, 
ha fölenged még itt belül sok minden.

Jó kulcs a szeretet megkeményedett szívek felé.
Legközelebb még folytatom.

G á l á t  G y ö r g y .

Készülő evangélizációk:
Április 4-től 11-ig: Budapesti nagy evangélizáció. 
Március 29—április 4. Cegléd (Túróczy Zoltán). 
Április 25—május 1. Pécs (Túróczy Zoltán).
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KRISZTUS GYALÁZATA
„Menjünk ki tehát Őhozzá a tábo

ron kívül, az ő gyalázatát hordozván“ 
(Zsid. 13:13).

Nem volt valam i válogatott összetételű az 
a tömeg, amelyik nagypéntek reggelén követte 
Jézust a Golgotára. A főpapok, vének és főem
berek hazamentek pihenni a fárasztó éjszakai 
ülésezés után. Később kimentek ők is a  Golgo
tára, hogy megnézzék, m egtörtént-e minden íté
letük szerint, és hogy elmondják utolsó ká
romló szavaikat is — búcsúzóul.

Jézus utolsQ földi ú tja  a megaláztatások 
vesszőfutása volt: körülötte zsivajgó tömeg,
mellette halálraítélt latrok, vállain a  gyalázat 
fája, minden lépése az ítélet végrehajtásának 
helyéhez vitte közelebb. Tisztesség, megbecsülés 
és dicsőség nem vette körül, glóriafény nem 
volt a homlokán. Lényében nem volt semmi 
tetszetős és hősi. Véresre vert, eltikkadt ember 
volt, aki utolsó erejét összeszedve vonszolta 
m agát lépésről-lépésre, míg holtfáradtan össze 
nem roskadt terhe alatt. Jézus fájdalom -útján 
értjük  meg Esaiás próféta szavait:

„U tált és az emberektől elhagyott volt, fáji- 
dalmak férfia és betegség ismerője! m int aki 
elől orcánkat elrejtjük, u tá lt volt, és nem gon
doltunk vele.“ (53: 3.)

Az apostoli bizonyságtétel azonban ezt írja  
a fájdalm ak ú tja  fölé is: Kövess engem!

Ennek a megvetett, szenvedő Megváltónak 
a nyom ában van a helyünk. Ne kívánj nagyobb 
dicsőséget, m int az övé volt. Ne próbálkozz 
könnyebb úton, m int az ő nyomaiban járni. H a 
ő t  megvetették, félreértették és semmibe vették, 
akkor ne csodálkozz, ha  neked is ez ju t osztáy- 
részül. Ne keresd soha a világ tetszését, örülj 
inkább a megvetésnek, m ert ez a te dicsőséged.

A Zsidókhoz ír t  levél valami csodálatos el
ismerést jegyez fel Mózesről.

„Hit által tiltakozott Mózes, midőn felnö
vekedett, hogy Fáraó  leánya fiának mondják, 
inkább választván az Isten  népével való 
együttnyom orgást, m int a  bűnnek ideig-óráig 
való gyönyörűségét; Egyiptom  kincseinél na
gyobb gazdagságnak tartván  K risztus gyaláza
tát, m ert a  m egjutalm azásra tekintett.“ (11: 
24—26.)

Isten népe szegény és lenézett társaság. 
Ahol a külső dicsőség a cél, ott őket nem sokra 
becsülik. De éppen lenézve és megvetve já rh a t 
Mestere nyomában. H a hordozza a keresztet. 
H a K risztus gyalázatát nagyobb gazdagság
nak ta r tja  a  világ minden kincsénél.

Csatlakozz ehhez a lesajnált néphez. Te ta 
lán „leereszkedésnek“ érzed, meg fogod látni, 
hogy ez az igazi felemeltetés. Szégyennek és 
gyalázatnak gondolod, meglátod majd, hogy ez 
az igazi dicsőség. Isten népe most is szűkölködő 
és nyomorult, de ha A rra  emeled a tekintetedet, 
aki előljár türelmesen keresztet hordozva és a

gyalázkodással nem törődve (Zsid. 12: 2), akkor 
te is kiváltságnak fogod érezni, hogy ehhez a 
lesajnált, semmibe vett néphez tartozhatsz, 
akiknek bizodalm.uk az Űr nevében van.

„Menjünk ki tehát őhozzá a táboron kívül 
az Ő gyalázatát hordozván.“

Ma sokan vannak olyanok, akik Isten gyer
mekének ta r tjá k  m agukat, de még soha nem 
tették meg ezt a  lépést: Őhozzá a táboron kí
vülre — Krisztus gyalázatát hordozva.

Követheti-e valaki úgy Mesterét a fájdal
mak útján, hogy közben rejtve m aradjon az 
emberek szemei elől, hogy ő K risztus nyomá
ban hordozza keresztjét? H ány és hány keresz
tyén, ahelyett, hogy menne őhozzá a táboron 
kívülre, idegen sátorokban rejtőzködik. Nem 
K risztus gyalázatát ta r tja  gazdagságnak, ha
nem sokkal inkább a keresztyénségét titkolja, 
m intha az lenne szégyen.

Talán te is mosolyogsz másokkal olyan dol
gokon, amik felett pedig sírnod kellene. H all
gatsz akkor, am ikor bizonyságot kellene tenned. 
Elmégy onnan, ahol pedig helyt kellene állnod. 
Véka alá rejted a gyertyádat, pedig neked kel
lene világítanod.

Milyen szörnyű dolog a keresztyének gyá
vasága. E ltűrik , hogy a világ gúnytárgyává 
tegye K risztust és a keresztyéneket és ők m a
guk nem merik m agukra vállalni a kereszt gya
lázatát. Nagyszerűen tudnak alkalmazkodni e 
világ szelleméhez és nagyon kevéssé járnak  
megvetett M esterük nyomdokain.

Pedig ma is érvényes Jézus szava: Aki fel 
nem veszi az ő keresztjét és úgy nem követ en
gem, nem méltó énhozzám.

Micsoda ez a kereszt, és mi a Krisztus kö
vetése? Menj ki a világ táborából Őhozzá, aki 
éppen éretted szenvedett ott! Tartsad nagy di
csőségnek a kereszt szégyenét és legnagyobb 
gazdagságodnak K risztus gyalázatát!

GOLGOTHA NÉLKÜL
Golgotha nélkül. így is történhetett volna;
E földön minden ember megkísértetik, próbára téte

tik. Jézus, a valóságos ember, a második Ádám, szintén 
és pedig mindenkinél jobban megkísértetett.

Mi lett volna velünk, ha akár a pusztában, akár a 
kereszten enged? — Ha csak egy kicsit is enged, hogy 
emberi sorsán könnyítsen? Mi lett volna, ha nem lett 
volna Golgotha, ha kompromisszumot köt s így, — em
berileg érthető módon, — könnyebb úton próbálja meg
menteni, visszavezetni az embert az Istenhez?

A halálban, a bűnben, a pusztulásban és a kárho
zatban járnánk. Céltalan, halálban vergődő, Istentől 
bűneink miatt elvetett, kárhozatos, szörnyű állapotban 
volnánk. S valóban, így él a világ Golgotha nélkül!

De megtörtént a Golgotha. S bár a te gonoszságod, 
az én gonoszságom is részes Krisztus keresztrefeszíté- 
sében, de

mert Krisztus győzött, a Benne vetett hit által, az
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Mit kapott a gyülekezet
az evangélizációban ?

n.
1. Az evangélizációkon hangzó igehirdetések révén 

bekövetkezett egyéni és közösségi irányváltozásokból 
folyó nagy ajándék volt a gyülekezet számára az, hogy 
erősen megnövekedett az Igét hallgató és imádkozó 
gyülekezeti tagok száma. Fokozatosan megnövekedett a 
templomba és bibliaórára járók száma. (Tudatában va
gyunk annak, hogy ezt részben a háború és a háború 
utáni helyzet is elősegítette, de nem több, mint elősegí
tette!). A templom mindjobban kicsinynek bizonyul. 
Jelenleg abban a helyzetben vagyunk, hogy a rendes 
vasárnapi istentiszteleteken az ülőhelyek elfoglalása 
után mintegy 100—150 ember kénytelen végigállni az 
istentiszteleteket. A vasárnapi istentiszteleteken kb. 600 
ember vesz részt, vagyis a gyülekezeti tagok közel 25 
százaléka, ami a múlthoz képest igen nagy növekedést 
jelent, do önmagában is nagy dolog tekintettel a gyü
lekezet városi jellegére és a hívek szétszóródottságára.

A bibliaórákon és bibliakörökön (megbeszéléssel) 
jelenlevők szíáma is erősen meggyarapodott. Áltálában 
a múlthoz viszonyítva az utolsó három évben a részt
vevők száma megháromszorozódott. A 7 bibliaórán és 
bibliakörben átlagban és együttesen egy hét alatt mint
egy 220—240 lélek vesz részt, vagyis a gyülekezeti ta
goknak majdnem 9—10 százaléka! A bibliaórák kapcsán 
nemcsak az volt az evangélizációk áldása, hogy az ott 
jelenlevők száma megnagyobbodott, hanem az is, hogy 
maga a bibliaóra és az azon jelenlevők a hitben elmé
lyültek. Más a bibliaórák tartalma és egész „levegője“.

Nagy lépést jelentett a megújhodás felé, hogy a 
bibliaórák és bibliakörök szinte magától értetődően 
egyben imaközösséggé alakultak, amelyeken az imád
kozok boldogan élnek az .imádság kiváltságával a kö
zösségben. Az imaközösségeken a gyülekezeti tagok Is
ten elé viszik nemcsak személyes ügyüket, hanem a 
gyülekezet, de általában az egész anyaszentegyház 
ügyét, úgyhogy ezek a biblia- és imaórák a Szentlélek 
műhelyeivé és Isten kezében a gyülekezeti munkának 
szinte „hajtómotorjaivá“ lettek. Az egész gyülekezeti 
munkán meglátszik, hogy Isten az „imádkozó hátvédet“ 
felhasználja újjáteremtő munkájában.

ő segítségével mi is győzhetünk a sátán, a világ, tes
tünk csábításai felett, s már itt a földön is Krisztussal 
lelkileg meghalva a bűnnek, feltámadhatunk örök 
életre. (János ev. 5: 24.)

Hullj le a porba velem együtt, bűnös testvérem, 
öleljük át zokogó bűnbánattal a Golgotha keresztjét, 
térjünk meg bűneinkből! Utáljuk meg a sátánt s az 
azt követő bűnös életünket s a Golgothán értünk 
meghalt megváltó örök Szeretet: Krisztus lehajol hoz
zánk, felemel minket, lélekben már itt új, boldog örök- 
életre támaszt fel, hogy ne mi éljünk ezentúl. Ne él
jünk a testnek, a világnak, a sátánnak bűnben és kár
hozatban, hanem éljen bennünk a Krisztus, aki maga 
az élet, üdvösség.

Ezt a boldog örök életet hozza nekünk a Golgotha.
Halál! Hol a te fullánkod?! — Pokol! Hol a te dia- 

dalmad?
Hálát adunk az Istennek, aki a diadalmat adja ne

künk a mi Urunk Jézus Krisztusban!
B o t h á r TJ. Vi 1 m o s.

A rendszeres bibliaolvasók száma is egyre nő. Fo
kozatosan többen lesznek azok, akik úgy táplálkoznak 
naponként éhes és szomjas lélekkel az igéből, mint élő 
vízből és mindennapi kenyérből. Jellemző, hogy a bib
liaolvasó vezérfonalat több, mint 1Ö0 családban használ
ják, de ezenfelül is többen vannak, akik az Üj Harang
szó útmutatója szerint, mások pedig vezérfonal nélkül 
folytatólagosan olvassák a S'zentírást.

A nemrég megindult bibliaiskold igen kemény, sok 
időt és fáradságot igénylő munkájában a gyülekezetből 
mintegy 25—30-an vesznek részt: édesanyák, édesapák, 
üzleti alkalmazottak és diáklányok.

2. Az evangélizáció egyik, Isten iránti nagy hálára 
késztető áldása volt az úrvacsora szentsége jelentőségé
nek megnövekedése, ami leginkább az úrvacsorázók szá
mának erős meggyarapodásából látható. A • Szentlélek 
munkája ezen a ponton általában két vonalon figyel
hető meg: az egyik az, hogy sokan vannak, akik eddig 
nem éltek az úrvacsorával és most a Lélek indítására 
űr vacsoráznak, a másik pedig az, hogy vannak, akik 
gyakrabban járulnak az Űr asztalához, mint régebben, 
nemcsak 1—2 alkalommal, hanem évente 10—15 alkalom
mal is. A számadatok mindezt így támasztják alá: 1940- 
ben az anyagyülekezetben 950 lélek úrvacsorázott, ezt 
megelőző években még ennél is kevesebb. A közbejött 
evangélizációk után 1944-ben 1200, 1945-ben 1700, 1946- 
ban 2000 és végül 1947-ben 2400 lélek élt az Űr vacsorá
jával. A legutolsó év adata azért tölt el bennünket igen' 
nagy örömmel, mert egyrészt arról beszél, hogy hét év 
alatt az úrvacsorázók száma majdnem megháromszoro
zódott, másrészt azt is mutatja, hogy az 1947. esztendő
ben az úrvacsorázók száma azonos volt. sőt valószínű 
valamivel több, mint az anyagyülekezet lélekszámú (ez 
természetesen nem jelenti azt, hogy mindenki úrvacso
rázott). Ki kell még emelni azt is, hogy kb. 100 lélek 
rendszeresen havonta él az úrvacsorával.

Az úrvacsora jelentősége és értékelése egyre nő a 
gyülekezet életében, amit abból is lehet látni, hogy so
kan vannak, akik az úrvacsorának minden vasárnap 
való kiszolgáltatását kérik (eddig minden hónap első 
vasárnapján, ádventben és böjtben minden vasárnap 
szolgáltunk vele), továbbá többen vannak, akik a szom
batesti úrvacsoraelőkészítő alkalmakat kérik a magán- 
gyónás lehetőségével.

A magángyónás gyakorlására is több ízben már sor 
került.

3. Ugyancsak az evangélizáció gyümölcse volt a 
gyülekezetben a férfiak megmozdulása. Ezt azért tart
juk olyan jelentősnek, mert kérésztyénségünk nagyon 
elnőiesedett. Istentiszteleteken, bibliaórákon és a sze- 
retetmunkában mindenütt a nők vannak többségben. De 
azért is fontos a férfiak megindulását kiemelnünk, mert 
általában azok, akik az evangélizációt elefántcsontto
ronyból hideg szívvel és kritikával szokták figyelni, 
többek között azzal is szoktak ellenérvelni, hogy az 
evangélizáció csak az érzelmi beállítottságú nőket tudja 
megmozgatni, de a férfiakra nem tud hatást gyakorolni. 
Mindenesetre gyülekezetünkben ennek ellenkezője lett 
igaz. A hallott igehirdetések nyomán először 4—5 férfi
nél láttunk komoly keresést. Ezek külön férfi-biblia- 
órát kértek és azon nem szűntek meg azért imádkozni, 
hogy Isten szaporítsa kis csapatukat. Másfél év alatt 
számuk 20—25-re növekedett, akik közül átlagban 14—20
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van jelen a férfi-bibliaórákon. Jellemző, hogy a nyári 
gyenesdiási férfikonferencia résztvevőinek egyharmad 
része gyülekezetünkből került ki.

Nagyon áldott eredménye az evangélizációnak a 
férfi-imaóra, amely minden vasárnap negyedórával a 
rendes istentisztelet előtt jön össze a lelkészi irodában, 
ahol a résztvevők, a szolgálata előtt álló lelkésszel 
együtt imádkoznak az Ige áldásaiért, a szolgalatba in
duló lelkészért és általában az egész országban hirdetett 
Ige eredményességéért. El nem lehet mondani, hogy mi
csoda nagy segítség tud lenni ez az imádkozó kis férfi- 
közösség a szolgálat előtt álló lelkész számára is. Ügy 
látjuk, hogy amióta ez a kis csapat az istentiszteletek 
előtt él áz imádság kiváltságával, azóta a prédikációk 
is jobban ipe-hirdetések és a hívek is többen járnak a 
templomba és mást várnak az igehirdetésektől, mint 
azelőtt.

4. A meghallott Ige következtében igével és szent
séggel élő gyülekezet magától értetődően lett olyan 
organizmussá, amelyben egyik tag örömmel szolgál a 
másiknak, engedelmeskedvén Isten parancsának: „Min
denestül fogva növekedjünk abban, Aki a fej a Krisz
tusban, akiből az egész test szép renddel egyberakat
ván és egybeszerkesztetvén az Ö segedelmének minden 
kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való 
munkássággal teljesíti a testnek növekedését á maga 
felépítésére szeretetben.“ (Ef. 4, 16.) Azt láttuk, hogy a 
meghallott ige nyomán a gyülekezeti tagok mind na
gyobb felelősséget éreztek azok iránt, akik még nem 
hallották meg Isten igéjét és szolgálni akartak nékik. 
Azok, akik a saját életükben, átélték Isten bűnbocsátó 
kegyelmét, mindjobban megtapasztalták Péter és János 
igazságát: „Mert nem tehetjük, hogy amiket láttunk és 
hallottunk, azokat ne szóljuk.“ (Csel. 4:’ 20.) Egyre töb
ben vallották, hogy nekik is szól ez a szolgálatba ál
lító ige: „Embernek fia, őrállóul adtalak én téged Iz- 
ráel házának, hogy ha szót hallasz számból, intsd meg 
őket az én nevemben. Ha ezt mondod a hitetlennek: 
Halálnak halálával halsz meg, és te őt meg nem inted 
és nem szólasz, hogy visszatérítsd a hitetlent az ő go
nosz útjáról, hogy éljen: az a gonosztevő az ő vétke 
miatt hal meg, de vérét a te kezedből kívánom meg. De 
ha megintetted a hitetlent, és ő meg nem tért hitetlen
ségéből és gonosz útjáról: ő az ő vétke miatt meghal, 
de te megmentetted a te lelkedet.“ (Ez. 3, 17—19.)

így kaptuk ajándékba Istentől az evangélizáción ke
resztül az „őrállókat“, mint munkatársakat. Az őrállók 
— laikus munkások — munkábaállása. szinte múlhatat
lan szükségesség volt. Naprói-napra jobban láttuk 
ugyanis, hogy maguk a lelkészek minden erejük meg
feszítésével és éjszakájuknak nappallá tevése árán sem 
tudják az anyagyülekezet 1000 családját és a szórvány 
mintegy 500 családját személyes lelki gondozásban ré
szesíteni. Mind tisztábban láttuk, hogy a személyes gon
dozás egyre nagyobb fontosságú munkáját csak a laikus 
munkások segítségével lehet legalább némileg ellátni. 
Az evángélizáció eredményeképpen éppen ezeket a lai
kus munkásokat állíthattuk be a gyülekezeti munkába, 
a tiáros 22 részre osztott körzeteibe. Az őrállók a rájuk 
bízott 20—30 családot lehetőleg rendszeresen látogatják, 
őket állandóan istentiszteletre, bibliaórákra, az Ür asz
talához hívogatják, őket és dolgaikat Isten előtt imád
ságban hordozzák, nem egyszer velük együtt imádkoz
nak és Bibliát olvasnak.

Az őrállók munkája nemcsak a gyülekezet tagjai 
számára jelent nagy ajándékot, hanem a lelkészek szá
mára is, mert munkatársakat kaptak, akiken keresztül 
az egész gyülekezeten rajta tarthatják tekintetüket, je
lentéseik lapján mindig a sürgősség szempontjából lá
togathatják a családokat, a betegekről idejében tudo

mást szérezhetnek, mindig a legjobban rászorulóknak 
juttathatnak segélyeket.

Az őrállók munkája nemcsak az anyagyülekezetben, 
hanem a szórvány gyülekezetek egynéhány helyén is 
szépen folyik. A szórvány őrállók, — akiknek nagyrésze 
népfőiskolákról került ki, — bibliaórákat és vasárnapi 
iskolákat vezetnek és végzik a vallástanítás munkáját. 
Olyan szórványőrálló is akad, aki az anyagyülekezet
ből száll ki egy-egy szórvány gyülekezetbe lelki munka 
végzésére.

A laikus munkások segítsége legutoljára megnyil
vánult abban is, hogy sok nehézséggel megküzdve ed
dig kb. 80 faluban végeztek összeírást és látogatást, 
sokszor házról-házra járva, keresve az elkallódott evan
gélikusokat.

6. A laikus munkások szolgálatával függ össze az 
az örvendetes tény is, hogy maga a presbitérium is 
mind erőteljesebben eszmél rá a maga hivatására, szem 
előtt tartva Péter apostol intését: „Legeltessétek az Is
tennek köptetek lévő nyáját, gondot viselvén arra nem 
kényszerítésből, hanem örömest.“ (I. Pét. 5, 2.) A pres
biterek jórésze már látja, hogy nemcsak a költségveté
sek megtárgyalása és a zárszámadások felülvizsgálata 
a feladata, hanem sokkal fontosabb ennél a lelki mun
kában való részvétele. A presbitériumnak e helyes 
irányban való tájékozódását és megindulását mutatják 
a következő tények is: 1. Kb. egynegyed része részt-
vesz a férfi-bibliaórákon. 2. Az istentiszteletek előtti 
férfi-imaórán is többen vannak jelen. 3. Az őrállói mun
kából jóegynéhányan kiveszik a részüket. 4. A saját ké
résükre évente legalább kétszer, csendesnapi előkészület 
után együttesen járulnak az Ür asztalához. 5. Havonta 
kértek presbiteri gyűlést, amelyeken nemcsak az anyagi 
ügyekkel foglalkoznak, hanem mind inkább a lelki 
munka felé terelődik figyelmük.

6. Minél nagyobb mértékben lett és lesz a gyüleke
zet élő hitközösséggé, annál nagyobb mértékben lett és 
lesz szeretetközösséggé is. De ez természetes is, hiszen 
a Krisztusban való élő hitnek egyre jobban ki kell tűn
nie az egymást elhordozó és megsegítő szeretet megnyi
latkozásaiban. Bár a gyülekezet régebben is serény volt 
a segítő szeretet munkájában (50 személyes szeretetháza 
van), ez a szeretetszolgálat még jobban fokozódott és 
nem valami humánus érzésből fakad, hanem a Krisz
tusban való hit természetes következménye, és éppen 
azért sokkal áldozatosabb. Egyre többen és egyre na
gyobb áldozatokkal adnak. Ennek alátámasztására kell 
megemlítenem, hogy a 2400 lelkes gyülekezet közvetlen 
karácsony előtt több, mint 6.000.— Ft-t adott a rászo
rultak megsegítésére, ami azt jelenti, hogy minden 
egyes lélekre, tehát még a legkisebbre is 2.50 Ft ado
mány esett. Növeli ennek az adománynak az értékét, 
hogy egyrésze természetbeni adomány volt. Az egyéb
ként átlagban elég szűkös anyagi viszonyok között élő 
városi gyülekezeti tagok, kilónként több mázsa lisztet 
és burgonyát adományoztak a szegényeknek, aminek 
következtében nem külföldről kapott szeretetadományok- 
kal, hanem a magunk gyülekezete áldozatkészsége kö
vetkeztében több, mint 90 rászoruló családot tudtunk 
élelemmel, ruhával, cipővel és pénzzel igen komolyan 
megsegíteni, úgyannyirá, hogy minden rászoruló meg
kapta éppen azt, amit kért. Ez a segítés nem egyszeri 
volt, mert most is állandóan folyik, olyan formában, 
hogy a gyülekezeti tagoktól adományokat állandóan 
kapunk és így állandóan adunk. Nem hagyhatjuk meg
említés nélkül, hogy a gyülekezet pénztárába, — a ka
rácsonyi adományokkal együtt — egy év alatt 20.000 
Ft adomány folyt be. Ennek nagysága csak akkor tű
nik ki, ha arra gondolunk, hogy egyházi adó címén 
18.000 Ft-t kapott a pénztár.

Ide tartozik az is, hogy vannak páran a gyüleke-
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zetbenr, akik havi keresetük 10 százalékát, vagyis tize
düket adják lsteu céljaira.

7. Ugyancsak az evangélizációk eredménye volt, 
hogy igen megélénkült az evangéliumi iratok, bibliák, 
énekeskönyvek, egyházi folyóiratok utáni kereslet. Jel
lemzésképpen megemlítem, hogy a karácsony körüli 4 
hétben iratterjesztésünk bevétele a különböző iratok és 
könyvek eladása révén 2.000 Ft volt.

8. Az evangélizációnak a gyülekezet életében való 
áldását vizsgálva, nem fejezhetem be ezt a kis írást a 
nélkül, hogy meg ne mondjam: az evangélizációban ta
lán a legtöbbet én magam kaptam. Az evangélizáció 
szolgálatában és az ott hangzó igehirdetéseken keresz
tül találtam meg én is az élő Krisztust, aki nékem is 
Megváltóm és nékem is Uram.

*  *

Az elmondottakhoz néhány megjegyzést kell még 
fűznöm:

a) Az Ige gyümölcseinek megkeresése egy gyüleke
zet életében igen nehéz dolog, mert sokszor abba a hi
bába esünk, hogy a látszateredményeket valódi gyü
mölcsöknek mondjuk. Sokszor más az Istennek a látása, 
mint a mi látásunk. A fentiekben igyekeztünk az Ige 
nyomán az Isten látása szerint ítélni és minden gyü
mölcsöt alaposan mérlegre tenni, ha ez sok esetben 
mégsem sikerült, azért a kegyelmes Istentől kérünk bo
csánatot.

A BUDAPESTI NAGY EVANGÉLIZÁCIÓ
időpontja is egyre közeledik. Az utcamisszió kezdete 
adminisztratív nehézségek miatt eltolódott. Nagypénte
ken megkezdődik és tart 16 napon keresztül.

Imádságos közös előkészület március 30-tól április
3-ig a Szabadság-téri ref. templomban minden este 6 
órakor.
GYÜLEKEZETI EVANGÉLIZÁCIÓ 21 TEMPLOMBAN.

Április 4—11. napokon minden este 6 órakor hang
zik fel a húsvéti evangélium a főváros 21 templomában 
és imatermébeu. Az evangélizáló igehirdetés tárgya 
ugyanaz minden templomban:

* KRISZTUS FELTÁMADOTT! 
Találkoztak vele:

1. a halottkeresők, 5. az elbukottak,
2. a megvesztegethetők, 6. az üldözök,
3. a reményvesztettek, 7. az elkárhozók,
4. a kételkedők. 8. az üdvözölök.

AZ EVANGÉLIZÁCIÓ SZÍNHELYE:
Evangélikus templomok:

III. , Dévai Biró Mátyás-tér 1. (Dr. Joó Sándor).
IV. , Deák Ferenc-tér 4. (Zászkaliczky Pál).
V. , Fóti-út 22. (Sréter Ferenc).
VII., Vilma királynö-út 15. (Csepregi Béla). 
XI., Bocskay-út 10. (Győri János).
Kispest (Balikó Zoltán).

b) Cikkemben van egy bizonyos egyoldalúság: az 
evangélizáció nyomán megéledt gyülekezetnek csak a 
jó oldalait emeli ki és elhallgatja a sötét oldalait. Ez 
az egyoldalúság azonban a tárgy természetéből fakadt, 
hiszen arról kellett írnom, hogy mit kapott és nem ar
ról, hogy mit nem kapott a gyülekezet az evangélizá
cióban. Tulajdonképpen egy virágcsokrot kellett köt
nöm. Természetes, hogy csak a virágokat és nem a 
gyomokat szedtem össze. Ez nem azt jelenti, hogy a 
gyülekezetben nincs gyom, hanem csak azt, hogy ebben 
az esetben nem szedtem össze. Egyébként Isten színe 
elé állva, meg kell mondanom, hogy bizony sok nyomo
rúsága is van gyülekezetünknek és bizony a hitre jutott 
emberek sem „szentek“ erkölcsi értelemben, de megke- 
gyelmezettek az Isten szemében. Én magam úgy látom, 
hogy gyülekezetünk jelenleg csak a serdülőkorát éli, 
amely lassan-lassan a Szentlélek vezérlete alatt halad 
az „érett férfiúság“ felé. Még igen sok a sekélyesség, 
sokkal több mélységre van szükségünk. De tudjuk, hogy 
az az Isten, aki elkezdte bennünk a jó dolgot, be is 
fogja végezni a Krisztus Jézus napjára.

A gyülekezetben mindenért Neki legyen dicséret és 
tisztesség és dicsőség örökkön-örökké. K. Z.

Református templomok:
11., Szilágyi Dezső-tér 3. (Veresegyházi László).
11., Torockó-tér 1. (Bereczky Abert).
V., Pozsonyi-út 58. (Dr. Ecsedy Aladár).
VII. , Vilma királynő-út 7. (Nyáry Pál).
VIII. , Kőris-u. 13. (Kiss Antal Jenő).
IX. , Kálvin-tér 7. (Dr. Szabó Mihály).
X. , Ihász-u. 15. (Szabó Dániel).
X. , Üllői-út 88—90. (Dobos Károly).
XI. , Schönherz Zoltán-u. 5. (Bakó László).
XIV:, Róna-u. 197—199. (Farkas József).
Újpest, Szent István-tér 24. (Erdélyi János). 
Pestszentlőrinc (Kálmán Sándor).

Baptista templom:
VIII., Nap-u. 40. (Szabó László és Bányai Mihály). 

Methodista templom:
VII. , Felsőerdősor 5. (Szécsey János).

Az üdvhadsereg imaterme:
VIII. , Rákóczi-út 63. (Papp Kálmán).
Imádkozzunk Budapest nagy evangélizációs alkal

máért, hogy minél többen felfigyeljenek az igére és 
minél többeknek lehessen találkozásuk a feltámadott 
Krisztussal.

B E S Z Á M O L Ó
CSURGÓ.

A most önállósult gyülekezetben 
február 29-től március 7-ig evangéli
záció folyt. Isten Igéjén keresztül 
nyilvánvalóan dolgozott. Az esti 
evangélizáló előadásokon a kezdeti kb. 
80-as létszám megháromszorozódott, 
úgyhogy szombat este mintegy 250 
volt az igehallgatók száma. A helyi 
gyülekezet lélekszáma kb. 300. Az 
evangélikusokon kívül reformátusok 
és római katolikusok bekapcsolódtak 
az evangélizációba. 159 lélek vett úr
vacsorát, köztük 114 volt evangélikus.

Az esti evangélizáló előadásokon kí
vül egész héten át csoportösszejöve
telek voltak asszonyok, leányok és 
férfiak számára, a hét végén pedig 
kétnapos diák-csendesnap volt. A na
gyon áldott evangélizáció szolgála
tait Káldy Zoltán pécsi lelkész és 
Kutasi Valéria idakonisszanővér vé
gezte.

A Keresztyén Eszperantó Liga a
Bethlen Gábor Szövetség helyiségé
ben, IX., Tolbuchin (Vámház) körút
13. II. alatt Eszperantó tanfolyamot 
nyit. Jelentkezés és megbeszélés áp
rilis hó 2. és 3-án, péntek és szomba
ton este 6—7 óra közt.

SZENTGOTTHÁRDON 
evangélizáció volt febr. 16-tól 22-ig 
Tekus Ottó lelkész és Pónya Emilia 
diakonissza nővér szolgálatával. A ki
csi gyülekezet tagjai nagy hálával 
fogadták az evangélizációs szolgála
tot. A 220 lelkes gyülekezet nagy ré
sze ott volt nap-nap után az evangé
lizációs összejövetelek különböző al
kalmain, főleg az esti előadásokon, 
melyeken a megjelentek száma 120— 
150 között váltakozott; de nagyon jól 
látogatottak voltak a reggeli isten
tiszteletek és az ezeket megelőző ima
közösségek, valamint az asszonyok és 
leányok számára tartott csoport-össze
jövetelek is. A férfiak és ifjak szá-
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mára tartott csoport-összejövetelek is. 
A férfiak és ifjak számára tartott 
csoport-összejövetelek látogatottsága 
lehetett volna jobb, bár hisszük, hogy 
ezeken (is áldott megmozdulásokat 
ajándékozott Isten szent Lelke. A nap
közben tett családi látogatásoknak 
néhány egészen kézzelfogható gyü
mölcse termett. A serdültebb tanuló 
ifjúság számára az evangélizátorok 
külön csendes napot tartottak. A lát
ható jelek közül megemlíjük, hogy az 
Ür szent vacsorájához járultak 81-en, 
az evangélizációs munka javára tar
tott offertoriumok összege 278 Ft, az 
iratterjesztés forgalma 212 Ft.

BOBÁN
böjt harmadik hetében volt evangó- 
lizáció Sümeghy József és Bartos Pi
roska diakonissza , szolgálatával. A 
bobai anyagyülekezet templomát 
minden este zsúfolásig megtöltötték 
a hívek. Sokan átjöttek az evangéli- 
zációra, esti osoportösszejövetelekre 
a nemeskocsi, kemenespálfai filiák- 
ból is. Sőt a Celldömölk melletti, al
sósági gyülekezetből asszonyok és 
leányok tekintélyes csoportja is át
jött lelkipásztoruk vezetésével az 
evangólizációra. Különösen láto
gatottak voltak a férfiak és asszo
nyok összejövetelei. Érezhető, tapasz
talható volt az istenadta békesség 
utáni vágyakozás. Többen magánbe
szélgetés alkalmával kerestek békes
séget s bizonnyal megszabadultak 
terhektől és az igében, imádságban 
megbékélést találhattak Jézus által. 
Haragosok békültek ki, mások össze
történ kértek erőt Istentől, tartsa 
meg őket a hitben, templomos élet
ben. — Ürvacsorával 146 lélek élt. 
Ennyien még együtt nem éltek Bo- 
bán az úrvacsorával.

MEDGYESEGYHÁZÁN 
február 22—29-ig volt az első evan- 
gélizáció Kemény Lajos esperes szol
gálatával. A szlovák kitelepülés 
után 2000 lelkes gyülekezetből 300-as 
létszámmal kezdődött az evangélizá- 
ció, amely a hét végére 500 fölé is 
emelkedett. A hét második felében

már a tanyákról is sokan bejöttek. 
Naponként volt imaközösségi össze
jövetel, ami az evangélizáció végé
vel nagyon megerősödött. Csoport
összejöveteleket tartottak asszonyok 
(130), férfiak (60), ifjúság (70) szá
mára. 250-en vettek úrvacsorát. Az 
utóösszejövetelek nagyon látogatot
tak voltak, morzsaszedésen sok ko
moly bizonyságtevés hangzott el. 
Asszonyok és leányok között Pál 
Edit dt. szolgált.

SZENTESEN
február 29-től március 7-ig tartott 
evangélizációt Kemény Lajos espe
res. A belterületen lakó 362 lélekből 
90-nel kezdődött a résztvétel és 135-ig 
emelkedett. Ebben azonban másval- 
lásúak, főleg reformátusok is vol
tak. Ez utóbbiak gyakran lelkészük 
vezetésével vettek részt. Az evangé
lizáció gyümölcse az imaközösség 
megindulása. Csoportösszejöveteleken 
asszonyok 80-an, férfiak 36-an, ifjú
ság 30-an voltak. 71-en vettek úrva
csorát. Itt is Pál Edit dt. segített.

A NYIBEGYHÁZI TANYÁKON 
Báliké Zoltán és Józsa Márton szol
gáltak 3—3 napos utómunkában Ci
gánybokorban és Nádasbokorban. Az 
őszi evangélizáción induló ébredés
nek kétségtelen erősödését lehetett 
tapasztalni. Mind a két helyen zsú
folásig megtöltött iskolatermek, egy
mást érő összejövetelek, általánosan 
kívánt háziáhítatok és imaórák na
gyon sok biztatást jelentettek a ta
nyák népe közötti lelki ébredés 
munkásainak.

A KIS VÁRD AI SZÓRVÁNYBAN
Balikó Zoltán egyhetes körútat tett 
a lelkész vezetésével. Az egy-kétna- 
pos szolgálatok nem lehettek evan- 
gélizációvá. Volt hely, ahol fel se 
melegedett a lélek, viszont másutt 
már szomjas kis közösség várta az 
igét. Jó alkalom volt újra szívünkre 
venni a szórvány-evangélikusság fe
lelősségét! Gyülekezetben élő evan
gélikusok, gondoljatok a sok tízezer 
szétszórtan élő és a gyülekezet me
legét nélkülöző hittestvéretekre!

ÖSAGÁRDRÓL
rövid híradást küld a gyülekezet 
lelkésze: ,,Március I-én ért véget a 
nyolcnapos evangélizáció Váczi Já
nos igen megáldott szolgálatával.“

BUDAPESTEN
a Damjanich-utcai tanácsteremben 
1943. óta folyik rendszeres bibliáéra 
a zsidóságból betértek között. Az el
indítói hívő zsidókeresztyének vol
tak, akik a külső indítékokra beté
rők iránt komoly felelősséget érez
tek, látogatták őket, bizonyságot tet
tek Jézus Krisztusról és igaz megté
résre hívták őket. Az ő kérésükre in
dított meg egyházunk egy missziói 
bibliaórát, amelyre a betértek fele
lősei hívogattak és toboroztak fárad
hatatlanul. A bibliaóra vezetője — 
mások értékes kezdeményező lépései 
és segítsége mellett — rövid megsza
kítással Gálát György lelkész. A 
rendszeres résztvevők száma a há
ború alatt 80—90 volt, mostanában 
40—50 között mozog. Ennek a biblia
órai közösségnek a tagjait is meg
tizedelte a háború, többen elhullot
tak a sátán rostáján, azonban a ma
radék hűségesen folytatja a missziói 
munkát. — Március 7—14. napokon 
Csepregi Béla szolgálatával házi 
evangélizáció volt, amelyen 35—60 
között mozgott a résztvevők száma.

ÚJPESTEN
március 15—21. napokon volt evan
gélizáció. A 3000 lelkes gyülekezetből 
120—150 között mozgott a résztvevők 
száma. Sok komoly érdeklődés nyil
vánult meg az élő ige iránt, de saj
nos a gyülekezete széles rétegéhez 
talán a híre sem jutott el az evan- 
gélizációnak. Csepregi Béla végezte.

AZ OSLÓI KONFERENCIA 
FILMJE

megérkezett..Igen szép, 25 perces kes- 
kenyfilm. Kísérőszöveggel együtt 20 
forintért kikölcsönözhető az ökumé- 
nikus Ifjúsági Bizottságtól. Leköt
hető Vincze Györgynél, Budapest,
IX., Ráday-u. 31. j. IV. 1. levélben, 
illetve 388—198. telefonszámon



Vasárnapi számok
Megkezdődött az evangéliumi egyházak 

közös budapesti evangéüzációja. A falraga
szok és a röplapok huszonegy templomba hívo
gattak. A feltámadott Krisztus örömüzenete 
válogatás nélkül hívott boldogot és boldogta
lant, gazdagot és szegényt az igazi öröm forrá
sára.

Az evangélizáció kezdőnapján 6—7000 em
ber vett részt az evangélizációkon. Igen nagy 
szám, ha arra gondolunk, hogy az élet beszé
dének a hallgatására gyűlt össze ennyi ember. 
S mivel hisszük, hogy az ige nem tér vissza 
üresen, nem lehetünk eléggé hálásak Istennek 
a sokezer igehallgatóért.

De még mindig nagyon sokan hiányoztak. 
Olyanok, akik az evangélizációt rendező egyhá
zak tagjai, akik látták a hívogató falragaszo
kat, kaptak a kezükbe röplapot, talán baráti 
hívó szó is ostromolta a szívüket. S akiknek ép
pen a feltámadott és élő Krisztussal való talál
kozásra van szükségük, hogy békességet talál
janak a lelkűknek és el ne kárhozzanák az örök
kévalóságban.

Hol voltak ezek a hiányzó testvérek?
Budapesten ugyanazon a vasárnapon 8000-en 

voltak a lóverseny pályán, kb. 15.000-en men
tek színházba, 60.000-en drukkoltak a futball- 
pályákon, kb. 100.000-en néztek végig moziehk 
adást. És ki tudná még csak körülbelül is szám- 
bavenni a kávéházak, korcsmák, tánctermek, 
mulatók, bárok és örömtanyák vendégeit?! Ki 
tudná megszámolni a budai hegyek és kirán
dulóhelyek turistáit, sétálóit és megnyugvás
keresőit?! A 670.000 totó-szelvény tulajdonosa 
közül legalább 100.000 ott hemzsegett éppen az 
evangélizáció idején a forgalmas körútakon és 
tereken egy-egy kis iroda és lapkiadó hivatal 
előtt, les ve-várva a 12 találatos totó szelvényt,

hátha egyszer mégis csak ő lesz a szerencse 
fia. ;

Sokatmondók ezek a vasárnapi számok.
Kifáradt, ellankadt emberek nagy tömege 

a természetben és a szórakozásban keres pihe
nést és nagyon kevesen ismerik a felüdülés 
igazi alkalmait.

Megsebzett szívű, nyugtalan, ideges embe
rek nagy tömege zajos szórakozásba, mámorba 
véti magát és tudatlanul megy el a gyógyulás 
és a maradandó öröm forrása mellett.

A nyerési láz és a győzelemért való izga
lom nagy tömegeket sodor, fáraszt a pihenés 
napján is, nagyon kevesen találják meg az el- 
csendesedés békét nyújtó helyét.

A tisztátalan örömök csalogatnak, a mocs
kos szenvedélyek sodornak és a sátán hírve
rése nagyon hatékony. Bizony tágas az a kapu 
és széles az az út, amely a veszedelemre visz, 
és sokan vannak, akik azon járnak.

A keresztyének — úgy látszik — még min
dig nem vették szívükre a lélekmentés, hívo- 
gatás és bizonyságtétel szent tisztét. Pedig ki
csoda hívogasson a felüdülés, öröm és megbé
kélés forrásaira, ha nem azok, akik megfordul
tak már ott? És mikor özönöljenek az elepedt, 
szomjas tömegek ezekhez a forrásokhoz, ha 
nem vasárnap, az „Ür napján“, ha nem ennek 
a minden evangéliumi egyházat egyesítő, az 
egész várost átfogó evangélizáló szolgálatnak 
az idején?!

Mpg mindig nem kiáltjuk eléggé hangosan, 
vagy eléggé hitelt érdemlően, hogy Krisztus 
„azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, 
ezután ne maguknak éljenek, hanem annak, aki 
érettük meghalt és feltámasztatott.“

Vagy talán újabban elrejtethetnék a he
gyen épített város? Manapság már csak azért 
gyújtanának gyertyát, hogy a véka alá tegyék? 

-------------------------------— ------------------ÉLŐ VlZ



HéUúhty faj%
egy főváros ébredésének történetéből

^Stockholm városának egyik legforgalmasabb köz
ponti fekvésű térétől nem messze, a Nemzeti Múzeum 
és a környező szigetvilágba vivő hajók kikötőjének 
szomszédságában, egy szűk utcában szerényen húzódik 
meg egy templom. Rlasieholmskyrka-nak (magyarra ta
lán így lehetne átültetni nevét: Balázshaiom-templom) 
nevezik ezt a dísztelen, házak közé beékelt, toronynéi- 
küli templomot. Az idegen szemlélő tulajdonképpen alig 
érti meg első pillanatra, hogy miért is építettek ide 
egy evangélikus templomot, hiszen a gyülekezet régi 
temploma, a XXI. Károly-tér parkjának fái által rész
ben eltakart Jakab-templom, csak néhány lépésre van 
a Blasieholm-templomot elrejtő szűk utcától?

Nem, a Blasieholm-templom nem épült feleslegesen! 
Nem gyülekezeti templomnak építették, nem is egy vá
rosrész templomának, hanem azt mondhatnánk: rnult- 
századbeli építői az ország, az evangélizáció, egy igen 
áldott egyházi ébredés templomának szánták.

A múlt század közepe táján, amikor a svéd nép 
egyre inkább elszakadt ősei vallásos hagyományaitól, 
amikor gombamódra szaporodtak az új gyárak körül a 
munkástelepek, amikor az addig kis vidéki városnak 
számító Stockholm szédületes ̂ .fejlődésnek indult, Isten 
egy ébresztő igehirdetőt küldött az ország fővárosába. 
Rosenius Károly Olovnak hívták ezt a mélyhitű laikus- 
prédikátort, aki körül csakhamar kis sereg gyülekezett 
össze. Ez a kis csoport imádságaiban és szolgálatai által 
terjesztője lett az ébredés tüzének. Az 1860-as évek fej
lődő, egyre jobban megduzzadó svéd fővárosában igazi, 
mélyreható lelki ébredés jelei kezdtek mind jobban ki
bontakozni.

Az ébredés egyik igen áldott munkása Beskow E. 
Gusztáv lelkész volt. Fiatalkorában katonatisztnek ké
szült: el is végezte a karlbergi katonai akadémiát, de 
ekkor magasabb helyről jövő parancsot kapott: Isten 
Lelke arra indította, hogy theologiát tanuljon. Majd 
pappászentelése után csakhamar teljes erejével az éb
resztés szolgálatába állott. j

A hatvanas évek közepe táján a stockholmi ébredés 
hullámai mind messzebbre és messzebbre terjedtek. Az 
eddig használt gyülekezeti templomok, előadótermek 
mind kicsinyeknek bizonyultak. Hatalmas gyűjtést in
dítottak, hogy felépítsék űz( ébresztő munka központját, 
egy sokezerfőnyi hallgatóságot befogadó templomot 
Stockholm szívében! I

A tervre Isten is áldását adta és 1868-ra elkészült 
a Blasieholm városrészben a stockholmi ébresztő ige
hirdetések temploma. Külsőleg jelentéktelen homlokzat
tal, de hatalmas tömeget befogadó nagyságban. Nyolc
szögletes belső terét minden oldalról kettős karzat veszi 
körül és minden helyről jól lehet látni az ébresztő ige
hirdető helyét, a szószéket. Különben üresen, dísztelen 
puritánságában nem sokat mutat ez a templom. De ha 
pár ezer főnyi hívő népesíti be a padokat és a tágas 
karzatokat, megszépül a dísztelen templom és az ember 
Isten gyülekezetében érzi magát!

Felszentelése után pedig majd minden este sokezer
főnyi hívő töltötte meg évtizedekig Stockholm legegy
szerűbb evangélikus templomát. Lelkészének, Beskow 
Gusztávnak igehirdetése megragadta a stockholmiak 
szivét. Az ébredés tüze elhatott a megelégedett polgár
házakba, a szegényes munkásviskókba, a kikötőben vesz
teglő teherhajók fedélzetére — és, — ami egészen egye
dülálló majdnem az ébredések történetében: — az elő
kelőek palotáiba, sőt a- királyi udvarba is! II. Oszkár 
király nővére, Eugénia hercegnő, egyike volt azoknak

a lelkeknek, akiket megérintett a Rosenius-féle ébre
dés tüze. A stockholmi Övárosban, ablakszemeivel büsz- i 
kén a tengeröbölre néző királyi palotában, igen sokszor 
gyülekeztek össze közösségek együttes imádkozásra és 
elesendesedésre.- Ugyanúgy, mint néhány évtizeddel 
előbb, Mária Dorottya főhercegasszony idejében, a bu
dai királyi várban. . .

Azonban nem csak Beskow. lelkészt használta fel 
Isten az ébredés elmélyítésére: a Blasieholm-templom 
szószékén gyakran fordultak meg evangélizátorok a vi
lágnak majdnem minden tájáról! Különösen jelentőssé 
vált Lord Radstock, angol evangélizátor munkája a 
hetvenes évek végén.

Ez az-angol lord előkelő főnemesi családból szárma
zott. ősei mind admirálisok, tábornokok voltak Hóditó 
Vilmos korától kezdve. Hatalmas birtokokat és vagyont 
is örökölt a fiatal lord és a Harrow-i és Oxford-i egye
temeken végzett tanulmányai után ő is katonai pályára 
ment. Bésztvett a Krim-i háborúban, ahol megsebesült.
A katonai kórházban nagy lelki átalakuláson ment ke
resztül, amely megváltoztatta egész élete irányát. Tel
jes erejével az evangéliumi ébredés szolgálatába állott. 
Felesége hűségesen követte és igen sok országba elju
tott, amelyekben mind a mai napig kimutatható igehir
detésének a hatása! ö  is előszeretettel közeledett mind
egyik társadalmi osztályhoz, és különösen értette a 
megelégedett gazdagok, vagy, ahogy ő mondta: a „sze
gény gazdagok“ felébresztését.

Melander Emil svéd ezredes, 1878-ban így ír egyik 
levelében: „Gondoljad csak el: nem olyan régen senkit, 
vagy csak igazán néhányat láthattunk a legelőkelőbbek 
közül Beskow templomában: de most, itt ül velem szem

ében a Blasieholm-templomban az igazságügyminiszter, 
a hadügyminiszter, itt egy tábornok, amott egy másik, 
arrébb a főhelytartó és néhány főispán.

•
Sokan foglalkoztak már azzal a kérdéssel, hogy mi

nek köszönheti Svédország magasrendű szociális fej
lettségét, kiegyensúlyozott társadalmi és politikai viszo
nyait, anyagi jólétét és polgárainak igen magas élet- 
színvonalát? Bizonyára az is foglalkoztatott már egye
seket, hogy miért tud Svédország minden jó ügyért 
lakosainak számát meghaladó támogatással síkra szál- 
lani és samaritánusi szolgálatokat teljesíteni a szenve
dők között? Talán voltak olyanok is, akik elgondolkoz
tak azon: miért részesült ez az ország abban az aján
dékban, hogy közel 150 éve elkerülte minden háború 
határait?

Sokféle feleletet szoktak ezekre a kérdésekre adni. 
Sokféle okot szoktak felhozni, amelyekkel mindezt meg 
lehet magyarázni. De legtöbbször el szoktak felejtkezni 
Istenről! ö  az, aki ezt az ígéretet adta nekünk: „Mert 
mint leszáll az eső és a hó az égből és oda vissza nem 
tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsö
zővé teszi azt, és magot ád a magvetőnek és kenyeret 
az éhezőnek: így lesz az én beszédem, amely számból 
kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, 
amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem.“ 
(Ésaiás 55:10—11. v.)

Vájjon mindaz, amit ma sokan olyan sóvárogva iri
gyelnek a svédeknél, nem régi magvetések gyümölcse-e? 
Felébredt elődök hitét követő Istenáldás.

És vájjon az Űr nem áldana-e bennünket is ilyen 
és még nagyobb áldásokkal meg, ha befogadnánk az ö  
beszédét? P j i  í  \ 4 r í
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Tudom, hogy az én Megváltóm él!
A z elm últ ünnepek alatt sokféleképpen akart 

Isten  téged testvérem erre a bizonyosságra el
ju ttatni. Húsvét után tehát fel lehet tenni a 
kérdést: tudod-e, hogy a te Megváltód él? Ha 
bizonytalanságban vagy efelől, akkor m inden
nél nyomorultabb és szánalmasabb volt az ün
neplésed. Ha örömteli bizonyossággal vallani 
tudod ez te is, akkor közösségben voltál a FeU 
támadottal a húsvét drága alkalmain.

Kérlek, hogy az ünnepek m últán vizsgáld  
meg szívedet, hogy vájjon nem  vagy te is ab
ban a nyomorúságban, amelyben én is szenved
tem diákéveim  alatt? A  mi vidékünkön, ame
lyen ifjúságom éveit eltöltöttem, ilyenkor, hús- 
vét után, egészen pünkösdig, így  köszöntik egy
mást az emberek: „Krisztus feltám adott/“ és 
hangzik a válasz: „Bizonnyal feltám adott/“ Nem  
hittem  a feltámadásban és ezért arra gondol
tam, hogy m inden húsvéti köszöntésem egy-egy  
hazugság. A m ikor azonban először próbáltam  
„jó napot kívánok“-kal viszonozni egy húsvéti 
köszöntést, komolyan megdorgáltak azzal, hogy  
mindenképpen íg y  i l l i k  mondani: Feltáma
dott — bizonnyal feltám adott! A  világ szerete- 
tében elmerült barátaim társaságában nemso
kára számomra is természetes volt, hogy gon
dolataink, szavaink, cselekedeteink az ördög 
atyának kívánságait teljesítették (Ján. 8:44), 
de azért csak ú g y  harsogtuk: K risztus feltám a
dott! Hétről-hétre ismétlődő hittanórák, isten
tiszteletek és sokhetes konfirmációi oktatás után  
is Jiazudtuk, nagyon Sokan hazudtuk és illem 
ből mondtuk, énekeltük: B izonnyal feltám adott!

Ha felnőttekre néztünk; ahogy az i f jú vizs
gálja m indent ku ta tó  és észrevevő szemmel csa
ládja, iskolája, egyháza •és a mindennapi élet 
többi felnőttéit, akkor azt láttuk, hogy közülük  
is legtöbben nem  gondolnak arra, hogy a Fel
támadott előtt egyszer m indnyájunknak meg 
kell államink. Tudom, hogy azokban a húsvéti 
időkben miközülünk, i f jak közül és felnőttek  
közül is nagyon sokan még a hitetlennél is u tá 
latosabbak voltunk az Űr előtt, éppen képm uta
tásunk miatt. Hiszen nem a pogány ok, de a kép
m utatók felé fordul Jézus amikor az a vádja, 
hogy eláll jak  az üdvösség szoros kapuját. Be 
nem mennek, de más sem mehet be m iattuk. 
Pontosan ezt te ttük  m i is. Ugyan kinek lett vol
na kedve a Feltámadottat keresni, ha körülötte 
hozzám és hozzánk hasonló „megújult életű“ 
keresztyének éltek?

Memiyi hazug és képm utató húsvét telt él, 
amíg egyszer az én igazi húsvétom is elérkezett.

« A z igazi húsvét, amely nem  a naptár szerinti 
volt, hanem egy forró jú liusi napon, amikor 
végre m egnyíltak szemeim és m eglátták ő t aki 
halott volt, de íme most élő, fülem  először hal
lotta, hogy nekem szól, éppen nekem szól az Űr: 
m egváltottalak  — neveden hívta lak  — enyém  
nagy! #

Éppen erről a legelső igazi húsvétomról em
lékeztem Isten iránti hálával a mostani, 1948

húsvét ján, amikor a Sátán azzal ostromolt, hogy 
semmi sem változott és szívből most sem  tudom  
elmondani: hogy az én M egváltóm él. Ezért az 
én Uramra^ Krisztusomra tekintve bizonyságot 
szeretnék tenni arról, hogy a régiek elm últak  
és most már képm utatás nélkül tudom mondani: 
Bizonnyal feltám adott! Ha megkérdezné valaki, 
hogy m iért látom és tudom élőnek az én Meg
váltómat, a következőket mondanám:

A  bűnnek különösen m ély álmában alud
tam. Teltek az évek és az álom m indig mélyebb 
lett és félelmesebb. Nem  riasztott meg ebben az 
állapotban sem lelkiismeret, sem jó szó, sérti 
példamutatás, sem tanítás. De egyszer ő  állotta 
el utam at és szólt, hogy ez íg y  tovább nem fo ly 
hat. A kkor egyszerre megláttam, hogy én va
gyok az elveszett, aki halált és kárhozatot ér
demiek. Szinte kétezer évvel ezelőtt ugyanezt 
tette az Űr útón-útfélen. Űtolérte a bűnösöket. 
Engem is utolért és ebből is tudom, hogy ő  él!

Ebben az állapotban tudtam , hogy minden  
büntetést megérdemeltem volna. De az Űr, aki 
utam at elállotta és bűneim et m ind felfedte, nem  
haragudott reám. Inkább szeretettel biztatott, 
hogy ne féljek. Beszélt arról, hogy am it én ér
demeltem, azt Ő mind-m ind elszenvedte a ke
resztfán. Óh m ilyen jó volt először hallanom) az 
ö  szolgája szájából: „Bízzál, az Isten ártatlan  
Báránya éretted is meghalt. Vére elmosta m in
den bűnödet, hirdetem neked bűneid bocsána
té i /“ Csak a m egfeszített és feltám adott Űr tudta • 
a szíveket íg y  eltölteni a szabadulás örömével 
és békességével. E zt tette az én bűnös, kem ény  
szívemm el is. H ogyne tudnám  hát, hogy az én 
megváltóm  éU ■ •

Igazi húsvétom ig csak szép mondatként 
hallgattam f az ö  ígéretét: „íme én veletek va 
gyok a világ v é g e z e té ig A z ó ta  látom, hogy így  
van. Ö nem ünnepel, nem vendégeskedik csur- 
pán az övéivel, hanem együ tt akar lakozni. 
Mindennapi életem m inden gondját ő  viseli. 
E g yü tt járva Vele sokszor kim ondhatatlan örö
met és m indent pótló boldogságot jelent. Sok
szor azonban kínos és keserves próbát mér az 
Űr a nyomdokaiban haladókra. De ő  m indig  
velem van. A  nagy örömteli időben nem bízom  
el magamat, a keserves órákban pedig nem  
vesztem  el reményemet. Lábaimat eligazítja, 
szemeivel tanácsol. Nem  kényeztet az Űr, ha
nem kem ényen rám utat napr ól-napra arra, ami 
kár és szem ét és kidobni való utálatosság az éle
temben. Ráismerek a jó Pásztorra. Csak ő  tu 
dott verőfényes legelőkön és a halál árnyéká
nak völgyén keresztül haladva, íg y  vezetni lel
keket az üdvösség felé. Most éppen ezt teszi ve
lem is. Hogyne vallanám hát, hogy az én Meg 
váltóm él!

A  legcsodálatosabb talán mégis az, ahogy az 
Ö Szentlelke dolgozik. Méltó is, hogy K risztus 
csodálatos evangéliumát, az üdvösség beszédét 
ilyen hatalmas tűz v igye és árassza széles e v i
lágon. Csak amióta a Féltámadottal találkoz-
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tam, azóta tudom, hogy az ö  Szenletke m iért 
okoz otyan túláradó örömöt és lelkesedést. A  
Szentlélek által megvilágított, megismertetett 
ú j világ olyan kibeszélhetetlenül szép, m int a 
napfényes virágos tá j a látáshoz ju to tt vak szá
mára. A z  Írás szürke betűi és unalmas sorai 
kincseskamrává változnak, m ert az örökéletről 
beszélnek. A  prédikációk, am elyeket olyan ne
héz volt hallgatni, az ö  leikével hallgatva mind  
adnak morzsákat, vagy darabokat az örökélet 
kenyeréből. A z  ú j életben megsegít arra is, hogy 
minél többet keressem a reám váró üdvösséget 
és minél kevesebbet a múlandó földieket. Tusa- 
kodó és másokat is hordozó imára is ő  segít 
meg azzal, hogy kézzelfoghatóbban válaszol, 
m int ahogy kicsinyhitű  szívem m el várnám. A  
tétlenséget nem tűri és mások megmentésére 
küld, de ilyenkor m indig m egm utatja, hogy a 
nyom orult szolgának nem kell félnie, hiszen az 
Űr szája szól. Ha hitem  lankadóban van és 
a kísértés is sok, m indig csodálkoznom kell azon, 
hogy az Űr m indig és m indenütt tud erősítő és 
imádkozó testvért adni, m ert N eki m indenütt 
van népe. Felismerem a Mestert, a hűséges ba
rátot, aki éppen azért küldte a Szentleiket, hogy  
az övéit ne hagyja árvákul. Engem  sem hagy  
árván bolyongani a keskeny úton, hanem Szent- 
leikével terelget az üdvösség felé. Hogy tagad

hatnám meg az én hűséges Mesteremet f Inkább 
megvallom, nem szégyelve ő t: tudom, hogy az 
én M egváltóm él!

Bizonyságtevésem után a kísértőnek el kel
lett hallgatnia. A k i szívből vallást tesz a Meg 
váltójáról, afelett az ördögnek nincs hatalma. 
Mégis, amikor az mondom, hogy az én M egvál
tóm él, azt is tudom, hogy az én kis ér tőm, a Sá
tán is él és közéi van hozzám, kísérteni fog m ind
halálig, hogy húsvéti hitemben megrendüljek, 
M egváltómat megtagadjam.

Igen, én tudom, hogy az én M egváltóm él, 
de nem magamban bízva járok vele, hanem az 
én Uramban remélve, aki megígérte: imádko
zik, hogy ez a hitem  soha él ne fogyatkozzék  
(Luk. 22:32). Soha el nem tántorodni Tőle! Öt 
mindig élő M egváltónak vallani! E zt a kegyel
met Ő meg is akarja adni m indnyájunknak. 
H úsvét után, mindhalálig nem tehetek mást, 
m int felemelem szemeimet az üdvösség Fejedel
méhez, aki megtehette azt, hogy a fekélyekkel 
teli nyom orult Jób, a kőzáporban elvérző István  
lássák M egváltójukat, megteheti velem is, hogy 
nemcsak most, amikor e sorokat írom, hanem  
amikor a halál kötelei vesznek körül, akkúr is 
valljam: tudom, hogy az én M egváltóm él! B i
zonnyal feltámadott! jT l/LA .

Áldott vagy Jézus szentek ajakén

4. Oh szép egy esség: minden szenteké! 
Földön küzdőké s üdvözülteké,
Akiket az Ür kapcsolt együvé. 
Halleluja! Halleluja! Halleluja!

5. Bármi küzdelmes itt a viadal,
Biztat már végső, örök diadal: 
Mennyből lehangzik győzedelmi dal! 
Halleluja! Halleluja! Halleluja!

6. Virrad az új nap, tűrjünk reggelig, 
Míg dicsőségben az Ür érkezik,
Akkor a szentek egymást meglelik. 
Halleluja! Halleluja! Halleluja!

7. Akkor megmozdul nyugat és kelet,
Népözön indul ülni ünnepet;
Áldani Istent mindenek felett!
Halleluja! Halleluja! Halleluja! Finnből fordította:

Solt László.

1. Áldott vagy Jézus szentek ajakán,
Kik általmenték e világ baján
S békén nyugosznak hosszú harc után. 
Halleluja! Halleluja! Halleluja!

2. Erejük voltál harcnak mezején, 
Sziklaszál nékik vészek tengerén, 
Éjtszakájukban Te voltál a fény. 
Halleluja! Halleluja! Halleluja!'

* - — . \  * w*
3. Szentjeid útja légyen az az út,

Melyen harcokból né künk is kijut; 
íg y  nyerünk végre égi koszorút. 
Halleluja! Halleluja! Halleluja!
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Sáfárság
Ennek a világnak — és így a benne élő 

egyéneknek is — egyik legnagyobb problém ája 
az anyagi kérdés. Nemcsak a szegényeké, a 
mindennapi kenyérgondokkal kiiszködőké, ha
nem a gazdagoké, a jómódúaké is. Sőt sokszor 
a nincstelenség nem jelent olyan gyötrő anyagi 
gondot, amennyi nyugtalanságot és békétlensé
get okoz a vagyon megmentésének, megőrzésé
nek vagy gyarapításának  kérdése.

A hívő emberek sem mentesek ezektől a 
gondoktól és kísértésektől. Jusson eszünkbe az 
a tréfásan hangzó, de szomorúan komoly jelen
tőségű m egállapítás, hogy a „hívő embernek 
u to ljára  a pénztárcája té r  meg“. Vagy gon
doljunk arra , hogy m a ugyan hol ta lá ljuk  meg 
a hívőknek azt a benső közösségét, amelyről a 
Cselekedeek könyve szól*? (4:32—35.)

Talán sehol sem olyan botladozó egyéni és 
közösségi életünk, m int épen az anyagiakban. 
Alighanem azért, m ert mindenféle más — úgy
nevezett lelki — kérdésünkben tudunk Istenre 
hagyatkozni, — de anyagi ügyeinket (talán 
mert túlságosan világinál: tekintjük) nagyon 
emberi módon akarjuk  megoldani. Épen ezért 
van olyan sok kudarcunk' ezen a téren.

Isten és az ember közötti viszonyt semmi 
sem fejezi ki olyan szemléletesen, m int a  sá
fárság hasonlata. Nem véletlen, hogy az Ú j
szövetségben annyiszor találkozunk ezzel a szó
val.

„Kiki am int kegyelm i ajándékot kapott, 
úgy  sáfárkodjatok azzal egymásnak, m in t Isten  
sokféle kegyelmének jó sáfárai.“ (I. Pét. 4:10.)

„M id van ugyanis . am it nem  kaptál volna? 
Ha pedig úgy  kaptad, m it dicsékedel, m intha  
nem kaptad volna?*‘ (I. Kor. 4: 7.)

Mit jelent sáfárnak lenni?
Elsősorban azt. hogy a sáfárnak  m agának 

nincsen semmije. Mindene az uráé. A máséval 
gazdálkodik. K orlátlan önállósággal, de ugyan
akkor teljes felelősséggel. Egyszer mindenről 
számot kell adnia.

Nos, mi is ilyen sáfárok vagyunk. Isten sá
fárai. Mindazt, am ink van, Istentől kapták. 
Testi erőnket, egészségünket épen úgy, m int 
szellemi képességeinket; családunkat, b ará ta in 
kat, alkalm azottainkat, elöljáróinkat csak úgy, 
mint mindenféle földi javunkat: ételt, italt, ru 
házatot, házat, gazdagságot. M int sáfárok m in
dennel szabadon rendelkezünk, — csak el ne fe
ledjük, hogy egyszer m ajd mindenről számot 
kell adnunk.

Am int a  tálentumokról szóló példázat bi
zonyítja (Máté 25:14—30), ennek a szám adásnak 
igen-igen súlyos következményei lehetnek. 
Akárm ennyire világosan áll is előttünk, hogy a 
sáfár első és legfontosabb kötelessége a  hűség, 
ez önmagában még nem elég. Tudjuk, hogy az 
egy tálentom ot kapott szolga sem tékozolta el 
a  rábízott kincset. A számot-vetés alkalm ával 
hiánytalanul á tad ta  az ő urának, — és mégis a

külső sötétségre vettetett. A sáfártól nemcsak 
a hűséges megőrzést k íván ja  meg az ura, ha
nem a reá bízott javak hasznosítását és gyara
p ítását is.

Megnehezíti a sáfár helyzetét, hogy nin
csen semmiféle szolgálati szabályzata, amelyhez 
igazodhatnék. Nincsenek pontokba foglalt u ta 
sítások, amelyek minden kérdésére megadnák 
a választ. A sáfár önállóan és szabadon rendel
kezik, s egyetlen zsinórmértéke van: a lelki• 
ismerete.

Érdekes, hogy noha a tálentomokról szóló 
példázat igazán anyagi természetű (egy arany 
tálentom  értéke több, m int egymillió forintnak 
felel meg), ezt a példázatot m indig csak á tv itt 
értelemben m agyarázzuk. A „talentum “ mai 
szóhasználattal „isten-adta“ képességet, tehetsé
get jelent. Helyes, ha  így értelmezzük, de ne 
szorítsuk a jelentését csak erre a  körre. Nekünk 
nemcsak Istentől kapott tehetségünkkel kell né
ki tetszőén sáfárkodnunk, hanem  anyagi ja 
vainkkal is!

Az az igazi keresztyén élet, am ikor meg
szűnik az én autonóm iája, amikor élek többé 
nem én, hanem él bennem a Krisztus. A keresz
tyén életnek az a csodája, hogy az énem teljes 
átadása jelenti egyben az egyéniségem m érhe
tetlenül gazdag kibontakozását és kiteljesedését. 
U gyanilyen csodálatos a keresztyén élet anyagi 
vonatkozásaiban is. H a eltűnik az „enyém“, ha 
elismerem, hogy nincsen semmim, de semmim, 
— m ert mindenem az én Uramé, ha kész va
gyok mindenemet az ő  rendelkezésre bocsátani, 
ha m egismert akaratának  anyagiakban is fel
tétlenül engedelmeskedem, akkor csodálatosan 
megoldódnak anyagi problémáim. Ehhez azon
ban szükséges, hogy valóban megismerjem az 
Ür akara tá t. Ezért állandó és szoros kapcsolat
ban kell állanom Vele. Kérnem  kell u tasításait 
anyagi kérdéseimre is.

Bárm ilyen hihetetlenül hangzik is: nyug
talanító  anyagi kérdéseink mind-mind megol
dódnak ezen a módon. H a tudatában vagyok an
nak, hogy nekem semmim sincsen, akkor nem 
is veszíthetek semmit. Nincs m iért aggódnom, 
nincs m it féltenem.

H a hűségesen sáfárkodom az én Uram  ja 
vaival, ő  gondot visel rám.

H a sáfárként nézem a „m agam ét“ is és a 
..másokét“ is, akkor sem a fösvénység, sem az 
irigység nem tud  gyökeret verni a szívemben. 
Akkor ugyanis sohasem fog bántani az, hogy 
m ásnak m ennyije van, — legfeljebb az, ha a 
m ásikat hűtlen sáfárnak látom, aki nem visel 
gondot közös Gazdánk reábízott javaira.

Szabadságunk és felelősségünk csak akkor 
bontakozik ki igazán, a  függőség és független
ség csodálatos összhangját csak akkor ism erjük 
meg teljesen, ha tudunk hűséges sáfárai lenni 
Istennek. . , 4 ^ '  J U L j J

ÉLŐ VÍZ 5



Micsoda az ember...?
Kozmikus méretű világkatasztrófák, nagy világ- 

pusztulások sokkal többször fordultak és fordulnak elő 
a Mindenségben, mint gondolnák. Ezeknek a szerencsét
lenségeknek élőlény is részese lehet. A híres Cuvier el
avult nézete szerint egyenesen ezekkel a kataklizmák
kal magyarázható az, hogy a földön annyira eltérő ál
lat- és növényvilág követte egymást a földtani korsza
kok folyamán. Ügy gondolta, hogy időnként minden el
pusztult s elölről kezdődött újra az élet, mintegy új 
teremtések fényeként.

Az ember szemléletében természetesen minden hoz
zánk viszonyul s a kataklizma mérete azért hatalmas, 
mert mi kicsinyek vagyunk. Egy baktérium-törzs pusz
tulása, amelyben mondjuk százezer millió egyed esik 
áldozatul, számunkra nem jelentős, mert hozzájuk viszo
nyítva mi túlságos nagyok vagyunk. Így nem jelent 
számunkra semmit a hangyaboly széttaposása, a vizek 
szabályozásával a szúnyogvilágot ért szerencsétlenség, 
(sőt, ha tudomást szerzünk róla, csak örülünk neki, mert 
a szúnyogok zavarták a mi világunkat); nem sápadunk 
el a patkány- vagy poloskairtó hadjáraton, nem izgat 
a fürkészdarazsak szörnyű támadása egy erdő milliárd
nyi hernyója ellen, sem az nem borzongat meg, ha a 
katicabogár ragadozó lárvái minden nyáron, mondjuk 
ezermillió levéltetű potrohát rágják ki elevenen, csu
pán egyetlen gyümölcsöskértben. „Ügy kell nekik!“ — 
gondoljuk megelégedetten, ha valami eszünkbe juttatja.

Pedig ezek is mind nagy katasztrófái annak a vi
lágnak, melynek részese a bacillus, a hangya, a levél
tetű, poloska, szúnyog vagy a patkány.

Most pedig hadd mondjak el egy esetei. Talán cse 
kélység, mint amilyen csekélység lehetett az özönvíz 
egy közömbös és mással elfoglalt mesebeli óriás számá
ra, aki valahol a Jupiter bolygón sétált.

Egy vizsgálattal kapcsolatosan egyszer a csepeli 
holt Duna-ágból származó vizet tartogattam, lezárt üveg
ben, az ablakomban. Tele volt a víz mikroszkopikus 
moszatokkal és a haleleségként jól ismert Daphniák- 
kal. Magyarul ezeket bolharáknak hívják. Ágas csáp
jukkal csapkodva ugrálnak a vízben, mint félmilliméte
res vidám emberkék. Ha jól megnézzük őket nagyító
val, csakugyan emlékeztetnek az emberre, különösen n 
csuklyás fajok; mintha hálósipkát hordanának, vagy 
esetleg harci sisakot. Ügy, mint az emberek . . .

A ledugaszolt üvegben hamarosan kialakult a bio
lógiai egyensúly. A mikroszkopikus növények folyvást 
felfrissítették okszigénteYmelésükkel a vizet és égi man
naként táplálékul szolgáltak; az állatkák pedig a növé
nyek számára juttattak bomlástermékeket. Gyönyörűen 
megvoltak a maguk zárt világrendjében s eszükbe sem 
jutott, hogy az üvegfalon túl, a számukra „transzcen
densben“ én figyelem őket. Csak akkor hagyott alább 
egy kissé a tánc, ha tenyeremmel egy percre elfogtam 
előlük a napot, amely az ő világuknak épúgy éltetője, 
mint az enyémnek.

Évekig ott éldegéltek az ablakban az üvegpalack v i
dám lakói. Hetenként új és új generációk váltogatták 
egymást, mert a Daphnia-egyedek élete, a mienkhez ké-

Kaptuk a következő táviratot:

pest igen rövid. Így tehát néhány év alatt egész világ 
történelem zajlott le az üvegben. Legalább olyan hosszú 
tartamú az egyedek élettartamához viszonyítva, mint 
a mi nagynak érzett sajád emberi történelmünk a 
szumírok cseréptábláitól, vagy épen az altamirai bar
lang rajzolgató művészétől kezdve. A levedlett páncél- 
kák és elhalt rákocskák testanyaga ismét visszakerült 
az ő világuk anyagforgalmába, épen úgy, mint ahogy 
a mi szántóföldjeink talajából ükapáink pora támad 
fel a búzaszemben, kenyérben s a késő utódok testében.

Ez a kis Daphnia-világ elég régi és elég stabilis 
volt ahhoz, hogy lakói változhatatlannák higyjék. Az 
üvegfalon túl, számukra a transzcendensben, aligha lé
tezhetett valami is az ő tapasztalataik szerint. Engem, 
aki figyeltem és gondoztam őket, meg sem láthattak, 
fel sem foghattak, mert létezésem nem „adekvát“ a 
bolharák logikájával, hiszen abban nem lehet szó em
berről.

Megvallom, sokáig húztam, halogattam a végső dön
tést az üveg felől. Már régen nem volt rá szüksége sen
kinek. Csak bajnak volt az egész ott az ablak kirakatá
ban. Tulajdonképen idejétmúlt, haszontalan holmi; ren
detlenséget jelentett a szobában. Azonban a benne élők 
iránt valami felsőbbrendű értelemben vett szánalmat 
éreztem.

■ Egy napon azonban nem húzhattam tovább a dol
got. Eljött a nagytakarítás ideje. Én nem bántottam az, 
üveget, de beleegyezésemmel a takarító személyzet ki
lökte az egészet.

Nevetséges, hogy ezt mondom, de egy világ 
katasztrófa ment végbe szemeim előtt.

Mondjátok, nem lehetséges, hogy mi is Daphniák 
vagyunk, csak kissé nagyobbak?

Gondolkodj el az Írás megállapítása felett: „Az asz- 
szonytól született ember rövid életű és háborúságokkal 
bővölködő. Mint virág kinyílik és elhervad, és eltűnik, 
mint az árnyék és nem állandó“. (Jób 14:1—2.) „Mi csak 
tegnapiak vagyunk és semmit sem tudunk, mert a mi 
napjaink csak árnyék a földön.“ (Jób 8:9.) „Az embe
rek napjai olyanok mint a fű, úgy virágzik mint a me 
zőnek virága. Hogyha áltálmegy rajta a szél nincsen 
többé és. az ő helye sem ismeri azt többé.“ (Zsolt, 103: 
15—16.) '

És erről a hervaetó virágról, elsuhanó árnyékról, 
szélsodorta száraz fűről mondja az Írás: „Micsoda az 
ember, hogy megemlékezel róla? és az embernek fia, 
hogy gondod van reá? Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé 
az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáz
tad öt! Úrrá tetted öt kezeid munkáin, mindent lábai 
alá vetettél.“ (Zsolt. 8:5—7.)

Dobogtassa meg a szívedet, hogy Isten minden sze- 
retetével a porszem-ember felé fordult és egyszülött 
Fiát áldozta fel, „hogy valaki hiszen őbenne, el ne vesz- 
szen, hanem örök élete legyen“. A világmindenség végső 
kataklizmájában lesz nyilvánvalóvá, hogy amiket szem 
nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg nem 
gondolt, Isten azt készítette az öt szeretőknek.
(L Kor. dJAEzZyS.
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Utcamisszió
Az egyházi sajtó és a falragaszok 

már jelezték, hogy valami különös 
esemény van készülőben Budapest 
utcáin. A legtöbbször elégedetlen fő
városi tömegben, a rohanó, tülekedő, 
ingerlékeny, keserű kedvű emberek 
között váratlanul itt is, ott is mo
solygó, kedves, céltudatos emberek, 
ifjak és idősek, leányok és fiúk tűn
tek fel. Fehér röplap csomót szoron
gattak a kezükben és ajándékozó 
kedvvel nyújtották minden járó-kelő
nek. A meglepődök felé csak egy ma
gyarázatot súgtak bátran és biztató 
határozottsággal:

Az Úr üzenete.
A szemüveges, középkorú férfi va

lami igen kellemetlen vagy bosszantó 
hírt olvashatott az újságból a villa
moson, amikor az előbbi szavakra 
megütközve emeli tekintetét az előt
te álló ötéves kisfiúra. Mégis elmo
solyodva vette át az utcamisszió első 
traktusát:

Hol töltőd az örökkévalóságot!
Igaz, hogy erre újra elkomolyodott.
Érdekes és elgondolkoztató figyel

ni az osztogatókat és a közönséget. 
A legtájékozatlanabbak is láthatják 
a belőlük áradó örömteljes békessé
get, mintha valami távolni nagy ki
rály titokzatos követei lennének. 
Csakugyan. A Krisztus nevében jár
nak. Milyen érthetetlen volna más
különben, hogy ez a harminc-egy- 
néhány éves férfi a nagy ünnep dél- 
idején jár egyik sietőtői a másikig 
és papírlapot nyom a kezükbe a bel
város legforgalmasabb sarkán. Nem 
is eredmény nélkül.

A szívek kinyílnak,
mosolyogva és érdeklődve köszö
nik meg a „Biblia dióhéjban“, 

a „Rossz üzlet“
stb. című röplapokat. Mert minden 
uap más az üzenet.

Az utcasarkon megtorlódik a járó
kelők sora: egymás mögött sorban 
állva nyújtják kezüket a lapokért.

Sokan napról-napra kérik az aznapi 
„adagot“. Sőt még többet is visznek, 
mert a hivatalban, munkában más
nak is akarnak adni. Az első napon 
egy újságárusasszony azzal fogadta, 
hogy „végre, hogy már ilyet is osz
togatnak!“ öröm volt az is, amikor 
egy férfi az Ür áldását kívánta mun
kánkra a lap elolvasása után, s ígér
te, hogy imádságban fogja hordozni 
szolgálatunkat.

De természetesen van szomorú 
kép is.

Akinek nem kell,
azok hátrahúzva nyakukat szó nél
kül intenek, vagy nyersen recsegte
tik: nem kell! Bár „Levél jött ha

Budapesten
zulról. . . “ a címe a húsvéthétfői 
lapnak.

Sajnos, többen akadnak olyanok is, 
akik az első napon még elfogadták 
a lapot, de amikor látták, hogy az 
örökkévalóság kérdésével foglalkozik, 
akkor eldobták, vagy zsebre gyűrték, 
s a következő napon nem kértek be
lőle.

Volt aki megkérdezte a harmadik, 
negyedik napon, „nem únják még?“ 
Olyan is akadt, aki hiábavalónak 
mondott minden erőlködést.

Az egyik kath. templom közelében 
a plébános azt üzente ki, hogy hagy
juk az ő híveit békében, ne csalogas
suk őket szektákba. Egy úr is hason-

Lélekszám 859. február 15—22-ig 
szolgált Argay György szuperinten
dens és Bothár Vilmos kerületi fel
ügyelő. Az összejövetelek a gyüleke
zet kultúrházában voltak, melynek 
nagyterme minden este megtelt. Az 
utolsó napokon különösen megszapo
rodott a hallgatók száma. Reggelen
ként úrvacsorái előkészítő istentisz
teletek voltak a templomban, melye
ken nemcsak a nők, hanem a férfiak 
is szép számmal vettek részt. Külön 
összejövetelek voltak az ifjúság, a 
férfiak és a nők részére. Azonkívül 
házi istentisztelet és úrvacsoraosz
tás volt a betegek és öregek részé
re. A morzsaszedésen sokan jelentek 
meg, tekintve azonban, hogy ez volt 
az első evangélizáció, senki sem 
mert megnyilatkozni személyszerint. 
Az úrvacsorán 120-an vettek részt.

KRIZBA.
Az evangélizáció folytatódott az 

1050 lelket számláló szomszédos gyü
lekezetben, Krizbán, febr. 23—29-ig. 
Az összejövetelek a templomban vol
tak s az első összejövetel gyengébb 
látogatottsága után állandó emelke
dést mutattak. Az utolsó esték már 
teljesen megtelt templomot hoztak. 
Itt is külön összejövetelek voltak 
az ifjúság, a nők, férfiak és a pres
biterek részére, reggelenként pedig 
úrvacsorái előkészítő áhítatok, szép 
látogatottság mellett. A férfiak itt 
is szép számmal jelentek meg úgy 
a reggeli istentiszteleteken, mint pe
dig az esti összejöveteleken. A mor
zsaszedés a nagy részvétel miatt itt 
sem jutott személyes megnyilatkozá
sig. A felvetett kérdésekre csupán 
felállással adtak feleletet, akik a 
Krisztus mellett döntöttek. Az úr- 
vacsorázók száma 148 volt, köztük 72 
férfi.

lóval utasította vissza: hagyja abba 
már ezt a szektáskodást.

Volt, aki csak szánalomból fo
gadta el, mondván: „Hadd fogyjon“.

„Lehull az álarc“
hirdeti a következő napi röpcédula 
címe és ez meghökkenti azt a szol
gálatban lévő rendőrt is, aki bizo
nyára látott is már ilyet, de zsebre- 
teszi köszönettel: „Majd szolgálat
után“.

A másik nap felold az üzenet a 
vád alól: „Kezdhetjük elölről“. És 
már reggel 7-kor a pallér a rouita- 
lanítás alatt álló ház előtt ezt mond
ja: köszönöm, én már olvastam! Az 
embereim minden pályaudvarról uo 
zák.

Budapest kapui előtt áll az Ür és 
zörget.

VÁRADSZÖLLÖS.
Isten megsegítő kegyelméből febr. 

15—22. között Váradszőllősön volt 
evangélizáció a református egyház
zal közösen. Váradszőllős Nagyvá
rad legközelebbi szórványa. A köz
ségben kb. 400 református és 50 
evangélikus lélek él. Az evangélizá- 
ciós istentiszteleteknek Krajcsi 
György evang. presbiter lakása volt 
a színhelye, ahol a vasárnapi isten
tiszteleteket is szoktuk tartani. Az 
evangélizáción olyan nagy volt az 
Ige utáni vágy, hogy a résztvevők 
három helyiséget is zsúfolásig meg
töltöttek. 200—300 körül volt a részt
vevők száma. Az evangélizáció foly
tatásaképpen csütörtökön közös bib
liaórát tartunk a reformátusokkal. 
Eddig csak vasárnap voltak isten
tiszteletek.

ARAD.
Lélekszám 1657. Március 1—7. Túr

mezei Sándor nagyváradi lelkész-es
peres szolgálatával. Az összejövete
lek a templomban voltak s mindvé
gig emelkedő, nagyszámú hallgató
ság előtt folytak. Az utóösszejöve- 
telek, valamint magánbeszélgetések 
is jól látogatottak voltak s megra
gadó megnyilatkozásokban mutatko
zott meg a Szentlélek megvilágosító 
és új életre indító munkája. Áldásos 
volt a morzsaszedés is és sokan vet
tek részt a befejező úrvacsorán is 
annak ellenére, hogy előző vasárnap 
is volt úrvacsoraosztás. Általában 
véve az evangélizáció nagy áldással 
ment végbe és az mély nyomokat 
hagyott a gyülekezetben, amit majd 
az utómunkának kell kihasználni.

TERVEK.
Március 21—28. között, ha Isten en

gedi, NAGYSZALONTÁN lesz a re
formátusokkal közösen evangélizáció, 
április 4-től 11-ig pedig — csak

Evangélizációk Erdélyben
BAR C AU JF ALU.
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az evangélikusok részére — NAGY
VÁRADON és MAROSVÁSÁRHE
LYEN. Nagyváradon Molnár János 
végzi a szolgálatot, Marosvásárhe
lyen pedig ugyanekkor Túrmezei 
Sándor. — SZATMÁRNÉMETIBEN 
szintén tervbe van véve az evangé- 
lizáció a pünkösd előtti hétre, május 
10-től 16-ig. Ezen szintén Túrmezei 
Sándor végezné a szolgálatot.

Zárjuk a szívünkbe nagyon erdélyi 
testvéreink szolgálatát és könyörög
jünk igazi ébredésért. Az ugartörés 
mindig nagyon nehéz munka. És 
ahol a Lélek munkálkodik, ott a sá
tán se marad veszteg. Hordozzuk 
buzgó imádságaiukban a munkáso
kat, a meglátogatott gyülekezeteket 
és azokat az egyházközségeket is, 
amelyek még nem fogadták el az 
evangélizáció szolgálatát.

DOMONYBAN
4

febr. 29—márc. 7. között volt evan- 
gélizáció. A 900 lelkes gyülekezet
ben a résztvevők száma egy-két nap 
alatt 200-ról 350-re emelkedett és
maradt mindvégig. Szép számmal 
jártak ikladi testvéreink, sőt né
melykor az aszódiak közül is. Növe
kedett a részvétel a reggeli isten
tiszteleteken is, hasonlóképpen az 
evangélizációt megelőző imaösszejö
vetelen is. A különböző csoport- és 
utóösszejövetelekre az asszonyok, lá
nyok nagy számban, a férfiak és 
fiúk kevesebben (40—45) jöttek el.

Nagy öröm volt foglalkozni a 
szentírást rendkívül sokat forgató 
iskolásokkal és az ifjakkal, akikre 
Isten bizonyára sokat akar bízni a 
gyülekezeti ébredésben. Az úrvacso- 
rázók száma csak 38 volt. Az evan
gélizáció alatt és a végeztével töb
ben tettek bizonyságot arról, hogy a 
bűnbocsánat kegyelmében részesed
ve, ezutáni életükben Krisztust 
akarják jobban követni és szolgál
ni. Az evangélizáción Józsa Márton 
szolgált.

MAGYARBÁNHEGYESEN
március 15—21. között volt evangéli- 
záció. A szétszórt, szórványgyüleke

zet központjában, a faluban még 100 
evangélikus sem lakik. Az evangéli- p 
záció 45 résztvevővel kezdődött és 
ez a szám fokozatosan növekedett 
120-ig. Szinte minden este a med- 
gyesegyházi testvérek közül is át
jöttek néhányan. Reggeli áhítatain
kon és imaóránkon 12—16 között vol
tunk együtt. Az evangélizáció előtt, 
azokkal, akik Jézust valóban kö
vetni akarják, napról-napra átolvas
tuk és megbeszéltük a „Keskeny út 
vándora“ c. füzetet. Az utóösszejö
veteleken és morzsaszedésen Isten 
iránti hálával láthattuk, hogy az 
Ür növelhette azok számát, akik 
éhezik és szomjúhozzák az ö bűn
bocsátó kegyelmét. Az evangélizáció 
előtt is volt a gyülekezetben nehány 
szolgálatra is kész gyermeke az Úr
nak. Reméljük, hogy az evangélizá
ció után újak is munkába indul- 

' nak az Űr hívására, hogy a szét
szórt híveink közül a magyarbán- 
hegyesi szórványmezőn is senki el 
ne vesszen. Úrvacsorával 47-en éltek. 
Józsa Márton szolgált az evangéli
záción.

Helyszűke miatt csak éppen meg
említjük, hogy az elmúlt hónapban 
Aszódon Zászkaliczky Pál, Fancsalon 
Harmati Béla, Dévaványán Uzon 
László, Zánkán Tekus Ottó, Vácon 
Balikó Zoltán és Cegléden Túróczy 
Zoltán tartott evangélizációt. Eset
leg a jövő számunkban részletesebb 
beszámolót is hozunk.

TÖBBEK ÉRDEKLŐDÉSÉRE 
közöljük, hogy a Húsvéti Evangéli
um 3.— Ft-os ára nincs benne az elő
fizetési díjban. Azért mellékeltünk 
hozzá csekklapot, hogy utólag kér
jük az árát beküldeni. Egyszerűbb 
és olcsóbb elintézés céljából jobb, ha 
egy csekklapon fizetjük be az egy
szerre küldött összeget (előfizetés, 
adomány, iratterjesztés, Húsvéti 
Evangélium, stb.) a befizetési lap . 
hátlapján részletezve az összeg ren
deltetését.

EVANGELIZÁCIÓS NAPTÁR.
Április 4—11. Budapest evangélizá- 

ciója 21 templomban.
Április 4—11. Csornád, Joób Olivér. 
Április 11—18. Az evangéliumi egy

házak közös budapesti evangélizá- 
ciója egy helyen.

Április 11—18. Tiszaföldvár, Benkó- 
czy Dániel.

Április 11—18. Szolnok, Józsa Már
ton.

Április 18—25. Beled, Balikó Zoltán. 
Április 25—május 1. Pécs, Túróczy 

Zoltán.
Május 2—9. Mezőhegyes, Balikó Zol

tán.
Május 9—15. Gyula, Csepregi Béla. 
Május 17—23. Budapest—Zugló, Ba

likó Zoltán.
Ez a naptár imádságkérés. He
lyezd a bibliádba és végy részt na
ponként láthatatlan segítségeddel 
a szolgálatban.

EGY ÉV

telt el azóta, hogy az Élő Víz a há
ború után újra megindulhatott és 
végezheti a betű útján az evangéli
záció szolgálatát. Az olvasóinak a 
száma egy év alatt megkétszerező
dött: kétezerről négyezerre emelke
dett.

Sajnos, a lap fizető olvasói nem 
érik el ezt a számot.

Engedd meg, hogy a szerény év
fordulón megkérdezzük: rendeztedj-e 
már a hátralékod? Beküldted-e már 
az előfizetésed?

A HATÁRON KÍVÜL
levő magyar hittestvéreinknek is 
igyekeztünk szolgálni a lelki táplá
lék nyújtásával. Kérésre, vagy meg
adott címekre több, mint 500 pél
dányban küldtük külföldre a lapo
kat. Sok téstvéri köszönet igazolja, 
hogy a szolgálatunk nem volt hiába
való. Sok megadott címről azonban 
nem jött visszhang. Legalább egy le
velezőlap-értesítést kérünk arról, 
hogy a lap megérkezik és a címzett 
szívesen olvassa. Különben azt kell 
hinnünk, hogy helytelen a címzés s 
így a lap küldését beszüntetjük.
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Égbe néző tanítványok
Bethánia közelében az Olajfák hegyén ég- 

refüggesztett szemű tanítványok maradtak Jé
zus után.

Nincs rajta semmi csodálkozni való. A 
mennybe szálló Krisztus vonta maga után a 
ráfüggesztett tekintetüket.

Bizonyára ugyanígy néztek rá, amikor ke
nyér sokszorozódott áldó keze alatt, bélpoklos 
tisztult, néma nyelv oldódott, vagy világtalan 
szem lett látóvá az érintésére; így csüngtek 
rajta a tekintetükkel, amikor a királyság evan
géliumát hirdette a hegyen és így néztek rá a 
Golgotán, amikor általszegezték kezeit és lá
bait a magasra emelt kereszten. Minden intése, 
mozdulata, szava a könyörülő szeretet csodája 
volt. Hogyne csüngtek volna rajta a bűnösök.

A búcsú óráján is föléjük emelte Jézus a 
kezét, még utoljára megáldotta őket. „És Ion, 
hogy míg áldá őket, tőlük elszakadván, felvite- 
ték a mennybe.“ (Lukács 24: 51.) Bizony nehéz 
lehetett elszakadni azoktól az átszegezett ke
zektől, amelyeknek a véres sebei a magasság
ban, utoljára is azt hirdették, hogy elvégezte
tett érettetek a váltság, kiomlott a bűntörlő vér 
és készen van minden bűnötök bocsánata, a ke
gyelemből való üdvösség.

A tanítványoknak ez az elrévült égrenézé- 
se mégis inegzavartatott.„Két férfiú állott meg 
mellettük fehér ruhában. Kik szóltak is: Gali- 
leabeli férfiak, mit állótok nézve a mennybe? 
Ez a Jézus, aki fölviteték tőletek a mennybe, 
akképen jön el, amiképpen láttátok őt felmen
ni a mennybe.“ (Csel. 1: 10—11.)

Isten nem tűri sokáig a tanítványok égbe 
nézését. Mennyei követ bizonyságtételével for
dítja vissza a tanítványok tekintetét a földre 
és azokra a feladatokra, amik iájuk Jézus 
Krisztus visszajöveteléig itt a földön várnak.

Ma is vannak Jézusnak ilyen égbe néző
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tanítványai. Abban nincs semmi hiba, ha va
laki Krisztusra néz. Az ige is erre biztat ben
nünket (Zsid. 12: 2.). A baj ott kezdődik, ami
kor valaki Krisztus után meresztgeti a szemét. 
Arra a pontra, ahol Jézust látta. Elidőzik egy- 
egy tapasztalásánál, élményénél. Szeretné tar
tósítani a szívet eltöltő érzéshullámot, állandó-

Úrvacsorán
Égi manna hull szívemre  
S oszlik lelkemről az átok; 
Elhangzott az oltár előtt; 
M egbocsátott! . . .  Megbocsátott! . . .  
Én most más szót meg se hallok! 
É n 'm ost más szót meg se látok! 
Fel van írva tem plom falra, 
Em berszívbe, magas égre: 
M egbocsátott!. . .  Megbocsátott! . . .

Rém ek árnya nem gyötör már, 
Nem  zúdítja  rám az átkot;
A ngya l zengi fölmentésem: 
Megbocsátott! . . .  M egbocsátott! . . .  
S hogyha jönne m ajd a Sátán  
Riadóval, harsonával,
Ezt a szót tartom feléje,
S  meghátrál ördöghadával!

S  majd ha hű Uram szavára 
Föld zajától meg is válók 
S a m enny fényes kapujában  
Színe elé odaállok,
Útlevelem ott is ez lesz: 
Megbocsátott! . . .  M egbocsátott! . . .

H a l u s z k a  M. R ó z s a .

v 1



sítani a hangulatot. Megrögzíteni a ritka nagy 
pillanatokat.

Az angyali üzenet azt hirdeti, hogy nem 
kell visszakérőzni a múltat. Nem szükséges 
csüngeni az elmúló ritka pillanaton. A keresz
tyén hit mindig a jövőre tekint. Aki felvitetett, 
újra eljő. A keresztyén életnek a csodálatos 
volta nem a. múltnak az átélt tapasztalásaiban 
van, hanem a jövő még nagyobb csodáinak az 
izgalmában. Ne tartsd vissza sohase a múltat. 
A jövő még többet kínál.

Az égbe néző tanítványok nagyon beleme
rültek a saját életük páratlan csodájába. Az 
angyali szózat földi kötelességeket tár', eléjük. 
A megfeszített és feltámadott Krisztusnak hir- 
dettetnie kell az egész világon, minden terem
tésnek. És akkor jön vissza, hogy megítélje az 
egész földet.

Sok mai tanítványnak a szívét is teljesen

betölti a maga Krisztussal való találkozása, 
hozzá való viszonya, üdvössége. Az átélt csoda 
után újabbra vár égbe bámulva. Az angyali 
prédikáció az embertársainkra fordítja a te
kintetünket. Azokra, akik még talán az első 
csoda előtt vannak. Hányán alszanak körülöt
ted a bűnnek az álmában — ki ébreszti őket? 
Hányán tapogatóznak a világosság felé — ki 
tanácsolja őket? Hányán hordoznak nyugtalan 
lelkiismeretet — ki hirdet nékik békességet? 
Hányán cipelik a bűn bilincseit — ki nyújtja 
nekik a szabadulást?

Tekints körül. Szolgálj a melletted állónak. 
Vidd Krisztust a legjobban rászorulónak. Eb
ben a szolgálatban fog meggazdagodni az egyéni 
életed, erősödni a hited és állandósulni az örö
möd. A mások szolgálatával siettetheted a nagy 
nap felvirradását: mennybeszállt Urad dicsősé
ges visszajövetelét.  ̂ 1 i \

A feltámadás elködösítái
— A budapesti evangélitáción elhangzott előadás —

(Máté 28:1—15.)
Jézus Krisztus feltámadásának egyetlen földi szem

tanúi a sírt őrző katonák voltak. Mások mind később 
a már feltámadott Krisztussal találkoztak, de az őrsé
gen levő vitézek ott voltak a lezárt és lepecsételt szikla
sír mellett, őrizték gyanútlanul, amint egy halottat kell 
őrizni, amikor megmozdult a talpuk alatt a föld, vil
lámlásszerű fény esett az égből, az Űr angyala érinté
sére elgördült a nehéz kő, megnyílt a sír és kilépett 
belőle a halott.

„Az, őrizők megrettenének és olyanokkq lőnek, mint 
a holtak.“

Érthető volt a megdöbbenésük. Lehet, hogy soha 
nem hallották a Názáretit, nem voltak tanúi csoda
tetteinek s a főpapi ítélet szerint egy ártalmatlanná 
tett népbolondítónak sírját vélték őrizni.. És íme egy 
pillanat alatt világossá lett előttük, hogy az ő halott
jukhoz az égnek is köze van. Villámfénybe öltözött 
mennyei küldött tárja ki előtte a sír kapuját és az ég 
intésére megnyíló föld remegve és morajlva adja vissza 
a drága testet, amit lehetetlen volt fogva tartania.

Hogy a hatás még maradandóbb legyen s káprázat, 
hallucináció ürügye ne gyengíthesse az átélt csodát, 
a mennyei követ nem siet el, hanem ráül az elhenge- 
rített kőre, hogy mindjárt bizonyságtétel is hangozzék 
a húsvéti üres sírnak az üzenete mellett. Bizonyára 
maga az őrség is hallotta, amint az ásszonyoknak hir
dette az angyal: „Ti ne féljetek: mert tudom, hogy a 
megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltá
madott, amint megmondotta volt. . .  Imé előttetek megy 
Galileába; ott meglátjátok őt“.

Lehet-e elképzelni ennél beszédesebb bizonyságot 
Krisztus feltámadása felől? Szemetvakító mennyei fény 
világít a megnyíló sírra, és égi követ hirdeti: feltáma
dott, amint előre megmondotta! Galileában újra talál
kozhattok vele! — Vájjon volt-e még valakinek ilyen 
húsvéti élménye? Ki máshoz jött ennyire közel a fel
támadás csodája?
v És éppen ezek az első kiváltságos szemtanúk lettek 

a sátán első eszközei, a&ik a húsvéti ellenpropagandát 
is megkezdték és koholt mese híresztelésével próbálták 
elhomályosítani az üdvösségszerző csodát.

Mi lehet ennek a magyarázata?

' Rossz elindulás.
1. Az angyali üzenet világosan szólt az asszonyok

hoz: a Feltámadott „előttetek megy Galileába; ott meg
látjátok őt“. S mialatt az asszonyok nagy sietve men
tek a parancsolt úton „imé az őrségből némelyek be- 
menvén a városba, megjelentének a főpapoknak min
dent, ami történ,t“.

Itt válik ketté a húsvéti bizonyságtevők és a fel
támadás elködösítőinek az útja. Az előbbiek odasietnek, 
ahol a Feltámadottal találkozhatnak, az utóbbiak pedig 
Jézus ellenségeihez futnak, hogy velük tanácskozzák 
meg a dolgot. Mindjárt elindulásbeli hiba. Ugyanarról 
a helyről indultak el, csak ellenkező irányba. Magától 
értetődő, hogy egészen ellenkező a két út vége.

Mindjárt itt kezdődik sok Krisztussal találkozott 
ember tragédiája. Akkor, amikor a felébredő lelkiisme
ret szavában, a szívet marcangoló bűnök vádjában és 

va megrettent szívet hitre bátorító evangéliumban: 
a Jézus Krisztus szent nevében és kiontott vérében való 
bűnbocsánat örömhírében valami eddig soha nem ta
pasztaltat, nem is álmodottat élt át, akkor elkezdett ta
nácskozni értetlen emberekkel. És kapta a megnyug
tató magyarázatot: a pszichológiai, a filozófiai, vagy 
ha úgy tetszik akár teológiái kifejtését annak, hogy 
ez idegérzékenység, túlfeszített lelkiállapot, felesleges 
erkölcsi skrupulozitás eredménye. Gondoljon más embe
rekre, a közvetlen ismerőseire., Hány van közöttük, aki 
éppen úgy, vagy nála sokkal könnyelműbben éli az éle
tet, és semmi baja. Bizonyára a túlfeszített munka ár
tott meg neki. Többet kell pihennie és szórakoznia. 
Kerülje a magányt, keresse a társaságot. Nem szabad 
annyit foglalkoznia önmagával. A bibliát nem szabad 
szó szerint venni. Kár is kézbe venni, mert annak a 
megértéséhez alapos előtanulmányok kellenek. Hiszen 
a papok is hány félképen magyarázzák. Nem kell mind
járt a legrigorózusabb bibliamagyarázó mellett kikötni. 
A lelki dolgokat nem szabad túlzásba vinni, mert abba 
könnyen bele lehet őrülni. A világtól se lehet elszakad
ni, hiszen úgy sem szaladhatunk ki belőle. Bölcs ön
mérséklet és józanság — ez a jelszó. Csak semmi túlzás.

És ennek az az eredménye, hogy a Feltámadott ál
tal megérintett emberek tömge marad a széles úton, 
vagy megy vissza oda. Tudnék tanúul hívni embereket,
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akik valamikor velem együtt borultak szomjas lélek
kel a bibliájuk fölé és ma már esztendők óta nem for
dult meg a kinyilatkozatás könyve a kezükben; akik 
előttem sírtak keserű könnyeket a bűneik felett, és ma 
lelkiismeretfurdalás nélkül élnek abban; akik boldog 
örömmel fogadták egykor a Feltámadott békességét és 
ma cinikusan utasítják vissza; akik valamikor velem 
együtt égtek az evangélizáció lélekmentő szolgálatáért 
és ma lemosolyogják, kritizálják, vagy egyenesen tá
madják azt. Mert amikor a Feltámadott megmutatta 
magát nekik, nem hozzá siettek, nem nála kötöttek ki, 
hanem előbb megtanácskozták másokkal, a sátán eset
leg papi mezbe öltözött szolgáival.

Testvérem! A feltámadott Krisztus veled is talál
kozik ezen az evangélizáción. Szava hozzád is szól. Le
het, hogy sebet üt a szíveden — hol keresel rá gyógy
írt? Lehet, hogy kérdőjelet tesz olyan mondatok után, 
amelyeket te már ponttal, vagy felkiáltójellel véltél 
lezárni, — kitől vársz rá feleletet? Lehet, hogy felza
varja lelked békességét és elveszi még az éjszakai ál
modat is, — hova mégy megnyugtatásért? Már a 
tomplomajtóban elválhatik, hogy a húsvéti bizonyság
tevők ösvényén haladsz, vagy a feltámadás elködösítői- 
nek görbe útjára kanyarodsz. Aki a Feltámadottal ta
lálkozott, annak nem lehet többé tanácskozása Krisztus 
ellenségével, hanem sietnie kell oda, ahol a benne hí
vők közösségében vele magával a feltámadott élő Krisz
tussal is közössége lehet. Ha nem látsz ebben világo
san, akkor te is bizonyosan a sírt őrző katonák sorsára 
jutsz. Mindig közelebb esik Jeruzsálembe futni vallási 
tekintélyek véleményének a kikérése végett, semmint 
a tanítványok útján a félreeső Galileába sietni. Itt 
Budapesten is találsz éppen elég tanácsadót — ha kell 
papi tanácsadót —, aki visszatanácsoljon a megtérés és 
új élet útjáról a névleges keresztyén ség es a Krisztus- 
nélküli vallásosság hazug útjára.

Vedd komolyan a szívedre Pál apostol példamutatá
sát: „Mikor az Istennek tetszett, kiválasztott engem 
az én anyám méhétől fogva és elhívott az ő kegyelme 
által, hogy kijelentse az ő Fiát énbennem, hogy hirdes
sem őt a pogányok között: azonnal nem tanácskoztak 
testtel és vérrel, sem nem mentem Jeruzsálembe.. 
(Gál. 1:15—17.)

Megfizetett hallgatás.
2. A főpapok és a vének azonban nemcsak üres ta

náccsal látták el Jézus feltámadásának a szemtanúit, 
hanem sok pénzt is adtak hozzá. Tudatában voltak, 
hogy annak, amit kívánnak, ára is van. Az igazság le- 
tagadása és a tények meghamisítása nem megy ingyen. 
De hát kerüljön, amibe kerül. E világ fejedelme min
dig rendelkezett e világ gazdagságával és magától ér
tetődően elsősorban azokat jutalmazta, akik néki szol
gáltak. Krisztus feltámadásának a szemtanúitól semmi
képpen sem sajnálhatták Krisztus ellenségei a pénzt, 
csakhogy elhallgattassák őket.

Alig-alig van keresztyén ember, aki ne került volna 
ez elé a döntés elé. Csábító ajánlat, vagy a különben is 
meglevő és szükséges körülményeknek fenntartása ah
hoz a feltételhez köttetett, hogy hallgasson el a Feltá- 
madottról szóló bizonyságtétel.

Sokszor nem volt ilyen durva a megfogalmazás és 
átlátszó az alku. Krisztus ellenségei tudnak nagyon fíj 
nomak is lenni. El tudnak érni sok mindent a nélkül, 
hogy kérnék, vagy követelnék. Szó se esik feltételről, 
de a kivételezett, meghagyott, kitüntetett vagy előlép
tetett koresztyén tudja, hogy mivel tartozik. Alkalmaz
kodik sietve a jóltevőihez, barátaihoz és könyörülő 
szívű uraihoz. A „cuius regio — eius religio“ elve (az 
u^aság vallását a jobbágyok is követni tartoznak) nem
csak addig volt érvényben, amíg a magyar törvény- 
hozás hatályon kívül nem helyezte. E világ fejedelmé
nek az országában még ma is ez az íratlan törvény*

És bizony nagy sietve megtartják mindazok a feltá
madott Krisztussal találkozott keresztyének is, akik 
a sátán javadalmazását is húzzák.

Hány hívő keresztyén bizonyságtételét erőtlenítette 
meg, vagy hallgattata el teljesen az, hogy egyre több 
szerencséje lett az anyagiak terén, s a pénz, a sok pénz 
mindjobban elfoglalta és betöltötte azt a szívet, ame
lyik valamikor a feltámadott Jézus Krisztus előtt tárult 
fel, hogy örök lakójául fogadja be őt.

Állás elnyerése, vagy az abban való megmaradás, 
az előbbrejutás vagy az elfelejtetés, a nagyobb kénye
lem, vágy a nagyobb darab kenyér, a gondtalan jö
vendő biztosítása mind olyan fegyverek, amiket Krisz
tus ellensége mindig bőségesen vetett harcba, amikor 
a Feltámadott bizonyságtevőinek az elhallgattatásáról 
volt szó. A sírt őrző vitézektől elkezdve a keresztyének 
hosszú sora vált árulóvá e miatt, mindazok, akik szemé
ben alku tárgyát képezhette a nyilvánvaló ténynek, aq 
átélt hitbeli tapasztalatnak, a továbbadásra kapott lelki 
ajándéknak elhallgatása vagy megmásítása.

Testvérem! Veled is a Feltámadott jön találkozóra. 
Ha nem is olyan döbbenetes módon mint a vitézekkel, 
de éppen olyan valóságosan. Tanúbizonyságává akar 
tenni ebben a megromlot világban. Ki szóljon mellette, 
vagy ki hívja fel rá a figyelmét, ha nem azok, akik 
találkoztak vele? Éppen azért ne engedd elhalgattatni 
magad. Kínáljon a világ bármit és bármilyen szépen, 
ne felejtsd, hogy ezen a ponton nem lehet alkudni. 
Amikor a megváltásodra jövő Megváltód megvesztege
tésén fáradozott a sátán, „a világ minden országát és 
azok dicsőségét“ kínálta néki (Máté 4: 8—10), majd a 
Kőszikla-tanítvány képében próbálta visszatartani a 
helyettes szenvedés üdvösségszerző útjától és mindkét 
alkalommal megalkuvásnélküli elutasításban volt ré
sze: „Távozz tőlem, sátán!“ (Máté 16: 21—23). Mikor ró
lad volt szó, Jézus Krisztus nem hagyta magát meg
vesztegetni — vájjon ilyen erősen állasz-e te akkor, 
amikor Róla van szó? El ne add magad a világnak, 
mert akkor a világ be fogja fogni a szádat. Még az át
élt csodákat is megtagadtatja veled és a feltámadás 
elködösítőjévé tesz, holott Jézus Krisztus bizonyság- 
tételre hívott.

Készen adott magyarázat.
3. A főpapok és a vének a megvesztegetett katonák

nak a sok pénz mellé egy kitalált mesét is adtak: 
„Mondjátok, hogy: Az ő tanítványai odajővén éjjel, el- 
lopák őt, amikor mi alnvánk.“

Ez a következő lépés a feltámadás elködösítésében. 
Az elvett valóság helyett készséggel adja a világ a 
mesét. Végé-hossza nincs a kitalált és készen kínált 
magyarázatoknak, amivel a világ a Krisztussal talál
kozott, vagy a Krisztus után vágyakozó emberek igaz
ságszomjúságát kielégíteni igyekszik.

Ha az ember letér a kinyilatkoztatás egyenes útjá
ról, akkor gyárthatja az erőltetett, visszafelé kigon
dolt verítékszagú elméleteket. A bibliai kijelentésben 
minden olyan egyszerű, tényszerű. Isten üdvterve na
gyon jól előkészített. Jó előre adott és kétség nélkül 
beteljesedett Ígéretek. Nincsen benne semmi zökken». 
Isten semmit nem hagyott figyelmen kívül. Számára 
nem hozott meglepetést az ismeretlen jövendő. A hívő 
ember számára a bűnt büntető igazságosság és a bű
nösön könyörülő szeretet olyan világossá, probléma- 
mentessé teszik a bibliának minden lapját. A Feltáma
dott bizonyságtevőinek olyan nyugodt, kikezdhetetlen 
a tanúvallomása: „Nem tehetjük, hogy amiket láttunk 
és hallottunk, azokat ne szóljuk“ (Csel. 4: 20). „Ami 
kezdettől fogva vala, amit hallottunk, amit szemeink
kel láttunk, amit szemléltünk, és kezeinkkel illettünk, 
az életnek igéjéről. (Ez az élet megjelent és láttuk és 
tanúbizonyságot teszünk róla és hirdetjük néktek az 
örök életet, amely az Atyánál vala és megjelent né-
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künk.) Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük .néktek, 
hogy néktek is közösségiek legyen velünk és pedig a 
mi közösségünk az Atyával és az ö Fiával, a Jézus 
Krisztussal.“ (I. Ján. 1: 1—3.)

Ezzel szemben a világ magyarázatában: csupa fel- 
tételezés, kigondolás, elmélet és mese. Mindegyik nyo
mában egy sereg kérdőjel, a felelet által ébresztett 
újabb kérdések és a magyarázat nyomán támadt újabb 
megmagyarázhatatlan pontok.

Nincs itt hely arra, hogy sorra vegyük a világ ál
tal a feltámadás elködösítésére kiagyalt magyarázato
kat, legyen csak előttünk az első mese, amit a főpapok 
és a vének a megvesztegetett őrök szájába adtak.

.Honnan vették volna a Mesterüket veszített gyenge 
tanítványok a bátorságot ahhoz, hogy a fegyveres ka
tonák által őrizett sírt megostromolják1? A hatalmasnak 
ismert Uruk se használt soha erőszakot, az elfogatá- 
sára kivonuló fegyveresnek a korbácsoló pribékeknek 
és az ítéletet végrehajtó katonaságnak nem állt ellen, 
hogyan vállalkozhattak egyszerre ennyire szokatlan 
lépésre a fejüket vesztett, megriadt tanítványok? 
Vagy: ha aludtak az őrök, honnan tudják, hogy a ta
nítványok jártak- a sírnál és lopták el a holttestet? 
Már az is képtelenség, hogy az őrség minden tagja 
olyan mélyen aludjon az őrhelyén, hogy ne ébredjen 
fel egy gondosan lezárt, nagy sziklatömbbel biztosított 
és lepecsételt sír kinyílására és kirablására. De az 
még egyenesen mesének is túlmerész, hogy közben hi
ánytalan magyarázattal szolgál a mély álmuk alatt 
történt eseményekre vonatkozólag. Vagy ha ellopták 
Jézus testét, hová tették? Vájjon nem. kerestették-e 
nagy körültekintéssel az áthúzott tervű zsidó főembe
rek a holttestet? Nem találták volna meg? Nem tudó
dott volna ki soha? Miért nem büntették meg a sír
rablókat? stb., stb.

Azonban mindez nem fordul meg a megvesztege
tett katonák fejében. Vagy ha megfordul is, nagyon 
hamar elhallgatnak a kérdések, hiszen kellőképen 
alá van támasztva a kitalált mese, a készenadott ma
gyarázat a főpapok pénzével. A megvesztegetett szem
tanúk „fölvévén a pénzt, úgy cselekedének, amint meg
tanították őket.“ Ragadt a kitalált mese, hatott bámu
latosan a ködösítés: „És elterjedt ez a hír a zsidók kö
zött mind a mai napig“.

Ma is ez a helyzet. Szinte érthetetlen, hogy azok 
az emberek, akik a bibliai kijelentéssel szemben éppen 
az igázságkeresés kritikája mezébe burkolóznak, ugyan
akkor kritikátlanul bedőlnek minden átlátszó mesének, 
tarthatatlan vagy régen megdöntött elméletnek, ami
vel ez a világ a nyilvánvaló igazságot elhomályosítani 
igyekszik. Az ember nem is tudja mással magyarázni, 
minthogy a II: Tim. 4: 3—4-ben kijelentett jövendölést 
látja nagyon komolyan megvalósulni: „Lesz idő, ami
kor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem 
a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak ta
nítókat, mert viszket a fülük; és az igazságtól elfor
dítják az ő fülüket, de a mesékhez odafordulnak.“
• Testvérem! Téged is meg akar kímélni a világ a 
gondolkodás fáradságától. Kínálja készen a magyará
zatot. Az e héten hallott hittel fogadott és átélt cso
dákra is van a világnak készen tartott és az Isten Lel
kének benned életet keltő munkáját elködösítő magya
rázata. Ne dűlj be ezeknek a meséknek, hanem tarts ki 
a mellett, amit hallottál, hittél és valóságnak tapasz
taltál ezen a héten. Neked is szól Pál apostol intése, 
hogy a megfeszített és feltámadott Krisztus mint szen
teket, tisztákat és feddhetetleneket akar ömaga elé 
állítani, „ha ugyan megmaradtok a hitben alaposan és 
erősen és el nem távoztok az evangélium reménységé
től, amelyeket hallottatok, amely hirdettetett minden 
teremtménynek az ég alatt.“ (Kol. 1: 22—23.)

üres biztatás.
4. Jézus feltámadásának megvesztegetett szemtanúi 

végül üres biztatást is kaptak a főpapoktól: „Ha ez a 
helytartó fülébe jut, mi elhitetjük őt és kimentünk ti
teket a bajból.“

Nyilvánvaló volt előttük, hogy a tényeknek a/ meg
hamisítása és az igazság letagadása nem veszélytelen, 
dolog. A hazugság terjesztéséért még egy szolgálatban 
való hűtlenséget is kellett vállalnia. Ennek pedig kö
vetkezményei is lehetnek. Az őrhelyén elalvó katona, 
a kirabolt őrség felett ott csüng a büntetés Damoklész 
kardja. Dehát nem azért Krisztus ellensége ez a világ, 
hogy ilyen csekélység feltartóztassa a feltámadás el- 
ködösítésében. Vállalja a következményeket, a- büntetés 
elhárítását.

Nem tudjuk, hogy a zsidó főpapoknak volt-e olyan 
befolyásuk Pilátusnál, hogy kimenthették a bajbajutott 
Őröket, számított-e valamit is protekciójuk. De miért 
ne ígérnék meg? Miért ne adnának egy kis biztatást 
is a megvásárolt embereknek? A cél a fontos: hallgas
sanak az igazságról és terjesszék a mesét.

Ma se fukarkodik ígérettel vagy biztatással a világ 
fejedelme,’amikor a Feltámadottól való elidegenítéstől 
és a bizonyságtétel elhallgatásáról van szó. A keresz
tyének nggy tömegei esnek áldozatul szemfényvesztő 
ígéreteinek. Vagy mit gondoltok, mi a magyarázata 
annak, hogy oly sokan esnek vissza a bűnbe és nem 
rettennek meg annak a következményétől; hányán ka
nyarodnak vissza a széles útra és nem szorul össze a 
szívük az út végén leskelődő veszedelemtől, hányán 
válnak a megismert kegyelem megtagadóivá, a megis
mert Megváltó árulóivá, az elfogadott váltságbér láb
ba ltipróivá és nem dermednek meg a kárhozat fenye
getésétől? Valami ügyes kéz gondosan takarja el az 
ijesztő következményeket, szemfényvesztő bűvész te
reli el villámgyorsan az aggasztó jelekről a gondola
tokat. Hangzik nyakló nélkül az üres ígéret: majd mi 
kimentünk titeket a bajból!

Pedig ez egész bizonyosan üres ígéret. Ha a főpa
pok bírtak is valami befolyással Pilátusra, e világ fe
jedelme hiába járna közben az ítélet Uránál. Mert ha 
•ebben az életben ki is lábolunk kisebb-nagyobb bajok
ból a protekciójával, az igazi baj akkor szakad ránk, 
amikor „nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk 
Krisztus ítélőszéke előtt . . (II. Kor. 5: 10.) Az el
árult, a megtagadott, az eladott Krisztus ítélőszéke 
előtt! S vájjon kicsoda az, aki kimenthet bennünket 
abból a bajból?“

Testvérem! Ne ülj fel semmiféle üres biztatásnak! 
Ne csald még magad a Sátán szemfényvesztő ígéretei
vel! „Az emberölő volt kezdettől fogva és nem állott 
meg az igazságban, mert nincsen őbenne igazság. Mi
kor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és 
hazugság atyja“. (Ján. 8: 44.)

Szívleld meg Jézus figyelmeztetését: „ne féljetek 
azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem 
ölhetik; hanem attól féljetek inkább, aki mind a lel
ket, mind a testet elveszítheti a gyehennában.“, (Máté 
10: 28.) Ennek alapján azt is mondhatjuk: ne remény
kedjetek abban, aki csak a testnek kedvezhet (bizonyos 
ideig), hanem abban reménykedjetek, aki mind a testet, 
mind a lelket feltámaszthatja és megtarthatja az üd
vösségre.

Közben messze is jutottunk a megnyílt sírtól. Pe
dig nem kalandoztunk el. Közvetlenül az üres sírtól 
ágazik kétfelé az lit: a bizonyságtévők örömteli, sietős 
útja és az ellenséggel tanácskozó, megvesztegetett, ki
tanított ködösítők kárhozatba vivő ösvénye.

Testvérem! Te már az üres sírnál álltái. A feltáma- 
m dás örömüzenetét hallottad. Gondold meg^hogy me
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Budapest euaftg
Hosszú előkészületek után megindult Budapest nagy 

evangélizációja. Mivel az ország különböző pontjain kí
sérték imddságos figyelemmel és álltak mögötte Áron '  
és Húr szolgálatával, tudom, hogy nagy érdeklődéssel 
várják a nyert áldásokról szóló beszámolót is. Isten 
iránti hálával adunk számot az elvett jókról és tesszük 
közkinccsé p kegyelem asztaláról gazdagon aláhulló 
morzsákat.

900.000
KÉTPERCES PRÉDIKÁCIÓ BUDAPEST UTCÁIN.

Az evangélizáló szolgálat nyitánya az utcamisszió 
volt. Tizenöt napon keresztül ugyanazon a helyen és 
ugyanazon időben megjelentek az evangéliumi egyhá
zak lelkes önkéntes munkásai és a főváros közel 300 
pontján osztogatták napról-napra az evangélizáló röp
lapokat. Mindegyiken a Jézus Krisztusról szóló bizony
ságtétel volt. 15 nap alatt 15-féle. Aki a kezébe fcajftal 
és elolvasta, kétperces prédikációt kapott munkába 
sietés közben, a napi gondok és fáradság előtt. So
kaknak nagyon jól eső üzenet volt ez. Életük legdön
tőbb kérdésében, üdvösségük dolgában hirtelen jött fi
gyelmeztetés. Sokan voltak, akik megköszönték. Napról- 
napra várták és kérték a folytatását. Kértek belőle 
a családtagjaik, szomszédaik, munkás- és hivatalnok- 
társaik számára is. Nagyon kevesen dobták el. Szinte 
mindenki érezte, hogy ez az üzenet nem olyan, ami az 
utca porába, a cipőtalpak alá való. A legbőségesebb 
kétheti osztogatás alatt is dlig-alig lehetett elhul
lott utcamissziós röplapot látni. Arról viszont beszá
moltak, hogy olyan járókelő is akadt, aki felvette az 
utcán elhullajtott röplapot, megtörölgette és szépen 
összehajtva a zsebébe tette.

Olyanok is voltak, akik haszontalan erőlködésnek 
vagy együgyű szektáskodásnak bélyegezték ezt a szol
gálatot. Mosolyogtak rajta és gondolták, hogy majd 
megunják ezek a naív lelkek, akik Budapest utca-népé
nek a lelkiismeretéhez kívánnak szólni. Mikor azonban 
egyik nap telt a másik után és az utcamisszió szolgá
latosai újra ott álltak az őrhelyeiken és újabb és újabb 
röplapokat osztogattak, az evangélium ellenségei is 
egyre támadóbban léptek fel. Feljelentésekkel, gyalázó 
szavakkal, fenyegetésekkel próbálták megfélemlíteni az 
evangélium terjesztőit. Volt rá eset, hogy tettleges bán
talmazással zavarták vagy akadályozták a röplapok 
szétosztogatását. A hitnek az emberei azonban most sem 
bizonyultak a meghátrálás embereinek, mert minden fe
nyegetés ellenére is, még a tettleg bántalmazott oszto
gatok is másnap újra megjelentek a szolgálati helyü
kön és osztogatták tovább az „Isten véleménye rólad...'1, 
a „Megtalált évek..."  és a „Valaki szeret téged..." 
című üzeneteket.

Nem tudjuk, hogy mi volt az oka ennek a szeretet
tel végzett szolgálat elleni gyűlöletnek. Mi adott mocs
kos szavakat az ajkakra, indított tehetetlenséget eláruló 
fenyegetésekre és ragadott szégyenletes utcai inzultu
sokra némelyeket. Hogyha ez a sátán tehetetlen dühe 
a győztes Krisztus ellen és a sátán csatlósainak gya- 
lázkodása és üldözése a Krisztus népe ellen, a Jézus 
Krisztusért való gyalázat és üldözés, akkor örömest vi
seljük. Néhány pofon, hátbaverés, értetlen emberek csú- 
fondáros szájából ránkfreccsenő szenny igazán nem so
kat számít akkor, ha 900.000 bizonyságtételt nyújtha
tunk át azf utca forgatagában az érettünk megfeszített 
és feltámadott Krisztusról olyan embereknek, akiknek 
nagy része csak az utcán található meg, és akiket leg
feljebb két percre lehet elcsendesíteni az örökkévalóság 
üzenete előtt. Ha pedig az utcamisszió támadói titkos 
szándékot sejtettek e mögött a lélekmentő q/iolgdlat mö
gött és azok az elképzelt célok tüzelték őket támadásra, 
akkor hadd mondjuk, meg újra, hogy kár volt minden 
fáradságért, mert nekünk tényleg ném volt más szán
dékunk, minthogy a Jézus Krisztusról való bizonyság- 
tételt akartuk közel tűnni olyan emberekhez, akik az

ő drága vérén váltattak meg, nevére kereszteltettek 
meg, de talán nem gondolnak vele, nem hisznek benne 
és e nélkül a hit nélkül örök kárhozat lesz az osztály
részük.
KRISZTUS FELTÁMADT! '
TE IS TALÁLKOZHATSZ VELE!

Az utcamisszió második hetében már a templomok 
is megnyíltak és az evangéliumi egyházak 21 templo
mában, illetve imatermében hangzott a húsvéti öröm
üzenet. A feltámadott és ,élő Jézus Kriszus jött találko
zóra estéről-estére a halottkeresökkel, reménytvesztet- 
tekkel, megvesztegethetőkkel, kételkedőkkel, elbukottak- 
kal, üldözőivel, elkárhozókkal és üdvözülőkkel. Az akkori 
és a mostani gyülekezetével. Drága dolog volt tapasz
talnunk, hogy Isten ártatlan Báránya sebeinek az üze
nete, az engesztelő véren szerzett bűnbocsánat öröm
híre magával az élő Krisztussal visz találkozóra ben
nünket, ma élő kételkedőket, elbukottakat, halott Krisz
tust keresőket és reményvesztetteket.

A 21 templom közül 6 volt evangélikus, 12 reformá
tus, 1—1 baptista, methodista és az üdvhadseregé. A 
résztvevők száma a nagyobb templomokban 8—900, a ki
sebbekben 2—300 volt. Az evangélikus gyülekezetekben 
együttlévők,száma hét elején 2000 lehetett és hét végére 
3000-re emelkedett. A többi templomokban a kezdő 
4000-es létszám 6000-ig emelkedett. A 21 templomos 
evangélizáción mintegy 8—9000 ember vett részt ösz- 
szesen.

Igen nagy szám, ha arra gondolunk, hogy nem egy 
alkalmon való megjelenésről van szó, hanem ennyi em
ber egy héten keresztül rendszeresen kitette magát az 
Ige hatásának, részt vévén estéről-estére az evang~elizá- 
ción. De, ha arra gondolunk, hogy ez a szám milyen 
hicsi százalék a főváros protestáns vallású lakosaiból, 
akkor látjuk azt, hogy ez mégcsak mustármagnyi kez
det, aminek folytatása kell hogy legyen. Különösen hiá
nyos volt sok helyen a gyülekezeti előkészítés. A gyü
lekezetek inkább csak belekapcsolódtak az evangélizá- 
cióba és nem köveitek el mindent a maguk területén 
a hívogatás és az imádságos előkészület terén. Oda- 
adóbb helyi előkészület mellett ez a szám könnyen meg
kétszereződhetett volna. Az a tapasztalatunk, hogy egy- 
egy ilyen nagyszabásúi, közös evangélizáló hadjárat nem 
pótolhatja az egyes gyülekezetek külön evangélizációit.

Az evangélizációk mellett tartott naponkénti ima
órák, csoport- és utóösszejövetelek sok tanújelét adják 
annak, hogy az Ige nem tért vissza üresen. A bűn
bocsánat evangéliuma sok lelket tisztíthatott meg, sza
badíthatott fel és vezethetett élő hitre. A gyüleke
zeti imaközösségek megerősödtek és újak is támadtak.

Az evangélikus templomokban az evangélizáció szol
gálatát Balikó Zoltán, Csepregi Béla, Győri János, dr. 
Joó Sándor, Sréter Ferenc és Zászkaliczky Pál végezték.
JÖJJ, AZ ÉG HARANGI H ÍV NAK ..: ----------------------------------------------------- \

Budapest evangélizáló hadjáratának harmadik ro
hama az egy helyen való közös szolgálat volt. Az evan
géliumi egyházak együttes evangélizációja. Miután a 
nagyobb férőhellyel rendelkező gyülekezési hely meg
szerzésére vonatkozó tárgyalások nem vezettek kielé
gítő eredményre, közös megegyezéssel a fasori refor
mátus templomot választottuk az evangélizáció szín
helyéül. Közvetlenül a 21 templomban folyó evangéli- 
zációhoz kapcsolódott az együttes, egy helyen való szol
gálat. Ez is nyolc napig tartott.

Már az első este zsúfolásig megtelt a templom és 
azok a melléktermek, melyekbe megafon segítségével 
továbbítottuk az igehirdetéseket. Alig észrevehető hét
fői csökkenés után napról-napra szaporodott a gyüle
kezet s a 3000-es kezdő létszám a hét végére 5000 fölé is 
emelkedett. Vasárnap délután már zsúfolásig megtelt 
a templom udvara is lócákon, székeken és alkalmi ülő
helyeken elhelyezkedő, kerítésnek támaszkodó és álló
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gyülekezettel. A rendelkezésre álló ülőhelyeket már 
egy órával az evangélizáció kezdete előtt elfoglalták, 
éppen azért sokan hazulról hoztak maguknak székeket.

A í—5000-es szám se nagy. Tudjuk, hogy csak egy 
csepp Budapest embertengeréből. Azonban ez is kez
det. Első alkalom, hogy protestáns egyházak Budapesten 
a szó legteljesebb értelmében közös evangélizációra 
fogtak össze. Minden mellék gondolat és mellékszempont 
nélkül csak az Igét, mégpedig a semmiképpen nem kel
lemesen cirógató, ébresztő Igét hirdették. És ez a több
ezer lélek ennek a hallgatására jött össze. Meg vagyunk 
győződve a felöl, hogy ha nagyobb és kényelmesebb 
gyülekezési hely áll rendelkezésre, nagyon könnyen 
megkétszereződött volna ez a szám fokozottabb hívogató 
szolgálat nélkül is. Most látjuk, hogy milyen nagy hiá
nya Budapesnek, hogy nincs egy tízezer embert befo
gadó előadóterme. Nem lehetetlen, hogy éppen a nagy
szabású evangélizáló szolgálat fogja létrehívni. Azt hi
szem, hogy azok, akik estér öl-estére állni voltak kény
telenek, vagy az utcára szorultak, tagy esetleg kény
telenek voltak visszafordulni, hűséges imádkozó — s ha1 
eljön az ideje, áldozatot is vállaló — szolgálói lesznek 
ennek az ügynek. A nagyszabású evangélizációk s azok
nak a nyomán támadt ébredés külföldön is magával 
hozta mindenütt a tízezreket befogadó gyülekezési he
lyeket.

Az igehirdetés dísztelen és erőteljes volt. Semmi sal
lang. A bűnnek és a kegyelemnek prédikálása. Félre
érthetetlen megtérésre hívás. Az égből jövő nagy sze
retetnek közelvitele a szemétben, sárban, bűn bilincsei
ben vergődő bűnöshöz. Külső jelek is mutatták, hogy 
sok tékozló fiú indult el ezen a héten a* disznóvályú 
mellől az atyai ház felé. Az ige szolgálatát evangélikus 
részről Sréter Ferenc és Zászkaliczky Pál, református 
részről Dobos Károly és Szikszói Béni, baptista részről 
Baranyai Mihály és dr. Somogyi Imre végezték.

Az evangélizáció énekanyagául egy 25 énekből álló 
gyűjteményt állítottunk össze — csupa ébredést ének
ből, amiket nagy örömmel tanultak és énekeltek a hí
vek. A templomban, több teremben és az udvaron elhe
lyezkedő hallgatóságot a gyülekezeti ének és a gyüle
kezetét teremtő ige csodálatosan fogta össze gyüleke
zetté: Isten előtt elcsendesedő és szavára figyelő szent 
néppé. A legtávolabbi sarokban és a félreeső ndvarszé- 
len se volt semmi, ami zavarta volna a igehallgatást 
és kizökkentett volna a megszentelt levegőjű áhítatból. 
Különösen kedveltté lett az evangélizáció vezéréneke, 
amit minden összejövetel végén énekeltünk s aminek a 
hangjaira vonult ki a templomból a gyülekezet. A Lé
lek nyilvánvaló munkájával összekötött nép azonban 
még a kétórás, és a többség számára nem éppen kényel
mes együttlét után sem akart szétoszolni, hanem még 
a templom kapujában, kinn az utcán is többezres tömeg 
tízszer is elénekelte:

Jöjj, az ég harangi hívnak,
Vár királyi lakoma!
Vége itt nyomornak, kínnak,
Bűnös elfér mind oda.
Jöjjetek, ti fáradt lelkek,
Jézusunk életkenyér,
Higyjetek, s mindenre leltek,
Jézus mindennel felér!
Szent harang, égi hang 
Zendül szerte hangosan.
Drága hír: Jézus él!
Most kegyelme napja van.

A villamosokra fel sem férő tömeg nagy része gya
logosan indult haza és csoportokba verődve lelki éne
keket énekelve vonult Budapest utcáin. Folytatódott az 
utcamisszió. Fültanúk szerint még az újpesti városháza 
előtt is zengett késő esti órában: „Drága hír: Jézus él! 
Most kegyelme napja van“.
GYERMEK-EVANGÉLIZÁCIÓ, ' GYERMEK-RUHATÁR.

A gyermekes anyák részvételének a megkönnyíté
sére a közeli evangélikus templomban ugyanabban az 
időben párhuzamosan 6—12 éves koréi gyermekeknek 
tartott evangélizációt Friesen Margit kanadai misz- 
szionáriusnő. A már hónapok óta Magyarországon tar
tózkodó gyermekevangélista csodálatos kegyelmi aján

dékokkal és hittel tudta megeleveníteni a Szentírás üze
netét a gyermekek számára. Érdekes szemléltető eszköze 
segítségével (amit az evangélizáció flanelo gráf iának 
keresztelt el) flanelt háttérre helyezhető papírmassé fi
gurákkal le is játszatta a bibliai történeteket s sajátos 
rendszerű énektanításával másfélórán át is könnyedén 
tartotta fogva 200—300 gyermeknek az elkalandozó fi
gyelmét. Sok szülő és felnőtt is el-ellopott egy-egy es
tét a felnőttek evangélizációjából és a hátsó padokból 
talán még a gyermekeknél is ámulóbb figyelemmel kö
vette, hogyan vitte magával Abrahám Izsákot, hogy 
feláldozza még az egyetlent is Istennek, ha ez az Ür 
akarata.

A 2—5 éves gyermekek részére a közeli methodista 
imateremben rendeztek be foglalkoztatót. Az evangéli
zációra siető anyák az összejövetel előtt beadták a ki
csinyüket s az evangélizáció végeztével hiánytalanul, 
olykor-olykor megvacsoráztatva kapták vissza.

Az evangélizáció anyagi ügyeinek lezárása még 
nem történhetett meg, de annyit már tudunk, hogy a 
kb. 20.000 forintnyi készkiadás az offertoriumokból meg
térül. A templomi evangélizációk offertoriumaként ed
dig kereken 13.000 forintot küldtek be a lelkészt hiva
talok. A közös evangélizáció offertoriuma 8.000 forint. 
Az összes iratterjesztési forgalom kb. 20.000 forint.

NINCS VÉGE AZ EVANGELIZACIÓNAK.

A háromhetes evangélizáció folytatását a szolgálat
ban résztvevő felekezetek a maguk területén végzik to
vább. A baptista, metodisa egyház és az üdvhadsereg 
a Nap-utcai, Felsőerdősori és Rákóczi-úti gyülekezeti 
termében, a reformátusok és evangélikusok külön-külön 
a Fasori templomukban tartanak evangélizációt min
den vasárnap este. A ránk következő vasárnapon, áp
rilis 25-én, este VY7 órai kezdettel lesz az első ilyen 
evangélizáció, amely a nagy evangélizáció utóössze
jöveteleként is szerepel. Szeretettel hívjuk az evangéli
záció résztvevőit, a budapesti és pestkörnyéki testvé
reinket ezekre a sorozatos alkalmakra. Hisszük, hogy 
ez az\áldott kezdetnek még több áldást hordozó folyta
tása lesz. Rendszeres evangélizáló alkalom, amelyre 
az ébresztő ige áldásaiban részesült gyülekezeti tagok 
állandóan hívogathatják azokat is, akiknek a Jézus 
Krisztussal valóban döntő találkozásra vau szükségük.

* X

Az evangélizáció 
naptára

Április 18—25. Beled, Balikó Zoltán.
Április 25—május 1. Pécs, Túróczy 

Zoltán.
Május 2—9. Csepel, Józsa Márton.
Május 2—9. Nagy-Miskolc közös evau- 

gélizációja az összes protestáns fe
lekezetek részvételével tíz temp
lomban. Evangélikus szolgálatte
vők: Balikó Zoltán, Csepregi Béla, 
Sréter Ferenc.

Május 9—14. Gérce, Túróczy Zoltán.
Május 16—23. Gyula, Csepregi Béla.
Május 16—23. Mezőhegyes, Balikó 

Zoltán.
Május 17—23. Rákospalota—Mávtelep, 

Józsa Márton.
Május 30—június 6. Budapest—Zugló, 

Balikó Zoltán.
A miskolci nagy evangélizáció köz
bejötté hozott magával változáso
kat az evangélizáció múlt számunk
ban közölt naptárában. A most 
közölt időpontok a véglegesek. 
Imádságot kérünk!
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Egy utcamissziós tapasztalatai
Valaki azt mondta, hogy az utca

missziós röplapok olvasóinak legna
gyobb része a közömbösök óriási tábo
rához, tartozik. Én inkább úgy jelle
mezném az utcamissziós munka álta
lános képét, hogy a hatás legnagyobb 
része a mi látókörünkön kívül zaj
lott le. Az embereknek csak egy kis 
rétege szólalt meg nyíltan az ébresz
tő ige mellett, vagy ellen. A nagy 
tömeg nem is örült néki, nem is uta
sította vissza. Átvette, látszólag kö
zömbösen elolvasta, vagy zsebrevágta 
olvasatlanul, s talán később egy-egy 
ráérőbb pillanatában kukkantott be
le, hogy miről is Van itt szó. Ezek
nek a tömegeknek a leikébe mi nem 
látunk bele. A ■ mindentudó Isten 
azonban tudja, hogy hány lélek in
dult el a megkeményedés és hány az 
élet felé. Imádkozzunk érte, hogy az 
utóbbi legyen minél több.

A lelkek zárt ajtói mögé csak az 
Úr lát be. Én most csak arról szeret
nék egy pár szót szólni, akik nyíltan 
is megszólalták Krisztus mellett, vagy 
ellen. > •

Arcok vonulnak el a szemem előtt. 
Látom a felcsillanó szemeket, hallom 
a meleg köszönöm“ szavakat, látom 
az újságárusnöt, aki így szólt: „csak
hogy végre ilyesmit is osztogatnak“, 
az újságárust, aki kért, hogy szerep 
zek neki egész sorozatot. Hallom egy 
jólöltözött pesti fiatalember örvende
ző szavait, s látom a kopottruhás vi
déki munkásfiút, amint a zuhogó tar 
vaszi esőben a földről szedi fel az 
összegyűrt, eldobott röplapot, s mikor, 
meglátja, hogy én osztogatom, boldo
gan kér többet, hogy hazavihesse szét
osztani. S végül legkedvesebb emlé
kem a vácseicei bibliás parasztbácsi, 
akivel egy óráig beszélgettem Isten 
dolgairól a feltámadás napjának reg
gelén.

A másik táborról csak egy bizony
ságtétel keretében szeretnék röviden 
megemlékezni. Három nappal az utca
misszió befejezése előtt egy fiatalem
ber megfenyegetett, hogy meg ne 
merjek jelenni másnap, mert erélyes 
eszközzel fog „elintézni“. Aznap dél
után egy bibliaórán vettem részt. Itt 
felolvasták a közösség egyik vidéken 
levő tagjának levelét, amely ezzel az 
igével végződött: „Monda pedig az 
Úr éjszaka látás által Pálnak: Ne 
félj, hanem szólj és ne hallgass, mert 
én veled vagyok és senki sem támad 
reád, hogy néked ártson, mert nékem 
sok népem van ebben q városban.“ 
Másnap reggel az előző napi fiatal
ember másodmagával várt, * engem, 
aki nem tudtam egész szívvel ráállni 
az ígéretre, tettleges erőszakkal meg
akadályoztak a röplaposztásban.

Délután mindent elmondtam lelki 
vezetőmnek, ő figyelmeztetett, hogy 
semmiképpen meg ne hátráljak. Meg

ígérte, hogy másnap reggel két kö
zösség fog értem imádkozni, s egy 
társat is ad mellém. Még mindig bá
tortalan és bizonytalan szívvel men
tem haza. Otthon előveszem az „Exo
dus“ útmutató aznapi igéjét, s ezt 
olvasom: „Avagy nem parancsoltam-é 
meg néked, légy bátor és erőst Ne 
félj és ne rettegj, mert veled lesz az

Úr a te Istened, mindenben, amiben 
jársz“. Másnap a röplapokat minden 
zavarás nélkül teljes rendben szétosz
tottuk.

Mindaz, amit most elmondtam, egy 
kis porszem abból a mozaikkövecské- 
ből, amit így hívunk: budapesti utca
misszió. Adja az Űr, hogy sokan le
gyenek, akik túl a porszemen és a 
mozaikkövecskén meglátják az egész 
képet: Jézus Krisztus megváltó sze- 
retetét. £  7  < > U

Ugartörő evangélizációs munka Erdélyben
A SZÉKELYZSOMBORI 

EVANGÉLIZÁCIÓ.
Az evangéiizáció eredeti dátuma 

február 15—15-ra volt kitűzve, de a 
családomban előállott betegség haza
szólított s így újabb időpontban ál
lapodtunk meg a gyülekezet lelki- 
pásztorával, Rigó Jánossal. Isten se
gítségével az első összejövetelünket 
március 9-én tarthattuk meg s erre 
az Udvarhely vm. déli határán fekvő 
550—600 lelkes gyülekezetből 150-en 
jöttek el. Második, sőt harmadnapra 
a létszám kétszeresnél magasabbra 
emelkedett. Látszott, hogy az Ige 
utáni vágy hozza a lelkeket Krisz
tus lábához. Reggelenként istentisz
teletet tartottunk és napközben be- 
t9geket látogattunk. Március 13-án 
az utolsóelőtti nap délutánján azon
ban már-már úgylátszott, hogy Is
ten nem engedi a munkát folytatni 
(Mt. 10, 17—18.), amikor mégis azt 
az indítást adta, hogy álljunk meg 
a hitben. Az esti összejövetelre Lu
ther kabáttal mentem, de a létszám 
ekkor már az előző napinál valami* 
vei alább szállott, az ott lévők azon
ban annál buzgóbban énekelték a 
Dunántúli Enekeskönyvből az össze
jövetelek alkalmával tanult 380. éne
ket, mert Isten csodálatosan megmu
tatta, hogy ebben az énekben neni- 
csak egy letűnt korszak látása van, 
hanem az örök Ige! — Ezután úgy
látszott, hogy a március 14-re terve
zett úrvacsoraosztáson nem lehetek 
jelen, mert Udvarhelyre hívtak. (Mt. 
10, 17—18.). Arra kértük Istent, hogy 
tegye lehetővé, hogy az Ö dicsőségét 
szolgáló munka zavartalanul befeje
ződhessék és ő  meghallgatta könyör
géseinket; minden bizonnyal az 
evangéiizáció táborában, ha nem is 
ebben az időpontban, ' de korábban 
sokan kérték Tőle ugyanezt. Nagy 
erőt jelentett, hogy ezt' az imatábort 
magunk mögött és magunk mellett 
tudhattuk! A befejező úrvaesoravé- 
telen 76 lélek élt a szentséggel, az
ért csak ilyen kevesen, mert mind
össze két hét választott el a konfir
máció napjától s ősi szokás, hogy 
ilyenkor szokott a gyülekezet legna
gyobb része úrvacsorát venni. — 
Nem lehet e beszámoló teljes annak

a megemlítése nélkül, hogy a gyü
lekezeten meglátszott, hogy volt 
már evangélizácfó s az is, hogy ne
hány ifjú, annakidején megfordult 
az orosházi népfőiskolán s onnan az 
evangéliummal a szívében térhetett 
vissza! Imádkozzunk a zavartalan és 
elmélyülő utómunkáért!

D e á k  Öd ö n .

CSANGÓFÖLDI 
EVANGÉLIZACIÓK 

Sok imádság és sok akadály előzte 
meg azokat a szolgálatokat, amelyek 
Csángóföld eme úgyszólván teljesen 
töretlen ugarain törték a talajt Is
ten országa számára. De az imádsá- 
gők mindig hatalmasabbak lévén az 
akadályoknál, mégis megtarthattuk 
mind a négy községben a toborzást 
Isten országa számára.

ZAJZON
volt az első főhadiszállás, s a helyi 
lelkipásztor hivogatására, majd az 
evangélium hívó szavára megmoz
dult a falu. Az evangéiizáció lendü
letes és misszionáló témájú énekeit 
a konfirmándusoktól (kik délután 
tanulták meg) hamarosan magukévá 
tették fiatalok, öregek egyaránt, s 
néhány nap alatt már nemcsak a 
templomban zengett, hanem az utcá
kon és a házakban is, hogy: „Jön a 
földre égi üzenet“. Az ének által át- 
forrósított szívekre hullott azután az 
áldott permet: Isten igéjének először 
bizony kemény szava, amikor rádöb
bentünk arra, hogy az „égi üzenet 
szörnyű üzenet“ (Mt. 16: 21—17), de 
boldogan tapasztaltuk meg azt is, 
hogy ez az „égi üzenet“ ugyanakkor 
„drága üzenet‘ és „boldog üzenet“ is. 
Betegágyaknál, magukkal tehetetle
nek előtt hangzott azután Isten vi
gasztaló és megtérésre intő szava, s 
Isten igéje úgyszólván szemmel-lát- 
hatóan növelte az evangélizáción 
résztvevők számát. Volt este, amikor, 
a 500-at is felülhaladtuk kicsiny 
templomunkban. A vasárnap délutá
ni befejező morzsaszedésen is tele volt 
a templom, s a nehezen meginduló 
morzsák végül mégis csak arról tettek 
bizonyságot, hogy kellett az evangé
iizáció, kell Krisztus és boldogan tét-
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tünk bizonyságot Jézusról befejező 
énekünkkel: Hallottuk, az Űr. beszélt: 
Jézus él, Jézus él. Itt tett ígéretet a 
gyülekezet arra is, hogy összetömö
rülnek lelkipásztoi uk és a biblia köré, 
s az evangélizáció által felgyulladt 
tüzet nem hagyják elaludni.

PÜRKEREC
Zajzontól kb. Ya órányira van kényel
mesen s így a következő héten a pür- 
kereci evangélizáción már könnyeb
ben ment az ének, mert estéröl-estére' 
szép számmal jöttek össze a hatalmas 
templomba pürkereciek, s mellettük 
zajzoniak is. Egy héten keresztül volt 
előttünk Péter apostol alakja, s rajta 
keresztül láttuk meg sok nyomorúsá
gunkat, de megláttuk az Urat is, aki 
süllyedő gyermekeit nem hagyja a 
habok között elveszni, hanem mentő 
kézzel utánuk nyúl. A gyülekezet itt 
is megtöltötte á templomot, s a maxi
mális résztvevők száma kb. megköze
lítette a nagy ünnepi istentiszteleten 
résztvevők számát, de — miként Zaj- 
zonban is — abból az ősi megszokás
ból, hogy fiatalság virágvasárnapján, 
öregek nagypénteken és a többiek 
húsvétkor vesznek úrvacsorát, itt sem 
voltak hajlandók engedni, s bizony 
csak kb. az összlélekszám 5%-a (50 
körül) járult az Űr szent asztalához.

TÜRKÖS
volt talán az a hely, ahol — külsőleg 
tekintve az eredményeket — legjob
ban szívhez szólott Isten. Buzgó csa
ládlátogató és hívogató munka (a lel
kipásztor és az evangélizátor által) töl
tötte meg a templomot, s a királyi 
menyegző nyomán szóló igehirdetés 
törte, porhanyította a szíveket, ame
lyek a befejező morzsaszedésre úgy 
megnyíltak, hogy szinte láhatólag és 
hallhatólag éreztük: Isten itt volt 
ezen az evangélizáción és elvégezte a 
maga munkáját, „nehéz vasas szíve
ken“ (az egyik morzsa) éppen úgy, 
mint kereszt alatt görnyedők lelké
ben, vagy az ellenkezők gondolkodá
sában. S amint erről beszél a 238 úr
vacsorázó (1100-as gyülekezetben), úgy 
bizonyította ezt a morzsaszedést befe
jező éneklés is: Hallottuk: az Űr be

szélt — Jézus él, Jézus él, amint az 
nem akart megszűnni a templom ka
puiban sem, hanem kihömpölygött az 
utcára, s bekísért bennünket szinte a 
paróchiára.

HOSSZÚ FALU—ALSZEG 
a másod-szomszédja Türkösnek, de 
türkösiek éppen úgy voltak estéröl- 
estére, mint ahogyan Bácsfaluból, 
Csernátfaluból és H osszúfalu-F elszeg- 
bői is átjöttek. Itt a résztvevők szá
ma elérte a 750-et is, s a 175 úrvacso
rához járuló, a morzsaszedés sok-sok 
egymást követő felszólalása, a lelkes 
éneklés, amely a morzsaszedéskor mind 
itt, mind a többi községekben is lel
kesen csendült össze a „Ne aggodal
maskodjál“ és a „Jézushoz jöjjetek“ 
c. kánonok szólamaiban, mind arról 
tettek bizonyságot, hogy az Isten 
Szentlelke itt is elvégezte a maga 
munkáját Zákeus történetén keresz
tül.

Mindezek arra voltak jók, hogy meg
lássuk: mennyi a tennivaló még mind
azokon kívül, amit megkezdettünk. 
Hiszen csak múnkaközben nyílt meg 
a szemünk mindannak a sok munká
nak a meglátására, amelyek mind 
munkást várnak. Égetően hiányzik 
egy kerületi missziói utazó-lelkész, 
egyházi sajtó, vagy legalább is egy 
egyházi lap, sok-Sok evangélizáló irat. 
De ha Isten Szeitlelke megkezdte a 
munkát Hétfaluban, hisszük, hogy el 
is végzi „az ő nagy napjáig“. Mert 
„mindeddig megsegített minket az 
Űr“ (I. Sám. 7:12), s ha a buzgó kö
nyörgés meg nem szűnik, az Isten or
szágáért folyó munka nem marad gyü
mölcsfélén.

Molnár János.

GYENESI CSENDESHETEINK.
A nyári konferenciák és csendes

hetek időpontjait már nagyrészt meg
állapítottuk, reméljük, hogy legkö
zelebbi számunkban már teljes kon
ferenciai naptárt tudunk hozni. Már 
most közöljük azonban, hogy az 
Evangélikus Evangélizáció hagyo
mányossá vált sok áldást nyújtó 
gyenesi csendesheteit a következő 
sorrendben tartjuk:

Június 19—24. Asszonyok csendes
hete.

Június 25—július 2. Leányok csen
deshete.

Július 6—11. Fiúk csendeshete.
Július 15—18. Férfiak csendeshete.
Már most jegyezzük elő ezeket a 

dátumokat és úgy intézzük nyári 
időbeosztásunkat, hogy résztvehes- 
sünk valamelyik csendeshéten. Tud
nivalókat és részvételi feltételeket 
időben közlünk.

SZOMBAT VAGY VASARNAP?
címmel jelenik meg ápr. második 
felében egy kb. 40 lapos füzet az 
ifvangélikus Evangélizáció kiadásá
ban Győri János ev. lelkész tollából. 
A Szentírás bizonysága szerint az 
utolsó időkben a Sátán különösen is 
a világosság angyalává változtatja 
magát, másrészt az ébredéssel is 
együttjár, hogy a „fehér ördög“ 
igyekszik helytelen irányba terelni 
az ébredést. Sok helytelen ébredési 
mozgalomnak, szektának közös vo
nása, hogy a szombat és a köré cso
portosuló törvényeskedés kérdésével 
nyugtalanítja a lelkeket és elraga
dozza az egyháztól és az egészséges 
ébredéstől. Sokszor a lelkész is ta
nácstalanul áll velük szemben, a ta
nult és tanulatlan hívek pedig nagy 
számban esnek áldozatul. Egy győ
zelmesen lezajlott harc eredménye- 
képen született meg ez a könyvecske 
a következő tartalommal: I. Két te
remtés; II. Két szövetség; III. A 
Sátán támadása; IV. Krisztus győ
zelme: 1. A törvény betöltése, 2. Jé
zus tanítása, 3. A Szentháromság 
bizonyságtétele, 4. Az apostolok bi
zonyságtétele, 5. A történelem bi
zonyságtétele, 6. A jelen bizonyság- 
tétele, 7. Az utolsó idők pecsétje;
V. Szeretetteljes kérés az olvasóhoz;
VI. Függelék, melynek alapján köny- 
nyen megfelelhetünk azoknak, akik 
a szombat ünneplésére csábítanak. 
— Lelkészek és hívek számára ajánl
juk. Megrendelhető az „Élő víz, Bu
dapest 53.064“ csekkszámlán. Ara:
3.— Ft.
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IV. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM. 1948. MÁJUS 9.

Jöjj elő lélek!
Ezékiel prófétának Isten egyszer nagy 

csontmezőt mutatott, egymásra bukó száraz 
csontvázakat, akik a prófétálásra megelevened
tek. Miközben Isten üzenete hangzott, nagy zú
gás és zörgés lön, a széthullott száraz csontok 
összeilleszkedtek, inak, izmok és bőr növekedett 
rajtuk, csak lélek nem volt még bennük. És 
Isten embere akkor újabb parancsot kapott: 
„Prófétálj a Léleknek, prófétálj, embernek fia, 
és mondjad a Léleknek: A négy szelek felől 
jöjj elő, Lélek, és lehelj ezekbe a megölettekbe, 
hogy megéledjenek.“ (Ezékiel 37: 9.)

A mai ébresztő munkást is gyakran viszi 
az Ur csontokkal rakott völgybe. Hihetetlen 
aratása van a halálnak. Hányán vannak, akik 
halottak bűneikben, közönyösségükben, hitet
lenségükben és Isten ellen való lázadozásuk- 
ban. Keresztyén gyülekezetekre is talán leg
illőbb a sardisi gyülekezet ítélete: „Az a neved, 
hogy élsz és halott vagy“ (Jel. 3: L). A kit ma 
látóvá tett az Isten, annak a csontmező meg
rendítő látványa dermeszti a szívét. Nincs idő
szerűbb feladat, mint a mennyei üzenet hirde
tése: „Serkenj fel, aki aluszol, támadj fel a ha
lá lból,. “ (Ef. 5: 14.)

A mennyei üzenet ma se marad hatástalan. 
Van zúgás és zörgés. Megmozdul a csontmező, 
tetemek elevenednek meg és új élet indul. Szin
te minden evangélizáció ennek a megismétlő
dése, mozdulatlan halott tömegek megmozdu
lása.

Csak az most az aggodalmam, nincs-e a ma
gyar lelki ébredés éppen abban az állapotban, 
amikor inak, izmok és bőr már van a megmoz
dult csontokon, csak Lélek, Isten Szentlelke 
nincs még bennük. Igen komoly a vágyakozás, 
kétségtelen az emberi bűz gólkodás, forró a lel
kesedés, rengeteg az emberi elhatározás, ígéret 
és fogadkozás csak az erőnek, a szeretetnek, a

fiúságnak a Lelke várat még mindig magára, 
a Szentlélektől vezetett gyümölcsöző életű új 
emberek késnek.

Éppen azért nincsen ma sem időszerűbb 
prédikáció: Jöjj elő, Lélek! Áradj ki a megmoz
dult tetemekbe, hogy ne maradjon félúton a
OOCX>OCOOCX)OOOOOCXX>OOOOOOOOCOOOOOOOOOOOCOOOOOCXXŰOOCOOOCXXXXXXX)OOOCOOOOCO

CSAK EGY NAPRA...
Nem kuta tom  a jövendőt!
Várjanak bár hosszú évek, \
Naponként hordom keresztem, :|i
Csak napokból áll az élet!
E g y  nap gondja sose súlyos, \
E g y  nap terhe sose fáraszt,
És az erő m indig oly nagy,
M it reám az Ég kiáraszt.
Csak egy napra, csak egy napra 
A d j erőt és győzedelmet! \
Csak egy napra, mindig: m  á-ra,
S  holnap m indent — újra  kezdek!
Csak egy napra legyen enyém  
Hit, szeretet, remény, jóság,
S  naponkénti győzelmekből 
Lesz az örökkévalóság!

M indennapi kenyerünket ]
Lelki-testi táplálékban
Csak naponként add meg nékünk,

I
S  akkor bízva; bátran lépünk,
Bár előttünk szakadék van.

Csak egy napra! íg y  épül föl 
M íg a célhoz el nem érek,
Naponkénti győzelmekből 
Diadalmas Örökélet!

H  a l u s z k a  M. R ó z s a
élő v í z í



megelevenedés! Ne essenek vissza vagy ne té- 
velyedjenek el a megindult emberek! Ne seké- 
lyesedjék el az evangélizáció és ne fenekeljék 
el a várt, sóvárgott magyar lelki ébredés!

Jöjj ©lő, Lélek! Ezt imádkozd és prédikáld

ÚTBAN A
Az Ür szolgálatában megöregedett pásztor

nak, János apostolnak, megengedte Krisztus, 
bogy betekintsen a menny dicsőségébe. Ahogy 
elvonulnak szemei előtt a  menny csodálatos je 
lenései, János visszagondol ifjú  korára. E gy
szer, azon a  rettenetes pénteki napon, egyedül 
a  tanítványok közül, ott állott ő is a  Golgotán. 
Szemei előtt feszíttetett meg az ő szeretett Mes
tere. L á tta  szenvedéseit, aláhulló vérét és ha l
lo tta  drága, utolsó szavait. M ennyi borzadással 
és lázadó m iérttel te lt el akkor a  szíve. Most 
pedig a m egnyilt égben látja , hogy az üdvös
ségben minden a megöletett B árányért van. Ne
ki adatott a mennyen is a  hatalom, körülötte 
folyik az ünneplés és zeng örökkön-örökké a 
halleluja.

De kik azok, akik az üdvözöltek seregében 
ilyen boldogan vígadnak? „Ezek azok, akik jö t
tek  a nagy nyomorúságból és megmosták  ru 
há ika t és m egfehérítették a B árány  vérében. 
(Jel. 7:14.) Ezek tehát azok, akik m ár e földön 
fehér ruhába öltöztettek, amikor bűneikre bo
csánatot kaptak Jézus vére által. Azután pedig 
mentek, minden akadályon á t és megkörnyékező 
bűn tám adása között mentek, halálig k itartva, 
hogy elérjék a célt: a  lélek üdvösségét. A 
mennyből alánézve, a mi életünkben csak ez a 
kettő fontos: Hogy az ö  vére által elnyerjük 
a  bűnbocsánat békességét és hogy a keskeny ú t
nak olyan vándorai legyünk, akik mindenen 
keresztül m együnk az örök otthonunk felé.

Azt gondolod, testvérem, hogy bennünket 
másképpen várnak  a mennyben? Talán ma m ár 
másképpen is bejuthatnak Istennek gyermekei 
az üdvösségbe? Bizonyos lehetsz benne testvé
rem, hogy a mennyben nincsen a változásnak 
még az árnyéka sem. Így  várnak  téged is, de 
vájjon  így haladsz-e te?

H a Jézusban nem hiszel és skarlátvörös szí
vedet nem m oshatta fehérre az Ő bűntörlő vére, 
akkor még bűneidben vagy és így az üdvösség
nek semmiképpen nem lehetsz örököse. (Gál. 
5: 21.) Akkor még el sem indultál, nem hogy me
hetnél és járha tnád  az utat, amely az életre 
visz!

Lehet, hogy te örömmel gondolsz arra, hogy 
téged fehér ruhába öltöztethetett Jézus. E gy
szer igazi hittel tud tad  kérni: könyörülj rajtam  
bűnösön és Ő levette rólad bűneid terhét. Ügy 
látod azonban kétségbeesve, hogy hetek és hó
napok m últával a  szabadulás öröme kezd kon
ferenciai, evangelizációs szép emlékeddé válni. 
Nem jelent erőt számodra, m ert életedben me
gint minden vissza süllyedt. Régi bűnök meg
újulnak, m egútált vétkek megint szívedhez nő-

a pünkösdön magadnak és másnak, hadd érjük 
meg az igazi csodát: a tetemek valóságos meg- 
elevenedését, a magyar ébredés pünkösdi haj
nalhasadását, a Lélek teljességének a kiárár 
dását. ff fy JX

CÉL FELÉ...
nek. Az ú j élet m egint csak vágy és ábránd 
számodra. Ügy látod, hogy a szent, győzedel
mes életről szépen lehet énekelni, de azt valóra 
váltani lehetetlen. Jézussal is csak megkesere
dett, bukdácsoló és békesség nélküli életet lehet 
élni. E zért nyitod ki mind ritkábban a bibliá
dat, lassanként m egfáradsz az im ában és elmegy 
a kedved a közösségtől is.

íg y  azonban nem ju tsz  az üdvösségbe, m ert 
így rólad nem m ondhatják, hogy haladsz az 
élet ú tján , hanem inkább azt, hogy elakadtál. 
És úgy-e testvérem, te is tudod, hogy m iért és 
m ióta akadtál el, hiszen ez mindenekfelett gyö
tör téged!

Veszteglő testvérem, imádkozom azért, hogy 
e sorok olvasásakor fel tud jad  emelni szemedet 
Jézusra, aki ki akar ragadni ebből az állapot
ból. Nézd, nekünk nem olyan K risztusunk van, 
aki csak a m egtérés szoros kapujában gondos
kodik arról, hogy bűneink m egbocsáttassanak 
és azután m agunkra hagyna, hogy éljünk és 
bodoguljunk, ahogy tudunk. Olyan U runk van 
nekünk, aki megígérte, hogy életünk minden 
napján velünk m arad!

Ezért kellett jönnie a Szentlélek Istennek! 
Róla beszél K risztus olyan nagy örömmel, 
hogy a csüggeteg szívünkbe vésse. É rtsük meg, 
hogy amilyen valóságosan köztünk volt K risz
tus amíg emberként já r t  köztünk, olyan valósá
gosan van közöttünk most is a  Szentlélek által 
életünk minden napján. U runk m aga mondja, 
hogy az Ő Lelke mindenre m egtanít bennünket, 
(Ján. 14: 26.) Azt gondolod, hogy éppen az új, 
szent és győzedelmes élet titka  m arad rejtve? 
Boldogan tudjuk, akik az övéi vagyunk, hogy 
a Szentlélek az új életben valóban mindenre 
megtanít!

Veszteglő, elakadt állapotodnak egyik leg
nagyobb oka az, hogy eddig te beérted ezzel a  
kéréssel: „Jövel Szentlélek Úristen!“ Ö pedig 
jött, m ert Isten semmilyen im át nem teljesít 
olyan biztosan, m int ezt a kérést. (Lk. 11.) Az 
Ür Lelke m egkeserített téged, e lju tta to tt K risz
tus bűnbocsátó kegyelméig. Te pedig nem kér
ted továbbra a Lelket, noha most kellett volna 
csak igazán elkezdeni a  könyörgést azért, hogy 
Istennek Lelke töltsön el, szenteljen meg és ta 
nítson. H a az Ür Lelke nem teljesedhetett ki 
még benned és még nem tan ítha to tt téged, ak
kor nagy szükséged van arra, hogy azonnal be
iratkozzál a  Lélek iskolájába. Bárcsak még 
ezen a Pünkösdön megtennéd ezt. Jö jj és aláza
tosan, kisgyermekként, tanuljuk meg a Szent
lélek egy-két tanácsát.

Az bizonyos, hogy ahol a Szentlélek kitöL
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tetik, o tt a bűnnel való leszámolás azonnal meg
kezdődik. Nagy dolog, ha m egtaníthatott a  Lé
lek a rra , hogy a legkisebb vétektől, ami gon
dolataidhoz, szavaidhoz, életedhez tapadhat, 
úgy kell irtóznod, m int az erős méregtől, amely 
nem csak kilónyi, de parányi mennyiségben is 
halálos. Azt akarja  m egláttatni a Lélek veled, 
hogy minden kísértés és bűn mögött nem a te 
tested, véred, természeted van csupán, hanem  a 
Sátán áll! Nagy dolog ha m egtanulod azt,hogy 
a keresztyén életben nem önmagad ellen, hanem 
a  sötétség fejedelmei ellen kell küzdned első
sorban.

Az a Szentlélek akarata, hogy elintézetlen 
bűneid ne legyenek. Ő éppen azért „A Vigasz
taló“, m ert a keskeny úton való vándorlásod 
a la tt is a rra  késztet, hogy m inden bűnöddel jöjj 
Jézushoz és kérd, hogy újból és újból vigasz
taljon téged: m egbocsáttattak a bűneid!

Csodálatos tan ítása  azonban a Szentiéleknek 
az, hogy Jézussal győzhetsz kísértés, bűn, Sá
tán  felett! Jézus, nevére minden térdnek meg 
kell hajolnia. A Sátánnak is meg kell hátráln ia.

H a ezt még nem tapasztaltad meg, akkor ez 
csak azért tö rtén t meg, mert m agad sem m er
ted használni a győzelmes fegyvert. Nem mertél 
rendíthetetlen hittel így szólni a téged kísértő 
és tám adó ördögnek: Jézus nevében mondom, 
távozz tőlem! A Szentlélek serege az ördög el
len küzdő és győzelmesen harcoló sereg. Közte 
van a helyed.

Evangelizáció népe! Testvérem, aki kaptad 
a kegyelem fehér ruhájá t, jö jj! Kaphatod az 
üdvösségbe vezérlő Szentlelket! A menny h ívá
sa neked szól elakadt, ellankadt és m egtorpant 
testvérem. Hallgass a h ívásra és jö jj, kezdjél a 
Szentlélekkel új, vigyázó, szent életet. Jézus 
mondja, hogy ú jjá  tehet mindent a te ellan
kadt életedben. Jö jj és semmit se kételkedjél!

A mennyből figyelik a K risztussal járó i tá 
borát. Ujjongó örömmel m ondják némelyekről: 
jönnek, minden nyomorúságon keresztül, jön
nek! De némelyek felett fájdalom mal m ondják: 
lem aradtak és kidőltek az úton!

H ová tartozol?

Meg ne szomorítsd a
Isten igéje Ef. 4:30-ban így szól: „Meg ne szomo 

rítsátok Istennek ama Szentlelket, aki által megpecsétel- 
tettetek a'teljes váltság napjára“. A Szentlélek ünnepen 
vizsgáld meg magad, nem tartozol-e azok közé, akik 
meg szomorít jótok a Lelket? Kik a Lélek meg szomorít óit

1. Mindenki a Lélek megszomoriiója, aki még nem 
fogadta el az újonnanszületésben Jézust személyes Meg 
váltójául. Hiszen, mint Luther mondja „a Szentlélek 
hívott engem az evangélium á lta l...“ s aki nem fo
gadja be az evangéliumot, megszomoritja a Szentlelket. 
Tulajdonképpen a Szentlélek elleni bűn állapotában 
van. Ez halálos állapot s ha az illető így marad, „az 
Isten haragja marad rajta“ (Ján. 3:36). Talán az Elő 
Víz olvasói között is vannak, akik még nem békiiltek 
meg Istennel a Jézus Keresztjének Vére által? Ha Te, 
kedves Olvasó, ezek közé tartoznál, halld meg e soro
kon kérészül is a hívsást! Hidd el, ha Lélektől nem szü
lettél újonnan, akkor e zűrzavaros világ útvesztőin nem 
tudsz eligazodni, tisztán látni s menthetetlenül elve
szel. Megtérésedig Na Szentlélek elleni bűnben vagy. 
És, tudod-e, hogy a Lélek nem haraggal veszi ezt tu
domásul? Ma még szomorkodik, ma még úgy kér: „tér
jetek meg, térjetek meg gonosz útaitokról! Hiszen miért 
halnátok meg...?“ (Ez. 33:11.)

2. Mivel a Lélek azt akarja, hogy minél több em
ber megismerje az üdvösség útját, az is a Lélek meg 
szomorítója, aki maga ismeri már ugyan az üdvösség 
útját, de a reábízottakat veszni hagyja. Sokan vallják 
azt, hogy „a vallás magánügy“. De a Szentírás más ál
láspontot foglal el! Ha a vallás magánügy lenne, ak
kor miért vagyok én felelős embertársaimértT Miért 
kérdi Meg az Űr: „Hol van a te atyádfia1“ (I. Móz. 
4:9); akkor miért mondja: „Embernek fia, őrállóul ad
talak téged Izráel házának . . .  és ha nem szólasz, hogy 
visszatérítsd a hitetlent az ő gonosz útjáról, hogy éljen, 
az a gonosztévő az ő vétke miatt hal meg, de vérét a te 
kezedből kívánom meg“. (Ez. 3:18.) Ezért még egy meg
térni nem akaró hitetlennél is nagyobb a Lélek szomo
rúsága a bizonyságot nem tévő, gyáva hívők felett. 
A kivülmaradottak között első helyen említi a Szentírás 
a gyávákat (Jel. 21:8). Remegő félelem fog el ha arra 
gondolok, mennyiszer kellet volna szótanom és nem

szóltam! És hányszor lett egy-egy gyáva magatartásom 
után még gyávább a szívem, amikor beteljesedett raj
tam az ige: „meg ne riadj tőlük, különben én riaaszta- 
lak el téged elölök!“ (Jer. 1: 17). Éppen ezért annyiszor 
olvasunk a Szentírásban arról, hogy a Lélek valamilyen 
formában biztatja Isten gyermekét: „Ne félj, hanem 
szólj és ne hallgass“ (Csel. 18:9). A Lélek vétele előtt 
oly gyávák, félénkek voltak az apostolok: veréstől, 
gúnytól, tömegöl féltek s talán életük forgott veszély
ben — Pünkösd után pedig a Léleknek engedelmeskedve 
nagy bátorsággal szólják az ig é t...

3. És végül megszomoríthatom a Lelket akkor is, ha 
már megtértem, bizonyságot is teszek — talán ép ez a 
főhívatásom! —, de az életem, a cselekedeteim nem tesz
nek bizonyságot. Amikor nem járok a megszentelődés 
útján. A Lélek egyre jobban birtokába akar venni, 
hogy minden gondolatom, minden szavam, minden tet
tem az ő vezérlete alatt legyen. Az én gondolataim pe
dig még mindig a világ által meg fertőzöttek; ajkam 
gyakran csörgedeztél az édes mellett keserűt is (Jak. 
3:11); szívem romlott és mivel a szív teljességéből szól 
a száj (Méit. 12:34), mennyi „rothadt beszéd“ hagyja el 
még mindig ajkamat (Ef. 4:29) vagy úgy, hogy még 
e világ szerint is elítélendő, vagy úgy, hogy a Lélek ta
lálja hullaszagéinak hiábavaló fecsegésemet. És ha csak 
cselekedeteimet nézem, nyugtalanul kell arra gondol
nom, hogy az ige „a teljes váltságnak“ napjával kap
csolatban szól a megszomoritásról: vájjon hogyan fo
gok én megállani Krisztus előtt, ahol nem csak azt fog
ják kérdeni, mi rosszat tettem, hanem mind azt a jót 
is számonkérik, amit elmulasztottam!

Míg e sorokat írom, már nem arra gondolok, hogy 
megszomorítottam a Szentlelket, hanem megszomoro
dom magam is, hisz annyiszor megszomorítottam Öt! 
Mit tegyek?! Ó, nem tehetek mást, csak sírva, bűnbá- 
nattal esdeklek: j

„Isten Lelke, áldott Lélek 
Lelkem mélységéből kérlek:
Láss meg szomorúi ügyemben,
Formálj tij emberré engem!“ (Dt. 525. én.)
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Á Lelket meg ne oltsátok!
I. Thess. 5, 19.

Ezzel az intéssel sokkal komolyabban kellene fog-< 
lalkoznunk és sokkal jobban kellene vigyáznunk arra, 
hogy ne vétsünk ellene, mint ahogyan azt általában 
tenni szoktuk. Az intés különös súllyal fog nehezedni 
lelkünkre, ha meggondoljuk, hogy a Lélek megoltása 
nagyon a határterületén mozog a legsúlyosabb bűnnek, 
a Lélek káromlásának, amelyik sem ezen, sem a más
világon meg nem bocsáttatik. (Mt. 12, 31—32.)

Alázatos elmélyedésre kell, hogy serkentsen ben
nünket az a meggondolás is, hogy itt nem valami na- 
gjon könnyen felismerhető bűnről van szó.

Könnyű volna eleget tenni az apostol intésének, ha 
csak Isten Lelke munkálkodnék ebben a világban és 
nem munkálkodnék itt a gonosz lélek is, amelyik ép
pen azáltal keríti hatalmába az emberek lelkét, hogy 
elrejti a. maga igazi lényegét és átváltoztatja magát a 
világosság angyalává (II. Kor. 11, 14.), tehát munkál
kodásával Isten Lelke működésének a látszatát igyek
szik kelteni. Nagyon könnyen előfordulhat tehát, hogy 
ahol azt gondoljuk, hogy Isten Lelke munkálkodik, a 
sötétség lelkének nyitunk ajtót és fordítva, hogy ami
kor azt gondoljuk, hogy hamis lélek ellen küzdünk, 
Isten Lelkét oltjuk meg.

Még nehezebbé teszi a Lélek megoltásának bűnétől 
való megőriztetésünket az a körülmény, hogy az emberi 
lélek egyaránt működési területe sokszor ugyanabban 
az időben Isten Lelkének is, meg a sátán lelkének is. 
Jézus tanítványaiból is szólhat maga a sátán is (Mt. 
16, 23.). Lehetséges tehát, hogy egy olyan ember által, 
aki általánosságban Isten Leikétől vezéreltnek mond
ható, a sátán csal meg bennünket és lehetséges, hogy 
egy a sötétség fogságában levő emberben Isten Lelkét 
oltjuk meg, amikor a Lélek szábadító munkájával ép
pen munkálkodni kezd abban a lélekben.

Mindennek elmondásával azonban nem csüggedést 
és kedvetlenséget kívántunk felébreszteni. Senkit se 
tartson vissza az apostol intésével való komoly foglal
koztatástól és annak betöltésére vonatkozó komoly el
határozástól az a hamis okoskodás, hogy itt olyasmiről 
van szó, amivel mi, emberek úgysem jöhetünk soha
sem tisztába és ne jussunk olyan következtetéshez, 
mintha csak kétféle lehetőség volna előttünk éspedig 
egyrészről, hogy felületesen kezeljük Pál intését és úgy 
képzeljük, hogy velünk sohasem eshetik meg az, hogy 
a Lélek megoltói legyünk; másrészről, hogy látva az 
intés komoly megtartásának nehézségeit, már előre le
mondjunk arról, hogy valaha is eleget tehessünk Pál 
szavának: A Lelket meg ne oltsátok!

Isten egy parancsot sem ad a nélkül, hogy annak 
betöltéséhez Jézus Krisztusban ne adná meg a bölcse- 
séget és az erőt. Ha Pál apostol által arra int: „A Lel
ket meg ne oltsátok!“ — akkor bizonyosak lehetünk a 
felől, hogy gyermekeinek világosságot ad arra nézve, 
hogy megítélhessék, mikor lobog előttünk Isten Lelké
nek tüze és mikor idegen tűznek a lángja.

Isten ajándékait azonban nem lehet elszigetelten 
megkapni, azok sokféleképpen egymásba kapcsolódnak, 
sokszor egyik a másiknak a feltétele, vagy egymást 
kiegészítik és külön semmiképpen nem lehetséges a 
birtokolásuk. így az Isten Lelke és a hamis lélek közötti 
megkülönböztetés ajándékát sem lehet magában bírni. 
Hozzá kapcsolódik, sőt feltételét képezi sok más aján
dék és ez az ajándék csak amazok együttes elfogadása 
útján lehet a miénk.

I. Ha meg akarjuk óvni magunkat a Lélek megol
tásának bűnétől, akkor elsősorban egy másik paran
csot kell megszívlelnünk: Teljesedjetek be Szentlélek

kel! (Ef. 5, 18.) Hogy Isten Lelkét, annak jelenségeit, 
működési módjait ismerhessük, ahhoz minél teljesebben 
bírni kell Isten Lelkét, tehát be kell teljesedni Szent
lélekkel. Nem lehet a Lélek világában világossága an
nak, aki nem adja magát feltétlenül és teljes mérték
ben a Lélek uralma alá.

A Lélekkel való megteljesedésnek ismét megvannak 
a maga feltételei: 1. A Szentlélekkel való megteljese- 
désért hittel és kitartóan könyörögni kell. Ennek a kö
nyörgésnek van meg az egyik leghatározottabb ígérete 
(Mt. 11, 13.). A könyörgés feltétele a Lélek elnyerésé
nek és a Lélekkel való megtel jesedésnek, mert ez mu
tatja meg szükségérzetünk valódiságát és mélységét. 
Aligha becsüljük és értékeljük különösképpen azt, 
amiért nem tudunk Istenhez koldusként, kitartóan kö
nyörögni. 2. Komolyan meg kell vizsgálni, hogyan va
gyunk életünk teljes átadásával. Ezt az önvizsgálatot 
két irányban kell elvégezni: a) Készek vagyunk-e min
den felismert bűnt azonnal elhagyni, megvallani és 
amit lehet, jóvátenni? Készek vagyunk-e éberen vi
gyázni és visszatérő bűneinkkel a harcot teljes elszánt
sággal és komolysággal felvenni? b) Készek vagyunk-e 
akaratunkat a Szentiéleknek teljesen alárendelni, a Lé
lek vezetésének feltétel nélkül, mindenben engedelmes
kedni? Hazugság annak a Lélekért való könyörgése, 
aki nem hajlandó magát a Szentiéleknek teljes mérték
ben alárendelni. Miért kell nékünk a Lélek, hogy mi 
uralkodhassunk felette és naggyá lehessünk általa, 
vagy azért, hogy uralkodónk és vezérünk lehessen? 
3 A Lélekkel való megteljesedés feltételeként meg kell 
újulnunk a hitben. Komoly önvizsgálattal kell megkér
deznünk magunkat, hogy valóban Krisztusban, az Ő 
keresztjében van-e minden bizodalmunk. Hinni tud
juk-e, hogy bűneink megbocsáffattak és hogy Krisztus
ban minden érdemünk nélkül, kegyeimből, hit által 
kedvesek és drágák vagyunk Istennek? Elég-e nekünk 
a Krisztusban megjelent kegyelem? Ebben van-e min
den örömünk, üdvösségünk és dicsekedésiink? 4. Meg 
kell újulnunk a szeretetben. Merjük-e egész életünket, 
minden szavunkat és cselekedetünket mérlegre tenni
I. Kor. 13. alapján?

II. Ha meg akarjuk óvni magunkat a Lélek meg
oltásának a bűnétől, akkor egyik vezérigénkké kell 
tennünk Ján. 16, 14. első felét, ahol Jézus azt mondja 
a Szentlélekről, hogy az Őt dicsőíti majd. Isten Lelke 
munkálkodik mindenütt, ahol valóban Jézus magasztal
tunk fel. A sötétség lelke munkálkodik mindenütt, ahol 
embert dicsőítenek. Vegyük ezt nagyon komolyan első
sorban magunkra nézve. Engedünk-e Isten Lelkének, 
amikor a Lélek énünket megítélni, megalázni és meg
ölni akarja? Hálával fogadunk-e Isten kezéből minden 
kellemetlennek látszó és megalázó dolgot, mellyel lap
pangó önzésünket, hiúságunkat, érzékenységünket lelep
lezni akarja? Valóban az a vágyunk, hogy életünkben 
ne mi, hanem Jézus dicsőítessék meg bármi áron? Ha 
ezekre a kérdésekre megnyugtató feleletet adhatunk 
Isten kegyelméből, akkor majd könnyebben észrevesz- 
szük másoknál is, hogy Isten Lelke vagy az egyéni di- 
csöségvágy motorja hajtja-e őket.

III. Már a Lélekkel való megteljesedés feltételeinél 
utaltunk a szeretetre. Most még külön rá kell mutat
nunk arra, hogyha a Lélek megoltásának bűnétől meg 
akarjuk óvni magunkat, akkor nagyon tele kell a szí
vünknek lenni mentő szeretettel. Olyan szeretettel, ame
lyik igazán a lelkek üdvösségét tartja szem előtt. Olyan 
szeretettel, amelyik gyengéd és türelmes tud lenni min
denkihez, akiben a Lélek bármilyen halvány, pislákoló 
lánggal is, de égni kezd.

Ha a Lélek utat tör magának valahol, a gonosz lelke
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nem adja át a maga araimát azonnal és teljesen. Mint 
ahogyan a frissen ásott kút vize zavaros és idő kell a 
megtisztulásához, úgy ahol a Lélek vize először tör 
elő valakinek a belsejéből (Ján. 7, 38—39.), az is beszeny- 
nyeződik még sok Isten Leikétől idegen dologgal, amit 
■éppen Isten Lelke fog kimosni az emberi lélekből. Itt 
két dologra kell vigyáznunk:

1. Legyen bennünk nagyon sok az édesanyának a 
szeretetéből, amelyik gyermekét gyermekkori hibái, 
gyarlóságai ellenére is szeretni tadja, amelyik kényel
metlenséget, fáradságot tűrni tud gyermekéért, ame
lyik nemcsak gyönyörködni tud a tisztán felöltöztetett 
gyermekben, hanem a gyermek tisztántartásának nehéz 
munkáját is lelkiismeretesen vállalni tudja. Hasonlóan 
kell sok önmegtagadás és türelem, áldozatkész, lemondó 
szeretet az újonnan született lelkekkel való fogadkozás
hoz, akikben a Lélek tüze csak éppen pislákolni kezd. 
Amint az édesanya felelős gyermekének hibáiért és a 
gyermek elhanyagoltsága az anyát vádolja, úgy kell 
magunkat vádolnunk ha a környezetünkben élő vagy 
kifejezetten gondjainkra bízott lelkek életében bajok 
mutatkoznak.

2. őrizkednünk kell az édesanyának majomszerete-

Mi haszna és áldása van at magángyónásnak?
„Nem engedem, hogy bárki elragadja tőlem a ma

gángyónást, és nem is adom oda a világ minden kín
oséért sem, mert nagyon jól tudom, hogy milyen erő
södést és vigasztalást nyertem belőle. Csak akinek 
gyakran kell küzdenie és harcolnia a Sátán ellen, az 
tudja, hogy micsoda erő van a magángyónásban. Már 
régen legyűrt volna az ördög, ha ez a gyónás nem 
tartott volna. Hiszen mennyi bizonytalan és homályos 
dolog van, amiben az ember egyedül nem tudja, hogy 
járjon el. Ha már most valaki olyan bizonytalan és 
nem tudja, mit tegyen, elmegy a testvéréhez, feltárja 
előtte nyomorúságát, elpanaszolja fogyatékosságait, 
hitetlenségeit és bűneit és vigasztalást, tanácsot kér 
tőle. Mert hiszen mit árt az, ha egy kicsit meg kell 
alázkodnunk és szégyenkeznünk a felebarát előtt?

„Mikor aztán vigasztalást kapsz a testvéredtől, fo
gadd el azt és hidd, mintha maga Isten mondta volna 
neked. Amint Krisztus mondja Máté evangéliumában: 
,Ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön 
minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik 
az én mennyei Atyám. Mert ahol ketten vagy hárman 
egybegyülnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.*

„Nekünk sok bünbocsánatra van szükségünk, hogy 
megerősödjünk és megvigasztaljuk gyenge lelkiisme
retünket és félénk szívünket az ördög ellen és Isten 
előtt.“ (Luther 8. böjti préd. 1522. WA. III. 61. k.)

KÉRDÉSEK: Mit szoktál csinálni, amikor mardos- 
nak a bűneid vagy kétségeid vannak?

Szoktál-e a lelkipásztorodhoz, vagy más keresztyén 
testvéredhez fordulni, hogy feltárd gyötrelmeidet, meg- 
valld bűneidet és feloldozást, vigasztalást vágy útmuta
tást kérjf

Hiszed-e, hogy a lelkipásztor vagy keresztyén test
ver feloldozása és erősítő szava éppen olyan, mintha 
Isten szava volnáf ,

\  AGY egyedül próbáltad megvívni, ezt a belső har
cot — és elbuktál1

Soha nem vágyakoztál annyira a lelkiismereted bé
kessége után, hogy a magángyónás és feloldozásnyerés 
alkalmát is igénybe vetted volna?

Még mindig túlságosan büszke voltál ilyen megaláz
kodáshoz?

Szemelvény Saarnivaara: Hogyan 
kaphatok bűnbocsánatot c. könyvből.

Ára 5 Ft. Megrendelhető a kiadóhivatalban.

tétől. Ez nem igazi szeretet. Ez önzés. A saját gyerme
kénél mindent eltűr, elnéz, másénál mindent felnagyít
va lát. Ez az eset lelki téren akkor, amikor a saját ve
zetésünk alatt álló, vagy a mi közösségünkhöz tartozó 
telkeknél semmit sem vagyunk hajlandók meglátni, 
azoknál pedig, akik nem hozzánk tartoznak, mindent 
csak bírálni és megítélni tudunk. Ez a hamis szeretet, 
amelyik tulajdonképpen nem más, mint önzés és hiú
ság, mert csak az ént dédelgeti, ez követi el legköny- 
nyebben a Lélek megoltásának bűnét.

Nem hiába mondja Pál apostol a szeretetet a leg
hasznosabb lelki ajándéknak (I. Kor. 12, 31.), csak ak
kor tudjuk magunkat a Lélek megoltásának bűnétől 
megóvni, ha az ú j parancsolat tölti be egész életün
ket és a m i n t  Jézus szeretett bennünket, ú g y  sze
retjük mi is egymást (Ján. 13, 34). Legyen hát szere
tetünk önfeláldozó, önzetlen, kereszthordozásra kész! 
Ne magunknak kedveskedjünk, hanem tagadjuk meg 
magunkat és úgy kövessük a mi Urunkat! Akkor meg
őriztetünk majd a Lélek megoltásának bűnétől és nem 
történik meg, hogy míg imádkozunk a Lélek kiáradá
sáért, magunk oltogassuk annak tüzét, amikor meg 
akar gerjedni.

Az evangélizáció naptára
Május 2—9. Csepel, Józsa Márton. 
Május 2—9. Nagy-Miskolc közös evan- 

gélizációja az összes protestáns fe
lekezetek részvételével tíz temp
lomban. Evangélikus szolgálatte
vők: Balikó Zoltán, Csepregi Béla, 
Sréter Ferenc.

Május 9—14. Gérce, Túróczy Zoltán. 
Május 16—23. Gyula, Csepregi Béla. 
Május 16—23. Mezőhegyes, Balikó 

Zoltán.
Május 17—23. Rákospalota—Mávtelep, 

Józsa Márton.
Május 36—június 6. Budapest—Zugló, 

Balikó Zoltán.

GYENESI CSENDESHETEINK. 
Június 19—24. Asszonyok csendes

hete.
Június 25—július 2. Leányok csen

deshete.
Július 6—11. Fiúk csendeshete. 
Július 13—18. Férfiak csendeshete. 
Már most jegyezzük elő ezeket a 

dátumokat és úgy intézzük nyári idő
beosztásunkat, hogy résztvehessünk 
valamelyik csendeshéten. Tudnivaló
kat és részvételi feltételeket időben 
közlünk.

KÖNNYÉN A MENNYBE 1UTHATSZ
Vagyon nélkül 

Egészség nélkül 
Hírnév nélkül 

Dicsőség nélkül 
Kultúra nélkül 

Barátok nélkül 
Iskolázottság nélkül 

Nagy eredmények nélkül 
És még ezer más egyéb nélkül 
De s o h a  nem juthatsz a mennybe 
K R I S Z T U S  N É L K Ü L !

(Christian Digest.)
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VISSZATEKINTÉS
M O D E R S O H N  ERNŐ,  a nagy lelkész-evangelizátor Blankenburgban 1948. február 2-án be

fejezte földi életét. Kétoldali vesegyulladást kapott, a súlyos betegség egy hét alatt végzett vele. Január 
25-én, vasárnap még háromszor prédikált. Temetése február 7-én volt. Az aznapi Losung-ige így hang
zott: „Boldogok a halottak, akik az Ürban halnak meg mostantól fogva.“ (Jel. 14, 13. v.) Február 14-én 
töltötte volna be 78. évét. Áprilisban nagy evangélizációs körútra készüti. Azóta már szemtől-szembe látja 
az Urat, akinek több, mint ötven éven át szolgált.

A halálhír vétele alkalmából közöljük az alábbi írást, amely „Pál, Jézus Krisztus apostola“ c. ezer
oldalas művéből való szemelvény.

„Ama nemes harcot megharcoltam, futáso- 
1 mat elvégeztem, a hitet megtartottam; vége

zetre eltétetett az igazság koronája, melyet 
megád nékem az Űr ama napon, a? igaz Bíró; 
nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak 
is, akik vágyva várják az ő megjelenését.“ 

(II. Tim. i; 7, 8. v.)
Ha valaki érzi, hogy életének vége közeledik, visz- 

szatekint életútjára, amelyet eddig megtett, végiggon
dolja mégegyszer élményeit, szenvedéseit és mindazt a 
kegyelmet, amit Istentől nyert. Ezt teszi Pál apostol is 
ebben a második levélben, amelyet az ő tanítványának 
és barátjának Timóteusnak írt. Ez az ő utolsó levele, 
amelyről tudomásunk van. Bizonyos mértékben ez az 
apostol végrendelete és az utolsó fejezet az utolsó szó, 
amit tőle hallottunk. Benne visszatekint egész életére, 
számbaveszi munkatársait és előre néz arra a dicsőség
re, amely várja őt.

Pál apostol visszatekintve harchoz, versenyfutáshoz 
hasonlítja életét: „Ama nemes harcot megharcoltam, 
futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam“.

Az élet harc volt a számára? Ügy látszik, ellensége 
is volt! Az „ős ellenség“, akiről Luther is énekelt, lép
ten nyomon akadályokat gördített útjába. Saját életé
ben tapaszalta meg azt, amit az efezusbeliekhez írt: 
„Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, 
hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, 
az élet sötétségének világbírói ellen, melyek a magas
ságban vannak“.

Ez azonban nem csak az apostol életében volt így. 
Így van ez ma is mindenkinek az életében, aki Krisz
tusnak átadja magát. Az élet küzdelemmé lesz. Az ör
dög, e világ fejedelme, mindenkivel szembeszáll, aki Jé
zus oldalára áll. Sokan Isten gyermekei közül olyan 
könnyelműen élnek, mintha nem ellenséges földön len
nének és mintha nem rejtőznék mindn bokor és cserje 
mögött az ellenségnek egy katonája, aki á maga biztos 
fedezékéből lövi le áldozatait. Pál nagyon komolyan 
vette ezeket az igéket: „hogy meg ne csaljon minket a 
Sátán! Mert jól ismerjük az ő szándékait“. (II. Kor. 
2; 11. v.)

így a mi életünk is, amíg itt e földön élünk, harc 
és pedig harc olyan ellenséggel szemben, amely szün
telen fegyverben van, amely sohasem helyezkedik nyu
galmi állásba, amely sohasem köt fegyverszünetet, so
hasem ismeri el, hogy le van győzve. Sohase feledjük 
ezt el! Maradjunk állandóan abban a harci fegyverzet
ben, amelyről Pál ír az efezeusbeliekhez írt levél 6. fe
jezetében! Különben fájdalmas és szégyenteljes veresé
geket fogunk szenvedni, ha ezzel az ellenséggel, amely 
olyan nagy hatalommal és ravaszsággal támad, saját 
erőnkkel próbálunk megütközni.

Pál jól tudta, mi szükséges ahhoz, hogy ebben a 
harcban győztesek maradjunk: csak az Ür adhat erőt 
és győzelmet. Ezért örömmel tekint vissza és boldogan 
vallja: „Ama nemes harcot megharcoltam“.

Vájjon elmondhatjuk mi ezt? Megkezdtük-e már ezt

a harcot — és folytatjuk-e csüggedetlen szívvel? Őhv 
Istennek milyen sok gyermeke hiszi azt, hogy egy győ
zelem vagy elnyert áldás után, a fegyvert egy kis időre 
le lehet tenni és élvezni lehet a pihenést! És — az el
lenség csak erre vár.

Pál visszatekint eddigi életére és az Ür iránti hálá
val mondja, aki neki a kegyelmet adta: „Ama nemes 
harcot megharcoltam“.

És folytatja: „Futásomat elvégeztem“. Itt azokra 
a versenyekre gondolt, amelyeket a Korinthus melletti 
Istmosban tartottak évenként. Az életet versenypályán 
való futáshoz hasonlítja ahol szigorú szabályok szerint 
törekszenek a győzelmi pálma elnyerésére.

Amikor Pál a hit harcáról beszél, figyelmünket az 
ellenségre akarja fordítani, akit ő jól ismert, amikor 
pedig a versenyt emlegeti, a verseny céljára, a juta
lomra akar rámutatni.

Az apostol életéről el lehet mondani, hogy „céltuda
tos“ volt. Ez vonatkozott beszédjére, gondolkodására 
úgy, mint cselekedeteire. Mindig előtte volt a cél: Isten
dicsősége.

És mi? Istennek hány olyan gyermeke van, akinek 
életéről nem lehet elmondani, hogy céltudatos. Azt gon
dolják, hogy lehet egy kicsit néha a világnak is tetsze
ni, így aztán szétforgácsolódnak, erejük szétszóródik.. 
Természetesenn az életük így aztán nem hoz annyi gyü
mölcsöt, amennyit hozhatna.

Testvér, ne engedd, hogy a futásban feltartóztassa
nak! Senki sem koronáztatik meg, aki nem küzd sza
bályszerűen. Milyen sok példát találunk a Szentírásban 
azokról, akik a futást ugyan megkezdték, de célhoz nem 
értek, akik a bolond szüzekhez hasonlóan zárt ajtókra 
találtak.

Pál elmondhatta: „Futásomat elvégeztem“. Senki és- 
semmi nem tudta újáról letéríteni. Hitét minden aka
dály ellenére megtartotta.

Bárcsak mi is így tudnánk életünk estéjén vissza
tekinteni egy szabályszerű küzdelemre és egy jól el
végzett futásra!

Lehetséges ez?
Pár évvel ezelőtt otthonától távol megbetegedett 

Schopf Ottó lelkész. A kezdetben könnyűnek látszó be
tegség hirtelen súlyosra fordult. Vele lévő barátja ezt 
közölte vele. A beteg erre így válaszolt: „Tehát meg 
kell halnom. Kérlek, egy rövid időre hagyj magamra“.

T íz perc múlva megint behívta barátját. „A dolog 
rendben van. Bár a meghalásban nincs tapasztalatom; 
de az Ürnak van tapasztalata, ö tud a haldoklóknak 
segíteni.“

Tíz perc alatt elkészülni a halálra, amikor eddig ( 
mindig csak az élettel számoltunk — nem nagyszerű 
dolog ez?

Ki beszélhet így? Aki Pállal elmondhatja: „Ama 
nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a 
hitet megtartottam: végezetre eltétetett nékem az igaz- j 
ság koronája, melyet megád nékem az Ür ama napon, 
az igaz Bíró; nemcsak nékem pedig, hanem mindazok- j 
nak is, akik vágyva várják az ő megjelenését“.
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A korona vár. Készen van. Amint célhoz érünk a 
bíró, Jézus Krisztus azonnal átadja. De nemcsak egye
dül Pál nyeri el ezt. Ne gondolja senki, hogy Pálnak 
előjogai vannak, mert ő apostol volt. óh nem, ez a ko
rona vár mindazokra, akik várják az ő megjelenését.

Ezt teszed Te testvérem! Várod Te az Uj Jézus 
visszajövetelétí Akiben megvan ez a vágyakozás, az 
nem engedi, hogy az élet ügyes-bajos dolgai feltartóz
tassák; nem engedi, hogy a világ öröme és dicsősége el

csábítsa, hanem tervszerűen és céltudatosan jár az út
ján. Minden akadályt legyőz, hogy célhoz érhessen.

Óh, bárcsak mindnyájunk élete olyan céltudatos 
lenne, mint az apostolé! Bárcsak ennek a Pál életéről 
szóló elmélkedésnek is az lenne a gyümölcse, hogy a mi 
hitéletünk egyre céltudatosabbá válna, amíg el nem 
nyerjük hitiinknk célját, az élet koronáját, amelyet 
megád az Űr mindazoknak, akik az ö megjelenését 
várják. Németből fordította: E. Z.

B E S Z Á M O L Ó
FANCS'ALON

március 3—10-ig volt az első rendsze
res evangélizáció. A gyülekezet hely
ben 250 lélek, 5 szórány tartozik hoz
zá. A hívek mágyarajkúak. A temp
lomi főösszejöveteleket esténként 150 
—200 ember látogatta, akik között re
formátusok és katolikusok is voltak. 
A naponkénti reggeli istentiszeleteken 
iskolásgyermekekkel együtt mintegy 

70-en jelentek meg. Külön összejöve
teleken fiúk: 20, leányok 25, férfiak 
(vasárnap szórványbeliekkel együtt) 
■80, asszonyok 90-es lészámmal vettek 
részt. Az iskolában 6 ízben volt va
sárnapi iskolai óra. Az evangélizáló 
lelkész 12 családot látogatott meg, 
mindenütt családi áhítatot tartva. 
Három szórványban: Detek-Tengeren, 
Baktán és Alsógagyban külön isten
tiszteletek voLtak. Csendes beszélge
tésre 11 egyháztag jött el. Az úrva
csorával 67-en éltek. 38 azoknak a szá
ma, akik a Krisztus mellett határo
zottan döntöttek és ezt kézaláírásuk
kal is megerősítették. Az offertórium 
végösszege: 122.80 Ft volt. Az evangé
lizáció szolgálatát Harmati Béla ős
agárdi lelkész végezte.

ZÁNKÁN
márc. 29-től ápr. 4-ig volt evangéli
záció. Az emmausi tanítványok tör
ténete (Luk. 24, 13—35) alapján járt 
közöttünk Jézus, hogy szemünk 
megnyílhasson az ö meglátására. — 
A leánygyülekezetben többen régi- 
óta vágytak erre az alkalomra és 
imádkoztak érte. Most értettük meg, 
hogy Isten miért nem adta meg egy 
évvel ezelőtt az evangélizációt. Ak
kor még nagyon idegen, előkészület 
nélküli lett volna ez a szolgálat. 
Most istentisztelet utáni hirdetése
ken, gyülekezeti bibliaórán, házi 
áhítatokon, egyéni könyörgésekben 
tusakodtunk, hogy árassza ránk ke
gyelmét' és áldását Urunk. A sze
mélyes hívogatásoknak is meglett 
az eredménye. Az evangélizáción 
résztvevők száma estéről-estére meg
haladta a gyülekezetét, s a záróösz- 
szejövetelen annak majdnem a két
szeresére emelkedett. A környéki 
Révfülöp, Szepezd, Köveskál, Mo- 
noszló, Szentantalfa, Nagyvázsony, 
Dörgicse községekből többen több 
alkalommal is átjöttek gyalog, ko

csival, kerékpáron, vonattal, autóé 
busszal, öröm azt látni, hogy kör
nyékünkön már nemcsak a szórako
zási alkalmak, hanem Isten Igéje is 
von embereket és késztet arra, hogy 
ezért fáradjanak. Sokan kereső szív
vel vettek részt az evangélizáción.

Akik a gyülekezetből már eddig 
is személyes Megváltójuknak vallot
ták Jézust, azoknak eddig sokszor 
megszólásban, gúnyolódásban volt 
részük, mivel különcködőknek, szét- 
húzóknak, szektáskodóknak tartot
ták őket. A gyülekezeti bibliaórára 
és házi áhítatokra való járást sokan 
fölöslegesnek tartották, mondván, 
hogy arra csak bűnösöknek van 
szükségük. — Különös hálával tar
tozunk Istennek, hogy ilyen előzmé
nyek után az evangélizációban vilá
gosan elénk tárta, hogy a Krisztus
sal való személyes kapcsolat nélkül 
egyéni és egyházi életünk csak holt, 
hiábavaló élet. Isten Szentlelke 
nyilvánvalóan munkálkodott köz
tünk, bár az ige magvetése emberi 
szemmel még alig látható eredményt 
mutat. Nyilvánvaló erősödést jelen
tett ez az evangélizáció azok számá
ra, akik eddig is a keskeny utat ke
resték, vagy már azon jártak.

Adja az Űr, hogy akik az övéi, 
egymásban felismerhessék a test
vért, és a közös úton, közös harc
ban kösse őket össze Jézus szeretető 
és vére! Kívánjuk, hogy a jó mun
kát, mit elkezdett közöttünk Urunk, 
fejezze be rajtunk, hogy lehessünk 
az ő dicsőségének bizonyságai. — Az 
áldott magvetésben Tekus Ottó és 
Malaga Elza d. n. szolgálatát hasz
nálta fel Isten.

CEGLÉDEN
húsvét hétfőjén kezdődött az evangé
lizáció, mely a környező gyülekezetek 
részére is evangélizáció volt. Ceglé
den kívül Nyáregyházáról, Pilisről, 
Albertiről, Irsáról, Abonyból és Szol
nokról voltak rendszeres látogatói az 
összejöveteleknek. A résztvevők szá
ma napról-naprá nőtt, a reggeli isten
tiszteleten GO-ról 151-re, az esti elő
adásokon 180-ról 580-ra. Űrvacsorá
val élt 188 lélek. Az evagélizáció vé
geztével a református gyülekezetben 
kedődött az evangélizáció, annak vé
geztével pedig a közeli szolnoki gyü
lekezetben lesz. Mindkettőn részt 
óhajtanak venni a ceglédi evangéli
kusok is.

SZOLNOKON
április 11—18. között volt evangélizá
ció. Igen nagy szétszórtságban 360 lel
ket számláló gyülekezet. Ez volt a 
legelső evangélizáció. Reggeli áhíta
tainkon 35 körül vettek részt. Az 
újonnan elindult imaegyüttlétre mind 
többen jöttek el és egyre jobban meg
bátorodva kapcsolódtak be imáikkal. 
Az evangélizáció előtt a ,.Keskeny út 
vándora“ c. könyvvel foglalkoztunk 
és ennek a közösségnek is 30—40 fő
nyi tábora volfc. Az 'evangélizáción 
100 körül mozgott a lélekszám. Né
hány alkalommal ceglédi testvéreink 
közül is átjöttek. Az Űr Szentlelke 
több szívet keseríthetett meg bűn te
kintetében és örvendeztethetett meg 
a szabadulás örömével. Az utóössze
jöveteleinken kialakult egy negyven 
lelkes közösség, amelynek tagjai kö
zül sokan határozták el, hogy ezután 
kitartó, imádkozó és szolgáló tagjai 
lesznek a szerdán este 6 órakor tar
tandó közösségi óráknak. Űrvacsorá
hoz negyvenketten járultak és a vé
gén, a morzsaszedésen sok hálaadó és 
kérő imában kiáltottak az Űrhoz test
véreink, hogy ö  erősítse és vigye elő
re diadalmasan az elkezdett munkát.

Külmissziói filmek
Filmeket adunk kölcsön missziói 

tárgyú előadásokhoz! Egy-egy film 
50—60 filmkockából áll, előadási idő
tartam fél óra. A filmkockák mérete 
16X24 mm.

1. Hogyan dolgozik a misszió?
2. Német evangélikus világmisszió.
3. Képek az indiai- misszióról.
4. Képek az afrikai misszióról.
5. Indiai pálmák között.
6. Üj-Guineai misszió.
7. Amíg -az emberevőkből keresz

tyének lesznek.
8. Képek a kínai misszióról.
9. Kétszáz év Isten legelőjén.
Üveg diapozitív sorozatok, mérete

8.5X8.5.
10. Luther élete.
11. Luther kiskátéja.
12. Jézus példázatai.
Minden kép- és filmsorozathoz kí

sérő szöveget adunk. Ellenértékűi az 
előadások offertóriumának egyrészét 
kérjük munkaközösségünk fejleszté
sére.

Címünk: Evangélikus Theologusok 
Munkaközössége, Sopron. József At- 
tila-út 42.
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Megjelenik egyelőre kéthetenként.
Kiadja:

a M agyarországi Evangélikus Egyházegyetem .
Felelős szerkesztő és kiadó: Cserregi Béla. 

E l ő f i z e t é s i  ár: egy évre 18.—, félévre 9.— 
negyedévre í£ 0  F t. Egyes szám ára 80 fillér.

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
BUDAPEST, V., POZSONYI-ÜT 14. IV. 19.

Telefon: 122—520.

Postatakarékpénztári csekkszámla: 
„ÉLŐ VÍZ" Budapest 53.064. 

Sylvester Et., Budapest, XIV., Hermina-út 5L 
Felelős vezető: Schlitt H.

Folytatólagos
evangélizáció Budapesten
Már a múlt számunkban jeleztük, 

hogy a budapesti közös evangélizáció 
tovább folytatódik felekezetenként. 
Evangélikus egyházunk a fasori 
templomban (Vilma királynő-út 17.) 
tart minden vasárnap fél 7 órakor 
evangélizációt. Az első alkalommal 
(április 25-én) mintegy 200-an vol
tunk együtt. Csepregi Béla és Sréter 
Ferenc szolgáltak.

Különösen a budapesti testvérein
ket hívjuk és várjuk ezekre az al
kalmakra. Egyúttal közöljük is a 
májusi előadássorozatot.

Május 2. Jöjj elő Lélek! Gálát 
György.

Május 9. Vettetek-e Szentleiket? 
Kemény Lajos.

Május 16. Teljesedjetek be Szent
lélekkel! Józsa Márton.

Május 23. Engedelmeskedtetek-e a 
Szentléieknek? Dr. Mády Zoltán.

Május 38. A Lelket meg ne oltsá
tok! Danhauser László.

A FÉBÉ konferenciái
Június 19—23: tagok' konferenciája. 
Június 26—30: evangelizáló konferen

cia.
Júl. 31—aug. 4: férfiak konferenciája. 
Augusztus 6—10: fiúk „
Augusztus 12—16: diáklányok „ 
Augusztus 17—22: leányok „ 
Augusztus 23—24: népfőisk. „ 
Augusztus 25—29: asszonyok „

A konferenciák színhelye Klotild- 
liget. Részletes tájékoztatást szívesen 
küld a Fébé lelkész: hivatala: Buda
pest, XII., Vöröshadsereg-útja 123/a.

IRATTERJESZTES
Molnár Rudolf: A finn evangéliumi 

mozgalom előzményei és kialakulása.
Fébé kiadás, 136 1. Ára 32 Ft. A sop
roni hittudományi karhoz benyújtott 
doktori értekezés. — A magyar evan
gélikus gyülekezetek sokat tudnak a 
finn egyházi életről és ébredési moz
galmakról. S éppen azért ébred ben
nünk még teljesebb kép megszerzése 
utáni vágy. Ez a könyv kiválóan al
kalmas arra, hogy még közelebb vi
gyen bennünket a testvérnép lelki v i
lágához. A gyümölcsök ismerete után 
most a virágzás és a gyümölcs in
dulás korszakát is megismerhetjük. 
Molnár Rudolf a négy nagy ébredési 
mozgalom egyikének a kialakulását 
dolgozta fel nagy tudományos appa
rátussal és ugyanakkor mindenki 
számára élvezetes formában. A Fébé 
kiadóvállalat dicséretet érdemel azért, 
hogy ilyen nehéz kiadási viszonyok 
között is áldozatot vállalt a könyv 
m égj elentetéséért.

Murray András: Jézus meggyó
gyítja a betegeket. Fordította és ki
adta S z e r b  An n a .  128 lap. Ara 
16.— Ft. — „Művemet az isteni 
gyógyításban való hitem bizonysága
ként bocsátom útjára. Betegségem 
miatt két évig nem tudtam ellátni 
hivatalomat. Isten azonban irgal
mas volt. Meggyógyított oly testvé
rek imádsága által, akik Jézusban 
felismerték az Urat, a nagy Orvost“ 
— mondja a szerző előszavában. A 
könyvben azután 31 fejezetben sora
koztat fel bibliai bizonyságokat 
a mellett, hogy a keresztyén anya- 
szentegyház Urában és Megváltójá
ban ma is a gyógyító erők kiapad
hatatlan forrását bírja, csak hitet
lensége folytán nem él vele. Nagyon 
eszméltető könyv. Megrendelhető a 
fordítónál: Siófok, Mátyás király-út 
12. sz. alatt.

Rauta Hanna: Kedvesanyánk c.
könyvből a kötött példányok elfogy
tak. Fűzve 12.— forint helyett 9.— 
forintért kapható.

Isten szava a nevelőkhöz. Kecs
keméti Református Könyvtár 8. szá
ma. — Dr. Ravasz László, Muraközy 
Gyila és Farkas József előadásai a 
kecskeméti nevelők csendesnapjain. 
Nagyon időszerű könyv. 24 lap. 3 Ft.

Sághy Jenő: Hazatérés. Népi
színmű három felvonásban. Harang- 
szó-kiadás, 36 lap, 4.— Ft. Sághy 
Jenő a vallásos szépirodalom ava
tott tollú művelője. Ezúttal a gyü
lekezeti munka lelki tartalmú szín
darab-hiányán akar segíteni. Nem is 
eredmény nélküL A téma, amit fel
dolgoz, nagyon időszerű és bizonyo
san sokak szívéhez közel áll. Köny- 
nyen is előadható. Ifjúsági egyesüle
teknek ajánljuk.

Lelki tanács és oktatás, mely a 
betegeknek a Szentírásból röviden 
szedegettetett és irattatott. 32 lap.
2.— Ft. Harangszó-kiadás. Kórházi 
ágyon került a kezembe ez az igen 
áldott könyvecske. Bibliás őseink 
kikristályosodott, a próbáltatás tü- 
zében hatékonynak bizonyult, a lé
lek legfontosabb kérdéseit szem 
előtt tartó lelki oktatása. Nagyon 
tudom ajánlani.

Hadd hívjam fel a figyelmet a  
másik sok áldást jelentő beteggon
dozó könyvre: Gálát György: Az ál
dott Orvos. 64 lap, 3.— Ft. Az evan
gélikus evangélizáció kiadványa. — 
Valóban evangélizáció a betegágyon..

VÁJJON TE TUDSZ-E
szenvedni: panasz nélkül, 
félreértetni: magyarázkodás nélkül, 
várakozni: indulatoskodás nélkül, 
elhagyatni: anélkül, hogy te el

hagynál valakit,
adni: anélkül, hogy te kapnál vala

mit,
mellőzést szenvedni: sértődöttség,

nélkül,
szeretni: miközben téged nem sze

retnek,
ügyedet egyedül az Ürra bízni, 
jutalmat egyedül Tőle várni?

(Central Church News.)-
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IV. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM. 1948. MÁJUS 23.

Legmostohább ünnepünk
Pünkösd árnyékában húzódik meg Szent- 

három ság ünnepe. A templomok nem telnek 
meg különösebben, az emberek szívét nem hat
ja  á t az ünnepi érzés. Rendszerint úgy ülik, 
m int akárm elyik vasárnapot, m int az u tána  
hosszú sorban következő „szenthárom sági“ va
sárnapokat.

Mi ennek a m agyarázata?
Nincsen erőteljes Szenthárom ságra m utató 

igehirdetésünk. Rendszerint Isten  böcseségének 
mélységéről, ú tja inak  k iku tathatatlanságáró l 
szól az igehirdetés. Az újjászületés titokzatos
ságáról és az aláhajló isteni szeretet megma
gyarázhatatlan  voltáról. Pedig m inderről más
kor is lehet és máskor is kell prédikálnunk. De 
aki Szentháromság ünnepén nem prédikál a 
Szentháromság-Istenről, az bizonyára egész év
ben nem prédikál róla.

Az előbbinek részben előzménye, de ugyan
akkor határozottan következménye is, hogy 
nincsen igazi Szentháromság-hitünk. Külön- 
külön hiszünk az egy Isten három  személyében. 
Legkönnyebben talán  az A tyában, m int a  világ 
teremtőjében és fenntartójában, valam int jósá
gos mennyei gondviselőnkben. Éppen az evan- 
gélizációs igehirdetés v ilág ítja  meg erőtelje
sebben a F iút. S aki h itre  ju t, ez a la tt rendsze
rin t azt érti; Hiszem, hogy Jézus K risztus az én 
Megváltóm. Engesztelő vérével eltörölte minden 
bűnömet, ő  érette üdvösségem van. A  Szent
lélek hitünk m ár fogyatékosabb, de Őt is elfo
gadtuk, mint m egvilágosítónkat, h itünk a ján 
dékozóját és ú j életre vezetőnket.

A Szentháromság-hit fogyatékosságának a 
következményéképpen válik az A tyában való 
h it általános gondviselés-hitté. Ügy tekintünk 
Istenre, m int jóságos öregre, nagyapóra, akinek 
©gyéb dolga sincs, minthogy rólunk, földi embe
rekről gondoskodjék. Megfeledkezünk arról, 
hogy ez a gondoskodó szeretet és abban érte el

csúcspontját, hogy a Golgota keresztjén szenve
dett az igaz és a szent a bűnösökért, hogy ne
kik ne kelljen elveszniük. Nem gondolunk arra , 
hogy az igazi gondoskodás hogy nem hagyott

SZENT VAGY ÖRÖKKÉ

2. Szent a m i U runk,
Jézus K risztusunk,
K it értünk bocsátál,
K ivel megváltál,
H ogy testünk m iatt 
Lelkünk el ne vesszen.

3. Szent a Szentlélek,
K i az A tyával,
E gy és a Fiúval,
A k i vigasztal

' És tanít m inket,
A z örök életre.

4. Szentség, dicsőség 
Légyen tisztesség
A  Szentháromságnak,
K i uralkodik  
E gy istenségben,
Most és mindörökké.

(Először Gönczinél, 1592. Régi magyar ének.)
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m inket árvákul, hanem elküldte a Szentlelket 
is, aki újjászül, tűzzel és erővel te lít meg ben
nünket.

Tiszta Szentháromság h it nélkül a Jézus
ban való h it barátkozássá vagy m isztikává vá
lik. Olyan kedves, szívesen lá to tt ismerőssé lesz 
a  Názáreti, ak it gyakran hívunk magunkhoz, 
eltársalgunk vele vagy elm erülünk véres ke
resztjének a szemléletében és elfeledkezünk a r
ról, hogy Ő ugyanakkor a Szentháromság egyik 
személye, aki egylényegű a világterem tő A tyá
val és a bűneinket megfeddő Szentlélekkel.

A Szentháromság-hit hiánya okozza azt, 
hogy sokak szám ára lesz a  Szentlélek olyan ta 
nácsadó, ak it apró-cseprő egyéni célok előmoz
d ítására  vélnek felhasználhatni. Tévesen értel
mezett „vezettetés“, „közvetlen kijelentés“ és 
„belső megvilágosodás“ folytán háttérbe került 
Isten szent igéje, a Golgota váltsága és Isten 
terem tési rendje. Pedig a Szentlélek is megbont
ha ta tlan  egységben van az A tyával és a  F iú 
val, a Teremtővel és a  Megváltóval.

A legmostohább ünnepen ta rts  önvizsgála
tot! Engedd meg vizsgáztatni magad a Szent
háromság-hitből. És ha elm arasztaltatok gyako
rold magad a Szenthárom sági vasárnapokon és 
a közbeeső hétköznapokon, m ert a három  isteni 
személyt úgy sem lehet külön-külön helyesen 
tisztelni. Csak együtt az oszthatatlan Szenthá
romságban.

Fiuk, leányok!
Nemsokára itt a szünidő. Ha nem járnál iskolába 

Testvérem, akkor is lesz egy kis szünidőd a nyár folya
mán. Szeretettel várunk gyenesi konferenciánkra.

Jó volna, ha azok közé tartoznál, akik ifjú életük 
sok kísértése, vágya és nyugtalansága között is így 
tudsz szólni az Ürnak: Nálad egyébben nem gyönyörkö
döm! Ha ez a szíved állapota, akkor biztosan köztünk 
leszel. Mégis, addig is gondolj nehány dologra, és így 
készülj:

Imádkozva kell készülnöd. Ha csak úgy „beállítasz“ 
a konferenciára, ne csodálkozz, ha nyomtalanul múlik 
el életedben. Az ige olvasásával és imádsággal már 
most készítsd elő szívedet, hogy jó föld legyen, mely
ben az Űr beszéde sok gyümölcsöt fog teremni.

Már most gondold végig kérdéseidet. Mindazt, ami 
nyugtalanított, zavart, kérdéseidet, amelyekre választ 
nem kaptál eddig, hogy a konferencián minden nehézsé
gedet és kérdésedet äz Ür elé vihesd és meglásd, Ö 
mindent megvilágosít és mindenre ad neked erőt!

Ne magánosán készülj, hanem keress társat, aki 
még nem volt nyári konferencián. Legjobb, ha már most 
megszervezitek a konferenciai csoportot és együtt ké
szültök. így jobb lesz utazni is. Tégy meg mindent 
azért, hogy barátod, akit hívsz, ne csak ígérgesse, de el 
is jöjjön az evangélizációra. Akinek az Űr Jézus békes
séget adott az ilyen elcsendesedésen, az kell, hogy ve
zessen másokat is az Űr elé!

Ahol többen is készültök evangélizációra, ott jó, ha 
már most megkezditek egy kis utisegély pénz gyűjtését. 
Mindenütt vannak olyan gyülekezeti tagok, akik szíve
sen adnak ilyen célra. De egy evangéliumi műsoros elő
adást is lehet rendezni. Ennek a bevétele is felhasznál
ható a segélyezésre. így mindenki eljöhet, aki vágyódik 
az evanéglizációra, de a költségeket nem bírja fizetni. 
Ha szívvel-lélekkel készültök, akkor áz Űr ledönt min-

Ámit minden keresztyénnek 
hinnie kell

A k i üdvözülni akar, m indenekelőtt az 
egyetemes hitet tartsa. A k i ezt nem  csor
bítatlan épségben vallja, kétségtelenül 
örökre elvész.

A z  egyetemes h it az, hogy az egy Is
tent a Háromságban és a Háromságot az 
egységben tiszteljük. Sem  a személyeket 
nem zavarjuk össze, sem a lényeget nem  
választjuk szét. M ert más az A tya  szemé
lye, más a Fiúé, más a Szentiéleké. Ámde 
az A ty a  és a Fiú és a Szentlélek istensége 
egy; egyenlő a dicsőségben, azonosan örök 
a fenségben. A m ilyen  az A tya , olyan a 
Fiú, olyan a Szentlélek. Nincs teremtve az 
A tya , nincs teremtve a Fiú, nincs teremtve 
a Szentlélek. M érhetetlen az A tya , mérhe
tetlen a Fiú, mérhetetlen a Szentlélek, 
örök az A tya , örök a Fiú, örök a Szent
lélek, — és mégis nincs három  örökkévaló, 
m int ahogy nincs három teremtetlen és 
három mérhetetlen, hanem egy terem tet
len és egy mérhetetlen. U gyanúgy minden
ható az A tya , mindenható a F iú  és m in
denható a Szentlélek és még sincs három  
mindenható, hanem egy mindenható. Ép
pen úgy  Isten az A tya , Isten a Fiú, Isten  
a Szentlélek és még sincs három Isten, ha
nem egy az Isten. Ugyanúgy Úr az A tya ,
Űr a Fiú, Űr a Szentlélek és még sincs há
rom Űr, hanem egy az Űr. M ert am int a 
keresztyén igazság szerint m indegyik sze
m élyt magában is Istennek és Úrnak kell 
vallanunk, ugyanúgy nem szólhatunk az 
egyetemes h it szerint három Istenről és 
három Úrról. A z  A ty á t sem nem készítette, 
sem nem teremtette, sem nem szülte senki.
A  Fiú egyedül az A tyá tó l — nem alkotta
to tt, nem teremtetet, — hanem született.
A  Szentlélek az A tyá tó l és a Fiútól, nem  
készíttetett, nem teremtetett, nem  szüle
tett, hanem kibocsáttatott. Tehát egy  
A tya  van és nem három A tya ; egy Fiú  
és nem három Fiú; egy Szentlélek és nem  
három Szentlélek. És e háromságban egyik  
sem előbbi, sem későbbi, egyik  sem na
gyobb vagy kisebb, hanem m ind a három  
személy egymással egyenlő örök és egy
forma: úgy, hogy m iként fentebb mondot
tuk, a Háromságot az egységben, az egy
séget a Háromságban kell tisztelni.

A k i tehát üdvözülni akar, a Három
ságról ezt tartsa!

(Minden keresztyén felekezet közös 
hitvallása Athanasius hitvallásából.)

den akadályt és pénzhiány senkit sem fog megakadá
lyozni. ' ,

Fiúk, leányok, már most készüljetek és hívogassatok 
Krisztushoz! A Békesség Fejedelme maga biztat erre: 

Akinek a lelke szomjasan ég, jjöjön Énhozzám és 
igyék!

Hogyne jönnénk Hozzád Krisztusunk, örökéletnek 
beszéde van Tenálad!



Az eleven bibliaolvasás feltételei
I

I. Igeolvasás az ószövetség népénél.
Az igeolvasás sokkal régebbi, m int gondol

nék. Nemcsak a keresztyén kegyesség talá lm á
nya. Pl. az 1. zsoltár is arró l szól, hogy Isten 
gyermekének legfőbb gyönyörűsége, ha éjjel
nappal Isten igéjével foglalkozhatik. A 119. 
zsoltár, mely a leghosszabb zsoltár, 176 versé
nek mindenikében kiilön-külön egy-egy m a
gasztalás Isten igéjéről.

De az is különös dolog, hogy Jézus nélkül 
sok minden érthetetlen m aradt számukra. Épp 
a legfontosabb ószövetségi próféciák m aradtak 
homályban. Pl. érthetetlen volt Zak. 12: 10, 
mely arró l szól, hogy m ajd néznek A rra, „akit 
általszegeztek“, mivel a zsidóknál ismeretlen 
volt a keresztrefeszítés általi kivégzés, ők az 
agyonkövezést gyakorolták. Az Ür Jézus elkö
vetkezendő szenvedését csodálatos részletesség
gel ír ja  le Ézsaiás 53, buzgón olvasgatták is, 
do amikor a gázai úton Fülöp megkérdi Kan- 
dakó kom ornyikjától: „érted-e, am it olvasol?“ 
— szomorúan vallja: „Mimódon érthetném , ha 
csak valaki meg nem m agyarázza nékem?“ 
Egészen más jelentőségű az igeolvasás az Ú j
szövetség. népénél.

II . Igeolvasás az Újszövetség népénél.

Természetes, hogy a bibliaolvasás megma- 
* rad t az Újszövetség népénél is. Feltám adása 

u tán  az Ür Jézus is „Mózestől és minden pró
fétáktól fogva m agyarázza nékik m inden írá 
sokban, am ik őfelőle m egírattak“ (Luk. 24: 27). 
És a m ár meglévő Ószövetséghez is azért íra 
to tt meg az Újszövetség, „hogy higgyétek, hogy 
Jézus a Krisztus, az Istennek fia  — és hogy ezt 
hi vén életetek legyen az ő  nevében“ (Ján. 20: 
31). Csak természetes, hogy technikai okok m i
a tt  nem annyira  az olvasás, m int inkább a fel
olvasás volt szokásban, hiszen könyvnyom ta
tás h íján  nem rendelkezhetett mindenki sa já t 
Bibliával. Ezért ír ja  P á l is nyom atékosan: 
„Kényszerítelek titeket az Ú rra, hogy olvastas
sák fel e levél minden szent a tyafi előtt“ (I. 
Thess. 5: 27.)

hogy ha valaki nem született újonnan, az í rá s 
sal való naponkénti foglalkozás mellett sem fe
dez fel oly K risztusra vonatkozó dolgokat pl. 
az Ószövetségben, amelyek bárm elyik egyszerű 
újonnanszületett hívő szám ára természetesek, 
íg y  lehetséges, hogy a névleges keresztyénség 
szám ára oly idegen az Ószövetség s nem egyéb, 
m int „szakálláíT vén zsidók botránkoztató tö r
ténetei“, m int egyszer hallottam  oly valakinek 
az ajkáról, akinek ép oka lett volna sokkal na
gyobb tisztelettel viseltetni azzal szemben. Vi
szont K risztusban a legdrágább lelki örömök, 
belső doldogság forrása  az Ószövetség is, sőt 
akkor m ár szinte nincs is különbség szám ára Ó 
és Új között: m indenütt K risztus és m indenütt 
csoda! íg y  azután érthető, hogy mélyebb lelki 
értelemben teljesedik be az Újszövetség gyer
meke szám ára az 1. zsoltár: „az Ür törvényében 
van gyönyörűsége. . . “ -

A m agam  életében is azt tapasztaltam , 
hogy — bár sokat jelentett K risztussal való 
személyes találkozásom előtt is számomra a 
Szentírás — megtérésem u tán  lett igazán ör
vendeztető csoda számomra az Ó- és Újszövet
ség egyaránt. Azóta az igében számomra m in
den K risztusra m utat. Tehát az első, soha 
eléggé nem hangsúlyozható szempont az, hogy 
m indenekelőtt juss élő kapcsolatba a h irdetett 
igén, a bűnbocsánat evangélium án keresztül 
Jézussal (Róm. 10: 17), különben minden meg
térés nélkül olvasott ige ítélet számodra: olvas
tad  s mégsem hittél! M ert Istennek minden 
tette, szava hatékony! Éppúgy, am int az ú rv a 
csora is életet jelent a  hívő szám ára s ítéletet 
m unkál a hitetlen fölött.

2. A második feltétel az igeolvasásnál az 
alázatos engedelmesség. Az igéről szóló 119. 
zsoltár 105. versében olvassuk: „az én lábaim 
nak szövétneke a Te igéd és ösvényemnek v i
lága“. Ez pedig különös ige! A világosság, a 
fény a szemhez, a látáshoz tartozik  s az ige 
mégis a lábbal kapcsolja össze! Azt h irdeti ez
zel, hogy nem értelm i belátást, nem szívbeli 
örömöt, nem testi lá tást akar m unkálni éle
tünkben az ige, hanem engedelmességet. „H it
ben járunk , nem látásban“ (II. Kor. 5 :5 ). Isten 
szól hozzád az igében s elvárja, hogy engedel
meskedj. ö  mindig csak egy lépést m utat meg. 
Te pedig ne azon aggodalmaskodj, hogy mi kö
vetkezik az egy lépés után, m ert ha azt a meg
világíto tt egy lépést megteszed, m egm utatja a 
következőt is. M ilyen helytelenül cselekednék 
az az ember, ki nagy sötétségben lám pát ta r t  
kezében és nemhogy menne annak a fényénél a 
m egvilágított kör széléig, hanem azon nyugta
lankodnék, hogy mi lesz vele, ha elért a kör 
széléig s ott sötétség fogadná. M ert am int meg
teszi a m egvilágított egy lépést, a következőt 
is m egvilágítja a lám pa fénye. E zért énekel 
így Isten gyermeke: „Még köd gomolyg a mesz- 
sze téreken, Csak egy lépést m utass s elég ne-

3

I I I . Igeolvasás Isten mai gyermekeinél.
Az I. pontban írottakból következik, hogy 

az írás kulcsa K risztus: az ige megértését aka
dályozó lepel „a K risztusban tűn ik  el“ (Zsid. 
3: 14).

1. Ez az első feltétele az eleven bibliaolva
sásnak: van-e élő kapcsolatod az élő K risztus
sal? Megmosattál-e bűneidből az ő  vére által? 
H a ez nem történhetett meg, lesújtóan hang
zik az ö  szava: „Ha meg nem moslak téged, 
semmi közöd sincsen énhozzám“ (Ján. 13: 8). 
íg y  ism erik meg a juhok a Pásztor hangját 
és csak így lehetséges, hogy „idegent pedig nem 
követnek, m ert nem ism erik az idegenek hang
já t“ (Ján. 10: 5). Megdöbbentő azt tapasztalni,
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kem.“ Engedelmesség nélkül ne várjon senki 
eleven bibliaolvasást!

3. H arm adik feltétel az, hogy m indig K risz
tus érdemére építve jö jjü n k  az igeolvasásban 
Isten elé. Ez azt jelenti, bogy mindig az aláza
tos bűnbánattal, m int érdemtelenek járu lunk  
Isten elé. Hiszen szédítő gondolat az, hogy Is 
ten bárm ikor „rendelkezésemre álljon“, amikor 
csak kezembe veszem a Bibliát. De azt tapasz
taltam , hogy valahányszor egyedül csak Jézus 
bűntörlő érdemére támaszkodva könyörögtem, 
mindig csodálatos konkrétséggel kaptam  az 
Ürtól feleletet. Szinte megdöbbentő, hogy J é 
zusért m ennyire szószerint szól az Űr! Ezt Is 
ten gyermekei szám talanszor tapasztalhatják, 
íg y  azután mindegy, hogy m it szól az Ür: osto
roz-e Igéjében, vagy simogat, csak néma ne 
m aradjon.

4. Sok-sok szempontot lehetne még felhozni.
Még csak egyet hadd említsünk meg. Ez pedig 
az állandó, rendszeres igeolvasás ajánlása. Nem 
várhatok áldást, ha csak szeszélyesen, a  bajok 
idején kérdezem: „Uram, m it akarsz, hogy cse
lekedjem?“ (Csel. 9: 6). Az Isten embere m ár az 
Ötestamentumban azt m ondja: „Fölserkenti
minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hall
gassak, m iként a tanítványok. Az Ür Isten 
m egnyitotta fülemet és én nem voltam  engedet
len, h á tra  nem fordultam .“ (És. 50: 4—5). Az 
apostoli keresztyén gyülekezet tag ja i is „min
den nap egyakaratta l k ita rtva  a templomban 
és megtörve házanként a kenyeret, részesednek

f --------- ----- ----------------------------------------------------
3 0 . 0 0 0  F O R I N T . . .

Gyenes . . . Kapernaum . . . Csendeshetek!
Már így is sokunknak sokatmondó szavak. 

Olvasásuk, vagy hallásuk nyomán pedig sok-sok 
áldásiadé alkalom elevenedik fel lelkűnkben. 
Mennyi kedves arc jelenik meg előttünk. Hány 
szjvnek, életnek jelentik a megbékélést, a meg
nyugvást, Jézussal való boldog találkozást!

Örömmel olvastam azért az „Élő Víz“ 1948. 
nyarápak csendesheteire vonatkozó előzetes beje
lentését.

Meggyőződésem, hpgy a csendeshetek rendező
sége és Kapernaum vezetősége az idén is elkövet
nek mindent, ami tőlük telik. Lehetetlenre azon
ban ők sem képesek.

Hadd tegyem fel azért a kérdést: Mit tettünk 
mi, Gyenes áldásaiban részesültek azért, hogy a 
csendeshetek alatt másként legyenek ottlétünk 
körülményei? Mit tettünk azért, hogy minden 
résztvevőnek l e g a l á b b  egy szalmazsák jus
son éjszakai nyugalma zavartalan biztosítására?! 
(Csak zárójelben: Mennyi szunyókáló „résztve
vőt“ láthattunk tavaly sorainkban már egy-egy 
délelőtti előadáson is. De ne csodálkozzunk! Hi- 
Szent ketten „pihentek“ egy szalmazsákon. Sőt! 
Volt, mikor öten kettőn.'30—35 személynek egy 
vödör meg egy mosdótál. Még csak j ó l  meg 
sem is mosakodhattak!)

Ne gondolja senki, hogy nagy dolgokról,-vagy 
nagy tervekről akarok szólni. Csak egy kis szá
mítást teszek.

vala eledelben és tiszta szívvel.“ (Csel. 2: 46.) 
Az ötletszerű rendszertelen bibliaolvasás azt 
jelenti, hogy csak olykor-olykor, m ikor kedvem 
szottyan, vagy szükségem van rá, megyek az 
Uramhoz üzenetért. A rendszeres bibliaolva
sásban naponként állok oda K risztus elé, hogy 
meghallgassam, ha van valam i m ondanivalója 
nekem: akár figyelmeztetés, bűnleleplezés, biz
tatás, felmentés, megbízás, vagy parancs.

A rendszeres igeolvasásban bontakozik ki 
előttünk ki rendre a biblia egész üzenete, a tel
jes evangélium és lesz helyes képünk a bűn
ről és kegyelemről, megtérésről és új életről s 
honosodik meg szívünkben egyre jobban a vá
gyódás az igazi otthon, az örök haza után, ahol 
azután a színről-színre látás és a M egváltónk
kal való zavartalan  közösség vár bennünket.

Persze ez a rendszeres bibliaolvasás nem 
könnyű dolog. Azonban minden nehézségen á t 
segít az, ha a szentigében az érettem m eghalt 
és feltám adott Megváltóm üzenetét keresem. 
Ha valakinek eddig még nagyon unalmas, fá 
rasztó és elhordozhatatlan terhet jelentő volt a 
naponkénti bibliaolvasás, annak csak azt a ta 
nácsot adhatjuk, hogy térjen  meg igaz megté
réssel az Űrhöz, fogadja személyes h ittel a Gol
gota keresztjén elkészített váltságért bűnei bo
csánatát és akkor bizonyára ő is sok más meg
térő lélek m ódjára, m int most született csecse
mő, vágyakozik az ige tiszta ham isítatlan  te j
ita la  után, mivel, hogy megízlelte az Ür jósá- 
gát (I. Pét. 2: 2 -3 ) .

---------- -----------------------------------  - .

Szerény megítélésem szerint 2000-re tehető 
azok száma, akik 1947. folyamán Gyenesen külön
böző csendesheteken, konferenciákon résztvettünk. 
Valamennyien kivétel nélkül megegyeztünk ab
ban,' hogy s z ü k s é g e s  Kapernaum kibővítése, 
felszerelésének gyarapítása. Megállapítottuk ezt 
az égető tennivalót. De az eszmét — tett nem kö
vette. Pedig milyen hatalmas lehetőségét adta 
ennek Isten a kezünkbe egy egész éven keresz
tül. S 'mondjuk meg őszintén: várta is tőlünk 
annak megvalósítását. Hát nem ezért ébresztett 
és áldott meg bennünket, hogy áldásaink gyümöl
csét lássa?

Már most! Ha a 2000 résztvevő mindegyike 
csak 10 hónapon át és csak havi egy forintot 
(hát még ha 2, 5, vagy 10 Fí-t!) küldött volna 
be Kapernaum megnagyobbítása és felszerelése 
céljára, úgy a vezetőségnek 1948. nyarára 20.000 
forint állhatna rendelkezésére! Mennyi keserű 
panasz, mennyi bántó nehézség, mennyi sokakat 
visszatartó ok szűnhetett volna meg csak egy 
év alatt is. Hát mégha ez a megmozdulás 2—3 
éven át nyerne megvalósítást!

Gyenesen járt kedves testvér, halld meg és 
szívleld meg egyik szép énekünk szavát: „Mun
kára fel! Munkára fel! Ki nézné tétlenül az ara
tást! . . .  El gyáva kétség, hitvány félelem . . . “

Félre kifogás, félre bírálgatás! Élő hit mér
téke a tett. Különben veszedelmesen járjuk azt 
az utat: Uram, Tied a szívem és az éltem, de . . .  
enyém a pénzem, és az erszényem!

Hát akkor lehet-e, szabad-e, merjünk-e be
szélni ébredésről?! . Cs. L.



A keresztyén bizonyságtétel alapja
Péter és János egy sánta meggyógyítana és a gyó

gyulás magyarázataképen nyújtott tanítás miatt fog
ságba vettettek. A kihallgatásuk után a főtanács na
gyon megfenyegette őket, hogy ne merjenek többé Jé
zus nevében tanítani. Mindjárt ott a helyszínen el
hangzott az elfojthatatlan bizonyságtétel: „Vájjon igaz * 
dolog-é Isten előtt rátok hallgatnunk inkább, hogynem 
Istenre, ítéljetek meg! Mert nem tehetjük, hogy amit 
láttunk és hallottunk, azokat ne szóljuk.“ (Csel. 4:
39— 20. )  ’

Mi ennek a rettenthetetlen apostoli bizonyságtétel
nek az alapjai Mi ad a megkötözött embereknek ilyen 
bátorságot?

1. Parancsot kaptak a szólásra. Még pedig a legma
gasabb helyről. A feltámadott és mennybekészülő Uruk 
bízta rájuk testamentumként: „Elmenvén e széles világ
ra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek“. 
•(Márk 16:15.) A bűnösök iránti mentő szeretetből élé
tét áldozó és kárhozatot is megkóstoló Istenfia, a min
den hatalom és uraság fölé emelt Királyok Királya 
adta a parancsot — és most hatalmukat féltő, kicsinyes 
■emberek próbálják eltiltani őket. Világos, hogy nem 
engedhetnek, nem lehetnek hűtlenek ahhoz, akinek éle
tet és üdvösséget köszönhetnek.

2. Tények vannak mögöttük, ők nem képzelődnek, 
nem álmodtak, nem másod- vagy harmadkézből vett 
értesülések alapján beszélnek, hanem személyes tapasz
talásból. A Názáreti Jézus szemük láttára gyógyította 
a bélpoklost, vakot, siketet, támasztotta fel a halottat, 
fülük hallatára parancsolt a tisztátalan lelkeknek és ta
nított hatalommal. Vele voltak a gecsemánei gyötrődés
ben, előttük nyújtotta kezét engedelmesen az elfoga- 
tására kivonuló fegyveres csőcseléknek, szenvedett ar- 
culveretést, kigúnyoltatást és latorhalált. Látták halva 
és feltámadottan. Szájából hallották mindennek a beje
lentését, majd a magyarázatát. Éppen azért olyan a bi
zonyságtételük, mint valami tanúvallomás, rövid és 
tényszerű: Isten Fiát elárultátok, az életnek Fejedelmét 
megöltétek, Isten pedig feltámasztotta. Mi vagyunk a 
bizonyságai. A Benne való hit által meggyógyult ez a 
sánta. (Csel. 3:13—16.) Nincs itt semmi emberi véleke
dés, erőtlen mellébeszélés. Csupán a tények regisztrá
lása. A Golgotái keresztet mindenki látta. Hiszen a fő
papok állíttatták. Az üres sírt is megnézheti akárki.
A meggyógyult sántán kívül álmélkodik a tömeg. Ilyen 
letagadhatatlan tények alapján csak egy álláspont le
hetséges: „nem tehetjük, hogy amiket láttunk és ‘hal
lottunk, azokat ne szóljuk“. 3

3. Mindenki számára elengedhetetlenül fontos, döntő
üzenet birtokosainak tudják magukat. A nagypénteki 
kereszt nem csupán egy szűk vallási testület oltára, 
hanem azon az egész világ bűnéért beinutattatott az en
gesztelő áldozat. A húsvéti sír nem csak egy kis igaz
ságkereső csoport igazolása, hanem az Isten felelete az 
engesztelő áldozat elfogadásának kifejezésére: Jézus
Krisztusban megbékélt a világgal és most már han- 
gozhatik minden emberhez: Béküljetek meg az Isten
nel! A pünkösd nem csupán kísérteties lélekjárás, be
teges emberek képzelgése, hanem a mgdicsőült Krisz
tus ígéretének beváltása: „Vesztek erőt, minekutána a 
Szentlélek eljő reátok és lesztek nékem tanúim mind a 
föld végső határáig“. (Csel. 1:8.) S attól kezdve, ahol 
■csak megfordultak, mindenütt azt látták, hogy az embe
rek éppen a nélkül- a kegyelem nélkül szűkölködnek, 
ami nékik osztályrészül jutott. Nincs semmire sem 
olyan nagy szükségük, mint a töviskoronás Király vé

rében való megtisztulásra, a feltámadott és élő Krisz
tussal való találkozásra, a Szentlélek megvilágosítására, 
vezetésére és erejére. Hát nem szívtelenség lenne tő
lük, ha hallgatnának? Nem volna-e önző szűkkeblűség 
és fukarság, ha maguknak tartogatnák ezt a mindenek 
által nélkülözött kincset? Hiszen amit ők hallottak, 
mindenki számára hallották. Amit ők láttak, mindenki 
helyett látták. Hogyne adnák akkor tovább mindenki
nek, hogy azok is higyjenek és életük legyen és bővöl- 
ködjenek*

#

Ezen a hármas pilléren nyugszik az apostolok ta
núskodása és ez a mindenkori keresztyén bizonyság- 
tétel alapja.

Ismered-e Te is, Testvérem, ennek az alapnak bi
zonyságot adó és minden kétséget eloszlató erejét?

Vagy azt gondolod, hogy Te nem kaptál parancsot 
a bizonyságtételre? Amíg a földön egyetlen egy hitet
len, kételkedő vagy pogány ember lesz, addig egy ke
resztyén sem engedheti meg magának azt a luxust, hogy 
hallgasson a Megváltójáról. Jézus szava az ítélet nap
jáig érvényben van: „Valaki szegyei engem és az én 
beszédeimet e parázna és bűnös nemzetség között, az 
embernek Fia is szégyelni fogja azt, amikor eljő az 
ő Atyja dicsőségében a szent angyalokkal“. (Márk 
8: 38.)

Vagy te még nem élted át Krisztus szabadításának 
a tényeit, nem valóság a bűneid bocsánata, Istennek 
a békessége és a Szentlélek öröme? Akkor te még nem 
is hittél igazán, nem ébredtél fel valósággal a bűnnek 
az álmából. „Serkenj fel, aki aluszol, támadj fel a ha
lálból és felragyog tenéked a Krisztus.“ (Ef. 5:14.) S az 
Ö ragyogásából ezután bizonyára te is fogsz látni va
lamit, amit másoknak megmutathatsz. Az ő sugárzó 
dicsősége majd csak visszatükröződik terajtad is, amit 
mások megláthatnak.

Azt bizonyára te sem mondod, hogy nem ismersz 
kegyelem nélkül szűkölködőket, hitetlen, erőtelen, nyo
morult embereket. Nap-nap mellett találkozol, együtt 
élsz velük. El tudod nézni bizonyságtevő szó nélkül az 
ő vakságukat és botorságukat. Miért helyeztettél közé
jük, ha nem azért, hogy „legyetek feddhetetlenek és 
tiszták, Istennek szeplőtelen gyermekei az elfordult és 
elvetemedett nemzetség közepette, akik között fényietek, 
mint csillagok e világon, életnek beszédét tartván elé- 
bük . . . “ (Fii. 2:15—16.) Jegyezd meg jól az apostol in
tését: „Az Ür szolgája legyen mindenkihez nyájas, ta
nításra alkalmas,, türelmes. Aki szelíden fenyíti az el
lenszegülőket, ha talán adna nékik az Isten megtérést 
az igazság megismerésére, és felocsúdnának az ördög 
tőréből, foglyokká tétetvén az Űr szolgája által az Isteu 
akaratára“. (II. Tim. 2: 24—26.)

A ma bizonyságtevőjének sem kell egy szikrányit 
sem eltérni az apostoli alapvetéstől: „Ami kezdettől fog
va vala, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, 
amit szemléltünk és kezeinkkel illettünk, az életnek 
igéjéről. (Ez az (élet megjelent és láttuk és tanúbizony
ságot teszünk róla és hirdetjük néktek az örök életet, 
amely az Atyánál vala és megjelent nékünk); amit 
hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is 
közösségiek legyen velünk és pedig a mi közösségünk 
az Atyával és az ö Fiával, a Jézus Krisztussal. Es 
ezeket azért írjuk nektek, hogy örömetek teljes legyen“. 
(I. Ján. Ír 1-4.) £  1 1
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Gyermekevangélizáció Nagybritanniában
Tornateremszerű helyiségben vagyunk; 6—14 éves 

gyermekek nyüzsögnek, zöngenek az evangélizáció előtt 
a padsorokban. Az egyik piros arccal, nagy izgalomban 
magyaráz valamit társaink, a másik huzgálja az előtte 
ülő kabátját, a harmadik érdekes meséjű evangéliumi 
füzetet, történetet olvas. Igazi gyermeksereg. Tegnap 
kezdődött meg az evangélizáció. Az evangelizátor-lelkész 
nem volt megelégedve a látogatottsággal. Arra buzdí
totta az apró embereket, hogy mára mindenki hozzon 
magával még valakit, a barátját, osztálytársát. Jutal
mat is ígért, egy szép, nagy képes bibliát, annak, aki 
a legtöbb új résztvevőt hozza magával. Így mára a lét
szám megkétszereződött. Az összejövetelt kezdő ének 
után az evangélizálornak meg kellett állapítania, kit 
illet a jutalom. Itt jelentkezett egy leányka, aki három 
másikat hozott, hátul ült egy fiú, aki negyedmagával 
jött. De egy csillogószemű tíz éves fiúcska az első sor
ból már régóta izgett-mozgott, igyekezvén magáravonni 
a lelkész figyelmét. „Tisztelendő Űr kérem, én tizet 
hoztam“ — mondta, és felállt a tíz velejött. Az egész 
első sor, s ö ott állt a sor végén, mini egy kis ka
pitány. „Ez igen“ — szólt a lelkész, szemrevéve a tíz új 
arcot. Közben észrevett egy fiút, akire biztosan emlé
kezett, hogy tegnap délután is látta az evangélizáción. 
„Nem voltál te itt tegnap délután1“ — kérdezte. A fiú 
elpirult és beismerte, hogy igen, itt volt. „Miért álltái 
hát fel?“ — „Tetszik tudni“ — szólt a halk felelet — 
„én nem szándékoztam jönni ma délután, de ő — s most 
a sorvégi kapitányra mutatott — „ő rávett engem“.

„Én nem szándékoztam jönni, de ő rávett engem“ 
— lett szinte az alapigéje annak a délutánnak. Az evan
gelizátor ebből az esetből folyólag beszélt arról, hogy 
ismervén'az Úrnak félelmét, embereket ráveszünk, meg
győzünk, térítünk. . .  (2. Kor. 5, 20. 11.) Ki szándékozik 
jönni magától Krisztushoz? Senki. Valaki volt, aki rá
vette, hirdette, elfogadtatta. Hányán voltak, akik mond

hatták: „Nem szándékoztam Krisztushoz jönni, de Pál 
rávett engem“.

S folyik a munka, a kis szemek ragyognak, az apró 
szívek szívják magukba az Igét. Nincsenek nehézségeik,, 
kételyeik, tudnak hinni. Magyarországi vasárnapi isko
lai vezetők biztosan megerősítik tapasztalatomat. Ezek 

0 a gyermekek is bűnösek, s ezt ők tudják. S t u d n a k  
igazán i m á d k o z n i  Megváltójukhoz. „Ha olyanok 
nem lesztek, mint a kisgyermekek, s e m m i k é p e n  
nem mentek be. . .“ — szól Jézus (Mt. 18, 3).

Mi sem könnyebb kijelenteni, hogy a gyermekek 
nem fogják az Ige „mélyebb“ dolgait, csak az evangé
liumi mesék, történetek kötik le őket. Éppen azon döb
bentem meg, hogy ők nem látják a „komplikált“ dol
gokban a komplikációkat. A gyermekevangélizációk mé
lyek és komolyak. Hatásukban kiszámíthatatlanok. „So
sem tudhatjuk, hogy egy-egy Ige, egy-egy evangéliumi 
kép, mikor hozza meg, a gyermekben most látszólag el
veszett, gyümölcsét. Lehet, majd 30 éves korában kap 
az élettől egy pofont, s akkor eszébe jut, s szól hozzá 
az az Ige“ — gondolkozik a brit evangélizátor.

Igen érdekes és figyelemre méltó a „CSSM“ (Children 
Special Service Mission) munkája. Szinte egy hadsereg
re való gyermekevangéliztor (civil és lelkész) dolgozik 
e szervezet keretein belül nemcsak Nagybritanniában, 
hanem a Brit Birodalom minden kontinensén; s Európa 
legtöbb államában is. A gyermekeket nyári 1—2 hetes 
cvangélizáló táborokba viszik, valami szép, egészséges 
helyre, lehetőleg tengerpartra. Reggeli áhítat, előadás, 
bibliai játék, ebéd, hancúrozás, előadás, vacsora, tábor
tűz a napi programm. Ign áldásos, felekezetközi munka 
ez . . .

„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket és ne tilt
sátok el őket, mert ilyeneké az Istennek orszgga“■ 
(Mk. 10, 14).

Dávid János.

Gyenesdiás vár!
A gyenesdiási Kapernaum nagyon fontos helye a 

mi evangélizációs munkánknak. Nyár közeledtével le
záródik a gyülekezeti evangélizációk sora és kezdődnek 
a konferenciák. A balatonmenti Kapernaumban 1941 óta 
gyülekezünk össze csendeshetekre. Előbb csak leányok. 
Később asszonyok, majd férfiak is. Utóbb már a fiú 
ifjúság számára is volt külön csendeshét. Előbb 20—30-an, 
később 100—’200-an, sőt legutóbb 300-at is megközelítően 
gyülekeztek össze egy-egy hétre.

Ezidén az asszonyok csendeshetóvel kezdődik a sor 
június 19-én. Sokan ítélték koráinak ezt az indulást, de 
sajnos nagyon rövid a nyár. így is szeptember 15-ig 
teljesen be van táblázva Kapernaum konferenciákkal. 
Tessék csak megnézni a konferenciai naptárt. Hisszük, 
hogy már június közepén is meg fog telni a Kapernaum. 
Az asszonyokét a leányok, a fiúk, majd a férfiak csen
deshetei követik. Beosztással szép rendben részt vehet 
az egész család. Aki már élvezte egy-egy gyenesi csen
deshét áldását, toborozzon másokat is.
Kiket hívunk?

Mindazokat, akik fontosnak tartják a lelkűk ügyét 
annyira, hogy kimozduljanak e miatt hazulról. Azokat, 
akik a szabadságukat, a megszokott környezetből való 
kikapcsolódást lelki áldásnyeréssel kívánják összekap
csolni.

Felébredtél otthon egy gyülekezeti evangélizáción? 
— jöjj Gyenesdiásral Tovább fogsz jutni a lelki élet
ben.

Sok lelki áldást nyertél eddig az igeolvasásban és 
a szolgálatban? — jöjj Gyenesdiásral Még többet fogsz 
kápni.

Nagyon egyedül vagy a hit harcában? — jöjj Gye- 
nesdiásra, testvérekre fogsz találni és azok hordozó kö
zössége melléd áll a további harcban.

Üjar elaludtál, visszaestél, meghidegedett a szíved? 
— jöjj Gyenesdiásra, új ébredést és megerősödést nyersz.

Ismersz olyanokat, akik Jézus boldog követői és te 
is megkívántad az örömüket? — jöjj Gyenesdiásra,, 
ugyanaz a kegyelem téged is készen vár.
Mit adunk? %

Az ébresztő és tápláló igét. Az evangélikus evangé
lizáció munkásai tartanak reggeli és esti áhítatsoroza
tokat, hitmélyítő előadásokat, vezetnek bibliaköröket 
és csoportos megbeszéléseket.

Testvéri közösséget. Az ország távoli vidékéről jön
nek össze igére szomjas emberek. Közöttük tölthetsz egy 
hetet. Bennük támaszt, barátot és testvért találsz.

Felejthetetlen balatoni nyaralást. A múlt esztendő
ben a zsúfoltság miatt — amit a későn jelentkezők vagy 
jelentkezés nélkül érkezők nagy tömege okozott, — a 
testi pihenés sok testvérünk számára nem lehetett tel
jes. Ezen a hibán a férő helyek szaporításával kívá
nunk segíteni, a testvérektől pedig határidőig való pon
tos jelentkezést kérünk. A váratlanul érkezők nemcsak 
a konferencia rendezőit hozhatják zavarba, hanem hely 
hiányában a többieknek is kényelmetlenséget okozhat
nak.

Gyenesdiás vár! Jöjjetek! Hívjatok másokat is!
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B E S Z Á M O L Ó
SIÓFOK.

Az enying-siófoki missziói gyüle
kezetben Enying után most április
4—11 között Siófokon volt az evan- 
gélizáció Cséry Lajos dombóvári lel
kész és Malaga Elza diakonissza nő
vér szolgálatával. Bár nehézkesen in
dult meg az evangélizáció, Isten a 
hűséges imádkozást meghallgatta s 
napról-napra növekedett a résztvevők 
száma. Sok másvallású és vidéki is 
volt jeilenj. örvendetes volt tapasz
talni az Ige utáni nagy szomjúságot 
és az Ige befogadásának örömét. Sok 
békételen szívnek jelenthette a meg
nyugvást, sok viszálykodásnak a 
megbékélést. Hadd álljon itt egy-két 
levélből — miket utólag kapott a 
szolgálatot végző lelkész — néhány 
sor: .. Az evangélizációt elejétől
végig meghallgattam, s nem volt egy 
nyugodt percem. Miért mentem én 
oda! Mit kerestem én ott, mikor évek 
óta nem jártam templomba!!“ —

.. Amikor gyóntatok az Istennek, 
akkor itt belül én is veletek gyón
tam. Életemben először s igazán. 
Éreztem az Ür megbocsátását. Ma is 
fájlalom, hogy mint másvallású is, 
miért nem járultam az Űr szent asz
talához . . — „Óh csak most érzem 
igazán, mit jelentett nékem az evan
gélizáció: új hitet, erős. akaratot kap
tam bepne. . — „Kérem, imádkoz
zék értem, hogy mindaz, ami bennem 
az evangélizáció nyomán életre kelt, 
meg is valósulhasson. Most érzem 
csak, hogy annyi év után milyen ne
héz is elindulni visszafelé — az 
atyai házhoz. — Áldott kegyelem ál- 
•dott útja . . . “ .

DOMBÓVÁR.
A gyülekezet második 'nagy evan- 

gélizációját április 18—25-ike között 
ór. Deák János egyetemi tanár és 
dr. Kermeszky Borbála diakonissza- 

'testvér tartották. A gondosan előké
szített evangélizáció első estéjén már 
a gyülekezet megtöltötte a templo
mot. Sok másvallású is, köztük külö
nösen reformátusok, szép számban 
vettek részt. Ézsaiás könyve 40. feje
zete alapján „A vigasztaló Isten“ 
összefoglaló címen szólott estéről- 
estére az evangélizáció. Nagyon idő
szerű és a mi vidékünk népének is 
nagyon alkalomszerű volt az Ige üze
nete. 200-zal kezdődött és 300 fölé 
emelkedett a résztvevők száma. Vol
tak csikostöttösiek, kaposszekcsŐiek, 
szabadiak (filiánk), mágocsiak. A hét 
folyamán külön összejövetelek voltak 
férfiak, asszonyok, leányok, presbi
terek számára. Ekkor tartottuk meg 
a megkonfirmált tanulók csendes- 
napjait is. Ürvacsorával éltek 110-en. 
Az Offertorium 376.71 Ft. volt Az 
evangélizáció szolgálattevői megláto

gatták a betegeket és az öregeket. 
Az iratterjesztés bevétele megközelí
tette a 250 forintot. Hisszük, hogy ál
dott megmozdulásokat ajándékozott 
ez alkalommal is Isten szent Lelke! 
— A gyülekezetnek május 3-án Tú- 
róczy Zoltán püspök volt a vendége, 
aki este a templomban tartott elő
adást. Áldja meg a kegyelmes Isten 
szolgálatát.

PÉCSETT
április 25—május 2-ig tartott evangé
lizációt Túróczy Zoltán. Ez volt a 3. 
gyülekezeti evangélizáció.

Az evangélizáció előkészítése szinte 
félév óta folyt első sorban imádkozá- 
sok formájában. Püspök úr kérésének 
megfelelően eltekintettünk attól, 
hogy plakátok és egyéb propaganda 
eszközök felhasználásával az egész 
városba beharangozzuk az evangéli
zációt. E helyett inkább arra fektet
tük a fősúlyt, hogy a város hatalmas 
területén elszórt evangélikusok kivé
tel nélkül mind tudjanak az evangé- 
lizációról és arra lehetőleg vala
mennyien személyes meghívást kap
janak. És ebben a munkában Isten 
csodálatosan felhasználta az őrállók 
munkáját. A teljes heti programmot 
kinyomattuk az előadások és a textu
sul szolgáló igék pontos megjelölésé
vel és 1 héttel az evangélizáció előtt 
kiosztottuk az őrállóknak azzal, hogy 
lehetőség szerint mindenkinek sze
mélyesen adják át, ha valakit nem 
találnak otthon, akkor keressék meg 
még egyszer és ha akkor sem tudják 
személyen átadni, akkor adják le a 
családtagoknak, de úgy, hogy a meg
hívó hátlapjára írják rá a személyes 
meghívást is. Az evangélizáció alatt 
is a hét közepén hirdetés formájában 
azt a kérést vittem az őrállókhoz, 
hogy újra látogassák végig a reájuk
bízott 20—30 személyt és kérdezzék 
meg őket, voltak-e már evangélizá- 
ción. Másnap este már jelentették, 
hogy végigjárták újra a körzetüket. 
Két őrálló ezt tuda jelenteni: „Az én 
körzetemből eddig csak 2 lélek nem 
volt evangélizáeión, de ezek is jelez
ték, hogy el fognak jönni“. Az őr
állók munkájának következtében a 
gyülekezet tagjainak nagyrésze részt- 
vett az evangélizáeión, persze voltak 
olyanok, akik csak 1—2 alkalommal.

Az esti evangélizáeión az átlagos 
létszám 900—1000 között mozgott. A 
legnagyobb Résztvétel 1100 volt. 
Templomunkban zsúfoltan állva csak 
750 ember fér el, úgyhogy a kint
rekedt emberek számára padokat és 
székeket hoztunk és hangszórón köz
vetítettük az igehirdetéseket a lel
készkertbe, itt rendesen 200—350 em
ber hallgatta az igét. Mivel jó idő 
volt, ez nem jelentett semmi aka
dályt. A hangszóró egyébként igen 
jól működött.

Az evangélizáció legnagyobb öröme

nem is az esti nagy résztvétel volt, 
hanem első sorban a reggeli imaórán 
való résztvétel. Már az első reggel 
kb. 150-en jöttek, majd át kellett vo
nulni a templomba, ahol reggelenként 
állandóan kb. 300 (!) ember vett részt 
az imaórán. Olyan sok volt az imád
kozó mindig, hogy a pontosság ked
véért félbe kellett szakítani az imád
kozást!

Az imaóra mellett a másik nagy 
öröm volt, hogy a reggeli 7 órás is
tentiszteleten (ami pedig nagyvárosi 
ember számára elég korai) átlagban 
növekedő résztvétellel 400—450 ember 
vett részt.

Délelőttönként a város külterületén 
tartott a püspök úr házi-istentisztele
tet főleg azzal a céllal, hogy azok, 
akik ott résztvesznek, ízelítőt kapja
nak az evangélizációból és így be
jöjjenek az evangélizációra. Egy-egy 
házi-istentiszteleten 30—60 lélek vett 
részt. A bányásznegyedben egyik bá
nyásznál tartott házi-istentiszteleten 
40 lélek volt jelen! A külvárosokban 
8 házi-istentiszteletet tartott.

Nagyon sok volt a magánbeszélge- 
tök és magángyónók száma. Napi két 
óra állott erre rendelkezésre, de ke
vésnek bizonyult még ez az idő is. 
Kb. 40—50 magánbeszélgetés volt, 
melynek egyrésze magángyónás volt.

A perselypénz 2200 forint volt, mely
ből 500 forint országos evangélizációs 
célra, 250 pedig külmissziói célra 
ment.

Az iratterjesztés bevétele 2000 fo
rint volt.

A csoportösszejövetelek igen láto
gatottak voltak: asszonyok (200) fér
fiak (140), leányok (80).

Hisszük, hogy az Ür szaporította a 
gyülekezetei az idvezülőkkel. (Ap. 
Csel. 2, 47.)

KÉSZÜLŐ EVANGÉLIZÁCIÓK: 
Május 30—június 6. Budapest—Zugló, 

Balikó Zoltán.
Június 6—13. Érd, Csepregi Béla.

KÉRÉS.
Még ßokan nem küldték be a Hús

véti Evangéliumért a 3.— Ft-ot. 
Kérjük az Élő Víz előfizetési hátra
lékával együtt minél előbb bekülde
ni, mert különben mi sem tudunk 
eleget tenni fizetési kötelezettsége
inknek.

Helyreigazítás.
A múlt számokban sajtóhiba csú

szott be a konferenciák időpontjá
nak a közlésébe. Jelen számunkban 
vannak a helyes dátumok.

A Kedvesanyánk c. könyv ára 9.— 
Ft helyett 12 Ft. Ez is tévedés volt 
a múlt számunkban.
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(hält ételnek beszéde
Csodálatosan beszélhetett Jézus. Nem csak 

tanítványai csüngtek minden szaván, hanem  
még a nagy tömeg és az ellenséges tábor is el
ismerte, hogy hatalommal tanít. Egyszer k i
mondhatatlanul kedves az Ö beszéde, máskor 
pedig kem ény szava m iatt a tizenkettőn k ívü l 
mindenki elszéled Mellőle. Jézus azonban nem  
lenyűgözni akar a beszédével, hanem az elve
szett és elkárhozott ember számára azt akarja  
kijelenteni, amit szem nem látott, fü l nem hal
lott, ész el sem gondolt, de am it Isten készített 
az őt szeretőknek!

A  tanítványok akkor lesznek Jézus beszé
dének igazi hallgatóivá és követőivé, amikor Öt 
nemcsak m int csodálatos bölcseségű és ékesen 
szóló tanítót hallgatják, hanem m in t az .élő I s 
tennek Fiát, aki nem csak leírja és kínálja, ha
nem valósággal adja az örökéletet. Ez a döntő 
felismerés van Péter szavaiban: „Örök életnek 
beszéde van Tenáladil (Ján. 6:67).

Testvérem, lehet hogy számodra is volt már 
kedves, hatalmas és felejthetetlen K risztus igé
je, de meghallottad-e már az örökélet beszédét? 
Lehet, hogy szavai lelkesítettek már, de vájjon  
eljuttattak-e az örökélet bizonyosságára? Pedig 
Jézus téged is azok között akar látni, akik  hi
szik, hogy Őáltala örökéletük van!

Ha eddig K risztus beszéde nem jelenthette  
számodra az örök életet, gondold meg, nem  táp
lálkozott-e eddig más beszédekből a szíved. Sok 
szív megelégszik az utcának, a társaságnak és 
a mindennapnak a beszédével. Sok szívet telje
sen betölt a pénz csengő, kísértő hangja, mások 
pedig sem nem látnak sem nem  hallanak a rádió 
és újságok politizáló és híreket rikoltó beszéde 
mellett. És még hányféle beszéd próbálja mara
dék nélkül betölteni a szíved!

A  legnagyobb nyomorúság azonban az, test
vérein, hogy eddig a Sátán lehetett szíved hang
adója. Szólt ahányszor csak akart és am it csak 
akart, te pedig engedentesen teljesítetted az ő 
kívánságait (Ján. 8:44). Tudd rrieg azt, hogy 
amikor a Sátán szól, hazugságot szól, m ert ő a 
hazugság atyja. Nem csendesen szól, hanem or
dítja  és harsogja szívedbe az ámításait. Ő ve
hetett rái téged arra, hogy csak élj, ahogy neked 
tetszik, m it sem törődve az ítélettel. Ha elö-élö- 
vettek  bűneid, akkor meggyőzött, hogy azoktól 
úgy sem lehet szabadulni. Jézust elködösítette 
számodra, hogy legfennebb csak a nevében és 
létezésében higgy, de szabadításában már ne.

A z  örökélet koronája szép kép volt számod
ra, de nem bizonyos cél, amelyet nekünk való
ságosan el kell nyernünk. És, hogy hazudott és 
mekkora erővel torkolt le a gonosz, ha csak egy  
kicsit ráfigyeltél az örökélet beszédére. Ha meg
gyulladt hited, m int k icsiny lángocska, hogyan 
zúdította reá a kételkedés vízözönét, ha a bűn- 
bánat ú tján  a bocsánatkérésig el is akartál ju t
ni, hogy nyugtatgatott, hogy csak aludj bűneid
ben tovább. M ilyen sokáig ám íthatott téged is,

testvérem. Szívesen megengedi, hogy elteljen 
bensőd Édesanyád drága szavával, fontos le
gyen számodra barátod beszéde, kedves legyen 
lelkipásztorod prédikálása, csak éppen az Ő be
széde, az Örökéletnek csodálatos beszéde ne jus
son a szívedbe!

Minden azon fordul meg, hogy most, ami
kor e sorokat olvasod, el tudsz-e csendesedni 
testvérem? Engeded-e, hogy a világ sok kár és 
szemét beszédén, és a Sátán hazug beszédén ke
resztül szívedig jusson Jézus beszéde. Csupa 
öröm és békesség lakozik az Ö beszédében!

Hadd örvendeztesselek meg azzal a jóhírrel, 
hogy van számodra bűnbocsánat! Hidd el, hogy  
földi életünkben és a mennyben is m i csak an
nak örvendhetünk igazán, hogy szennyes, bű
nös életünket m egm oshattuk a Bárány vérében. 
Csak Jézus beszédére figyelj, amikor Ő hívogat. 
Ha még nem  útáiítad volna meg bűneidet, ak
kor keseredj el most m ia ttuk és kiá lts Jézushoz, 
aki hű és igaz, hogy megbocsássa minden vé t
kedet. Ez Jézus öröme is, mert Ő azért jött, 
hogy hozzánk hasonló bűnösöket fehérre mosson 
m int a hó. De ez lesz a te nagy örömödnek és 
békességednek a forrása is. N agy sereg indult el 
Jézus óta és napjainkban is sokan m együnk az 
örökélet beszéde, útm utatása szerint az üdvös
ség felé. Vigyázz, k i  ne maradjál!

Hadd örvendeztessen meg az örökélet be- ( 
széde m inket, a keskeny ú t vándorait is. Arr&  
beszél, hogy tündöklővé teszi számunkra, az  ̂
örökélet koronáját. Olyan ragyogóvá, hogy az 
betölti éjjelünket, nappalunkat és életünk m in
den pillanatát. Íg y  őriz és vezet bennünket a m i y 
hűséges Urunk, hogy m i ne csak elinduljunk, 
de el is jussunk az örökéletbe. Legyen szám unk
ra drága biztatás az, hogy a tanítványokat is 
í g y  őrizte Jézus. Drága és üdvdöntő pillanat volt 
számukra .az, amikor Urukat úgy tudták hall
gatni, m int az örökélet adóját. Ezután azonban ' 
a Sátán még sokszor előfogja, rostálja, meg
ijeszti, üldözi őket, de ők a vértanúságig vallják  
azt, hogy Jézus karjából senki k i  nem ragadhat. 
A m íg  az Ö karjaiban vagyunk, az örökélet ko
ronáját nem téveszthetjük el szemeink elől.

Örökéletnek beszéde és koronája van Ná
lad, Jézusom!

Nálad egyébben nem gyönyörködöm!
____________________ ___ _ ----------- j|

Kedves Testvér!

Téged is várunk a gyenesi csendes hetekre!
Jelentkeztél-e már?
Hívtál-e már másokat?
Igyekeztél-e lehetővé tenni, hogy a hitves- 

társad, gyermekeid vagy szüleid is eljussanak? '
Férfiak és fiatalemberek számára is lesz : 

külön csendes hét!
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Az ébredés feltétele
Legfőbb ideje, hogy igehirdető és gyüleke

zet megvizsgálja a szívét. Most nincs idő arra, 
hogy ellenálljunk az igazságnak vagy megbot- 
ránkozzunk azon, hogy szépítés nélkül meg
mondják az igazságot, most nincs idő arra , 
hogy testtel és vérrel tanácskozzunk vagy ép
pen vitatkozzunk és egymással harcoljunk, ha
nem annak van i tt  az ideje, hogy sa já t szívün
ket vizsgáljuk meg és alázzuk meg m agunkat 
Isten előtt.

Bűnbánatot kell tartanunk , bűneinket fel
adnunk és ú tainkat m egjobbítanunk, különben 
vége lesz az ébredésnek. Minden egyházi civa- 
kodásnak végét kell vetnünk, kicsiny vélemény- 
különbségeket félretennünk és segítő kezeket 
kell nyújtanunk Isten országú ügye hatalm as 
érdekeinek előmozdítására. Különben megszűn
nek az ébredések köztünk és számot kell majd 
adnunk lelkek millióinak véréért, akik elvesz
nek!

H a valami visszás a gyülekezetben, a tagok 
ne egymást tegyék felelőssé, keressék a hibát 
önmaguknál! Ne az „egyházat“, hanem  önma
gunkat tegyük felelőssé, alázzuk meg m agunkat 
a porig ahelyett, hogy mások felett akarnánk 
ítéletet mondani.

Az ébredések története a mellett bizonyít, 
hogy nagy ébredésekben m indig nagy része volt 
az ébredésért imádkozok egységének. Tartsunk 
most önvizsgálatot Jézus egyik ígéretének a fé
nyében: „Mondom nektek, hogy ha ketten kövü
letek egy akaraton lesznek a földön, m inden do
log felől, amit csak kérnek, megadja nekik  az 
én mennyei A tyá m “. (Máté 18:19.)

Nyilván arra  akart U runk és Mesterünk 
ezzel a mondással tanítani, hogy milyen nagy 
befolyása és értéke van az egységnek az im ád
ság és az ő szőlőjében való m unka szem pontjá
ból. Hogy olyan világossá tegye a dolgot, aho
gyan csak lehet, két ember megegyezéséről be
szél az Ür, tehát az elgondolható legkisebb szá
mot mondja. I)e m it értsünk ez alatt: „egy aka
raton lenni abban, am it kérünk“?

I. Hogy ennek az ígéretnek a beteljesedésé
ben részesek lehessünk, eggyé kell lennünk az 
imában.

1. Egynek kell lennünk a vágyban valami 
áldás után. Szívből kell kívánnunk azt; éspedig 
közösen. Az emberek sokszor kérik szájjal 
ugyanazt, de egyáltalán nem kívánják egyfor
mán, sőt egyesek talán éppen az ellenkezőjét kí
vánják a szívükben. Felhívják  őket a rra . hogy 
ezért vagy azért imádkozzanak és látszat szerint 
meg is teszik, de Isten tudja, hogy nem komoly 
a kérésük, hanem alapjában véve belsőleg ellent- 
állnak.

2. Óhajtásunkban ugyanazok az jndítóokok 
kell, hogy vezessenek. Nem elég, hogy valóban 
komolyan vágyódjunk rá, hanem ugyanaz az in
dítóok vezessen. . Valaki ébredést kíván azért, 
hogy Isten megdicsőüljön és bűnösök m egtérje

élő víz

nek. Mások azonban a közösség növekedését 
vagy a jövedelem szaporodását várják  ugyan- 
amögött a kérdés mögött. Egyesek azért vá r
ják, hogy a gyülekezet tekintélyesebbé lesz az
által, egyesek m egint azért kérik az ébredést, 
m ert összeütközésbe kerültek másokkal vagy 
elárulták őket és mosUazt szeretnék, hogy lás
sák ellenségeik: Isten őket annak ellenére, am i
vel megvádolták, megáldja. Némelyek tisztán 
emberi vonzalomból imádkoznak hozzátartozói
kért, hogy m egtérjenek és megmeneküljenek.

Az indítóokoknak tisztáknak kell lenniök! 
Isten  dicsőségét kell elsősorban szem előtt ta r 
tanunk.

3. Egynek kell lennünk abban is, hogy az 
áldást azonnalra várjuk  és kérjük. Amíg m ind
annyiunkat nem tölt el ez a vágy, addig nem 
is tesszük meg azonnal a szükséges intézkedése
ket. Igazán csak akkor vagytok egyértelműben, 
ha megegyeztek ebben is.

II. Hogy elnyerjük az áldást, minden lé
nyeges pont tekintetében egynek kell lennünk.

1. H a ébredésért imádkoztok, hinnetek kell 
m indannyiótoknak, hogy valóban vannak ébre
dések. Még a közösségben < is vannak emberek, 
akik a szívük mélyén nincsenek meggyőződve 
arról, hogy az ébredés Isten m unkája. A szá
jukkal talán kérik, de a  szívük mélyén kétel
kednek. Ha imádkozni jöttök össze, ilyen tisz
tátalan  érzés ne keveredjék bele az imába.

2. Minden résztvevőnek éreznie kell az éb
redés szükségességét. Vannak emberek, akik Is
ten m unkájának ta rtják  az ébredést, de nem h i
szik, hogy Isten országa kiterjesztéséhez és az 
evangélium hirdetéséhez feltétlenül szükség van 
rájuk. Nem tagadják, hogy isteni eredetűek, de 
azt gondolják, hogy a bűnösök úgy feltűnés nél
kül is m egtérhetnek és a közösség tagjaivá le
hetnék. H a ébredésekről hallanak és látják, 
hogy mások barátságos hangulatban fogadják 
őket, ők is mellé állnak látszólag s talán néha 
egy-egy hjdeg im át is küldenek az ég felé é r
tük, de valójában inkább kellemetlennek ta r ta 
nák, ha Isten szavukon fogná őket. Biztosabbnak 
és jobbnak látják, hogy az embereket — am int 
mondják — egészséges tanítással táp lálják  és 
így lassan-lassan h itre  juttassák, minthogy egy 
lelki megmozdulás terjedjen szét futótűzként 
községről községre.

3. A hívőknek az ébredés fontossága tekin
tetében egynek kell lenniök. Isten nem hallgat
ja  meg az ilyen dicső áldásokért mondott hideg 
imákat. Amíg nem vagyunk áthatva annak vég
telen fontosságától, nem tudunk úgy imádkoz
ni. hogy győzelmesek legyünk. Az ilyen áldá
sokat csak azoknak ad ja  Isten, akik felismerték 
nagy fontosságát. Csak az az imádság győzel
mes, és mozdítja meg Isten karjá t, amely ki
m ondhatatlan vágyból és igazi lelki gyötrődés
ből kívánja az áldást.

4. Az ébredéssel kapcsolatos dolgokról is
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egyformán kell gondolkozniok, éspedig a Szent- 
írás alapján:

a) Szükséges, hogy Isten nyúljon bele a 
m unkába ahhoz, hogy ébredés legyen s ezt nem 
elég elméletben tudni és mondani. Mélyen át 
kell érezni és a m unkában résztvevőknek tuda
tában kell lenniük annak, hogy teljesen függ
nek a Szentiélektől, különben mindent elronta
nak.

b) Az ébredéskor isteni m unka engedelmes 
emberek által megy végb%. Merem állítani, hogy 
sohasem volt olyan ébredés, abol«§gyik vagy m á
sik hiányzott. Milyen sokszor mondják az em
berek: „Ha Isten akarja, véghezvibeti eszközök 
nélkül is!“ De én ezt nem hiszem, m ert nincs rá  
bizonyíték! Mi a megtérés? Engedelmeskedni az 
igazságnak. Isten maga adhatja  ezt az ember
nek, de annak mégis m agának kell cselekednie, 
m ert abban áll a megtérése, hogy mindenét az 
Ür szolgálatába állítja. Isten az evangélium kin
csét törékeny edényekbe helyezte. Jónak látta, 
hogy embereket használjon az evangélium h ir 
detésére, mert látta , hogy az ember a legalkal
masabb eszköz a bűnösök megmentésére.

5. Az ébredés előmozdítása körüli tenniva
lókban teljesen egyeknek kell lenniök, különben 
zavar lesz s egymás ellen fognak dolgozni. Ha 
az eszközök kiválasztásában nem egyeznek,

egyiknek a befolyása kitörli a másikét és vége 
az ébredésnek.

6. Egyform án kell kezelniük a megtéretlen 
bűnösöket. Fontos ez nagyon. H a az egyik ezt, 
a másik amazt m ondja a bűnösnek, micsoda za
var lesz ott. Hogy imádkozhatnak együtt, ha 
nincsenek egy értelemben abban, am it tenniök 
kell?

7. Ahhoz, hogy ébredés legyen, a tagoknak 
segítő kezet kell egymásnak nyújtani az akadá
lyok elhárítására.

a) Fegyelmet kell tartaniok és az engedetle
neket inteni, fenyíteni kell. H a ez nem történik 
meg, a keresztyénségnek rossz híre lesz és ez
zel megakadályozzák az ébredést.

b) Az egyes tagoknak kölcsönösen meg kell 
vallaniok egymásnak, hol vétettek egymás el
len. A vallomás nem lehet kényszeredett, vagy 
ilyenféle: „Ha vétettem, bocsánatot kérek“, ha
nem szívből kell jönnie és becsületesen meg kell 
mondani az elkövetett vétket.

c) A hívőknek el kell hárítaniok az akadá
lyokat azáltal, hogy szívből megbocsátanak 
egymásnak, ha valami panaszuk van egymás 
ellen.

8. Közösen kell minden szükségeset megten
niük az ébredésért, költséget és fáradságot nem 
kímélve.

(F inney amerikai evangelizátor munkájából.)

SÉTA GYENESDIÁSON
Opálködös, Bulaton-parti táj, 
B ilincsbever... Lábam nem lép tovább,
S a szívverésem, érzem, hogy megáll, 
Lenyűgöz ennyi szépség, ennyi báj.

Finom, ezüst pókhálófátylon át 
Hegysor húzódik szelíden tovább,
Távol a tó csillogva szendereg,
És a suttogó parti jegenyék  
Őrt állanak a partbölcső felett. ^

De mennem kell, mert vonz, mert hív a táj, 
És futni, fu tn i ke l l . . .  maradni fáj, 
Elindulok s a tó felé megyek,
Mögöttem távolodnak a hegyek . . .
S egyszeresük . . .  lábam ingoványba ér . . .  
(Szépség után indultam el pedig,
Szépség után . . .  és lápba tévedek)
Futni akartam . . .  és csak süllyedek.

S így már nem hív  a csábító erő,
Lábam körül a víz,- ím  egyre nő, '  
Menekülés, csak ennyi, m it tudok,
Nincs más kiút, n in c s ... visszafordulok.

*

A z élet útján hányszor így vagyunk, 
Feltűnik egy-egy messzi csillagunk, 
Feltűnik egy szép mesebeli táj,
És menni, fu tn i kell, maradni fáj,
S elindulunk a csillogás felé 
S lenyügözötten csak m együnk, megyünk, 
M íg egyszer . . .  ingoványba tévedünk, 
Futni akartunk . . .  és csak süllyedünk.

Óh, nincs más szépség, nincsen más utunk, 
Am elyen mindig célunkhoz jutunk, 
Am elyen soha el nem tévedünk,
S  a végén a menny is m egnyílik nekünk, 
Nincs más út, szemünk bárhogy is kutat, 
Csak a Te vérző, tövises utad,
Szent ládonyomodban . . .  drága Mesterünk.

Á llíts meg, óh, ha másfelé fu tunk,
Ne legyen rajtad kívü l más utunk,
Ragadd meg vállunk s rázd fel életünk,
A  bűvöletből m íg felébredünk,
S  hová'elcsaltak bűvös álmaink:
A z ingoványbái vond k i lábaink!

H a l u s z k a  M. R ó z s a .
/
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Lélekmentés a halál kapujában

A betegek között való szolgálat kapcsán legutóbb 
arról beszélgettünk, hogy az Igével való szolgálatra ott 
is alkalom nyílhat, ahol először talán határozott visz- 
szautasitással is találkoztunk.

Most nézzük meg a t i t k o s  e l l e n á l l ó k  cso
portját. Ilyenek is vannak. Ezek szívesen veszik a ba
ráti látogatást. Látogatásunkat illemlátogatásnak fog
ják fel. Egy kis biztatást és reménykeltést szívesen fo
gadnak, de elutasító hallgatásba burkolódznak, ha ige
olvasásra, imádságra kerül sor.

Tapaszalat szerint, ezek a betegek, valamilyen pon
ton erősen megkötözött emberek és attól félnek, hogy 
életükből valami, amit eddig jól álcáztak, nyilvános
ságra kerül. Gyakran remélik azt, hogy meggyógyul
nak és azután tovább folytathatják azt, amit most egy 
kis betegség megszakított. Bűnüket sem felfedni, sem 
abbahagyni nem szándékoznak és ezért állanak ellen az 
Ige világosságának. Bűnükkel szeretnének a remélt 
gyógyulás után is úgy élni tovább, mint eddig tehet
ték: leplezve, tisztességgel övezve, mégis az édes bűn
ben.

Előfordul, hogy ilyen betegekkel eljutottunk az 
úrvacsoravétel kérdéséig is.

— Mikor volt utoljára úrvacsoránál?
— Bizony régen.
— No, mégis, mikor?
— Szégyenlem bevallani, már több esztendeje.
— És mi az oka ennek?
Bizony, amint nyilvánvalóvá lesz, az okok nagyon 

különbözők: haragtartás, paráznaság és más bűnök.
— És jó ez így? . . .  Van békessége? . . .  Arra az eset

re is van békessége, ha betegsége nem reményei sze
rint fejeződne be? ^

Röviden szólva, gyakran eljutunk a megállapodá
sig: holnap reggel kiosztom akkor az úrvacsorát. Ilyen 
betegemnél is ott hagyok egy úrvacsoravételre előké
szítő füzetet. Olvassa el holnapig és tartson komoly 
önvizsgálatot.

Bizony megtörténik, hogy másnapra betegem visz- 
szalép az úrvacsorától.

Miért?
Valamit nem akart átadni Istennek.
Az ilyen eset még sem reménytelen. Sőt. Ennek az 

embernek még élő lelkiismerete van. További lelkigon
dozás folytán éppen egy megkötözési pontról elindulva 
fény derülhet a beteg előtt arra, hogy a Jézus bűn- 
törlő vérének elfogadása nélkül, biztos kárhozat vár rá.

Tudatosítsuk tehát újra és újra önmagunkban azt, 
hogy beteglátogatásutik célja nem az, hogy életkedvet 
és hamis reménységet ébresszünk. Nékünk az Isten be
szédével kell szolgálnunk a betegágynál. Ha nem kell 
az Isten beszéde, mást nyújtani nem vagyunk haj
landók. »

Az esetek legnagyobb százalékában azonban azt ta
pasztaljuk, hogy a beteg várja az Igét és az imádsá
got. S ha úgy mennénk el, hogy sem Igét nem olva
sunk, sem pedig nem imádkozunk, akkor a beteg lelké
ben egy nagy csalódás állana be.

Betegség nélkül is kívánják sokan az Igét. Ma is. 
Ahol az Ige elevenen hangzik, oda ma is tódulnak az 
emberek, leküzdi'e a körülményekben és az önmaguk
ban rejlő ellenállást. Még inkább szomjazzák az Igét 
a betegágyon.

Hát akkor, aki ezeket a sorokat olvasod és aki lel
keket szeretnél az Úrhoz vinni, miért nem ragadod meg 
ezt az alkalmat, hogy hirdesd a halál útján lévőknek: 
Van bűnök bocsánata a Jézus véréért. Isten irgalma 
készen várja a megrettent lelkiismeretű, de Hozzá még

megtérni nem tudó betegeket. Állj mellé te is és biztasd 
az Isten kegyelmével.

És ha már az Isten a betegség által mindent úgy 
előkészített, egy kegyelemhirdetés számára, mint aho
gyan eddig készen még sohasem volt és talán ezután 
sohasem lesz, akkor én valami idegcsillapító dajka
meséket mondjak a betegágy mellett, vagy napi és csa
ládi eseményeket tárgyaljak meg a halál küszöbére ér
kezett beteggel? Bizony az Isten bűnbocsátó kegyelmét 
és a Jézus Krisztus bűntörlő vérének elégséges voltát 
kell hirdetnem. S kegyelem, hogy hirdethetem. Mert 
van bűnök bocsánata a Krisztusért. És ezt te is hirdet
heted, aki hiszel ebben. Ezt kell cselekedni nagyon 
gyorsan, mert a halál gyors lábakon jár és megelőz té
ged sok esetben akkor is, ha reggel öttől este tíz óráig 
jársz a betegek között Isten békességét hirdetvén.

Sietni kell.
Egy alkalommal egyik kórházam tüdőosztályán az 

egyik kórteremben úrvacsorát készültem kiszolgáltatni 
két evangélikus betegemnek. Mialatt az ostyát és az 
úrvacsorái bort, ott az éjjeliszekrényen rögtönzött kis 
oltárra készítettem, oda jött hozzám az egyik ápolónő 
és azt mondotta: a szomszéd szobában egy református 
vallásit beteg úrvacsorát kér. Ki tetszik osztani refor
mátusnak is az úrvacsorát, ha kéri?

Igen. Menjen el és mondja meg neki, hogy perce
ken belül ott leszek, csak most itt kiosztom ennek a két 
betegnek az úrvacsorát.

Körülbelül öt perc múlva megállottám ennek a re
formátus betegnek az ágyánál, de már halott volt. A 
halál olyan gyorsan és olyan észrevétlenül ragadta cl, 
hogy még a szomszédjai sem vették észre. Bizony sietni 
kell. Jobban, mint ahogyan fáradt inainktól kitelik.

A g y ó g y í t h a t  l a n  b e t e g  körüli szolgálat
ban álljon világosan előttünk, hogy Isten akarata nem 
mindig az, hogy minden beteg meggyógyuljon és hogy 
ezen a földön a betegség egészen kipusztuljon. Amíg a 
földön bűn van és lesz, addig lesz betegség és halál is, 
mint a bűn zsoldja. A betegek körüli szolgálatunk néni 
azt szolgálja — ezt lehetetlen eléggé hangsúlyozni — 
hogy testi gyógyulást könyörögjünk ki és erőszakol
junk ki Istentől. A mi szolgálatunk a békéltetés szol
gálata ezen a vonalon is. Béküljetek meg Istennel. Is
ten megadja ráadásként a bűnbocsánat mellé a gyó
gyulást is, de nem minden esetben. Ahol a beteg a na
gyobbat, a bűnök bocsánatát már igazáti elfogadhatta, 
ott már az ő számára is, az egészség kérdése a máso
dik helyre szorul. A bűnök bocsánatában való élet olyan 
valóságos örömet jelent a gyógyíthatatlan beteg szá
mára is, hogy a másik, a testi egészség meg nem léte 
neki is, olyan teherré válik, amelyet könnyebben elhor
doz, mint mi egészségesek gondolnánk azt. Hányszor 
erősödőt meg már egy-egy lankadó hitű egészséges em
ber egy hívő lelkű, de gyógyíthatatlan beteg*ágyánál, 
látva annak Krisztustól kapott belső békességét és tü
relmét.

Gyógyíthatatlan és magával tehetetlen, hasznot nem 
hajtó beteg csak a világ számára van. Nem tud ka
pálni, írni foltozni, mesterkedni.

Isten országában ez is másként van. Itt se munka
nélküli, se pedig használhatatlan ember nincs. Amíg 
imádkozni tud, addig mindenkivel egyenlő értékű mun
kás. Hányszor győződhetünk meg arról, hogy mi, akik 
töretlen egészséggel lelki és testi tudománnyal rendel
kezők, válságos helyzetben nem tehetünk egyebet, mint 
hogy imádkozunk és kérjük az Ayát, hogy Ö végezzen 
el mindent, mert mi semmit sem cselekedhetünk.

A gyógyíthatatlan beteg is elvégezheti Isten orszá
gában a legnagyobb munkát: az imádságot. Imádhoz
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hat azért, hogy Isten országa terjedjen el e földön. Es 
mi úgy menjünk az ilyen hitre jutott, békességgel ren
delkező gyógyíthatatlan beteghez, mint legjobb munka 
társhoz és közöljük vele az imatárgyakat, hogy most 
ezért, vagy más dologért álljunk sorompóba közös imád
ságban az Ür színe előtt. Gyógyíthatatlan, helyhez kö
tött betegünk, éppen az imádság ereje miatt, teljes ér
tékű munkatársunk az Isten országáért folyó munká
ban. Hát nem így van?

Törekedjünk tehát arra, hogy az ilyen betegek éle
tében az imádkozó szolgálat valósággá lehessen. Mér
hetetlenül sok vígasztalás és erő van abban gyógyítha
tatlan betegünk számára, ha egyszer igazán megtudja, 
hogy ö, mint Isten gyermeke, mindenkivel egyenlő ere
jű munkás. Ugyanolyan, mint egy püspök, presbiter, 
vagy diakonissza. Valaki mondotta azt, hogy a csendes 
kamrából az imádság szolgálatán kérészül éppen úgy, 
mint egy telefonközpontból, világokat lehet mozgatni.

Kinek van annyi lehetősége és ideje, hogy Isten dol
gaiért imádkozzon, mint éppen egy ilyen helyhezkötött 
és gyógyíthatatlan betegnek?

Gyakran előfordul az is, hogy h a l d o k l ó k n á l  
vár ránk igen fonos szolgálat.

Itt a lelkigondozás egyedülálló módon sürgős. A 
haldoklók hamarosan kivonatnak befolyásunk alól. Azt 
is gondoljuk meg, hogy az Ige tanítása szerint a halál 
beálltával eldől a haldokló számára az örökélet, vagy 
kárhozat kérdése. — Gondoljunk a gazdag és Lázár tör 
ténetére ebben a vonatkozásban. — Ez a mi hitünk vég
telenül komollyá és sürgőssé teszi szolgálatunkat a 
haldoklók mellett. A még hátralévő percek komolysága 
kényszeritsen arra minket, hogy itt mindent kapcsol
junk ki és csak azt az örömhírt hangoztassuk, hogy 
a Krisztusért minden bűn megbocsáltátik. A Miatyánk 
hangos elmondásán, tálán többszöri elmondásán túl is, 
olyan, Isten kegyelmére vonatkozó igéket mondjunk 
hangosan, melyeket a haldokló életében is hallhatott, 
talán könyv nélkül is tudta, pl. Ügy szerette Isten a vi
lágot, hogy az Ő egyszülött Fiá adta, hogy minden va
laki hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örökélete le
gyen. A haldoklónak az utolsó percekben nem egyszer 
tér vissza öntudata egy-egy pillanatra és ha akkor ép
pen az Isten Igéje csendül meg lelkűkben és fülükben, 
akkor még mindig megragadhatják Isten mentő kegyel
mének kötelét. A haldokló mellett ott áll nemcsak a sá
tán a halál képében, a maga hatalmával, hanem az Is
ten mentő szeretete is, mely annyiszor akarta ezt a hal
doklót is megmenteni az Örökélet számára. A nélkül, 
hogy valamit is gondolnánk az Isten teremtő és meg
mentő szavában való hiten felül, hirdessük, most pré
dikáció és magyarázat nélkül az Igét, s ha a haldokló 
annyi öntudatot nyerne vissza, hogy felelni tudna arra 
a kérdésre: Bánod^e bűneidet? Akkor hirdessük néki 
kézrátétellel is: A Krisztusért meg vannak bocsátva 
vétkeid is. Isten megengedheti, hogy az ilyen haldokló 
a bűnbocsánat és üdvbizonyosság nyilvánvaló hitével 
távozik el a földről. És az üdvbizonyosságban váló meg- 
halás döntő lökést adhat a hozzátartozók számára is. 
hogy ők is komolyan vegyék a hitet.

Megkérdezzünk a haldoklót az üdvbizonyosság fe
lől? Szabályt errevonatkozólag felállítani bajos lenne. 
Luthert megkérdezték.

A hitben haldokló válasza egy utolsó, áldott szolgá
lat lehet a hátramaradottak számára.

Végezetül kettőt szeretnék kérni azoktól, akiket Is
ién Szentlelke erre felindít.

1. Imádkozzanak érettünk, betegek között szolgáló
kért, hogy szolgálatunk legyen Isten akarata szerint 
való.

2. Imádkozzunk azért, hogy Isten tegye lehetővé ha
zánkban egy olyan otthon felállítását, ahol gyógyítha
tatlan betegek gyüjtethetnének össze és nyernének hit 
által való gyógyulást. G á l á t  G y ö r g y

Konferenciai naptár
Június 13—18. Répcelaki asszony konferencia.
Június 19—23. Fébé-tagok konferenciája Klotildligeten, 
Június 19—24. Asszonyok evangélizáló gyenesi csendes

hete.
Június 20—26. Vasárnapiiskolai vezetőtanfolyam Foton. 
Június 26—30. Fébé evangélizáló konferenciája Klotild

ligeten.
Június 27—július 2. Leányok evangélizáló gyenesi csen

deshete.
Június 28—július 3. Középiskolás fiú-konferencia Foton. 
Június 28—29. Lelkészek és pedagógusok csendesnapjai 

Nyíregyházán.
Június 29—július 4. Serdülő diákfrúk konferenciája Rép

celakon.
Június 30—július 8. Szilvásváradi EKIE-tábor.
Július 1—2. Lelkészek és pedagógusok csendesnapjai 

Miskolcon.
Július 5—9. Papné-evangélizáció Foton.
Július 6—11. Ifjak evangélizáló gyenesi csendeshete. 
Július 6—11. Serdülő leányok konferenciája Répcelakon. 
Július 12—16. Pedagógus evangélizáció Fóton.
Július 12—20. Sárvári EKIE-tábor.
Július 13—16. Ifjúsági vezetők konferenciája Répce

lakon.
Július 13—18. Férfiak evangélizáló gyenesi csendeshete. 
Július 18—23. Középiskolás leányok konferenciája Fóton. 
Július 20—25. Főiskolás konferencia Gyenesdiáson. 
Július 22—30. Fonyód-Béla-telepi EKIE-tábor.
Július 25—27. Külmissziói konferencia Fóton.
Július 27—29. Lelkészevangélizáció Balassagyarmaton. 
Július 27—augusztus 2. Nemzetközi főiskolás konferencia 

Gyenesdiáson.
Július 29—30. Serdülő fiúk konferenciája Fóton.
Július 30—augusztus 7. Fonyód-Béla-telepi EKIE ve

zetői tábor.
Július 31—augusztus 4. Férfiak konferenciája Klotild

ligeten.
Augusztus 1—6. Levelező bibliaiskola országos konfe

renciája Fóton.
Augusztus 1—7. Evangélikus kouferenciázó tábor Tahi

ban.
Augusztus 4—9. Vasárnapi iskolai vezetők konferenciája 

Gyenesdiáson.
Augusztus 6—10. Fiúk konferenciája Klotildligeten. 
Augusztus 8—11. Férfiak evangélizáló konferenciája 

Fóton.
Augusztus 11—15. Pedagógus evangélizáeió Gyenesdiáson. 

Augusztus 12—16. Diáklányok konferenciája Klo
tildligeten. ^

Augusztus 11—19. Marosparti EKIE-tábor.
Augusztus 13—15. Gyülekezeti közösségek alföldi konfe

renciája.
Auguszus 17—22. Diákleány-konferencia Gyenesdiáson. 
Augusztus 17—22. Leányok konferenciája Klotildligeten. 
Augusztus 19—27. Marosparti EKIE vezetői tábor. 
Augusztus 20—22 Gyülekezeti közösségek konferenciája 

Nyíregyházán.
Augusztus 20—22. Népfőiskolások országos konferenciája 

Fóton.
Augusztus 23—24. Népfőiskolás leányok konferenciája 

Klotildligeten.
Augusztus 24—27. Lelkész-evangélizáció Gyenesdiáson. 
Augusztus 24—30 Evangélizáló diáktábor Tahiban. 
Augusztus 25—29. Asszonyok konferenciája Klotildlige

ten.
Augusztus 28—30 Gyülekezeti közösségek konferenciája 

Celldömölkön.
Nincs helyünk arra, hogy minden konferencia pro- 

grammiát és részvételi feltételeit részletesen közöljük. 
A konferenciákat rendező szervek és lapunk kiadóhiva
tala készséggel szolgál felvilágosítással.

A részvételi költség általában napi 5—6 Ft és a fej
adag.

Válassza ki mindenki magának a legalkalmasabb 
konferenciát vagy konferenciákat, jelentkezzék jó előre 
és imádságos lélekkel készüljön az áldott lelki találko
zóra,

Ezt a naptárt őrizzük meg, mert nem fogjuk több
ször teljes egészében közölni.
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B E S Z Á M O L Ó
NAGY-MISKOLC 

EVANGÉLIZÁCIÓ JA.
A budapesti ökumenikus evangéli

záció utáu Nagy-Miskolc területén 
volt 1Ü református és evangélikus 
templomban nyolcnapos evangélizá
ció. Május 2—9-ig. A közös szolgála
tot az is kifejezte, hogy az evangé
likus igehirdetők egy kivételével re
formátus templomban szolgáltak, az 
evangélikus templomokban pedig re
formátus igehirdetők voltak.

Az előkészítést Miskolc felébredt 
közössége végezte különös gondos
sággal és odaadással. Itt is volt utca
misszió a budapesti röplapok oszto
gatásával. Az evangélizáció meghí
vóit pedig személyesen elvitték min
den házba, kérvén a ház népét, hogy 
vegyenek részt az evangélizáción. 
Minden utcának volt gondnoka, aki 
hétközben is újra sorrajárta a háza
kat és megújította a meghívást. Az 
imádságos előkészítés is már hóna
pokkal előbb kezdődött. Előbb heten
ként, később már naponként gyüle
kezvén összo együttes könyörgésre. 
A közös imádkozás az evangélizáció 
alatt is folyt gyülekezetenként.

Az evangélizáció általában látoga
tott volt. Egyes templomok egészen 
zsúfolásig tele voltak igehallgatók
kal, mások mérsékeltebben. Estén
ként 4.000—4.500 ember vehetett í-észt 
az evangélizációkon, ami a Nagy- 
Miskole területén élő protestánsok 
14—15 százalékát teszi ki. A buda
pesti evangólizációnál sokkal jobb 
arány.

A csoportösszejövetelek és utóösz- 
szejö-vetelek is népesek voltak, sok 
komolynak látszó elindulásról adtak 
számot az igo szolgái. '

Befejező vasárnapon a református 
gimnázium udvarán volt közös sza
badtéri evangélizáció, amit mintegy 
2200 hallgatóhoz szólt az ige.

Isten áldása nyugodjon meg a 
munka folytatásán.

CSEPELEN
május 2—9 között volt evangélizáció. 
Az 1300 lelkes gyülekezetben az evan
gelizációs lélekszám 100—140 között 
ingadozott. A közös imával előkészí
tett evangélizáció előtt rövid bizony
ságtevések is voltak nagy haszonnal. 
Minden este utóösszejövetelt is tar
tottunk a „Keskeny út vándora“ 
alapján. Erre az összejövetelünkre 
kb. 90-en jöttek napról-napra. Hat

vannál több testvérünk örvendezett a 
szabadulás örömével, mikor kérték és 
kapták Jézus véréért bűneik bocsána
tát. Az evangélizáció folyamán állan
dóan hívogattak dr. Kermeszky Bor
bála és Wéber Julianna diakonissza 
testvérek. A Weiss Manl'réd-gyár ta- 
noncai között hittanóra keretében 
több csoport fiú számára is hirdettük 
az örökélet beszédét. A fiúk rendkí
vül nagy érdeklődéssel és sok kérdés
sel tudakozták az élet útját. — Úr
vacsorát 95-en vettek, a morzsaszedé
sen sok megnyilatkozás és ima ma
gasztalta üdvösségünk Fejedelmét.

GÉRCÉN
május 9—14-én volt evangélizáció. A 
nagy munkaidő következtében a ko
ra reggeli és a késő esti órákban vol
tak az evangélizáló összejövetelek. 
Rendszerint éjfélre járt az idő, mire 
a gyülekezet szétoszlott. Napközben 
az evangelizátor és a gyülekezet lelki- 
pásztora végiglátogatta az összes 
presbitereket s mindegyik házánál 
házi-áhítatot tartott. — A reggeli is
tentiszteleteken 63—80, az esti össze
jöveteleken 270—370 között volt a 
résztvevők száma. Az úrvacsorázók 
száma 114 volt. A szolgálatokat Tú- 
róczy Zoltán végezte.

A gyenesdiási csendeshetek részletes programmja:
1. ASSZONYOK CSENDESHETE.

(Június 19—24.)
Evangélizáló áhítatok reggel és este. Tartják: Sréter 

Ferenc és Túrmezei János.
Bibliakörök: Gyülekezeti bűnök: 1. Pártoskodás (I. 

Kor. 1: 10—17; 3: 1—9.) 2. Paráznaság (I. Kor. 5: 1—13; 
6: 9—20.) Pereskedés (I. Kor. 6: 1—8.) 4. Rendszertelen 
házasélet (I. Kor. 7: 1—17.) 5. Szabadosság (I. Kor. 8: 
1—13; 10: 23—33.) 6. A közösség hiánya (I. Kor. 11: 17— 
22; 12: 12—31.)

Előadások: Asszonyok, akiket Jézus példaképül ál
lított mások elé: 1. Az imádkozó (Lukács 18: 1—8.) 2. Az 
adakozó (Lukács 24: 1—4.) 3. A gyermekét mentő 
(Máté 15: 21—28.) 4. A megkegyelmezett (Lukács 7: 41— 
48.) 5. Az Isten képe (Lukács 15: 8—19.)

Megbeszélések: 1. Bűnös vagyok. 2. Szabadulási kí
sérletek. 3. Bűnvallás. 4. Feloldozás. 5. Üj élet

Felkért előadók: Csepregi Béla, Csepregi Béláné, 
Cserháti Sándorné, Huber Etelka diakonissza főnöknő, 
Laborczi Zoltán, Malaga Elza d. n., Sréter Ferencné. 2

2. LEÁNYOK CSENDESHETE.
(Június 27—július 2.)

Evangélizáló áhítatok reggel é6 este. Tartják Joób 
Olivér és Malaga Elza dn.

Bibliakörök: A gyülekezet áldásai: 1. Isten elhívása 
(I. Kor. 1: 1—9; 18—31.) 2. Krisztus keresztje (I. Kor. 
2: 1—16.) 3. Az apostolság (I. Kor. 4: 1—21.) 4. A haja- 
donság tisztessége. (I. Kor. 7: 25—40.) 5. A bizonyság- 
tevés kényszere (I. Kor. 9: 1—27.) 6. A hálaadás po
hara (I. Kor. 10: 15—22; 11: 23—34.)

Előadások: A keresztyén élet erőforrása: 1. Az 
evangélium. 2. A csendes óra. 3. Az imádság. 4. A gyü
lekezet. 5. A szolgálat.

Megbeszélések: 1. A széles úton. 2. A kapu előtt.
3. A szoros kapu. 4. Veszedelmek között. 5. A cél.

Felkért előadók: Baloghy Magda dn., Bernáth Er
zsébet dn., Csepregi Béla, Csepregi Béláné, Lalwrczi 
Zoltán, Rejtő Mária.

3. IFJAK CSENDESHETE.
(Július 6—11.)

Evangélizáló áhítatok reggel és este. Tartják Józsa 
Márton és Tekus Ottó.

Bibliakörök: Isten embere. 1. Isten ellen (Csel. 7: 
54; 8: 4), 2. szemtől-szemben Krisztussal (Csel. 9:1—20),
3. börtönben (Csel. 16:16—34), 4. az ész párviadala (Csel. 
17:16—34), 5. a helytartó és a király előtt (Csel. 26: 
i—32), viharban (Csel. 27:1—44). A bibliakörvezetőket 
előkészíti Laborczi Zoltán.

Előadások: Krisztus bizonyságtevője 1. népének
szabadságharcában (Knox János), 2. járatlan utakon 
(Carey Vilmos), 3. börtönről-börtönre (Hauge János),
4. a lapp hómezőkön (Laestadius Lőrinc), 5. az utca népe 
között (Moody Dwight). Az előadásokat tartja Csepregi 
Béla.

Megbeszélések: Fiatalember!
Krisztus elvesz Krisztus ad

1. örömöt,
2. barátokat,
3. könyveket,
4. szeretetet,
5. célokat,

A megbeszéléseket vezeti

örömöt.
barátokat.
könyvet.
szeretetet.
célt.

Foltin Brúnó.

A  gyenesdiási csendeshetek jelen szám unk
ban közölt részletes prograrnmját külön is meg
jelentettük és hívogatási célra készséggel kü l
dünk mindenkinek.

élő v í z 7



ÉLŐ  V ÍZ
AZ EVANGÉLIKUS EVANGÉLIZJCIÓ LAPJA.

Megjelenik egyelőre kéthetenként.
Kiadja:

a Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem  
Felelős szerkesztő és kiadó: Csepr égi Béla. 

E l ő f i z e t é s i  ár: egy évre 18.—, félévre 9.— 
negyedévre 4.50 Ft. Egyes szám ára 80 fillér.

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
BUDAPEST, V., POZSONYI-ÜT 14. IY. 19.

Telefon: 122—520.

Postatakgrrékpénztári csekkszámla: 
„ÉLŐ VÍZ“ Budapest 53.064. 

Sylvester Et., Budapest, XIV., Hermina-út 5L
Felelős vezető: Schlitt H.

FÉRFIAK CSENDESHETE.
(.július 13—18.)

Evangélizáló áhítatok reggel és este. Tartják Tú- 
róczy Zoltán és Balikó Zoltán.

Bibliakörök: Válságos idők férfiai: 1. József, a 
bűnt gyűlölő (I. Mózes 39:1—18), 2. Esdrás, a bűnbánó 
(Esdrás 9:1—10: 4), 3. Nehemiás, az újjáépítő (Nehemiás 
4:1—23), 4. Gedeon, az Istenre hagyatkozó (Bírák 6: 36— 
7:8), 5. Illés, a tántoríthatatlan (I. Királyok 18:21—40),
6. Pál, a halálraszánt (Csel. 20:17—38). A bibliakör
vezetőket előkészíti Laborczi Zoltán.

Előadások: Krisztus a XX, sz.-ban: 1. Romániai
ébredés, 2. Szlovákiai ébredés, 3 Katholikus misszió, 4. 
Pápua-ébredés, 5. Ifjú egyházak a misszió munka
mezején.

Felkért előadók: Józsa Márton, Nehézy Károly,
Cserháti Sándor, Dezséry László.

Megbeszélések: Milyen a hívő férfi: 1. anyámasz- 
szonykatonája vagy a hit hőse? 2. behunyt szemű vagy 
nyitót szívű? 3. asszonyok után kullogó vagy a szol
gálók élén járó. A megbeszéléseket vezeti Káldy Zoltán.

Részvételi feltételek:
A konferenciák időtartama hat teljes nap. A feltün

tetett dátum szerint. Érkezés előző estig. Elutazás kö
vetkező nap reggel.

Részvételi díj 40 forint és a fejadag természetben 
(1 kg. kenyérliszt, fél kg. fehér liszt, 10 dkg. zsír, 10 
dkg cukor, 6 tojás). Ezért hatnapi teljes ellátást, vala
mint az érkezés estéjén vacsorát és az indulás reggelén 
reggelit kapunk.

Hozzunk magunkkal: Kispárnát, lepedőt és taka
rót. Kapernaum csak néhányaknak tud adni napi 1 Ft 
használati díj fejében. Mosdó felszerelést és fürdőruhát 
is hozzunk. Bibliát, énekeskönyvet, az Énekem az Űr
füzetet senki ne hagyja otthon.

Jelentkezési határidő az asszony* és leánykonferen- 
ciára június 12., az ifjak és férfiak csendeshetére 
június 30. — Cím: Evangélikus Belmissziói Otthon,
Gyenesdiás, Zala megye. Ugyanerre a címre a jelent
kezéskor előre beküldendő 10 Ft a részvételi díjból. A 
jelentkezéskor közlendő: Név, pontos cím, életkor és
foglalkozás. Kér-e félárú jegy váltására jogosító iga
zolványt. Reméljük, hogy a távolabbról jövőknek tu
dunk küldeni. A balatoni kedvezményt mindenki igény
be veheti. 20 százalékot jelent.

Jelentkezzünk minél előbb!
Hívogassunk másokat is!

Budapesti testvéreink
figyelmét felhívjuk a sorozatos evangélizáló előadá
sokra, amelyeket a fasori templomban (Vilma király- 
nő-út 17.) tartunk minden vasárnap este fél 7 órakor.

Hogyan vezessek vasárnapi iskolát?
Vezetőképző tanfolyam Fóton 1948. június 20—26-ig.

1. Céltudatosan
Két előadás szól ezért a vasárnapi iskola céljáról, 
feladatáról és történetéről.

2. Gyermekhez gyermeknyelven szólva
három előadás ismerteti a tanítás módszerét.

3. A bibliát mind jobban ismerve
három bibliaismeretet szolgáló előadásban az 
evangéliumok földrajzáról, az első három és külön 
a negyedik evangélium theologiájáról (hittanáról) 
hallunk.

4. A gyermek iránti szeretettel.
A gyermeket ismerni kell! Hogyan ismerhetem 
meg a gyermek lelkét? Lélektanilag milyen kor
csoportok vannak? — két előadás tájékoztat erről.

5. Isten Leikétől vezetve.
Isten a vezetőt is vezetni akarja. Hová? — belső 
szobájába, a gyülekezeti életbe, a vezetők tábo
rába. Mindháromról beszélgetünk,

6. Együtt munkálkodva.
Minden nap együttmunkálkodva készítünk elő egy 
vasárnapi iskolai órát. A közös előkészület alap
ján másnap valaki a gyermekek előtt tanít ön
kéntes vállalkozás alapján.

A reggeli áhítatokon
az első Thessalonikai levél üzenetét tárja fel a 
bibliatanulmány, ennek alapján indul meg a bib
lia köx-i beszélgetés csoportokra oszolva. 1. rész: 
Isten nem magyaráz, hanem teremt Igéje által. 
2. rész: Példa a szolgálatra. 3. rész: Gyülekezet a 
missziói munka hátterében. 4. rész: Életünkben, 
halálunkban az Űréi vagyunk. 5. rész első fele: 
Ne aludjatok! 6. rész második fele: Néhány ta
nács éjfél előtt öt perccel.

Az esti evangélizáló áhítatok
Ézsaiás könyve 6. része alapján a szolgálatra 
hívó Istenről adnak tanítást. — 1. Irgalmas az 
Isten. 1. v. — 2. Háromszor szent az ö neve. 2—3. 
v. — 3. Felfedi bűnöm. 4—5. v. — 4. El is fedezi. 
6—7. v. — 5. ö kérdi: ki megy el? 8/a. v. — 6. Tő
lem várja a feleletet: itt vagyok én, küldj el
engem. 8/b. v.

Jelentkezés: Ev. esperesi hivatal, Főt.
Részvételi díj: 30 frt és természetben 1 kg kenyér

liszt, Yi kg. fehér liszt, 10 dkg. zsír, 10 dkg. cukor és 
hat tojás.

PAPNÉ-EVANGÉLIZÁCIÓ FÓTON. 
(Július 5—9.)

Az előadásokat Ordass Lajos püspök tartja. 
Részvételi díj napi 5.— Ft és természetbeniek.
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Súlyos napokban
Jézus nem kíméli meg az övéit a nehéz idők* 

tői. Ő mondja, aki előtt semmi sincsen elrejtve: 
sok nyomorúságotok lészen! Nem leplezi ezt, 
hogy minket se lepjen meg készületlenül a szen
vedés bármilyen tüze. Aki örül annak, hogy 
szívében van a legnagyobb kincs: hisz Krisz
tusban a megfeszítettben és feltámadottban, an
nak tudnia kell, hogy minden bizonnyal jönni 
fog a tűz is, amely hitét megpróbálja. Vájjon 
igazi, tűzálló kincs, vagy csak egy szempillan
tás alatt ellobogó és pernyévé váló pozdorja?

Jézus akarja, nagyon akarja, hogy azok 
között légy, akiket még a szenvedés mélysége 
sem szakíthat el Tőié. Csodálatos ígéretei mind 
ezt mutatják. Szavai tele vannak biztatással: 
Én veletek vagyok a világ végezetéig. . .  Én 
imádkozom értetek. . .  Vesztek erőt. . . !  ő  nem 
változott egy kicsit sem. Aki úgy fel tudta Ru
házni az övéit erővel és kitartással a régi súlyos 
napok idején, ő  ugyanezt az erőt akarja szí
vünkbe önteni ma és mindörökké.

De vájjon reád számíthat-e, testvérem? Mit 
vár tőled? Azt, amit egyik szép énekünkben így 
énekelünk; Súlyos napokban csak Jézusra nézz! 
Hadd emeljük ki ebből ezt: c s a k  J é z u s r a !  
Máskor is Reá kell nézni, akitől jön a bűnbo
csánat és békesség drága ajándéka, de a súlyos 
napokban csak Reá, mert a Sátán az ilyen na
pokban akar téged Tőle elszakítani. Mert a sú
lyos napok a hit győzelmének vagy vereségé
nek napjai, ezért kell csak Reá nézned!

Biztosan tapasztaltad, hogy ezekben a na
pokban a gonosz is sok mindent tanácsol. Min
denáron rá akar venni arra, hogy szemedet le
vedd Jézusról és másra tekints. Próbatétel ide
jén egy módot nyújt a Szentírás a megmara
dásra: „nézvén hitünk Fejedelmére és bevége- 
zőjére, Jézusra!“ Csak Jézusra! Ettől el ne tán-

torodjál, mert csak ő  őrizhet meg mindhalálig 
a hitben és üdvösségben.

Ne nézz a Sátánra, aki tábort jár körülöt
ted. Bármennyire is támad, fojtogat és kétségbe 
akar ejteni. Csak Jézusra nézz, aki a Sátán min
den dühössége ellenére is bűnbocsánatot és üd
vösséget szerzett neked is a golgotái vérével. 
Reá nézz, aki ma is megronthatja az ördög ere- 
jét hamar, mert Ő az erősebb!

Ne nézz a súlyos napokban a veszedelemre 
se. Mindegy, hogy betegség, „nyomorúság, szo- 
rongattatás, üldözés, éhség, mezítelenség, vagy 
veszedelem, vagy fegyver“ (Róma 8: 35). Ha 
ezekre nézel, megrettensz, mint Péter a taj
tékzó hullámokon és könnyen elmerülsz. Csak 
Jézusra nézz, aki által mindezeken felettébb 
diadalmaskodunk!

Ne nézd azt sem, hogy meddig tartanak a 
súlyos napok? Ha idegőrlő lassúsággal telnek 
is ilyenkor az órák, napok, te kétségbe ne essél. 
Csak Jézusra nézz, aki tudja, hogy hány napos 
lesz a nyomorúság (Jel. 2: 10) és aki ha meg
engedi a próbát, véget is vethet annak, amikor 
az ö  órája eljön.

Ne nézz magadra sem ilyenkor! Persze, 
hogy erőtelen vagy és alkalmatlan erre a pró
bára. Senki sem születik úgy, hogy teste és lelke 
alkalmas volna a Mesterrel hordozni a keresz
tet a tövises, keskeny úton! Csak Jézusra nézz, 
akitől jő a te alkalmatos voltod is. Ö nem pró
bál jobban, mint amennyit éppen te el tudsz 
viselni. Pálnál sohasem szűntek meg a súlyos 
napok, János apostolt már nem próbálta meg az 
Ül* ennyire.

Ne nézz másokra sem! Lehet, hogy akire 
nézel, azért nem került a próba tüzébe, mert 
nem hisz Jézusban és így nála nincs mit meg
próbálni. Lehet, hogy azt látod másnál, hogy
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csak a jó napokban tud ta  Jézust keresni és kö
vetni. A megnehezült időben megbotránkozva 
otthagyja Jézust, aki megengedte a szenvedést. 
Te csak Jézusra nézz* aki azt kívánja, hogy ha 
körülötted mindenki vissza is u tasítaná a ke
resztet, te vedd fel engedelmesen és úgy kövesd 
Öt! <

Ne nézd azt sem, hogy m ár i tt  a földön meg
kapod-e hűséged és kitartásod jutalm át? Bizo
nyos, hogy a legértékesebb szolgálatod és bi
zonyságtevésed az emberek felé az, hogy neked 
a súlyos napokban is elrabolhátatan békességed 
van. Ez a leghatalm asabb igehirdetés, amely
nek biztos az eredménye, m ert mások is szí
vükbe k ívánják fogadni a békesség Fejedel
mét. Ha mindezt az eredm ényt te nem is látnád, 
akkor is csak Jézusra nézz* aki az igazi koro
nát nem itt, hanem a dicsőség hazájában adja 
meg neked. A mi U runk is ott ült az Isten  dicső

séges jobbjára és ide vár téged és engem. „Ahol 
én vagyok, ti  is ott lesztek“. Ez az Ő öröksége 
a mi igazi jutalm unk!

A nagy hegyeken, míg a völgyben tombol 
a vihar, a sziklák csattogva verik vissza a 
mennydörgés robaját és zuhog az eső, fenn a 
csúcson, a gomolygó felhők felett teljes a béke 
és szikrázva süt a nap.

Testvérem, ha bűneidet elm oshatta az ő  
vére és Jézus m egadta néked a szabadulás örö
mét, szakadhatnak reád bárm ilyen súlyos na
pok, jöhetsz bárm ilyen nyomorúságból, neked 
tudnod és hinned kell, hogy őm ellette az ő  örö
me és békéje vár reád.

Itt, lent súlyos napok, ott, az Ő honában 
örök vígasság!

Ez volt Jézus része és az övéi része is. Le
het a te részed is! „  v  I

Számíthat-e reád?

Nincs elérf)eíeílen távolságban
egyikünk számúra sem valamelyik konferencia, ahol 
több napon át, kikapcsolódva a mindennapi küzködés- 
ből, teljes időnket Isten országának dolgaira fordíthat
juk. Olyan bőséges a nyári konférenciák menetrendje, 
mint még soha,. Az ország különböző részeiben egyik 
drága alkalom a másikat éri. Akárhol is lakunk, akár
milyen kötött is részben a nyarunk, valamelyikre mind
egyikünk elmehet. Valóban kegyelmi idő ez! Annyira 
élénkbe jön a kegyelmét osztogató Urunk, hogy „minden 
száj betömetik“! Egy-két órai utazással bárki elérheti 
valamelyik konferencia színhelyét. Ha visszagondolunk 
egyháztörténetünk régi évtizedeire, amikor vármegyén
ként egy-két helyen gyakorolhatta csak egyházunk hit
életét a gyülekezeti közösségben, nem lehet nem érezni 
kiváltságos helyzetünk Istentől adott kegyelmi voltát! 
S őseink néha napos kocsikázással mentek irdatlan uta
kon, hóban, sárban, rekkenő hőségben felpakkolva a 
háznép apraját-nagyját oda, ahol a gyülekezet együtt 
dicsérhette az Urat s hallgathatta az igehirdetéseket. 
Senki .nem érezte áldozatnak. Senki nem sajnálta idejét, 
lovait, pénzét, talpát. Pedig nem egyszer életveszélyes 
volt számukra az útrakelés hadi helyzetben, portyázó 
ellenség közt, kapcabetyároktól fenyegetve. Mentek, 
mentek, mentek. Mindennél többet ért számukra, hogy 
az „artikuláris hely“-en épült templomban együtt zeng
hették Jézus Krisztus dícséretét. Szállt az ének, régi zso
lozsma messzi vidékekről egybesereglett evangélikusok 
ajkán s a hallott igét vitték vissza drága útravalóul tá
voli jobbágy falukba, nemesi kúriákba, végvárakba, ta
nyákra s a beláthatatlan pusztákra.

S ma? Sűrű vasúthálózat, alkalmi járművek, kerék
párok idején sokallná valaki is közülünk a pár órai 
utat? Egyik tavalyi konferencián beszéltem egy férfi
vel, aki nyolcvan kilométer távolságból gyalog jött el 
a párnapos konferenciára, oly drága volt néki a gyüle
kezet közössége, a bűn álmából felébredt s Jézus véré
ben kegyelmet nyert testvéri csapat. S ugyanerre a kon- 
ferenciára a közvetlen közeli falukból alig jött el egy
két személy. Vannak, akik sokallják a pár kilométernyi 
vonatozást s vannak, akik gyalogolnak hosszú órákon 
át boldogan, énekszóval a forró országutakon. Lehetsé
ges annak az embernek gyakorlati keresztyénségéröl 
szólani, akinél a kényelmi szempont a irányadói, vágy

állítólagos „pénzszűke“?, az ilyent hadd kérjem meg, 
tartson számadást a legutóbbi napjainak kiadásairól s 
gondolja meg egyúttal a mostani nyár valóságos „ke
gyelmi idő“-voltát. Vájjon marad-e egyetlen mentege- 
Tődzo szó még ajkadon? Valaki teljes összegű segélyt 
kért a konferencián való részvételére s nem is gondolt 
arra, hogy előző napokban csináltatott két nyári ruhács
kát magának száz forintért, mert a tavalyi „már nem 
megy“ idén. Becsületes dolog ez? S ha az ilyennek csak 
kisebb összegű segélyt tudunk adni, igaza van-e, ami
kar elmarad, mondván, hogy ő egyetlen fillért sem tud 
előteremteni a konferenciára? Az is biztos, hogy van
nak, akik otthoni ágyukban jobban tudnak aludni, mint 
szalmazsákon. De illendő-e egyetlen szót is szólani er
ről, amikor Isten az Ö Egyetlenjét adja érettünk? Vége
láthatatlan sorban tudnánk még meglevő kifogásokat 
cáfolnj, de mit sem ér, ha a szívedben ne vágyódsz az 
élő egyház után. Ám maradj otthon, hűsölj az árnyéká
ban, vagy törd magad pihenés nélkül a súlyos testi mun
kában, látogass rokonokat vagy merülj belé a színes 
nyári szórakozások, testedzés, kirándulás, táncőrület 
forgatagába, de . . .! De tudd meg, hogy nem lesz min-, 
dig így. A kegyelem ideje múlik. S nem rendelkezhet el 
vele. Ha elszalasztod, lehet, hogy soha vissza nem tér 
számodra. Könnyen lehet, hogy megritkulnak az alkal
mak, vagy mindinkább nehézségei lesznek a részvétel
nek. Most még szabad az út. Az ország minden részén 
elkészített lakomára hívogatunk Urunk asztalához. Mi
ért maradnál el éppen te? Mondd, mimódon meneked- 
hetnél meg, ha nem törődnél ily nagy üdvösséggel?!

Jöjj. Minden más dolgod előtt ezt tartod első dol
godnak. Hívunk. Várunk. Kínzó problémáiddal, veresé
geiddel, félelmeiddel, bizonytalanná váló életeddel, bű
neiddel, jöjj, kedves testvérem. Jöhetsz. Még nyitva az 
út s fent a sorompó. Adj hálát velem együtt Urunknak, 
hogy valóbajt nincs elérhetetlen távolságban egyikünk 
számára sem az élő egyház élő Urának életet adó ke
gyelme. Ne hiányozzon csengő éneked az ezres énekkar
ból, töredelmes imád a gyülekezet bűnbánóidból s ne 
maradjon, testvér, az Isten irgalmasságára kérlek, ne 
maradjon üresen helyed a királyi menyegző# psztalnál!
__ ____________________  Pw l X*:
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Győzelmes imádság
Az ébredésért kettőt lehet tenni: 1. az emberek befo

lyásolása az által, hogy eléjük tárjuk az igazságot 
(igehirdetés), 2. Isten befolyásolása imádság által. Nem 
akarom azt mondani, hogy az imádság megváltoztatja 
isten gondolkozását, lényét vagy jellemét! Az imádság 
bennünk teremt olyan változást, ami Istent arra indít
ja, hogy velünk kegyelmesen cselekedjék. Ha egy bű
nös megtörik bűne alatt, olyan lelki heyzelbe kerül, 
hogy Isten megbocsáthat neki. Isten kezdettől fogva 
készen volt arra, hogy e feltétel mellett megbocsásson 
neki. Így hát, ha a bűnös bűnbánatot tart, az ő maga
tartása változott meg és nem Istené. A bűnös bűnbá
nata teszi lehetővé Istennek, hogy megbocsássan neki. 
Épígy ha Isten gyermekei bensőségesen, teljes szívből 
imádkoznak, olyan állapotban vannak, ami lehetővé 
teszi Istennek, hogy meghallgassa őket.

Az imádság az ébredésnek éppoly fontos része, nyűt 
az igazság hirdetése. Sökan buzgón hirdették már az 
evangéliumot, hogy az embereket Istenhez térítsék, de 
ha kevés súlyt helyeztek az imádságra, hiába osztottak 
traktátusokat és beszélgettek egyesekkel. Aztán csodál
koztak, hogy kevés az eredmény. Valószínűleg kiderül 
majd az ítélet napján, hogy az imádság lelke hiányzott, 
ami az igét az emberek szívébe vitte volna.

Mi a győzelmes imádság1
Az, amelynek sikerül Isten karját megmozdítani és 

célját elérni. Néhány dolgot említek, ami'feltétlenül 
szükséges az ilyen imához:

1. Határozott célért kell imádkozni. Vannak emberek, 
akik mindig imádkoznak csendes kamrájukban reggel, 
délben és este, de nem meghatározott dolgokért, hanem 
ami eszükbe jut, úgyhogy amikor felállnak, alig tud
nák talán elmondani, hogy miért imádkoztak. Ha az 
ember Isten elé megy, határozott imatárgyat kell oda
vinnie. A biblia meghallgatott imádságai mind meg
határozott dolgokra vonatkoztak.

2. Az imádságnak Isten kijelentett akaratával egybe
hangzónak kell lennie. Istenkísértés olyan dolgokért 
imádkozni, amik Isten kijelentett akaratával ellentét
ben vannak. Isten háromféle módon jelentette ki az 
akaratát az embereknek és ezáltal támaszpontokat adott 
az imádkozáshoz:

a) Kifejezett, a bibliában lefektetett ígéretekkel 
> agy jövendölésekkel olyan dolgokra vonatkozóan, ami
ket ő meg akar tenni vagy adni; akár bizonyos dolgok
ra vonatkoznak ezek, akár általános természetűek, mint 
pl. ez az ige: „Akármit kértek, higgyétek, hogy meg
nyeritek és meglesz nektek!“

b) Néha gondviselésszerű irányítás által adja Isten 
tudtul az ö akaratát. Ha ilyen úton láttatja meg, hogy 
ez vagy az az esemény be fog következni, az épolyan 
kijelentés, mintha az igében lenne megírva.

c) Ha Isten gyermekei nem tudják, hogyan imád
kozhatnak Isten kedve szerint, a Szent Lélek útba
igazítja őket: „A Lélek esedezik értünk kimondhatat
lan fohászkodásokkal. Aki a sziveket vizsgálja, tudja 
mi a Lélek gondolata“ (Róm. 8:26—27). Ha tehát sem 
az igében, sem isteni gondviselésszerü irányítás által 
nem adja tudtul akaratát, akkor annál inkább kell arra 
törekednünk: „Teljesedjetek b9 Szentlélekkel!“ (Ef. 5: 
18), mert. így a Szent Lélek fogja gondolatainkat arra 
irányítani, amit Isten megadni szándékozik.

3. Hogy győzelmesen imádkozhassunk, Isten akara
tában való megnyugvással kell imádkoznunk, de ezt a 
megnyugvást ne tévesszétek össze a közömbösséggel. 
Amikor egy ember, aki nem lelkesedett különösebben 
isteni dolgokért és az imádság lelkét sem nyerte meg,

egy ébredési területen a testvéreket, megdönthetetlen 
hitbizonyossággal hallotta imádkozni, megbotránkozott 
a hitük merészségén s azt mondta, hogy megadással kel
lene imádkoznick. összetévesztette a megadást a kö
zömbösséggel. Épily kevésbbé szabad a megadást azzal 
az általános bizalommal összetéveszteni, hogy Isten majd 
úgyis mindenben helyesen fog eljárni. Megadás alatt 
Isten akaratával való megegyezést értek. De ami csak 
valószínű vagy lehetséges, de nem kijelentett akarata 
Istennek, ott még nem kell megadás, ott imádság kell 
a bizonyosságig. Dávid imában küzdött a gyermeke 
megmentéséért, sőt annyira szívére vett© a dolgot, hogy 
alig merték tudtára adni a gyermek halálát- Amíg a 
gyermek élt, nem tudta a király, hogy mi az Isten aka
rata, addig bőjtölt, könyörgött és így gondolkozott: 
„Ki tudja, hátha kegyelmes lesz Isten és megtartja a 
gyermeket!“, mert hátha az ő könyörgésén múlik, hogy 
életben marad-e a gyermek. De amint a gyermek meg
halt, megértette, hogy ez az Isten akarata és meghajolt 
előtte, megnyugodott, megint evett és ivott. Dávid he
lyesen viselkedett. Amíg nem tudta Isten akaratát, ki
tartóan könyörgött, mert hátha imádságától függ a 
fiú életbenmaradása. Feladni az imádkozást, míg Isten 
akaratát meg nem tudtam, istenkísértés. Hátha a te 
imádságodtól függ ennek vagy annak az eseménynek 
a bekövetkezése!

4. Komolyan vágyódnunk kell arra az áldásra, ami
ért imádkozunk. Ha Jézus kért valamit, olyan benső- 
seggel vágyódott arra, hogy az halálos küzdelemhez 
volt hasonló. Ha erős vágyat érzünk valami után, ami 
sem Isten akaratával, sem gondviselésével nem ellen
kezik, akkor remélnünk szabad, hogy az teljesül, még
pedig a következő okokból:

a) Isten nagy jósága alapján. Ha kívánatos a kérés 
teljesítése és Isten részéről áldás és ajándék lenne, ha 
megadja, akkor az Ö nagy jósága alapján szabad re
mélnünk, hogy teljesíti. -

b) Ha nagyon vágyunk valami jóra, feltételezhet
jük, hogy Isten Szent Lelke ébresztette s táplálja ben
nünk ezt a vágyat, és azt Isten meg is akarja adni. 
Nem bűn a legerősebb vágy és legtolakodóbb könyör
gés. A keresztyén bizonyos körülmények között szinte 
ostromolhatja az eget. Milyen teljes bensőséggel és erő
vel imádkozott. Jákob, mikor ezt mondta: Nem bocsát- 
lak el, míg meg nem áldasz enegm. Vájjon bántotta-e 
Istent ez a merészség és erőszakosság? Ellenkezőleg! 
Teljesítette a kérését. Mózes is így tett, mikor Isten 
el akarta törölni a népet. Nem ment e l/  nem hagyta, 
hogy tegyen Isten úgy, ahogy akar, hanem az egyip
tomiakra hivatkozott: mit szólnának akkor azok?
Olyan volt ez, mintha Isten felemelt karja elé esnék, 
hogy elfordítsa a csapást a népétől. Vájjon elutasítót 
ta-e őt Isten? Azt mondta-e neki, hogy semmi köze 
hozzá? Sőt, úgy látszott, hogy Isten nem tud ellentálni 
Mózes tiszta szívből jövő állhatatos kérésének. Ma is 
vannak ilyen imádságok. Isten gyermekei néha olyan 
szent merészségre jutnak az imában, hogy később ma
guk is csodálkoznak ezen. Az ilyen imák mégis győ
zelmesek és meghallgatást nyertek.

5. Az imádságnak helyes vndltóokokból kell származ
nia. Nem szabad önzőnek lennie. A helyes imádság 
alapja Isten dicsősége. Sok imádság puszta önzés. Asz- 
szonyok imádkoztak férjeikért így gondolkozva: „Sok
kal jobb lenne nekem, is, ha férjem is járna a közös
ségbe“ — vagy hasonlóan. Hogy Istent gyalázza a fér
jük bűne s hogy megtérésük Isten dicsőségére szolgálna, 
az mellékes. így  vannak a szülők is sokszor. Nem tud
ják elviselni, hogy gyermekeik elvesszenek és komo
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lyan imádkoztak értük. De nem arra ogndolnak, meny
nyire meggyalázzák a gyermekek bűnei Istent, csak az 
a gondolat borzasztó nekik, hogy gyermekeik el fognák 
veszni és a pokolba juthatnak. Sok ilyen imádság csak 
szülői szerétéiből fakad, attól félek, s ez az oka, amiért 
nem talál meghallgattatást. A pogányok megtéréséért 
való ima sokszor csak emberi részvétből fakád, s az 
imádkozó nem Isten oldalán áll, nem az Ő dicsőségét 
tartja szem előtt. Amíg Isten népe nem tanul meg ilyen 
indítóokokból imádkozni, nem megy sokra imádságával.

6. Győzelmesen imádkozni csak Isten Lelke által 
lehet még akkor is, ha Isten kijelentett akarata á ké
rés megadása, mert csak a Szent Lélek adhatja a hitet, 
ami a győzelmes imádsághoz nélkülözhetetlen.

7. Csak állhatatos imádság éri el a célját. Vissza
esett keresztyének; akik elvesztették az imádság lelkét, 
nehezen tanulják meg, hogy állhatatosan imádkozzanak. 
A szívük állapota nem olyan, gondolataikat nem tudják 
úgy összpontosítani, hogy addig kitartsanak, míg meg- 
hallgattátnak. A legtöbb keresztyén csak többszöri pró
bálkozás után jut győzelmes imádságra. Lassan-lassan 
olyan vágy tárnád bennük az áldás után, hogy még 
munkájuk végzése közben is ezért fohászkodnak meg
állás nélkül, épúgy, mint az az anya, akinek a gyer
meke beteg, és munkaközben is iigy érzi, megreped a 
szíve érte. Még éjtszaka is felijed álmából, mert azt 
álmodta, hogy meghalt — szóval minden lelki ereje a 
beteg gyermekre van összpontosítva. Ha keresztyének 
ilyen állapotban vannak, akkor győzelmesen fognak 
imádkozni. Ne beszéljétek be magatoknak, hogy enélkiü 
a bensőséges vágy nélkül is győzelemre juttok. Bizto
sinak benneteket: amíg az imádság nem lett valóságos 
küzdelemmé, nehezen jut győzelemre.

Bizonyára elismeritek, hogy akiket Isten Lelke be
töltött, több szeretetet és könyörületet éreznek ember
társaik iránt, mint ázok, akik csak részvétet éreznek 
irántuk. Mi feltűnő van tehát abban, ha emberek, akik
ben Krisztus Lelke van, hasonló szeretetet éreznek a 
lelkek iránt, mint Öl Krisztus szeretető pedig olyan 
nágy volt, hogy kész volt Isten haragjának poharát 
fenékig kiinni és nemcsak életét adta oda bűnáldozatul 
a bűnösökért, hanem mint főpap, erős kiáltásokkal és 
könnyek között küzdött értük (Zsid. 5:7). Amennyire 
meg tudom ítélni, azoknak a gondolkozása, akik így 
aggódnak és kiizedenek mások lelkiiüdvéért, Pál apos
toléhoz hasonlít, aki ezt tudta mondani: „nagy az ón 
szomorúságom és szüntelen váló az én szívemnek fáj
dalma, mert kívánnám, hogy én magam átok legyek, 
elszakítva Krisztustól, az én atyámfiáiért“ (Róm. 9: 
2—3). Hasonlít á zsoltáríróéhoz, aki így szólt: „sze
meimből víznek folyása ered azok miatt, akik nem tart
ják meg a te törvényedet!“, és Jeremiáshoz, aki így 
kiáltott: „Oh én belsőm, oh én belsőm!“ (Jer. 4:19). 
Olvassuk, hogy Mardokeus megszággatta ruháit, zsákba 
és hamuba öltözött, kiment az utcára és hangosan, ke
servesen sírt, mert féltette a népét (Eszter 4: 1). Miért 
kell hát ma bolondnak tartani azokat, akik szabad fo
lyást engednek fájdalmuknak, mikor látják az embere
ket az örök kárhozat felé rohanni. /

8. Ha valamit el. akartok érni, sokat kell imádkoz
notok. Jakab apostolról ,beszélik, hogy halála után 
olyan kérges, dagadt volt a térde, mint a tevéé. Ez a 
titka annak, hogy az ige első hirdetői annyit tudtak el
végezni! Dagadt volt á térdük!

9- Hogy imáitok meghallgattassanak, Jézus nevé
ben kell kérnetek. Nem hivatkozhattok semmi érdemre 
magátokból, de jöhettek annak nevében, Akit soha nem 
utasítanak el. Ha a bankban egy Rotschild által aláírt 
váltót mutattok be, épúgy megkapjátok a pénzeteket, 
mint maga Rotschild. Az Űr Jézus megengedi, hogy a 
nevét használjátok és ha az ő nevében imádkoztok, 
épúgy meghallgattattok, mint ő magá.

10. Hittel imádkozzatok. Várjátok, hogy megkapjá
tok, amit kértek! Ha Isten igéje ígért meg valamit és 
ti kéritek ugyán, de nem várjátok, hogy megkapjátok, 
akkor Istent teszitek hazuggá. És ha isteni intézkedé
sek arra mutatnak, hogy Isten akarata azt megadni, 
teljes bizalommal imádkozzatok azért az áldásért.

Ezt a 1 bensőséges imát bizonyára azért kívánja 
Isten, hogy általa Krisztus és a gyülekezete szorosán 
összekapcsolódjék, Krisztus szerelme átömöljék szívünk
be. Ébredések idején látni, hogy az imádság leikével 
megtelt emberek úgy szeretik az újonnan megtérteket, 
mint saját gyermekeiteket. De higgyétek el, hogy ha va
laki imában küzdött egy lélékért, olyan drága is az 
neki, mint az anyának a gyermek, akit fájdalommal 
szült.

Knox Jánosnak olyan imaereje volt, hogy Skócia 
királynője, Mária, azt mondta: Jobban félek az imáitól, 
mint Európa minden hadseregétől. Bebizonyosodott, 
hogy igaza volt. Mert Knox sokszor olyan bensőséggel 
imádkozott hazája felszabadulásáért, hogy elfelejtett 
aludni. Egy éjtszaka, amikor barátaival imádkozott, 
hirtelen megértette, hogy megvan a megoldás. Bár nel 
tudta, hogyan, érezte, hogy Isten meghallgatta. Az első 
hír, amit másnap reggel hallottak, ez volt: a királynő 
meghalt.

Sok imádság azért nem lesz soha győzelmessé, mert 
a keresztyének nem engednek a vágynak, amit a Szent 
Lélek teremtett bennük, háhem abbahagyják az imát, 
figyelmüket másra fordítják és elfojtják a Lelket.

Tgehirdetőnek és gyülekezetnek egyaránt addig kel
lene imádkoznia, míg győzelemre nem jutnak. Gondol
jatok az igére: „ . . .  kérni hagyom magamat. . . “ (Ezek. 
36:37.) « - ü' H ^
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KÖZBENJÁRÓ IMÁDSÁG

I. Á világkormányzó Isten
(I. Mózes 18: 16—21.)

Ábrahám  közbenjáró im ádságának törté
nete nagyon sok botránkozást okozott már. 
Vannak, akik csak lemosolyogják, de vannak, 
akik komolyan megbotránkoznak ra jta . A bot- 
ránkozók között nemcsak hitetlenek, hanem h í
vok is akadnak. M indkét csoport azon háboro
dik fel, hogy ez a történet emberré teszi Istent.

Tény, hogy ez a történet egészen embernek? 
m utatja  Istent. Isten lejön a földre. M egláto
gatja  a barátjá t. Vendégeskedik. Elm ondja te r
veit. Alkudni lehet Vele. Ügy viselkedik, m int 
a pogány világ istenei és nem úgy, m int a ke
resztyén világ világkormányzó Istene. Az egyik 
ember a történet naívságán m ulat, vagy az 
emberi „babonaságon“ bosszankodik, a másik 
azonban hívő szívével félti ettől a történettől az 
Isten tekintélyét. Azt gondolja, hogy Istennek 
ez az elemberiesítése m egrabolja a világkor
mányzó Isten dicsőségét. ^

Nem ez az egyetlen eset, amikor Á brahám 
hoz ilyen közel jön az Ür. L Mózes 15-ben szö
vetséget köt Ábrahám m al és megparancsolja, 
hogy mutasson be néki áldozatot. Ábrahám  el
készíti az áldozati húst, azután „ragadozód ma
darak szállanak a húsdarabokra, de Ábrahám  
elűzi vala azokat. És lön naplementekor, m ély  
álom lepi meg Ábrahámot és ime rémülés és 
nagy sötétség szállá őreá . . .  és amikor a nap 
le méné, és setétség lön, imé egy f  üstölgő ke
mence és tüzes fáklya, m ely általmegyen a hús- 
darabok között. E  napon kötött az Úr szövetsé
get Á lruhám m al.“

Állítsuk egymás mellé ezt a két megjelené
sét az Úrnak. A szövetségkötéskor úgy jelenik 
meg, m int füstölgő kemence és tüzes fáklya. 
Még álmában is rém ület szállja meg tőle Á bra
hámot. Közbenjáró imádsága alkalm ával egy 
ember képében jelenik meg, aki elbeszélget 
vele. H a megkérdeznénk Ábrahámot, hogy m i
kor volt előtte nagyobb, dicsőségesebb Isten: 
akkor-e, amikor füstölgő kemence és tüzes fák
lya képében vonult el előtte, vagy pedig akkor, 
m ikor kint a mezőn a Sodorna felé vezető úton 
elbeszélgetett vele, — minden bizonnyal azt 
mondaná, hogy nem volt Isten dicsőségesebb és 
fenségesebb akkor, amikor olyan rémületes for
m ában m utatta meg magát, m int akkor, am i
kor a mező ösvényén beszélgetett v e le ... ,  csak 
másképpen m utatta  meg magát. Valahogy így 
szólna: Az első megjelenése u tán úgy éreztem, 
lo kell borulnom ' előtte, imádnom kell és ezt 
mondanom: Szolgád vagyok, Uram! A máso
dik találkozás u tán azt éreztem, hogy le kell 
borulnom előtte, imádnom kell és ezt monda
nom: Szeretlek téged, Uram! Mindkét esetben, 
Uram, dicső Uram, világ felett rendelkező Isten 
volt ő  előttem.

H a meggondoljuk, hogy a szolgálatban 
nincs m indig szeretet, de a szeretetben mindig 
van szolgálat, akkor azt kell mondanom, hogy 
nem csak hogy semmit sem veszített dicsőségé
ből a világkormányzó Isten azzal, hogy b a rá t
jává  tette Ábrahámot, hanem  épp megnöveke
dett előtte. A távollévő Isten közelvalóvá lett. 
A trónuson lévő uralkodó, kinek eddig csak pa
rancsoló szavát hallotta, most közel jö tt hozzá 
és m egm utatta a szívét. K im ondhatatlanul 
megszerette őt. Sodorna városának sorsdöntő 
napjaiban úgy látta, hogy a világ sorsát intéző 
dicsőségesen uralkodó Isten kim ondhatatlanul 
szeretetreméltó.

Mivel hódítja meg a világkormányzó Isten 
az ember szívét? B eavatja  titkaiba. I. Mózes 
18: 17-ben így beszél m agában az Ür: „EUitkol- 
jam-e én Ábrahámtól, am it tenni akarok?“ Nem 
titkolja el. Megmondja, m it akar cselekedni. 
Amennyire igaz az, am it Pál ír  az Isten világ
kormányzásáról, am ikor álmélkodással á llap ít
ja  meg, hogy kikutathatatlanok az ő ítéletei és 
kinyomozhatatlanok az ő ú tai és senki sem ad
hat néki tanácsot (Róma 11: 33—34), hanem el
határozásait m agának ta r t ja  fenn, teljesen szu
verén módon egyedül hozza... ,  anny ira  igaz az 
is, hogy a hívő ember előtt m egfejti önmagát. 
Bizalmasai előtt felfedi a jövendő fátyolát.

Sokan ezt úgy m agyarázzák, hogy Isten 
embereitől, a prófétáktól, meg lehet kérdezni a 
jövendőt. Csalódik, aki azt hiszi, hogy Isten em
berei jósok. Mikor Isten terveibe beavatja az 
embert, akkor az rendszerint abban jelentke
zik, hogy közbenjáró im ádságra ind ítja  őt. Ez 
történik itt is. Á brahám nak elmond valam it 
tervéből Isten és ez Á brahám nál imádsággá 
válik.

Sokan tapasztaltuk m ár ezt. Nem voltál 
még úgy soha, hogy csendesórád n latt, avagy 
talán  legszorgosabb m unkád közben eszedbe 
ju to tt egy név, vagy egy ügy és nem tudtál 
szabadulni tőle, mindig rá  kellett gondolnod? 
Nem tudtad m egm agyarázni m agadnak, hogy 
m iért kell rágondolnod, de szüntelenül eszedben 
volt. Isten népe tudja, hogy így kezdődik az, 
mikor Isten valakiről, vagy valam iről beszél
getni akar velünk. Azzal az emberrel, vagy az
zal az üggyel, am it eszedbejuttatott, valam i tö r
ténni fog. Hogy mi az, ami történni fog, azt 
nem m ondja mindig meg. Ábrahám nak sem 
m ondja itt meg, hogy tüzes esőt fog bocsátani 
Sodomára és Gomorára, csak annyi lesz világos 
Ábrahám  előtt, hogy ezzel a két várossal valami 
nagy dolog fog történni. Bizonyos, hogy voltál 
m ár így. Nékem sok tapasztalatom  van arról, 
hogy csendesórámban, vagy munkám  közben 
Isten egyszerre csak rám nehezíti egy embernek,
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vagy egy ügynek a kérdését és kényszerít arra, 
hogy imádkozzam értük. Lehet, hogy azok, 
akikért imádkoznom kell, nem tudnak semmit 
sem arról, hogy őket valam i veszedelem fenye
getné, de nékem tudnom kell. Isten beleavatott 
engem ebbe a titokba és abból im ádságnak kell 
lennie szívemben. Valahányszor így ráneheze
dik egy-egy ember ügye a szívünkre s mi enge
delmeskedve Istennek, imádkozunk érette, — 
ha utána járnánk, minden bizonnyal m eglát
nánk, hogy m iért kellett éppen akkor könyörög
nünk érette.

Isten az imádkozó embert nemcsak bizal
mas barátjává, hanem m unkatársává is teszi.

Ami Sodomával történni fog, az nemcsupán 
terv, nemcsak Isten gondolatában van m ár meg, 
hanem m egindult m ár a megvalósulás útján. 
Isten angyalai elindultak, hogy megnézzék So
dom át, vájjon teljességgel a hozzá felhatott k i
áltás szerint cselekednek-é. És itt  lá tjuk  Isten 
világkormányzó m unkájának egy új vonását. 
Isten nemcsak beavatja a bará tjává  te tt embert 
az ő terveibe, hanem ebben a m unkában helyet 
is ad az imádkozó embernek. Beülteti az em
bert egy olyan tanácsba, melyben Sodorna sor
sát intézik. Abban a tanácsban az ember, Á bra
hám, nem úgy ül ott, m int aki csak hallgatóla
gos résztvevő. Az imádkozó embernek beleszó
lást enged Isten az ő  világkormányzó m un
kájába.

Tudjuk, hogy mikor egy uralkodó halála 
u tán  kiskorú trónörökös lesz az uralkodó, kor
mányzótanácsot rendelnek melléje. így  együt
tesen kormányozzák az országot. Nem tudom, 
hogy érzed-e, milyen nagy dologról van itt  szó. 
Arról van szó, hogy Isten az ő  kormányzó m un
kájában ilyen régens tanácstaggá teszi az em
bert. Hogy mi történik m ajd Sodomával, abban 
nemcsak Isten döntése és m unkája van benne, 
hanem Ábrahám  im ádsága is. Az imádkozó em
bert Isten nagyhatalom m á emeli. Nemcsak t it
kaiba beavatott barát, hanem  az ő  világkor
mányzó m unkatársa is.

Tudom, sok botránkoztató van ebben a gon
dolatban. Hitetlennek mindig, de hívőnek is 
sokszor. Azok, akik azt gondolják, hogy term é
szettudományi alapon folynak a világon az ese
mények, kinevetik azt az állítást, hogy az im ád
ságnak van hatalm a történések befolyásolására. 
A hívő ember is sokszor beszél azonban íg y : 
Ezen a világon minden Isten akara ta  szerint 
történik. Isten akara tá t semmiféle emberi aka
ra tta l megváltoztam nem  lehet. Ő végrehajtja 
rólunk elgondolt tervét, akár tetszik az nékünk, 
akár nem. Ezért is kell így imádkoznunk: Le
gyen meg a te akaratod. Az egyik a természeti 
törvényt, a másik Isten ak ara tá t lá tja  olyan 
felettünk álló, hatalm i körünkön kívül eső, 
m egváltozhatatlan szuverén tényezőnek, mely
nek világot és eseményeket formáló ténykedé
sébe nekünk alázattal csak bele lehet és kell 
nyugodnunk. Ezért vannak olyan sokan olya
nok, akik szerint az imádkozásnak nincs semmi 
különösebb értelme, legfeljebb az a visszaható 
áldása, hogy önmagát nyug tatja  meg vele az

imádkozó ember. Pedig ez a történet azt iga
zolja és ezt igazolja sokezer tapasztalat is, hogy 
a felséges Isten engem, a nyomorult, oktalan, 
rövidlátó és igen sokszor ostobát gondoló em
bert odaállít m aga elé és k irály i trón ja  mellett 
szavam van abban, hogy mi történik ezen a v i
lágon. Csodálatos dolog ez! Isten az imádkozó 
embert az ő  világkormáhyzó m unkájában m un
katársává teszi.

Ábrahám, az imádkozó ember, nagyon jól 
tudja, hogy Isten, aki előtt áll, bíró. Mikor el
indul Sodorna felé, akkor bírói m unkára készül, 
íté ln i megy Sodomába. Nagy dolog ez a közben
járó  könyörgés szempontjából is. Addig, amíg 
egy ügy ítéletre meg nem érik, sok minden tö r
ténhetik , addig lehet változtatni az események ] 
alakulásán, de amikor egyszer eljön Isten ítél
ni, akkor m ár minden késő. Csak addig lehet 
megtérni, amíg Isten el nem jön ítélni. I tt  van 
a kegyelem határa. Az ítélet előtt a kegyelem 
ideje van, az ítélettel jön a jog és az igazság 
ideje. Mikor Isten ítélni jön, akkor m ár többé 
hiába minden könyörgés és ígéret, akkor m ár 
Isten szentsége és igazsága érvényesül. Ezt Áb
rahám  nagyon jól tudja. Éppen ezért nyúl 
olyan alázatosan ehhez a kérdéshez. De mégis 
szót emel. A földi bíró előtt is van joga egy  em
bernek szót emelni az ítéletre megérett bűnös 
érdekében. Ez az egy ember a védő. Isten is 
megengedi, hogy mikor ítélni akar, az ő  szent
ségével és igazságával szemben m erjen odaál- 
lani a bűnös ember p á rtjá ra  egy valaki: az 
imádkozó ember.

Ha csodálkozva látod, hogy a szent Isten 
bizalmas barátjává, sőt még m unkatársává is 
teszi az imádkozó embert, akkor rendülj meg 
most annak látásán, hogy az ítélő Isten, a szent 
és igaz Isten, aki egy ügyet úgy látszik, hogy 
m ár befejezett, megengedi, hogy én, a  nyomo
ru lt bűnös ember odaálljak eléje és imádságom
mal és remegő ajkam m al védelmezője legyek 
az én bűnös em bertársam nak.

Vájjon m iért tesz így az Isten? Azért, mert 
0  semmit sem csinál nehezebben, m int az íté
letet. Azt olvassuk I. Mózes 18: 20—21-ben, hogy 
mikor Sodorna kiáltása megsokasodott és bűnök 
felettébb megnehezedett, akkor Isten ezt mon
dotta: „Alámegyek azért és meglátom, vájjon  
teljességgel a hozzám felhatott kiáltás 'pzerint 
cselekedtek-é, vagy nem i tudni a k a r o m —
Ez nem azt jelenti, m intha Isten rövidlátó lenne 
és a mennyből nem látná, hogy mi történik So- 
domában. Ez nem más, mint emberi kifejezése 
annak, hogy hogyan húzódozik Isten attól, hogy 
rácsapjon Sodomára. H a Ö csak szentségére 
hallgatna, akkor m ár régen elsöpörte volna So
dornál a föld színéről, de Ő erre nagyon nehe
zen szánja rá  magát. Mikor végre elindul, ezért 
mondja el Ábrahámnak, hogy m it akar csele
kedni. Ezért engedi, hogy Ábrahám  könyörög- j 
jön. H agyja m agát kérni. Nem akarja  a bűnös j 
halálát* hanem azt akarja, hogy m egtérjen és |  
éljen. Éppen azért, m ert olyan nehezen pusztítja J. 
el az embert, azért teszi barátjává az imádkozó 1 
embert; azért ülteti maga mellé világkormányzó I



Székébe és ezért engedi, hogy legyen védője bű
nös embertársának.

Milyen csodálatos az a világkormányzó Is 
ten, aki ebben a történetben előttünk áll! Le
het-e csodálkozni azon, hogy Ábrahám  nagyon

szerette? Pedig ő még nem látta, am it mi lá
tunk: a keresztet, melyen Isten F iá t is hajlandó 
halálba adni azért, hogy életben maradhasson 
a bűnös ember. Csodálatos Isten! Hogyne le-

B E S Z Á M O L Ó
DEBRECENI

EGYETEMI CSENDESNAPOK.
A debreceni Tudományegyetem és 

a pallagi Agráregyetem összes pro
testáns hallgatóinak április 23-24-25-én 
csendesnapjuk volt. A csendesnapokon 
Dévényi József ref. lelkipásztor, Un- 
gár Aladár, dr. Szabó Mihály tábla
bíró, dr. Ludmány Gyula ügyész, 
Gellért Margit C. E. leánytitkár szol
gáltak és Győry János evangélikus 
lelkész testvérünk evangélizált. A 
csendesnapokat komoly karközi ima
közösség készítette elő, és Isten cso
dálatos áldászáporát zúdította ránk. 
Nem volt itt semmiféle nagyképű em
beri bölcselkedés: az egyszerű evan
gélium hangzott a megfeszített, de 
feltámadott Jézus Krisztusról nagyon 
egyszerű nyelven, s a csendesnapok 
alatt újra megtapasztaltuk: Istennek 
hatalma ma is a Krisztus evangé
liuma minden hívőnek idvességére. 
Nincs külön evangélium tudósok és 
tudatlanok számára: „Tetszett az Is
tennek, hogy az igehirdetés bolond
sága által tartsa meg a h í v ő k e t — 
A záró evangélizáció után 35—40 fiú 
és leány tett bizonyságot a Jézus 
Krisztusban megnyert bűnbocsánat
ról és békességről: a záróösszejöve
telre több mint százan jöttek el há
lát adni az Úrnak a kapott áldáso
kért. A csendesnapok résztvevőinek 
száma állandóan felül volt a 200-on. 
(Kctharmadrészben fiúk!) — A csen
desnapok után egyhetes hálaadó ima
óra volt reggelenként 7—8-ig az egye
temen, melyre szintén 40—50-en jár
tak. Az utómunka lelkibeszélgetések
ben, szerdán reggelenkénti biblia- 
tanulmányozó- és imaórákon, vala
mint a 2 és féléve folyó karközi 
evangélizációkon folyik. Kérjük evan
gélikus testvéreink buzgó imádságát 
a debreceni egyetemi ébredésért.

MBZÖHEGYESEN
május 16—23-ig volt evangélizáció 
Balikó Zoltán szolgálatával. A meg
lehetősen szétesett gyülekezetben az 
egyhetes igehirdtés nagy mértékben 
ihunkálhatta élő gyülekezeti közösség 
születését.

GYULÁN
május 16—23-ig volt evangélizáció 
Csepregi Béla és Weber Julianna tv. 
szolgálatával. A 700 lelkes városi 
gyülekezetben a 150-es kezdőlétszám 
300-ig emelkedett. Szép számmal vol
tak másvallásúak is, főként refor

é l ő  víz

mátusok. Békéscsabáról is rendszere
sen átjárt egy kis lelkes csapat. Az 
utóöszejövetelek is látogatottak és 
ígéretesek voltak.

RÁKOSPALOTA—MA VTELEP.
A nagykiterjedósű egyházközség 

mávtelepi részén csak nemrégen in
dult meg a rendszeres felkutató és 
külön, a körzet területén folyó gyü
lekezeti munka. Református testvé
reink templomában gyülekeznek össze 
és itt rendezték meg a május 17—23. 
közötti evangélizációt is. Ez a körzet 
kb. 700 lelket számlál. Az evagélizá- 
ció alatt is állandóan hívogattunk a 
gyülekezet diakonissza munkásával. 
Az evangélizáción 100—140 körül moz
gott a létszám. Minden evangélizáló 
előadás után evangéliumi kar- és szó
lóének hangzott el. A reggeli áhítato
kon és előkészítő imaösszejövetelen 
kívül minden este utóösszejövetelt is

IRATTERJESZTÉS
Három könyv az egyházról, Lőhe 

Vilmostól, fordította utolsó munkája
ként Raffay Sándor püspök. 96 lap. 
Ára 10.— Ft. Fébé-kiadás.

Az első rész az egyházról, a máso
dik az egyházakról, a harmadik pe
dig a lutheri egyházról szól. Az első 
részben ragyogó előadásban hallunk 
arról, hogy az ember közösségre és 
egyházba született. A minden időben 
(,egy“ egyház a népek gyülekező he
lye, központban az apostoli igével, 
amely világosan és tisztán mindig 
jelen is volt, háttérbe szorítva a ha
gyományt. Ebbe az egyházba minden 
nép meghívott, a maga látható és lát
hatatlan mivoltában nyújtva minde
neknek az evangéliumot. A második 
nagy részben a rész egyházakra oszló 
egyház való helyzetét vizsgálva, a 
hitvallásokat írásszerűségük szem
pontjából vizsgálja s a lutheri hit
vallásnak írásszerűségét megállapít
va, bőséges egyháztörténeti háttérből 
kitér a részegyházak ősiségére, illet
ve idői tartamára, hangsúlyozva a 
lutheri egyháznak ősi mivoltát a kez
dettől fogva. A részegyházak között 
az igazságtartalmat nem a tömeg és 
nem az elterjedés foka szabja meg. 
Végül a harmadik részben a lutheri 
reformáció egyházi jellegét, befejezett 
és befejezetlen voltát tárgyalva, rá
tér arra, hogy a lutheri egyház a fe
lekezetek egységesítője s egyúttal a 
pogányok áldása feladatot is kapta 
Urától. Az utolsó fejezetekben egy-

tartottunk, ötven körüli létszámmal. 
Két ízben átjöttek csepeli testvéreink 
is. Több mint harmincán kérték bű
neikre Jézus bűnbocsátó feloldozásá
nak hirdetését. Több szívet indított 
magánbeszélgetésre Istennek Lelke. 
Úrvacsorát 39-en vettek. Sok hálás és 
magasztalással teli szív volt együtt a 
morzsaszedésen.

ÉRDEN
június 6—13-ig volt evangélizáció 
Csepregi Béla szolgálatával. A nagy
kiterjedésű telepen, szétszórtan mint
egy 400 evangélikus él. Templomuk 
sincs. A református templomban tar
tott evangélizációra 100—150-en jöttek 
össze, örömmel tanulták az evangéli
záció énekeit. Utóösszejövetelre 35— 
40-en maradtak vissza, úrvacsorát 
88-an vettek. Biblia- és imaórájuk 
csütörtökön délután van. Isten áldá
sa legyen az ö igéjén.

házunk igehirdetését, a kátét, a lelki
pásztori munkát, a liturgiát teszi 
vizsgálata tárgyává. A lutheri egy
ház reménységéről szóló szép sorok
kal zárul az igen gazdag tartalmú 
könyvecske.

Dr. Molnár Rudolf: Sötétségből vi
lágosságra. Fébé kiadás, 40 lap. Ára 
1.70 Ft. A szerző a finn testvérnép 
bizonyságtételeiből állított össze egy 
kis sorozatot, amelynek mindegyik 
tagját áldással használta bibliaórai 
közösség közvetlenebbé tételére. Kü
lönösen jó a gyülekezeti tag és lelké
sze című szakasz.

AZ ISZÁKOSOKAT MENTŐ 
MISSZIÓ

minden szerdán este fél 7 órakor Bu
dapesten, a fasori református temp
lom ú. n. toronyalatti szobájában bib
liaórát tart e szevedély rabságában 
lévők és hozzátartozóik részére. Egy
úttal szívesen lát mindenkit, aki e 
munka iránt felelősséget érez. A szer
dai napokon csak átmenetileg is Bu
dapesten tartózkodó vidéki testvére
inket is szeretettel hívja és várja ez 
órákra.

Az iszákosokat mentő misszió szep
tember 10—12 között Foton konferen
ciát rendez a misszió munkája iránt 
érdeklődők részére. Ezúton is felhív
ja a hittestvérek figyelmét a konfe
renciára s kéri az érdeklődőket, hogy 
az ügy fontosságára való tekintettel, 
minden akadályt félretéve készülje
nek ^konferencián való részvételre. 
Addig is ki-ki hordozza imádságai
ban a konferencia előkészületeit.
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É L Ő  V I Z
AI EVANGÉLIKUS EVANGÉLIZACIÓ LAPJA.

Megjelenik egyelőre kéthetenként.
Kiadja:

a M agyarországi Evangélikus Egyházegyetem  
Felelős szerkesztő és kiadó: Csepregi Béla. 

E l ő f i z e t é s i  ár: egy évre 18.—, félévre 9.— 
negyedévre 4M  Ft. Egyes szám ára 80 fillér.

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
BUDAPEST, V., POZSONYI-ÜT 14. IY. 19. 

Telefon: 122—520.

Postatakarékpénztári csekkszámla: 
„ÉLŐ VÍZ“ Budapest 53.064. 

Sylvester Et., Budapest, XIV., Hermina-út 5L 
Felelős vezető: Sehlitt H.

7JEGKEZDŐDTEK
a gyenesdiási csendeshetek. Rész
letes Programm a múlt számunk
ban. A programmról és részvételi 
feltételekről különlenyomatot is 
készítettünk és hivogatásra min
denkinek készséggel küld a kiadó- 
hivatal.

MÉG LEHET JELENTKEZNI
az ifjak csendeshetére (július 6— 
11.) és a férfiak csendeshetére (jú
lius 13—18).

FÉLÁRU UTAZÁSI KEDVEZMÉNYT 
kaphatnak a távolabbról érkezők 
(150 km-en felül), a közelebbről 
jövők pedig a balatoni kedvez
ménnyel élhetnek (20%). Mindenki 
a kiindulási állomásról teljesárú 
menetjegyet váltson és a konferen 
cián kézhezkapot igazolvánnyal a 
régi jegyének a felmutatása mel
lett, díjmentesen, illetőleg kedvez
ményesen utazhatik vissza. Az 
odautazási menetjegyeket gondo
san meg kell őrizni és a végállo
máson nem kell leadni.

FÓTI KONFERENCIÁK.
Az Élő Víz olvasói előtt nem isme

retlen a fóti belmissziói otthon szol
gálata. Már az első nyáron, 1947-ben, 
17 konferencián 1300 résztvevő volt. 
Amint a konferenciai naptárunk mu
tatja, ezóvben is sok áldott alkalom 
színhelye lesz ez a szépen fejlődő 
evangelizációs telep.

budapestieknek és pestkörnyékiek
nek a legolcsóbb és legkönnyebben 
megközelíthető konferenciázó hely.

Külön konferenciák vannak vasár
napi iskolai vezetőknek, középiskolás 
fiúknak, leányoknak, pedagógusok
nak, papnéknak, férfiaknak, asszo
nyoknak stb.

Részvételi feltételek: A konferen
ciák tartama a ,.konferenciák nap
tára“ szerint. Érkezés előző este, el
utazás következő nap.

Részvételi díj: Napi 5.—• ft és na
ponként a következő természetbeniek: 
20 dkg kenyérliszt vagy kenyér, 10 
dkg. fehérliszt, 2 dkg zsír, 2 dkg. cu
kor, 1 tojás. (Aki nem hoz természet
benieket, az napi 10.— forintot fizet.)

Felszerelés. Hozni kell kispárnát, 
lepedőt, takarót, mosdófelszerelést, 
Bibliát, énekeskönyvet, jegyzetfüze
tet.

Jelentkezés. A konferencia kezdete 
előtt 10 nappal, Fót (Pest megye) 
Evangélikus Belmissziói Otthon cí
men. Jelentkezéskor közlendő: Név, 
életkor, foglalkozás, pontos cím. 
Kér-o félárú jegy váltására jogosító 
igazolványt? (Reméljük, tudunk kül
deni.)

Időpontváltozás a múlt számban kö
zölt naptárhoz képest a fóti belmisz- 
sziói otthonban:
Augusztus 1—4. Férfiak evangélizáló 

konferenciáid.
Augusztus 6—11. A levelező bibliais

kola országos konferenciája,
Július 29—30. Serdülő fiuk konferen

ciája helyett serdülő vezetők kon
ferenciája.

SZILVÁS VÁRADI CSENDESHETEK 
A Bükkhegység legszebb völgyé

ben, esztendők óta konferenciákat 
rendez az ózdi Luther Szövetség. Ezen 
a nyáron is nagy szeretettel hívja és 
várja közelről, távolról az élet zajá
ban megfáradt,- megújulást kereső hit
testvéreket.

Leányok csendeshete: július 26— 
augusztus 1.

Fiúk és férfiak cseíndeshete: aug. 
2— 8.

Asszonyok csendeshete: augusztus
9—15. .

A részletes programmot és a tudni
valókat készséggel közli minden ér
deklődővel az ózdi evangélikus lelké- 
szi hivatal.

A GYÜLEKEZETI KÖZÖSSÉGEK 
KONFERENCIAI.

Az Evangélikus Evangólizáció nyá
ri szolgálatának legrégebbi és na
gyon áldott alkalmai a gyülekezeti 
közösségek nyári találkozói. A gyüle
kezeti ima- és munkaközösségek ki
küldöttei jönnek össze közeli és tá
voli gyülekezetek munkásaival ta
pasztalataik kicserélésére, kérdéseik 
megbeszélésére és az Isten üzenete 
előtti közös elcsendesedésre.

Ezen a nyáron az ország különböző

pontjain négy helyen rendezünk ilyen 
találkozót:

Augusztus 13-Ü5. Békéscsaba. 
Augusztus 20—22. Nyíregyháza. 
Augustzus 28—30. Celldömölk. 
Szeptember 10—12. Nagytarcsa. 
Részletes programmot és részvételi 

feltételeket később fogunk közölni, de 
már most felhívjuk az evangélizációs 
közösségeket, hogy készüljenek ezek
re a találkozókra.

GYŐRI EV ANGÉLIZACIÓ. 
Június 20—26-ig a győri gyülekezet

ben lesz evangélizáció, Turóczy Zol
tán szolgálatával. Imádkozzunk az ál
dásért.

A MÁTRAI
„EVANGÉLIKUS DIÁKÜDULÖ“ 

a Mátraszentimre (ötházhuta) mel
letti Bagolyirtáson, Galyatetőtől 6 
km-re Pá*ztó féle műút mentén, 840 
m magasságban, szép kilátású, szél
védett fekvésű erdei tisztáson épült.

Jelentkezhetnek közép- és főiskolás 
fiúk és leányok fél, vagy egész hó
napra. Alsó korhatár 11 év. Júliusra 
leányok, augusztusra fiúk jöhetnek.

Pensio egész hónapra 400 Ft; nem 
evangélikus vallású diákoknak 500 Ft. 
Ezen kívül a közellátásban részesü
lők idejében beszolgáltatják élelmi
szerjegyüket, önellátottak pedig ter
mészetben hozzák fejadagjukat: havi 
8 kg kenyérliszet, 4 kg főzőlisztet, 1 
kg zsírt, 1 kg cukrot, V\ kg mákot, 
amit hatósági áron beszámítunk a 
résztvételi díjba. Aki az ellátási díj 
jelentős részét természeben fizeti, ked
vezményt kaphat.

Válaszbélyeggel felszerelt levelekre 
készséggel felel mindn egyéb felme
rülő kérdésben Glatz Józsefné, Mátra
szentimre, Bagolyirtás. Személyes fel
világosítást Budapesten a tanév vé
géig csütörtökönként 12—12.30 között 
a Mészáros-u. 7. sz. alatti leány- 
gimnáziumban (telefon 161—080) Glatz 
József vallástanár ad.

BUDAPESTI TESTVÉREINK
figyelmét felhívjuk a sorozatos evan
gélizáló előadásokra, amelyeket a 
fasori templomban (Vilma királynő- 
út 17.) tartunk minden vasárnap es
te fél 7 órakor.
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' MEDDIG?
A megszomorított Isten kérdez így. Amikor 

felhangzik a Bibliában ez á számonkérés, mindig 
azt jelenti, hogy Isten gyermekei válságos mély
ponton vannak. „Meddig nem hisznek nekem 
mind ama csodatételeim mellett sem, amelyeket 
cselekedtem közöttük?“ — kérdi az tJr, amikor 
kételkedő népe nem meri birtokbavenni az ígé
ret földét (IV. Móz. 14:11). „Meddig sántikáltok 
kétfelé“ — kérdi az Ür a közte és Baál között 
választani nem tudó, köpönyegforgató népet 
(I. Kir. 18:21). „Meddig szenvedlek titeket?“ — 
kiáltja az Ür Jézus tanítványainak, akik az 0  
nevével nem mernek szolgálni és tehetetlenül 
állanák az ördöggel szemben (Máté 17:17).

Urunk, aki velünk lakozik mind a világ vé
gezetéig, ma is megszomorított Jézus. Az övéi 
közé jött és jön ma is, de az övéi nem akarják 
ö t befogadni. Legtöbben hitetlenségükkel, kéte
lyeikkel utasítják el. Mások állandó kétfelé sán- 
ti'kálásukkal zárják ki őt. Szeretnék Jézust jó
szomszédként megtartani, de azért a szívük la
kója a gonosz! Sokan, az Ö gyermekei közül, ma 
io azzal szomoritják meg Őt, hogy nevével nem 
mernek szolgálni. Drága ugyan számukra Jézus 
neve, csak hódító fegyvernek nem tudják hasz
nálni! Ha van is ilyen vágyuk, szégyenük és fé
lelmük sokkal nagyobb- #

Magadra ismersz-e testvérem és hallod-e ma, 
amint éppen neked szól a számonkérés: Med
dig?! Meddig maradhat ez így? Talán megpró
báltál már erre felelni és úgy érzed, megnyug
tatóan. Gyakoriak az ilyen válaszok: rövidesen 
minden megváltozik, — mondod! Legjobb úton 
vagy — gondolod! Még csak egy-két konferen
cia hiányzik! — számitgatod. * _

Ezek azonban nem megnyugtató feleletek, 
mert ha az Ür megkérdi, meddig szomorítod öt, 
akkor erre te semmit sem válaszolhatsz! (I. Kir. 
18:21) Mit is felelhetnél, hiszen a jövő nem a

to kezedben, van. Életed rendezését nem tervez
getheted, mert nem tudod, megéred-e az elgon
dolt időt? De azért sem felelhetsz erre, mert 
nem tudod, hogy ha a mát elszalasztottad, mert 
makacsul ellenállottái, holnap vájjon nem az Ür 
hagyja-e abba a zörgetést szived konok ajtaján? 
Olyan vándor ő  az ajtód előtt, aki mire te nagy
sokára kinyitnád ajtódat, tovább mehet, téged 
magadra hagyva!

A megszomorított Jézust ne szomorítsd hát 
még jobban azzal, hogy az ő  sürgető számon
kérésére te csupán könnyelmű és felelőtlen ígé
reteket teszel. Hidd el, hogy ilyenkor a  Sátán
nak okozol nagy örömöt. Ebben az időthúzó ígér
getésben csak ő leli örömét. A közelben harsogó 
rádióban éppen a „Mefisztó szerenádja“ hang
zik. Határozottan, parancsolóan és megnyugta
tóan énekli az ördög kísértő szavait. Csak utána 
hangzik a rettenetes, kárörömmel és megsemmi
sítéssel teli,pokoli kacaja.

Testvérem, akit Jézus olyan sürgetően hív 
megtérésre, életvátoztatásra, az ő szolgálatába, 
észrevetted-e Jézus sürgetése mellett a Sátán kí
sértő énekét is? Amikor az Ür zörget nálad és 
rád szól: meddig élsz ilyen megosztott szívvel, 
akkor mindig felcsendül a sátán 'éneke is kelle
mesen és altatóan, parancsolóan és megnyugta
tóan zsongja tele szívedet: hagyd most ez t . . .  
no izgasd most ezzel m agad. •. majd eljön en
nek is az ideje! ő  a hazugság atyja, aki itt a 
földön csak megnyugtató énekét hallatja. Fü
lünk számára hallhatatanul azonban, nagy öröm
kacaj és ujjongás van a sötétség hatalmasságai 
között, ha sikerül hitrejutásodat, megújuláso
dat, szolgálatodat elhalasztani. Először csak hol
napig, azután napokig, évekig és — a sírig!

Amikor a megszomorított Ür azt kérdi tő
led: meddig piarad ez így, te egyáltalán semmit
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AZ EVANGÉLIKUS EVANQÉLIZÁCIÓ LAPJA.

Megjelenik egyelőre kéthetenként.
Kiadja:

a M agyarországi Evangélikus Egyházegyetem  
Felelős szerkesztő és kiadó: Csepregi Béla. 

E l ő f i z e t é s i  ár: egy évre 18.—, félévre 9.— 
negyedévre 4.50 Ft. Egyes szám ára 80 fillér.

-  \ Postatakarékpénztári csekkszámla:
Szerkesztőség és kiadóhivatal: „ÉLŐ V1Z“ Budapest 53.064.

BUDAPEST, V., POZSONYI-ÜT 14. IV. 1Ö. Sylvester Et., Budapest, XIV., Herinina-út 5L

MEGKEZDŐDTEK
a gyenesdiási csendeshetek. Rész
letes Programm a múlt számunk
ban. A programmról és részvételi 
feltételekről kiilönlenyomatot is 
készítettünk és hivogatásra min
denkinek készséggel kiild a kiadó- 
hivatal.

MÉG LEHET JELENTKEZNI
az ifjak csendeshetére (július fi
ll.) és a férfiak csendeshetére (jú
lius 13—18.).

FÉLÁRU UTAZÁSI KEDVEZMÉNYT 
kaphatnak a távolabbról érkezők 
(150 km-en felül), a közelebbről 
jövők pedig a balatoni kedvez
ménnyel élhetnek (20%). Mindenki 
a kiindulási állomásról teljesárú 
menetjegyet váltson és a konferen 
cián kézhezkapot igazolvánnyal a 
régi jegyének a felmutatása mel
lett, díjmentesen, illetőleg kedvez
ményesen utazhatik vissza. Az 
odautazási menetjegyeket gondo
san meg kell őrizni és a végállo
máson nem kell leadni.

FÓTI KONFERENCIÁK.
Az Élő Víz olvasói ©lőtt nem isme

retlen a fóti belmissziói otthon szol
gálata. Már az első nyáron, 1947-ben, 
17 konferencián 1300 résztvevő volt. 
Amint a konferenciai naptárunk mu
tatja, ezóvben is sok áldott alkalom 
színhelye lesz ez a szépen fejlődő 
evangelizációs telep.

«Budapestieknek és pestkörnyékiek
nek a legolcsóbb és legkönnyebben 
megközelíthető konferenciázó hely.

Külön konferenciák vannak vasár
napi iskolai vezetőknek, középiskolás 
fiúknak, leányoknak, pedagógusok
nak, papnéknak, férfiaknak, asszo
nyoknak stb.

Részvételi feltételek: A konferen
ciák tartama a „konferenciák nap
tára“ szerint. Érkezés előző este, el
utazás következő nap.

Részvételi díj: Napi 5.— ft és na
ponként a következő természetbeniek: 
20 dkg kenyérliszt vagy kenyér, 10 
dkg. fehérliszt, 2 dkg zsír, 2 dkg. cu
kor, 1 tojás. (Aki nem hoz természet
benieket, az napi 10.— forintot fizet.)

Felszerelés. Hozni kell kispárnát, 
lepedőt, takarót, mosdófelszerelést, 
Bibliát, énekeskönyvet, jegyzetfüze
tet.

Jelentkezés. A konferencia kezdete 
előtt 10 nappal, Fót (Pest megye) 
Evangélikus Belmissziói Otthon cí
men. Jelentkezéskor közlendő: Név, 
életkor, foglalkozás, pontos cím. 
Kér-o félárú jegy váltására jogosító 
igazolványt? (Reméljük, tudunk kül
deni.)

Időpontváltozás a múlt számban kö
zölt naptárhoz képest á fóti belmisz- 
sziói otthonban:
Augusztus 1—4. Férfiak evangélizáló 

konferenciáid.
Augusztus 6—11. A levelező bibliais

kola országos konferenciája,
Július 29—30. Serdülő fiuk konferen

ciája helyett serdülő vezetők kon
ferenciája.

SZILVÁSVÁRADI CSENDESHETEK 
A Bükkhegység legszebb völgyé

ben, esztendők óta konferenciákat 
rendez az ózdi Luther Szövetség. Ezen 
a nyáron is nagy szeretettel hívja és 
várja közelről, távolról az élet zajá
ban megfáradt,* megújulást kereső hit
testvéreket.

Leányok csendeshete: július 26—
augusztus 1.

Fiúk és férfiak csendeshete: aug. 
2- 8.

Asszonyok csendeshete: augusztus
9—15. .

A részletes programmot és a tudni
valókat készséggel közli minden ér
deklődővel az ózdi evangélikus lelké- 
szi hivatal.

A GYÜLEKEZETI KÖZÖSSÉGEK 
KONFERENCIÁI.

Az Evangélikus Evangélizáció nyá
ri szolgálatának legrégebbi és na
gyon áldott alkalmai a gyülekezeti 
közösségek nyári találkozói. A gyüle
kezeti ima- és munkaközösségek ki
küldöttei jönnek össze közeli és tá
voli gyülekezetek munkásaival ta
pasztalataik kicserélésére, kérdéseik 
megbeszélésére és az Isten üzenete 
előtti közös elcsendesedésre.

Ezen a nyáron az ország különböző

pontjain négy helyen rendezünk ilyen 
találkozót:

Augusztus 13—15. Békéscsaba. 
Augusztus 20—22. Nyíregyháza. 
Augustzus 28—30. Celldömölk. 
Szeptember 10—12. Nagytarcsa. 
Részletes programmot és részvételi 

feltételeket később fogunk közölni, de 
már most felhívjuk az evangélizációs 
közösségeket, hogy készüljenek ezek
re a találkozókra.

GYŐRI EVANGÉLIZÁCIÓ. 
Június 20—26-ig a győri gyülekezet

ben lesz evangélizáció, Turóczy Zol
tán szolgálatával. Imádkozzunk az ál
dásért.

A MÁTRAI
„EVANGÉLIKUS DIÁKÜDÜLÖ“ 

a Mátraszentimre (ötházhuta) mel
letti Bagolyirtáson, Galyatetőtől 6 
km-re Pásztó féle műút mentén, 840 
m magasságban, szép kilátású, szél
védett fekvésű erdei tisztáson épült.

Jelentkezhetnek közép- és főiskolás 
fiúk és leányok fél, vagy egész hó
napra. Alsó korhatár 11 óv. Júliusra 
leányok, augusztusra fiúk jöhetnek.

Pensio egész hónapra 400 Ft; nem 
evangélikus vallású diákoknak 500 Ft. 
Ezen kívül a közellátásban részesü
lők idejében beszolgáltatják élelmi
szerjegyüket, önellátottak pedig ter
mészetben hozzák fejadagjukat: havi 
8 kg kenyérliszet, 4 kg főzőlisztet, 1 
kg zsírt, 1 kg cukrot, K kg mákot, 
amit hatósági áron beszámítunk a 
résztvételi díjba. Aki az ellátási díj 
jelentős részét természeben fizeti, ked
vezményt kaphat.

Válaszbélyeggel felszerelt levelekre 
készséggel felel mindn egyéb felme
rülő kérdésben Glatz Józsefné, Mátra
szentimre, Bagolyirtás. Személyes fel
világosítást Budapesten a tanév vé
géig csütörtökönként 12—12.30 között 
a Mészáros-u. 7. sz. alatti leány- 
gimnáziumban (telefon 161—080) Glatz 
József vallástanár ad.

BUDAPESTI TESTVÉREINK
figyelmét felhívjuk a sorozatos evan
gélizáló előadásokra, amelyeket a 
fasori templomban (Vilma királynő- 
út 17.) tartunk minden vasárnap es
te fél 7 órakor.
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A megszomorított Isten kérdez így. Amikor 
felhangzik a Bibliában ez á számonkérés, mindig 
azt jelenti, hogy Isten gyermekei válságos mély
ponton vannak. „Meddig nem hisznek nekem 
mind ama csodatételeim mellett sem, amelyeket 
cselekedtem közöttük?“ — kérdi az Ür, amikor 
kételkedő népe nem meri birtokbavenni az ígé
ret földét (IV. Móz. 14:11). „Meddig sántikáltok 
kétfelé“ — kérdi az Ür a közte és Baál között 
választani nem tudó, köpönyegforgató népet 
(I. Kir. 18: 21). „Meddig szenvedlek titeket?“ — 
kiáltja az Ür Jézus tanítványainak, akik az 0  
nevével nem mernek szolgálni és tehetetlenül 
állanak az ördöggel szemben (Máté 17:17).

Urunk, aki velünk lakozik mind a világ vé
gezetéig, ma is megszomorított Jézus. Az övéi 
közé jött és jön ma is, de az övéi nem akarják 
ö t befogadni. Legtöbben hitetlenségükkel, kéte
lyeikkel utasítják el. Mások állandó kétfelé sán- 
ti'kálásukkal zárják ki öt. Szeretnék Jézust jó
szomszédként megtartani, de azért a szívük la
kója a gonosz! Sokan, az Ö gyermekei közül, ma 
íjj azzal szomorítják meg Őt, hogy nevével nem 
mernek szolgálni. Drága ugyan számukra Jézus 
neve, csak hódító fegyvernek nem tudják hasz- 
nálni! Ha van is ilyen vágyuk, szégyenük és fé
lelmük sokkal nagyobb- •

Magadra ismersz-e testvérem és hallod-e ma, 
amint éppen neked szól a számonkérés: Med
dig?! Meddig maradhat ez így? Talán megpró
báltál már erre felelni és úgy érzed, megnyug
tatóan. Gyakoriak az ilyen válaszok: rövidesen 
minden megváltozik, — mondod! Legjobb úton 
vagy — gondolod! Még csak egy-két konferen
cia hiányzik! — számítgatod.

Ezek azonban nem megnyugtató feleletek, 
mert ha az Ür megkérdi, meddig szomorítod Öt, 
akkor erre te semmit sem válaszolhatsz! (I. Kir. 
18:21) Mit is felelhetnél, hiszen a jövő nem a

to kezedben van. Életed rendezését nem tervez
getheted, mert nem tudod, megéred-e az elgon
dolt időt? De azért sem felelhetsz erre, mert 
nem tudod, hogy ha a mát elszalasztottad, mert 
makacsul ellenállottái, holnap vájjon nem az Ür 
hagyja-e abba a zörgetést szíved konok ajtaján? 
Olyan vándor ő  az ajtód előtt, aki mire te nagy
sokára kinyitnád ajtódat, tovább mehet, téged 
magadra hagyva!

A megszomorított Jézust ne szomoritsd hát 
még jobban azzal, hogy az ö  sürgető számon
kérésére te csupán könnyelmű és felelőtlen ígé
reteket teszel. Hidd el, hogy ilyenkor a Sátán
nak okozol nagy örömöt. Ebben az időthúzó ígér
getésben csak ő leli örömét. A közelben harsogó 
rádióban éppen a „Mefisztó szerenádja“ hang
zik. Határozottan, parancsolóan és megnyugta
tóan énekli az ördög kísértő szavait- Csak utána 
hangzik a rettenetes, kárörömmel és megsemmi
sítéssel teli .pokoli kacaja.

Testvérem, akit Jézus olyan sürgetően hív 
megtérésre, életvátoztatásra, az ő szolgálatába, 
észrevetted-e Jézus sürgetése mellett a Sátán kí
sértő énekét is? Amikor az Ür zörget nálad és 
rád szól: meddig élsz ilyen megosztott szívvel, 
akkor mindig felcsendül a sátán 'éneke is kelle
mesen és altatóan, parancsolóan és megnyugta
tóan zsongja tele szívedet: hagyd most e z t . . .  
no izgasd most ezzel m agad. •. majd eljön en
nek is az ideje! ő  a hazugság atyja, aki itt a 
földön csak megnyugtató énekét hallatja. Fü
lünk számára hallhatatanul azonban, nagy öröm
kacaj és ujjongás van a sötétség hatalmasságai 
között, ha sikerül hitre jutásodat, megújuláso
dat, szolgálatodat elhalasztani. Először csak hol
napig, azután napokig, évekig és — a sírig!

Amikor a megszomorított Úr azt kérdi tő
led: meddig jnarad ez így, te egyáltalán semmit
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se szólj és ne alkudozz, hanem tüstént engedel
meskedj és változz meg! Lehet, hogy homályos 
érzések és szorongások eddig is késztettek erre 
a változásra. Most azonban tovább kell jutnod! 
Nézz szembe a szívedet vizsgáló Jézussal, aki 
amikor számónkér, nem azt akarja, hogy egy ter
minust ígérj, hanem, hogy újulj meg még ma 
ott, ahol reámutat elhibázott életedre. Lásd hát 
meg, hogy kegyelmes keze nem azért ragad meg 
most számonkérően, hogy kétségbeejtsen szíved 
megkötözöttségei miatt, hanem, hogy vegyed 
áldott kezéből mindazt, ami éppen a te megúju
lásodhoz szükséges. íg y  fogadd számonkérését!

Meddig kedveled a bűn útját? Felfogtad-e 
ennek veszedelmét? Nyíljon meg a szemed és 
lásd. meg, hogy az ő  rettenetes haragja felemel
ve van minden bűnkedvelő ellen? Irtózzál meg 
a kísértés, halál, kárhozat mélységeitől, amelyek 
a sátán által készíttettek, hogy beléjük szédülj?

Meddig kínlódsz bizonytalankodva, békéte- 
lenül? Nyíljon meg a szemed és lásd meg, hogy 
Jézus óta nem kell rettegni az ördög hatalmá
tól. A sátán kísértő énekénél hatalmasabb a 
Megöletett Bárány éneke, amelyet a megváltot
tak itt és a mennyben énekelnek arról a nagy 
örömről, hogy mi megfehéríthetjük szennyes, 
bűnös szívünket az ö  vére által. Ezt az éneket 
to is megtanulhatod, mihelyst elnyered bűneid

\ -
bocsánatát és tied lehet az Ö csodás öröksége, a 
békessége!

Meddig halogatod a teljes rendezést az éle
tedben? .M iért csak részletekben akarsz Neki 
helyet és beleszólást adni? Lásd meg, hogy Neki 
mindenestül kellesz! Csak úgy lehet mindvégig 
veled, ha nálad minden lehetett mindenekben. 
Ha így akarsz szólni: nekem az élet Krisztus, 
akkor kell, hogy az egész életedet felajánld, 
hadd rendezze át, irányítsa, ha kell, nyesse meg 
és próbálja meg, ahogy Ő akarja!

Meddig vársz a szolgálattal? Vágyad, jóin
dulatod és felkészülésed nem elég! Még az im- 
mel-ámmal végzett, kedvetlen munka sem. Lásd 
meg ma azt, aki éjjel-nappal szüntelen szolgált, 
sőt vérével és kínhalálával szolgált, hogy legyen 
örömhíre ennek a kárhozatba rohanó világnak. 
Ha pedig Istennek Szentlelke téged is fel akar 
használni és rajtad keresztül emberszívekben 
munkálkodni, hogy mersz egy pillanatig is ellen- 
állani? Elkezdvén éppen ott, ahol vagy és éppen 
annál, aki közeledben van, hirdesd Jézust!

Meddig? Ez lehet most a megszomorított 
Jézus kiáltó szava a makacs szíved pusztájában.

De lehet elindítója is egy mély vágynak, 
hogy nálad minden újjá legyen! Ha ezzel a 
vággyal mégy Hozzá, az Élet Urához, bizonnyal 
kapsz is tőle feljebb, mint kéred vagy elgondo
lod a benned munkálkodó erő szerint ! M < ^ .

Diákok a szolgálatban
„És mondék: Ah, ah Uram Isteni lmé, én nem tudok 

beszélni; hiszen-ifjú vagyok én! Az Úr pedig monda né
kem: Ne mondd ezt: Ifjú vagyok én; hanerfí menj mind
azokhoz, akikhez küldetek téged, és beszéld mindazt amit 
parancsolok néked“ (Jeremiás 1, 6—7),

Fiatalság: bolondság, mondja a régi közmondás, s 
ránk is alkalmasint ezt mondják sokan, mert nem tudják 
mire vélni viselkedésünket. Egyesek lemondóan legyin
tenek, de mások még táplálják a reményt: majd kinövi 
a gyerek! Van egy sereg panasz ellenünk. Ezeknek egy 
része „túlzásainkat“ kifogásolja, más része kevés, vagy 
semmi alappal sem bíró kitalálás; sajnos azonban, az is 
megtörténik, hogy Isten neve miattunk káromoltatik. Ez 
utóbbit bűnbánattal kell beismernünk.

A komoly megtérés után feltétlen következik a szol
gálat. Ez aztán — főként, ha csoportos jellegű — foko- 
zott hatású. Hát bizony szokatlan dolog az, ha egy csa
pat diák vasárnap szórakozás helyett vidékre megy, 
vagy a városban lót-fut, szolgálatát végezve (És. 58:13.) 
s úgy látszik, hogy semmi haszna nincs belőle. A bizony
ságtevőket pedig, hacsak egészen felekezeti jellegű szol
gálatról nincs szó, sokszor szektásoknak nézik. Ez jel
lemző arra, hogy a történelmi felekezetek tágjairól meny
nyire nem feltételezik azt, hogy mernek Krisztusról nyíl
tan bizonyságot tenni.

Már tavasszal gondolnunk kellett a nyári konferen
ciákra, hogy megfelelő összegű pénzt gyüjtsünk. Két al
kalom kínálkozott: egy evangéliumi színdarab városi 
megrendezése, vagy tanyai, offértóriámmal egybekötött 
szolgálat. Isten segítségével mindkettőt elvégezhettük. 
Délelőtt az egyik, délután a másik tanyába mentünk ki,

lelkészvezetőkkel, kerékpáron. Az indulás reggelén nagy 
szél volt, ennél azonban nagyobb nehézséget okoztak a 
kerékpárhibák. Valóságos ragasztó-vontató kft. alakult 
a hozzáértő fiúkból. Csoportunk külsőleg elég színes I 
volt: fiúk s leányok, 12 évtől 19-ig, s többféle közösség
ből (evangélikusok és reformátusok). A tanyai iskola- 
templomokban már énekelve várták késve érkező cso
portunkat. Szigorúan igei műsorral igyekeztünk szol
gálni. „Kemény beszéd“ volt ez: „ .. .ha a le jobbkezed 
botránkoztat meg téged, vágd le azt és vesd el magad- 
tói“. Mint ú n, primitív templomi drámát láthattak egy
kéi részletet Assisi Ferenc, Húsz János és Luther Már
ton életéből, az istentiszteleten pedig — talán meglepe
téssel — hallhatták, hogy „jó evangélikus“ létükre is 
meg kell térniök. Dél körül bibliakörökre oszlottunk szét. 
Nem tudom, mit vártak a legények, de azt valószínűnek 
tartom, hogy meglepődtek, mikor éppen arról hallottak 
elég kellemetlenül nyílt szavakat, amiről „nem illik“ 
beszénU S azon talán még jobban csodálkoztak, hogy 
nemcsak a bibliakörvezető, hanem több más diák is mert 
beszélni a saját nyomorúságáról, amelyből, azonban 
Krisztus megszabadította. A menekvés útja világos volt: 
minden Krisztus által. S az Ige szólt a másik tanyán is. 
Közben bent a városban imádkoztak értünk.

Egy távolabbi faluban is voltunk máskor, ugartörő 
szolgálaton, rengeteg akadály ellenére, amelyeken azon
ban átsegített az Úr, aki előtt semmi sem lehetetlen.

Az eredmény megítélése nem a mi dolgunk, egy azon
ban bizonyos: „Az én beszédem, amely számból kimegy, 
nem tér hozzáni  ̂ üresen, dianem megcselekszi, amit aka
rok, és szerencsés lesz ott ahová küldöttem“.
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A hitből való imádság
„Azért mondom néktek:- amit könyörgés- 

tekben kértek, higyjétek, hogy mindazt meg
nyeritek, és meglészen néktek."

(Márk 11: 24.)

Megváltónk útmutatást akart adui tanítványainak 
az. ima lényegéről és erejéről és a szívünkbe akarta vés
ni az Istenbe vetett megingathatatlan hitet. Ezért állí
tott eléjük olyan nagy és feltűnő csodát, minthogy a 
hegy ugorjék a tengerbe és azt mondta nekik, hogyha 
valóban hisznek Istenben, ennél is nagyobbat tehetnek. 
De hogy ez a megjegyzés nem a csodahitre vonatkozik, 
azt a következő szavakból látjuk: És ha imádkozva 
megállótok, bocsássatok meg, ha valaki ellen valami 
panaszotok van. Ha pedig ti meg nem bocsátótok, a ti 
mennyei Atyátok sem bocsátja nieg a ti vétkeiteket.“ 
Vájjon ez csak csodákba vetett hitre vonatkozik! Sok 
hasonló ígéret van a bibliában, amelyről feltételezik, 
hogy olyan hitre vonatkoznak csak, ami csodákat hoz 
létre. Mintha ez a hit más lenne, mint az Istenbe ve
tett hit! :A

Bizonyára senki sem kételkedik abban, hogy a győ
zelmes imádsághoz feltétlenül kell hit. Jámbor, talán 
Istennek is tetsző imádságok nem mindig járnak hit
bizonyossággal együtt. Olyan hitről beszélek, amelynek 
a számára a meghallgattatás biztosítva van. Nem mon
dom tehát, hogy nines e nélkül a hit nélkül is imád
ság, amit Isién meg ne hallgatna, de én arról a hitről 
beszélek, amelynek biztos ígérete van, hogy megnyeri, 
amit kér. Erre a hitre van a győzelmes imádsághoz 
szükség. Erre bizonyságul Jakab szavait említem: Ha 
valakinek nincs bölcsesége, kérje Istentől, akf minden
kinek készséggel és szemrehányás nélkül adja . . .  De 
kérje hittel, semmit sem kételkedvén.“’ Tehát hinnünk 
kell, hogy megnyerjük. — Mit! Nem valamit, amit ki
gondolunk, hanem éppen azt, amit kérünk. De mikor 
kérhetünk így! Akkor, ha a hitünknek van valami 
alapja! Az ember nem hisz csak úgy, légből kapott dol
gokban, nincs is joga, hogy higyjen, ha nincs bizonyí
téka arra, hogy hihet. Ilyen bizonyítékok:

1. Isten ígérete! Ez biztosítja, hogy meg akarja 
adni azt a bizonyos dolgot. Az ilyenért nem is szabad 
feltételesen imádkoznunk. Nem mondhatom, ha a Szent 
Délekért könyörgök: Uram, ha akarod, add nekem a Te 
Szent Lelkedet! Ez sértés Istennel szemben. Komoly 
igazságot tanult egy lelkész a cselédjétől az imádságra 
vonatkozóan. A leány nem sokkal előtte tért meg, ko
molyan és határozottan, nem sokkal azután, hogy a 
házba került. Egy délelőtt váratlanul felkereste urát a 
dolgozószobájában és 'megmondta néki, mennyire meg
zavarta az, hogy előző napon az imaközösségben úgy 
imádkozott valaki: Uram, ha a te akaratod, add nekünk 

-a Te Szent Lelkedet!“ Ügy látszott, komolyan imádko
zik az a valaki, de ő mégis úgy érzi, hogy az ilyen ima 
kételkedik Isten Ígéretének az őszinteségében. A lep 
kész igyekezett a leánynak megmagyarázni a dolgot, 
do csak jobban megzavarta vele. Végül fájdalmasan 
mondta: ,,Nem tudok vitatkozni Önnel erről, Lelkész 
úr, de úgy érzem, hogy az ilyen imádság inkább meg
szégyeníti Istent mint dicsőíti.“ Sírva ment ki. S ma
gános kutatásában a lelkész is ugyanerre az eredmény
re jutott s ezt meg is mondta a gyülekezetének, hogy 
feltétlenül higgyenek Isten ígéretében. Az imádság 
lelke azonnal a gyülekezetre szállt cs nem sokára ha
talmas ébredés lett ott. .

2. Van Istennek egY sereg olyan Ígérete a Bibliá
ban, amit bátran alkalmazhattok a magatok esetére. 
Ha pl. szülők imádkoznak a gyermekükért, támaszkod

hatnak bátran az ígéretre: ,,Az Ö irgalmassága uem- 
zetségről-nemzetségre vau azo'%n, akik őt félik.“ Isten
nek szinte minden helyzetre van egy ígérete, amibo 
csak a gyermekei kerülhetnek és ezeknek sokszor egé
szen tág értelme van. Gondoljunk csak az ígéretre: 
Amit csak kértek. . .  Melyik komoly imaéletet élő Isten 
gy;eriheke ne csodálkozott volna már Isten ígéreteinek 
azon a szélességén és hosszúságán és teljességén, amit 
a Szent Lélek az ő belső szükségleteivel kapcsolatban 
neki megmutatott, — és ki ne csodálkozott volna már 
a vakságán, hogy miért nem látta már régen meg ezek
nek a mély jelentőségét!

3. Ha olyan prófécia vau a bibliában, amelyből arra 
következtethetünk, hogy kérésünk Isten akarata sze
rinti, vagy ha valamit biztosan előre megmond a Szent
írás, akkor kötelességünk nemcsak hinni annak a be
következésében, hanem imádkozni is érte. Ha az idő
pont is megvan, vagy a próféciát tanulmányozva ki
következtethető, akkor a keresztyéneknek el kell kez
deniük a hitből való imádságot. így  volt ez pl. a babi
loni fogságból való visszatéréssel Dánielnél, aki így 
szólt: „Én, Dániel, megfigyeltem a könyvekben az esz
tendők számát, amelyről az Űr igéje lön Jeremiás pró
fétához, hogy hetven esztendőnek kell eltelni Jeruzsá
lem omladékáin.“ És mikor rájött erre, mit tett? Talán 
kipihente magát az isteni ígéret felett és azt mondta: 
Isten szavával kötelezte el magát arra, hogy 70 óv 
múlva vége a fogságnak, most ez az idő elmúlt, semmit 
sem kell tennünk.“ Oh nem! hanem elkezdett imád
kozni, könyörögni bőjtöive, zsákban és hamuban! Sok 
bo nem teljesedett ígéret van még a bibliában,' amiért 
az Isten gyermekeinek meg kellene tanulniok imád
kozni. Ne gondoljátok, hogyha valamit megjövendöl az 
írás, azért már nem szükséges imádkozni! Isten éppen 
ilyen szavaira vonatkozóan mondja: „mégis, mindezekre 
nézve kérni hagyom magamat Izráel házának, hogy 
cselekedjem ővelük . . .“ ÍEzék. 36: 37.)

4. Ha az idők jelei vagy Isten intézkedései arra 
mutatnak, hogy valamilyen áldás van készülőben, ak
kor hinnünk kell. Az Ür Jézus a zsidókat képmutatók
on k nevezte, mert az idők jeleit nem értették. Látták, 
hogy jön-e eső vagy napfény, de a meglévő jelek elle
nerő sem vették észre, hogy itt a Messiás megjelené
sének ideje. Sok úgynevezett hívő van, akik nehezen 
vonszolják magukat, aztán lustán vagy gyáván vissza
vonulnak, amint valaminek történnie kellene, mert azt 
mondják: Még nincs itt az ideje! Mások azonban fel
ismerik az idők jeleit a szükséges lelki megérzéssel és 
hitbén imádkozni kezdenek, hogy adja meg Isten az ál
dásokat. És meghallgattatnak!

II. Most azt akarom megmutatni, milyen lelkiálla
potra van szükség ahhoz, hogy hitből tudjunk imád
kozni.

1. Különös eset történt az egyik nyugati államban 
Amerikában. Ébredés lett. Egy lelkész jött oda, aki so
kat hallott ott a hívő imáról. Idegen volt ez neki, nem 
tudta, mit gondoljon, míg egy testvér, aki ott evaugó- 
lizált, felvilágosította. Arra kérte, menjen haza és ke
resse ki a bibliájából mindazokat a helyeket, amelyek 
az imáról szólnak* aztán kérdezzo meg a gyülekezete 
igazi imádkozóit, hogy értik ezeket. A lelkész megfo
gadta a tanácsot és rájött, hogy hívei mind szószerint 
értik ezeket az ígéreteket. Ez mélyen a szívébe hasí
tott. Egyenként kereste fel híveit, emlékeztetve őket 
az ígéretekre. így az imádság lelkét felébresztette ben
nük és csakhamar ébredés lett a következmény.

Sok embert ismerek, akik, mikor tanulmányozni 
kezdték az írásnak az imára vonatkozó részeit, megtel-
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jesedtek az imádság leikével, még mielőtt a feléig ju
tottak volna. Világos lett előttük, hogy Isten ígéretei 
pontosan aZ|t jelentik, amit egy közepes egészséges em
beri ész ért alattuk. Tegyetek Ti is igy! Vegyétek szó- 
szerint Isten Ígéreteit!

2. Ha vágyat éreztek egy áldás után, tápláljátok 
azt. Isten sok gyermekénél hamar eltűnik az ilyen 
vágy, mert könnyen átsiklanak rajta. így nem lesz az 
imájuknak ereje. A legkevesebb vágyat is gondosan 
kell ápolnunk, nem szabad elhanyagolnunk, mint ahogy 
őrizni kell azt a kis parazsat, mikor az ember fázik. 
Ne szomoritsátok meg a Szent Lelket! Ne fojtsátok meg 
az ilyen vágyat könnyelműséggel, ítélkezéssel, vagy 
világi gondolkozással! Ha ezt meg nem tanuljátok, so
hasem tanuljátok meg a hívő imádkozást sem!

3. Feltétlenül szükséges az ilyen imához az Istennek 
való teljes átadás! Szent életet kell élnetek és mindent, 
amitek csak van, időt, javaitokat, képességeiteket, be- 
folyástokat Istennek teljesen és egészen kiszolgáltatni. 
Ha hitben akartok imádkozni, éjjel-nappal Istennel 
kell járnotok. Ha ezt megteszitek, Isten maga adja a 
szívetekbe, hogy mit kell tennetek. Legyetek teljesek 
Szent Lélekkel, akkor bőségesen lesz miért imádkozni! 
Annyit kaptok az imádság leikéből, amennyit csak el
hordozhattok! Hívő emberek életrajzát olvasva rájöt
tök, hogy időről-időre újból kiszolgáltatták magukat 
Istenüknek és hogy hamarosan áradt rájuk az áldás!

4. Ki kell tartanotok! Dániel 21 teljes napig imád
kozott és nem hagyta abba, amíg meg nem nyerte, amit 
kért, Szívét és arcát Isten felé fordította, kereste őt 
imában, böjtölésben, bűnbánatban és három hét után 
megjött a meghallgattatás! Miért nem előbb? Isten 
miűdjárt kiküldte Mihály arkangyalt (Dán. 10: 12) a 
hírrel, de a sátán feltartóztatta őt. Mit mond Krisztus 
az igazságtalan bíróról? Nem biztosan mondja-e, hogy 
Isten a bensőséges, állhatatos imát meghallgatja? *

Valaki azt mondta nekem: Alig van erőm imád
kozni. A testem halálosan kimerült és mégsem tudom 
abbahagyni. Mintha mázsás súly feküdnék rajtam! 
Megértem, hogy az illetőnek ágyba kellett feküdnie, 
mert teste ez alatt a teher alatt szószerint összeroskadt! 
De úgy hallottam őt imádkozni, mintha az eget kellene 
ostromolnia, de aztán láttam a könyörgésére az áldást 
is olyan világosan, hogy senki sem kételkedhetett a 
'meghallgattatásban. Ha Isten maga szólt volna az ég
ből, nem lett volna világosabb. Megmondjam, hogyan 
halt meg ez az ember? Egy napon térdrehullva talál
ták meg a szobájában — halva. Boldog ember! Az isten
teleneknek és a halott névleges keresztyéneknek a sze
mében szálka volt ő, és a gúny tárgya, de Istennek sze
relmese, akinek olyan hatalma volt az imában, mint 
egy hithősnek.

Az a keresztyén, aki nem ismeri a hitből való imád
ságot, komolyan kételkedhetik abban, hogy valóban 
keresztyén-e? Nem szei*etetlenségből mondom ezt. Vizs
gáljátok csak meg magatokat komolyan! Attól félek, 
sokan nem értenek többet az imából, mint Nikodémus 
az újjászületésből. Az Istennel közösségben nem élő em
bernek éppoly hiába mondjuk, mit jelent Istennel jár
ni, mint ahogy a vaknak nem lehet leírni egy szép fest
ményt.

2. Minden okúnk megvan annak a feltételezésére, 
hogy sokan azért gyötrődnek a pokolban, mert embe
rek, akik keresztyéneknek mondják magukat, sohasem 
vittek értük hívő imádságot Isten elé. Ha ígéretek ke
rültek eléjük, nem volt hitük, -hogy támaszkodjanak 
rájuk. így hagyják még szülők js gyermekeiket a po
kolra jutni, mért nem hisznek Isten ígéreteiben! Két
ség nélkül sok férj van a pokolban, akiknek felesége 
nem könyörgött megmentésükért Isten ígéreteire tá
maszkodva. Talán minden arra mutatott, hogy Isten 
kész egy áldást megadni, talán vágyat is ébresztett az

asszonyok szívében a Szent Lélek férjük megtérése 
után, de elmulasztották a hitből való imádságot, Isten 
elfordult tőlük, mert nem tudták felismerni az idők je
leit.

3. „Ez nagy bűne a gyülekezetnek!“ mondjátok. 
Mindenesetre! És meg vagyok győződve, hogy sok ke
resztyén áll majd egyszer l6ten előtt azoknak a véré
vel fedve, akik az ő hitetlenségük miatt vesztek el. Ak
kor merednek majd rájuk Isten ígéretei és megbüntetik 
őket.

4. Sok ,,hívő“ olyan távol él Istentől, hogy teljesen 
értetlenül állnak a hívő imával szemben. Semmi sem 
bosszantja őket annyira, mintha erről beszélnek nekik.

5. Végül azokhoz fordulok, akik Jézus tanítványai
nak mondják magukat és néhány kérdést intézek hoz
zájuk. Tudjátok, mit jelent hitből imádkozi#? Imádkoz
tatok-e már valaha addig, míg bensőleg bizonyossá nem 
lőtt előttetek, hogy valóban megkapjátok az áldást, 
amiért könyörögtetek? Addig, míg olyan békességet és 
bizalmat nem éreztek, mintha Istent látnátok lejönni 
az égből, hogy megadja, amit kértetek!? Ha nem így 
van, legfőbb ideje, hogy megvizsgáljátok: min nyug
szik a hitetek?

Ismertem egy embert. Hívő keresztyén volt, de té
ves fogalmai voltak a hívő imádságról és összes gyer
mekei liitetlénül nőttek fel. Végül egy fia halálosan be
teg lett. Az apa imádkozott, de a fiú állapota láthatóan 
rosszabbodott s úgy látszott, az örök élet reménysége 
nélkül megy a sír felé. Az apa tovább imádkozott, ki
mondhatatlan lelki kínok között. Végül, amikor már 
nem volt reménység,, kiöntötte a szívét Isten előtt és 
úgy imádkozott, mintha a kérése megtagadását semmi
képpen sem tudná elfogadni — és ime, bizonyosságot 
nyert, hogy fia nemcsak test szerint, de lélek szerint 
is megmenekül és a többi testvérei is! így  is történt.
A beteg meggyógyult és nemsokára az egész család 
megtért.

Végül gondoljátok meg, hogy minden azon dolgo
zik, hogy a bibliát eltegye az útból. Az istentelenek 
könnyelműen néznek át a fenyegetései fölött és az úgy
nevezett hívők így néznek át az ígéreteken. Mi marad 
akkor a bibliából? Testvéri szeretettel kérdezlek: mit 
használ nekünk a biblia, ha drága ígéreteit nem fogad
juk el és imában nem támaszkodunk rájuk? De ha nem 
akartok hinni a bibliában,,akkor küldjétek a bibliákat 
a pogányokhoz, hogy legalább azoknak javára szolgál
janak. Nincs semmi okom feltételezni, hogy ebben a vá
rosban sokat imádkoznának hitből. És ilyen körűimé; 
nyék között mi lesz a gyermekeitekből, szomszédaitok
ból, barátaitokból és a hitetlenekből???

Finney evangélista írásaiból. ]

GYENESEN -
a leányok csendesheie

170 résztvevővel megkezdődött.

az ifjak csendeshete
vár minden 14 évet betöltött fiút.
Édesanya! Ha szereted a fiadat,

^  küldd Gyenesre (július 6—11).

a férfiak csendeshete
a férfiak közötti evangélizáló mun
kának nagy alkalma. Még mindig 
lehet jelentkezni! Időpont július 
13—IS.
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KÖZBENJÁRÓ IMÁDSÁG

2. Az imádkozó ember
(I. Mózes 18: 22—25.)

Sodorna pusztulásának kérdését joga lett 
volna Ábrahám nak közönyösen szemlélni. Sze
mélyesen semmi köze sem volt a városhoz- Nem 
lakott ugyan messze attól. Látni lehetett Sodo- 
m át onnan, ahol Ábrahám  élt. Azt olvassuk I. 
Mózes 19: 27—28-ban: „Abrahám  vedig reggel 
orra a helyre indula, ahol az Űr színe előtt ál
lóit vala. És tekinte Sodorna és Gomora felé és 
az egész környék földje felé és látá és íme fel- 
szállá a földnek füstje , m in t a kemence fü stje .“ 
Sodorna pusztulását tehát jól lehetett látni a r 
ról a helyről, ahol Isten és Ábrahám  között a 
nagy jelenet lejátszódott. Máskülönben azonban 
Ábrahám  és e város között nem volt kapcsolat. 
Ábrahám nem já r t  oda vásárolni, sem szóra
kozni. Neki m ásütt voltak a szórakozásai. É j
jel né^te a csillagos eget, nappal gyönyörködött 
a zöld fűben és az állataiban. Ügy, m int pász
torai. B aráti társasága a családja és a pásztorai 
voltak. Nem volt benne vágyakozás Sodorna 
lidércfényei után. Isten Leikétől m egvilágosítva 
csak bűnös örömnek ta lá lta  Sodorna gyönyörű
ségeit. Nem volt Sodorna és Á brahám  között 
semmi összeköttetés. Olyan messze voltak egy
mástól, m int napkelet napnyugattól. Ezért lett 
volua joga közömbösen venni Sodorna elpusz
tításának tervét.

Még az is érthető volna, ha Ábrahám  So
dorna elpusztulása fölött káröröm et érzett volna.

I. Mózes 13-ban van leírva Ábrahám  és Lót 
kiilönvlása. K ánaán földjén olyan hatalm asan 
m eggyarapodik Ábrahám  és Lót jószágállomá
nya, hogy a legelő nem elegendő nekik a jószá
gok legeltetéséhez és e m iatt napirenden van a 
civakodás. Előbb csak a pásztorok civakodnak, 
m ert mindegyik a m aga n yá já t ta r tja  fonto
sabbnak s szeretné a másik nyá já t távoltartan i 
a jó legelőtől. De a civakodás ragadós. Á tragad 
Á brahám ra és L ótra is. Előbb csak feszült a 
helyzet közöttük. A pásztorok ingerük gazdáju
kat a másik ellen. Közbelépést sürgetnek: Ne 
tűrd, hogy a másik is ott legeltessen!. Ebből az
után  szóváltás tám ad Ábrahám  és Lót között. 
A szóváltás vége az, hogy Ábrahám, aki jóval 
idősebb, min Lót, hiszen Ábrahám  édesapja 
nagyapja Lótnák, enged. M ár belefáradt az 
örökös civakodásba és ezt az a ján lato t teszi 
Lótnák: „Ne legyen versengés közöttem é&kö- 
zötted, se az én pásztoraim között és a te pász
toraid között; hiszen a tya fiak v a g y u n k ...  Válj 
el, kérlek, fölény ha te balra tartasz, én jobbra 
megyek; ha te jobbra mégy, én balra, térek.“ (I. 
Mózes 13: 8—9.) Micsoda bölcs és alázatos ma
gatartás! ő  az idősebb, neki szól az ígéret, mely 
e föld tulajdonosává teszi őt és mégis k itér Lót 
és pásztorai elől. Lótnák engedi a választást. 
Nem természetes az, hogy Lót ezt az ajánlato t

elfogadja. Ö a fiatalabb, vendég itt, neki kel
lett volna tehát a választást felajánlania Ábra
hámnak. De Lót nem ezt cselekedte. Azt olvas
suk I. Mózes 13: 10—12-ben, hogy Ábrahám  
a ján lata  u tán  ,,Felemeié azért Lót az ő szemeit 
és látá, hogy a Jordán egész melléke bővizű  
föld; inert minekelőtte elvesztette volna az Űr 
Sodornál és Gomorát, m ind Czoárig olyan vala. 
az, m in t az Úr kertje, m in t E gyiptom  földje. És 
választó Lót magának a Jordán egész mellékét 
és elköltözők Lót kelet felé: és elválnak egym ás
tól. Ábrám  pedig lakozik vala a Kanaán földén, 
Lót pedig lakozik vala a Jordán-melléki váro
sokban és sátoroz vala Sodomáig.“

M inősíthetetlen az a kapzsi m agatartás, 
amelyet az önző Lót tanúsít Ábrahám  a ján la tá 
val kapcsolatban. Végignézi a  tá ja t egy hegy
ről és kiválasztja m agának a legjobb földet. 
L á tja  a Jo rdán  folyót, a  vizet, körülötte mohón 
issza szeme a smaragdzöld rétet, a  kitűnő lege
lőt és azt mondja, hogy megy keletre. A másik 
oldalra nem is néz. Ott hegyek, sziklák, kopár 
területek vannak, forrás sincs. Csak menjen Áb- 
rahám  oda!

Egészen bizonyos, hogy ha Á brahájn aláza
tosan el is fogadta ezt, hiszen ő a ján lo tta  fel ezt 
a megoldást, azért- szívében ottm aradt a  tövis 
és igen kapzsi embernek ta rto tta  Lótot. Lehet, 
hogy ez is oka lehetett annak, hogy Sodomába 
be sem tette a  lábáig

A hírek azonban mégis eljutnak hozzá. H all
ja, hogy Lót m iként gazdagodik Sodomában. 
Előkelő ember lesz. A nép elöljáróivá választ
ják. Bírói ténykedéseket végez. Lehet, hogy m i
kor hallják  a jövő-menő emberektől, hogy m i
lyen jól megy Lótnák és pásztorainak. Ábra- 
hám  emberei szem rehányást is tesznek Á bra
hámnak, hogy milyen ostobán viselkedett, m i
kor engedett választani Lótnák. Sokszor kell 
talán hallania, hogy most ő és pásztorai lehet
nének olyan jómódban. Lehet, hogy a felesége, 
Sára, is sokszor tesz szem rehányást neki enge
dékenységéért. Bizonnyal ott volt Ábrahám  szí
vében is a  tövis e m iatt s most, m ikor hallja, 
hogy Isten elindul Sodorna elpusztítására, em
berileg nagyon is érthető volna, ha  azt mon
daná: Mégis csak én vagyok az, aki okos vol
tam  és Lót volt az, aki rosszul választott. M eny
nyi káröröm  lehetett volna benne! H a nem is 
Lót vagyonának pusztulása m iatt, de az erköl
csi elégtétel m iatt, hogy ime a kapzsi ember el
vette ju talm át. M ondhatta volna Sárának és 
pásztorainak, akik annyiszor szemére hányták 
gyengeségét Lóttal szemben, hogy lám most 
mégis csak nyilvánvalóvá lett, hogy én csele
kedtem jól. Ábrahám ban azonban nincs semmi 
ebből a  kárörömből.
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Helyezkedhetett volna Ábrahám  az önzés 
álláspontjára is. Az a terület, amelyen Lót ta 
nyázott, ígéret szerint szintén Ábrahám  birtoka 
volt. ''Gondolkodhatott volna Ábrahám  úgy. 
hogy ha ez a két város Istennek ennyi gondot 
okoz most, mennyivel sokkal több baja  lesz neki 
e két várossal, ha egyszer jogosan az ő b irto
kába kerül. H á t nem sokkal jobb, ha Isten el
söpri egyszerűen ezt a két várost s mire Á bra
hám  birtokába kerül a föld, o tt ú jra  kinő a fű, 
íg y  is gondolkodhatott volna.

Á brahám ban nincs semmi közömbösség e 
két várossal szemben. Nincs benne semmi er

kö lcsi önelégültség, vagy kárörvendés, vagy ön
zés. Sőt, nem tud ja  szó nélkül hagyni, hogy Is 
ten el akarja  pusztítani a várost. Mi az oka an
nak, hogy nem tud ja  szó nélkül hagyni Sodorna 
és Gomora elpusztításának tervét?

Két oka van.
Az egyik Isten dicsőségének a kérdése. Áb

rahám  szám ára mindennél fontosabb Isten d i
csősége. Fontosabb, m int az, hogy szegény, 
vagy gazdag ember lesz-e; hogy néki van-e 
igaza, vagy Lótnák; hogy emberek élnek-e, vagy 
meghalnak. Azért jö tt K ánaán földjére, hogy 
Istennek szerezzen dicsőséget. Ez az első. Ezért ‘ 
mondja Istennek egészen sajátságos emberi mó
don, m intha Isten m agatartásától Isten dicsősé
gét féltené: , Távol legyen tőled, hogy ilyen dol
got cselekedjél, hogy megöld az igazat és úgy  
járjon az igaz, m int a gonosz: Távol legyen tő
led! A vagy  az egész föld bírája nem szolgál- 
totna-é igazságot^“ M intha azt mondaná Isten
nek: Uram, te tudod, hogy én m ennyire szeret- v 
lek, hogy a te szolgád vagyok, hogy egész lel
kem az tölti be, hogy néked legyen dicsőség, — 
hát nem gondolsz arra , hogy ha most elmégy 
Sodorna ellen, és elsöprőd az egész várost, ott 
nemcsak a gonoszok fognak elpusztulni, hanem 
az igazak is. Lehetnek ott igaz emberek is és 
ha azokat is elpusztítod, akkor azok az embe
rek, akik tudják, hogy kik ott az igazak, azt 
fogják mondani, hogy hol i tt  az Isten igazsá-' 
ga?! Az jó, hogy a gonoszokat elpusztítod, de 
az igazakat nem pusztíthatod el! Uram, te nem 
tehetsz ilyet! Az egész föld b írája, az igazságos 
Isten, nem szolgáltatna igazságot?!

Akárm ilyen emberi módon fejezi is ki ez 
azt, ami Ábrahám  lelkében volt, nyilvánvaló, 
hogy Ábrahám  szorongott lelkében az Isten di
csőségéért. Ügy érzi, hogy ez a minden: az Isten 
dicsősége. Ezért nem hagyhatja  szó nélkül, hogy 
mi történjék Sodomával: Uram, te cselekedhetsz 
úgy, hogy ebből néked legyen dicsőséged. Az 
igazakért mentsd meg a gonosz gyermekeidet. 
Hiszen neked nagyobb dicsőséged az, hogy Te 
kegyelmes vagy, m int az, hogy szent vagy; 
hogy Te megbocsátó Isten vagy, minthogy a 
bűnért elégtételt vevő Isten vagy.

A m ásik ok, am iért nem tud ja  szó nélkül 
hagyni Ábrahám  Sodorna elpusztításának te r
vét, az, hogy nem tud ja  m agát elkülöníteni So
dorna lakóitól. Nem ismeri ugyan őket névsze
rinti csak Lótot és családját, de tudja, hogy 
akik ott laknak, azok is emberek. Ők is annak

az Istennek gyermekei, akivel ő beszél. Néki 
testvérei, még ha  gonoszok is. Ök is üdvösségre 
terem tett emberek. Ezért szeretné megmenteni 
őket. Em berek megmentése! Ez a m ásik oka 
annak, hogy Ábrahám  nem hagyja  szó nélkül 
Isten tervét. Ma így m ondanánk: Isten dicsősé
gének kérdése mellett Ábrahám  lelkét az em
berek üdvösségéért való aggodalom tölti el. Ez
ért áll oda Isten és a két város közé. M intha 
azt mondaná: Uram, csak az én holttestemen át 
mehetsz oda. Mint szent közbenjáró mondja: 
Uram, én féltem a te dicsőségedet és féltem az 
én nyom orult testvéreimet, ezért kérlek, fontold 
meg, hogy nem lehetne-e valamiképpen meg
menteni ezeket az embereket!

PEDAGÓGUSOK FIGYELMÉBE!
Főt, július 12—16!
Várunk a pedagógus evangélizá- 

cióra.

KÖZÉPISKOLÁS LEÁNYOK 
KONFERENCIÁJA

Július 18-tól 23-ig lesz Foton.
E hírt azért közöljük ismét, mert 

a szétküldött, meghívókon téves dá
tum volt.

Jelentkezzünk minél előbb Főt, 
Evang. Belmissziói Otthon címen.
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Van új élet —  Krisztusban
— Kétszázhetven asszony Gyenesen. —

v

Soli asszony csak hallotta vagy másoknál látta ezt. 
Felébredt szívében a remény: hátha én is elnyerhetem! 
Mások nem is gondollak ilyen gyökeresen újra és nagy
ra? csak egy kis megfrissülést vártak, vagy valami fur
csa, sejtelemszerű várakozás hozta őket Gyenesre. Vol
tak, akik nem is várták, mégis megtalálták az új életet 
— Krisztusban!

Hét éve volt az első asszonykonferencia. Emlékszem, 
mennyi aggodalom, féltés, nyugtalanság szorongatta 
őket az első napokban, milyen merésznek látszott ott
hagyni a családot, gazdaságot, otthont egy egész hétre! 
Es még hozzá olyannak, aki gondos, lelkiismeretes fele
ség, anya és háziasszony. Sokan megbótránkozva utasí
tották vissza ennek még a gondolatát is; Még egy napra 
is nehezen hagyhatnám itt őket, hát még egy hétre! 
Akiben ma is feltámad ez a gondolat, az hátija--csak 
meg: a hét esztendő alatt az első asszonykonferencia 
25-ös létszáma 270-re, tehát több mint tízszeresére emel
kedett! 270 asszony nem félt otthagyni, Istenre bízni 
mindent otthon. Én az idén nem hallottam egyetlen ag
gódó szót sem. Sokan megtanulták imádságba vinni eset
leg feltörő aggodalmaikat.

Ahogy Isten megsokszorozta a vágyat az Ö megisme-' 
rése után a szívekben, úgy sokszorozta meg a külső lehe
tőségeket is! (Az ágyak mellett több mint 200 szalma
zsák áll már rendelkezésre. Igaz, hogy még sok ä hiány, 
de hátha régi és új gyenesieknek egyszer eszükbe jut 
segíteni rajta.)

Bünismeretre, bűnbánatra -jutni — Isten ajándéka! 
Ezt munkálta a Szent Lélek itt. Sok szív milyen kemény 
talajjá lett már! A gyermekkorunk óta elkövetett bű
nök, mint a kövek feküsznek benne. Hányszor szerette 
volna Isten lelkiismeretűnk háborgásával, az igével 
vagy csapásokkal kidobálni ezeket, de mi talán csak 
még keményebbé tettük. Lelkiismeretünket elhallgattat: 
luk. (Nem olyan nagy dolog! Mások is teszik!) Az igét 
a szívig hatni nem engedtük, azt gondolva, mi lenne, 
ha 'mindent szószerint vennénk, mit szólnának a többi 
emberek, túlzásba menni nem jó. (Kb. annyi ez, mintha 
azt mondatiánk, hogy hiszek éti Jézusnak, de amit mond, 
azt nem kell egészen úgy érteni, ahogy mondja. Vala
hányszor lelkiismeretünk az igazság megvallásárá indít

gatott és visszafojtottuk, olyan, mintha egy-egy ütéssel 
döngöltük volna keménnyé a szívtalajt. Mikor aztán 
Isten erre a kemény földre szántást hozott, bajokat, nyo
morúságot: a fájdalomból is keménység lett, nem lett 
porhanyóssá a föld, hogy végre bevehette volna az élő 
magot: az igét. I tt Gyenesen kezdett ez a keménység en
gedni. Mély, elrejtett rétegekből egyszeresük felszínre 
került a bűn és háborgatni kezdett a, bűntudat. Voltak, 
akik látták: máskép nem lehet segíteni: alá kell vetniük 
magukat a bűnvallás keserves operációjának. Az erényes 
asszonyból bűnös asszony lett. De megkegyelmezett is. 
Az őszinte szív mély bűnbánata megragadta ds egyetlen 
menedéket és eljött a felszabadulás. Sötét arcok felvidul
tak. Az ének mindig felszabadultabban szállt a megbán
tott, de kegyelmes Isten felé, mert mindig több szív terhe 
esett le és zengett hálát a, Szabadítónák.

Imádságban meg ne restüljünk!
Könyörögjünk a legközelebbi konferenciákért!

■ ' ■ <■'"
Július 5—9. Papné-evangélizáció Fóton. - 
Július 6—11. Ifjak evangélizáló gyenesi esendeshete. 
Július 6—11. Serdülő leányok konferenciája Répcelakon. 
Július 12—16. Pedagógus evangélizáció Fóton.
Július 12—20. Sárvári EKIE-tábor.
Július 13—16.' If júsági vezetők konferenciája Répce

lakon.
Július 13—18. Férfiak evangélizáló gyenesi esendeshete. 
Július 18—23. Középiskolás leányok konferenciája Fóton. 
Július 20—25. Főiskolás konferencia Gyenesdiáson. 
Július 22—30. Fonyód-Béla-telepi EKIE-tábor.
Július 25—27. Kiilmissziói konferencia Fóton.
Július 25—30. Leánykonferencia Kölesén.
Július 26—aug. 1. Leánykonferencia Szilvásváradon. 
Július 27—29. Lelkészevangélizáció Balassagyarmaton. 
Július 27—augusztus 2. Nemzetközi főiskolás konferencia 

Gyenesdiáson.
Július 29—30. Serdülő vezetők konferenciája Fóton. 
Július 30—augusztus 7. Fonyód-Béla-telepi ERIE ve

zetői tábor.
Július 31—augusztus 4. Férfiak konferenciája Klotlld- 

ligeten.

KÜLMISSZIÓI KONFERENCIA 
FÓTON.

Evangélikus Misszióegyesületünk 
11*48 július 25—27-ig, a fóti ev. bel- 
missziói otthonban háromnapos kül- 
missziói konferenciát rendez mind
azoknak, akik Isten különös elhívása 
folytán a misszióba akarnak állni, 
vagy a kiilmissziói munka után ko
molyan érdeklődnek és azt itthon is 
támogatni kívánják.

Programm:
Reggeli áhitatok: A missziói pa

rancs. I. A missziói igény alapja. 
(Mt. 28, 16. II. A missziói munkások 
alkalmatlansága. Márk 16, 14—17. III. 
A missziói munkások alkalmatos
sága. Márk 16, 17—20.

Bibliakörök: Egy misszionárius
igehirdetéséből. A) Zsidók előtt. Csel. 
23, 1. B) Pogányok előtt. Csel. 17, 
16—34, C) Veszedelmek között. Csel. 
1G, 16-40.

Délelőtti előadások: Új helyzet aj
misszió munkájában. I. A missziói 
területen. II. A misszionárius mun
kájában. III. Az egyéni kiválasztás
ban és- kiképzésben.

Délutáni előadások: Tájékoztató.
1) Külföldi missziói intézetek és 
egyesületek. 2) A hazai róm. kát. és 
református misszió. 3) Hazai evangé
likus missziónk.

Esti áhitatok: A küldött. I. A hi- 
degszívű küldött. II. A langyos szívű 
küldött. III. A forrószívü küldött.

*
Felkért előadók: Benczúr László, 

Cserháti Sándor, Danhauser László, 
Dezséry László, Draskóczy László, 
Győry János, Dr. Mády Zoltán, Wei
ler Henrik és a külföldi vendég
misszionáriusok.

Tudnivalók:
Részvételi díj napi 5 Ft és a napi 

20 dkg kenyérliszt (vagy kenyér. 10 
dkg. fehórliszt, 2 dkg. zsír, 2 dkg.

feukor, 1 tojás). Aki nem hoz termó- 
yszetbenieket, annak napi 10 Ft. — 
'Felszerelés: Hozni kell kispárnát, le- 
Ipedőt, mosdófelszerelést, Bibliát, óne- 
ikeskönyvet. Jelentkezés: július 20-ig 
; Danhauser László címén, Budapest,
XII., Böszörményi-út 5/a. Jelentke
zéskor közlendő: Név, cím, foglalko
zás, vallás, életkor. Utazási kedv. 
nem tudunk szerezni, rászoruló test
véreink forduljanak bizalommal az 
elnökséghez támogatásért. Érkezés: 
szombaton délután. Menetrend: Bp. 
Nyugati p. u. Fótra ind. vonatok: 
7.30, 14.15, 15.40, 17.50, 19.10, 22.20. Gö
döllőről (Miskolc—Hatvan felől) 4.49, 
13.55, 17.50. Aki Rákospalota Újpesten 
száll fel, lényeges olcsóbb jegyet 
vált. 1.80 Ft.

A 95. zsoltár 6—7. versével szeretet
tel hívjuk a misszió barátait és 
mindazokat, akik felelősségteljes 
szívvel hordozzák a pogány missziót.

Az elnökség.
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Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
BUDAPEST, V., POZSONYI-ÜT 11 IV. 18. 

Telefon: 122—520.

Itt vagyok én, küldj el engem...
Egyhetes evangélizáció volt a Fóton tartott vasárnapi 

iskolai vezetői tanfolyam.

Június 20—26. között vasárnapi iskolai vezetői tan
folyam volt Fóton. A kényelmesen berendezett, csendes 
fóti Belmissziói Otthonban e nyáron ez volt a negye
dik konferencia, amelyen az ország különböző helyeiről 
54-en vettek részt.

Hogyan vezethetek vasárnapi iskolát? . . .
E kérdésre adott választ a konferencia minden elő

adása és bizonyságtevése. Mindenekelőtt számot adunk 
arról, hogy Isten Leikétől vezetett áldott alkalom volt 
e hét, mind a kezdő, mind a gyakorlott vasárnapi isko
lai munkásokat döntés elé állította a vezetők Vezetője.

*
Nem arról számolunk be, hogy milyen élénk eszme

cserék, milyen jól sikerült gyakorlati tanítások, peda
gógiai és lélektani előadások hangzottak el. Ezek eddig 
is természetesek voltak egy ilyen konferencián. Céltuda
tosan, a gyermekhez gyermek nyelven szólva, a Bib
liát mind jobban megismerve, a gyermek iránti szere
tettel, Isten Leikétől vezetve, együtt munkálkodva. A 
szakelőadásokból e megállapítások világos utat mutat
tak.

Néhány tanács éjfél előtt öt perccel . . .
A reggeli áhítatokon és bibliakörökben I. Thessa- 

lonikai levél alapján Isten tanított és mutatott példát 
a szolgálatra. Ez alkalmakon Vált világossá a vasárnapi 
iskolai munka felelőssége a gyülekezeti életben és a 
missziói munka, hátterében. Kételkedés nélkül vettük 
tudomásul: életünkben, halálunkban az Űréi vagyunk. 
Ö intett: Ne aludjatok. Felelősséggel döbbentünk reá, 
hogy „éjfél előtt öt perccel“ adta e tanácsokat az Űr.

Itt vagyok én, küldj el engem . . .
Csodálatos volt e konferencián, hogy Isten vette ke

zébe a vezetést és az irányítást. Ennek bizonysága volt, 
hogy az esti eVangélizációs szolgálat élő bizonyságte
vés, szíveket összetörő, bűnbánatra ébresztő, hatalmas

É L Ő  V Í Z
AZ EVANGÉLIKUS EVANGÉLIZJCIÓ LAPJA

Megjelenik egyelőre kéthetenként.
Kiadja:

a M agyarországi Evangélikus Egyházegyetem  
Felelős szerkesztő és kiadó: Csepregi Béla. 

E l ő f i z e t é s i  ár: egy évre 18.—, félévre 9.— 
negyedévre 4.50 Ft. Egyes szám ára 80 fillér.

Postatakarókpénztári csekkszámla:
'  „ÉLŐ V1Z“ Budapest 53.064.

Sylvester Rt., Budapest, XIV., Hermina-út SÍ.
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erejű lelki feiforrósodássá vált. Ézsaiás 6. fejezete alap
ján a szolgálatra hívó, irgalmas Isten szava ellenáll
hatatlanul tört be a szívekbe. A háromszor szent nevű 
Isten megszentelte a résztvevőket. Volt olyan veiető, 
aki már az első este felállt és bizonyságot tett arról, 
hogyan tartotta meg őt és hogyan vezeti életét az ir
galmas Isten. Harmadik este olyan közel lépett hozzánk 
az Űr, hogy „megrendülőnek az ajtó küszöbei a kiáltó- 
nak szavától“, megéreztük, hogy Isten -felfedezte bű
nös életünket.

E pillanatra már régen várt az Űr. Ekkor kezdődött 
meg valójában a vasárnapi iskolai vezetők konferen
ciája. Leírni sem lehet, ami ekkor történt. A konferencia 
hallgatóinak nagyobbik fele kérte és nyert ez estén 
személyes feloldozást. — Az Űr nemcsak felfedezi bű
neiket, hanem el is fedezi azokat. — Amikor mindezt 
tudomásunkra adta az Űr, csak akkor tette fel a kér
dést, mint Ezsaiásnak: „Kit küldjék el, ki megy el ne
künk?“ Mi egy lélekkel válaszoltunk, mint Ézsaiás: 
„Tmhol vagyok én, küldj el engem.“

Keresztedbe fogózva . . .
A konferencia utolsó napja csendes nap volt. Soha 

nem tapasztalt vággyal járultak a résztvevők egyéni 
csendes beszélgetésibe, magángyónásra és vallották meg 
Isten embereinek bűneiket, küzdelmeiket, harcaikat, 
így jutott el a fóti vasárnapi iskolai vezetői tanfolyam 
Krisztus keresztjéhez s így megkönnyebbülve, felsza- | 
badulva járultunk az úrvacsorához.

Elindultunk . r .
A módszertan, lélektan, szakismeret jó segítségünk, 

amit magunkkal hoztunk a konferenciáról. Ütünk ha
tározottabb, célunk világosabb, erőnk túláradó, felelős
ségünk fokozódó. E konferencián Isten ügyeként ismer
tük meg' a vasárnapi iskolai munkát, ö  hívott, ö  kül
dött. Elfogadtuk az ő vezetését és otthagytak Fóton fel
fedezett és elfedezett bűneinket.

#
Testvér! Ki e beszámolót olvasod, gondolj arra, 

hogy tőled kérdi az Űr: Kit küldjék el és ki megyen 
el nékünk? Tudod-e ezt mondani: Itt vagyok ón, küldj 
el engem. Nincs elég* erőd? Jöjj, várnak a konferen
ciák, ahol éppen téged akar felkészíteni az Űr. ^  ■

KOLOSÉN 
(Szatmár vm.)

Leánykonferencia július 25—30-ig.
Fiúkonferencia augusztus 1—6-ig.
Keletmagyarországi evangélikus if

júságunk számára rendezett alkalom, 
hogy mindenki könnyen eljuthasson 
és részesedjen d konferenciai elcsen-

desedés áldásaiban. Hisszük, hogy az Részvételi költség hat napra: 20—25 
Elet Ura, aki lehetővé tette ezeket az forint között lesz és a fejadag (1 kg. 
ifjúsági konferenciákat, áldását is kenyérliszt, y2 kg. fehérliszt, 10 dkg. . 
bőségesen osztogátjá közöttünk. zsír/  10 dkg. cukor és 6 tojás).

Jelentkezni július 15-ig kell a nyír- Felszereled^. Kispárna, lepedő, td- 
egyházi evang. lelkészi hivatalnál, karó, tányér, evőeszköz, mosdófelsze- 
Aki távolról jön, jelentse be kedvez- relés. Bibliát, énekeskönyvet, Éne- j 
ményes jegy iránti igényét is. kém a Ür. füzetet hozzon mindenki. i
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IV. ÉVFOLYAM, 15. SZÁM. 1948. JÚLIUS 18.

„Eltöröltem álnokságaidat..."
Ezen a nyáron gyakran bebornlt felettünk 

az ég. Szürkés felhőgomolyag indult a látóhatár 
pereméről s egy-kettőre beárnyékolta az egész 
mennyboltozatot. Csattogtak a villámok, süvöl
tött a szél és zuhogott az eső. Sokszor öltött zor
don, rosszkedvű, sötét ábrázatot a világ.

De éppen olyan gyorsan meg is változott 
gyakran a borús kép. Meghasadt a felhőkárpit 
és mintha láthatatlan kezek hajtották volna ösz- 
sze, előtárult az ég tiszta kékje s szórta újra 
aranyló sugarait a nyári nap, fénybe fürösztvén 
a termékenyítő esőtől zsendülő természetet.

Ki gondolná, hogy a zivatarhoz olyan közel 
van a napsütés? Ki hinné, hogy a felhők felett 
is olyan kék az ég, s ha egy hatalmas, jóakaró 
kéz letörli a menny boltozatáról a ború árnyé
kát, akkor ,újra kiderül és ragyog minden?

Senki nem hinné, ha nem látta volna annyi
szor.

A lélek világát is gyakran árnyékozza fel
hő. A megromlott szív romlott indulatai köny- 
nyen viharba boríthatják. Szürkén tornyosul
nak a bűn fellegei s csattognak benne a gonosz
ság villámai.

De Isten ennek a zivatarnak is véget tud 
vetni. Kegyelmes keze eltörli a szívnek minden 
álnokságát s könyörülete elől mint oszló felhő 
menekül a bűn.

Ismered-e a lélek világának ezt a csodála
tos kiderülését? Meghallottad-e már Jézus bűn
törlő vérének örömüzenetét: a bűnbocsánat
evangéliumát?

Nem az a kérdés, hogy próbáltál-e már el
szakadni a bűneidtől, kiszabadulni megrögzött

szokásaid bilincseitől? A  megváltozás!, meg ja
vulási szándékoknak ismerjük az eredményeit.

Meghallottad-e már azt, amit Isten mond? 
„Eltöröltem álnokságaidat, mint felleget és mint 
felhőt, bűneidet“ (Ésaiás 44:22).

Bűn felhőzi a lelked egét? Isten eltörölte!
A magad romlottsága borít újra meg újra 

viharba? Isten eltörölte!
Elkövetett vétkek foga mar a lelkiismerete

den? Isten eltörölte!
A hitetlenség irigy keze foszt meg minden 

örömtől, erőtől és boldogságtól? Isten azt is el
törölte minden bűnöddel együtt.

Amikor Jézus Krisztus halálakor sötétség 
borult a Golgota halmára, akkor az egész világ 
bűníeihője az ártatlanra szakadt, hogy az ö en
gedelmes áldozatáért kiderülhessen minden bűn- 
íelhozte szív. Jézus Krisztus áldozati véréért 
isten megbékélt a világgal és kegyelmesen meg
bocsát minden bűnösnek.

Nem neked kell legyőzni a bűnt, Krisztus 
győzte le és a bocsánatban a saját győzelmét 
ajándékozza neked.

Derül-e már lelked ege? •
„Örüljetek egek, mert az Úr végbe vitte, ki

áltsatok földnek mélységei, ujjongva énekelje
tek hegyek, erdő és minden fa; mert megváltá - 
az Úr Jákobot, és Izráelben megdicsőíti magát, 
íg y  szól az Ür, megváltód és alkotód anyád mé- 
hétől fogva: Én vagyok az Úr, aki mindent cse
lekszem“ . . .  (Ésaiás 44: 23—24).

Ugye, te is mersz hinni ennek az evangé
liumnak? Hiszen Isten az, aki mindezt csele* 

kedte!
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Az eleven bibliaolvasás feltételei
(Folyó évi 11. számunkban közölt azonos című cikk folytatása.)

5. A rendszeres bibliaolvasás ellen akkor intézi egyik 
legveszedelmesebb támadását a Sátán, amikor biblia
olvasó életünk „lózung-keresztyénség“-gé, „bibliáolvasó- 
naptár-keresztyénség“-gó sorvad. Ez akkor- történik, 
amikor már nem olvassuk az első szeretet szomjúságá
val az igét, bár csodálatunk, szeretetünk, hitünk meg
marad irányában, — de a világ, a rohanás, a Mammon 
elrabolja időnket. Ilyenkor egy-két percre kukkantunk 
az igébe. Sokszor magunk sem tudjuk már az 'ige letevé
sének pillanatában sem, hogy mit is olvastunk. Megelég
szünk azzal, hogy elolvassuk futólag az Útmutató (Lo
sung) aznapi igéjét, vagy valamely más igeolvasási ka
lauz, naptár kijelölt textusát, de magunk nem csendese
dünk el kitartóan a Biblia egyes könyveinek folyamatos 
olvasásánál.'Még veszedelmesebb az az eset, amikor „ál
moskönyveként kezeljük a Bibliát: nem naponkénti 
táplálékunk az igeolvasás rendszerességében hanem baj- 
bajutván, felnyitjuk valahol s az első tekintetre meg
pillantott igét tekintjük Isten konkrét, helyzetünkre 
szóló üzeneténék. Ügy mint amikor valakinek különös 
álma van és előkotor valami „álmoskönyvet“, — melyre 
máskor nincs szüksége — és abból tudakolja, mit jelen
tett álma.

E veszélyek ellen legjobban úgy védekezhetünk, ha 
valóban rendszeres igeolvasók vagyunk. Ez pedig ebben 
a vonatkozásban a következőket jelenti (a 4. pontban 
említettek mellett):

a) Használhatok bármilyen útmutatót, igeolvasási 
kalauzt, leszakítós naptárt, de azt állandóan, folyamato
san, naponként olvassam komoly, alázatos, bűnbánó és 
hívő imádság után, valóban az Űr akaratát tudakolva. 
Használhatok akár többféle bibliaolvasó-kalauzt is. Ez 
esetben osszam be, melyiket a nap mely szakában olva
som, melyiket családommal közösen, melyiket magamban. 
Pl. az Útmutatót (Losungot) olvasom reggel, mely cso
dálatosan utat mutat az egész elkövetkező napra; (csa
ládommal együtt) délben étkezés után ugyancsak az 
egész család pl. a Fébó leszakítós naptárát; este a csa
ládi áhítaton pl. a Bethánia leszakítós naptárát. Min
den esetben bevezeti és befejezi az igeolvasást imádság, 
akár úgy, hogy a családfő imádkozik egyedül, akár a 
család tagjai is. Leghelyesebb, ha olvasás előtt csak a 
családfő, olvasás után pedig a család tagjai is a kapott 
igének megfelelően. Talán soknak tűnik fel ez á napi 
háromszori közös alkalom, de gondoljunk arra, hogy 
mennyi közös alkalom, ebédutáni csevegés rabol el időt 
a világ számára tőlünk. Ha pedig vendégünk van, meny
nyi felesleges szó hangzik el épp étkezések utáni társal
gásban: ilyenkor se mulasszuk el gyávaságból, álszemé
remből. Ilymódon az egész család naponta állandóan az 
ige fegyelmezése alatt van és boldog hálaadással fogja 
tapasztalni, hogy ezek az alkalmak valóban állandó, 
konkrét családi közösséget jelentenek az Úrral. Csak az 
időnkkel ne legyünk fukarkodók épp akkor, mikor Isten
nel való közösségünkről van szó, hiszen sokszorosan töb
bet adunk különben a Sátánnak. Természetesen a ke
nyérkereső családtagok távolléte esetén a napi három
szori alkalom közül egyik-másik máskép alakul stb.

b) A családi alkalmak mellett azonban feltétemül 
meg kell maradni az egyéni bibliaolvasás alkalmának! Ez 
mindennél fontosabb. Amikor magam olvasom folyama
tosan a Bibliát. Tehát' nem rendszertelenül, hanem va
lamelyik bibliai könyvet folytatólagosan. Leghelyesebb 
az, ha pl. reggel újszövetségi, este ószövetségi igét. 
Ilymódon nagy általánosságban évente egyszer elolvas
hatom a teljes Bibliát. Erre feltétlen kell időmnek len
nie s valóban akad is, ha Ősellenségem meg nem csal

különféle hamis kifogásokkal és áligazságokkal. Meri 
ha minden nap van időm külön-külön a cipőm, ruháin 
felvételére, táplálkozásra, mosdásra, borotválkozásra 
(mert, „muszáj“), akkor legyen épp ilyen „muszáj“ (de 
már nem is csak olyan természeteshek vett értelemben, 
mint a fentieknél, hanem boldogítóan) az egyéni ige
olvasás is. Aki becsületes lélek ezen a ponton, az a Lé
lektől kapott leleményességgel megtalálja a módját az 
elcsendesedésnek. Legtermészetesebb, ha otthon tud 
csendesórát tartani. Erre legyen irányadó II. Móz. 24: 
4:^,Felkele reggel és oltárt építe a hegy alatt.“ Azaz: 
a golgotái hegy, a kereszt tövében építs reggelenként 
oltárt bűnbánatod, áhítatod, Isten-keresésed számára." 
Ez az „építés“ pedig természetesen nem lehet néhány 
tégladarab rendszertelen, jázas összedobálásának rohanó 
alkalma, hanem a „jó munkához idő kell.“ De ne ess 
kétségbe (a Sátán ezen az úton akar lemondatni ez al
kalmakról: ma nem érsz rá; számodra ez lehetetlen; 
ma utaznod kell; ma már megfeledkeztél róla, elkéstél' 
stb.), ha rajtad kívül 'álló okokból nem építhetsz oltárt 
otthoni elcseíidesedésedben. Járj túl a Sátán eszén: el
olvashatod igédet a villamoson, vonaton, piacra vagy 
szántóföldedre v ivő' kocsidon, várakozási időid alatt 
(Pl. orvosi rendelőben, állomáson, hivatali előszobában, 
sorbaállásban) stb. Ugyanezt tedd meg este az ószövet
ségi igével, természetesen ez esetben lefekvés előtt le
hetnek ily alkalmaid.

A legfontosabb az, hogy ilyen rendszeres családi és 
egyéni igeolvasásnál mindig Krisztus érdemére támasz
kodva jöjj az Úr elé és vedd feltétlenül az Ő akkorra 
adott üzenetének, feleletének az igét s engedelmeskedj 
annak! Ne ijedj meg, ha a fentiek látszólag soknak, 
kivihetetlennek látszanak: a gyakorlatban sokkal egy
szerűbb ez, ha valóban a Lélek vezet. Csak őszinte, be
csületes légy. És ne engédd soha, hogy a Sátán kétség- 
beejtsen s megkössön még akkor is, ha valamelyik 
ponton gyarlóságod miatt nem megy minden a rend
jén. „Szabadságra hívattatok el“ — mondja az Ú r. . .

6. Eléggé nem hangsúlyozható szempont, hogy min
den kritikai, bíráló gondolat nélkül olvasd az igét. Ren
geteg embernek tragédiája az, hogy kritikai vizsgáló
dással, kételkedéssel, nem őszintén ül az igei elé. így  
érthető, hogy még olyan lelkek számára is lehet csak 
emberi eredetű könyv, akik naponként és egész életü
kön át foglalkoznak vele — de' bírálgatva s nem min- 
denekfeletti alázatos, hívő bizalommal. A gyermek Sá
muellel mondd: „Szólj, Uram, mert hallja a Te szol
gád“ (I. Sám. 3: 10), „Kész az én szívem, oh Isten“ 
(Zsolt. 108: 2—8.) — és itt is megáll az Űr szava: „ha 
olyanok nem lesztek, mint a gyermekek . . .“ Ne tö
rődj azzal, hogy más „okos“ miként vélekedik a Te 
„vakbuzgó, rajongó“ igeolvasásodról: bízzál mindig
abban, hogy ha az Urat te igazán Krisztus érdemére 
támaszkodó bűnbánattal, hittel és őszinteséggel kérted 
előző imádságodban, Ö téged meg nem csalhat: „Hűsé
ges Isten és nem csalárd“ (V. Móz. 32: 4), „boldogok, 
akik teljes szívből keresik Őt“ (Zsolt. 119: 2 .) ...

7. Kétségtelen, hogy az egyéni bibliaolvasásnak 
nagy kísértése az egyéni ejtéveiyedés veszélye. Ezért 
nagyon ajánlható, hogy tarfed magad az egyházi Hit
vallások alapvető korlátjaihoz; olvasgass az egészséges 
ébredés íróitól írásmagyarázati könyveket (világi ol
vasmányok helyett). Hogy azután mi az „egészséges 
ébredés“, azt a tiszta, őszintén becsületes lelteknek va
lóban megmutatja a Lélek, akár égre magasztalna^ 
előtte egy helytelen- könyvet, qkár sárgaföldig gyaláz-
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nak olyant, amit valóban Isten Szentlelke íratott meg.
IV. Befejezésül néhány megtörtént példát írok az

ért, hogy lásd: a fenti sorok nemcsak elméleti elgondo
lásokból származnak. Bizonyos, hogy velem együtt so
kan vannak, akik könyvet írhatnának ilyen tapaszta
lataikról és a valóságban ezek a kis történetek sokkal 
csodálatosabbak, „izgalmasabbak“, mint így leírva. 
Igen, ezek jelzik, hogy valóban „eleven“, izgalmas le
het a bibliaolvasás . . .

Kiürítési rendeletek nyugtalanítanak: futni, mene
külni kell! Az ige ugyanakkor így szól: „Aki hisz, nem 
fut.“ (Eza. 28: 16.) v

Életveszélyes útra akarok indulni. Az aznapi nap
tár írnsmagyarázata igy szól hozzám: „lehet, hogy az 
Ür a múlt alkalommal teljesen egyező esetben azt pa
rancsolta, hogy menj el, indulj azonnal. . . ,  de most 
Várnod kell . . . Akármilyen nehéz is . . . Megpróbál
hatod ugyan, hogy indulsz . . ., de számolj vele, hogy 
magadra maradsz . > . Boldog ember, aki nem sieti el 
emberi indulatoktól űzve útait, hanem megtanul csend
ben lenni addig, amíg az indulás biztos jelét adja az 
Űr . . ' t

Falusi leány jön hozzám magánbeszélgetésre. Hóna
pok óta tusakodik életének nagy kérdésén: diakonissza 
Icgyen-e, meghallva a mennyei Vőlegény hívó szavát, 
— vagy pedig a kezét kérő hívó ifjút fogadja el földi 
vőlegényének? Ki tudna biztos választ adni e súlyos, 
egész életére, üdvösségére kiható kérdésben?! Felel az 
Ür az aznapi naptárban: „Viruló fiatal leány jött hoz
zám magánbeszélgetésre . . .  A lelkemnek sohasem volt 
a földön igazi társa, mert a maga számára teremtett 
Uram. Akár falun, akár városon . . . nem teljes, nem 
igazi, mert nem földi az életem: Jézusé vagyok én.“ 
Az igo pedig ez volt: „Jobb után vágyódnak, tudni
illik mennyei után, azért nem szégyenli őket az Isten, 
hogy Istenüknek neveztessék, mert készített nekik vá
rost.“ (Zsid. 11: 16.) J

Másnap ott ült előttem a fájószívü fiatalember. Kö
nyörögtünk az Úrhoz kegyelmes üzenetért: S hangzott 
az Ür szava ugyanabban a naptárban: „Neked is ezt 
mondja az Ür, drága testvérem, no csüggedj . . .  Te 
most aggodalommal toli szívvel nézel a jövőbe, de ok 
ür ajándékaival, szíve szerelmének teljességében ott 
áll a viharfelhők mögött“ . . .

íme, néhány morzsa, hogy egyéni, családi, szolgá
lati vonatkozásban hogyan szól elevenen az ige. Ami 
Mózesnél csak páratlan kiváltság volt, az Krisztus ba
rátsága alapján, (Ján. 15:14—15.), Isten minden meg
váltott gyermekének drága naponkénti tapasztalata le
het, hogy úgy beszél vele az Ür, „színről-színre, amint 
szokott ember szólani barátjával.“ (II. Móz. 32: 11.)

B O L D O G S Á G ?
Talán furcsa, hogy kérdőjelet írtam utána. Pedig 

nagyon sok ember odaérzi ehhez a szóhoz a csalódott
ságból, kudarcokból, a hiábavaló keresés kiáradásából 
összefonódott kérdőjelet. Még a fiatalság is. Pedig an
nak igazán életeleme a boldogságkeresés.

„Boldogok. . . “ — hangzott Jézus szájából nemcsak 
a Genezáret tavánál, hanem a Balaton partján is. A 
közöny és megszokottság kormos szemüvegén át hitetle
nül, álmosan hallgatták sokan áz első napokon. Olyan 
olméletinek és olyan túlzottan „vallásosának érzi ezt 
sok ember: boldogság Krisztusban.

Egyszercsak megjelent áz első szívben, az első arcon 
és az első szájban is: „Boldog vagyok!“ önkéntelenül 
és\ váratlanul, egy csendes délutáni megbeszélésen. Va
laki elhitte, hogy van, aztán nem félt eltolni áz akadá
lyokat az útból: feladni, ipegvallani a megkörnyékező 
bűnt, feltartóztató gazdagságot, ledobni a hazug jóság
álarcot és a jócselekedet-batyut, ami nem engedte be a 
szoros kapun..

A többiek most úgy lehettek a boldogsággal, mint 
olyan valamivel, amit halottnak hitt az ember s egy
szerre megelevenedik. Hát mégis van! — De most meg
jelenik az új ellenség. Ők igen, de én? Nekem már úgyis' 
hiába. — Mások hallgatás és töprengés sáncai mögött 
védték az akadályt okozó bűnt vágy erényt: a gazdag
ságukat. Nem mehettek át velük a szoros kapun. Ott 
vergődtek előtte és csak egy-egy pillanatra villant meg 
sóvárgó szemük előtt a belülről kiáradó fény, amikor 
megnyílt a kapu és egy bűnös csendesen, szegényen, 
üresen, de boldogan bement rajta.

Ez történt a leánykonferencián Gyenesen.
„Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön“ 

— tehát minden ember boldog legyen. Elhiszed-e már, 
hogy a te szívdhez szabta azt a boldogságot, amit ő  ad? 
Leplezd csak le magad, mennyi hazugság van Istennel 
kapcsolatos gondolataidban! Elhanyagolt igeolvasásod, 
csendesóráid üressége, imaéleted nyomorult anyagias
sága, önzése és szegénysége ellened fordítják a vádat: 
„Hányszor akartam . de te nem akartad!“ (Mt. 23:37.)

MILY BOLDOG EMBER
Dallama: Óh nézd, ki gondtalan ..

1. M ily boldog ember az, 
K it nem szorongat vétke, 
Lelkében ú j tavasz 
Virul ki hosszú télre:

■ Mi dermesztette rég, 
Fölenged m int a jég  — 
Óh boldog, boldog ember!

2. Boldog, kinek az Űr 
Bűnt nem tulajdonít már, 
Áll vádolatlannl>
Erősen m in t a szirtszál; 
Im m ár fölmentetett, 
Em elt fővel mehet —
Óh boldog, boldog ember!

3. Boldog, k i, bűnt sirat,
B űnt többé nem palástol,
Gyáván meg nem riad 
Gyónó szent vallomástól.
T itká t ha föl fedi,
Szűnnek gyötrelmei —
Óh boldog, boldog ember!

4. Hát én — tavasztalan,
Télben didergő lélek?!
Küzdők, de hasztalan:
Belsőm ben dúl a méreg : . .  
Kitárom  magamat —
Várom irgalmadat,
Megváltóin, Jézus K risztus!

19iS. Zsolt. 32. alapján:
S o l t  L á s z l ó .
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Derűs napok Gyenesdiáson
Az eső ugyan majdnem mindennap esett és a Kaper- 

naum pázsitos kertjébe gyakran napokon át nem tud
tunk kimenni, de Isten kegyelmének áldott napsugarai 
annál gazdagabban hullottak reánk, fénybe fürösztve az 
életünket

160 LEÁNY A CSENDESHETEN.
Az asszonyok meghitt levegőjű konferenciája után a 

leányok csendeshete sokkal hűvösebb hangulatban kez
dődött. Kevés szolgálattevő, nem sokkal több, evangéli- 
zációs konferencián már előbb is döntő hatásokat nyert 
leány és nagyon sok még fel nem ébredt lélek. A biblia
körvezetők csoportja is jórészben olyanokból állott, akik 
félve most vállalkoztak először ilyen szolgálatra.

Az erőn felüli szolgálat terhe először a vezetőkét 
kényszerítette térdre és ötvözte össze együtt tusakodó 
imaközösséggé. A többi aztán könnyebben ment. A na
gyon nehezen induló közös megbeszélések a harmadik 
napon áldott bünvallási és bűnbocsánatnyerési alkalmak
ká lettek. 40—50 leány vallotta könnyek között bűnösnek 
magát és hallotta meg Jézus vérének bocsánatot hirdető 
szavát. A Lélek áradása egyre jobban átizzította az ige
hirdetéseket, a szívek egymás után törtek össze és keres
tek szabadulást magángyónásban vagy nyilvános bocsá
natkérésben. Az úrvacsoravétel és záróösszejövetjpl már 
feledhetetlenül áldott alkalmak voltak. Alig akart véget 
érni az egy-kétmondatos bizonyságtételek sora. ,,Gazda
gon jöttem ide és Isten itt mindenemből kifosztott.“ — 
„Igaznak hittem magamat és itt egészen bűnös lettem.“ 
— „Bocsánatot kaptam a bűneimre.“

Az utolsó estén alig akart elfogyni a hálaadás és az 
ének./Kóstoló volt ez abból a csodálatos összejövetelből, 
amikor majd nem is fog elfogyni a hálaadás, magaszta
lás és dicséret a Bárátiy trónja körül, aki elvette min
den bűnünket.

60 FIÚ A CSENDESHETEN.
'Az ifjak csendeshetén 60-an voltunk. A gyenesi csen

deshetek között ez a legfiatalabb kezdeményezésű. Elő
ször a férfiak csendeshetével egyidőben tartottunk 20 fiú
nak külön konferenciát. Tavaly 38-an voltak és ez a szám 
emelkedett az idén 60-ra. Nagyon hálásak vagyunk érte 
Istennek. A 60 fiún túl azonban még nagyobb dolog volt 
az, ami a szívkben történt.

Csodálatos tapasztalatunk volt, hogy á 13—14 éves 
fiúk szíve éppen úgy nyílt meg az evangélium előtt, 
mint a 20—22 éves legényeké. A nagyoknak és ‘á kicsik
nek valami soha nem tapasztalt közössége alakult ki. 
Amikor elindult a Lélek áradása, szinte senki nem ma
radhatott a hatásán kívül. 'Az állandó esőzés miatt el
maradt minden kirándulás és nagyon szórványossá lett 
á fürdés. Még sem panaszkodhatott senki. A Kapernaum 
szűk falai közé szorulva is ragyogott felettünk a kegye
lem napja, békességet és örömöt sugározva ránk.

A sok megkapó bizonyságtétel és beszámoló közül 
csak egyet közölhetünk, hogy az Elő Víz olvasóinak az 
asztalára is hulljon egy-két morzsa, j

„BOCSÁSD MEO A MI VÉTKEINKET* ...
Most az olvasó szives engedelmével nem a 'fiúkonfe

renciának a prográmmjáról számolok be. Hanem hogyan 
ismétlődött meg a pünkösdkor kiáradt Szent Lélek mun
kája 1948. július 9-én Gyenesdiáson. Legjobban azonban 
csak akkor tudom ezt leírni, ha azt írón} le, ami velem 
történt. . .

Akik régebbről ismertek fyngem, azok nagyon jól tud
ták, hogy én egy nagyon megkeményedett szívű és hi
tetlen ifjú voltam. Sokszor ha talán mégis felmerült

- bennem a kérdések kérdése: mi lesz a halál után, igye
keztem hamar elhallgattatni. Még sem tudtam ellen
állni, amikor azt súgta valami: el kell menned a gyenes- 
diási fiúkonferenciár.a. Gondoltam, végeredményben ott 
van a Balaton is . . .  A konferenciai napok gyorsan múl
tak, énrajtam semmi változás nem mutatkozott.

Miért? En még fiatal vagyok — válaszoltam Jézus 
Krisztus hívó szavára. . .  Csütörtökön este az egyik ve
zető lelkész úr ott maradt a mi szállásunkon, az Oppel- 
villában, mert a nagy eső miatt már nem tudott vissza
indulni Kapernaumba. Reggel hatkor együtt indultunk 
vi&za Kapernaumba. ö a szállására, én pedig haran
gozni.

Útközben mondja, hogy a ti szobátokban nagy baj 
van. Kérdezem, hogy miféle baj? Erre feleli, hogy teg
nap este, amikor nálatok voltam, el voltatok telve kér
désekkel, de mind csak olyan mellékes kérdések voltak 
azok. A kérdések kérdése hiányzik a kérdéseitek közül. 
Vagy nem érdekel, hogy miképpen üdvözülhetsz? Kissé 
váratlanul ért a kérdés, úgy hogy csak hebegtem. Erre 
mindjárt a választ is megkaptam a tisztelendő úrtól: Be 
kell vallanod a bűneidet, ki kell öntened a szivedet va
lakinek, hogy megszabadulhass tőlük.

Ezenközben meg is érkeztünk az előbb említett hely
re. Midőn harangoztam, éreztem váldhogy, hogy jó len
ne este majd a tisztelendő úrral beszélni. Harangozás 
után lementem áhítatra.^Ott éppen erről az igéről volt 
szó: „Én vagyok a feltámadás és az élet; aki hisz én<- 
bennem, ha meghal is él; és aki csak él és hisz énben- 
nem, soha meg nem hál“ (Ján 11:25—26). Akkor valami 
összeszorította a szívemet és már éreztem, hogy nem bí
rom ki estéiig. [Szabadulnom kell a bűneimtől. Áhítat 
titán azt mondtam a tisztelendő úrnak: szeretnék beszél
ni d tisztelendő úrral. Bementünk a szobájába, ott lebo
rultam az asztalra és keservesen sírtam. Ekkor letérdel
tünk és a tisztelendő úr imádkozott, hogy az Űr Isten 
adjon nekem igaz bünvdllást és bűnbdnatot. Ekkor szív
ből megvallottam és megbántam névszerint azokat a 
bűnöket, amelyek nehéz súlyként nehezedtek telkemre. 
Utána megkérdezte 'a tisztelndő úr, hiszed-e, hogy Isten 
a Jézus Krisztus érdeméért megbocsátja a te bűneidetf

Hiszem, hiszem, hogy megbocsát. — Ekkor d fejemre 
tette kezét és ezt mondta: Testvérem, én feloldozlak té
ged az Atyának, Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevé
ben a te vétkeid alól. 'A Jézus Krisztus ártatlanul kihul
lott vére olyan fehérre mossa a te lelkedet, mint a hó. 
'A te vétkeid oldozva vanndk a mennyen és földön. — 
A hálaadó imában megkönnyebbülve köszöntük meg, 
hogy érettem is meghalt Jézus Krisztus.

Mindjárt első dolgom volt, hogy közöltem a legjobb 
barátommal ezt d nagy örömömet. Láttam, hogy ezzel 
á boldog arccal és örvendező tanúbizonysággal gondol
kodóba ejtettem. Ebéd után pedig örömmel láttam, hogy 
ő is arra az útra lépett, hogy bűnbánó szívvel kérje fel
áldozását. Este pedig áhítat után a Szentlélek biztatásá
vá egymásuán álltak fel a fiúk és bünvallásuk után kér- 

~tek bűneik bocsánatát; és megtértek mintegy negyve
nen. Ezen a napon — én, aki hitetlen voltam — magam 
tapasztaltam, a Szentlélek elhívó munkáját.

Testvérem, te, ki e sorokat olvasod, tudd meg. hogy 
nálad is kopogtál Jézus Krisztus, azért, hogy őhozzá 
térj, és vájjon meddig kopogtat?

gimn. VIII. o. tánuló.

Budapesti testvéreink
figyelmét felhívjuk a sorozatos evangélizáló előadá
sokra, amelyeket a fasori templomban (Vilma király- 
nő-út 17.) tartunk minden vasárnap este fél 7 órakor. 
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KÖZBENJÁRÓ IMÁDSÁG

3. Á szent alku
(I. Mózes 18: 26-32.)

Ábrahám im ádsága sokak szerint nem is 
imádság. Sokkal inkább vásári aku. Az im ád
ság ünnepéyos, az pedig, ami itt  történik, a 
legközönségesebb alkudozás. Isten a birtokos, 
az ő  kezében van Sodorna élete. Ábrahám  — 
m ondjuk így — a  vevő, aki folyton alkuszik és 
mikor Isten m ár beleegyezett abba az árba, 
amelyet Ábrahám  felkínált, ú jra , meg ú jra  le
felé szorítja az árakat, am íg aztán a tíz igaznál 
alább m ár ő sem m er menni.

Bárm ennyire ez is a  helyzet, mégis azt kell 
mondanunk, hogy ez az ige az imádság szem
pontjából különösen fontos kijelentés. Az im ád
ság ugyanis beszélgetés Istennel. A beszélgetés
nek mindig két oldala van. Az im ádságnak is. 
Mi az imádság kettős oldalából csak az emberit 
érzékelhetjük, azt, ami bennünk történik. A 
másik oldal, az isteni, el van rejtve előlünk. Az, 
hogy az ember im ádsága milyen visszhangot 
vált ki Istenből, titok. Az újtestám entum  im ád
ságról szóló pédázatai adnak ugyan erre a re j
te tt oldalra is betekintést, Á brahám  im ádságá
nak esetében azonban történetről van szó és nem 
példázatról. I t t  egy történetben válik látható
vá az imádkozás láthata tlan  isteni oldala is.

M ihelyt így  nézzük ezt a  történetet, látjuk, 
hogy az im ádságban két ak a ra t küzd egymás
sal: Isten és az ember akarata. Lehetne azt is 
mondani, hogy csak az egyik akara t küzd a 
másik ellen: az ember ak ara ta  küzd az Isten 
akaratával. Nem lehet mégsem ennyire leegy- 

i szerűsíteni az imádság kérdését. Az im ádság
bán nemcsak az ember akara ta  küzd Isten  aka
ratával, hanem fordítva is. Az im ádságban nem- 

i csak az ember akarja  azt, hogy am it ő szeretne, 
azt akarja  Isten is, hanem az Isten is küzd 
azért, hogy am it ő  jónak lát, azt akarja  az em
ber is. A karja  úgy, am int akarják  azt az an- 

i gyalok a mennyben, tehát nem fogcsikorgatva,
[ kényszerűségből, hanem úgy, m int aki m agát 
; azonosítani tu d ja  Isten akaratával. Az imádság 

tehát ennek a  történetnek a képében két akarat 
i egymással való birkózása.

Nézzük meg, hogy hogyan birkózik egy- 
t mással ez a két akarat! Egyik sem változhatat- 
[ lan akarat. Isten akara ta  sem változtathatatlan.

Ez kim ondhatatlanul nagy dolog! Isten kijelen- 
\ ti, hogy jön és Sodomában ítéletet fog tartan i, 
i igazságot fog szolgáltatni. Isten akara ta  az, 
[ hogy elpusztítja Sodomát. Istennek e z 'az  aka- 
í ra ta  azonban hatszor változik meg ennek ä 
1 történetnek a folyamán. Először az az akarata, 
í hogy elpusztítja a várost. Azután hajlandó 50 
) emberért megkegyelmezni, azután 45-ért, az- 
j u tán  40-ért, azután 30-ért, azután 20-ért és az- 
j u tán  jön az utolsó akarata, amelynek megvál- 
1 toztatását m ár Ábrahám  sem meri kérni: tíz 
) emberért nem pusztítja  el a várost.

Ez a történet azonban nemcsak azt üzeni, 
hogy Isten  akara ta  m egváltoztatható, hanem 
azt is, hogy Isten ak ara tá t nemcsak nagy erő
feszítésekkel lehet m egváltoztatni. Nem kell az 
embernek ezért minden szemtelenségét és erő
szakosságát összeszednie.

Gondoljunk az újtestám entum  példázatára, 
mely a ham is bíróról szól. A hamis bíró először 
nem akarja  elintézni a  szegény asszony dolgát, 
de az addig já r  a  nyakára, addig molesztálja^ 
míg m egúnja és elintézi az ügyét csak azért, 
hogy hagyjon m ár neki békét.

. Ehhez hasonló példázat az is, mely az éjjel 
kenyeret kérő barátró l szól. A kenyeret kérő 
ember ba rá tja  sem akar először kikelni az ágyá
ból, nem ak a rja  a  kérést teljesíteni. Csendben 
suttogja a  választ, hogy ők m ár ágyban van
nak, a gyerekei alszanak, menjen másüvé ke
nyeret kérni. De azután b a rá tja  erőszakoskodá
sára  kénytelen mégis kiszállni ágyából, hogy 
kenyeret adjon neki.

Ebben a két példázatban is szemben áll Is
ten akara ta  és az imádkozó ember akarata . 
M indkét példázat azonban a rra  tanít, hogy Is 
ten kéreti m agát. K itartó , az erőszakosságig bé
két nem hagyó emberi akara t tud ja  csak r á 
b írn i eredeti álláspontjának m egváltoztatására. 
A ham is bíró s a kenyeret kérő ember b a rá tja  
is csak az erőszaknak engedve, kelletlenül tel
jesíti a kérést. Á brahám  történetében azonban 
azt látjuk, hogy Isten olyan valaki, aki akara
tá t  boldogan, örömmel, készségesen és szívesen 
is hajlandó m egváltoztatni. Isten a mi lelki éle
tünk nevelése szempontjából néha nem siet azon
nal a segítségünkre és nem változtatja  meg 
azonnal akara tá t, — erről beszélnek az új testa
m entum  példázatai, de hogy szíve mélyén bol
dog, ha  akara ta  helyett a miénk történhetik 
meg — ha azt egyébként jónak lá tja  — azt vi
lágosan m u ta tja  ez a  történet. Az alku elején 
még próbál Á brahám  érvelni: Isten dicsősége 
azt k ívánja, hogy- ne pusztítsa el a  gonoszokkal 
együtt az igazakat is, hogy inkább legyen ke
gyelmes, m int ítélő Isten, de azután m ár nem 
is indokolja kérését semmivel. Valahányszor 
rááll Isten az alkura s Ábrahám  megdöbbenve 
gondol arra, hogy hátha  nem találnak Sodomá
ban annyi igaz embert Isten  angyalai, minden 
indokolás nélkül csak előterjeszti kérését: Ezek
re az egyszerű kérdésekre pedig Isten így felel: 
„Nem vesztem el, ha találok ott negyvenötöt“. 
„Nem teszem meg a negyvenért.“ „N em  teszem  
meg, ha találok ott harmincat.“ „Nem vesztem  
el a húszért.“ „Nem vesztem  el a tízért.“ Isten 
ebben a történetben nem kéreti m agát. Nem 
kell nála erőszakoskodni. H át nem csodálatos 
az, hogy a k irály  hallgat az alattvalóra, az Ür 
a szolgára, a  szent a  bűnösre s az egyedül bölcs

i *
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a balgára! Ez történik ugyanis akkor, amikor 
Isten az imádkozó ember kérésére ilyen készsé
gesen változtatja meg a m aga akaratát. H át 
nem látod, m ilyen csodálatos hatalm at adott ke
zedbe az Ür,' m ikor jogot adott a rra , hogy imád
kozzál?

Ez a történet nemcsak azt m utatja, hogy 
Isten hajlandó ak ara tá t megváltoztani, sőt 
készségesen hajlandó erre, hanem azt is, hogy 
mikor Isten m egváltoztatja akaratát, azt nem 
érzi legyőzettetesnek. Nem úgy néz arra, ami 
történik, hogy az ember ak ara ta  diadalmasko
dik az övé felett. A történet semmi jelét sem 
m utatja  annak, m intha Isten élkedvetlenedett 
volna azon, hogy szándékának végrehajása elé 
akadály gördül. Ez azt jelenti, hogy Isten  f i n 
dig végrehajtja  világkormányzó akaratát, ha 
az ember annak m egváltoztatását nem kéri. 
M enthetetlenül elpusztult volna Sodorna m in
den igazával együtt, ha  Á brahám  nem áll óda 
im ádságával Isten és Sodorna közé. De ha az 
Bmber odaáll könyörgésével Isten  elé, hogy vál
toztassa meg elgondolt akara tá t, akkor Isten 
nem érzi azt, hogy az ő  dicsőségén sérelem esik. 
íg y  áll előttünk ebben a történetben az egyik 
küzdő fél, az Isten  akarata.

Most nézzük meg a m ásik fél akaratát.
Mindenekelőtt lássuk 'm eg, hógy Ábrahám  

feltétlenül tiszteletben ta r t ja  Isten  akaratát. 
Látszólag ellentmond ennek az, hogy Isten aka
ra tá t m egváltoztathatónak ta rtja . De ez csak 
látszat. Ábrahám  tu d ja  jól, hogy Isten  akara ta  
megváltoztatható, de azt is tud ja, hogy Isten 
akara tá t nem az emberi akara t változtatja meg, 
hanem az Isten szuverén elhatározásának az 
eredménye. Nem azért változik meg az Isten 
akarata, m ert Á brahám  imádkozik, hanem  
azért, m ert Isten meg ak arja  változtatni. Nem 
Ábrahám  győzelme ez Isten fölött, hanem  Isten 
győzelme az Ő h a rag ja  fölött. Ezt lá tja  Á bra
hám. Jól tudja, hogy az ember Isten akaratával 
szemben csak egy álláspontot foglalhat el: az 
alázatosság álláspontját. E zért van az, hogy m i
kor száját k iny itja  mjabb kétesre, mindig van 
benne valami remegés. Figyeld csak meg, ho
gyan kezdi kéréseit: „Im m ár merészkedtem  
szólgni az én TJramnak, noha én por és hamu  
vagyok“ — mondja a 27. versben. A 30. versben 
ekképen szól: „K érlek , ne haragudjék meg az én 
Uram, ha s z ó l o k a 31-ben: „Immár merészked
tem szólam az én Uramnak“, a 32-ben: „Ne ha
ragudjék kérlek az én Uram, ha szólok még  
egyszer“. M ennyi alázat van Ábrahám ban Is 
ten akara tával kapcsolatban! M ennyire érzi ő 
Isten akara tának  feljebbvalóságát!

Még m aga Isten F ia  is így néz az A tya aka
ratá ra . A Gecsemáné kertben Jézusban az em
beri akara t harcol a  mennyei A tya akaratával. 
Utolsó éjszakáján, ha lá lra  ítéltetése tudatában, 
mennyi tisztelettel áll meg Isten akara ta  előtt: 
„Atyám  ha lehetséges, m úljék  el tőlem e pohár; 
mindazáltal ne ú g y  legyen, am int én akarom, 
hanem amint te“ (Máté 26:39). A mi im ádsá
gainkból pedig hányszor hiányzik ez az Isten 
ak ara ta  előtt való tiszteletteljes megállás, az a
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szent' remegés, mely el kell, hogy fogja az em
bert, ha hozzá nier' nyúlni Isten akaratának kér
déséhez.

Á brah^A  tiszteletteljesen áll meg Isten aka- 
ra ta  előtt, de ugyanakkor nagyon is céltudato
sán képviseli a sa já t emberi ak a ra tá t is. F i
gyeljük meg, hogy előbb azzal kezdi, hogy az 
igazakat ak a rja  megmenteni. Közbenjáró kö
nyörgését így kezdi: „Avagy elveszted-é az iga
zat is a gonosszal egybef“ A következő m ondat
ban egy lépéssel m ár tovább m^gy. Világosan 
megmondja, hogy ő nemcsak az igazakat sze-? 
retné megmenteni, hanem az egész várost, A 
következő lépése az, hogy az igazak számára 
h ív ja  fel Isten figyelmét. Mikor, Isten megígé- ,, 
rí, hogy ötven igazért nem fogja elpusztítani 1 
a várost, akkor nem intézi el a kérdést'így: No, í 
hála Istennek, el van intézve, — hanem  nagy 
nyugtalansága tám ad a fölött, há tha  nem lesz 
a városban 50 igaz, csak 45. Ezt a gondolatát 
nem így fejezi ki: Nem kedvezel-e a  helynek*45 |  
igazért? hanem így: „Ha az ötven igaznak ta
lán öt h íjjá  lesz, elveszted-e az öt m iatt az egész 
várostI “ Milyen finom árnyalata  ez akarata  1 
céltudatos képviselésének, m ikor nem a negy
venötről beszél, aki megmenthetné a várost, ha
nem az ötről beszél, aki m iatt elpusztulna!

F igyeljük meg azt is, milyen csodálatosan ; 
folyik az alku. Előbb ötösével alkuszik: ötven, : 
negyvenöt, negyven, azután nekibátorodik és 
m ár tízesével alkuszik: harm inc, húsz, tíz. Cso
dálatos makacssággal képviseli akaratát.

Igaz, hogy az az akarat, amiről i tt  szó van, 
az Á brahám  meggyőződése szerint is Isten előtt 
kedves akarat, ez azonban nem változtat azon 
a tényen, hogy akara tá t céltudatosan képviseli 
Isten előtt.

Azt is világosan kell látnunk ebből a  törté
netből, hogy az ember akara ta  Isten akaratával * 
szemben mindig csak egy érvvel érvelhet: Is- , 
ten kegyelmével. Igaz ugyan, hogy i t t  Ábrahám  j 
látszólag Isten igazságával érvel: „Távol legyen ; 
tőled, hogy ilyen dolgot cselekedjél, hogy meg- , 
öld az igazat a gonosszal és úgy járjon az igaz, 
m int a gonosz: Távol legyen tőled! A vagy  az 1| 
egész föld bírája nem szolgáltatna-é igazságot 
de mindenki, aki ny ito tt szemmel néz, látja , 
hogy ez az érv nem azért m ondatott el, hogy 
csak az igazak meneküljenek meg. Ábrahám  az 
egész gonosz várost szeretné megmenteni, az j 
pedig-nem  érv a gonoszok megmentése érdeké
ben, hogy Isten igazságos. H a Isten igazságos, 
akkor csak Isten eredeti akara ta  történhetik 
meg, Sodorna és Gomora elpusztítása, azonban 
Ábrahám  nem az igazság, hanem a kegyelem 
érvényesülését ak a rja  s ezért harcol Isten aka
ra ta  ellen. Im ádságának egész megfogalmazása, 
a benn© remegő alázatosság, mind azt m utatja, 
hogy Isten kegyeinkéhez folyamodik.

Mi legtöbbször mással -szoktunk érvelni, 
mikor a  m agunk akara tá t szeretnénk érvénye
síteni. Érvelünk földi érvekkel, legtöbbször az
zal, hogy nekünk milyen szükségünk van arra, I 
am it kérünk, vagy érvelünk homályos elménk j
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értelm i érveivel, hogy milyen fontos és üdvös 
volna az, am it kérünk, de a kegyelemre apellá- 
lás szava: „a Jézus nevében“ sokszor csak ép oly 
külső formula, záró akkord ajkunkon, mint az 
imádság végén az ámen.

Ábrahám  csík  a kegyelemmel érvel, de egy 
pontnál megáll. Tizen alul m ár nem mer alkud
ni. Nem tudjuk, hogy miéért. Lehet, hogy azért, 
m ert azt gondoja, hogy tíz ember mégis csak 
akad Sodomában. Elkezdi számolni azokat, akik 
.véleménye szerint az igazak közé sorolhatók: 
Lót, a felesége, a két leánya, ezeknek család
tagjai. Ezek talán mégis csak félik Isten t s így 
kikerül a  tíz igaz Sodomából. Lehet, hogy ez az 
oka annak, hogy Ábrahám  nem száll lejjebb az 
alkuban, de lehet, hogy úgy erezi, a kegyelem
nek is van ha tá ra  s ennél nagyobb kegyelmet 
m ár nem szabad k ém ia

Ábrahám  megállotí a  tíznél, de mikor az 
ítéletre jövő Isten  és az ítéletre m egérett világ 
közé odaáll közbenjárónak Krisztus, ő n em 'á ll 
meg a tíznél, hanem az utolsó emberig harcol, 
m ert azt akarja, hogy a bűnösök közül egy se 
vesszen el, hanem m egtérjen és éljen. Áldassék 
szent neve annak ;a Főpapnak, kinek az az aka
rata, hogy én is megmeneküljek s aki ez akara
tának diadaláért utolsó csepp véréig harcol az

:eszten!

Imádságban meg ne restüljünk!
Könyörögjünk a legközelebbi konferenciákért!

Július 18—23. Középiskolás leányok konferenciája Fótou.
Július 20—25. Főiskolás konferencia •Gyenesdiáson.
Július 22—30. Fonyód-Béla-telepi EKIE-tábor.
Július 25—27. Külmissziói konferencia Flóton.
Július 25—30. Leánykonferencia Kölesén.
Július 26—aug. 1. Leánykonferencia Szilvásváradon.
Július 27—29. Lelkószevangélizáció Balassagyarmaton.
Július 27—augusztus 2. Nemzetközi főiskolás konferencia 

Gyenesdiáson.
Július 29—30. Serdülő vezetők konferenciája Foton.
Július 30—augusztus 7. Fonyód-Béla-telepi EKIE ve

zetői tfibor;
Július 31—augusztus 4. Férfiak konferenciája Klotild- 

ligeten.
Augusztus 1—4. Férfiak evangélizáló konferenciája 

Fóton.
Augusztus 1—7. Evangélikus kouferenciázó tábor Tahi

ban.
Augusztus 1—6. Fiúkonferencia Kölesén.
Augusztus 2—8. Fiúk, férfiak csendeshete Szilvásváradon.
Augusztus 4—9. Vasárnapi iskolai vezetők konferenciája 

Gyenesdiáson.
Augusztus 6—lí. Levelező bibliaiskola országos konfe

renciája Fóton.
Augusztus 6—10. Fiúk konferenciája Klotildligeten.
Augusztus 9—15. A>«£onyok csendeshete Szilvásváradon.
Augusztus 11—45. Pedagógus evangélizáció Gyenesdiáson.
Augusztus 12—16. Diáklányok konferenciája Klotild

ligeten.
Augusztus 11—19. Marosparti EKIE-tábor.
Augusztus 13—15. Gyülekezeti közösségek alföldi konfe

renciája.

Engem is megszabadított!
Elsősorban nyaralási kedvből, másodszor hitoktatóm 

hívására és csak harmadsorban indultam szívem sugal
latára a gyenesdiúsi fiúkonferenciára. Hétfőn reggel in- 

• dúltam erre áz áldott helyée, s este érkeztem meg 20. más 
, pécsi társammal.

Előadás előadási követeit s most azon veszem észre 
; magam, hogy eljött a szombat délután, a csendeshét 

utolsó délutánja.
Szerelném élményeimet leírni e kis cikkben Eddig 

tulajdonképpen Isten szemében nem is voltam hívő. El
jártam ugyan minden vasárnap templomba, bibliaórára, 
de csak olyan langyos voltam, se hideg, se meleg. Azon
ban Isten megláttalta velem utálatosságomat. Mázsás 
súlyként nehezedtek rám bűneim. Összetört cserépedény- 
nyé tette szívemet az Űr.

Sokat hánykolódtam a jó és a rossz között. Végül is 
11 elhatároztam, hogy a jó utat választom és el nem me- 
i * gyek erről a konferenciáról úgy, hogy meg ne tegyem 
i - az első lépést az én Atyám felé. Könyörögve fordultam 
> Őhozzá: bocsásd meg az én vétkeimet! Különösen erőt és 
l békességet kértem szivemben. Erőt, hogy leífüzdjem a 
|:Sátánt és Krisztus békességét, hogy igazi békességem 
lí legyen. — Azideig nyugalmam volt, akkor azonban az 
) a kérdés kezdett gyötörni, hogy hátha még nem kaptam 
1 bűnbocsánatot? Újból kértem kegyelmét, de valahogy 
i még sem hagyott nyugocUii az, hogy Ö talán még nem 
s bocsátott meg. Elpancjszoltam ezt bibliaköröm vezetőjé- 
\ nek. ö megmondta fogyatékosságomat: nem hiszem azt, 
\ hogy Jézus meg tudja "bocsátani bűneimet.

Igen szereltem volna szabadulni a bűntől. Felnyitot
tam Bibliámat, először Máté 1:21. került elém, majd 
Rám. 7: 2d. Mindkettő a Szabadítóról szólt. Ez csodálato
san megnyugtatott. Megvallottam a bűneimet és bocsá
natot nyertem. Azóta békességem van és olyan jó így 
élni!

Másik, ami igen megragadott és ami felöl már rég 
gondolkodtam: a külmisszió. Erről bibliakörünkben tár
gyaltunk. Olyan fájó az, hogy ezer és ezer ember hal 
meg Krisztus nélkül! Régi gondolatom most elhatáro
zássá vált: misszionáriussá leszek, ha az Űr jónak látja!

Addig aonban, míg elégséges leszek erre a feladatra, 
társaim és hozzátartozóim között teszek bizonyságot, 
hogy ő a szabadító, aki megszabadítja a hozzá forduló
kat! K. R. ált. VI. o. tanuló.

Svuetettd vázunk a
FÓTI KO NFEREN CIÁK RA:

Külmissziói júl. 25—27. 
Serdülő vezetők júl. 29—30. 
FéjJIak äug. 1—4.

GYÜLEKEZETI KÖZÖSSÉGEK 
TALÁLKOZÓJÁRA:

Békéscsabán aug. 13—15. 
Nyíregyházán aug. 20—22. 
Celldömölkön aug. 28—30. 
N agytarcsán szept. 10—12.
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ÉLÖ VIZ
AZ EVANGÉLIKUS EVANQÉLIZAC1Ó LAPJA. 

Megjelenik egyelőre kéthetenként 
Kiadja:

a M agyarországi Evangélikus Egyházegyetem.
Felelős szerkesztő és kiadó: Csepregi Béla. 

E l ő f i z e t é s i  ár: egy évre' 18.—, félévre 9.— 
negyedévre 4£0 Ft. Egyes szám ára 80 fillér.

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
BUDAPEST, V., POZSONYI-ÜT 14. IV. 10* 

Telefon: 122—520.

Postatakarókpénztári csekkszámla: 
„ÉLŐ VÍZ“ Budapest 53.064. 

Sylvester Bt., Budapest, XIV., Hermina-út 5L
Felelős vezető: Schütt H.

KÜLMISSZIÓI KONFERENCIA 
Fóton, július 25—27. napokon. Részvé
teli díj mindössze 15 Ft és három na
pi kenyéradag. A misszió munkájába 
kíván kozókat és a misszió barátait 
szeretettel hívja a Misszióegyesület 
elnöksége. Kedvezmény is kérhető az 
elnökségnél (Budapest, XII., Böször- 
ményi-út 5ja).

ORSZÁGOS SERDÜLŐ VEZETŐI 
KONFERENCIA FÓTON 

1948. évi július hó 29—30. napjain. 
Ez az első alkalom arra, hogy egyhá
zunk mindazon ifjúsági munkásai, 
akik serdülő munkával foglalkoznak, 
szolgálatukkal kapacsolatos kérdése
ket, a serdülő munka programmját’ 
megbeszélhessék.

*** Nem kell külön hangsúlyoznunk e 
vezetői megbeszélés jelentőségét.

Testvérünk részvételére feltétlenül 
számítunk.

Kérjük d gyülekezetek lelkipászto
rait, hogy a serdülő munkával fog 
lalkozó vezetők számára tegyék lehe
tővé a konferencián való részvételt.
A KONFERENCIA PROGRAMM JA:

A serdülő munka négy kérdése:
1. KIK? (A serdülő vezetők.) 2. KI

NEK? (A serdülő gyermek.) 3. MIT? 
(A serdülő munka anyaga.) 4. HO
GYAN? (A serdülő munka módszere.)

Reggel és este evangélizáció;
Felkért előadók: Rácz Ernő, Görög 

Tibor, Ittzés Mihály, Groó Gyula, 
Kada Judit, Tarjáni Gyula, Erős 
Sándor, Joób Olivér, Lupták Gyula, 
ifj. Tót-Szőllős Mihály, Koren Emil.

A konferenciát vezeti: Tekus Ottó.
FJÜK CSENDESHETE KÖLCSÉN 

augusztus 1—6-ig.
Evangélizáló áhítatok reggel és este.
Bibliakörök. József — Jézus. 1. A 

kedvenc (I. Móz. 37:28. — Ján. 3:16),
2. Utálatossá lett (I. Móz. 37:4—11. — 
Ján. 7:6—13). 3. Testvérektől halálra- 

• ítélt (I. Móz. 37:12—Í3. — Luk. 22: 2— 
6). — 4. Áldást szerző (I. Móz. 39:1—
6. — Ézsaiás 53). 5. Tiszta (I. Móz. 39: 
7—20. — Zsid. 9:11—14). 6. Istentől 
megjutalmazottan (I. Móz. 41:z37—41. 
— Filippi 2: 9—11).

Előadások: Krisztus útegyengetői: 
1. Világutazó (Pál). 2. Hűséges uti- 
társ (Timótheus). 3. Ismeretlen úttö
rő (Sundar-S'ingh). 4. Még a kitaszí
tottak között is (Kagawa). 5. Paraszt- 
próféta (Ruotsalainen Pál). 6. Magyar 
földön (Bárány György).

Megbeszélések: Keskeny út vándora. 
1. Isten nélkül. 2. Szoros kapu felé.
3. Megtérés. 4. Az élet útján. 5. Haza
felé.

A csendeshóten Joób Olivér, Józsa 
Márton, Jurányi István és Káldy Zol
tán szolgálnak.

H itm ély íiö  
k o n fe re n c ia  F ó to n

A budavári és nagytarcsai evangé
likus gyülekezetek közösségei 1948. 
aug. 13. estétől 19. reggelig hitmélyí
tő konferenciád tartanak a fóti Mon
dák Evangélikus Belmissziói Otthon
ban. Azokat a megkegyelmezett bű
nösöket hívják . erre, akik vallják, 
hogy halottak voltak a bűnben, 
de Isten csodálatos kegyelméből meg
elevenedtek és új életükben Krisztus 
szeretete szolgálatra szorongatja őket. 
Annyira, hogy egész életük Krisztus
szolgálattá váljék. Épp ezért, akik 
erre komolyan vágyakoznak, kérje
nek névre szóló meghívót a budavári 
evangélikus lelkészi hivataltól, Buda
pest, /., Táncsics M.-u. 28. Tel. 161— 
093. Ilyen meghívó alapján lehet je
lentkezni a konferenciára aug. 5-ig. 
Bővebbet a meghívón.

FELVÉTELI HIRDETMÉNY 
önkéntes (laikus) egyházi munkások 

tanfolyamára.
Az Evangélikus Egyház önkéntes 

(laikus) egyházi munkások képzése 
céljából 1948 augusztus 9—28-ig Bu
dapesten a ÍV., Somógyi Béla-út 24. 
sz. alatti Egyetemi Leányotthonban 
Vanfolyamot rendez. A tanfolyam 
célja, hogy olyan egyháztagoknak, 
akik az evangélizáció nyomán, vagy 
a gyülekezeti munkában olyan indí
tást kaptak, hogy az egyház szolgá
latában cselekvőén résztvesznek, 
vagy résztvennének, szolgálatukhoz 
irányítást, s alapvető tanítást adjon.

A tanfolyamon résztvehetnek férfi- 
és nőhallgatók egyaránt. A püspöki 
kar helyesnek találná, ha lelkészek 
és esperesek is gondoskodnának ar
ról, hogy gyülekezetük, illetve egy- J 
házmegyéjük területéről a megfelelő j 
híveket kikeressék, s, ezek részvéte- J 
lét ajánlanák,' esetleg anyagilag tá- í 
mogatnák.

A háromhetes tanfolyam díja: 100 
forint. Szegényebbek felvételi jelent- [ 
kezésükkor némi kedvezményért fo- I 
lyamodhatnak.

Napirend: 8 órakor reggeli, fél 9- -j 
kor bibliakör. Fél 10-kor előadás, 1 
megbeszélés 12 óráig. 1 órakor ebéd, | 
fél 5 órakor előadás, megbeszélés 7 
óráig. 8 órakor vacsora, esti áhítat.

Programm: I. hót: Délelőtt: Bib- ; 
lia-tanulmány. A biblia főüzenete. 
Vezető: Benczúr László. Délután: Az 
egyház tevékenysége. (Misszió, evan
gélizáció, ökumónó, egyházkormány
zat.) Vezető: Dezséry László.

II. hét: Délelőtt: Hittan és erkölcs- 11 
tan. Vezető: Scholz László. Délután: •< 
A laikus helye és szolgálata a gyű-' 
lekezetben. Vezető: Kosa Pál.

III. hét: Délelőtt: A laikus az egy
ház nevelőszolgálatában. Vezető: 
Bottá István.

Délután: Személyes életkérdések. ,
Vezető: Kékén András.

A tanfolyamra jelentkezni lehet: 
Dezséry László egyetemi lelkész, 
Bp., XI., Fehérvári-út 15. címen.

Felhívjuk egyházunk buzgó tag
jait, jelentkezzenek erre a tanfo
lyamra, hogy hitükben s ismereteik
ben megerősödve szolgálatba állhas
sanak.

•„ A Püspöki Kar. .

Győri János: Szombat vagy vasár
nap? c. füzetében két kijavítandó ér
telemzavaró sajtóhiba fordul elő. Kö- - 
zöljük azért, hogy a már elkelt példá- - 
nyokban is kijavítható legyen. A 11.). 
lap 3. bekezdésében a helyes szöveg: 
„Krisztus által jött a kegyelem sző- -i 
vétségé“ („sötétsége“ helyett). A 40. ( 
lap alulról számított 3. sorában „ézá- j 
mukra“ írandó („számunkra“ he- t 
lyett). __
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Bacillusgazda
Kívülről egészséges embernek látszik. Ma

ga-magát is annak hiszi. Pedig ahová megy, 
akivel szóba áll, mindenütt és mindenkit fertőz. 
Pusztító betegség kórokozóit hordozza a testé
ben és terjeszti maga körül. A legtöbb romlást- 
okozó járvány így terjed. A bacillusgazda a 
romlás terjesztője.

A lelki romlásnak is vannak kórokozói. És 
ezeknek is vannak terjesztői.

Az Istent káromlónak minden szava mérget 
fröcsköl. Megszentségteleníti a szentet és a tisz
tát sárba rántja. Sokan vannak ilyenek lelki- 
ismeretlen meggondolatlanságból. Védelmet is 
tudnak a maguk számára: Ők egyáltalán nem 
úgy értik. Csak a szájukkal káromkodnak és 
nem a szívükkel. A magyar ember gyengéje, 
amit Isten sem ítélhet meg szigorúan — mond
ják. Pedig a szívnek teljességéből szól a száj. 
A romlott szív rontó bacillusait szórja minden 
szitkozódó ajak.

A könnyed társalgó. Esetleg vigyáz arra, 
hogy ne mondjon olyat, amin csak megbotrán- 
kozni lehet, de azt mindig keresi, ami megmoso

lyogta t, vagy amit máskép is lehet érteni. S a 
burkolt kétértelműségekbe, a könnyed pajkossá- 
gokba sincs más csomagolva, mint a lelki rom
lás kórokozója. Lassan ölő méreg, ami nevetve, 
élcelődve, észrevétlenül visz a kárhozatba.

A bűneivel kérkedő is sokszor csak nagyot- 
mondásból, virtuskodásból teszi. A szája talán 
sokkal többet tud. mint amennyit elkövetett. 
Dehát mi van mind e mögött? Az Istennel való 

: nemtörődés, szavának a lefitymálása^ a tűzzel 
való veszélyes játék. És ez is terjed a nyomán: 

I bűnnel való kacérkodás, Istentől való függetle
nülés, szabadosság és fölény. A por-embernek 

i a fölénye a világmindeáség Urával szemben.

Mi más lehet a gyümölcse, mint romlás és kár
hozat.

Pedig ezek még nem is igazi bacillusgazdák. 
Inkább fertőző betegek, akiken magukon is lát
szik a fertőző kór sok jele. Fel lehet ismerni és 
lehet kerülni őket. Az igazi értelemben vett 
bacillusgazda az, aki egészségesnek látszik és 
mégis bacillust hordoz magában. Akil*ől senki 
nem sejtené és mégis gyilkos kórt terjeszt. Ezek 
a lelki romlásnak a veszedelmesebb terjesztői.

Erkölcsös, rendes, köztiszteletben álló embe
rek. Minta-hivatalnokok, minta-alkalmazottak, 
minta-családfők vagy -családtagok és minta
barátok. Senki nem tud rájuk rosszat, csak jót. 
Dicsérik, tisztelik és szeretik őket. Például hoz
zák fel és irigyléssel gondolnak rájuk. Hatással 
vannak a környezetükre. Éppen ebben van a 
veszedelmük, mert mind bacillusgazdák, ha nem 
hisznek Jézus Krisztusban és az ő  megváltó 
vérének erejében, ha maguknak tulajdonítják 
mindazt a szépet, jót és követésre méltót, ami 
bennük van. Bacillusgazdák, akikből a maga- 
biztosság, az önigazság, az önmagában való er- 
kölcsiség árad. Ezeknek a megfertőzöttjei úgy 
gondolkodnak, hogy nem az a fontos, hogy va
laki hisz-e Istenben vagy nem* hanem az, hogy 
jót cselekszik-e vagy rosszat. Isten nélkül is le
het erkölcsös életet élni, áldozatot hozni, segí
teni és mások javán munkálkodni. Pedig „hit 
nélkül lehetetlen Istennek tetszeni“ (Zsid. 11: 6). 
Ha pedig néki nem tetszünk, akkor hiába tet
szünk az emberek tömegeinek. A legkívánato
sabb és a legirígylésreméltóbb életnek is — ha 
az nem Istennek tetsző élet — csak romlás és 
veszedelem lehet a vége. Aki ilyen életre mutat 
példát, az romlásba dönti az embertársait. Az 
bacillusgazda.
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De itt  vannak a vallásos emberek is, akik 
semmi kincsért nem akarnának  Isten  nélkül él
ni. Templomba járnak , bibliát olvasnak, imád
koznak és gyülekezeti életben buzgólkodnak. 
Csak hát mindezt csak úgy a m agnk buzgóiké- 
dásából, nagy erőlködéssel és tiszteletre méltó 
akarással cselekszik. A Szentlélek m unkája előtt 
értetlenül állnak. János 3 :8-at úgy értelmezik, 
m intha a szélről nem csak azt nem tudhatnánk, 
honnan jő és hová megy, hanem a zúgását se 
lehetne hallani és sodró erejét se lehetne érezni. 
Ők még nem veszítették el minden sa já t kincsü
ket, hogy meztelenül és kegyelemből átm ehet
tek volna a szoros kapun. Még nem ism erik a 
keskeny útnak  azokat a szakaszait, ahol minden 
nap csak kegyelemből és bűnbocsánatból van 
m egtartatás. Nem születtek újonnan. Nem álla
nak a Szentlélek vezetése a la tt, nem lettek jó 
fákká, amelyek maguktól, belső törvényszerű
ség folytán term ik a jó gyümölcsöket. Az ilyen 
emberek is bacillus gazdák. Minden vallásossá
guk ellenére is. A verítékszagú erőlködés, az 
üres képm utatás és a felszínes látszatkeresztyén- 
ség mérge árad  belőlük. És megfertőz sokakat. 
Megtéveszti, kielégíti és elveszejti mind a csak 
névleg keresztyéneket.

Sőt bacillusgazda Isten  országának minden 
munkása, a K risztus gyülekezetének m inden

tisztségviselője, aki m aga nem m ent á t az újon
nan születés és a megtérés csodáján. Aki Jézus ■ 
Krisztusnak, az Ő vérén szerzett bűnbocsánat
nak az elfogadása által nem született meg Isten 
gyermekévé, az még mindig a hazugság a ty já 
nak a fia, ak it az ördög — ha fehér ruhás an
gyalnak öltöztet is — csak a maga lelket ölő mér
gének a terjesztésére használ. Ezek a vakoknak 
vak vezetői, akik csak a verem mélyére tudják 
kalauzolni a rá juk  bízottakat. A mennyország 
kulcsainak bitorlói, akik mivel maguk nem men
tek be, másokat is kívülrekesztenek az Isten  or- ' 
szagán. Pedig kívül csak sírás és fogcsikorga- j 
tás lesz.

Földi betegség terjesztőivel m egtörténhetik, 
hogy csak másokat fertőznek és m aguk nem 
esnek a ragály  áldozatául. Nem így a lelki rom- , 
lás bacillusgazdái. I t t  az egészség csak látszat j 
és az önigazság csak képzelgés. A legmutató- 
sabb élet is csak festett koporsó, amely undok- \ 
Sággal van tele. Minden betegnek és minden 1 
bacillusgazdának a nagy Orvos gyógykezelésére- 1 
van szüksége. M ert egyedül Jézus Krisztusnak, 
Isten F iának  vére tisztít meg a hamisságtól és , 
minden bűntől.

Fogadd el Krisztus véréért bűneid bocsána
tá t és a teljes m egtisztulásodat, hogy a romlás 
hordozója helyett áldás terjesztője lehess*

(ftytwsi mwzsák a tát
Eddig azt gondoltam, hogy jó, val

lásos embejr vagyok. Itt tudtam meg, 
hogy tele vagyok bűnnel. Megláttam 
azokat a bűneimet, amelyek bennem 
a Bábel-tornyot felépítették.

*

Űrvacsoravétel előtt azért imád
koztam, hogy mutassa meg az Úr min
den bűnömet. Azokat is, amelyeket 
nem látok. És ekkor egyszerre csak. 
valaki megfogta a karomat. Felnéz
tem. Egy régi ismerősöm jött ki 
Keszthelyről, aki valamikép megtud
ta, hogy ittvagyok. Egyszer régen na
gyon megbántottam. íme az Űr elém- 
hozta ezt d bűnömet, — és jóvá is te
hettem.

*

Jöttem egy zsákravaló problémával 
és most nincsenek problémáim. Jöt
tem egy csokorravaló bűnnel. Ezek a 
bűnök itt úgy megsokasodtak, hogy 
alig tudtam elhordozni. És most nem 
érzem ezek terhét.

*
(Egy lelkész mondta:) Eddig a bib

liát másoknak olvastam. Itt meglát
tam, hogy magamnak kell olvasnom. 

*
Tudom, ha hazamegyünk, elmúlnak 

azok a csodálatos érzések, amelyek 
most eltöltenek bennünket. De Isten 
legnagyobb ajándéka, hogy hitben

járhatunk akkor is, amikor már nem 
érezünk semmit.

*
A magam bűneként is megláttam, 

milyen bőbeszédűséggel tudunk szólni 
a mindennapi élet dolgairól, de ami
kor Isten ügyéről van szó, csak hall
gatunk.

*
Majdnem csak megszokásból jöttem 

Gyenesdiásra. Azt hittem, hogy eddig 
mindent megkaptam, amit kaphatok. 
Itt azonban megmutatta az Űr, hogy 
nekem is vannak olyan medáliáim, 
melyeket felrakok. Ezentúl csak ma
gáért á szolgálatért fogom vállalni a 
szolgálatokat.

*
Megláttam, hogy nekem mindennap 

újra és újra a kereszthez kell men
nem. Ha ma Krisztusnál érzem és tu
dom magam, nem lehetek bizonyos 
abban, hogy holnap megint ott leszek. 
Mindennap újra Krisztushoz kell men
nem.

*
Itt láttam meg, hogy én vagyok a 

legbűnösebb azért, amiért ilyen késő 
öregségemig iiem tudtam Isten gyer
meke lenni.

v *
Eddig megszentelődési törekvésem 

az én akarásom volt. Ezentúl már Más
nak az akarása lesz.

*

Mindig mindent értelemmel szeret
tem volna felfogni. így voltam a hit 
dolgában is. Itt rájöttem, hogy az ér
telem semmi, csak a hit valami. Itt 
megtanultam hinni. Eddig legtöbb ba
jom az úrvacsorával volt. Ezt tudtam 
a legkevésbbé megérteni. Űrvacsord- 
vétel előtt könnyeztem bűneim sú
lya alatt, pedig gyermekkorom óta 
egyszer sem sírtam. Az úrvacsoravétel 
alatt megint könnyeztem, de akkor 
már az örömtől. Csodálatosan könnyű
nek éreztem magam, hogy háttérbe 
szorult az értelem és előtérbe került 
a hit.

Budapesti testvéreink
/ figyelmét felhívjuk a sorozatos I 

evangólizáló előadásokra, amelye
ket a fasori templomban (Vilma ) 
királynő-út 17.) tartunk minden , 
vasárnap este fél 7 órakor.

KÖZÖSSÉGI KONFERENCIA 
NAGYTARCSÁN.

A nagytarcsai közösségi konferen
ciát — előbbi híradásunktól eltérően 
— nem szeptember 10—12-én, hanem 
egy héttel előbb, szeptember 2—5-ig 
tartjuk, mivel az előbbi időpont ütkö
zött a fóti iszákos-mentő missziói kon
ferenciával. Következő számunkban 
közöljük a konferencia közelebbi is
mertetőiét.



KÖZBENJÁRÓ IMÁDSÁG

4. A megmenekülés eszközei
(I. Mózes 18:16—33.)

A megmenekülés eszközei az imádkozó Áb
rahám  mellett az igazak. K ik ezek az igazak?

Ne felejtsük el, hogy itt az ótestámentum- 
mal van dolgunk. Az „igaz“ szót tehát bibliku
sán kell értelmeznünk. Nem szabad tehát ez 
a la tt bűntelen embert érteni. H a Isten azzal 
küldto volna el angyalait Sodomába, hogy ke
ressenek ott tíz bűntelen embert, akkor kár lett 
volna el is indulniok, m ert ilyet találn i nem le
het sem Sodomában, sem sehol ezen a világon. 
Mióta a Sátán rabságába ejtette  az Édenkertben 
az embert, azóta az emberek között egy dolog
ban nincs különbség és ez nem az, hogy m inden
kinek meg kell halni, hanem az, hogy mindenki 
bűnös. M indnyájan vétkeztünk és szűkölködünk 
Isten dicsősége nélkül (Róma 3:22—23).

Igaz a biblia szerint az az ember, aki Isten 
ítélőszéko előtt igaznak jelentetik ki. Tehát nem 
igaznak találtatik , m ert ilyen egyetlen egy 
sincs, csak igaznak jelentetik  ki. Igaznak pe
dig az jelentetik ki, aki kegyelmet kapott. Aki 
nem kapott kegyelmet, annak csak bűnös a neve 
Isten előtt. Igaz ember tehát a bibliában az, 
aki kegyelmet kapott Istentől. Ez az ótestámen- 
tumban* még kevésbbé nyilvánvaló. Ott sokszor 
a törvény, vagy a kultusz külső követelményei
nek megfelelő em bert is igaznak nevezik. Ilyen
ről azonban Á brahám nál még nem lehet szó, a 
prófétáknál m ár-nincs szó, az újtestám entom ban 
pedig egész határozottan  csendül fel, hogy a 
megigazítás tulajdonképpen m egigazíttatás: ke
gyelemben részesedés. Igaz tehát az az ember, 
aki a m aga m éltatlanságának teljes tudatában 
hittel elfogadja Istentől a szám ára felajánlott 
kegyelmet. H a egyszerűen akarjuk  ezt kifejezni, 
akkor azt m ondhatnánk, hogy az Igazak cso
portja  Istennek népe. Azok, akik komolyan 
akarnak  Isten gyermekei lenni. M indegy, hogy 
hogyan nevezik őket, igazaknak, hívőknek, vagy 
megtérteknek, — tény, hogy ebben a világban 
élnek, de Isten kegyelméért hálás életed élnek, 
elszakadva e világtól, áldásul a világ számára.

Az igaz emberek Sodomában kisebbségben 
lévő emberek. Sodorna nagy város. Iparos és ke
reskedő város. Mégis am ikor Ábrahám  azon 
gondolkodik, hogy lakosai között hány ember 
lehet, akire- el lehet mondani, hogy Isten gyer
meke, úgy látja, hogy a m aximális számuk 50 
lehet. Mikor azonban Isten hajlandó ebbe az al
kuba belemenni, nyugtalan lesz. Talán azt gon
dolja, hogy Isten, aki bizonnyal jobban ismeri 
e várost, m int Ábrahám, tudja, hogy ott 50 igaz 
embert úgysem lehet találni. Ezért azután egyre 
lejjebb száll az igazak számával, míg végre 
megáll a tizes számnál. Világos ebből, hogy So
domában Isten népe nagy kisebbségiben van. 
Istén népe mindig kisebbségben volt, van és lesz

ezen a világon. Ezért b iz ta tja  Isten annyiszor 
az övéit: „Ne fé lj te k icsiny nyáj; mert tetszett 
a ti A tyá toknak, hogy néktek adja az országot“ 
(Lukács 12:32).

Ennek a kisebbségi sorsnak nagy kísértései 
vannak. Az Űr Jézus is azért figyelmezteti azp- 
kat, akik a keskeny úton járnak , hogy ne felejt
sék el, hogy a keskeny ösvényen kevesen járnak, 
a széles úton pedig sokan (Máté 7̂ . 13—14).

M ilyen kísértéseket jelent ez a kisebbségi 
sors a keskeny úton járó  ember szám ára? M in
denekelőtt azt, hogy ú jra  meg ú jra  felteszi neki 
a kérdést: a helyes úton jársz-e, vagy sem? H át
ha azoknak van igazuk, akik olyan tömegben 
járnak  a m ásik úton! E  világ szemében ugyanis 
az iga.zság m ellett a  legfőbb érv mindig a tö
meg, amely az igazság mögött áll. Isten  igéjé
ben az igazság független attól, hoy hány ember 
esküszik-rá és hány  tagad ja  azt meg. Nem az 
emberek többségi szavazata dönti el az igazsá
got, hanem  az igazság önm agában igazság. Isten 
igazságban m arad akkor is, ha  az egész világ 
fellázad ellene. Isten igéje ezt m indig világosan 
megmondja, de ezt elfogadni és ebbe belenyu
godni nem könnyű.

Éppen azért, mivel ez a kísértés jelentkezik 
a kisebbségi sorsban élő ember életében, azért 
jelentkezik nagy erővel a m ásik kísértés is: a  
tömeg sodró ereje. A tömegnek csodálatos vonzó 
ereje van. H a jársz  az u tcán és meglátod, hogy- 
valahol csoportosulás tám ad, mi könnyebb szá
modra: szó nélkül továbbmenni, vagy odamenni 
a tömeghez és m egtudni, mi van ott? Száz em
ber közül kilencvenkilenc odamegy megnézni, 
hogy mi történt. A századik legfeljebb sürgős 
dolga m iatt megy tovább. Isten kisebbségben élő 
népének nagy kísértése ez. Vonzzza őket a  világ.

íg y  érti meg az ember, hogy Sodomában 
m iért nem lehet találn i tíz igaz embert. Bizo
nyos, hogy Ábrahám  jól szám ított akkor, am i
kor azt gondolta, hogy ha senki más. de Lót csa
ládja k iadhatja  ezt a tizes számot. Mégsem adta 
ki. V ájjon m iért? A feleletet I. Mózes 19:14-ben 
talá ljuk  meg: „K im évé azért Lót és szála az ő 
vőinek. k ik  az ő leányait elvették vala és monda: 
K eljetek fel, m enjetek k i e helyből, m ert elveszti 
az Űr e várost; de az ő vőinek ú g y  tetszék, m in t
ha tréfálna .“ N yilvánvaló az egész helyzetből, 
hogy Lót nem tréfál. H a tréfálna, akkor nem 
késő éjjel verné fel őket álmukból. N agy dolog
ról van szó. ha ily késő éjjel felzavarja őket. Lót 
riad t tekintete is, mellyel rá ju k  tekint, arr£ l be
szél: Szedjétek gyorsan össze m agatokat, mert 
ezt a várost Isten  el fogja pusztítani. Mégsem 
hajlandók reá. Pedig egészen bizonyos, hogy 
m ikor Lót férjhez adta leányait, akkor nem So
dorna söpredékéből választott férjet számukra.

L ÉLŐ V l Z N 3



Lehet, hogy olyan kérőik is akadtak, ak ik  egé
szen benne éltek Sodorna fertőjében, de Lót ak
kor bizonyára sarkára  állt és nem ad ta  ilyenek
hez feleségül leányait. Fel lehet tételeznünk, 
hogy Lót és családja az igaz Isten szolgálatá
ban iparkodott állani s az ilyen házban nevelke
dett leány minden bűne ellenére is ahhoz von
zódott elsősorban, aki legalább is rokonszenve
zett az igazakkal. Nézzétek, mégis hová ju to t
tak! Mikor élet és halál kérdéséről van szó, k i
kacagják apósukat, hogy elment az esze, hogy 
ilyen tré fá t csinál velük. íg y  sodorja el a  k i
sebbséget Sodorna többségének az árja!

A kisebbségi sors megtöri a kisebbségben 
élő csoportnak erkölcsi ellenálló erejét. A vök
nek az állásfoglalása m egingatja Lót leányait 
és feleségét is elhatározásukban. Sőt, m ikor k i
kacagják vejei, maga Lót is gondolkodik azon, 
hogy nem családjának van-e igaza az agyalok- 
kal szemben. Érzitek-e ezt a lehetetlen helyze
tet? Az angyalokkal szemben a hitetlen v ilág
nak adni inkább igazat. Ügy kell másnap h a j
nalban az angyaloknak erőszakkal megfogni a  
kezüket és kivinni őket a városból.

A kisebbségben élő nép m indig megvetett 
nép is. Nem tudjuk, hogy m ennyi összetartás 
volt az igazak között Sodomában. Nem tudjuk, 
hogy volt-e ott más család is, aki Isten akara ta  
szerint akart élni, de az bizonyos, hogy ez a pár 
ember próbálta élni a maga „vallásos“ életét. 
Templomuk ugyan nem igen volt, de nekik is 
lehetett egy oltáruk, ahol áldozataikat bem utat
ták  az egyedül igaz Istennek. Valószínű, hogy a 
pogány isteneknek áldozatot bemutató, vagy 
ilyenekkel egyáltalán nem törődő nagy pogány 
tömegek lenézték őket és talán  gúnyolták is, 
amikor áldozatot m utattak  be. Ez az Isten k i
sebbségben élő népének a sorsa ebben a v ilág
ban. Kinevetik, lenézik és gúnyolják őket. H a 
Sodorna népét valaki megkérdezte volna, hogy 
a lakosság m elyik rétegét ta r t ja  a legkivá^bb- 
nak és legfontosabbnak, bizonyára különböző 
feleletet kapott volna. Voltak, akik az iparoso
kat, voltak, akik a kereskedőket ta rto ták  a nép 
elejének, de voltak, akik a földműveseket he
lyezték előtérbe, m ert a kenyér a legfontosabb, 
nélküle nincs élete a városnak. Abban azonban 
valószínűleg m indnyájan egyetértettek, hogy a 
város legjeletéktelenebb része, a legsemmireva- 
lóbb réteg az igazak. Ezek sem nem szoroznak, 
sem nem osztanak. M egvetett nép.

És mégis m it mond nekünk ez a történet az 
igazakról? Azt mondja, hogy ez a lenézett em
ber-csoport a  legfontosabb ember-csoportja az 
egész Sodornának. Sodorna jövője nem azon for
dul meg, hogy ki ott a  polgárm ester, vagy mi
lyen szakképzett emberek állanak a város élén, 
sem azon, hogy, a  földművelők m ilyen hűsége
sen szántanak és milyen rekordterm ést produ
kálnak, még azon sem, hogy hogyan folyik be 
a város pénztárába az adó, hanem  azon, hogy 
ez a lenézett kis csoport, az Isten népe, hány 
tagból áll. Ezen fordul njeg minden. Ez olyan 
igazság, amelyet ez a  világ kinevet, de amelyet 
Isten igazol. Egy családban, egy gyülekezetben,

egy városban, egy országban minden az igaza
kon fordul meg.

Érzed-e, hogy ez á megvetett kicsiny cso
port Isten igéjének fényében hogyan nő meg a 
maga jelentőségében? íg y  érti meg az ember, 
m iért ta r tja  Isten ennyire számon őket, és m iért 
hallgatja  meg az értük mondott imádságokat.

M aguk az igazak sincsenek mindig tudatá
ban nagy jelentőségüknek. Ez a történet is ezt 
m utatja. Sodomában ott já r  két angyal. Lót na
gyon jól tudja, hogy a két angyal milyen meg
bízatással já r  a városban, a  többinek is meg
mondja és mégsem ébrednek tudatá ra  az igazak, 
hogy milyen sorsdöntő éjtszaka az, ami ráborul 
Sodomára. Nem gondolnak afra , hogy egy cso
dálatos népszámlálás folyik a városban, ahol 
nem az embereket számolják össze, hanem Isten 
népét és m inden azon fog megfordulni, hogy 
ennek a népszám lálásnak mi lesz az eredménye. 
H a lesz tíz igaz ember, akkor holnap reggel is 
ugyanúgy indul az élet Sodomában, m int m in
den reggel és az embereknek halvány fogalmuk 
sem lesz arról, m it h á ríto tt el felőlük a tíz igaz 
ember. De ha nem lesz? Még m aguk az igazak 
sem tudják, hogy ha nem lesz ki a tizes szám, 
micsoda veszedelem, jön a városra. Ez a kérdés 
dől el ezen az éjtszakán és nem gondol rá  senki.

Minél nehezebb időket élünk, annál világo
sabban kell látnunk azt, am it ez a történet kije
lent. Tudnunk kell, hogy családunknak, gyüle
kezetünknek, hazánknak s énnek az egész világ
nak ítélet előtt álló sorsát az fogja eldönteni, 
hogy hányán vannak, akiket igaznak nevez az 
Ür. A sorsdöntő napokban a megmenekülés esz
közei a m egm aradás zálogai: az igazak.

Látod, milyen sorsdöntő nemcsak az egyén, 
hanem a közösség szempontjából is egy ember . 
megtérése? Valahányszor ezt a történetet olva
som, m indig megjelenik szemem előtt egy kép. * 
Az agyatok já rják  Sodorna utcáit. Betekintenek 
minden házba és minden szívbe. Egyre lassab
ban és egyre szomorúbban mennek. Négy em
bert talá ltak  már, de ötödikét nem sikerül talá l
ni. M egállnak Lót vőinek házánál és gondolkod
nak azon, hogy nem lehetne-e őket is odaszámol- j 
ni az igazakhoz, de látják , hogy nem lehet. Mi- ■ 
lyen szomorúság ez a számláló angyalok számá- , 
ra! H at emberért, aki hányzik a városból, el 
kell pusztítani másnap mindent. A virágzó vá- j 
ros, a sok erőfeszítéssel megépített otthon üsz
kös rom lesz holnapra, m ert a  négy igazhoz 
hiányzott még hat.

H a ma végigjárnak Isten angyalai közöt
tünk, nem tudom, hogy m ennyi az a.szám, am it 
fel kellene m utatniok, amely m iatt íté le té t fel
függesztené felettünk Isten, de tudom, hogy 
milyen rettenetes az még gondolatnak is, hogy 
esetleg egy hiányzik m ár csak belőle s az az egy 
éppen én lennék, ak i mellett az angyal meg
szomorodva megy el: ezt sem lehet Isten népé
hez számítani, h á t jöjjön az ítélet.

Mondd testvérem, benne vagy-e te ebben a 
kicsiny, e világban megvetett, de Isten előtt 
szám ontartott csoportban, melyen minden meg
fordul: élet-halál, üdvösség és kárhozat? - T . 2 - .  ,
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Férfiak csendeshete Gyenesdiáson
A kezdet
nagyon biztató volt. Az addig folytonosan csepergős, 
esős időjárást derűs napsütés váltotta fel. Amíg az előző 
konferenciákat folytonosan szobába szorította a zuhogó 
e6Ő, a férfi-csendeshét százhúsz résztvevője a bibliaórá
kon Kapernaum kedves kertjében csoportosulhatott az 
ige körül. Az előadások és megbeszélések is az árnyas 
gyümölcsfák alatt folyhattak.

Százhúsz résztvevő! A tavalyi férfikonferencia 70-es 
létszáma is „csúcseredménynek“ számított, és ez a 70-es 
szám az idei nyáron 120-ra szökött! A sok „régi gyen esi“ 
férfi mellett jó volt látni az új gyenesiek várakozó, s 
némi bizonytalanságról árulkodó arcát. Az első nap el
teltével a bibliakörvezetők arról számoltak be, hogy jól 
megy minden, hiszen a legtöbben, ha nem is régi kon- 
ferenciások, de rendszeres templombajárók, szorgalmas 
bibliaolvasók, így számukra nem idegen Isten igéje.

A nehézségek
azonban már a második napon megmutatkoztak. Ki
derült, hogy számos résztvevő nagyon meghízott „én“- 
nel érkezett Gyenesre. Nyilvánvalóvá lett az is, hogy 
igen sok az úgynevezett „jó ember“, közülük néhányan 
már több konferencián vettek részt, s valósággal „meg
edződtek“ azokon. A jobbára fiatal bibliakörvezetők ri
adtan eszméltek rá arra, hogy éppen azzal van baj, 
aminek az első nap örültek: sokak számára nemcsak 
hogy nem újság Isten igéje, hanem némelyeknél túlsá
gosan megszokottá vált/ A valóságos és látszólagos ne
hézségeket fokozta az is, hogy az előadók másmilyen 
szolgálatuk következtében sorra elmaradtak, úgyhogy a 
konferencia eredeti programmját is meg kellett változ
tatni. Ebben azonban mindjárt megláttuk Isten útmu
tatását: a helyett, hogy csak kifelé néznénk, s távoli és 
szomszédos ébredési mozgalmakkal foglalkoznánk, be
felé kell fordulnunk, s a magunk portáján is-szét kell 
néznünk egy kissé. így  aztán
az előadások során

hallhattunk ugyan Kagawáról és a pápua ébredésről 
is, de pl. a finn ébredési mozgalmakat- már a magunk 
magyar szemével láttuk. Különösen sokat jelentetf ilyen 
tekintetben a finn ébredési mozgalom és az egyház vi
szonyáról szóló előadás. Nagyon érdekes volt a finn
magyar kapcsolatok történetének megismerése, és új
ságként hatott a magyarországi lelki ébredésnek, az 
evangélizáció eddigi munkájának ismertetése is. Egy- 
egy kérdésnek több (néha öt-hat) előadója is volt. így  
az előadások élénkek, változatosak és személyesek le
hettek. < ! > T! ^
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A bibliakörökben

éppen ez az utóbbi (t. i. a személyesség) hiányzott. Az 
első napok kezdeti „sikerei“ után mintha elakadt volna 
a bibliaköri munka. A felvetődő kérdéseket inkább kö
zösségi (társadalmi, nemzeti) vonatkozásban tárgyalgat- 
tuk, s nagyon „kivülről“ foglalkoztunk a biblia néhány 
férfialakjával (Józseffel, Esdrással, Nehémiással, Gede
onnal, Illéssel, Pállal). Á bibliakörvezetők minden igye
kezete mintha hiábavalónak bizonyult volna: az ige 
üzenete általában nem tudott személyessé válni. Az 
imádkozásban ugyan nem Testültünk meg (reggel is, 
este is imaközösségben voltak együtt a bibliakörök ve
zetői), de egyikünk-másikunk már
a konferencia csődjét
emlegette. Több oka is volt ennek a sötétenlátásnak. 
Mintha a konferencia résztvevői semmiképpen sem tud
ták volna elismerni a maguk bűnös állapotát. Ügy lát
szott, nagyon sokan vannak, akiknek nem elég a kegye
lem fehér ruhája, hanem azt mindenféle medáliával 
akarják feldíszíteni.

A tavalyi tapasztalatok alapján idén is rendszeres 
beszámolók hangzottak el az egyes bibliakörök munká

járól. A délutáni megbeszélések előtt mind a tíz biblia
körből naponként más-más valaki adott számo.t arról, 
hogy Isten igéje mit üzent a legkisebb konferenciai kö
zösségnek. Amikor azonban felmerült az a kívánság, 
hogy mindenki csak újat mondjon, s ha valamilyen 
megállapítás már elhangzott, az ne ismételtessék, ezek 
a bibliaköri beszámolók valóságos kisebb irodalmi mű
alkotásokká változtak, amelyet a felolvasó nem egyszer 
a hallgatósághoz intézett buzdító felszólítással fejezett 
be. A csüggedtebbek ennek alapján már a teljes kudar
cot emlegették. Főképpen akkor, amikor a konferencia 
vezetője hirtelen megváltoztatta a bibliaköri beszámo
lók módját, s az egyik délutáni megbeszélés előtt köz
hírré tette, hogy csak azok szólalhatnak fel, akik az az
napi bibliakörben személy szerint kaptak valamit. A 
120 férfi között mindössze egyetlenegy ilyen felszólaló 
akadt! Néhányan valósággal értelmetlenül álltunk ez 
előtt az egészen különösnek látszó jelenség előtt. Hiszen 
napközben és a beszélgetések során kétségtelenné vált, 
Hogy
a reggeli és esti áhítatok

milyen rendkívüli hatással voltak a résztvevőkre. A 
reggeli áhítatokat Balikó Zoltán tartotta Pál apostolnak 
a filippibeliekhez írt levele alapján. Nem egyszer na
gyon keményen szólt az ige, s egyeseket valósággal fej- 
bekólintott, másokból meg ellenkezést váltott Ki, hogy 
azután annál jobban összetörjön a dacoskodó férfiszív. 
Túróczy Zoltán püspök úr csodálatos „Csak .. .“-soroza
tának meghallgatására még Keszthelyről Í6 számosán 
kigyalogoltak esténként Gyenesre. (Csak bűn. Csak ke
gyelem, Csak imádságmeghallgatás, Csak „no!“, Csak 
Bábel-torony, Csak szabályszerű küzdelem.) Nem egy 
bibliaköri megnyilatkozás elárulta, milyen nagy hatá
suk volt ezeknek az Ésaiás 43: 24/b—26. alapján tartott 
esti áhítatoknak. És mindezek ellenére, amikor a biblia
körben kapott áldásokról kellett volna beszámolni, egyet
lenegy ilyen beszámoló hangzott el! Történt pedig ez 
azon a pénteki napon, amikor az eső reggeltől estig Ka
pernaum falai közé kényszerített bennünket, amikor te
hát látszólag még inkább meglettek volna a belső elmé
lyülés külső adottságai. De a hűséges Isten ezen a kon
ferencián is imádságokat meghallgató Isten volt. Az esti 
áhítat befejeztével meghirdetett utóösszejövetelen
megtörtént a csoda.

Aminek a bibliakörökben és a délutáni megbeszélés 
során még semmi jele sem látszott, itt nyilvánvalóvá 
lett: bizony bűnösök gyülekezete verődött össze Gyenes
diáson. A kemény, 6Őt néha már megkeményedettnek 
látszó férfiszívek sorra összetörtek. Sírni már régen el
felejtett férfiak riadtan vették észre, hogy könnyek pe
regnek le az arcukon, és egymás után álltak fel az addig 
megnyilatkozni nem tudó emberek, hogy a testvéri kö
zösség nagy nyilvánossága előtt tegyenek bűnvallást. 
Gyakorlott előadók küszködtek a szavakkal, — s meg
rendülve láthattuk, hogy Isten milyen csodálatos mun
kát tud végezni a legreménytelenebbnek tűnő esetekben 
is. A bűnvallók mindegyikének külön-külön hirdette a 
bűnbocsánatot a konferencia vezetője (Csepregi Béla). 
A feloldozást nyert férfiak ezen az estén nagyon a szí
vük mélyéről tudtak énekelni...!

És ekkor felállt egy fiatal lelkész, aki csak pár napja 
tért haza a hadifogságból. Szemében valami csodálatos 
fény ragyogott, amikor ezeket mondta: „Testvéreim! 
Fel tudjátok fogni, mit jelent az, hogy szabadok vagy
tok? Szabadok! Amikor én most éjtszakánként felriadok 
álmomból és tapogatódzó kézzel keresek valamit — azt 
hiszem, hogy — a priccsemen, arra eszmélek, hogy hadi
fogság, fogolytábor sokezer kilométerre van mögöttem. 
Ha kisétálok a házak közé, alig akarom elhinni, hogy 
túlmehetek a kerítésen és a szöges drót mögött nem áll 
szuronyos őr . . . Mehetek, amerre akarok! Testvéreim! 
Higgyétek el, hogy szabadok vagytok ti is, szabadok a 
bűntől, és merjetek ezután szabadon élni!“
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Valami boldog örvendezés jellemezte ezután a csen
deshét hátralevő két napját. Máskor a morzsaszedés 
szokott olyanféle lenni, mint amilyen ezen a konferen
cián a péntek eiste volt. Egészen különös érzés töltötte 
el a régi konferenciázókat, hiszen a csúcsra való felér
kezés után nem kellett szétoszlani, mint máskor, hanem 
még két napot tölthettünk el együtt testvéri közösség
ben.

Vasárnap délelőtt — hagyományos szokás szerint — 
a keszthelyi templomban

hallgattuk meg Túróczy püspök úr igehirdetését. (De 
tartottak istentiszteletet Kapernaumban i6 az otthonma
radottak számára.) A konferencia részvevőiből alakult 
énekkar kedves meglepetéssel szolgált a keszhelyiek- 
nek. Elénekelte a „Vajha volnék hív keresztyén“ kez
detű, Gyenesen megtanult és közkedveltté lett éneket. 
(Énekem az Ür, 127.) Gyönyörű volt!

Az úrvacsorárakészülés az ebéd utáni egyéni elesen- 
desedéskor kezdődött és a délután megtartott biblia
körökben folytatódott. Az esti morzsaszedés alkalmá
val sokan tettek bizonyságot arról, micsoda megrázó él
ményt jelentett számukra az árnyas kerti fák alatt tör
tént úrvacsoravétel.
A lelki áldások gazdagságát

emberi módon lemérni hiábavaló próbálkozás lenne. Va
lamiről azonban mégis számot kell adnunk. Valamiről, 
ami talán érzékelteti kissé, mit is jelenthetett az idei 
gyenesi csendeshét a résztvevő férfiak számára. Magya
rázatul el kell mondanunk, hogy a tavalyi gyenesi kon
ferencián 70 résztvevő kilenc különféle evangéliumi cél
ra kereken 8.600 forintot ajánlott fel. Bizonyára sokakat 
érdekel, hogy a megajánlásoknak 82%-a valóban be is 
folyt. A hiányzó 18% elmaradásának oka alighanem 
elsősorban a megváltozott gazdasági helyzetben keresen
dő. Sokan küszködnek anyagi gondokkal azok közül, akik

tavaly még jelentős összegű megajánlásokat tehettek. En
nek ellenére pl. Kapernaum bővítésére é6 az evangélizá- 
cióra a megajánlások 99%-át fizették be, pedig ezek vol
tak a legjelentősebb összegek. A megajánlásokra idén 
is sor került. A józan ész azt mondatta velünk, hogy 
örülnünk kell, ha ebben az évben
a megajánlások összege
eléri a tavalyi 8.600 forintot. És mi történt? A „józa
nok“, a „reális üzletemberek“ értetlenül állottak az 
összeszámlálás eredménye előtt. Mert noha a százhúsz 
férfi közül többen voltak, akik semmit sem ajánlottak 
fel, vagy csak egészen csekélyke összegű megajánlást 
tettek (számos állástalan résztvevője is volt a konferen
ciának), összesen mégis 17.582 forintos megajánlás tör
tént. Tehát több, mint kétszerese a tavalyinak! (Részle
tezve: evangélizációra 5.732, Kapernaum bővítésére 5.886, 
külmisszióra 1.944, fogházmikszióra 1.828, a Magyar 
Béthelre 2.192 Ft). Sőt egyik „ősgyenesi“ testvérünk
25 db emeletes ágyat
is felajánlott, úgyhogy jövőre ötvennel több fekvőhely 
várja majd a konferenciák vendégeit. Hisszük, hogy ad
digra az U-alakú épület nyitott része bezárul, s a mos
tani máktelepet is tető »fogja borítani.

A csendeshét első napján, amikor a bemutatkozások 
történtek, sokan számoltak be arról, hogy a feleségük, a 
leányuk vagy nőtestvérük buzdítására jöttek el Gyenes- 
re. Nemcsak az érkező levelekből tudtuk, hanem való
sággal éreztük is a konferencián, mennyire
az imádságok hordozták
a férfiak ezévi gyenesi csendeshetét. Az utolsó szó hadd 
legyen a köszönet szava ezért a hűséges imádkozásért.

É sv adjunk hálát a mennyei Atyának, aki tárt ka
rokkal, mindent megbocsátó szeretettel várta é  ̂ fogadta 
tékozló fiait. *

Imádságban meg ne restüljünk!
Könyörögjünk a legközelebbi konferenciákért!

Július 30—augusztus 7. Fonyód-Béla-telepi EKIE ve
zetői tábor.

Július 31—augusztus 4. Férfiak konferenciája Klotild-
ligeten.

Augusztus 1—4. Férfiak evangélizaló konferenciája 
Fóton.

Augusztus 1—7. Evangélikus konferenciázó tábor Tájuk
ban.

Augusztus 1—6. Fiúkonferencia Kölesén.
Augusztus 2—8. Fiúk, férfiak csendeshete Szilvásváradon. 
Augusztus 4—9. Vasárnapi iskolai vezetők konferenciája 

Gyenesdiáson.
Augusztus 6—11. Levelező bibliaiskola országos konfe

renciája Fóton.
Augusztus 6—10. Fiúk konferenciája Klotildligeten. 
Augusztus 9—15. Asszonyok csendeshete Szilvásváradon. 
Augusztus 11—15. Pedagógus evangélizáció Gyenesdiáson.

Augusztus 12—16. Diáklányok konferenciája Klotild
ligeten.

Augusztus 11—19. Marosparti EKIE-tábor.
Augusztus 13—15. Gyülekezeti közösségek alföldi konfe

renciája Békéscsabán.
- Augnszus 17—22. Diákleány-konferencia Gyenesdiáson.
Augusztus 17—22. Leányok konferenciája Klotildligeten.
Augusztus 19—27. Marosparti EKIE vezetői tábor.
Augusztus 20—22. Gyülekezeti közösségek konferenciája 

Nyíregyházán.
Augusztus 20—22. Népfőiskolások országos konferenciája 

Fóton. *
Augusztus 23—24. Népfőiskolás leányok konferenciája 

Klotildligeten.
Augusztus 24—27. Lelkész-evangélizáció Gyenesdiáson.
Augusztus 24—29. Leánykonferencia Répcelakon.
Augusztus 24—30. Evangélizáló diáktábor Tahiban.
Augusztus 25—29. Asszonyok konferenciája Klotildlige

ten.
Augusztus 28—30. Gyülekezeti közösségek konferenciája 

Celldömölkön.

A fóti leánykonferencián
meg kellett látnunk, hogy Isten 
mindig feljebb cselekszik és mindig 
csodálatosabban dolgozik, mint ahogy 
kérjük, vagy elgondoljuk. Emberileg 
nézve, leküzdhetetlen nehézségnek 
látszott az, hogy az egész kisleányok 
voltak többségben és csak kevés na
gyobb leány. Ezek közül is csak ke
vesen vettek részt eddig valamilyen 
evangélizáción. A negyven körüli 
csoport sok nehézsége nem jelentett 
azonban akadályt az Ür kezében. — 
Reggeli áhítatokon kicsinynek, nagy
nak meg kellett látnia, hogy az Ür

nem kisebb feladatot akar reánk bíz
ni, mint Gedeonra, de nem is alkal
mas, csak az, aki ilyen engedelmes 
gyermeke az Ürnak. Fájdalmas sebe
ket érintett az Ür, amikor a felemás 
hitünkről, szeretetünkről és remény
ségünkről szólott, amely olyan útá- 
latos ő előtte. Sokan látták meg itt 
legelőször, hogy Krisztusban lehet 
élő hitünk, szeretetünk és igazi re
ménységünk. — Felejthetetlenül szí
vünkbe vésődött az egyik este, ami
kor az Ür Lelke olyan sok leányt ör
vendeztetett meg a gyónás drága 
ajándékával: „bűnömet el nem fedez
tem, vétkemet bevallám néked és te

elvetted rólam bűneim terhét“. A bű
nösök nagy barátja volt köztünk, sok 
szíveit megkeserítve, de csodálatosan 
be is kötözve.

Az úrvacsora és morzsaszedés ide
jén már csak egyet láttunk majdnem 
minden szemben és egyről hallottunk 
a bizonyságtevésekben: az ő vére ál
tal békességem van.

Az állomáson és vonaton már körül
vett bennünket a világ, de a nehezen 
búcsúzó leányok túlénekelték: „Szent, 
győzedelmes élet!“ . . • Igen, ez az 
egyetlen reménységünk, hogy otthon 
is, később is ez az ének sohasem né
niül el fóti leányaink ajkán.
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A tized
Bibliát forgató emberek előtt nem ismeretlen a tized 

fogalma. Mózes első könyvében olvassuk, hogy amikor 
Ábrahám visszatért Khédorlaomernek és a vele volt ki
rályoknak megveréséből, Melkhisédeknek, a magasságos 
Isten papjának tizedet adott mindenből (I. Móz. 14:17— 
20). És amikor Jákob fogadást tett Béthelben, ezt mond
ta: „ . . .  és valamit adándasz nékem, annak tizedét né
ked adom“ (I. Móz. 28: 22). Ábrahámnak és Jákobnak ez 
az önkéntes tized-adása később a zsidóknak törvényévé 
lett. „A földnek minden tizede, a föld vetéséből, a fa 
gyümölcséből az Űré“ (III. Móz. 27:30). ,,,És minden 
tizede a baromnak és juhnak, mindabból, ami a vessző 
alatt átmegy, a tizedik az Úrnak legyen szentelvé“ (III. 
Móz. 27:32). A mózesi törvény a tizedet a lévitáknak 
rendelte: „ . . ,  ímé a Lévi fiainak örökségül adtam min
den tizedet Izráelben; az ő szol gálát jók ért való osztály
rész ez, amellyel teljesítik ők a gyülekezet sátorának 
szolgálatát“ (IV. Móz. 18: 28). A tized tizedét a lóviták 
kötelesek voltak átadni a papnak (IV. Móz. 18: 28). Az 
Újszövetségből - tudjuk, hogy a törvénytartó farizeusok 
Krisztus korában még a kerti növényekből is tizedet 
adtak, noha erre a mózesi törvény nem kötelezte őket.

A keresztyén ember manapság szeret átsiklani a ti
zed kérdése felett, valami olyasfélét gondolván, hogy 
ehhez éppen úgy nincsen semmi köze, mint a többi „túl
haladott“ mózesi törvényhez. Jézus Krisztus azonban 
megmondotta: „Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvény
nek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy 
eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem“ (Mt. 5:17). 
És amikor a hegyi beszédben sorra veszi a régieknek 
adott törvényeket (ne ölj, — ne paráználkodjál, — va
laki elbocsátja feleségét, — hamisan ne esküdjél, — 
szemet szemért, fogat fogért, — szeresd felebarátodat és 
gyűlöld ellenségedet), egyiket sem enyhíti, hanem vala
mennyit megszigorítja: „Én pedig azt mondom nék- 
tek. . . “

Nem lehet tehát kétséges, hogy Jézus az ő követői
től a tizedadás tekintetében sem kívánt kevesebbet, mint 
amennyit a mózesi törvény előír. Ez azonban nem csu
pán feltevés vagy következtetés. Amikor ugyanis Jézus 
feddő beszédét intézi a farizeusokhoz, ezt mondja: „Jaj 
nékffk képmutató írástudók és farizeusok! mert meg
dézsmáljátok a mentát, a kaprot és a köményt, és el
hagyjátok, amik nehezebbek a törvényben, az ítéletet, 
az irgalmasságot és a hívséget: pedig ezeket kellene 
cselekedni és amazokat sem elhagyni“ (Mt. 23: 23). „És 
amazokat sem elhagyni“: Jézus tehát nemcsak hogy 
nem ítéli el a farizeusokat, amiért a mentából, a kapor-

k ból és a köményből is tizedet adnak, hanem jóvá is 
hagyja ezt a törvény-szigorításukat.

Ha Isten a zsidóktól jövedelmük egytizedét kívánta, 
tőlünk legalább ennyit ’ igényel. Ezért tudomásul kell 
vennünk, hogy a tizedfizetés nem önkéntes adakozás, 
hanem engedelmeskedés Isten parancsának. A tized he
lyes arány, de csak mint legkisebb mérték állhat előt
tünk. — Annyi, amennyinél kevesebbet nem adha
tunk. Ha Isten mérlegre helyezi a tizedfizetésemet, 
bizonyosan nem azt nézi, hogy összegszerűen mennyit 
adok, hanem hogy ti zed fizetésem mértéke megfelel-e a 
jövedelmemnek. Az ugyanis kétségtelen, hogyha egy 
négygyermekes tisztviselő vagy munkás havi 500 Ft-os 
fizetéséből 50 Ft-ot juttat Isten országa építésére, sok-

* kai többet ad, mint az a gyermektelen kereskedő vagy 
orvos, vagy bárki más, aki pl. havi 3000 Ft-os jövedel
méből 300 vagy akár 1000 forintot- fizet tizedként. Hi
szen a szegény özvegy két fillére is többet számított

• Jézusnál, mint a perselyben levő többi pénz együttvéve, 
noha „sok gazdag sokat vetett vala abba“.

A szűkös anyagi viszonyok között élő amerikai 
Colgate Vilmos gyermekkorában beállt egy newyorki 
szappangyárba. Itt először munkásként dolgozott. Első 
keresetétől kezdve rendszeresen tizedet adott Istennek. 
Később tisztviselővé lépett elő, s ekkor tizedfizetését 
20%-ra emelte. Amikor azután a gyár társtulajdonosa 
lett, tized-adásának mértékét 30%-ban állapította meg,

majd még későbben — mint a vállalát vezérigazgatója — 
jövedelmének 50%-át adta Istennek. íme egy példa a 
tizedfizetés helyes mértékére.

A rendszeres tizedfizetők a megmondhatói annak, 
mennyi áldás fakad tized-adásuk nyomán. De csak ak
kor, ha a tizedfizetés törvényét nem tehernek, hanem 
örömnek érezzük, ha szívesen adakozunk, ha nem válik 
gépiessé az adakozásunk, ha lélekkel van teli, s ha Isten 
útmutatását kérjük arra, hogY mikor, mire, mennyit 
adjunk.

Valami egészen csodálatos, hogy Isten a legtöbb 
esetben milyen sokszorosan fizeti vissza a néki adott 
tizedeket Az említett Colgate Vilmos vagy a szintén 
pontos tizedfizető Rockefeller élete is bizonyítéka an
nak, hogy Isten többnyire anyagiakban is megáldja azo
kat, akik szívesen és örömmel adnak néki. Többnyire, — 
de nem mindig! Mert Isten nevelő eszközei között nem 
ismeretlen a próba sem, és nem.tudhatjuk, mi válik in
kább lelkünk javára: a próba-e vagy anyagi gyarapo
dásunk, vagyonunk, jövedelmünk megsokszorozása. Mi 
nem tudjuk, de Ő tudja!

Van azonban. Istennek egy igen nagy ajándéka, 
amelyben minden igazi tizedfizető részesül. Ez az anyagi 
kérdések okozta megkötözöttségből való szabadulás. Mi
csoda gazdag adománya ez Istennek ebben a szűkös és 
nagyon anyagias világban!

Ámde a tized-adás bármennyire Isten parancsa is. 
mégsem lehet kényszer. Csak a jókedvű adakozót szereti 
az Isten!

Miilyen öröme a gyermeknek, amikor , megtakarí
tott zsebpénzéből csekélyke ajándékot vesz édesanyjá
nak vagy édesapjának! Még jobban örvendezik, amikor 
már pár forintnyi saját keresete is van és ebből vásá
rolhat valamit szeretteinek! Legalább ilyen örömnek kel
lene lenni bennünk is tizedfizetésünk alkalmával: a bol
dog gyermek hálás örömének.

De azért sohasem szabad elfelednünk, hogy mi nem 
adunk Istennek, legfeljebb visszaadunk valamicskét ab
ból a sokból, amit kaptunk ötőle. Ezért nem érdem a 
tizedfizetés semmiképen sem, — és bizony baj van ak
kor, ha tized-adásunkat érdemnek érezzük.

A tizedfizetés sokak előtt ismert, de sokkal keveseb
bek által gyakorolt bibliai parancs. Még az úgynevezett 
hívők életében is nagyon nagyon sok a fogyatékosság 
ezen a téren. Pedig hamarosan elkövetkezhetnek olyan 
idők, amikor Isten igéjének még a mai keretek között 
való hirdetése is azon múlik majd, hogy az ő népe ele
get tesz-e a tizedfizetés parancsának. Jöhetnek idők, 
amikor olyan erővel szól majd az Isten igéje, amilyen 
rendszeresen és bőségesen adunk vissza valamit abból, 
ami az Istené. Amikor megadjuk Istennek, ami az 
Istené — anyagi vonalon is.

Rendszeres tizedfizető vagy? Vizsgáld meg, vájjon 
helyes arányban áll-e t̂izeded a jövedelmeddel! Valóban 
Isten országának építésére adakozol-e? Kéred-e imádság
ban az Urat, hogy mutassa meg, mire kell adnod a tize
det?

Eddig még nem teljesítetted a tizedfizetés paran
csát? Tanulj meg járni ezen az úton, amely nem az el
szegényedéshez, hanem a csodálatos meggazdagodáshoz 
vezet! És ahhoz a megtapasztaláshoz is, hogy az Istennel 
való szoros anyagi kapcsolatunk az anyagiasságtól való 
megszabadulásunkat jelenti, s egyben nagy lelki gya
rapodással is jár.

Gondolsz-e
előfizetési díjad pontos beküldésére? 

Szereztél-e
már új előfizetőket az Élő Víz-nek ?
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Szerkesztőség és kiadóhivatal:
BUDAPEST, V., POZSONYI-ÜT 14. IV. 19.

. Telefon: 122—520.

E V A N O É L 1 I I 1 I I  K Ö N Y V T Á R
Sok jó köpyvtár van. az országban, de olyan keresz

tyén könyvtár, mely minden hívő'és kereső ember szá
mára nyitva áll, mind a mai napig nincs. Ebben az or
szágban, ahol a reformáció és a lelki mozgalmak olyan 
nagy munkát végeztek, Isten kezében a megújulás és 
ébredés kiváló eszköze lehetne egy komoly, kiterjedt for
galmú evangéliumi könyvtár. Ungár Aladár a háború 
után több ízben járt külföldön, összegyűjtötte a régi 
és az újabban megjelent teológiai irodalom színe-javá- 
nak egy részét. Külföldről azóta érkezett ajándék-köte
tekkel együtt lassanként a bibliai irodalomnak mint
egy 5000 kötete gyűlt össze: magyar, angol, német nyel
vű válogatott írások.

Az eddig összegyűlt anyag is alkalmas a legkülön
bözőbb igények kielégítésére.

Sajnos azonban az egész gyűjteménynek csak kiseb
bik része — mintegy 20%-a — magyar könyv. Ezért a 
könyvtár vezetősége tervbe vette á mai, de főkép a régi 
evangéliumi irodalom érdemes részének összegyűjtését 
elsősorban adományként, esetleg csere vagy készpénz 
útján is. Ehhez kérik mindenki szíves támogatását, köz
reműködését.

A magyar könyvek kis számára való tekintettel 
tervbe vették sok jó könyv kéziratának írógépen tör
ténő sokszorosítását (10—10 példányban), s ezeket, vala
mint a lefordításra kerülő kéziratokat bekötve fogják 
az olvasótábor rendelkezésére bocsátani. Ebben az év
ben legalább 20 ilyen munkát szeretnének így közreadni.

A könyvtár használata díjtalan. A könyvtár hasz
nálhatósága azonban attól a lelki és anyagi támogatás
tól is függ, amelyben az evangéliumi közönség — egyé
nek és közösségek — részesítik. Az Evangéliumi Könyv
tár pártfogó testületé az alábbiakat kéri lapunk olva
sóitól:

1. Elsősorban őszinte imádságra van szükség. Te
gye a könyvtár ügyét szíve ügyévé.

2. Legalább 200 olyan diívő keresztyénre volna szük
ség, aki a könyvtár fenntartási költségeire havi 5 Ft 
hozzájárulást megajánl. Ezen felül érkező megajánlást 
más célokra — pld. katalógus-készítés, bővítés, stb. — 
fordítjuk.

3. Ismertesse az Evangéliumi Könyvtár ügyét má
sokkal.

4. Ajándékozza evangéliumi könyveit, vagy könyv
tárát az Evangéliumi Könyvtárnak.

5. Támogassa á könyvtárat bármely más adomány
nyal. Szükségünk van bútorra a könyvtárberendezéshez, 
papírra és anyagra a bekötéshez, másoláshoz stb.

Az Evangéliumi Könyvtár címe: Budapest, VII., 
Hársfa-utca 33.

É L Ő  V l Z
AZ EVANGÉLIKUS EVANGÉLIZACIÓ LAPJA.

. Megjelenik egyelőre kéthetenként.
Kiadja:

a Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem.
Felelős szerkesztő és kiadó: Csepregi Béla. 

E l ő f i z e t é s i  ár: egy évre 18.—, félévre 9.— 
negyedévre áJO Ft. Egyes szám ára 80 fillér.

Postatakarékpénztári csekkszámla:
„ÉLŐ VÍZ“ Budapest 53.064.

Sylvester Bt., Budapest, XIV., Hermina-út 5L 
Felelős vezető: Schütt H.

A gyülekezeti közösségek konferenciái.
Az evangélikus evangélizáció munkásai äz evangé- 

lizációs utómunka elmélyítésére a nyár folyamán az 
ország négy pontján három-három napos konferenciát 
rendez a gyülekezeti közösségek részére.

Célunk az evangélizációkon lelki áldást nyerteket 
és a hit útján elindultakat összegyűjteni az ige, imád
ság és az úrvacsora közösségébe további áldás nyerésére.

A konferenciák az ország különböző pontjain lesz
nek, különböző időben, úgyhogy mindenki, akinek a 
maga lelki ébredése és a gyülekezetek ébresztése drága 
ügy, eljuthat a neki legmegfelelőbb konferenciára.

A KONFERENCIÁK PROGRAMMJA: 
Békéscsabán augusztus 13—15.

Reggeli áhítatok: 1. Krisztus bolondja (I. Kor. 4: 
9—13). 2. A gazdag szegény (II. Kor. 6: 9—10). 3. A bű
nösök között az első (I. Tim. 1: 12—17).

Bibliakörök: A két imádkozó (Lukács 18: 9—14). 2. A 
két vendéglátó (Lukács 7: 36—50). 3. A két szolgáló 
(Lukács 10. *18- 42)

Előadások: 1. Krisztus a mi bölcseségünk. 2. Krisz
tus a mi igazságunk. 3. Krisztus a mi szentségünk.
4. Krisztus a mi váltságunk. 5. Krisztus a mi dic^eke- 
désünk.

Esti evangélizáció: ,,Alázzátok meg magatokat Isten 
hatalmas keze alatt.“ 1. Megérdemelt vereség. 2. Az el
játszott győzelem. 3. A megújított szövetség (I. Sámuel 
4—7. fejezetei alapján).

Nyíregyházán augusztus 20—22.
Reggeli áhítatok: 1. A szolgálat kényszere (I. Kor. 

9: 14—23). 2. A szolgálat keresztje (I. Kor. 4: 6—13). 3. A 
szolgálat dicsősége (II. Tim. 4: 16—18).

Bibliakörök: 1. Irigy munkások (Máté 20: 1—16). 
2. Civakodó szolgák (Máté 24: 48—51). 3. Vetélkedő ta
gok (I. Kor. 12: 12—27).

Előadások: Sok az aratni való 1. otthon, 2. a szom
szédban, 3. a gyülekezetben, 4. a gyülekezeten kívül,
5. Kérjétek az aratás Urát!

Esti evangélizáció: 1. A szolgáló Ür (János 13: 1—5). 
2. A tiltakozó tanítvány (János 13: 6—11), 3. Szolgáló 
szolgák (János 13: 12—17).

Részvételi díj mind a két konferencián egyenlő: 20 
forint és természetben 1 és Y  kg. kenyérliszt és Y  kg. 
tisztaliszt, 10 dkg. zsír és 10 dkg. cukor.

Jelentkezés az előbbire: Evangélikus lg. Lelkészi 
Hivatal, Békéscsaba, az utóbbira: Evangélikus Lelkészi 
Hivatal, Nyíregyháza.

#
Hasonló konferenciák lesznek még:
Augusztus 28—30. Celldömölkön.
Szeptember 2—5. Nagy tárcsán.
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Sok vagy kevés
A múlt vasárnapi evangéliumban hallottuk 

Simon farizeusnak és a bűnös asszonynak Jé
zussal való találkozását. Nagyon szívünkre ve
hettük Jézus összehasonlító szavait, melyeket az 
asszonyra mutatva Simonhoz intézett: „Látod-e 
ez asszonyt? Bejövék a te házadba, az én lába
imnak vizet nem adál: ez pedig könnyeivel ön
tözte az én lábaimat, és fejének hajával törlő 
meg. Engem meg nem csókolál: ez pedig azidő- 
től fogva, hogy bejöttem, nem szűnt meg az én 
lábaimat csókolgatni. Olajjal az én fejemet meg 
nem kented: ez pedig drága kenettel kéné meg 
az én lábaimat. Minekokáért mondom néked: 
Néki sok bűne bocsáttatott meg, mert igen sze
retett; akinek pedig kevés bocsáttatik meg, ke- 
vésbbó szeret.“ (Lukács 7: 44—47.)

Az összehasonlításban melyik személy ha
sonlít reád? A bűnös asszony, akinek könny
árja Jézus lábait áztatja, vagy a magabiztos 
farizeus, aki még a megszokott házigazdái köte
lességének se tesz eleget Jézussal szemben? 
Nemde te is olyan hideg objektivitással, józan 
nyugalommal fogadod Jézust, mint Simon, és 
kerülendőnek, túlzásnak tartod azt a nagy meg
rendülést, a szűnni nem akaró könnyeket és a 
drága kenetnek a tékozlását, amivel az asszony 
jött Jézushoz.

Jézus a különbség gyökerét abban látja, ' 
hogy az egyiknek kevés bocsáttatott meg, a má
siknak pedig sok. Kevés bűnbocsánat — kevés 
szeretet. Sok bűnbocsánat — sok szeretet.

Ma is ezen dől el, hogyan viselkedünk Jé
zussal. Ezen múlik, hogy szeretjük-e őt vissza- 
fojthatatlan szeretettel’ és szolgálunk-e neki túl
áradó hálával.

Ha csak kevéssé szereted Jézust, akkor ne
ked is csak kevés bűnöd bocsáttatott meg. Pe
dig azzal bizonyosán nem áltatod magad, hogy 
kevés is van. Dehogy. Csak hát még nem lett

Gondolatok az eperfánál*

Táncolva hull a duzzadó gyümölcs,
N eve tve  rázzák pajkos gyerm ekek,
Táncolva hidl a fö ld  porára le,
R  zörögnek ágak, lombok, levelek.
Igaz, a fö ld  még sáros egy kicsit,
Á zta tta  eső bőven, gazdagon,
(S eba j! . . .  M egm ossák szorgalmas kezek,
S  hull a gyüm ölcs  . . .  áldozatsorsra h u l l . . .
S  m ily  megadással! . . .  M ily  hallgatagon! . .  .)

L e h u l l . .  . lehull a duzzadó gyüm ölcs,
M in t alvó gyerm ek anyja  kebliröl,
Oly kedves lá tvány! Oly m egnyugtató! 
Csöndes mosollyal nézem  messziről.

É s  amíg nézem , emlékek sora 
Fülem ben halk zsolozsm át zengedez,
É s mélyen, m élyen elgondolkozom,
H iszen  az életem nek képe ez!
Oh, voltam én is fö ldrehullt gyümölcs, 
Haszontalan, hideg, besározott,
É s soha, soha nem feledhetem :
Valaki engem egyszer fö lszedett,
Valaki engem egyszer m egm osott!

S  azóta soha el nem engedett,
A  szem e szüntelen csak rám  tekin t,
S  ha mégis hull rám fö ld  s világ pora.
M egmos keze . . .  s fehér vagyok megint.
Ú gy v é d . .., hogy féreg nem jöhet közel,
S  el nem  sodorhat semmi fergeteg,
Oh, kell-e más sors . .. más élet nekem .
M int: hogy kezében gyüm ölcs lehetek!
M ilyen sok m indent elfeledtem  én!
T űnnek mögöttem fa lvak  városok.
De azt az egyet nem feledhetem :
Valaki engem egyszer fölszedett.
Valaki engem egyszer m egm osott!

H  a l  u s  z k  a M. R ó z s a .
* Klotildligeten, 1948. júliusában.
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teherré a lelkiismereteden. Jól meg vagy velük. 
Megválogatva egész jól elbírod őket, egyiket- 
másíkat szereted is. Jézushoz csupán azokat vit
ted, amik nagyon kirívóak voltak. Sok fájdal
mat és keserűséget okoztak.

Pedig a könnyű bűnök, a kebelbűnök is kár
hozatra visznek. Azokból is csak Jézus Krisz
tusnál van szabadulás. És ha azoktól is meg
szabadíthatott az Ő bűntörlő vére a bűnbocsánat

igéje által, akkor lesz úrrá egészen a szíveden 
az öröm és az iránta való szeretet.

Jézus pedig csak ott érzi magát jól, ott la- 
kbzik maradandóan, ahol minden bűn reá vette
tett, ahol ő  lehet minden mindenekben.

Menj a sok bűnöddel, minden bűnöddel Jé
zushoz, hogy Ő is sokkal ajándékozhasson meg 
téged. Mindennel, örömmel, hálával és szeretet
tel. Mindent odaadó tékozló szeretettel.

Dems Utnetós Bízzatok!
A múltkoriban vettem részt rajta. Egyik keresz

tyén testvérnek a feleségét temették. A temetésen szin
te csak Krisztusban hívő lelkek jelentek meg, nagyon 
kevés olyan rokon, akinek Istenben hívő életről fogal
ma sincs és az előtt értetlenül áll meg. A középkorú 
anya elég gyors lefolyású betegségben halt meg, négy 
gyermeket hagyott maga után. Előzőleg azonban súlyos 
életharcot vívott, a férj hosszabb időn át állástalan 
volt, magánúton keveset keresett, az anya az élet küz
delmében nagyon elfáradt. Szerető szívű anyának négy, 
inkább aprónak mondható gyermeket itt hagyni nem 
kis dolog. És a mi testvérünk mégis Isten akaratába 
való teljes belenyugvással költözött el a mennyei ha
zába. Tudta biztosan, hogy Isten mindent jól tesz. ö 
sohasem hibázik. Hűségesen és hősiesen állott őrhelyén 
s ha most Isten felmentette s átvitte az örök békesség 
hazájába, nem lehetett hálátlan. Gyermekeiért nem ag
gódott. Tudta, hogy Isten mindenről jobban tud gon
doskodni, mint ő az ő gyenge, elégtelen erejével. Ha a 
gyermekek szempontjából választani kellett volna, 
hogy anyjuk maradjon-e mellettük, vagy Isten, utób
binak jelenléte oly végtelenül fontosabb, hogy a mellett 
eltörpül, semmivé válik az anya szeretete, gondoskodá
sa. A fáradt gyermek hazatért Atyja ölébe, ez volt a 
valóságos helyzet, — hiszen az anya is gyermek, Isten 
gyermeke.

A kedves elhunyt az evangéliumi egyház tagja volt. 
A férj úgy határozott, hogy érthetetlen, idegenszavú 
szertartás helyett a temetésen Isten Igéje hangozzék. 
A temetés is alkalom a bizonyságtételre, az evangéli- 
zációra, sőt megrendítő voltánál fogva egészen különle
ges, nagyon megbecsülendő alkalom. „Hol töltőd az 
örökkévalóságot?“ Ez a kérdés soha és sehol nem találja 
meg a szívhez és az értelemhez az utat úgy, mint 0 ko
porsó mellett. A mindennapi élet harsogó zajában el
hessegetik az emberek ezt a kérdést, de a sírgödör szé
lén mindenkiben feltámad ez a gondolat,, s mindenkinél 
feleletre, az igazságnak megfelelő feleletre vár. Itt kell 
legfőbbképen az örök élet elnyerésére nézve utat mutat
ni, itt kell választ adni a lélek legnagyobb kérdésére: 
„Mit cselekedjem, hogy üdvözüljek?“ Hangzik is a mi 
testvérünk koporsója felett az egyetlen megoldás: 
„Higyj az Űr Jézus Krisztusban!“

A temetésen egy ilyen alkalmakra készített ének- 
ívecskét osztottak széjjel, melyen a boldogság és béke 
hazájával foglalkozó Hallelujah-énekek voltak. A ra
vatalozó hátban is felhangzottak már az örök életnek 
ezek a diadalmas énekei, különös erővel, sőt ujjongás- 
sal zendültek fel azonban akkor, mikor a sírnál elkez
dődött a göröngyök dübörgése a koporsón. A farkasréti 
temető egyik legmagasabb pontján folyt le minden, a 
ragyogó napsütés, a felséges kilátás is emelte és vidí
totta a lelkeket, de az üdvbizonyosság derűje volt az, 
ami a lelkeken szerteáradt s amely független volt a kör
nyezettől és az időjárástól.

C s ia  S á n d o r  dr.

,,E világon nyomorúságtok lészeu; de 
bízzatok: én meggyőztem a világot.“

(Ján. 16: 33.)
Aki sötét, nyugtalan éjtszaka ismeretlen tájakon 

menekült, vagy a fronton menetelt, nem tudván, mikor 
lép rá egy aknára, vagy mikor ütközik bele egy lesben- 
álló ellenségbe, csak az tudja, milyen szörnyű a sötét
ség És milyen nagy dolog a világosság.

Ha sötétség nem volna, senki nem tudná, mi a vilá
gosság, milyen jó a világosság. Ha az ember örökké ka
lácsot ennék, bíborba öltöznék, ha soha semmi nem hiá
nyoznék neki, nem tudná megbecsülni a jólétet. Ha az 
ember örökké élne, nem tudná értékelni az életet. — Az 
élet a halálban nyer értéket, a boldogság a szenvedés
ben. Szeretteinkről is elszakítottságunkban tudjuk meg, 
mily drága kincseink ők.

Azért hát ember: miért zúgolódsz a kereszt miatt? 
Miért esel kétségbe a szenvedés, a halál miatt? — Hi
szen minél nagyobb a szenvedésed, annál jobban fogsz 
örvendeni boldogságodnak, minél inkább el vagy ha
gyatva, annál inkább örülsz a viszontlátásnak és minél 
rettenetesebb a halál, annál boldogabb az örökélet, mi
nél súlyosabb a kereszt, annál dicsőségesebb a feltáma
dás.

A kegyelmes Isten a sátán gonoszságát így áldássá 
változtatta át számunkra a Krisztus Jézus által.

A sátán emberölő volt kezdettől fogva, Krisztus pe
dig Megváltó kezdettől fogva mindörökké.

Te melyiket választod?
A sátán itt rövid ideig tartó boldogulást ígér. Át

gázolhatsz mindenen és mindenkin. Előnyhöz juthatsz. 
De ott túl a szörnyű elvetettség, örök éjtszaka, szörnyű 
kín és reménytelenség vár reád.

Krisztus itt rövid ideig tartó szenvedést és nyomo
rúságot ígér. Szeretned kell még ellenségedet is. Nem 
gázolhatsz át senkin. E miatt itt hátrányba kerülsz. De 
megnyered Krisztusban üdvödet: örök nappal, kimond
hatatlan gyönyörűség, beteljesedett örökélet lesz részed. 
Krisztus kies mezőkön legeltet. Vele leszel örökké! Azt 
száj ki nem mondhatja, elme fel nem foghatja, milyen 
boldogság lesz az!

Azért hát bízzatok, akik Krisztusért a nyomorúsá
got választottátok! Bízzatok! 0 lett a győztes! És Ő él! 
— S Vele együtt mi is élünk!

B o t h á r  L. V ilm o s .

JÖVŐ ÉVI e v a n g é l iz a c ió k r a
folyik a jelentkezés áz illetékes püspöki hivatalok
ban és az evangélikus evangélizáció központi iro
dájában. Kérjük azokat a lelkészeket, akik a jövő 
munkaévben gyülekezeti evangéUzációt kérnek, ez- 
irányú kívánságukat szeptember 1-ig jelentsék be 
az illetékes püspöknél vagy az Élő Víz kiadóhival- 
talában. Hogy félreértés ne essék, a régebbi keletű 
kéréseket is kérjük megújítani.
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KÖZBENJÁRÓ IMÁDSÁG

5. Akik elpusztulnak
(I. Mózes 18: 16—33.)

Az igazak mellett van ggy m ásik tábor is, 
melynek sorsa szorosan össze van kötve az iga
zak sorsával, ezek a gonoszok. Igaz, bogy csak 
egyszer m ondja ki Á brahám  ezt a  szót, m áskü
lönben városról, a népről beszél, de mindig a 
gonoszokat érti alatta.

Kiket kell érteni gonoszok alatt?
Amiképpen az „igaz“ nem erkölcsi fogalom 

a bibliában, hanem theologiai, éppen úgy a go
nosz sem erkölcsi fogalom, hanem  theologiai.

Sodorna úgy szerepel a  köztudatban, m int 
rettentő erkölcsű %város. I. Mózes 19. fejezete 
elegendő bizonyíték arra , hogy Sodorna az er
kölcsi fertő legmélyén van. Orcapirulással ol
vassa az ember, m int bánnak a  sodomabeliek az 
angyalokkal. Mégis azt kell mondanunk, hogy 
nem ez a gonoszok legjellemzőbb vonása. Sodo- 
m ában bizonnyal laktak más emberek is, nem
csak ilyen erkölcsileg kificamodottak, Istentől 
elrugaszkodottak. Jézus is beszél egyszer So
dorna lakóiról Lukács 17: 28—29-ben. íg y  ny i
latkozik róluk: „A  Lót napjaiban ettek, ittak, 
vettek, adtak, ültettek, építettek; de am ely na
pon kim ent Lót Sodomából, tűz és kénkő esett az 
égből és m indenkit elvesztett.“ L etagadhatatlan  
az ellentét Mózes és Jézus Sodorna lakóiról al
kotott véleménye között. I. Mózes 19. fejezete 
arró l beszél, hogy a város fenékig romlott, J é 
zus pedig semmit nem beszél arról, hogy fa jta 
lankodásban élt volna a város. Jézus szerint So
dorna lakosságának élete abban állott, hogy et
tek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek. — 
H át kinek lehet ez ellen kifogása!? E ttek, ittak. 
H át lehet egyáltalán élni evés és ivás nélkül? 
Hűn az, ha valaki fenn ak arja  ta rtan i az éle
tét? Azután vettek, adtak, tehát kereskedtek. 
H át nem természetes, hogy egy nagy iparos- és 
kereskedővárosban élénk az üzleti élet? Azután 
ültettek. H át m erheti valaki kifogásolni azt, 
hogy megművelik a földet, amikor mezőgazda
ság nélkül nem tartható  fenn az emberi élet? 
És hogy építettek? Természetes, hogy építkez
tek, hiszen az előbbiekből látszik, hogy szorgal
m as nép lak ta  e várost. Mi kivetnivaló van 
azon, hogy rendes házakban akartak  lakni s 
kultúréletet élni?

Az ellentét a Sodorna lakóiról alkotott két 
felfogás között csak látszólagos. Jézus is lá tja  
azokat az erkölcsi foltokat, amelyekről az ótes- 
támentom beszél, nem mellőzi azokat hallgatás
sal, hanem épp hallgatásával beszél azokról/ 
Ugyancsak Lukács 17. fejezetében beszél az Ür 
a Noé kortársairól. Azt m ondja róluk, hogy et
tek, ittak, házasodtak, férjhezm entek m indad
dig, míg Noé bement a bárkába. H a most össze
hasonlítjuk e két kort, akkor nagyon érdekes

m egfigyelést tehetünk. M indkét kor Isten  ha
rag já t m aga ellen kihívó, ítéletre és pusztulásra 
m egérett kor. Van azonban valami, ami Noé 
idejében nem volt, ellenben Lót idejében meg
volt és fordítva is. Noé idejében csak arró l van 
szó, hogy az emberek élték önfenntartó életü
ket: ettek, ittak , házasodtak, de nincs szó arról, 
hogy vettek, adtak, ültettek, építettek volna, 
nincs szó tehát a kereskedelemről és iparról. Lót 
idejében m ár arról is szó van, hogy keresked
tek, építkeztek, de arró l nincs szó, hogy háza
sodtak volna. A családi életről Jézus Sodomá- 
val kapcsolatban hallgat. Ezzel azt is mondja, 
hogy itt  családi életről nem lehet beszélni. Ez 
a  nagy hallgatása Jézusnak nagy ítélet Sodorna 
rom lottsága felett.

Ha Jézus szemével nézzük Sodorna gonosz
ságát, meg kell látnunk, hogy az igazak és a 
gonoszok csoportja között nem az erkölcs, vagy 
erkölcstelenség kérdése a döntő, nem ez a vá
lasztó vonal, amelyen innen vannak a  jók és túl 
a gonoszok. Mi hát akkor az a  választóvonal, 
amely elválasztja az igazakat és a  gonoszokat 
egymástól?

A Noé-korabeli és a Lót-korabeli népről J é 
zus á lta l rajzolt képnek van egy közös vonása. 
M indkét nép Isten  nélkül való. Egyik  nép éle
tében sincsen helye Istennek. Esznek és isznak, 
kereskednek, földet művelnek és építkeznek. Le
het, hogy ügyes kereskedők, jó gazdák, becsü
letes, megbízható iparosok, de Istennek nincs 
helye az életükben. íg y  m ondja el Jézus az éle
tük  történetét és ugyanígy lá tja  azt az ótestá- 
m entum  is. Istennek nem engednek beleszólást 
az életükbe. Némelyiknél abban jelentkezik ez 
az Isten nélkül valóság, hogy istenük lesz a ha
suk. Csak a dúsan te ríte tt asztal fontos szá
m ukra. Enni, inni, gyönyörködni akarnak  csu
pán és nem törődnek azzal, hogy mindez a ma 
szám ukra oly d rága  kincs kezükből kihulló sem
mivé lesz egykor. — V annak olyanok, akiknél 
ez az Isten nélkül valóság abban jelentkezik, 
hogy m indenük lesz a földi foglalatosságuk. 
Sem nem hallanak, sem nem látnak  mást, csak 
e körül forog egész életük. Lehetnek nagyon 
becsületes, derék emberek, akik m unkájukat il
letően példák lehetnének a m ai ember szám ára 
is, de Isten nem kell nekik. — M egint másoknál 
az életnek Istentől való teljes függetleftítése ab
ban jelentkezik, hogy az erkölcstelenség oly 
nagy mélységeibe zuhannak alá, hogy gondolni 
is irtózat a rra  a fertőre, amelyben élnek. A kö
vetkezmények, a gyümölcsök mások, az alap
bűn ugyanaz: az istentelen, Isten nélküli élet, 
amelyben egyform a — pár h íján  — Sodorna 
minden lakója.

A gonosz tehát elsősorban nem erkölcsi, ha
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nem theologiai fogalom. Gonosz az az? ember, 
aki Isten nélkül él ezen a világon.

Tudom, hogy ez bizonyos zavart is kelthet. 
Bizonyos, hogy Isten m indenütt jelenlétét senki 
sem gátolhatja meg. H a behúnyom a  szemem 
s azt( állítom, hogy nem süt a nap, az még nem 
jelenti azt, hogy sötétség van. Aki azt mondja, 
hogy Isten nélkül él, az is Isten jelenlétében él. 
Az is bizonyos, hogy Isten nélkül senki sem 
ta r th a tja  fenn életét e világon, hiszen Isten ke
gyelméből élünk m indnyájan. Az istenkáromló, 
soha nem imádkozó embernek is Isten ad ja  meg 
a m indennapi kenyeret. Ő m aga ígérte meg, 
hogy esőt ad mind a jóknak, m ind a gonoszok
nak s felhozza nap já t egyform án minden em
berre. Minden ember életében s élete mögött 
ottvan Isten. A gonosz m ondhatja, hogy Isten 
nem törődik vele, de azért Isten  mégis törődik 
vele. M ondhatja, hogy Isten t ő nem látta , de Is 
ten lá tja  őt és figyeli. Ennyiben igaz az, hogy 
senki sem élhet Isten nélkül.

És mégis igaz az is, hogy lehet Isten nélkül 
élni. Isten nélkül él valaki akkor, ha behunyja 
a szemét készakarva az élet hit-valóságai előtt, 
am ikről a zsidókhoz ír t  levél 11. részének 1. 
verse így ír: „A h it pedig a rem énylett dolgok
nak valósága és a nem látott dolgokról való 
meggyőződés.“

Gonosz tehát az az ember, aki elhesseget 
m agától minden olyan hatást, mely a lá th a ta t
lan világból, Isten világából árad felé.

F igyeljük meg, hogy Sodorna életében 
m ennyire nyilvánvaló az, hogy a gonoszoknak 
ez a fő jellemvonása. A „ lá thatatlan“ részét e 
világnak nem akarják  látni. I t t  élik világukat 
a  látható világban. Lehet, hogy nagy terveket 
szőnek. Lehet, hogy azon az emlékezetes éjtsza- 
kán is azon töri a fejét valam elyik, hogy ho
gyan utazik el idegen földre olcsó á rú é rt és m i
lyen üzletet köt m ajd azzal itthon. Lehet, hogy 
m ár készül is az ú tra. A m ásik talán  elkészíti 
ekéjét, hogy korán reggel indulhasson szántani. 
A harm adik talán  k iad ja  a parancsot, hogy hol
nap hozzákezdjen az építéshez és nézegeti a  ter
veket, melyek szerint építkezni akar. A házi
asszonyok talán  azon törik  a fejüket, hogy hol
nap m ilyen nagy lakom át fognak készíteni. 
Mindenki m indennel törődött, csak a rra  nem

gondolt egyik sem, hogy van egy láthata tlan  vi
lág, melyben van Isten, akivel ők nem törődnek 
és ez az Isten elindult m ár azért, hogy kimondja 
felettük az ítéletet és eltörje felettük a pálcá
ját. Ott já rnak  m ár az angyalok és benéznek •  
m inden emberhez, de ők nem látnak  az angya
lokban mást, csak két embert. Nem gondolnak 
arra , hogy ezeknek a kezében van letéve jö
vendő sorsuk. Sejtelm ük sincs arról sem, hogy 
van tőlük pár kilom éterre egy ember, aki talán  
még sohasem volt köztük, névszerint talán  nem 
is ism eri őket, de tusakodik Istennel őérettük. 
Nagy dolgok történnek körülöttük. Sorsuk fo
rog kockán, ők azonban az egészről m it sem sej
tenek.

Ezek a gonoszok. A gonoszoknak pedig egy 
a sorsuk: elvesznek. Ü jra hangsúlyozom, hogy 
a gonosz nem erkölcsi fogalom. H a azt monda
nám, hogy gonosz annyit jelent, m int bűnös em
ber, akkor természetes, hogy^el kell pusztulnia, 
de ha azt mondom, hogy a gonosz annyit jelent, 
m int Istennel nem törődő ember, akkor megdöb
ben az ember a rra  a kijelentésre, hogy a gono
szok vége pedig halál és pusztulás.

M it gondolsz? H a Isten angyalai végigjár
nának ma itt  és benéznének házadba, szívedbe, 
gondolatvilágodba úgy, ahogyan csak ők tudnak 
nézni és látni, hová soroznának téged, az Isten
nel élő igazak, vagy az Isten nélkül élő gono
szok közé? Figyelmeztetlek, hogy nem arról van 
szó, hogy m ilyen bűneid vannak, m ert ha ezt 
néznék az angyalok, akkor nem találnának kü
lönbséget közöttünk, m ert m indnyájan vétkez
tünk és szűkölködünk az Isten dicsősége nélkül. 
Erkölcsi értelemben mind gonoszok volnánk, de 
theologiai értelemben az egyik csoport Istentől , 
kegyelm et kért és kapott, a  m ásik csoport pedig 
mindezzel semmit sem törődik. Egyetlen való- I 
ság szám ára a látható világ. Ebben éli életét. Ez 1 
az első. U tána jöhet sok m inden . . .  kultúra, m ű
vészet, jóság, szeretet, m int életdíszítő tényező..., j 
azután egy nagy sem m i. . .  s aztán utolsónak j 
jöhet m ajd az Isten. A besorolás tehát attól t 
függ, hogy hányadik helyen van az embernél ] 
az értékek rangsorában Isten.

Nem lehet és nem szabad életemben nem az 
első helyre tenni Istent. Különben m enthete tie- ] 
nül a gonoszok sorsára jutok,. Â  gonoszok sorsa 
pedig az elpusztulás. f w^ A —> "4-.

IRATTERJESZTÉS
Az egyház a világban. A magyar- 

országi ökumenikus egyházak bizony
ságtétele az amsterdami világzsinat 
alkalmából. A magyarországi ökume
nikus bizottság kiadványa. 460 lap. 
Ára 30.— Ft. A világ evangéliumi 
keresztyénségének nagy találkozója 
lesz néhány hét múlva Amsterdam
ban, aminek a tárgyalási anyagával 
foglalkozik ez a könyv. Főbb részei: 
Isten terve. A Szentírás tekintélye. 
Az egyház Isten tervében. Isten ter- 
vo és az egyház időszerű bizonyság

tétele. Az egyház prófétai szolgálata. 
Az egyház és a nemzetközi viszony
latok. — A gazdag gyűjteményben 
akad gyengébb dolgozat is, de a leg
kiválóbb magyar protestáns teológu
sok és evangéliumi emberek itt is 
igazi kincseket nyújtanak. Egy hosz- 
szú cikkben Farkas József az evan- 
gélizáció kérdéseit tárgyalja igen ko
moly mérlegeléssel.

Bojtos Sándor: öt szót értelemmel. 
Elmélkedések gondolkodó keresztyé
neknek, templomnélküli szórványegy- 
háztagoknak templomi üzenet. 118 lap. 
Ára 18.— Ft. A könyv eredetileg 150 
beszédvázlat lelkészek számára s ab

ból az alkalmi beszédvázlatok elha- J 
gyásával gyülekezeti tagoknak szánt ] 
112 elmélkedés. Ilyen használatra ér- 1 
ződik is rajta a vázlatszerűség. Kü- J 
lönösen értelmi beállítottságú embe- j 
rek mégis nagy haszonnal olvashat- j 
ják.

Zulauf Henrik: Velünk az Isten. I. j
füzet. Fébé-kiadás. 48 lap. Ára 6.50 
Ft. A Fébé diakonisszaegyesület lel- I 
késze kezdi * meg ebben a füzetben ! 
egy évi igehirdetésének a nyilvános- I 
ságra hozását. Hisszük, hogy az anya- i 
házi templom után most még többek
hez eljut a Keresztről bizonyságot 
tevő igehirdetés.
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Ifjú egyházak a misszió mezején
A  missziói terület. •

Bégen egyszerűen beszéltek a missziói terület prob
lémájáról. öspogány földrészeket jelöltek meg vele. 
-ahova főkép európai „keresztyén népek“ keresztyén egy
házai küldték az úttörő misszionáriusokat.

Ez a gondolkodásmód természetes volt s az európai 
keresztyénség nem érzett problémát mögötte. A népegy
ház, vagy sokszor államegyház felfogásában éltek, s 
probléma nélkül beszéltek ,.keresztyén népekről“ is. Vi
lágos, hogy ez a gondolkodásmód készítette elő magá
nak az egyháznak az elvilágiasodását, belenyugvását 
abba, hogy az emberek beleszületnek és belekeresztel- 
kednek az egyházba, s megelégedett külsőleges vallásos
sággal, egyháziassággal, amiben a Krisztus mellett' való 
-világos döntést senki sem hirdette. Vegyük észre, hogy 
minden ébredési mozgalom és pfetista közösség a kül- 
misszió felé fordult ebben az időben, amiben világos je
le van annak, hogy a személyes Krisztus melletti dön
tést tartották fontosnak, a keresztyénséget eredeti dina
mizmusában, misszió közösségnek érezték, de világos az 
is, hogy nem merték szemébe mondani az európai ke- 
resztyénségnek, hogy ez a hiányossága, ez a betegsége, 
hogy t. i. önmagában, önmaga felé nem érez missziói 
kötelezettséget. De észre lehet venni azt is, hogy ugyan
ezek a körök mindig elkezdték a belmissziót is, legkü
lönfélébb ágaival együtt s ezzel kifejezték az egyházon 
belül is missziós szándékukat. A belmissziónak és az 

■egyházi munkának a feszültsége a legmaibb időkig vilá
gos az egyházban. A hivatalos egyház jámbor kegyesek
nek tartotta a belmissziósokat, s igyekezett őket az egy
házi szociális munka felé tolni. Missziós vonásukat igye
kezett eltörölni. Ma már a belmissziói munkát az egy
ház majdnem mindenütt egyháziasította, s ebben a bel- 
misszió nagy veszélyét alapozta meg, ami abban a kí
sértésben jelentkezik, hogy a belmisszió lassankint vál
lalja a hivatalos egyház intézményekben folyó munká
ját (bölcsődék, kórházak, szerves szegénygondozás, ár
vaház stb.), s elveszti missziós lendületét, de egyben ki
fejeződik ebben a helyzetben az is, hogy az egyház ka
put kellett nyisson a belső missziónak, s a belmisszió 
munkásait nem nélkülözheti.

Mi idézte elő ezt a fordulatot? Az európai egyházak 
kibomlottak a népegyházi formákból és külső szekulari- 
zációs nyomás alatt misszióra kényszerülnek. Híveket 
csak evangélizációval tudnak szerezni.'A tegnapi bel
misszió munkásai ma nyíltan az evangélizáció munkásai.

* Németországban, a reformáció bölcsőjében, a harminc 
•éves korig levő emberek óriási százaléka még kulturá
lis szempontból sem ismeri a keresztyénséget vagy a bib
liát. Franciaország lakosainak egynegyede, New York 
"város lakosainak 10%-a van megkeresztelve. Nem tör
tént egyéb, minthogy a népegyházak nagy tömegei le
vonták azt a konzekvenciát, amit az egyház csak lassan 
mer levonni: nyíltan kimutatják, hogy nem keresztyé
nek. A magyar keresztyénségnek ez a mai legnagyobb 
leckéje: belátni, hogy a népegyház a múlt nagy kísér
tése és ámítása volt. Évről-évre fogjuk tapasztalni, hogy 
az ország népe nem keresztyén nép, s hogy misszió nél
kül nem lehet egyháztagokat szerezni. Az evangélizáció 

■előtérbe nyomul, s világos a belmisszióval való kapcso
lata, elsősorban személyi kapcsolata, mert hiszen ̂ ebben 
a táborban ismerték fel először, hogy a személyes dön
tés a keresztyénség lényeges mozzanata.

Keleten pedig, ahova a misszió nyilát irányítottuk, 
ma már élő egyházak vannak, saját misszióval, saját 
theologiával, s mint „ifjú egyházak“ szolgálnak a saját 
-országukban. Ha őszinték lennénk, rájönnénk, hogy Kí
nában, vagy Magyarországon arányszám szerint kb.

egyforma a keresztyének lélekszáma a pogány nép kö
zött. A missziói terület összeolvadt. Ma már nincs „kül“- 
misszió. Nyugaton ezt a szót már nem a Távolkeletre 
értik, vagy Afrikára, hanem egyedül arra, ha egyik 
nép keresztyénsége a másik országba küld evangélizá- 
tort. De állandóan számolnak azzal, hogy a régi missziói 
területről épen úgy jöhetnek misszionáriusok Európába, 
mint innen oda. A misszió kötelezettsége és joga kiter
jesztetett rájuk is. És ma már mi is tárgya vagyunk a 
külmissziónak.

Ha tehát a missziói, ifjú egyházakra gondolunk, el
sősorban az egész egyházi élet megújulását köszönhet
jük Istennek, s egyszerre felvillannak előttünk az igazi 
egyház belső életének, igazi összefüggései. Ébredések, 
misszió, belmisszió, evangélizáció, ez mind egyet jelent, 
mind összefügg, s ha együtt látjuk őket, akkor midegyik 
külön-külön kiemelkedik az elszigeteltségből, s megért
jük, hogy bennük mozog a XX. sz. keresztyénsége. Az 
evangélizáció nem az igehirdetés egyik módja, a többi 
között, — amint ezt még ma is hallani lehet még lelké
szektől is, — hanem az egyház mai térítőmunkája. A 
misszió nem valami járulékos hozzáadás az egyház ha
zai munkájához, amit ha időnk, pénzünk és erőnk van 
hozzá, még szintén kell végezni, hanem a misszió az 
egyház életének alapmozzanata, s olyan egyház, ame
lyik nem irányozza magát és egész szolgálatát a misz- 
szióra, nem is egyház. Az egyházi egység munkásai 
nem valami modern ötlettől megragadott passziózók, ha
nem épen az egyház alapvető feladata elvégzése céljából 
a misszió, a térítés érdekében izgatja őket az egyház 
szétszakadozottsága, s azért munkálkodnak Isten akara-, 
tából, hogy az egyházat képessé tegyék missziója elvég
zésére.

Világszolidaritás a misszióban.

A missziói terület öszeolvadása megteremtette a 
világ keresztyénségének felismerését a misszióban va’ó 
szolidaritás szükségére nézve. Mint mondtuk, a misszió 
felelősségét kis kegyes körök hordozták, ezek ébresztet
ték magát az egyházat a misszió felelősségére, s a misz- 
szió mezején találkoztak az egyesületek az egyházakkal 
és az egyházak is egymással. Először csak azt látták, 
hogy az egész világkeresztyénség kötelezve van a misz- 
szióra, majd később felismerték, hogy a missziót nem 
lehet ilyen atomizált egyházakkal és egyesületekre ala
pozva végezni, a misziós társaságok, missziói hivatalok, 
s maguk a felekezetek is megütköztek a misszió meze
jén, s ártottak Krisztus ügyének. Nem véletlen, hogy a 
misszió volt az ökuménikus mozgalom nagy siettetője, s 
hogy az egyházak egységének nem csak követelése (je- 
ruzsálemi, tambarami konferencia), hanem első tapasz
talatai is a misszió mezején születtek. Itt, a személyes 
missziói munka, a kimondott ,,férítés“(!) közben jöttek 
rá a keresztyének a Krisztusban való lényegegységükre. 
És nem véletlen, hogy pl. a délindiai missziói egyházak 
teremtették meg elsőnek az úrvacsoraközösséget minden 
felekezet között. (Anglikánok, lutheránusok és szabad- 
egyházak között, ami nagy dolog!)

Do az egyházak otthoni élete is a belmisszió és evan
gélizáció szükségének felismerése közben vezette a ke
resztyénséget a keresztyének világszolidaritásának fel
ismerésére és követésére. Ezek a szükségletek és közös 
tapasztalatok érlelték az ökuménikus kapcsolatot világ
szerte. Ma már a missziói anyaegyházaknak is ugyan
azok a gondjai, mint a missziói telepeknek. Küzdelem 
a pogányság, istentelenség, alvilági ásod ás ellen. A küz
delem pedig egyet jelent a misszióval. Téríts! így  a 
misszió maga visszarepült ä maga problémáival, mint a
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bumeráng, a missziói anyaegyházakba, s itthon egész 
új felfogást alakít az egyházról magáról (missziós kö
zösség) s az egyház munkamódszereiről is (evangélizá- 
ció). Az egyház theologiája tudósok szobabúvárkodása 
volt a belmisszió és külmisszió megindulása előtt. Ma 
már arról nincs felfogáskülönbség keresztyének között, 
hogy a theologia nem egyéb, mint az egyház missziójá
nak fegyvertára. A theologiának missziói beállítottsá
gúnak kell lennie. Az egyházszervezet a népegyház nyu
godt állagának jogi bástyája volt. Ma már világos, hogy 
az egyházszervezet a missziós egyház mozgalmi csata
rendjévé kell legyen. A lelkészi munka a „meglévő“4 
gyülekezet pásztorolása volt, vagyis inkább kiszolgálója 
a gyülekezet „vallásos szükségletének“, ma már világo
san térítő munka, halászat az idegen tengerben, stb. stb.

Ma már az az alapelv, hogy csak a misszióban élő 
egyház, — egyház. És világos mindenki előtt, hogy az 
egyházi egység munkálása a misszió miatt szükséges, 
hiszen egy idegen világban élünk, amiben senki sem 
„természetesen születetten keresztyén“, s világos, hogy 
csak egy missziói lélekkel áthatott egyházi munka te
remheti meg az ökuménét, az Una Sanctat.

Az ifjú egyházak szerepe a világegyház megújulásában.
A fentiekből már kiderül, mire gondolunk. Amit 

jámbor kis közösségek megindítottak, az ma már az egy
ház új reformációjának előképe volt. Isten malmai las
san őrölnek. Isten évszázadokra vet, s évszázadok alatt 
takar. Kicsi kezdetekből indít el nagy dolgokat. Ezek a 
kis közösségek voltak az egyház megújulásának, új esz- 
mélkedésének előharcosai. Maguk sem akarták és ma
guk sem tudták. Isten csodálatos kegyelme, hogy ben
nük megteremtette az egyháztörténelem legválságosabb 
óráira a kibontakozás lehetőségét. Mire a népegyház fa
rizeus és önhitt világát á Sátán összeroppantja világ
szerte, s az elvilágiasodás útjára vezeti a népeket, már 
készen van a szent mag, amely új missziót kezd s volta- 
képen egyházforradalmat vezet, reformációt csinál, jö
vőt alakít az evangélizációjával. Ma már arról beszél
nek, hogy ez a harmadik igazi reformáció: a szerzetesi 
reform (Cluny), mely a keresztyén szent életre való tö

rekvéssel indította el az egyház új eszmélkedését az el- 
világiasodott középkorban s a protestáns reformáció 
után, mely a megigazulás kérdését vetette oda probléma
ként a keresztyénség elé, most az ökuménikus reformá
ció kora jött el, melyben az egyház missziói alapállás
ban világszolidaritásra szervezkedik, hogy új csatára, 
vezesso a Krisztus népét az elvilágiasodott világban.

Az ifjú egyházak szerepe világos ebben a fejlődés
ben. Aki pl. ott volt bármilyen világösszejövetelén a 
világkeresztyénségnek, az tudja, milyen szerepe van az. 
ifjú egyházaknak a fáradt missziói anyaegyházak kö
zött. Egy amerikai fiatalember a következőket mondta 
az osloi világkonferencia után: „Hallottam, amint a né
ger keresztyének egy csoportja énekelte a keresztyén 
spirituálét, s mögöttük zümmögő kórust alkotott a fe
hérek serege. Ma az egyház képe ez. Színes keresztyé
nek, a misszió ifjú egyházai mögött zümmögő kórust, 
énekel a tegnapi egyház. Amazoké a vezérhang.“

Miért? A felelet egyszerű. Azért, mert őket készí
tette fel Isten a legutóbbi százötven év leghűségesebb- 
„óhazai“ kereszyéneinek szolgálatából azzá az egyházzá,, 
amely puszta létével is tanítás ma arról, hogyan kell 
berendezkednie és élnie az egyháznak, amikor a népegy
házról lehullt a lepel. Puszta létükkel is kiátják a bű
vös, megváltó szót: MISSZIÓ! Ez az egyház legtitokza
tosabb, legcsudálatosabb, legbiztosabb ősi mottója. Az. 
ifjú egyházak azt mondják puszta létükkel: MisszióbóL 
vagyunk. A mi keresztyénségünk azt hazudja magának: 
Születésből vagyunk, természetes, hogy vagyunk. De a. 
mi egyházaink leghűségesebbjei is tudják már, hogy bi
zony misszióból vagyunk és leszünk. A magyar keresz- 
tyénségnek is meg kell ezt értenie, vagy nagyot fog csa
lódni. Ma már semmi sem biztos az egyházban és az. 
egyház talpa alatt, csak az, amit missziója épített: A  
személyes Krisztus-követés jelei az egyház misszójának: 
következtében4 mind több emberben: vagyis a térítés és- 
az ébredés eredményei.

Isten elkészítette az egyház számára a nagy Ve
szélyt. De csak azért, hogy eszméljen. És előre elkészí
tette a kimenekedés útját. Hogy el ne vesszen.

• Dezséry László.

B E S Z Á M O L Ó
IFJÚSÁGI TÁBOR.

Szarvason volt július 1-től 14-ig a 
budahegyvidéki ifjúság tábora, 8 fiú 
és 8 leány részvételével. Az első hét 
minden megmozdulás nélkül telt, de 
annál erősebben munkálkodott az Ür 
Lelke a második héten. Szolgáltak: 
Gálát György, Dr. Kada Judit, Ma
rianna testvér, Roszik Mihály, Rutt- 
kay Elemér, Szepessy Károly, Szé
kács Sámuel és Zászkaliczky Pál. — 
Imádságban hordozzuk az utómun
kát.

KULMISSZIÓI KONFERENCIA 
FOTON.

1948. július 25—27-én a Magyaror
szági Evangélikus Misszióegyesület 
konferenciát tartott, amelyre negyve
nen jöttek össze, részben a külmisz- 
sziói munkára indíttatást és elhívást 
érzők, részben a külmisszió barátai. 
Az előadások következtében az ifjú 
egyházakról, de különösen a katoli
kus kínai misszióról és ennek a pro

testánsokkal való együttműködésé
ről élményt jelentő beszámolók — új 
látásokat adtak, új utakat mutattak. 
Meg kellett alázkodnunk eddigi mun- 
kátlanságunkért, érdektelenségünkért 
és részvétlenségünkért. Isten kegyel
mét kértük és erejét, hogy a megmu
tatott új utakat hűségesebben, aláza
tosabban és forróbb szívvel járjuk, 
mint eddig. Világosan megmutatta 
Isten, misszió nélkül nincs ébredés, 
nem egyház, mely nem missziónál és 
nem hívő, ki nem érez felelősséget a 
misszióért. A kapuk a missziói terü
letek felé még nem tárultak ki, de az 
első lépést Isten megmutatta. Meg 
kell indítani a külmissziói iskolát és 
vállalni kell a pillanatnyilag is meg
levő munkaterületet: a zsidómissziót. 
Isten világosan megmutatta, hogy a 
külmisszió romantikus kora lejárt, a 
„csak egy lépést“ megvilágította és 
az utat kijelölte.

Nagyjelentőségű a konferenciának 
a zsidómisszió tárgyában hozott hatá
rozata:

Az E. T. IV. t. c.-ke szerint a misz- 
sziói munka az Egyház hivatása és

feladata. A konferencia — a FÉBÍI 
megjelent elnökségével egyetértésben 
— arra a meglátásra jutott, hogy el
érkezett az ideje annak, hogy egyházi 
hitvallásos alapon álló zsidó misz- 
sziói munka induljon meg gyülekezeti 
feladatként.

A missziói tevékenység terén Egy- • 
házunk munkássága eddig csupán á 
pogánymisszióra szorítkozott. Hogy a. 
pogánymissziót eddig nem kísérte Is
tennek olyan mértékű áldása, mint 
kértük és szerettük volna, az meg
győződésünk szerint annak tulajdo
nítható, hogy megfeledkeztünk az; 
ige parancsáról: „zsidónak először,,
meg görögnek.“

A konferencia mindenben egyetért 
azzal a tervezettel, melyet a Baráti 
Mozgalom terjeszt fel e tárgyban 
Egyházunk püspökeihez az újjáépítési 
terv keretében.

Kívánatosnak látja ä konferencia 
azt is, hogy a Misszióegyesület a 
misszióra jelentkezőknek tegye lehe
tővé, hogy mindaddig, ameddig vég
leges munkaterületükre elindulhat
nak, a zsidómissziói munkába kapcso
lódhassanak be.
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A  széles úton
Szomorú, szürke időben gördült ki a vonat a Déli p. 

-ti.-ról. Pontosan ilyen szürke és fénytelen volt az én 
ielkem is. Behúzódtam egy sarokba és unalmamban uti- 
társaimat és az előttem elfutó tájat figyeltem. A kocsi 
tele volt a balatoni üdülésre utazó emberekkel. Az ab
lakból csupa-csupa vadvirágot láttam. Nem is tudok 
visszaemlékezni, mikor nőttek a vadvirágok olyan bu
ján, mint ebben az évben. Egész mezők virítanak a 
■szarkalábtól, sárga vadmimózák egész erdőt alkotnak, 
margaréta, szalmavirág, pipacsok piros tömegei, és még 
Jci tudja, milyen vadvirágok kísértek egész utamon. Egy
szeresük előbukkant a Balaton. Hirtelen megint eltűnt, 
■de aztán teljes szépségében és nyugodt méltóságában 
megmutatta magát. Szentgyörgynél átszálltam és a kis 
vonatba egy nagy csapat leány szállt fel. Rögtön meg
tudtam, hogy Gyenesre igyekeznek, ha másról nem, az 
Ágyneműről. Már majdnem szóbakeveredtem velük, de 
•aztán régi szokás szerint bebújtam á sarokba.

AlsógyeneSen aztán az egész társaság leszállt. Ott 
már fogadtak bennünket és rövid tárgyalás után meg
tudtuk szálláshelyünket. Este elmentünk a Kapernaum- 
ba, ahol az előadások lesznek és ahol étkezünk is. Va- 
•csora közben kritizálva figyeltem a társaságot. Hát bi
zony csupa egyszerű kislány, fiatalok, vidékiek. Hogy 
.fogok én ezekkel megbarátkozni? A vacsora utáyi éne
kelni is kellett. Szörnyű, itt folyton csak énekelni fo
gunk. Már látom, hogy egy párszor angolosan fogok tá
vozni, annak ellenére, hogy valami komoly csodát várok 
itt, De azért túlzásba nem kell vinni a dolgokatp Va- 
■csora után előadás volt a szabadban, amin magamban 
bosszankodtam, mivel elég hűvös volt. Másnap reggel 
az idő zimankós. Nem fürödhetek. Még a végén úgy kell 
Jiazamennem, hogy meg sem fürödtem, nem tettem egy 
kirándulást sem. A reggeli fölkelés is rémes, hajnali 
.fél 7-kor. A hideg víz sem ízlik a mosdásnál. A lányok 
is olyan primitívek, hogy az szörnyű, nem tudok senki
vel semmit kezdeni. Rémes ez a sok lány, valami 160-an 
vagyunk, az asszonykonferencián 300-an voltak.

Még mindig egyedül vagyok, bár a lányok erősen 
nézegetnek, de olyan mások. Szobatársaim helyesek, de 
•én más vagyok, kezdve a kiejtésemtől a ruhámig, tudá
somig. Az ebéd egyszerű volt, 'ínár nem emlékszem mi, 
de délután fél 5-ig szabadok voltunk, ami jólesett. Ma
rjam sétáltam megint és elkezdtek gyötörni a gondola
tok. Érzem, hogy így nem mehet tovább, valaminek kell 
történni és ez a valami csak az Istennel való találkozás 
lehet. Ha Istenben hinni tudok és megtalálom Őt, meg
kapok mindent erre az életre és az örök életre is, ha nem 
•élek tovább abban a sötét mélységben, ahogy eddig évek 
éta éltem. Pedig így nem lehet. És mi az, ami ebben 
•engem akadályozf A saját bölcs okoskodásom, lustasá
gom, gőgöm, hiúságom, ami nem engedi, hogy Istent 
•■elfogadjam. Pedig milyen szép egyensúlyt lehetne terem
teni az Isten, élet és önmagam között. Valahogy úgy 
.képzeltem, hogy egy jó üzletet kötök Istennel. Én hiszek 
benne, ő azért nekem szép verőfényes nyugalmat ad, az 
élet majd simán fog menni és önmagámmal sem lesz 
baj, azt is összhangba fogom hozni. Majd egy kicsit já
rok templomba, egy kicsit vigyázok, hogy ne kövessek 
cl bűnt, eleget teszek mindenkinek; Istennek, az embe
reknek, az életnek, és önmagámnak és akkor nem lesz 
semmi baj. Hiába okoskodtam ki ezt ilyen szépen ma
iamban. mégis kínzó nyugtalanság gyötört folyton és 
lehangolt voltam.
A KAPUBAN . . .

Délután előadás volt a széles és keskeny títról. Már 
i t t  kaptam egy feleletet: nem szolgálhatunk egyszerre 
•két úrnak. Az Isten követői a keskeny úton járnak, ahol 
nem lehet különböző batyukat cipelni, tehát baj lesz 
avval az összhanggal a világ és önmagam között. Az 
-első bibliakörön a gazdag ifjú történetében magamra 
ismertem. Megláttam, hogy milyen gazdag vagyok: hiú- 
-ság, tudás, gőg. Micsoda fölényben éltem itt az első 
napokban! Utána nagyon levert vagyok, sokat gonddi- 
kozom és sétálok. Az előadásokból megtudtam, hogy mi
lyen vagyok, mint* egy tükör, tígy mutatták felém az 
■egyes előadók, ez vagy, ilyen is vagy, ilyen is! Nem me-

Gyenes felé...
gyek Keszthelyre. Elment a kedvem, még a Balaton sem 
érdekel, se a kirándulás. Rendbe kell jönnöm előbb.

Később a bibliakörvezetőmmel sétáltam másfél órát. 
Most értem meg, hogy Krisztus én értem, személyesen 
énértem halt meg, az én bűneimért, csak azért, mert 
szeret. Ügy érzem, ekkor elértem a kapuhoz, ahol gyöt
rődve, topogva megálltam. Utána imádkoztunk, én is, 
rém sután, de a szemem először lett kömryes. — Most 
már tudom, hogy a büszkeség az, ami akadályoz a szo
ros kapuban. Le kell vetni mindent. Nem lehet önma
gunkkal karonfogva átsétálnunk a kapun. Olyan nyo
morultul érzem magam. Isten utánam nyúlt, én is aka
rom, nem, csak szeretném és nem jutok előre.

Ügy érzem, hogy Gyenes mindent összezavar bennem, 
nem tudom, hogy hol állok. Még napozni sincs kedvem. 
Könnyű ezeknek a kislányoknak, elsírják magukat egy- 
szer-kétszer, én pedig sírni nem tudok, csak óráról-órára 
vergödök tovább. Tudom, mennyi rengeteg bűnöm van, 
amiről eddig fogalmam sem volt, amiért őszinte bána
tot kell éreznem és akkor majd belépek a szoros kapun.

Délután, amikor a lelkész felszólította azokat, akik 
érzik bűneik terhét és szeretnének megszabadulni, fel
álltam, és kértem bűneim bocsánatát. Roppant egysze
rűnek tetszett, de nagyon jó volt. Most világosán érez
tem, hogy ráhagyhatok mindent Istenre. Nincs miért 
félnem és aggódnom. Már énekelni is szívesen éneklek. 
A dallamot lehetetlen megtanulnom, csak megyek a töb-> 
biek után, de a szöveg, az él, egyik szebb imádság, mint 
a másik. Már szívesen hallgatom az előadásokat, de
hogyis maradnék el. Keszthely sem izgat.

A KESKENY ÜTŐN HAZAFELÉ . . .
Ma egészen határozottan érzem, hogy mennyire új 

színt kapott a szeretetem mindenki iránt. Milyen más
ként fogom szeretni apámat, anyámat, a gyerekeket, az 
élet valami egészen új fényt kapott és ezer titkot rejt. 
— A reggeli áhítatnál valaki görcsösen felzokogott, majd 
megállt a szívverésem. Ha én így tudnék sírni! De ta
lán nem is kell. Mindenki valami csodás megnyilvánu
lásra vár, pedig csak hinni kell. Ó én már úgy érzem, 
hogy megvan minden, a vezeték, a kapcsoló, a lámpa, 
most már csak az áramra várok, nagyon csendben és 
alázatosan, és akkor majd fényes lesz minden. Most olyan 
nyugodt és boldog vagyok, megint árad bennem valami 
fénylő szeretet és ezer csodát érzek előre. Beléptem vol
na a kapun?

Egy kérdés van még bennem: Hogyan szolgáljak az 
Ürnak? Az indíték csak a hála lehet, az Ür irgalmas 
hozzám, ezért az irgalomért hálás vagyok, ezért szolgá
lok mindég mindenkinek. Mi az én szolgálatom? Apám, 
anyám, és bizonyosságot tenni ott, ahol szüksége van 
valakinek rá. Már nem érdekel, mit mondanak majd az 
emberek. Bolondnak fognak tartani, ezt már jó előre 
otthon és itt is hallom. Én bizony nem fogom a bibliát 
eldugni. És ha valaki megkérdezi, mi a legkedvesebb 
könyvem, azt fogom mondani: a biblia. —

Utolsó délutánunk. A szabad időben elmentem me
gint sétálgatni. Most nagyon érzem, hogy egyedül kell 
lennem. Elsétáltam a vasúti töltésen túl egy nagy búza
táblán át a nádashoz. A búzán át egy kis út vezetett, 
ahogy mentem, úgy simogattak a kalászok jobbról-bal- 
ról. Keskeny út. Mennyi vadvirág, egész kakukfű sző
nyegek! Mindenütt virág, virág. Leültem, a fű úgy su
sogott körülöttem, mintha valaki közeledne. Imádkoz
tam és titána nagy csendben Isten hangjára figyeltem. 
Soká nem éreztem és nem hallottam semmit, és egy
szerre csak belehasított a tudatomba ez a mondat: Ne 
félj, ne félj, én veled vagyok! . . .  Aztán tovább sétáltam, 
és olyan csendes békét, nyugalmat, biztonságot éreztem, 
mint még soha. Elbúcsúztam a Balatontól is, a lányok 
épp fürödtek, de csak úgy vacogtak a hidegtől. Aztán 
hazaseláltam és akivel csak találkoztam, mindenkihez 
volt egy szavam, vagy mosolyom.

Aztán jött az úrvacsora. Nincs arra szó, hogy leír
jam, amit ott kaptam. Emlékszem, utána folytön mon
dogattam: Gyerekek, én olyan boldog vagyok! Nem lehet 
elfelejteni azt a délutánt. Könnyes szemek, tnosolygó,
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Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
BUDAPEST, V., POZSONYI-ŰT 14. IV. 19.

Telefon: 122—520.

megbékélt arcok, csak egymás nyakába ugráltunk, azaz 
a lányok az enyémbe, én csak mosolyogni és kapaszkodni 
tudtam beléjük; nem, nem lehet leírni azt a boldogságot, 
amit mi akkor kaptunk.

Öröm, öröm, öröm! Mikor hazafelé mentem, képtelen 
voltam rendesen menni, nekiindultam és elkezdtem ro- 
honni. Alig várom már, hogy otthon legyek. Mekkorát 
fognak az otthoniak nézni! Jaj, csak már otthon len
nénk! Rettenetes, hogy még ilyen sokat kell várnom! 
Közben kis, tört mondatokban folyton imádkoztam. Jaj, 
csak már otthon lennék!

A nagytarcsai közösségi konferencia 
Programm ja

A konferencia összefoglaló címe:
„Az ISTEN SZERETET“.

REGGELI ÁHÍTATOK: Isten szeretete az idő tükrében.
1. Örökkévaló szeretet. (Jer. 31: 3.)
2. Előbb szeretett. (I. Ján..3: 19.)
3. Hordozó szeretet. (II. 19: 4.)

BIBLIAKÖRÖK: Önvizsgálat a szeretet tükrében. (I.
Kor. 13.)

1. Semmi vagyok! (1—3. v.)
2. Rész szerinti ismeret. (4—10. v.)
3. Ami megmarad örökre. (11—13. v.) 

ELŐADÁSOK: „Járjatok szeretetben!“
1. Az óember szeretete. (Mt. 5: 43—48.)
2. Az újember szeretete. (Ján. 13: 35.)
3. Szeretet a családban. (Ef. 5: 22—6: 10.)
4. Szeretet a közösségben. (Ef. 3: 16—-21; Ef. 34.)
5. Szeretet a világban. (II. Kor. 5: 16.)

ESTI EVANGÉLIZÁCIÓ: „Isten szeretete.“ (Ján. 3: 16.)
1. A világot . . .
2. Ügy szerette . . .
3. El ne vesszen . . .

Tudnivalók: A konferencia szeptember 2-án este 9 
órakor kezdődik. Ezen az estén élelmezéséről mindenki 
maga gondoskodik. Befejeződik szeptember 5-én este.

Nagy tarosa megközelíthető a gödöllői HEV-vel, 
amely Budapestről a Keleti p. u. mellől átlag óránként 
indul. Leszállás Kistarcsán. Tekintettel a 4 km-es gya
logúira, a csomagok beszállításáról gondoskodunk. A 
MÁV vonalán Rákoscsaba a legközelebbi állomás (4 km).

Jelentkezés augusztus 31-ig a nagy tarosai Evang. 
Lelkészi Hivatal címén.

Részvételi díj három napra 15 Ft és természetben 
1 kg. kenyérlisz és Y> kg. tisztaliszt, 10 dkg. zsír és 10 
dkg. cukor. Aki a természetbenieket nem tudj a »magá
val hozni, az megválthatja pénzen is. Ezt azonban kér
jük jelentkezéskor előre jelezni.

Elhélyezés tömegszálláson, azért ágyneműt, tisztál
kodási szereket (természetesen bibliát és énekeskönyvet) 
mindenki hozzon magával.

ÉLŐ  V IZ
A Z  E V A N G É L I K U S  E V A N G É L I Z A C I Ó  L A P J A

M egjelenik egyelőre kéthetenként.
Kiadja:

a Magyarországi Evangélikus Egyházegyeterm  
Felelős szerkesztő és kiadó: Csepregi Béla. 

E l ő f i z e t é s i  ár: egy évre 18.—, félévre 9.— 
negyedévre ÍJ50 Ft. Egyes szám ára 80 fillér-

Postatakarékpénztári csekkszámla:
„ÉLŐ VIZ“ Budapest 53.064.

8ylvester Rt., Budapest, XIV., Hermina-űt 51. 
Felelős vezető: Schlitt H.

a z  is z á k o s o k a t  m e n t ő  m is s z ió
K O N F E R E N C IÁ JA .

SZEPTEMBER 10:
Bibliakörök: Részegség és paráznaság. (I. Mózes 19: 

30—38.)
Előadások: Alkohol és testi betegségek. Az alkohol ha

tása az ideg- és lelkiéletre. Alkohol és beszámít- 
hatóság. Iszákosság, mint bűn. Iszákosmentés. 

Imádság az iszákosok mentésének szolgálatában.

SZEPTEMBER 11:
Bibliakörök: Emberi erőlködés. (IV. Mózes 6: 1—21.) 
Előadások: Alkohol és társadalom. Alkohol és baleset- 

Alkohol és munkateljesítmény.
Alkoholellenes mozgalmak története. Iszákosmen
tés: reménykeltés.

Lelki, és munkaközösség az iszákosok mentésének szol
gálatában.

SZEPTEMBER 12:
Bibliakörök; Megállás. (Lukács 21: 33—36.)
Istentisztelet a róm. kath., ref., evang. templomban és 

a baptista imaházban.
Előadás: Az alkohol kérdése a biblia hitében. 
Beszámolók a most folyó magyar alkoholellenes mun

kákról. Ugyanazok munkatervei. Iszákosmentés: 
szeretetszolgálat.

Beszámoló a konferenciai benyomásokról.
A konferencia színhelye a fóti belmissziói otthon.
Jelentkezni kell szeptember 1-ig a fóti evang. lel

készi hivatalban, vagy dr. Szalay Károly, '"Budapest,. 
VI., Andrássy-út 70. I. em. 1. Étkezésért napi 5 forint 
jár, azonkívül mindenki elhozza magával a kenyér, 
liszt, cukor és zsír napi fejadagját természetben.

Érkezés szeptember 9-én estig. Legkésőbb szeptem
ber 10-én reggel. •

Budapest Nyugati pályaudvarról induló vonatok: 
reggel 7 óra 30 perc, délután 17 óra 50 perckor.

A GYÜLEKEZETI EVANGÉL1ZÁCIÓKAT 
ELŐKÉSZÍTŐ KONFERENCIÁT 
ez évben is Foton tartjuk meg szeptember 21—23- 
napjain. A konferencia programmját később kö
zöljük, de már most felhívjuk rá a figyelmett 
mert erre a konferenciára várjuk mindazokat a> 
lelkészeket, akik evangélizációt kérnek és mind
azokat, akik evangélizációt végeznek.

A BUDAVÁRI evangélikus gyülekezet közli, hogy a 
tahi diákkonferenciára 50%-os vasúti kedvezményt kap
hat mindenki, aki aug. 20-ig ezt a kérelmét közli a lel
készi hivatallal (I., Táncsics Mihály-utca 28.). A -konfe
renciára jövet egész vasúti jegyet kell váltani, de haza
felé igazolvány megváltásával ingyen utazhat mindenki..
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Konferenciák után
ö

Ez a nyár a konferenciák nyara volt. Las
san már múlt időben beszélhetünk róla, mert 
pár nap múlva itt van az ősz és kezdődik az 
ő*»zi munka. Gondolom, hogy az ÉLŐ VÍZ leg
több olvasója megfordult egy-egy evangélizá- 
ciós konferencián, azért helyénvaló egy-két 
megjegyzés a konferenciák után.

Minden konferencia a keresztyén élet ün
nepi alkalma. Messziről jött testvérekkel való 
találkozás. Teljesebb elcsendesedés. Lélekkel 
telített levegő. Forróbb imádságok és hatalma
sabban hangzó ige. Éppen azért a konferenciák 
a keresztyén élet nagy eseményeinek az alkal
mai. Itt érnek döntéssé az elhatározások, lesz 
kielégítést sürgető sóvárgássá a vágyakozás és 
omlik le minden gát, ami közöttünk és Isten 
között van. Amikor talán egy hétre is teljesen 
kikapcsolódunk a köznapi életből, minden fi
gyelmünket Isten dolgaira fordítjuk, Isten Lel
ke zavartalanul tud munkálkodni bennünk. — 
Ilyenkor gyakran történik teljes életújulás, 
megtérés és újonnanszületés egy-egy szívben. 
Tudom, hogy az elmúlt nyár konferenciáin is 
megtörtént sokunk életében. Talán te is, aki e 
sorokat olvasod, szíved mélyéből áldod Istent 
egy elmúlt nyári konferenciáért, az akkor nyert 
ritka áldásért!

Hadd figyeljünk most arra, hogy minek 
kell következnie konferenciák után.

1. Az ünnepi napok után is meg kell ma
radnunk a hitben. Nagy különbség van egy-egy 
konferencia áldott levegője és a hétköznapok 
sivár légköre között. De nincs semmi különb
ség a csendes napok Jézus Krisztusa és a hét
köznapok Jézus Krisztusa között. Ő otthon is 
olyan, mint amilyennek valamelyik konferen
cián megismertük: irgalmas és hatalmas Meg
váltó. Még akkor is, hogyha közelségéből, sze- 
rctetéből és erejéből otthon semmit nem érzünk. 
Hihetjük. Hihetjük az emlékeink elhaványo- 
dása, az élményeink megszürkülése és a régi 
nehézségek feltámadása közben is, hogy nála

nincsen változás, vagy a változásnak árnyéka. 
Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz.

2. Ebből folyik, hogy az evangélium is 
ugyanaz. Az az üzenet, amit mi áldott testvéri 
közösségben olyan hatalmasnak ismertünk meg, 
hogy a hallásából erőt nyertünk arra, hogy 
higyjük Jézus Krisztus vérében minden bű
nünk bocsánatát, semmit nem veszít az erejé
ből otthon se. Még a régi kísértések és régi bű
nök feltámadása esetében se. Tisztában kell 
lennünk azzal, hogy a sátán fokozott támadásra 
indul a megújult életű keresztyénekkel szem
ben, de nincs hatalma felettük. Hitetés és ijesz- 
tés az egész. Álljatok ellene az ördögnek és el
fut tőletek! Jézus Krisztus vérében van erő 
minden bűnünk eltörlésére. Az újabb bűneink 
eltörlésére is. Ha megváltjuk bűneinket, hű és 
igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisz
títson minket minden hamisságtól. (I. János 
1: 9.)

3. Kerestél-e lelki közösséget? Tartod-e a 
lelki kapcsolatot azokkal, akikkel együtt vol
tál a csendesnapokon vagy konferencián? A 
bűntől való szabadulás és a bűn feletti diadal 
is éppen a lelki közösségben valóságos. Az előbb 
idézett ige előtt azt olvashatjuk: „ha a vilá
gosságban járu n k ... közösségünk van egymás
sal, és (ebben a közösségben) Jézus Krisztus
nak, az Isten Fiának vére megtisztít minden 
bűntől“. (János 1: 7.) A bűnvallás kiváltságát 
a közösségben gyakorolhatom, a bűnbocsánat 
örömhíre a testvér ajkán hangzik, egymás hi
tén erősödhetünk.

4. Vállaltál-e szolgálatot mások megmenté
sére? Isten senkinek nem adja a maga ajándé
kát csak a maga számára, hanem mindig má
sokért. Aki a kapott talentumot nem forgatja, 
attól az is elvétetik, amije van. Bizonyára is
mersz olyanokat, akik még nem hisznek Jézus 
Krisztusban, mint Megváltójukban. Tégy előt
tük bizonyságot. Ami veled megtörtént, meg
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történhetik akárki mással. Az az ige, ami raj
tad segített, bizonyosan máson is segít, csak 
legyen, aki elmondja nekik. Ismersz olyanokat, 
akik vigasztalásra, Segítségre szorulnak. Kitől 
várhatnák, ha nem attól, aki már elnyerte a 
legnagyobb vigasztalást és segítséget. Állj be 
a keresztyén szolgálók sorába. Szolgálat köz
ben fogod tapasztalni, hogy Istennek minden 
ígérete igen és ámen. Minden szavát tartja. 
Szolgálat közben fogod tapasztalni, hogy Jé

zus Krisztus tényleg veled van, segít, megáld 
és meggazdagít. Szolgálat közben fog gyara
podni a hited és lesz maradandó az örömöd.

Konferenciák után szürke hétköznapok kö
vetkeznek, de ez az igazi élet. Hangulatos él
mények után harc következik, de ez a hit har
ca. Az összemelegedett testvéri körből szerte 
széledünk, de erre az útszakaszra is áll Jézus 
ígérete: én mindenkor veletek vagyok a világ 
végezetéig.

Krisztus a mi dicsekedésünk
Csak úgy magában dicsekedésről beszélnünk a leg

nagyobb képtelenség lenne. Ahogy nem dicsekedhetik 
a porszem, piszok, vagy féreg, ugyanúgy mi sem. Hi
szen nékünk csak bűnünk van és ha a bűnt elvennék 
belőlünk, nem maradna utánunk semmi, mint ahogy 
a hóemberből sem marad semmi, ha a hó elolvad.

De nemcsak képtelenség részünkről a dicsekedés, 
hanem vakmerő hazugság is, idegen toliakkal való 
ékeskedés. Ami jónak látszik rajtunk, csak tarka rongy, 
amivel leplezzük mezítelenségünk rútságát. Kitüntetés 
a mellünkön, amivel befedjük gonosz szívünket, vagy 
virulást mutató festék betegen sápadt arcunkon. Szol
gálatunk féktelen hiúságot takar, hitünk pusztán szép 
szavakból áll és kegyességünk mögött számtalan bű
nös vágy rejtőzik.

Tudod-e Testvérem, hogy az Ür kíméletlenül elbá
nik a dicsekedőkkel? Ellenállhatatlan erővel kiráz dicse
kedésünk tarka rongyaiból, letépi a hazug érmeket és 
viharával minden festéket leáztat rólunk, hogy annál 
szörnyűbb legyen szégyenünk, amikor minden gyalá
zatunk nyilvánvalóvá válik. Isten a dicsekedőket éppen 
a dicsekedésüknél szégyeníti meg. Góliát erejével di
csekedett és szégyenteljes vereséget szenvedett egy 
gyermektől, Dávidtól. Péter hitével dicsekedett „ ... ha 
meg kell is Veled halnon, meg nem tagadlak Téged. . . “ 
(Mt. 26: 35.) és néhány órán belül háromszor megtagad
ja Jézust. 1944—45. viharában megtért emberek kezé
hez tapadt idegen holmi. Ártatlan lányokról derült ki 
nem sejtett, belül romlott életük. És ha még ezek után 
is akad közöttünk dicsekedő, aki a fentiektől mentes
nek tartja magát, most, itt, a kereszt előtt dicsekedjék, 
ha van bátorsága, a töviskoronás, sebeket viselő, miatta 
szenvedő és meghaló Krisztus előtt.

Mégis éppen ez a Krisztus a mi dújsekedésünk, aki 
a mi bűneinkért halálra adatott és feltámasztatott a mi 
megigazulásunkért (Róm. 4:25). Nemcsak értünk adta 
magát, hanem nékünk is. Jegyesünk lett és a királyi 
menyegzőben élettársunk. Természetes, hogy a szívünk
re hiánytalanul igénye van. Féltékeny, vagy ahogyan 
az Ószövetség mondja: féltőn szerető Isten ő. Minde
nünkkel, akink, vagy amink eddig volt, szakítanunk 
kell. Az utolsó fényképet, levelet és emléket is el kell 
égetnünk, ami visszahúzhatna a régi életbe. Krisztusnál 
nincs helye a kacérkodásnak. Akinek Krisztusa van, an
nak senkije és semmije nincs, csak Krisztusa, de övele 
azután méltán dicsekedhetik.

Krisztus a mi dicsekedésünk, mert ez az ö határo
zott parancsa. I. Kor. 1:31: „...am int meg van írva: 
aki dicsekedik, az Űrban dicsekedjék“. A hadparancsot 
írásba foglalják, hogy ne változtathassanak rajta. Jé
zus előtt megfellebbezhetetlen hatalmat jelentett ez a 
néhány szó: meg van írva. Ez a mi számunkra van 
megírva: Aki dicsekedik, az Ürban dicsekedjék. Ugyan 
melyikünkre ne vonatkoznék ez az ige? Vájjon ki az 
közülünk, aki nem dicsekednék?

Csodálatosképpen az Ür most éppen a dicsekedőket 
keresi, s azt akarja, hogy Vele dicsekedjünk, ö nem 
elégszik meg egy-egy alkalom halk szavú bizonyság
tevőivel, sem a miatta zajló per hideg tárgyilagosság
gal szóló tanúival, akik csupán kérdésekre felelnek. 
Neki dicsekedők kellenek, bátor, elhallgattathatatlan, 
örvendező dicsekedők. Milyen rengeteg sok pénzt adnak 
ki üzletemberek reklámokra! Csak azért, hogy a vilá
gító neoncsövek szembetűnően, tolakodóan hirdessék

sötét éjszakákban az áru nagyszerűségét. A mi Urunk 
önmagát adta azért, hogy mint tolakodó reklámok e 
világ sötétjében mindennél hangosabban és világosab
ban dicsekedjünk Vele. ö mondja: „Amit néktek a sö
tétben mondok, a világosságban mondjátok és amit 
fülbe súgva hallotok, a háztetőkről hirdessétek“ (Mt. 
10: 27). A jeruzsálemi bevonulásnál is szívesen veszi a 
gyermekeknek vele való dicsekedését (Mt. 21:16).

Kétségtelen, Krisztussal dicsekedni kockázatos do
log. De az Ür sohasem titkolja, hogy miatta üldözni fog
ják az övéit (Mt. 5:11; Mt. 10: 22). Csak azokat nem ül
dözik és csak azoknak nincs legalább kellemetlenségük 
Krisztus miatt, akik nem dicsekednek Vele, hanem el
lenkezőleg gyáván meghúzódnak a többiek mögött. 
Egy legenda szerint a hős, Krisztus sírján levő örök
mécsesnél gyújtja meg gyertyáját és az égő gyertyával 
halad lóháton hazafelé, Veronába, Ez a gyertyafény 
mindennél kedvesebb néki. Ügy félti, mintha az élete 
függne tőle. És mégis mindenkinek csak ez szúr sze
met. A hős ellen nincs semmi kifogásuk, de az égő 
gyertyát mindenki el akarja oltani. A mi emberünk 
pedig annál magasabbra emeli gyertyáját. Akinek bán- 
tódása van Krisztus miatt, annál inkább dicsekedjék 
az Ürral. Magasztalja fel őt még inkább életében, hogy 
lássa mindenki kivétel nélkül, hogy Krisztusa van. 
Ez az üldözések között az egyetlen védekezés.

Krisztus a mi dicsekedésünk, mert ez a dicsekedés 
a mi életünk. .Hallottam egyszer egy panaszkodót, aki
ből úgy folyt a keserűség, hogy rossz volt hallgatni. 
A sok panasz végére aztán odabiggyesztette: „ ... ez 
bizony nem élet. . . “ Bizony nem. A panaszkodás csak 
vergődés és haldoklás. Ezzel szemben az igazi élet az 
Ürban való dicsekedés.

Az Ürban való dicsekedést nem hagyja figyelmen 
kívül a sátán sem. Alig változtat rajta valami keveset, 
mégis az előbbinek ellenkezője: megtértségi gőg lesz be
lőle. Még magunk is gyakran összetéveszjük magunk
ban ez a kettőt. Pedig megtértségi gőgünkben mindig 
csak magunkkal dicsekedünk és az Urat alázzuk meg. 
Ilyenkor káromoltatik miattunk az Ür neve. Ha Krisz
tus a mi dicsekedésünk, az egyúttal a mi megalázásun
kat is jelenti. Éppen azzal dicsekedünk, hogy a mi 
Urunk nem csak Péteren, Pálon, Zakeuson, a megtért 
latoron és társaikon könyörült, hanem még rajtam is, 
aki nem vagyok méltó magamat a legutolsó mellé is 
odaállítani. Még az én gyalázatomat is megbocsátotta!

Végül élet számunkra a Krisztussal való dicsekedés, 
mert győzelmet jelent. Csak a győztes dicsekedik, a 
vesztes sohasem. Ügy győztünk a bűnünk, a halálunk 
felett, mint Izráel a filiszteusok felett, amikor Dávid 
legyőze Góliátot. Nem kellett ott mást tenni, csupán ül
dözni a menekülő ellenséget és feldúlni elhagyott tábo
rukat. Mi igazán dicsekedhetünk győzelemmel: ezekben 
a napokban Krisztus járt előttünk és értünk hulló 
drága vérével minden bűnünkön és rajtunk is diadal
maskodott.

Nem azé a győzelem, aki csatát nyer, hanem aki 
a háborút nyeri meg. Az Ür óvjon meg minket attól, 
hogy ez a konferencia csak magábanálló csatanyerés 
legyen, epizóddá, elhalványuló emlékké váljék. Inkább 
könyörögjünk azért, hogy küzdelmünk döntő ütközeté
nek és felejthetetlen győzelmének tekintsük, amiben 
végérvényesen megtanultuk, hogy Krisztus a mi dic^-
kedfeänt-_______________
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Lelkészevangélizáció Balassagyarmaton
(1948. július 27—29.)

Isten ezen a nyáron is riadót fuj. Konferenciák, 
evangélizációk tömegét rendezteti meg hazánk külön
böző pontjain és valami szent sürgetéssel hívogatja, 
küldözgeti, terelgeti ezekre azokat, akiket meg akar 
szabadítani a bűn bilincseiből, ördög rabságából és 
akiknek új életet akar ajándékozni. Nem könnyű el
menni ezekre az alkalmakra. Nem könnyű mgfizetni azt 
az „árat“ (Máté 13, 44.), amit a mqi viszonyok között 
egy-egy konferencián való részvételért az embernek 
fizetnie kell. Aki azonban megfizeti ezt az árat, és az 
Isten riadója elől nem dugja be a fülét, az a végén 
mindig azzal az imádsággal megy haza a konferenciá
ról: „Áldott legyen az Istent“

*

Isten riadója lelkészeket hívott evangélizációra Ba
lassagyarmatra. Isten tudja, hogy a mai időkben a Sá
tán a pásztorokat is kikezdi. Amikor lenéz a földre, 
nemcsak egyszerű egyháztagokat lát bűnben vergődni, 
hitetlenkedni, hanem lát szolgálatukban megfáradt, bű
nök hínárjától egészen behálózott, Szentlélek erejét nél
külöző pásztorokat is, akikkel valamit tenni kell, hogy 
újra biztosan zengő legyen bennük a nyájért való pász
tori felelősség. Isten szereti még a papokat, mert evan- 
gélizációt rendez a számukra. Nem akarja egyházunk 
ébrerlését nélkülünk végrehajtani. Azt akarja, hogy a 
gyülekezet vigyázója szabaduljon meg először a bűnei
től és azt akarja, hogy a szószéken élő evangélium han
gozzék, a paróchia lakóinak élete pedig biblia legyen 
a nép számára. Ezért rendezett Isten lelkészevangélizá- 
ciót Balassagyarmaton!

*
Isten riadója nem hiába hangzott el. 56 lelkész hal

lotta meg a hívást, köztük a nógrádi lelkészek egy hí
ján valamennyien. Pedig árat kellett fizetni az eljőve 
telért. Otthon a faluban zúgtak a cséplőgépek. Talán 
éppen akkor vontatták be kényelmes lassúsággal a 
cséplőgépet a paróchia gazdasági udvarára, amikor a 
papnak útra kellett kelnie. Talán éppen a vége. felé járt 
a cséplés és neki a zsákok mellől kellett szaladnia, mert 
a felesége jelezte: indulni kell. Belül Szorongott a szí
vük: mi lesz áz élettel, hogyan kerül be a magtárba a 
búza — nélkülem? Hiszen a pap is ember és földi éle
tünkben nagy szava van a kenyérnek. — Áldott legyen 
az Isten, hogy a kenyérért aggódó szív aggodalmánál 
nagyobbá tette a papok szívében a mennyei kenyér 
után való éhséget! Olyan sürgetően és komolyan hívott, 
hogy nem volt lehetőség az ellenállásra.

*
Az evangélizáció alkalmával Isten igéje hármas 

ittedrrben áradt. Heggel és este áhítat-sorozatot tartott 
Zászkaliczky Pál fóti esperes. Az áhítatok alapigéjét 
Hóseás próféta könyvéből vette. Ritkán és felületesen 
olvasott prófétai igék elevenedtek meg előttünk és Is
ten szolgái megrendült lélekkel látták Hóseás mondani
valóidban Isten igéjének örök, tehát mai aktualitását. 
A bibliakörök alapigéje I. Kor. 14. volt. Benne az első 
keresztyén gyülekezetek Lélekkel telített levegője, cha- 

•rizmatikus sokszínűsége és sok belső feszültsége jött kö
zel hozzánk. A bibliaköröket Harmati Béla. Jávor Pál, 
Tarjául Gyula és Váczi János vezették. Nyolc evangéli- 
zációs előadás hangzott el Luk. 1, 5̂—25., 57—80. alapján 
„Zakariás az Isten embere“ címen. Az egyes előadások 
címei: 1. Igaz és feddhetetlen. 2. Mégis kételkedik. 3. 
A megnémító hitetlenség. 4. Némaság alatt. 5. Bátor 
újkezdés. 6. Hallelujah! 7. A látás. 8. Isten eltűnő em
bere. Hatalmas erővel hangzott az ige. Nyomában lap
pangó bűnök kerültek felszínre, megkeményedett papi 
szívek törtek össze, égető kérdésekre adott feleletet az 
Isten és bocsánat után síró telkekre hullott az evangé
lium drága vigasztalása. Az előadásokat Turóczy Zol
tán püspök tartotta. Áldott legyen minden elhinteft 
mag, minden elhangzptt ige, de mindenek!elett legyen 
áldott a vetésnek és az aratásnak az Ura: Jézus Krisz
tus.

*

Isten megáldotta a balassagyarmati lelkészevangé- 
lizációt. Színe elé állította szolgáit, bennünket, akik az 
élet taposómalmában járva talán már el is felejtettünk 
a színe előtt állni. Hatalmasan, szívbemarkolóan, cson
tokat és veséket megítélően hangzott felénk igéje, — fe
lénk, akik a saját szószékünkről, sajtit ajkunkról talán 
már régóta csak bizonytalan és erötelen emberi dado
gást hallattunk. Szentleikének közösséget teremtő ere
jével közösségbe forrasztott bennünket, akik talán már 
régóta árva bajnokként vívjuk kemény tusánkat a 
gyülekezetben és talán már el is felejtettük árvasá
gunkban a testvéri együttlét jó ízét. összetört és bekö
tözött, lesújtott és felemelt bennünket az Isten, — ben
nünket, akikkel falusi csendes templomunkban talán 
már évek óta nem történt semmi. Csak Isten tudja, ki
ben mit végzett el, hiszen a Lélek munkája legnagyobb
részt ellenőrizhetetlen, mert a lélek mélyén megy vég
be. De bűnök őszinte megváltásából, szív mélyéről fel
szakadó imádságokból, a szemekben csillogó könnyek
ből és az arcok ragyogásából mégis szabad arra, 
következtetnünk, hogy az Isten megáldotta a balassa 
gyarmati lelkészevangélizációt.

*

Együttlétünk nagy és örvendetes eseménye volt, 
hogy Dérer Gyulának, a szlovenszkói lelkészegyesület 
elnökének vezetésével több szlovenszkói lelkésztestvér is 
résztvett meghívásra az evangélizáción. Ügy látszik a 
határok és a nyelvek* különbözősége csak a világ fiait 
tudja elválasztani egymástól, Krisztus tanítványai, Is 
ten szolgái megtalálják egymás kezét már idelenn, ha 
más országok fiai is. Hiszen odafenn úgyis ledőlnek 
végérvényesen a politikai, népi és nyelvi válaszfalak, 
mert minden yiép, nyelv és ágazat együtt, teljes össz
hangban énekli majd a Bárány énekét. A szentek közös
ségének mennyei gyönyörűségéből éreztetett meg ve
lünk valamit az Isten, amikor szlovenszkói lelkész- 
testvéreinkkel testvéri közösségbe forrasztott igéje által.

*

A három nap hamar eltelt. A papok újra visszatér
tek gyülekezeteikbe, mert Isten riadója most már visz- 
szahívta őket oda. Hisszük, hogy a kegyelmes Isten 
megőrzi majd az elhintett magot szolgáinak a szívé 
ben. Hisszük, hogy a gyülekezetek is áldani fogják 
Istent azért, hogy kegyeskedett megáldani a balassa
gyarmati lelkészevangélizációt.

*

A balassagyarmati lelkészevangélizáció megáldásá- 
val úgylátszik Isten jóváhagyta azt a gondolatot, hogy 
hazánkban az országos, immár hagyományossá vált 
gyenesdiási lelkészevangélizáció mellett legyen vidéken
ként minden évben egy másik lelkészevangélizáció is. 
A gyenesi országos jellegű. Ez a másik vidék papságá
nak szól. A gyenesi állandó, emez minden évben vándo
rol. A gyenesi hívja az ország minden részéről a pa
pokat, emez „házhoz szállítja“ az evangéliumot egy- 
egy vidék lelkészgárdájának. Áldott az evangélizáció 
Ura, hogy ezt a kezdeményezést először a balassa
gyarmati lelkészevangélizáció , megoldásában hagyta
jóvá! , t~ * 0 ,  —

*

A KIS FARIZEUS.
— Mondd meg1 nekem, ki teremtett téged? — kér

dezte a tanító a kisdiáktól.
— A jó Isten — felelte a fiú s azután hozzátette — 

de csak ilyen kicsinek — a kezével olyan félméternyi 
magasságot mutatott a földtől. — A többit én nőttem 
hozzá. .

Ezt egy kis farizeus nyilván egész meggondolat
lanul mondta, de nagyon sokan felnőtt korban egészen 
meggondoltan így vélekednek. (Sana.)
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A gyülekezeti közösségek konferenciái
A gyülekezeti evangélizációk legközvetlenebb ‘foly

tatása nyáron a gyülekezeti közösségek konferenciái. 
Evangélizációs munkánk indulása óta rendezzük ezeket 
az alkalmakat, amikor összegyűjtjük több gyülekezet
ből azokat, akik evangélizációkon indítást kaptak, fel
ébredtek, vagy hitrejutottak, összegyűjtjük a felébredt 
közösségek kiküldötteit, hogy tudomást szerezzünk egy
más életéről, munkájáról, öröméről és bánatáról, hogy 
újra elcsendesedjünk Istenünk hatalmas igéje előtt 
ó-emberünk összetörésére és új-emberünk megel'evenedé- 
sére s hogy az együttes imádságban forrjunk össze a 
legkiváltságosabb szolgálatra, gyülekezeteink ébredésé
nek a szolgálására.

Az első években egy-egy ilyen országos konferenciát 
rendeztünk, amelyre az ország távoli részeiből gyüle
kezett össze mintegy 200 résztvevő. Az egyes szám azon
ban hamarosan kettőre szaporodott a nagytarcsai kö
zösségi konferenciával, amely azután hagyományossá 
is lett minden év szeptemberében. Ezidén az ország 
négy különböző pontján terveztünk ilyen konferenciát 
(Békéscsaba, Nyíregyháza, Celldömölk, Nagytarcsa), 
hogy az egyre szélesedő evangélizációs munkánkat még 
szélesebb körben elmélyíthessék ezek a találkozók. 
Miután két konferencia már mögöttünk van, hadd 
nyújtsunk egy kis beszámolót.

24 GYÜLEKEZET 120 KIKÜLDÖTTJE 
BÉKÉSCSABÁN.

Az első találkozás Békéscsabán volt augusztus 13— 
15-én. Nem vált nagy tömeg-alkalommá, mint régebben 
a nagy alföldi közösségi konferenciák. Nyilvánvaló 
lett, hogy a sok nyári konferenciai alkalom megosztja 
a résztvevőket. Hiszen innen az Alföldről is 10—20-ával 
indultak Gyenesdiásra, Klotildligetre, Fótra, Szilvás
váradra, hogy a közelebbi helyeket ne is említsük. A 120 
vidéki résztvevő száma a csabaiakkal megkétszerező
dött egész napon át, míg az esti evangélizáción részt
vevők száma 600-ról másfélezerig emelkedett, úgyhogy 
az utolsó napon már kiszorultunk a kistemplomból és 
a békéscsabai nagytemplomban fejeztük be a konferen
ciát. Több mint 300-an vettek úrvacsorát.

Mi történt ezen a konferencián? Az, ami mindig 
történik, amikor az ember Krisztus elé kerül. Kifosz
tanunk minden magunk bölcseségéből, igazságából, 
szentségéből és váltságából és nyilvánvalóvá lett, hogy 
nincsen minékünk most sem semmi másunk, mint gyen
geségünk, nyomorúságunk és bűnünk mimagunkban és 
egyetlen mentségünk az, hogy Jézus Krisztus lett mi
nékünk Isten megfoghatatlan kegyelmes tetszéséből böl- 
cseségül, igazságul, szentségül és váltságul. Az előadá
sokon kívül mind a reggeli áhítatokon, mind az esti 
evangélizáción hatalmasan szólt hozzánk Isten meg
ítélő, leleplező szava, hogy azután még hatalmasabb 
legyen a bűnből szabadító evangélium. Az utóösszejöve
teleken szinte alig akart véget érni a bűnvallások és 
a személyes feloldozás-kérések hosszú sora. A napköz
ben adódó magángyónási alkalmak se maradtak kihasz
nálatlanul. Üjra megmosattunk a Bárány vérében, el- 
epedt lelkünk felfrissült az élő víznek a soha el nem 
apadó forrásánál. Sokunk számára kétségtelen valóság
gá lett, hogy ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem 
sokkal inkább bővölködik.

FINN TESTVÉREINK BIZONYSÁGTÉTELE.
A békéscsabai konferencián Isten külön ajándéka 

volt számunkra, hogy három finn testvérünk is közöt
tünk lehetett, akik a nemzetközi diákkonferenciára jöt
tek Magyarországra. Ylönen Reino lelkész 10 év előtt 
már közel egy esztendőt töltött hazánkban, megtanulta 
nyelvünket és nagyon szívébe zárta a magyar népet. 
Mosolygós, barátságos egyéniségét már akkor nagyon 
sokan megszerették, most még többen zárták őt is szí
vükbe. Talvitie Simo János fiatal theologiai^ hallgató 
a helsinki ifjúsági munkának és utcamissziónak fárad
hatatlan munkása. Minden szava csupa tűz és felelősség
ébresztés. Nem érdekli semmi más, mint „Van-e életed 
Krisztusban“ és hogy „Igazi életed van henne?“ „Mit

teszel azért, hogy mások is megismerjék Öt Ürnak és 
Krisztusnak?“ A harníadik Bergman Gösta volt. ö is 
egyetemi hallgató, a tavak biológiájával foglalkozik. 
De legelsősorban őt is a lélek üdvösségének döntő kér
dése érdekli. Csendes szavaiból mindig igazi békesség, 
szentség és erő áradt. A reggeli és esti igehirdetések 
mellett szóltak naponként a gyülekezethez s ajkukon 
most újra egészen közel jött hozzánk a finn keresztyén- 
sécr élő bizonyságtétele. Isten áldja meg őket és né
püket!

A MEGMOZDULT TANYA VILÁG NYÍREGYHÁZÁN.
A nyíregyházi konferencián (20—22-én) 15 vidéki 

gyülekezet 60 kiküldötte mellett a tanyavilág népének 
állandó részvétele volt Isten különös ajándéka. Két év 
előtt is 'rendeztünk Nyíregyházán hasonló közösségi 
konferenciát 50—60 résztvevővel. Most a legelső alka
lommal már több mint 300-an voltunk, úgyhogy a kon
ferencia minden alkalmát a templomban kellett tarta
nunk. Élő gyümölcseit láttuk az őszi, az egész gyüle
kezetei átfogó, nyíregyházi nagy evangélizációnak. 
Mintesry 18 tanyabokor volt képviselve a konferencia 
állandó résztvevői között. Nem csak be-benéző vendé
gek. Hanem a templomból elmozdulni sem akaró igére 
szomjas gyülekezet. Szinte reggel 7-től este 10-ig együtt 
voltunk és még ekkor sem sietett szétoszlani a gyüle
kezet. Ürvacsorát 490-en vettünk a záróvasárnap regge
lén és estéjén. Az esti evangélizáció népe itt is másfél
ezerig növekedett.

A konferencia üzenete különösképpen a keresztyén 
szolgálatról szólt. Hangzott Jézus szava, hogy „Sok az 
aratnivaló 1. otthon, 2. a szomszédban, 3. a gyülekezet
ben, 4. a gyülekezeten kívül“, és hogy „Kérjétek az 
aratás Urát. küldjön munkásokat az ő aratásába!“ Sok 
hűtlenség, mulasztás, gyávaság és tétlenség lett bűnné 
a lelkiismeretünkön és Isten kiváltképen való kegyelme 
volt, hogy a szabadulást is egészen nyilvánvalóvá tette. 
Jézus Krisztus bűntörlő vérének a kegyelme olyan 
mélyre hajolt, hogy a legnyomorultabb bűnöst is, a leg
gyatrább. a legerőtlenebb keresztyént is elérte. Estén
ként a lábmosás története alapján (J4nos ev. 13:1—17) 
szólt hozzánk Isten szava a tanítványok lábai fölé 
hajló, szolgáló Űrről. Kimondhatatlan kegyelemnek is
mertük fel, hogy Mesterünk példaadása és szent meg
bízatása alapján mi is megmoshatjuk egymás lábait. 
Egymásután törtek fel a bűnvallások, hullottak a 
könnyek és hangzott a Golgota középső keresztjén fo
gant drága üzenet: Jézus Krisztus drága vérében és 
szent neVében meg van bocsátva minden bűnöd. A hit
tel hirdetett evangélium most is hatalmasnak bizonyult. 
Sokan találták meg Krisztusukat és nyertek a bűnbocsá
natban életet és üdvösséget. Isten különös ajándéka
ként vettük, hogy a nyíregyházi lelkészi karban is 
olyan életújulások történtek, ami az ébredő gyüleke
zetben a legnagyobb ígéret arra, hogy Istennek még 
csodálatos tervei vannak a magyar lelki ébredés elmé
lyítésével és kiterjesztésével. Áldott legyen érte az ő 
szent neve. ^ i / L .  •

F O T O N
Leánykonferencia

szeptember 14—18.

Asszonykonferencia
szeptember 28—30.
E két konferenciát elsősorban azok számára ren
dezzük, akik a nyár folyamán nem juthattak el 
valamilyen ok miatt hasonló konferenciákra.
Jelentkezés minél előbb

EVANGÉLIKUS BELMISSZIÓI OTTHON, FÓT címre. 
Részvételi feltételek mint más konferenciákon.
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KÖZBENJÁRÓ IMÁDSÁG

Érdemes volt-e imádkozni?
(I. Mózes 18: 16—33.)

Ez a történet tulajdonképpen egy izgalmas 
történet. H a ma írná le valaki, milyen izgalmas 
riportot, vagy lélektani regényt kanyarítana 
belőle! Isten igéje azonban nem hajszol szenzá
ciókat. Egyszerűen m ondja el a dolgokat. Szá
m ára a tény a fontos és nem a stílus. Egyszerű 
m ondataiban is benne dobog azonban az izga
lom. Mikor Á brahám  odaáll Isten elé, mindig 
valami szent remegés hangzik kezdő m ondatá
ban. Szorongó érzéssel gondol arra , hogy sza- 
bad-o neki beleszólni Isten akaratába. Mikor 
azt látja, hogy Isten nem veszi felségsértő to
lakodásnak, ha szól, hanem hajlandó beleszó
lást engedni világkormányzó terveibe, izgalom
mal számolja az igazakat: H átha  nem lesz 50 
és akkor elpusztul a város, m ert én ostobán 
50-et kértem és nem 45-öt. M ilyen izgalommal 
hordozhatta Ábrahám  a felelősséget a m érték
ért, ami ha megvan, Sodorna m egm arad, ha 
nincs meg, elpusztul!

A történet így fejeződik be: „És elméne 
az Űr, m inekutána elvégezte Abrahámm al való 
beszélgetését; Abrahám pedig megtére az ő he
l y é r e M intha feloldódnék e szavakban a nagy 
feszültség. Az Ür elmegy a m aga ú tjá ra  és Áb
rahám  is, m int aki megtette minden kötelezett
ségét, amelyre indította a Lélek, elmegy a m a
ga helyére. Isten végzi az ítélet előtti vizsgá
lat m unkáját, Ábrahám  pedig talán a családi 
körébe, vagy a nyájához megy. Az izgalom 
azonban mégsem fejeződik itt  be. Á brahám  nem 
tud szabadulni továbbra sem attól, ami történt. 
Ezt m utatja  a 19. fejezet. A 27—28. versben ezt 
olvassuk: „Abrahám pedig reggel arra a helyre  
induló, ahol az Űr színe előtt állott vala És te
kintő Sodorna és Gomora felé és az egész kör
nyék földje felé; és látá és imé felszálló a föld
nek füstje, m int a kemence fü stje .“ Tehát a  18. 
és 19. fejezet között történik valam i Ábrahám 
mal. Egy éjtszaka telt el a két fejezet között.. 
Nem tudjuk, hogy miképpen aludt el Ábrahám  
azon az éjtszakán, de hogy a gondolatai ott já r 
tak  Sodomában, azt m u ta tja  az, hogy reggel 
korán kimegy a rra  a helyre, ahol beszélt Isten
nel és ku ta tja  a látóhatárt, mi történt az éjjel 
a várossal. Vájjon kettétörte-e pálcáját Isten a 
bűnös város fölött, vagy megkegyelmezett? Ha 
Isten haragjának  p írja  nem jelenik meg Sodo
rna fölött, akkor érdemes volt megharcolni a 
tegnapi harcot, de ha a távolban megjelenik 
Isten harag jának  a p írja , akkor az azt jelenti, 
hogy minden hiábavaló volt, nem talá ltak  ott 
tíz igaz embert az angyalok. Ahogyan Sodorna 
felé néz, egyszercsak váratlanul megjelenik egy 
füstoszlop Sodorna fölött. Egyre sűrűbbé vá
lik. Lomhán terjeszkedik el a látóhatáron. „Fel
szálló a földnek füstje , 7nint a kem ence fü s t je
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Ábrahám  eltakarja  a tekintetét, Összeroskadva 
elindul hazafelé és közben, míg megtér az ő he
lyére roskadozó térddel, lelkében felmerül a 
gondolat: érdemes volt mindezt végigcsinálni?

Isten imádkozó népének lelkében bizony 
sokszor felm erül ez a kérdés: érdemes-e im ád
kozni? A hit és a tapasztalat sokszor összeütkö
zik egymással az imádkozó emberben. A hit 
azt mondja, hogy érdemes imádkozni, a tapasz
ta la t azt mondja, hogy nincs az im ádságnak 
semmi következménye, kár tehát az energiá
ért, am it az ember belefektet az imádságba, a 
harcért, amellyel szembeszáll Isten akaratával. 
Az egyetlen józan m agatartás csak az lehet 
mondja a kísértésben lévő ember —< hogy az 
ember nem száll szembe Isten akaratával, h a 
nem elfogadja azt úgy, am int Isten elvégezte. 
H a el akarja  pusztítani Sodomát, úgyis hiába 
alkuszom vele. Csak az történik, am it Isten 
akar. Nincs értelme a közbenjáró imádságnak.

Nézzük ennek a történetnek áz üzenetét 
most ebből a  szempontból.

Azt a kérdést, hogy érdemes-e imádkozni, 
nem érdemes feltenni. Csak akkor volna érde
mes feltenni, ha az embernek megvolna a lehe
tősége arra , hogy előre mérlegelje, eredmény
nyel fog-e já rn i akciója, vagy sem. M ár pedig 
ez a jövő titka. Isten a jövendőt elrejtette elő
lünk és mi nemcsak azt nem tudjuk, hogy hol
nap mi lesz, de azt sem, hogy mi lesz a követ
kező pillanatban. Téved tehát az az ember, aki 
azt gondolja, hogy ki lehet szám ítani azt, m it 
érdemes csinálni. Aki pedig csak azt hajlandó 
megtenni, am it előre kiszám íthatóan érdemes 
megtenni, az sohasem fog semmit sem csinálni. 
H a a szántó-vető ősszel, vagy tavasszal a m aga 
m unkáját csak annyiban volna hajlandó elvé
gezni, amennyiben biztosra lehet venni a  jó 
időjárást az egész év folyamán, akkor szántat- 
lanul és vetetlenül m aradna minden föld, m ert 
mindenki azt mondaná, hogy ilyen bizonyta
lanra  nem érdemes vetni. H a a családi életre 
csak akkor szánná m agát rá  valaki, ha ki tudná 
előre biztosan szám ítani, hogy házassága bol
dog házasság lesz-e, akkor soha egyetlen há
zasságkötés sem történnék, hiszen ez kiszám ít
hatatlan . Ezért mondom, hogy nem érdemes 
feltennünk ezt a kérdést: érdemes-e imádkozni? 
E rre  sem én nem tudok felelni, m ert ember va
gyok, sem te, sem senki e világon.

Nemcsak előre nézve, de hátrafelé nézve 
sem tudunk felelni erre a kérdésre. Sem erre 
a kérdésre: Érdemes lesz-e imádkozni?, sem er
re: Érdemes volt-e imádkozni?

Mikor Ábrahám  kora reggel megáll azon a 
helyen, ahol előző napon az Ü rral beszélt és szo
m orúan állap ítja  meg magában, hogy hiába
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imádkozott tegnap, nem lá tja  jól a dolgot. Mert 
ő csak azt látja, hogy ég Sodorna,«de azt, hogy 
mégis vannak emberek, akiket imádsága meg
mentett, akiket az angyalok kiragadtak a vá
rosból, azt nem látja. Azt hiszi, nem volt érde
mes imádkozni, pedig érdemes volt imádkozni, 
hiszen ezáltal menekült meg Lót családja.

Azt a kérdést, hogy érdemes-e imádkozni, 
nemcsak nem érdemes feltenni, de nem is sza
bad feltenni. Vannak dolgok, amelyek függet
lenek attól, hogy érdemes-e megtenni, vagy 
nem; kedves-e az nekem, vagy kellemetlen. 
Ezek azok, amelyek a kötelesség körébe tartoz
nak. A kötelességnél nem lehet mérlegelni, 
hogy kifizetődik-e, vagy sem. A kötelesség. . .  
kötelesség. Végezni kell, akár érdemes, akár 
nem. Az eredmény lemérése sem az én dolgom. 
Hová ju tna  ez a világ, ha az ember a  köteles
ségek közül csak azokat végezné, ameyeket ér
demesnek ta r t  a rra , hogy végezze.

Ebbe a csoportba tartozik az imádság is. 
Az imádság nemcsak felkínált lehetőség, amely- 
lyel az egyik ember él, a másik nem, hanem 
kötelesség is. Igaz, az imádság d rága  kitünte
tés, szent előjog is. Nagy dolog, hogy Isten meg
engedi, hogy eléje állhassunk; hogy világkor
mányzó, üdvözítő nagy terveibe beleszólhas
sunk. Igaz, hogy mindenki m agát szegényíti 
meg, ha nem él vele, de ugyanakkor nyilván
való az is, hogy az imádság kötelesség is. V an
nak olyan imádságok is, amelyekre esetleg 
mondhatom azt, hogy az én dolgom, imádko
zom-e, vagy sem, de m ikor nem rólam van szó, 
hanem másról, olyanokról, akikért való felelős
séget helyezett reám  Isten, akkor nincs jogom 
azt mondani az im ádságra biztató Sztent Lélek
nek: „A vagy  őriző je vagyok-e én az én atyám- 
fiá n a k f“ (I. Móz. 4: 9.) Á brahám  is nagyon jól 
látta, hogy nem teheti tú l m agát Sodorna kér
désén azzal, hogy nem tartozik reá. Abban a 
gonosz városban mégis csak volt egy család, 
amelyhez őt vérségi kötelékek fűzték, neki te
hát kötelessége volt, hogy a Lélek indításának 
engedelmeskedve a közbenjáró imádság szolgá
latá t végezze. Imádságos életünk meglanyhu- 
lása ellen kim ondhatatlan nagy erőt tudna 
nyújtan i az, ha nemcsak azt látnánk, hogy az 
imádság a hívő szív önkéntes megnyilatkozása, 
hanem azt is, hogy kötelesség, isteni parancs, 
melyet végezni kell.

Azt a kérdést, hogy érdemes-e imádkozni, 
nemcsak nem érdemes és nem szabad, hanem 
tulajdonképpen nem is lehet feltenni. Vannak 
olyan dolgok e világon, amelyeken az ember 
nem tud ja  m agát túltenni nemcsak azért, mert 
a kötelesség körébe tartoznak, hanem  azért is, 
mert a szívünk kényszerít a  Velük való foglal
kozásra.

Mennyi dolog van ezen a világon, mely nem 
íizetődik ki és mégis nem lehet, hogy ne tegye 
az ember, m ert a szíve kényszeríti reá! H a az 
édesanyák a gyermekeikről való gondoskodá
sukat attól tennék függővé, hogy érdemes-e, 
vagy sem, akkor a gyermekek milliói m arad
nának gondozatlanul, m ert minden szülőnek

van keserves tapasztalata arról, hogy nem „ér
demes“ a gyermekekről gondoskodni. És még
sem tud ja  túltenni m agát ezen a szülő, mert 
érzi, hogy bent a szíve mélyén van valam i el- 
kötelezés, amely több, m int parancs, több, mint 
illendőség, amelynek nem lehet nem engedni.

Ábrahám ot is csak a vérségi kapcsolat fűzi 
Sodomához Lóton keresztül. Igaz, hogy Lót 
önző módon viselkedett vele szemben s ez lehűt
hette volna Ábrahám  rokoni érzelmeit, de még
is, mikor Lóték veszedelemben forognak, Ábra
hám elfelejt m indent, m ert nem teheti, hogy 
szó nélkül engedje elpusztulni azokat, akik 
mégis csak hozzátartoznak.

Ez a történet világos példa arra, hogy Is
ten rendszerint nem m utatja  meg azonnal im ád
ságaink eredményét, rendszerint más az ered
mény is, m int am it imádságainkban kértünk, 
de azért mégis érdemes imádkozni. Milyen kár 
lett volna, ha Ábrahám  eleve -arra  az állás
pontra helyezkedik, hogy nem érdemes im ád
kozni, menjen minden a maga útján , úgy sem 
lehet m ár a veszedelmet feltartóztatni! így  
mégis négy ember megszabadul a sodomai íté
letből. Egy ugyan elpusztul ezek közül is a sa
já t bűne következtében, de három  mégis csak 
életben marad. Milyen kár lett volna ezt a köz
benjáró imádságot el nem mondani! Igaz, hogy 
Sodorna megmentése nem sikerült, sokezer em
ber, rengeteg érték elpusztult, de igaz az is, 
hogy mégis — tűzből kikapott üszögként — 
három  ember életben m aradt, és ez Ábrahám  
im ádságának az eredménye.

Isten imádságot meghallgató és teljesítő 
Isten. V árja  tőlünk az imádságot. Maga biz
tat a rra , hogy hitünk dacoljon a tapaszta
latta l és ne restü ljünk meg az imádságban, 
m ert az imádságon nagy dolgok fordulnak meg.

„Igen hasznosr az igaznak buzgóságos kö
nyörgése“ (Jakab 5: 16.)

Azért: Imádkozok, im ára fel! 2^.
Érdemes imádkozni!

Imádságban meg ne restüljünk!
Könyörögjünk a legközelebbi konferenciákért!

Augusztus 24—29. Leánykonferencia Répcelakon. 
Augusztus 24—30. Evangélizáló diáktábor Tahiban. 
Augusztus 25—29. Asszonyok konferenciája Klotildlige- 

ten. ,
Augusztus 28—30. Gyülekezeti közösségek konferenciája 

Celldömölkön.
Szeptember 1—5. Fiúkonferencia Répcelakon. 
Szeptember 2—5. Gyülekezeti közösségek konferenciája 

Nagy tárcsán.
Szeptember 2—7. Leánykonferencia Gyenesdiáson. 
Szeptember 7—9. Férfikonferencia Répcelakon. 
Szeptember 10—12. Az iszákos-mentőmisszió konferen

ciája Foton.
Szeptember 14—18. Leánykonferencia Fóton.
Szeptember 22—24. Evangélizációkat előkészítő konferen

cia Fóton.
Szeptember 28—30. Asszonykonferencia Fóton.
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C ev elex ö  b ib lia isk o la
o rsx á g o s k o n feren ciá ja  Fóton

Soha nem éreztem még ennyire, milyen szegény az 
emberi szív és milyen nyomorult az emberi szókincs, 
mint most, amikor az Isten ajándékairól kellene beszá
molnom. Valóban kibeszélhetetlenek az Isten ajándékai.

Maga ez a szó „bibliaiskola“, annyi drága ajándékot 
rejteget magában. Akik benne vannak ebben a munká
ban, azok tudják, mennyi csodálatos áldás rejtőzik e 
szó mögött, mennyi öröm, mennyi felfrissülés, mennyi 
erősödés! Ez a fóti konferencia a bibliaiskolások egy 
kis töredékének volt a meleg, szeretetteljes testvéri la 
lálkozóju. 0 de nemcsak ez volt. Csak ezzel kezdődött. 
Már az első naptól kezdve, az egymást soha nem lá
tott 45—50 körüli kis csapatot valami csodálatos, meleg 
testvéri szeretet kapcsolta össze. Ereznünk kellett, bár
honnan jöttünk, kicsiny faluból, vagy a nagyváros za
jából, magányos bibliatanulmányozásból, vagy közös
ségből, egy a tanítómesterünk, az Úr és a közös tanító- 
mester felénk áradó szeretete, valamint a mi szívünk
nek a világosságban járás és az Űr megismerésében 
való minél teljesebb elmélyedés utáni vágya, valami 
csodálatos egységbe forrasztotta a szíveket. Es az Úr
nak minden áldás-ígérete beteljesedett rajtunk. Olyan 
mélyen megtapasztaltuk, szívünkben nagy hálaadással 
és örömmel, hogy óda valóban küld áldást az Űr, ahol 
egyakarattal és egylélekkel vannak együtt az Őt kere
sők. Minden szívet felettébb megáldott, mint kért, vagy 
elgondolta, erről beszélt minden örömtől csillogó szem, 
bizonyságot-tevö száj és hálátadó szív.

A legkülönbözőbb várakozással néztünk ez elé a 
konferencia elé. Voltak, akik értelmi kérdésekben sze
rettek volna világosságot kapni, mások a módszer kér
dését szerették volna tisztázni, vagy vágytak egysze
rűen a testvéri találkozóra. De sokakban volt meg a 
vágy a hitbeli erősödés, a szívük megtisztítása és az 
Úrral való kapcsolatuk elmélyítése után.

ÉN VAGYOK A TE URAD ISTENED..

A bibliakörökben a tízparancsolat hangzott reggel- 
ről-reggelre. Mennyire ismert és mégis mennyi új meg
látást adott. Milyen friss és mindig új tud lenni Isten 
Igéje, ha a szív hajlandó alázattal lehajolni. Hogyan 
meg tudta törni a saját igazságában járó, magát nagy
ra tartó, büszke emberi szívet az a felismerés, meny
nyire nincs benne semmi jó, mnnyire nem tud a leg
kisebben sem eleget tenni Isten parancsának. És mi
lyen csodálatos nagy szeretet kell ahhoz, hogy Isten ezt 
a nyomorult emberi szivet a magáénak válassza, min
den rútsága ellenére szereti és hajlandó tisztára mosni. 
Mélyen megalázó, de egyben a mennyek országáig fel
magasztaló nagy szeretet és kegyelem! Olyan jó volt 
összetörni alatta.

EREDJ KI A TE FÖLDEDBŐL...
Istenünknek ez a kibeszélhetetlenül nagy szeretete 

csendült ki naponta Abrahám történetéből is. Olyan jó 
volt látni, hogy ebben az Istentől kiválasztott és elin
dított életben, — amelyik annyiszor botorkált mellék
utakon, valahányszor az Űr helyett a körülményekre 
nézett, amelyik annyiszor távolodott el az oltártól és 
tette meg a visszafelé vivő nehéz utat és annyiszor volt 
türelmetlen az Isten órájával szemben, emberileg segí
teni akarván az isteni ígéret beteljesítésében, — meny
nyire Isten hűségén fordult meg minden! Hogyan őriz
te meg a csiiggedések, bizonytalanságok, bizalmatlan
ságok sötét óráiban, a történelmi események sodrában 
egyaránt és milyen hűséggel teljesítette be rajta min
den ígéretét. Olyan jó tudni, hogy az én Isten felé in
dult, so/Ptaí bukdácsoló, mellékutakra tévedő, sokszor 
hitetlenkedő életemben is, Isten hűségén fordul meg 
minden! És erről a hűségről az van megírva: ha hitet
lenkedünk is, ő hű marad, ö magát meg nem tagad
hatja (II. Tim. 2:13). És ez a hűséges szeretet soha nem 
kérdezte, hogy érdemes-e téged vagy engem elhívnia, 
érted vagy értem odaáldoznia a fiátf Megmagyarázha
tatlan, hűséges szeretet, amely előtt csak csodálattal bo
rulhat le az emberi szív.

ÍME ÚJJÁ LETT MINDEN..
A reggeli áhítatok, délelőtti és délutáni előadások 

nagy kérdéseiben mindenütt az világosodott ki előtünk, 
hogy az emberi élet minden területén egyetlen meg
oldás van: az Istennek a Jézus Krisztusban megjelent 
szeretete. Kibontakozást, megoldást, békességet csak Jé
zus keresztje ad.

Az Isten szempontjából igen jónak teremtett világ 
értelmetlen és céltalan a hitetlen ember szemei előtt, 
de ha egy lélek megtalálja élete célját Krisztusban, 
akkor számára célirányos és „igen jó“ lesz minden. 
Mert az Istentől elszakadt, bűnben, az elveszettség ál
lapotában lévő ember újra istenképűvé válik, ha a ha
lált hordozó bűneire bocsánatot kap, a bűnbocsánat 
Igéin keresztül megelevenedést, új életet nyer, hiszen 
Jézus mindent elvégezett és adja vérének erejével, hit 
által a szabadulást.

Ennek a csodálatos, örömteli igazságát tapasztalta 
meg csaknem minden szív a negyedik este, amikor 
Isten Szentlelke csodálatos munkájának voltunk tanúi. 
Ügy érzem, ennek az estének a konferencia napi pro- 
grammja mellett, külön áldott előkészítője volt a vasár
napi igehirdetés a bűnös nő Jézus iránti nagy szerete- 
téröl. Ügy belecsendült a szívekbe.-a kérdés: szereted-e 
úgy Jézust, mint ez az asszony, aki nem szűnik meg 
a Jézus lábait csókolgatni és könnyeivel öntözni? És 
miért szereti így? Mert megkapta tőle a legnagyobb 
ajándékot, bűnei bocsánatát! Szeretnéd szeretni Jézust, 
akit oly kevesen Szerettek, míg itt járt közöttünk és 
oly kevesen szeretnek ma is igazán?, nem lehet máskép, 
csak a bűnbocsánat áldásán keresztül. Csak az tud iga
zán szeretni, aki megkapta Jézustól bűnei bocsánatát, 
mert igazi szeretet csak a kereszt tövében fakadhat! 
Ó, hogyne vágyódott volna most még jobban a szivünk 
a bűnbocsánatra, hogy szerethessen.

Hétfőn d. u. az útját is megláttuk a „Hogyan kap
hatok bűnbocsánatot“ kis füzet útmutatása nyomán. 
Úgy elő voltak készítve a sztoek, úgy szorongott ben
nük a bűntől való szabadulás és a bűnbocsánat utáni 
nagy vágyakozás. Amikor este elhangzott a Jézus min
dent elvégző munkájáról szóló bizonyságtétel és utána 
felcsendült az a csodálatos, a bűntől való szabadulás 
útjára késztető dán ének: „Óh hogyha tudnád, bűnnek 
örök foglya, Mily átkos szolgaság bilincse köt, őhozzá 
mennél, mit sem tanakodva, Hozzá, ki megnyithatja 
börtönöd. . .  Óh egyszer kellene csak elmélyednek a bűn
bánatban, amíg tart a ma, S megkönnyebülnél, vissza
térne kedved, A szívedbe békesség hullana . . .“ Ha még 
ma, még e pillanatban kezdenéd! ó, annyira szíven ta
lált minden szava ennek az éneknek. És a szívek egy
másután megragadták a pillanatot és lemondva a szé
gyen takar gat ásár ól, nyílt bűnvallásban kérték a felol- 
doztíst, bűneik bocsánatát. És Jézus valóban kitárta hű 
szívét és teletölt ötté a szíveket szeretettel, örömmel, bé
kességgel. Ha eddig szeretet volt közöttünk, most való
sággal szétáradt túláradó Őrömmel bennünk és körülöt
tünk.

Másnap a szabadulás örömével teli szívekre olyan 
áldásul hullott a szabadításról és a szövetségről szóló 
előadások bizonyságtétele: Jézus vérének szabadító ere
je, megtörte életemen a bűn hatalmát és a Jézus Krisz
tus vérében kapott új szövetség arról beszél: elvégez
tem helyetted, amit te sohasem tudtál volna: a bűneid
től való szabadítást és az Istennel, az Atyával való 
benső közösséged helyreállítását.

EGYÜTT ISTEN ELŐTT.
Az utolsó estét igen áldottá tette finn testvérein% 

bizonyságtétele. Mint valami krisztálytiszta hegyipatak 
üdítő vize, úgy hatott reánk friss, tiszta, Jézus iránti 
szeretettől sugárzó igehirdetésük. — Előbb svéd és 
osztrák, majd finn testvéreinkkel való együttörvendezé- 
sünk, halvány előize volt annak a boldog nagy egység
nek, amikor majd ott fenn, a minden nyelvből, ágazat
ból kiválasztott Isten-népe együttzengi a Bárány dícsé
retét. A záróseurat befejeztével nem akart végeszakad-
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ni az Urat dicsőítő éneklésnek. Ügy tele voltak a szívek 
hálával, örömmel, a szabadításért, a kibeszélhetetlen 
ajándékokért, hogy végül is búcsúzásul, úgy éjféltáj
ban, össze kellett forrni egy nagy, hálaadó imaközösség
ben. — így született meg a bibliaiskolás-munka kis 
hátvéd imaközössége, amelyik azóta is minden hétfőn 
este találkozik az Űr előtt az egymásért és a biblia
iskola munkájáért való könyörgésben!

Kedves bibliaiskolás testvérem, aki nem tudtál el
jönni a személyes találkozóra, szeretettel hívunk és ké

rünk téged is, jöjj, kapcsolódj bele ebbe a láthatatlan 
imaláncba, hogy az áldás megsokszorozódjék rajtad és 
mindnyájunkon! Hiszen megtanultad és csodálattal 
szemlélhetted Ábrahám történetében azt is, mennyire 
számít Isten előtt az övéi közbenjáró könyörgése, haj
landó reá a kezét 'megmozdítani emberek megmentéséért 
és az ítélet kiáradását megállítani. Ne maradjon hát ki 
e drága, szent, sok örömet és áldást rejtő szolgálatból! 
Minden hétfőn este találkozunk láthatatlanul az Űr lá
bai előtt!

A gyülekezeti evangélizációkatf előkészíti» konlerencia
Az őszi munka megkezdése előtt, amint már bejelen

tettük, ez évben is háromnapos konferenciát rendezünk 
a gyülekezeti evangélizációk előkészítésére. A konfe
rencia színhelye a fóti Belmissziói Otthon, időpontja 
szeptember 22—24. (A múlt számunkhoz bejelentett idő
ponthoz képest egy nappal később kezdődik.)

Erre a konferenciára szeretettel hívjuk azokat, 
akiknek az evangélizáció szolgálata szívügyük: evan- 
gélizációt kérő lelkészeket és az evangélizáció munká
sait, valamint az evangéíizációs szolgálat barátait. A 
konferencia részvételi díja 15.— Ft és a fejadag (liszt, 
zsír, cukor) természetben. Természetbeniek nélkül 30.— 
Ft. A konferencia programmja reggeli áhítatok és esti 
evangélizációk, valamint a bibliaköri munka mellett 
evangéíizációs szolgálatunk egyik legfontosabb kérdé
sével a bűnbocsánat evangéliumának, a feloldozásnak 
a hirdetésével foglalkozunk alapos teológiai, történeti

és gyakorlati megvilágításban. Az előadássorozat a kö
vetkező tárgyakra tagozódik: A feloldozás hirdetése 
1 az újtestamentumban, 2. a reformációban, 3. az ébre- 
dési mozgalmakban, 4. az evangélizációban, 5. a pász
tori szolgálatban, 6. a gyülekezeti igehirdetésben.

Megbeszélés során a következő tárgyakkal foglal
kozunk: Az evangélikus evangélizáció 1. múlt évi mun
kája, 2. jelen kérdései, 3. jövő feladatai.

Gyülekezeteink ébresztése olyan szent és kiváltsá
gos feladat, amiért igen csekély dolog azt az áldozatot 
meghoznunk, hogy a munkaév kezdetén háromnapos 
találkozóra, a döntő kérdések tisztázása, Isten előtti 
elcsendesedés és a szolgálat leikével való megitattatás 
végett összegyülekezzünk. Éppen azért szeretettel kér
jük és várjuk az ébredés barátait.

Jelentkezés a fóti lelkészi hivatal címén szeptem
ber 16-ig.

A N AGYT ARCS AI KÖZÖSSÉGI 
KONFERENCIA

szeptember 2-án este 9 órakor kez
dődik és szeptember 5-én estig tart. 
Különösen a budapesti és Budapest 
környéki testvéreket várjuk tömege
sen, de kiküldöttekre az ország min
den részéből számítunk.

Nagytarcsa megközelíthető a gö
döllői HÉV-vel, amely Budapestről 
a Keleti pályaudvar mellől átlag 
óránként közlekedik. Leszállás Kis- 
tarcsán. A 4 km-es gyalogúkra való 
tekintettel a csomagok beszállításáról 
gondoskodunk. A csütörtök esti Bu
dapestről 19 órakor induló, valamint 
a péntek reggel fél 7-kor induló vo
natokhoz küldünk csomagszállító ko
csikat. Csütörtök délután inspekció 
lesz az állomáson az előbb érkezők 
csomagjainak őrzésére. MÁV vona
lon Rákoscsaba a legközelebbi állo
más, ide azonban csak előzetes írás
beli értesítés esetén küldünk csomag- 
szállító kocsit.

Ellátási díj 3 napra 15.— Ft. és ter

mészetben 1 kg kenyérliszt, fél kg 
tisztaliszt, 10 dk zsír és 10 dk cukor. 
Természetbeniek nélkül az ellátás 
30.— Ft-ba. kerül.

Az elhelyezés külön szálláson tör
ténik, azért ágyneműt és tisztálko
dási szereket mindenki hozzon ma
gával.

IR ÁTTÉRJ ÉSZTÉ S
Smith H. W.: A boldog élet titka.

Fordította és kiadta Szerb Anna. 170 
lap. Ára: 18.— Ft. Az amerikai író a 
keresztyén élet leggyakorlatibb kér
déseivel foglalkozik ebben a könyv
ben. A hit harca, A kétkedés vesze
delme, Kísértések, Hitéletünk veresé
gei, Lelki növekedés — mind olyan 
fejezetcímek, amik alatt mindnyá
junkat érdeklő fejtegetéseket olvasha
tunk.

Dr. R. Van Deemter: Akarsz-e meg
gyógyulni? Fordította Hatvani La

jos. — A Kecskeméti Református 
Könyvtár 9. száma. 24 lap. Ára 3.— 
Ft. A megszentelődés református ta
nításának igen megragadó és gyakor
lati kifejtése.

Útmutató a gyülekezeti misszió 
munkájához, összeállítota dr. Mak- 
kai Sándor. Kiadta a Református 
Egyetemes Konvent. 1948. nyara. 108 
lap. Világosan mutatja ez a füzet a 
megelevenedő református gyülekezet
ébresztés határozott irányát. A gyü
lekezet ébredéséért való tusakodás
hoz a teológiai tisztánlátásra való ko
moly törekvés párosul. Mindenek
előtt a gyülekezetnek élő 4ag°kból 
való építése a cél. Külön foglalkoz
nak a gyermekmisszió, ifjúsági misz- 
szió, férfiak és nők missziója, zsidó
misszió és pogánymisszió kérdéseivel, 
illetve nyújtanak anyagot az ezirá- 
nyú, gyülekezetben végzendő mun
kára.
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A Z  E V A N G É L I K U S  E V A N G É U I Z Á C I Ö  L A R J A

Felbőszült tömeg és mindenre képes fari
zeus vezetők vonszolnak Jézushoz egy házas
ságtörő asszonyt. A törvény szerint csak egy 
lehet a büntetése: megkövezés. De Jézus mellett 
jó helyen van az asszony. Itt minden megválto
zik. Kárhoztatni szétszóródva elmenekülnek Jé
zus közeléből, az asszony pedig kőzápor he
lyett bűnbocsánatot "kap (J í̂n. 8:1—11). Ami
kor aztán megkérdi az Ür: hol vannak a te vá- 
dolóid, senki sem kárhoztat téged? milyen bol
dogan, felszabadultan hangzik a válasz: s e n k i ,  
U r a m !

Vájjon a te bűnös életednek van-e ilyen 
története, testvérem? Lehet, hogy a történet ele
jén örömmel ismersz magadra. Igen, éppen ez 
történt veled is. Talán éppen az áldott nyári kon
ferenciák egyikén nyitotta meg az Ür a szemedet 
és te megláttad, hogy halálraítélt, elveszett 
vagy. Jézus azonban kivont a pusztulás vermé
ből és te szennyes, fertőztetett ruhában, bűntől 
terhelt szívvel kértél kegyelmet a feloldozás 
vágy gyónás szoros kapujában, ő  könyörült raj
tad. Hagzott bűntörlő vérének hirdetése és te 
éppen úgy ámultál, mint ez az asszony. Érthe
tetlenül, megmagyarázhatatlanul történt meg a 
te szívedben is a csoda; eltűnt minden kínzó kár
hoztatod. Bűneid kemény bilincsei összetörve, 
szennyes szíved fehérre fürdetve, az ördög lá
bad alatt megtiporva és te kegyelmet nyerve 
örültél Megváltód közelében. Legyen áldott a mi 
Urunk minden szívért, amely ezen a nyáron 
megmosatott a Bárány vérében.

Ha ezek között találtától testvérem, jöjj, 
vizsgáld meg szívedet, vájjon megvan-e benne 
a szabadulásnak az-a nagy bizonyossága, amely 
a megmenekült asszony szívét tölti be. Jézus

nemcsak az asszonytól, hanem minden meg
kegyelmezett bűnöstől megkérdi: hol vannak a 
te vádolóid? Nagy szeretetével mindenre elég
séges szabadulást hirdetett neked, de meg is 
kérdi: mi a te szíved visszhangja? ő , aki a vé
ren szerzett nagy békességet kínált nekünk, 
meg is tudakolja, hogy a mi szívünk átvette-e 
és megtártotta-e az Ő békességét? Fáj Jézus
nak minden kicsinyhitű, bizonytalankodó és fé
lénk válasz, örömét csak a bizonyossággal, bé
kességgel teli válaszban leli: „Uram sehol, 
senki nem kárhoztat! Te Úr vagy Sátán, bűn, 
halál felett és mert nekem ilyen uram van, bi
zonyos lehetek abban, hogy „nincsen semmi 
kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban 
vannak“! Lehet mozdíthatatlan békességem.

Téged is megkérdez az Ür. Mit felelsz, ami
kor szíved békességéről akar hallani Szabadí
tod? Ugye,*m ilyen könnyű volt válaszolni az 
evangélizáción. Testvéri közösségben, reggeltől 
estig Jézus lábai előtt milyen határozottan lát
tad azt, hogy ha a Fiú megszabadít, valósággal 
szabadok leszünk (Ján. 8: 36). Azóta azonban 
mint hidegtestű kígyók, úgy közelítették meg 
szívedet a kételyek, félelemmel teli gondolatok, 
fásultságok és most már nem tudsz felszabadul
tan, boldogan válaszolni: Uram, senki sem kár
hoztat.

Ebben a nyomorúságban nem maradhatsz 
testvérem. Ha a bűnbocsánatnyerés áldott órá
jában a keresztre tekintve gyógyultál meg, 
ugyanúgy kell megtanulnod mindig őreá nézve, 

. őbenne bízva, az Ő békességével elmondani: 
Uram, senki sem kárhoztat! Ilyen bizonyosság
ban élve akar látni téged Megváltónk.
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Igaz, nagyok és félelmetesek eddigi életed 
bűnfellegei, amelyből sűrű zápor módjára hul
lottak életedbe megszámlálhatatlan vétkeid. 
Lásd meg azonban azt, hogy amit Ő megtisztí
tott a keresztről hulló vérével, azt soha, senki 
nem mondhatja tisztátalannak. Nem kell félned 
kegyelmével elfedezett bűnös múltad kárhoztá- 
tásától.

Talán arra godolsz félelemmel, hogy régen 
hirdettetett már bűneid bocsánata és első örömöd 
elmosódott. Gondolj arra, hogy a mennyben 
mindvégig nagy az öröm a megtérő felett és ne
ved a legbiztosabb helyre, az élet könyvébe Íra
tott be. Teljen el megfáradt szíved mindig a 
mennyből alájövő örömmel és bizonyossággal: 
Senki nem kárhoztathat.

Ha az ördög, a nagy öldöklő támad kétség- 
beejtőén, akkor is legyen békességed. Szíved aj
taján ott van a Bárány vére, az ördög leverésé
nek győzelmi jele és ezért bizonyos lehetsz ab
ban, hogy senki nem kárhoztat.

Aggodalmaskodásra olyan kész szíved a jö
vőt kutatja talán? Mi minden várhat még reád 
a sötét földi pályán? Ezt csak mennyei Atyád 
tudja, de hála az Úrnak, egyet te is tudhatsz 
teljes bizonyossággal: sem a földön, sem a leve
gőbeli hatalmasságok között sincsen senki, aki 
az Ő karjából ki tudna szakítani. Az alvó kis
gyermeknél nagyobb lehet a békességed, hogy
ha Ő a te őriződ.

Jézus megváltott gyermeke, halálod órájáig 
valljad: téged senki sem kárhoztathat! Őrizd 
meg ezt a kincset ama napig, amikor eljő kirá
lyod megítélni a világot. Felemelt királyi széke 
előtt, örök szenvedésre ítélt milliók között és az 
iszonyatos kárhozat elől Jézus maga vezet el 
bennünket az örökélet hajlékaiba. Akkor olya
nok leszünk, mint az álmodok, eltelve soha nem 
szűnő hálaadással és vígassággal.

Az eljövendő, kibeszélhetetlen vígasságnak 
előhírnöke az az öröm, hogy mi már e küzdel
mes életben vallhatjuk: Uram, senki sem kár
hoztat! Légy áldott, hogy így is lehet élni. W *a

TIÉD VAGYOK

2. Bolyongtam én, üresen, kétség árnya  
Kísérgetett s vontak halátkarok,
Midőn jöttél és fény gyű lt éjtszdkámba; 
Üdvözítőm, Tiéd vagyok!

3. Beírva már nevem  az Életkönyvbe, 
Törvényedtől már el nem  szakadok, 
Hatalmas vagy, megragadtál örökre; 
Üdvözítőm, Tiéd vagyok!

4. Tiéd vagyok a földön, m íg lakásom>,
S  a mennyben is, höl várnak angyalok,

. Kegyelmedből oda van meghívásom,
Ott is Tiéd, Tiéd vagyokj
1948. Franciából fordította:

S o l t  L á s z l ó
Megtalálható a Cantate Domino c. énnekeskönyvben

a 41. sz. alatt. (Je suis a toi,__) Szövege Edmond Sche-
.rertől (1815—89), dallama Louis Bonnettől (1805—92).

Nagyfa rcsai
közösségi konferenciánkra
120 vidéki és budapesti testvérünket 
gyűjtötte össze. Istennek Lelke. Ez a 
szám a vasárnapi zárónapig a helybe
liekkel és a környékbeliekkel néhány 
százra emelkedett. Már a bemutatko
záskor testvéri közösséggé lehettünk, 
ahol őszinte szívvel szólaltak meg 
azok is akik — amint mondták — vé
letlenül kerültek ide és a nagy több
ség, akik a keskeny úton járva és el
fáradva jöttek ide, a felüdülés nap
jaira.

Minden arról szólt, hogy Isten sze
retet és bennünket is meg akar töl
teni az ő szerelmével. Reggeli áhítat
tól kezdve estig mindinkább megmu
tatta az Ür Lelke, hogy mi inkább

csak az óember szeretető körül va
gyunk ismerősök és csak nagy hiá
nyokat, nyomorúságot látunk ma
gunkban, amikor szívünkben azt a 
szeretetet keressük, amellyel Megvál
tónk szeretett minket. Sokunk számá
ra lett örök figyelmeztetés az, ami
kor a bibliakörökben I. Kor. 13. alap
ján az Úr az új szeretetünk finom 
mérlegén mért le — és liíjjával, túl
ságosan híjjával talált bennünket.. 
Így készítette elő az Ür a szíveket a 
bűnbocsánathirdetés áldott alkalmára. 
Sokan most hitték el először a ke
reszt örömhírét és mert nagyon sok 
bűnük bocsáttatott meg, úgy mehet
tek el Tárcsáról, szívük mélyéből, for
rón szeretve Megváltónkat. Az Úr el
végezte jó munkáját azok szívében 
is, akik az első szeretetőnket elhagy
tuk vagy meghidegültiink. Megörven

deztetett azzal, hogy ő, aki vérével 
váltságot szerzett nekünit, sasszárnya
kon hordoz, megvéd és őriz az üdvös
ségre.

Nagy öröm volt mindnyájunk szá
mára az, hogy egészen kis iskolás- 
gyermekek is rendkívül nagy érdeklő
déssel vettek részt a konferencián, 
úgyhogy számukra külön bibliaköri és 
beszélgető csoportot lehetett alakíta
ni. Az Ür csodálatosan dicsőíti meg 
magát az ő kicsinyeiben.

Új parancsa (Jn. 13, 34—35) elhang
zott és mi a szeretetleuségek nyomo
rúságából, útálatosságaiból megtisz
títva úgy jöttünk el, hogy szeretnénk 
végre engedelmeskedni es tiszta szív
ből csak szeretni, mindig szeretni, 
Velő és az övéivel szeretőiben össze
forrni.
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Megjelent az Isten idvezítő kegyelme
minden embernek

Itt a nehéz kérdések egyike: hol kezdődik a „min
den embernek“ végtelennek látszó sora?

Talán nem emberi bölcseség útmutatása, ha árra 
gondolunk, hogy a ^minden embernek“ első sorában 
azok állanak, akik számára a kegyelem ideje leáldozó
ban van. Igaz, az élet és halál Ura szabados úr fölöt
tünk s elég, ha végigmegyünk a temetőben a sírhalmok 
egy-két során és láthatjuk, hogy a kegyelem ideje meg
szakadhat a fiatal, az ereje teljében levő számára is. 
Mégis, Isten igéje is, a tapasztalat is azt mutatja, hogy 
az évtizedek múlása az erő megfogyatkozása, az ősz, a 
fehér hajszálak sokasodása jelzik az élet alkonyát. A 
küzdelembe való belefáradás, a testi nyomorúság, a sok 
szomorúság, az elhagyatottság némelyik földi vándor 
számára mintha kívánatossá tennék az utolsó óra elér- 
keztét, a lelkipásztor azonban sokszor tapasztalja, hogy 
a hálál közeledése megborzongatja még a fáradt, a síri 
ágyba kívánkozó vándort is.

öreg vándortársak, ne féljetek! Ne figyeljétek ag
gódva, hogy ver a szívetek! Ne kérdezzétek szorongva 
az orvost, hogy mennyi a vérnyomástok! Megjelent az 
Istennek idvezítő kegyelme! Megjelent abbán a Krisz
tusban, aki kimondhatta: „ . . .  aki bennem hiszen, ha 
meghal is, él! Én vagyok a feltámadás és áz élet!“ Ezért, 
aki benne hisz, ezzel a bátor szóval az ajkán mehet a 
halál elébe: „Hálál! hol a te fullánkod? Pokol! hol a 
te diadalmad?“

Valami azonban még hozzátartozik ehhez az üzenet
hez, ami áz öregek számára is nagyon fontos. A hazug
ság atyja, a sátán érti a maga mesterségét: azzal riaszt
ja el a lelket a Krisztustól, hogy rámutat a bűnére.
S az a bűn csakugyan sötét lehet. Talán az, amit tulaj
don édesapád, édesanyád, talán élettársad, urad vagy 
feleséged ellen vétettél. Felejteni felejtenéd, de nem 
tudod felejteni. Aki ellen vétettél, az már régen a sír
ban pihen, de a múlt visszajár és vádol, vádol nappal, 
a kényszerű tétlenség óráiban és áz álmatlan éjszakák 
csöndjében. Ne hidd el a sátánnak, hogy ami megtör
tént, az megtörtént, meg kell magad adnod a sorsodnak, 
lesz, ami lesz. Az ilyen vak beletörődés nem segít, 
ígért, a bűn — bűn, ég rettenetes dolog az élő Isten ke
zébe esni, mert a halál után következik az ítélet, hiszen 
a sírban nem örök pihenés vár: van feltámadás az élet
re, azoknak, akik a jót cselekedték és van feltámadás 
a kárhozatra, azoknak, akik a gonoszt művelték. De le
gyen áldott az Isten kegyelme, hogy hallhatjuk áz evan
gélium örvendetes üzenetét. , , . . .  ha bűneitek skárlát- 
pirosak, hófehérek lesznek és ha vérszínűek, mint a kar
mazsin, olyanok lesznek, mint a gyápju“ — mondja az 
Hr a próféta által s amit ígért, beteljesült: Jézus, Isten 
egyszülött Fia engesztelő áldozat a mi bűneinkért, az 
egész világ bűneiért és az ő vére megtisztít minden bű
neitektől benneteket is, fásult, reményeteket vesztett 
öregek, mert Isten idvezítő kegyelme megjelent nek
tek is.

*
Felétek fordulok, férfiak, asszonyok, akik benne álltok * 
az élet harcában.

Vájjon hányán vagytok férfiak? Amikor írom ezt 
a bizonyságtételemet, nem tudhatom, mennyien lesztek, 
akik olvasni fogjátok? Azt azonban tudom, hoŝ y a ke
gyelmes Isten most csodálatos időket virrasztóit föl a 
mi magyar, a mi magyar evangélikus nénnnkro s ezért 
bizonvosan többen vagytok, mint 10, 20. 30 évvel ezelőtt 
Do akkor is kevesen vagytok, ha sokan vagytok, mert
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nektek el kell vinnetek ezt az üzenetet a ti férfitársai
tokhoz, ki a mezőre és a műhelybe, a gyárakba és a hi
vatalokba. Mert nemcsak az öregek, hanem az erejük 
teljében levő férfiak számára is fölötte sürgős az üzenet 
meghallása, tudomásul vétele, hogy megjelent az Isten 
idvezítő kegyelme.

Mert mit jelent ez számotokra? Azt, hogy ván Ura
tok és Megváltótok, akire számíthattok nehéz munkátok
ban, amelyet végeznetek kell kora hajnaltól késő estig. 
Ennek a megtudása, hogy ilyen Megváltótok van, ma 
ugyancsak sürgős, mert tudjuk, olyan időket élünk, ami
kor szinte mindegyikünknek nem is egy, hanem két em
ber munkáját kell végeznie. A látszat természetesen azt 
mutatja, hogy boldogulnák azok is, akik nem ismerik 
az Űr Jézust. Csak az a kérdés, meddig bírják. Az bi
zonyos, hogy azok, akik tudják, hogy a gyárban, a hi
vatalban mellettük áll Jézus, bírják az iramot akkor is, 
amikor mások jobb- és balfelől elkeseredetten roskadoz
nak, s*talán ki is dőlnek azok, akik csak a maguk ere
jében bíznak. S bizonyos az is, hogy áz Űr Jézus csodá
latosan megsokszorozza az erőt a tudást, a testi és szel
lemi képességet, ügyességet s általa élmunkás lehet az, 
aki máskülönben valahol a leghátulsók között baktatna, 
botladoznék.

S hallják meg ezt az asszonyok is, köztük különös
képen azok, akik nemcsak a feleség, az anya, hanem a 
kenyérkereső tisztét is hordozzák, hajnalok hajnalán ro
hannak a gyárba s amikor fáradtan hazakerülnek, ak
kor kerítik rá a sort a varrásra, foltozásra, mosásra. 
Jézusra számíthattok ti is. Számíthattok rá akkor is, ha 
azt hiszitek, hogy már nem bírjátok, múlnak az órák, 
elmúlt már éjfél is és eltörődött testetek minden porci- 
kája kívánja a pihentető álmot.. S halljátok meg apák, 
anyák, hogy Jézus, ez az erőt és a kenyeret ma is cso
dálatosan szaporító Megváltó mindent vállal, vállalja 
a gyermekeiteket is, az elsőt, a másodikat, á harmadi
kat, á negyediket és az utánuk következőket, vállalja 
őket, ha ti magatokat és gyermekeiteket leteszitek az ő 
kezébe, aki felől tudjátok és valljátok, hogy Uratok a 
Golgotán bűneitekért kiontott vér erejénél fogva, ö 
megeselekedheti hogy a ti házatok szegénysége számo
tokra és a körülöttetek egyre szaporodó gyermeksereg 
számára olyan áldás forrása lesz, amelyért az,Urát is, 
titeket is áldani fognak unokáitok dédunokáitok, késő 
maradékaitok. Csak halljátok meg, hogy megjelent az 
Isten idvezítő kegyelme Jézusban, az értetek megfeszí
tett de föltámadott Krisztusban.

Tudom, hogy erre fölszakad a sóháj sokak szívéből: 
vállalnám a munkát roskadásig, csak volna, csak haza
kerülne az akit évek óta várok, csak ne kellett volna el
temetnem azt, akivel minden könnyebb volna, mindent 
vállalnék, 'csak egészséges volnék. Ezzel tehát elérkez
tünk oda, hogy a kereszthordozókhoz kell szólanom. 
Kereszt sokféle van. Kereszt az erőn fölül való munka, 
a szükölködés, az elhagyatottság, de különösképpen az 
a betegség, amelyet annak kell hordoznia, aki tudna 
még dolgozni, akinek még azt kellene megkeresnie, 
amire éhes szájak várnak körülötte. Ez a kereszt nehe
zebb, mint az a szehvedés, erőtlenség, tehetetlenség, ami 
az öreg ember vállára nehezedik. Ezt á keresztet az 
teszi nehézzé, hogy a kereszthordozó szívében hol han
gosabban, hol halkabban ott van a kesergés: miért kell 
ezt a keresztet hordoznom, miért nem dolgozhatok. Az 
ilyen léleknek alázattal el kell fogadnia az Űr feleletét, 
amint azt efogadta a testében tövist hordozó, a Sátán
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angyala gyötörte Pál apostol: „Elég néked az én ke
gyelmem!“ Az Urnák van hatalma arra,, hogy rásegít
sen bennünket nem csupán a kereszthordozásba való 
beletörődésbe, hanem megláttassa azt is, hogy a kereszt 
áldás is lehet, amelyet nemcsak zokszó nélkül, hanem 
csöndes hálaadással hordozhatunk. Akármilyen kereszt 
jutott is valakinek osztályrészül: akár testi nyomorúság, 
akár munkanélküliség, akár évek óta tartó várakozás 
a hadifogságból való visszatérőre, tanítson bennünket 
Pál apostol, aki a római fogságból ezt írja: „Nem hogy 
az én szükölködésemre nézve szólnék; mert én meg
tanultam, hogy azokban, ameyekben vagyok, megelége
dett legyek. Tudok megaláztátni is, tudok bővölködni . 
is; mindenben és mindenekben ismerős vagyok, a jól- 
lakással is, az éhezéssel is, a bővölködéssel, a szűkölkö- 
déssel is. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki egem 
megerősít.“ A kereszthordozók számára is megjelent az 
Isten idvezítő kegyelme abban a feltámadott, élő Krisz
tusban, aki utitársul odaszegődik mellé és napról-napra, 
pillanatról-pillanatra erőt ad neki és a golgotái kereszt
re mutatva, bizonyossá teszi Isten szeretető felől.m *

De megjelent az Isten idvezítő kegyelme nemcsak1 
az öregeknek, az élet kemény harcát harcolóknak, a ke
reszthordozóknak, hanem megjelent a fiataloknak is, 
fiúknak és leányoknak egyaránt. A sátánnak, a hazug
ság atyjának orcátlan hazugsága, hogy az evangélium 
nem való a mosolygós, pirospozsgás fiataloknak. Ennek 
a tökéletes ellentéte az igazság: annak a fiatalsága bol
dog, szabad, erővel és győzelemmel teli, aki szíve tejes
ségéből Urának vallja Jézus Krisztust. Lehet-e szebbet 
írni fiataloknak, mint amit János apostol ír róluk: „írok 
néktek ifjak, mert meggyőztétek a gonoszt!“ Az apos
tolnak ebből a szavából nyilvánvaló, hogy a fiatal kor
nak a gonosz az ellensége. Ne hidd, hogy a Krisztusnak 
való engedelmeskedés kiűzi életedből az örömöt, de lásd 
meg azt, hogy a sátánnak, e világ fejedelmének való en
gedelmeskedés megronthatja testredet-lelkedet, egész if
júságodat, de egész életedet is. Kereken kimondom: 
mindenekelőtt a paráznaság gyalázhatja meg az ifjú 
testét-lelkét. A hazugság atyjának leikéből lelkedzett 
hazugság, hogy ez a bűn nem bűn, hogy enhek a bűn
nek meg kell hódolni. Fiúk, legények, halljátok meg: 
megjelent az Isten idvezítő kegyelme a Krisztusban s 
ez számotokra azt jelenti, hogy Krisztus tisztaságot kí
nál nektek, erőt a kísértésben való győzdelmeskedésre, 
megtisztulást, ha már rátok freccsent a szenny.

8 ha a fiúkhoz szóltam, ne gondolják a leányok se, 
hogy Isten gondolata szerint való tisztaságban élhetik 
leányságukat, ha nem hajtják fejüket Krisztus igája 
alá. S hogy a Krisztus ereje mikép lehet nyilvánvalóvá 
a fiatat életben, ezt is megmondta János apostol: „ír
tam néktek ifjak, mert erősek vagytok és az Isten igéje 
megmarad bennetek és meggyőztétek a gonoszt.,' Itt a 
titka a boldog ifjúságnak: Isten igéié maradion meg 
bennetek; ez az igehirdetés befogadása és megőrzése; 
a mindennapi, rendszeres bibliaolvasás; a szabad órák
ban, a szabad napokon az írásban egyre jobban elmé
lyülő bibliatanulmányozás.

*

mindennapi csendes óráikban szívükbe behatolt bibliai 
igét élő, saját életükkel megpecsételt üzenetként viszik, 
szét a gyülekezetben, de annak határain túl is, ember
társaik között. Történhetik ez nagyon igénytelen formá
ban: A gyárban az a társad, aki melletted dolgozik, 
tudja, hogy beteg, reumás ember vagy. Föltűnik neki, 
hogy mégis többre mégy, mint más. Szóvá is teszi. Erre 
megmondod neki, — néhány nagyon egyszerű szóval — 
hogy neked élő Megváltód van, aki ad erőt a munkára 
akkor is,, ha hasogat a fájdalom. Vagy: a hivatalban, 
a szomszéd asztalnál, új társad van. Hétfőn megemlíti, 
hogy vasárnap csak te hiányoztál a hivatalbeliek szo
kott találkozóján. Amikor azt feleled, hogy templomban 
voltál, félig csodálkozva, félig gúnyosan kérdi, hogy 
járhat valaki templomba? Itt az alkalom, amikor neked 
bizonyságot kell tenned arról a Krisztusról, aki tegnap 
és ma és mindörökké ugyanaz.

Drága kiváltság, ha valaki elindulhat és hirdetheti, 
hogy megjelent Jézus Krisztusban az Isten ivdezítő ke
gyelme. Ezt tartja Afrikában a mufulirai szerecsen 
gyülekezet, amely csak 476 lelket számlál ugyan, de 
vállalta a körülötte lakó 23.000 pogány evangélizálását. 
120 gyülekezeti tag jelentkezett az evangélizáló hadjá
ratban való részvételre. 12 héten át tartó előkészítő 
tanfolyamokon készültek föl rá. A bibliatanulmányozó 
körök munkájának eredményeképen tömör összefogla
lásban nyomtatva vitték magukkal az evangélizáló ige
hirdetés anyagát. A munka súlypontja a személyes mun
kán volt. A leginkább bányászok lakta vidéken — nagy 
rézbányák vannak arrafelé — telepről-telepre,, kunyhó- 
ról-kunyhóra mentek és lehetőleg négyszemközti be
szélgetésekben igyekeztek eloszlatni az emberek lelki 
nehézségeit. A gyülekezet otthon maradt tagjai imád
ságaikkal harcoltak együtt az evangélizáló hadjáratra 
ki vonultakkal. Az egész környéken mindenfelé mély 
lelki megrendülés mutatkozik. A kis gyülekezet azonban 
már készülődik-a következő hadjáratra. Az ebben való 
részvételre már 200 gyülekezeti tag jelentkezett.

*
Már magában ez a megkapó afrikai pálda is sejtet

heti velünk, hogy nagy időket élünk. Igaz, nyílt sisak
kal harcol a hitetlenség, de a Szent Lélek is megmutatja 
mindenfelé hatalmát. Az ő műve,, hogy mindenfelé cso
dálatos éhség jelentkezik a biblia után. Ez vitte a múlt 
évben Amerikába Gregorius metropolitát. Kérésére az 
amerikai bibliatársulat azonnali segítségkéoen 116.000 
orosz bibliát bocsátott rendelkezésére és 1948-ra 200 000 
bibliát, egy félmillió újtestamerftomot és egy millió 
egyes evangéliumot ígért az orosz milliók számára. Más
felé is ezt látjuk. Indiában 15 millió bibliára volna szük
ség. Japánban annyira kapós a biblia, hogy a fekete 
piacon — a mi nénzünkben — 70 forintot Í6 adnak egy 
példányért. A bibliatársulatok konferenciáján megálla
pították, hogy a viláeron évente 24 millió bibliára volna 
szükség, mert midenfelé milliók nyálnak a biblia után. 
S az ige nem tér vissza üresen. Kagava, a japán nép 
világszerte ismert evagélistáia állapította meg, hogy 
amíg eddig napi 50-re volt tehető Japánban a megtéré
sek száma, ma ennek tízszerese,, tehát 500 az átlag.

*
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Hova vezet az ész-vallás?
„Az emberek túlnyomó többsége nem tud, 

vagy nem akar, de mindenesetre nemigen szo
kott gondolkodni“ — állapíto tta meg egy fia tal
ember, aki önm agát am a kevesek közé sorolta, 
akik viszont szoktak gondolkodni. A gondolko
dást azonban meglehetős veszedelmes dolognak 
tarto tta , így okoskodván: „Ha elgondolkodom 
azon, mi értelme is van alapjában véve a dol
goknak, annak, hogy megszülettem és élek, hogy 
dolgozom és terveket szövögetek, akkor kényte
len vagyok észrevenni, hogy a világon igazán 
semminek sincs értelme. Hiszen meghal az em
ber s akkor oly mindegy, boldog volt-e, vagy 
boldogtalan, jó volt-e vagy gonosz, adott-e vagy 
ragadozott, épített-e, vagy lopta a  napot és így 
tovább. Annak sincs értelme, hogy addig is, 
am íg élt, biztosította önm agának és szerettei
nek a jólétet, a kenyeret és öltözéket. Hiszen 
amikor meghal, mindez visszamenőleg is el
veszti jelentőségét; teljesen mindegy minden, 
hiszen úgyis meghalunk. Nincs éVtelme sem a 
szeretetnek, sem a gyűlöletnek, sem a jutalom 
nak, sem a  büntetésnek. Nincs értelme a szüle
tésnek és semminek, semminek. Egyetlen ész
szerű cselekedet van: az öngyilkosság! Tudni
illik a nemlét feltétlenül jobb, a legjobb létezés
nél is, hiszen nem kell attól tartan i, hogy egy
szer m egúnja az ember. A legjobb életnek is 
megvan a félnivalója: betegség, baleset, örege
dés, meghalás. A nemlétezőnek viszont nem lé
tezik semmi, az elmúlás aggodalm a sem. Tehát 
jobb, ha nem létezik, m intha él az ember, akár 
ha a legjobb életet éli is“.

Így filozofált az .észszerűség álláspontján' 
az em lített fiatalember, aki úgy vélte, hogy 
kelleténél jobba» k ihyito tta  a szemét. Szavaihoz 
hozzáfűződött’ ez a  mefisztói monológ: „Na
gyon mindegy a vég s a  teljes semmiség! A 
folyton alkotás mi végre1? Hogy m inden alko
tás gyors végit érje! „Volt s vége!“ Mit kell ily 
szóból kivenni 1 Ez annyi, m intha nem lett vol
na sem m i. . . “ (Goethe: Faust, 2. rész, 5< fel
vonás.).

Ezzel a k iábrándult racionalizm ussal elég 
gyakran találkozhatunk. Igen tevékeny életű 
emberek kérdeznék m ár meg a tükör előtt vizs- 
gálgatva önmagukat, hogy: M iért? M iért tevé
kenykedem? Mi a végső értelme? Nincs értel
me . . .  Az ilyen tükörelőtti magánbeszélgetések 
vége gyakran öngyilkosság lett. És legyünk 
őszinték: nem volt igazuk?

Kétségtelen, hogy joggal keltene és bizo
nyára  kelt is sok emberben igen nagy felhábo
rodást, hogy valaki ilyesmit ír  i tt  és elveszi az 
emberek kedvét a  munkától, sőt a  gyengébb 
idegzetűeket egyenesen lelki meghasonlásba 
kergetheti. Meg kell vallanunk, ez a  vád na
gyon is indokoltan érhetné azt, aki le m erte ír 
ni, am it végeredményben mindenki így érez, 
aki m agát „józan ész-lény“-nek ta rtja . E  világ

hideg ész-szerűségéből folyik mindez és bár 
igaz, hogy az ilyen beszéd feltétlenül romboló 
hatású, de lássuk be és ne tereljük félre „ellen- 
tám adással“ azt az igazságot, hogy a „csak ész“ 
vallása vezeti ide a gondolkodást, feltéve, hogy 
az nem áll meg fele úton. Parázs vitába kezd
hetünk itt, de a  vitázók és tám adók jól teszik, 
ha őszintén megkérdezik önmaguktól, nem 
azért vannak-e felháborodva az „ilyen beállítás“ 
ellen, m ert nem akarják  végiggondolni követ
kezetesen, hogy igenis pontosan a  Nihil-be ve
zet — nevezzük nevén — az istennélküliség ál
láspontja? A következetesen és teljesen istente
len embert a  sa já t „józan belátása“ igenis kell, 
hogy az öngyilkosság legnagyobb „észszerűsé
gére“ vezesse.

A vitázók egy része ezt valóban be is fogja 
látni, m int ahogy az elején em ített fiatalember, 
— m ert becsületesen szembenézett azzal, am it 
vallott, az istentelenséggel — valóban ide. ju 
tott. A belátók azonban szerencsére, vagy leg
alább remélhetőleg mégsem lesznek öngyilko
sokká. Következetlenségük kihívójául az élet- 
östtönré  fognak hivatkozni. I t t  azonban elöl
ről kezdődik a dolog; ha ugyanis nem ismerem 
el azt, hogy az életösztön Istennek belém rejte tt 
parancsa, amely az élet megbecsülését parancs- 
szerűen bízza rám, akkor ismét baj lesz a  gon
dolkodásból. H a az életösztön egyszerűen a szer
vezetem auyagerő-rendszerének sajátsága, ak 
kor az eszemmel (amely vájjon szintén csak a 
vegyifolyam atok valam ilyen megnyilvánulása?) 
feltétlenül uralkodhatom  ra jta , sőt félre is ve 
zethetem. Vájjon az értelmetlen fiziko-kémiai 
folyam atláncolat tiltaná  meg, hogy pl. be ne 
vegyek valam ely halálos adag kellemesen ható 
mérget? H a ezt állítom, akkor tejesen sakk
m att helyzetbe ju t az észszerűségem, hiszen ez 
esetben épenséggel „logikus“ lenne az egész 
anyag-erő-rendszer önhatalm ú megszüntetése, 
vagyis az öngyilkosság, m ert így radikálisan 
megoldódnék a létezés m inden kérdése, amely- 
lyel évezredele óta vajúdik  az emberiség. •

Ügy-e, milyen borzasztó gondolatok ezek?! 
Úgy-e, tiltakozik bennünk minden „az ilyen be
állítás“ ellen?! Tudod-e szeretett em bertársam  
és a  törekvő m unkában osztályosom, hogy mi 
az, ami tiltakozik benned is, de bennem is az 
öngyilkosság ellen, minden érték megvetése el
len, a  születés, a munka, a  jövő m egtagadása 
ellen? Az igazi élet, éspedig az örökélet vágya! 
A kárm int okoskodunk is a létezőkről és köztük 
önmagunkról, a mi „belső emberünk“ akire nem 
h a tf semmi féle ilyen, vagy amolyan m agyarázat, 
nagyon jól tudja, hogy cselekedetei beleépülnek 
az örökkévalóságba. Az ép ített híd, gyár, ház 
és mindég természetszerűen egyszer tönkremegy 
m ajd, de az, hogy építettünk, dolgoztunk, tö
rekedtünk és akartunk, ezek a tények velünk 
jönnek á t az örökkévalóságba. Ezért kell és ér
demes dolgoznunk, építenünk, élnünk s refnél-
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nünk. Létünk nem értelmetlen, nyúlfarknyi 
filmszalag pergése, hanem az Abszolút Létező
ben való haladás, m ert „Őbenne élünk, mozgunk 
és vagyunk“. Bárcsak a mi Benne való haladá
sunk fejlődő irányú, azaz az ő  Lényegéhez kö
zeledő és nem távolodó lenne. Testvér! Figyelj 
egy kissé a  lelked irány tű jére  és ha azt látod, 
hogy haladásod iránya nem az Istenben egyre 
mélyebbre hatoló, hanem távolodó, vagy csak 
érintő irányú, azaz semleges, akkor hallgass a 
te „belső embered“ józanságára, aki nem a 
Nincs-ben, hanem a Van-ban, a Létezés-ben

akar lenni és fordulj úgy, hogy utad az Isten 
felé, az Ő téged váró, a golgotái keresztben is  
teérted széttárt karjaiba vezessen.

A golgotái kereszt a la tt a legértelmetlenebb- 
nek gondolt élet is csodálatos értelmet talál. 
Nem lehet értelmetlen az, am iért Isten olyan 
nagy áldozatot sem ta rto tt céltalannak, hogy 
egyszülött F iá t áldozta fel érte. Jézus Krisztus 
azért jö tt a  földre és azért adta oda magát, 
hogy őálta la  a kiábrándult, megkeseredett ön
gyilkosjelölteknek is életük legyen és bővölköd-

jenek-____________________* * ̂

Leánykonferencia Répcelakon
Augusztus 24—29.

„Fel, álmodból én lelkem“ — szállt az ének a konfe
renciára összegyűlt, közel 80 leány ajkán már az első 
estén. Akkor még sokén nem értették., hogy nekünk szól 
az ének, hogy Krisztus szeretető halálosan mély álom
ból akar életre kelteni. Már a bemuta’tkozásnál hallot
tuk, sokan jöttek, hogy problémáikra,, kínzó kérdéseikre 
feleletet kapjanak, erőért, békességért, de azt, hogy tel
jes megújulásra lelki halálból való feltámadásra van 
szükségünk, csak nagyon kevesen érézték.

Már az első napon hangzott felénk a kemény szó: 
„.Térjetek meg!“ Bűnbocsánatra van szükségetek, kegye
lemre, mert mindnyájan elvesztek! Még próbáltunk 
ellenkezni, kibúvót találni, hiszen vannak erényeink“, 
nem olyan gonosz a mi szívünk mégsem. Menekültünk 
Isten elől, kerestünk utat a szabadulásra. Azt gondoltuk, 
hogy kifoltozzuk csak egy kicsit az itt-ott bizony ma
gunk előtt is szakadtnak tűnt ruhát, és akkor rendben 
lesz minden.

De ez a reménységünk is szertefoszlott már az első 
napon, a megbeszélésen. Meg kellett látnunk, hogy olyan 
nagy a tartozásunk az Úrnak, hogy kifizetni képtelenek 
vagyunk, bárhogy erőlködünk is. A széles úton járó 
ember mindén gondolata, cselekedete, még az „erényei“ 
is gonoszok és útálatosak Isten előtt. Kétségbeesetten 
kellett mindenkinek meglátnia, liogy szorul a hurok, 
csukódnak be a kapuk az emberileg még járhatónak 
hitt utak bejáratánál, csak egyetlen kapu marád még 
nyitva számunkra: A szoros kapu, a Kegyelem ajtaja.

Igen Uram, de hogyan jutok be rajta?
Az esti áhítatokon áz ítélő Istennel találtuk szembe 

magunkat, a bűnt gyűlölő, a bűnöst megbüntető Isten
nel, Még jobban ránk nehezedtek felismert és megbocsá- 
tatlan bűneink, és súlyuk alatt konok, kemény, makacs 
szívünk összetört teljesen. Egyetlen probléma töltötte 
be egészen: „Hogyan üdvözülhetek?“

És akkor hangzott felénk már a második napon & 
megbeszélésen a drága evangélium: „Higyj Jézusban!“ 
és bejutsz a szoros kapun át a keskeny útra, amely egye
dül visz életre. Hallottuk, hogy Krisztusban hinni, je
lenti önmagunk teljes feladását, beismerését a saját el
veszett és ítéletre méltó voltunknak, és megkapaszko
dást a Krisztus keresztjében, amely egyedül visz életre. 
„Igen Uram, mert Te mondtad tudom, hogy mindenes
tül fogva bűnös vagyok, de könyörülj rajtam!“ Nézz 
Jézusra és bízzál benne, hogy érted kiontott vére bűn
bocsánatot és kegyelmet szerez számodra, „ó higyj, s 
bízzál végre Jézusodban, és jöjj hozzá koldusként ron
gyaidban, borulj keblére amint vagy úgy, és add néki 
szívedet tulajdonul.“ •

Ki hiszi el, hogy*van ilyen megtérés? — hangzott 
a kérdés. És akkor hirtelen a Szent Lélek füzétől átfor

rósodott levegőben egészen személyessé vált ez a kér- 
^ d és, amelyet követett a többi: ,,Akarsz-e ilyen megté- 
 ̂ jrést?“ „Hiszed-e, hogy Isten megadja neked a bűnbo- 
jcsánatot a Krisztus véréért?“ Igen! Zokogó leánycsa- 

p̂at adta meg a feleletet.
f „Én pedig mint a Jézus Krisztusnak szolgája, hir
detem néktek minden bűnötök bocsánatát. Amilyen tá- 

. vol van napkelet napnyugattól, olyan távol vetette Isten 
' minden bűnötöket“ — hangzott a drága ige a lelkipász
tor- ajkáról. Ezután még könnyes szemű, de már mosoly
gó arcú leányok végetérni nem akaró hálaimája szállt 
az égbe. Egyszeriben minden szív könnyű lett, minden 
részletkérdés, minden probléma eltűnt amellett a boldog 
bizonyosság mellett: „Meg vannak bocsátva bűneim!“ 
„Van üdvösségem!“

Isten kegyelme az esti áhítat után tartott utóössze
jövetelen megadta ezt is. Egymás után hullották a Krisz
tus keresztje alá a megvallott bűnök, á régen hófehéren 
kapott, és bemocskolt ruhák. Tapasztaltuk, hogy Isten 
az ő sebesült katonáit is szereti, meggyógyítja, és újra 
meg újra ad „fehér ruhát“ a bemocskolt helyett. Ez
után már mindnyájunk szívéből boldogan szállt az ének: 
„Ütött a boldog óra, rabságomnak vége, eloszlott virra
dóra éjfél sötétsége. Nevetéssel teíve szám, ajkamon 
vigasság, új világ derült rám, tündöklő szabadság!

Isten csodálatos kegyelme volt, hogy ami más kon
ferenciákon az utolsó napon szokott megtörténni, az 
ezen a konferencián már a második napon valósággá 
vált, és nem kellett azonnal a szoros kapuban, á kes
keny út legelején szétoszlanunk, hanem még 4 napon át 
együtt maradhattunk és erősödhettünk.

Imádságban meg ne restüljünlc!
Könyörögjünk a legköielebbi konferenciákért!

Szeptember 10—12. Az iszákos-mentőmisszió konferen
ciája Fóton.

Szeptember 14—17. Leánykonferencia Fóton.
Szeptember 22—24, Evangélizációkat előkészítő konferen

cia Fóton.
Szeptember 28—30. Asszonykonferencia Fóton.
Szeptember 26—okt. 1. Theologusok csendeshete Gyenes- 

diáson.
Október 4—8. országos ifjúsági vezető konferencia Fó

ton.
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Meghívó '
Az evangélikus evangélizáció munkaközössége

A  G Y Ü L E K E Z E T I E V A N G É L IZ Á C IÓ K  
E L Ő K É S Z ÍT É S É R E

a fóti Belmissziói Otthonban f. évi szeptember hó 22—23—24-én 
háromnapos konferenciát rendez, am eiyre az evangélizáció 
m unkásait, evangélizációt kérő gyülekezeti lelkészeket és m ind
azokat, akiknek az evangélizáció szolgálata szívügyük, szeretet
tel m eghívja.

A konferencián az evangélizációs Szolgálat legfontosabb 
elvi és gyakorlati kérdései kerülnek m egtárgyalásra, épen azért 
kívánatos, hogy az illetékesek m ind jelen legyenek.

A  K O N F E R E N C IA  T Á R G Y R E N D JE :
Reggeli áhítatok: Hogyan támad a próféta? (Ésaiás 6.)

1. Találkozás a megrendítő szentséggel.
2. Találkozás a tisztító parázzsal.
3. Találkozás a  küldő szóval.

Mind a három alkalommal Kemény Lajos esperes szolgálatával. 
Előadások:

1. A feloldozás hirdetése az Ü jtestam entum ban (Győri 
János).

2. A feloldozás hirdetése a  reformációban (Scholcz László).
3. A feloldozás hirdetése az ébredési mozgalmakban 

(Csepregi Béla).
4. A feloldozás hirdetése az evangélizációban (Csepregi 

Béla).
5. A  feloldozás hirdetése a pásztori szolgálatban (Balikó 

Zoltán).
6. A feloldozás hirdetése a gyülekezeti igehirdetésben 

(Túrmezei János).
Megbeszélések:

1. Az evangélikus evangélizáció m últ évi m unkája 
(Csepregi Béla).

2. Az evangélikus evangélizáció jelen kérdései (Balikó 
Zoltán).

3. Az evangélikus evangélizáció jövő feladatai (Józsa 
M árton).

Bibliakörök: «
1. Isten leleplez (II. Sám. 12:1—13).
2. Isten összetör (Zsolt. 51).
3. Isten megszabadít (Zsolt. 32).

Esti igehirdetés: „Imé, én veletek vagyok minden napon a világ 
végezetéig!“
1. Egykor (János 1:14—16).
2. Most (Márk 16:19—20).
3. Az örökkévalóságban (Jelenések 21: 1—7).

Mind a három alkalommal Ordass Lajos püspök szolgálatával.,
• .

Tudnivalók:
Részvételi díj: 15.— F t és természetben 1 kg. liszt, 10 dk. 

zsír, 10 dk. cukor és 3 tojás. Természetbeniek pénzzel is meg
válthatok.

Felszerelés: kispárna, lepedő és takaró.
Menetrend: a N yugati pályaudvarról Fó tra  induló vo# 

natok: 7.30, 14.15, 15.40, 17.50, 19.10, 22.20. — Gödöllőről indul 
(Miskolc—Hatvan felől).4.40, 13.55, 17.50. Érkezés lehetőleg 21-én 
estig, vagy legkésőbb* 22-én reggel.

Vasúti kedvezményt lelkészek külön kérvénnyel közvet
lenül a Közlekedésügyi Minisztériumból szerezhetnek

Jelentkezés a fóti esperesi hivatal címén szeptember 15-ig.

V

É L Ő  V Í Z

Közösségi konferencia 
Celldömölkön

Augrusztus 28—30-ig Kemenesalja 
középpontjában, a celldömölki gyüle
kezetben gyülekezett össze az evan
gélizáció népe. Mintegy 40 gyülekezet
ből 160-an voltak a konferenciának ál
landó vidéki résztvevői, akikhez kb. 
ugyanilyen számban csatlakoztak a 
helybeli gyülekezetből is. Az esti 
evangélizációkon 800—900-ig emelke
dett a résztvevők száma.

Különös örömünk telt a kemenesal- 
jai gyülekezetek megmozdulásának a 
láttán. A legalkalmatlanabb időjárás 
ellenére is 20—30-as csoportokban jöt
tek kora reggel a környező falvakból 
és este későig maradtak az Ige hall
gatásában. Isten sok nyilvánvaló je
lét adja az ébredésnek Dunántúlon is.

Theologusok csendeshete
A soproni hittudományi kar ezévi 

munkáját csendeshéttel kezdi, ame
lyen az összes theologusok és pro
fesszorok részt vesznek. Időpontja: 
szeptember 26-tól október 1-ig. Szín
helye a gyenesdiási Kapernaum. Szol
gálattevői: Csepregi Béla és Káldy 
Zoltán.

Isten gazdag . alkalmat készíthet 
ezen a héten a Vele való találkozásra 
a lelkészi szolgálatra készülő ifjak
nak, épen azért fokozott felelősséget 
kell éreznünk eziránt a szolgálat 
iránt. Kérjük a testérveinket, hordoz
zák naponkénti könyörgésükben az 
Ige előtt elcsendesedő theologusokat.

FÓTI MORZSÁK
Idejövet úgy láttam, hogy nincs is 

bűnöm. Most bevallottam és nagyon 
boldog vagyok.

*
Már két hónapja vívódtam békéte- 

lenül. Most elhittem, hogy az Űr 
megváltott. Olyan jó együtt örvendez
ni Jézus többi hívő gyermekeivel.

*
Nem törődtem bűnös telkemmel, de 

amikor á bibliaórán az örök kárhozat
ról volt szó, arra kellett gondolnom, 
mi lesz velemt Tudom, hogy megbo
csátott és magára vállalta bűneimet! 

*
Ügy éreztem, hogy váltó előtt állok, 

mely az ördög útjára van igazítva. 
De itt Jézus átváltotta az üdvösség 
felé. Arra kérem ötf hogy ezt í g y  
őrizze meg.

*
Nem törődtem Jézussal. Most meg

láttam, hogy csak az az élet, amit ö 
ad. Hiszem, hogy ha most meghal
nék, nem kárhozatra, hanem üdvös
ségre jutnék.
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Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
BUDAPEST, V., PO ZSO N Y IÉT 14. IV. 19.

Telefon: 122— 520.

Őszi konferenciák Fótfon
Kedves Testvérem I Számodra is ad még Isten alkal

mat a Vele való találkozásra, neked, aki a nyár folya
mán nem tudtál« még eljutni valamelyik konferenciára.

Felhívjuk azután az ifjúsági munkások figyelmét 
az országos ifjúsági vezetői hétre!

FÓTI KONFERENCIÁK PROGRAMM JA
l e A n y k o n f e r e n c i a

(Szeptember 14—17.)
Evangélizáló reggeli áhítat: AZ ŰR A TE ÖRIZÖD 

(121. Zsoltár) #
1. Szemeimet felemelem.
2. Segítségem az Űrtói.
3. Nem enged inogni.
4. Megőriz minden gonosztól.

Bibliakörök: A GYÜLEKEZET ÁLDÁSAI.
1. Isten elhívása (I. Kor. 1: 1—9, 18—31).
2. Krisztus keresztje (L Kor. 2: 1—16).
3. A hajadonság tisztessége (I. Kor. 7: 25—40).
4. A bizonyságtevés kényszere (I. Kor. 9: 1—27). 

Előadások: A KERESZTYÉN ÉLET ERŐFORRÁSAI.
1. Az evangélium.
2. Az imádság.
3. A gyülekezet.
4. A szolgálat.

Megbeszélések: A HITRE JUTÁS ÚTJA.
1. A széles úton.
3. A szoros kapu.
3. A cél. #

Evangélizáló esti áhítatok: ŰJ ÉLET ÚTJÁN (Ef. 2:1-18)
1. A harag gyermekei (1—3. v.)
2. Kegyelemből (4—9. v.)
3. Egykor távol — most közel (10—13. v.)
4. 0  a mi békességünk .(14—19. v.)

Úrvacsora: A konferencia utolsó délutánján.

ASSZONYKONFERENCIA
(Szeptember 28—30.)

Evangélizáló reggeli áhítat: A MAGASZTALÓ IMÁD
SÁG (Luk. 1: 46—55).
1. Forrása.
2. öröme.
3. Reménysége.

Bibliakörök: GYÜLEKEZETI BŰNÖK.
í. Szabadosság (I. Kor. 8:1—13; 10:23—33).*
2. Rendszertelen házasság (I. Kor. 7:1—17).
3. A közösség hiánya (I. Kor. 11:17—22).

Előadások: ASSZONYOK, AKIKET JÉZUS PÉLDAKÉ
PÜL állíto tt  m áso k  e l é ,
1. Az imádkozó (Luk. 18:1—8).
2. Az adakozó (Luk. 24: 1—4).
3. A gyermekét mentő (Máté 15: 21—28). 

Megbeszélések: A KESKENY ÚTON.
1. Feloldozás. (Bűnös vagyok, szabadulási kísérletek,

bűnvallás.) •
2. Új élet.

Esti evángélizáció. AZ ÁLDOTT ORVOS (Márk 5: 22—34)
1. „Sokat szenvedett.“
2. „Ha csak ruháját illethetem."

ÉLÓ  V lZ
A Z  E V A N G É L I K U S  E V Á N G É L I Z Á C I Ó  L A P J A .

Megjelenik egyelőre kéthetenként.
Kiadja:

a Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem.

Felelős szerkesztő és kiadó: Csepregi Béla. 
E l ő f i z e t é s i  ár: egy évre 18.— ,  félévre 9.—  

negyedévre 4J>0 Ft. Egyes szám ára 80 fillér.
Postatakarékpénztári csekkszámla:

„ÉLŐ V1Z“ Budapest 53.064
Sylvester Rt., Budapest, XIV., Hermina-út 5L

Felelős vezető: Schlitt H.

0

3. „Elmonda mindent igazán.“
4. ,,Eredj el békével.“

Űrvacsora: a konferencia utolsó délutánján.

o r s z á g o s  i f j ú s á g i  v e z e t ő i
KONFERENCIA

(Október 4—8.)
Evangélizáló reggeli áhítat (Ézsaiás 55).

1. Kik szomjúhoztok, jertek. 1—2. v.
2. Szerzek veletek örök szövetséget. 3—5. v.
3. Hagyja el a gonosz az ő útját. 6—7. vu
4. Az én beszédem . . .  nem tér hozzám üresen. 8-11. v.
5. Tövis helyén ciprus növekedik. 12—13. v. 

Bibliakörök (Péter I. levele).
1. Nem arannyal, sem ezüsttel. . .
2. Királyi papság.
3. Szívnek elrejtett embere.
4. Ha valaki szól, mintegy Isten Igéjét szólja.
5. Minden gondotokat ö reá vessétek.

Előadás.
(A délelőtti előadások során az 1948/49. évi ifjúsági 
munka bibliaanyagában mélyedünk el. Ezt az anya
got egy munkaközösség már összeállította és a 
Püspöki Kar is jóváhagyta.)

Megbeszélések.
(A délutáni megbeszélések során az egyházi újjá
építés lelki porgrammja keretében a gyülekezeti if
júsági munka lehetőségeit és elvi kérdéseit tárgy al
juk meg.)

Esti evángélizáció: „SZOLGÁLHAT ITT BÁRMELY 
ERÖTELEN“ (I. Tim. 1: 12-17). #
1. Bűnösök közül első vagyok én.
2. De könyörült rajtam!
3. Megsokasodott kegyelme.
4. Hívnek ítélt és szolgálatra rendelt.
5. Dicsőség örökkön örökké.

h á r o m h e t e s  l e A n y t a n f o l y a m
Okt. 17—nov. 7-ig leányok számára bibliaiskolai és 

háztartási tanfolyamot tartunk Foton a Belmissziói Ott
honban. Részletes programmot rövidesen közlünk. Jelent
kezés október 10-ig.

-  PARASZTFÉRFIAK 
KONFERENCIÁJA
(Október 31—november 2.)

Mivel a nyári konferenciák a legnagyobb munka
időben voltak, ezért rendezünk külön alkalmat a paraszt
férfiak számára.

Általános tudnivalók:
Minden konferencia előző nap esti áhítattal kezdő

dik és csak másnap reggel végződik.
Jelentkezés; FÓT, Evang. Belmissziói Otthon címen 

minél előbb. » *
Részvételi díj: Napi 5 forint, természetben napi 20 

dk. kenyérliszt, 10 dk. fehér liszt, 2 dk. zsír, 2 dk* cukor, 
1 tojás.

Hozni kell: bibliát énekeskönyvet, takarót, lepedőt, 
kispárnát.

Jelentkezzünk.minél előbb! Hívogassunk másokat is! 
Kérjünk részletes programmot!



A Z  E V A N G É L I K U S  E V A N G É L I Z Á C l O  L A P J A

„Benne vagyunk az ébredésben!”
Az evangélizáció három munkása vonat

ban találkozott három irányból jövet ugyan
azon konferenciára igyekezve. Három helyről 
hozták az áldásokat és csendesen beszélgettek 
a Lélek csodáiról. Az evangélizációs szolgálat 
kegyelemből legáldottabb munkása mondotta 
ezt a mondatot: „Benne vagyunk az ébredés
ben!“

E kijelentés után igen elcsendesedtünk. A 
csendben csak a Lélek járt szívtől-szívig és ve
zette látásunkat az áldások egyik hegyétől a 
m ásikig. . .

Az ébredés Isten a j á n d é k a .  Ez azt je
lenti, hogy emberi erőlködés sehol meg nem 
gyújthatja tüzét. Hiába hordjuk össze az em
beri bűn minden könnyen égő „pozdorjáját“, 
nem kap bele a láng! Emberi erővel és bölcse- 
séggel prédikált törvény nem töri össze a szí
veket. A szívek megkeményednek, érzéketle
nekké válnak, vagy túlérzékenységükben meg
futamodnak, de meg nem változnak. A törvény 
Krisztusra vezérlő mesterré csak akkor lesz, 
ha a Lélek kezd munkába. Ekkor következik 
be a csoda. Bármilyen kemény legyen is az »ge 
törvénykorbácsa, senki meg nem sértődik, el 
nem szalad, sőt újra és újra odajön az ige szik
lazúzó pörölye alá. Érzi, hogy az ige neki szól 
és még sem érzi kiprédikáltnak magát. Meg
ragadta a Lélek és nem lehetne még elker
getni sem addig, amíg minden el nem végezte
tik benne és tovább mehet az útján örömmel...

Az ébredés Isten m u n k á j a .  Tüzét em
ber meg nem gyújthatja, hanem csak Isten, 
mint a Kármelen egykor Illés áldozatát. — 
Ugyanakkor azonban ember el sem olthatja azt, 
amit Isten meggyujtott. Hányunknák kellett 
ezen a nyáron is meglátnunk, hogy az ébredés 
betör a mi gyülekezetünkbe még akkor is, ha 
mi nem akarjuk, vagy nem munkálkodtunk

és nem imádkoztunk érte. Ezt nagyon alázato
san meg kell látnunk és hálaadással fogad
nunk! Hiszen olyan aratást látunk, amit nem 
mi vetettünk és olyan vetést, ahol a nagy Mag
vető szórja a magot, az Isten fiait. (Mt. 13, 38.)

Az ébredés Isten m e g e m l é k e z é s e  az 
egyházunkról. Itt oldódnak meg az egyház régi 
fájó kérdései, amelyeket semmiféle reform, em
beri próbálkozás eddig sem tudott megoldani 
és ezután sem fog. Évtizedek óta legnagyobb 
fájdalmunk volt mindig szórványhíveink el- 
kallódása! Mit jelent azonban az ébredés a szór
ványban? Hadd álljon itten egy kis szórvány 
mindössze négy családból álló közösségének 
konferenciai beszámolójából néhány adat: tíz- 
egynéhányan vagyunk mindössze. Lelkészt 
évente alig látunk egyszer, akkor is csak teme
tés alkalmával. De minden vasárnap van isten
tiszteletünk, végezzük mi maunk. Van biblia
óránk, a négy szórványgyereknek tartunk va
sárnapi iskolát és megerősödni konferenciákra 
járunk. Egy másik beszámolóból: mi harminc
ötén vagyunk! Nálunk is van vasárnapi iskola 
a gyermekeknek, ifjúsági bibliaóra, egy évben 
négyszer jöhet hozzánk lelkész, de hetente 
többször is van igeszolgálat. Kik végzik a 
munkát? Az első helyen egy fiatal családanya, 
a másikon egy népfőiskolás legény és leány. 
Az utóbbi kis gyülekezetből tizenketten jöttek 
el egy közösségi konferenciára! ím e mi nem 
tudtuk a szórványevangélikusok gondozását 
megoldani, de az ébredés útján megoldja maga 
Isten!

Az ébredés Isten p á s z t o r o l á s a .  Ez 
oldja meg a nagy, ellomhult gyülekezetek si- 
vár életét is. Krisztus szerelmétől szorongatott 
éber lelkek járják nagy városok utcáit, láto
gatnak és szives szavakkal hívogatnak a ke
gyelem székéhez másokat is. Mosóteknőhöz nem



szokott asszonyok állnak mosóteknő mellé se
gíteni, hogy a mosónő testvérük eljöhessen 
templomba evangélizációra. Ezek a jelek ezer
számra kerülhetnének felsorolásra, amelyek 
még a kívülvalókat is kell, hogy megdöbbent
sék. Akik azonban belül vannak és naponta en
gedik magukat sodorni az ébredés árjával, alá
zatosan és csendesen kell, hogy meg vallják: 
benne vagyunk az ébredésben!

Tagadhatatlanul! Amikor ezt alázatosan, 
de bátran megváltjuk, külön is hálát adunk Is
tennek, hogy az ébredés tüzét az egyház oltá
rain gyújtogatja. Az ébredés az egyház medre 
nélkül csakhamar szektává zsugorodna, vi
szont az egyház ébredés nélkül halottá válik. 
Az egyház élettörvénye a folytonos belső meg
újulás, amikor füle nem válik süketté az éb
resztő ige meghallására és megtanulja, hogy

L u k . 17: 11—19.

M indig nehéz a h it útja. A z  elindulás még  
könnyebbnek tetszik, különösen ha olyan ked
vezőek a körülményei, m int a tíz bélpoklos szá
mára. A  hírből ismert híres orvosban nem kell 
csalódniok. Szóbaáll velük és félreérthetetlenül 
adja a parancsot: „Elmenvén, mutassátok meg 
magatokat a papoknak“.

A z ő parancsára biztonsággal indulnak. 
Csak az úton, amikor Jézus szeme már nem< su
gárzott feléjük biztatást, hanem emberek iszo
nyattal való elfordulása mutatta, hogy még be
tegek, akkor kezdett nehézzé válni az út. Pok- 
losan úgy mentek, m intha már tiszták lenné
nek. Minden ellenkező jel ellenére hitték, hogy 
beteljesedik Jézus szava. Van értelme az áldo
zati galambnak. Nem  vallanak szégyent a pap 
előtt, nem hiábavaló az út: megtisztulva érnek 
a célba. Kétségek és félelem, talán emberek gú
nyolódása közepette járták meg ú tjukat. „És 
lön, hogy m íg odamenénék, megtisztulának

Véget is érhetne i tt  a történet. Nyom orultak  
Jézushoz fordultak és Jézus szavára hittel elin
dulva gyógyulást találtak. Örvendezve haza
mentek. M ennyire meg lennél elégedve, hogyha 
legalább ennyire megjárnád az utat: Jézus sza
vára vakon elindulnál s utadon boldog örömmel 
tapasztalnád a gyógyulást.

E zt az utóbbi hetekben egyre-másra meg
hallhattuk. A  konferenciákról hazatértek ajkán  
szólalt meg az ujjongás, a bizonyságtétel, 
hogy nagy tapasztalat áll mögöttük. Hiszen 
sokak számára valósággal a hitnek a próbája 
volt, ahogyan egy-egy konferenciára eljutottak. 
A z idén sem volt könnyebb, sőt biztosan nehe
zebb egy-egy konferenciára elmenni. Mégis 
égyetlen-egy évben sem volt ennyi konferencia, 
egyetlen egy évben sem volt ennyi résztvevő és 
— ha emberi szemmel fél lehet ezt mérni — 
egyetlenegy évben sem találtak ennyien békes
séget konferenciákon.

Testvérém, ha te is elmondhatod ezt ma-
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minden kornak és minden léleknek a kegyel
met külön kell megragadnia.

A verőfényes nyár a konferenciákon égető 
kegyelmi napsugarakban ontotta felülről az ál
dást, a most kezdődő ezüstös fényű ősz pedig 
érleli a gyülekezetekben a Lélek gyümölcseit. 
Az ébredés tüzei égnék, benne vagyunk! Test
vér, ott állasz-e ez előtt a tűz előtt ámuló cso
dálkozással, mint Mózes az égő csipkebokor 
előtt, vagy még mindig közömbös lélekkel szem
léled csupán, mint akinek semmi köze az egész
hez? A tűz vagy megtisztít, mint az aranyat, 
vagy megemészt, mint a pozdorját. Aki nem 
engedi, hogy itt és már most megtisztítsa, azt 
meg fogja emészteni egykor. Engedd, hogy té
ged is megtisztítson és akkor rácsudálkozó sze
mékkel te is látni fogod: benne vagyunk az éb
redésben! Neki legyep dicséret és dicsőség érte!

gadról, akkor biztosan úgy  érzed, hogy olyan 
ajándékot kaptál, aminél többet, nagyobbat, 
nem kaphatsz Uradtól.

A  történet azonban i t t  nem  ér véget. Jézus 
azt kérdezi: „ . . .a  kilence pedig hol van?“ Ez
zel a kérdésével téged is megkérdez: Hol vagy ? 
Nem  érted a kérdést. M it akar még Jézus, hát 
nem ez volt a célja, hogy találkozzál Vele és 
meggyógyítsa a lelkedet? Hát nem elégíti k i 
Jézust, hogy vakon hittél neki, már a Vele való 
találkozásért is talán sok kényelmetlenséget, 
kellemetlenséget elszenvedtél, áldozatot is hoz
tál, de ami a legfontosabb, nemcsak az első lé
pést tetted meg a h it útján, de végigjártad azt 
és hittél, amikor egyszerűen, közvetlenül, 
gyarló emberi ajkon keresztül bűneid bocsánata 
hirdettetett a Jézus K risztus vérében.

Jézust valóban nem elégíti ez ki, azért, mert 
néked nem elég ez. A  poklosoknak testi gyógyu
lást jelentett u tu k  végigjárása. Ezt megkapta  
mind. A  gyógyítás csodálatos körülményeinek 
szép emlékét is elvitte a kilenc. De a tizedik 
visszatért Jézushoz, és megkapta Tőle az üd
vösségre vonatkozó ígéretet is: „ .., a te hited 
téged m egtartott“.

Teneked elég a szép emlék, az egyszeri nagy  
találkozás Jézussal? Ügy gondolod, hogy meg 
tudod őrizni az egyszeri kegyelm et és magasra 
emelve óvni tudod e világ szennyétől, nyom o
rult tested bűneitől, rögliözkötött életed kudar
caitól? Gondolod, mivel gyógyíthatatlan bűn- 
betegségedből gyógyíto tt meg Jézus, már töb
bet beteg sem leszel, orvosra szükséged sem lesz? 
Gondolod, hogy nem fakul meg szívedben és 
szádon a nagy csoda pompás emléke és azt 
őrizni tudod majd erőül egy életen át?

Nem! nem elég. Talán máris megkörnyéke
zett úgy  a bűn, hogy már te is tudod ezt. De Jé
zus már előbb tudta. Ő már indulásodkor visz- 
szavárt. És azóta is vár rád. Kéri hálaadásodat, 
de várja segélyt kérő szavadat is. Várja, hogy 
mellette maradj, hogy szavát hallgasd, erejével 
élj, váltságát elfogadd.

Testvérem, téged ne keressen Jézus kérdé
se: a kilence hol van. Jó volt vele találkozni? 
Hidd el, jobb vele maradni.
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Krisztus Keleten
A világ: Megváltója szerte a világon ma is igen 6ok 

aratásra érett búzamezőt lát, amelyben millió és mil
lió lélek vár az üdvösség evangéliumára. Lehet, hogy 
egy kicsit nehéz lösz megérteni néktek, magyar keresz
tyéneknek, ahol telve vannak a templomok, hogy a vi
lág összességében kevés a keresztyén ember. Hagyar- 

, országnak 8 millió lakosa van, Japánnak 80 millió és 
csak fél százaléka keresztyén. Indonéziában, ahol 70 
millió a népesség, több protestáns van, mint Ázsiában 
összevéve. Indiában 2 százaléka a lakosságnak keresz
tyén. Tehát még nagyon sok munka vár a keresztyé
nekre*, amíg mindenhova eljut Isten üzenete.

Ne csodálkozzunk azon, hogy ezekben az újabb egy
házakban, amelyek kisebbségben vannak, elevenebb az 
élet, mint a régiekben.

Kína 20 évig volt háborúságban; részben Japán
nal, részben belháborúban. Eltépzelhetjük, milyen sok 
rombolást jelentett ez az országban. Az ország sok 
szenvedésére az egyház kereste a feleletet. Jézus Krisz
tus üdvözítője Kínának is, mint a többi nemzeteknek. 
A kinaiak nem szeretnek idegen dolgokat. Sokan kö
zülük azt mondják, hogy a keresztyén vallás idegen, 
külföldi. Csak a háború alatt történt meg, hogy a ke
resztyén istentiszteletek alkalmával megtudták a pogá- 
nyok is, hogy a keresztyén igazságban van remény és 
mentség a kínaiak számára is. Tudjuk, hogy sokszor a 
nehézségek napjai, a problémák napjai, a Krisztushoz 
vezető időt is jelentik.

1939-ben mind az egyházak, mind a keresztyén 
mozgalmak egyesültek. Az egyik mozgalom azt tűzte 
ki célul, hogy megkétszerezi az egyháztagok számát és 
elmélyíti azoknak az életét, akik már benne voltak az 
egyházban. Több időt töltöttem Kínában, Angliában 
és Üjzélandban, mint Magyarországon, de bizonyos va
gyok abban, hogy itt is, akik a gyülekezethez tartoz
nak, nem mind hordozzák a Krisztus világosságát. Lá
tom mindenfelé, hogy emberek, akik rendszeresen jár
nak templomba, nem mind tudják bizonyosan,, hogy 
Jézus az Üdvözítőjük. A kínai keresztyének is tudták 
ezt és azon voltak, hogy az egyháztagokat bűntudatra 
ébresszék. Először is az egyházon belüli emberekhez 
mentek. Tudták, hogy csak ezután tudnak azokhoz kö
zeledni, akik hívők. Ahhoz, hogy megkétszerezzék az 
egyháztagok számát, nagy munkára van szükség. Le
hetetlenség volt mindent ráhagyni a lelkészekre, a lel
készek feleségeire és a diakonisszákra. Azt sem lehe
tett hagyni, hogy mindent a vasárnapi iskolai vezetők 
és a presbiterek végezzenek. A gyülekezetben minden 
embert: öreget és fiatalt, tanultat és tanulatlant egy
formán kényszerített a Lélek, hogy résztvegyen ebben 
a munkában. Még az első elemisták is hazavitték ott
honukba Isten üzenetét azon keresztül, amit tanultak 
az iskolában. Gyakran voltam az elemi iskolában olyan
kor, amikor külön kis imaközösségük volt a gyerme
keknek. Ezt nem a tanítójuk szervezte. Az egyik ilyen 
imaközösségre különösképpen is emlékszem a legmaga
sabb osztályban. Láttam egy boldogtalan arqú leányt, 
aki elhagyta az iskolát azon a héten. Visszakészült fa
lujába, ahol nem volt keresztyén templom. A társai 
harcoltak vele, hogy ez a leány otthon tudja megval- 
lani hitét Üdvözítőjéről. Tudott mindent a bibliai tör
ténetekről és az evangéliumokról. Jó osztályzatot ka
pott a hittanból. De mindez a tudás őrajta kívül ma
radt. Társai hűségesein és hitből imádkoztak érte, de ez 
a leány túlságosan becsületes volt és szíve nem volt 
kész és nem tudta átadni magát. Nagyon szomorúan 
mondtunk búcsút a leánynak. Gyakran emlékeztünk
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reá. Két-három év múlva visszajött a városba, ahol 
voltunk. Azt mondta, hogy soha nem ismert még olyan 
testvéri közösséget, mint amilyen ott volt. Azt mondta, 
úgy gondolja, hogy ha eljön ide és tanítónő lesz, ak
kor több alkalma lesz Jézussal találkozni. Falujának 
magánya és a kínai háború sok nyomorúsága vissza
vonta Jézushoz. A mag el volt vetve* de sok időbe ke-, 
rült, amíg gyümölcsöt termett. Mikor ezek az emberek 
kimentek az életbe, hazamentek otthonaikba, vagy em
berekkel találkoztak, érezték, hogy olyan nehéz kérdé
sei vannak az életnek, amelyekre nem tudnak felelni. 
Az egész Kínát betöltő nagy kérdés volt ez. Bibliai 
tanulmányozással is foglalkoztak, hogy az evangélium 
világosságát jobban tudják hirdetni.

Az egyik testvérem mondotta, hogy a csendessége 
és a bibliatanulmányozás a reggelije. Ugyanügy igény
li minden reggel, mint a mindennapi testi ételreggo- 
lit. Isten olyan drága üzeneteket ad, hogy nem tudok 
úgy leülni reggelizni, hogy ezeket az üzeneteket meg 
ne kapjam. Kérdeztem tőle, hogy minden alkalommal 
kap üzenetet? Azt mondta: Megtörtént már egyszer- 
kétszer, hogy nem kaptam üzenetet. Kértem az Urat, 
hogy tegyen egyszerűbb lélekkó és mutassa meg vilá
gosságát sokkal érthetőbben. Ez a leány azt tapasz
talta, hogy mikor üzenetet kapott az Ürtól, olyan na
pokon több embert küldött hozzá az Ür, akiknek éppen 
arra az üzenetre volt szükségük. Sokszor elhatározták 
ott az emberek, hogy együtt tartanak reggeli csendes
séget. Hattól hétig voltak a reggeli istentiszteletek a 
templomban. Ügy hallom, hogy ez Magyarországon 
sem ismeretlen. Angliában az emberek sokkal lustáb
bak ahhoz, hogy összegyűl jenek ilyen korán. Mi tudjuk 
annak az értékét, mikor ketten-hárman összegyűlnek 
az Ür nevében.

Ebben az időben alakult meg a kínai női missziói 
intézmény. Egészen egyszerű kezdete volt. Egy idős 
és nagyon rossz természetű asszony beteg szemével a 
missziói kórházban feküdt. Kb. három hónapig volt 
ott, míg azután visszakapta látását. Ez alat az idő alatt 
az ott munkálkodó ápolókon és bibliás asszonyokon ke
resztül ez az asszony új látást kapott lelkileg is. Mi
kor eljött az idő, hogy hazamenjen, azt mondta, hogy 
úgy érzi itt magát, mint a mennyben és nem akar ha
zamenni. Otthon a falumban nem tud senki egy szót 
sem Jézusról s még olvasni sem tudnak. Meg kell ígér
netek, hogy küldtök nekünk tanítókat. Ez volt a kez
det. Többen a kórháziak közül összejöttek imaközös- 
ségro és kérték az Urat, hogy teremtsen ott missziói 
gyülekezetei és képezzen ott ki kínai misszionáriuso
kat. Ez a társaság növekedett és gyarapodott a háború 
ellenére is. Sok éven keresztül, míg ott dolgoztam, 
láttam, hogy milyen nagy segítséget jelent a nők szö
vetsége a missziói munkában. A keresztyén gyüleke
zetek majdnem mindig várakozásteljesen néznek erre 
a szövetségre, mikor szolgálatvállalásról van szó, vagy 
éppen bizonyságot kell tenni az egyházban. Láthattam, 
hogy milyen sok alkalmunk van nékünk* nőknek is 
arra, hogy szolgáljunk az egyházban otthon és külföl
dön.

Nem tudom, hogy itt nálatok hogy van, de nálunk 
azt mondják, hogy nagyon érdekes és nemes dolog el
menni külföldre és hirdetni az igét. De ugyanezek az 
asszonyok nem tartják érdemesnek azt, hogy vigyék és 
hirdessék az igét a szomszédaiknak és az utcában la
kóknak. Nincs bizonyos látásuk arról, hogy mit jelent 
Krisztus a számukra. Lehet, hogy én magam is ilyen 
voltam. Kiváltságom volt, hogy több, mint 11 évig
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dolgozhattam Kínában. A háború miatt azonban be
csukódtak az ajtók. Nagyon sokat tusakodtam, hogy 
vissza kell mennem, mert szükség van ott reám s igen 
hosszú időbe tellett, míg Isten megvilágosította* hogy 
nekem haza kell mennem Angliába és Skóciába és ott 
folytatni munkámat. Isten országa mindenütt jelen van.

Azt hiszem, elég világosan megmondottam, hogy az 
egyház munkája nemcsak az egyházi hivatalos mun
kások dolga. Gondolj csak arra* hogy van-e nekünk 
üzenetünk és mit akar velünk az Ür.

Nagyon nehéz kérdéseket kaptunk azoktól az em
berektől, akik közé mentünk. Ha nem tartozunk szo
rosan Krisztushoz, a bizonyságtételünk hiányos lesz. 
Tudnunk kell, hogy Jézus a mi személyes Üdvözítőnk. 
Soha nem vethetjük meg azokat* akik közé megyünk. 
Mindig arra kell gondolnunk, hogy mi is olyanok len
nénk, ha az Ür nem emelt volna fel minket. Sokszor 
nagyon gondatlanok vagyunk. Nekünk nagyon benső
ségesen kell könyörögnünk, mielőtt kimegyünk az em
berek közé. —• Sokan talán nem is megyünk közéjük. 
— Lássuk meg, hogy Isten milyen nagy alkalmakat 
teremtett számunkra, hogy bizonyságot tegyünk Róla 
otthonainkban. Ha nékünk megvan ez az üzenetünk, 
akkor biztos, hogy továbbadjuk. Ha nem érezzük* ak
kor önámítás az, hogy mi Krisztusé vagyunk.

Azt is tapasztaltam, hogy az Űr áldása nem volt 
azon a munkán, amit elkezdettünk. Sokszor azért vol
tak akadályok, mert nehézségek voltak az egyéni éled
tünkben. Az Ür megígérte a Szent Lélek vezetését, ha 
mi engedelmeskedünk neki. Mi gyakran mondtuk: igen, 
Uram, én megteszem ezt is és azt is, de ezt, amit most 
kívánsz, nem. Ha kiszáradtnak és szomorúnak érezzük 
életünket) és nem érezzük magunkban Isten Lelkét, 
kérjük az Urat: mutassa meg, hogy hol voltunk enge
detlenek s mit nem adtunk még oda.

1946-ban három asszonyt hívtak Amerikába* hogy 
ilyen keresztyén munkát végezzenek. Az egyik egy 
kínai keresztyén nő volt, a másik egy japán arizona, 
akinek nevét egész Nyugat és Kelet ismeri, a harma
dik pedig a Filippi szigeteikről jött. Ez utóbbi orvos 
volt. Nagyon buzgó keresztyén volt és a háború alatt 
nagy szolgálatokat tett. Mintha a halál masírozott vol
na végig, olyan volt a föld mindenfelé* amerre a ja
pánok keresztül mentek a hegyek felé. Nem akarom 
részletesen elmondani; legyen elég annyi, hogy borzal
mas volt. Ez a doktornő látta a saját nemzetének fiait 
nemcsak meghalni ezerszámra, hanem puskaszuronyra 
felszúrva is tömegestől. A doktornő családját is fel
koncolták. Szörnyű napok voltak. De a háborúnak vége 
lett. Amerikába hívták, hogy keresztyén munkát vé
gezzen ott. ö  és a kínai asszony ugyanabba a gyüle
kezetbe mentek. Együtt tettek ott bizonyságot. A má
sodik napon megérkezésük után mind a három előbb 
említett asszony a kollégiumi internátusbán volt el
szállásolva s mind egy asztalnál ültek. A Filippi-szige- 
tekről jövő nem tudott ránézni a japán nőre. Nem bírt 
enni vele egy asztalnál. Szégyelte magát, a szíve ön
maga ellen fordult, mert nem bírta elviselni társát. 
Hogyan tudta ő hirdetni azon a napon az evangéliu
mot?! Egész éjjel nagy nyomorúságban volt s követ
kező reggel, mikor reggelihez készült, kopogtattak az 
ajtaján. A japán asszony állott ott lehajtott fővel s na
gyon csöndes és alázatos hangon kérdezte, hogy nem 
mehetnének-e együtt reggelizni. A Filippi szigetekről 
való asszony nem tudta azt mondani* hogy igen. A 
japán asszony azonban csendesen lekísérte őt a folyo
són az ebédlőbe s ott egy kis szobába hívta őt. A ja
pán asszony megkérdezte: megbocsátanád te mindazt, 
amit a mi népünk a te nemzeted ellen tett? Letérdel
tek imádkozni. A japán nő megvallotta a saját és népe 
bűneit s akkor úgy érezte a Filippi szigetekről való,

hogy neki is vannak bűnei, amiket meg kell vallania 
és megvallotta gyűlöletét. Mindketten sírtak, de Isten 
kegyelmét megkapták. Mint barátnők, úgy állottak fel. 
Csak Isten kegyelme vihette véghez ezt betonúk. Én 
úgy érzem, hogy rajtunk, nőkön nyugszik a világ bé
kéjének alapja. Meg kell harcolnunk ezt a harcot, hogy 
Jézussal legyőzzük a félelmet és gyűlöletet a saját 
szivünkben.

Most ti azt gondolhatjátok, hogy könnyű nekem* 
angolnak, ezekről beszélni. Ne felejtsétek el, hogy én 
éppen Kínában voltam, mikor a szörnyű háború dúlt. 
Tudom, mit jelent a háború. De tudom azt is, mi az 
egyetlen dolog, amit ilyenkor a keresztyén ember te
het és tesz. Krisztus keresztjéhez kell menni és emlé
kezni arra az imádságra, amit Jézus imádkozott: 
Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cse- 
lekesznek. Nem vagyunk őszintén az ő szolgái, ha nem 
tudjuk ezt az imádságot szívből elmondani. Nekünk em
bereknek ez lehetetlen, de Isten kegyelmén keresztül 
lehetővé válik ez is.

Szeretnék egy másik^kínai jelenetről is szólni. Egy 
paraszt asszony szolga volt egy kórházban. Alig tudta 
olvasni a bibliát, de majdnem kívülről tudta. Eljövete
lem előtti utolsó napon eljött meglátogatni. Hozott ne
kem két kis értéktelen ajándékot. Azt mondta* hallja, 
hogy Üjzélandba megyek s ő bizonyos affelől, hogy én 
ott sem leszek egyedül, mert bízik abban, hogy ott is 
vannak keresztyének. Egy másik azt mondta: Hallom, 
hogy Üjzélandba mégy, nem is tudod, hol van, milye
nek ott az emberek és mégis úgy mész* mint Ábrahám, 
engedelmesen. Az idegenbe is az Űrral mész. Azt 
mondta, hogy segít majd nekem imádkozni Kínáért és 
Japánért. Ez az idős asszony azt kívánta, hogy imád
kozzam Kínáért és Japánért. Az ellenségeidért is imád
kozzam, a japánokért? — kérdeztem. Azt felelte: igen, 
az ellenségeinkért is, mert a japánokhoz is eljött Isten 
országa. Nekünk, nyugati államoknak is meg kell ta
nulnunk imádkozni Japánért és Németországért* akik 
olyan sok bajt okoztak ennek a földrésznek. Meg kell 
ezt tennünk, ha Krisztusé vagyunk. így kell megbo
csátanunk nemzeti vonalon szomszédainknak.

Tíz évvel ezelőtt egy nagy evangélista jött hozzánk 
Kínába. A legnagyobb eredménye munkájának az 
volt, hogy rábírta az embereket arra* hogy az egyhá
zon belül a haragot adják fel. Sokszor nem is lehetett 
haragról beszélni, csak félreértésről, vagy meg nem 
értésről, de ez elég volt ahhoz, hogy akadályul legyen 
ember és ember között. Ezek közül egy sem tudott tel
jesen gyümölcstermő életet élni* mert baj volt a szom
szédaival. Az Urat kell kérnünk arra, hogy tisztítsa 
meg szívünket a gyűlölettől nemzeti, gyülekezeti vo
nalon és a családunkban egyaránt.

A legnagyobb mozgalom a kínai egyházban az 
volt, amelyik a kínai otthont szolgálta. Voltak össze
jövetelek apák, anyák és szülők számára közösen. Ve
zetői összejövetelek voltak és konferenciák a gyerme
kek számára is. A kínai keresztyénség vezetői meg
látták, hogy amig a kínai otthonok nem a keresztyén 
világosság hordozói, a kínai kereisztyénség nem lesz 
igazi közösség. Az otthon az igazi bölcsője az egyház
nak. v

Abból, amit most elmondtam, azt hiszem* láthatjá
tok, hogyan építik a kínaiak otthon Isten országát. Én 
azt szeretném itthagyni mindebből, ami a ti életetekre 
is vonatkozik itt Magyarországon.

Dorris Arowsmith misszionáriusnő előadása
a gyenesi asszonykonferencián.
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B Í Z Z A T O K !
Am ikor Jézus isteni küldetésének végcéljá

hoz érkezik, összegyűjti tanítványait, hogy el
búcsúzzon tőlük. Búcsúbeszédén, m ely bár tele 
van bíztató, búzdító, bátorító ígéretekkel, mégis 
végigcsendül — egész mezítelen őszinteségben 
— a valóság, hogy tanítványaira szenvedés, 
nyomorúság vár. Utolsó szavai: „E világon nyo
morúságtok lészen; de bízzatok, én m eggyőztem  
a v i l á g o t E  világ fejedelmének szem fényvesz
tésével szemben kendőzetlen nyíltsággal tárja  
fel a tanítványt sorsot, — e világban rá juk váró 
szenvedést és nyomorúságot.

Jézus nyíltan beszél. És mégis, amíg Jézus 
Istennek atyai szeretetéről tett bizonyság- 
tételei forróbbá teszik szívünket, túláradó há
lára késztetik ajkunkat, addig félve, megret
tenve, szorongva, lehetőleg felületesen keresztül- 
siklunk nyomorúságot, szenvedést ígérő beszé
dei felett. Ha mégis bizonyságot kell tennünk  
erről is, mennyire meggyőződés nélkül, m eny
nyire bizonyosság nélkül tesszük azt. Ott kísért 
szívünkben a könyörgés: tudom Uram, de ments 
meg tőle. Gcmdoljunk csak Péterre. , j l z  élete
met adom é r e t t e d „ A z  életedet adod érettem? 
Bizony bizony mondom néked, nem szól addig 
a kakas, m íg háromszor elárulsz engem.1' Test
vérem, gondolj csak velem együtt, evangelizá- 
ciók, konferenciák utáni nagy, szent felbuzdu' 
lásokra. óh, mi mindenre lettünk volna képe
sek! És még csak a szenvedésnek árnyéka sem  
vetődött ránk, a kakas még csak nem  is kuko
rékolt — és már elárultuk Jézust, Óh, am íg ott 
vagyunk a forrásnál, amíg elcsitul körülöttünk  
a világ zaja. olyan könnyűnek látszik az út. Oly 
lelkendezve hangzik ajkunkról a bizonyságtétel: 
„Hová kívánod, én követ l ek . . Mint  Péter a j
káról. És Isten különös kegyelme, ha velünk is 
az történik, amit Péterről mond az írás: „Ke
servesen sírva fakadali.

Bizonyára érezted már te is, testvérem, ezt 
a nyomorúságot. S írni keservesen, a magam  
nyomorúságán, a magam bűnén. Hányszor 
nyerted el — velem együ tt — bűneid bocsánatát 
K risztus véréért, és hányszor tetted  — velem  
együ tt — hiábavalóvá a kegyelmet. A  legször
nyűbb. a legnagyobb, emberi értelemmel fel nem  
fogható áldozat nem volt elég, hogy kiégessen 
minden nyomorúságot, minden bűnt a lelkűnk
ből. Még m indig maradt, ami az enyém , ami
hez görcsösen ragaszkodom, amivel, ha más 
előtt nem is, de magam előtt dicsekedem. Ha 
csak egy gombostűhegynyi is, de marad. És ez 
a gombostűhegynyi kis terület a lékemben elég, 
hogy ezen felépítsem az én bábeltornyomat, 
m int egy csúcsára állított gúlát. Építsem addig, 
m íg egészen elfedi Isten szeretetének legnagyobb 
bizonyságtételét, a keresztet.

Szenvedélyt csak szenvedéllyel lehet le
győzni. A  bűn szenvedélyét csak a K risztus 
iránt érzett hála szenvedélyével. A  belső nyo
morúságunk csak Isten által adott külső nyo
morúság által győzhető le. Kell a nyomorúság,

a nyomorúság szenvedése. Legyen az halál, kl- 
fosztottság, mezítelenség, reménytelenség stb. 
Kell. Isten, aki nem szive szerint szomorít ja az 
embert, maga jelenti ki: . .  néked nem vetek
véget, hanem m egfenyítelek téged ítélettel, mert 
nem hagylak egészen büntetés nélkül*\ Nem. 
A  szent, az igazságos Isten nem hagyhat ben
nünket büntetés nélkül. ^

Testvérem, e világban nyomorúságban 
vagy? Elvesztetted, aki neked nagyon drága 
volt? Nincs kenyered, állásod, lakásod, ruhád? 
Sötét a holnapod, reménytelen, kifoszto tt az éle
ted? Ne keresd okát külső körülményekben, e 
világnak hatalmasságaiban, keressed egyedül 
magadban. A kkor te is rá fogsz jönni, hogy  
minden, ami rajtad van, ami nyomorúság és 
szenvedés, elenyészően kevés ahhoz képest, amit 
érdemelnél, ha Istenre nézel. H idd el, nem a v i
lág, hanem a világon keresztül Isten adja a te 
nyomorúságodat. Adja, mert nagyon, nagyon 
szeret. M ert nem tehet mást velünk, lázadó, 
önelégült, m agunkat a teremtés koronájának 
tartó, nyom orult emberrel. Csak ha a nyomo
rúság és szenvedés, a fájdalom ledöntött ben
nünk minden idegen bálványt, ha nem marad 
bennünk semmi más, csak alázat és sírás, akkor 
és csak akkor tud juk  meglátni a hatalmas, a 
szerető Isten t és benne a legnagyobb szeretetet: 
az értem és érted felállított golgotái keresztet. 
Igen testvérem, ezért kell a nyomorúság. Ne lá
zadozz, ne békétlenkedj, ne hitetlenkedj, ne ke
ress miérteket. Fogadd el Isten fenyítését és ak
kor a kereszten keresztül meglátod, hogy Isten  
fiává  fogadott és csókold meg azt a néha talán 
nagyon kemény, sújtó, de m indig atyai kezet. 
E  világon nyomorúságunk lészen. De K risztus  
m eggyőzte a világot. Igen testvérem, a kereszt 
alatt elveszti minden nyomorúság, m inden fá j
dalom, minden szenvedés a jelentőségét és fel
ragyog előtted Isten gyerm ekének igazi világa. 
A z a világ, m elyet Isten készített az övéinek. 
Ahol eltöröl az Isten az ő szemeikről minden
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Hit és élet
HOGYAN JUTHATOK HITHEZ? Mi azt gondoljuk, 

hogy csak akarnunk kell és mindjárt hívő keresztyének 
vágyunk. — Pedig hitre csak a Szent Lélek ébreszthet 
bennünket az igén keresztül.

Az Atyaistent csak Krisztusban ismerhetjük meg. 
,.Az Istent soha senki nem látta, az egyszülött Fiú> 
aki az Atya kebelében van, az jelentette ki Őt.“ (János 
ev. 1: 18.)

Krisztus-hitre csak a Szent Lélek segítségével jut
hatunk az igén keresztül s nem a magunk erejéből: 
„Senki sem mondhatja Urnák Jézust, hanem csak a 
Szent Lélek által.“ (1. Korinth. 12: 3.)

De hogyan juthatunk Szent Lélekhez? A galaták a 
hit hallásából vették á Szent Lelket. (Gál. 3: 2.) Kor
nelius házanépére is akkor áradt ki, amikor az evan
géliumot hallgatta. (Csel. 10: II.) Isten mindenkinek 
adja a Szent Lelket, aki azt tőle kéri. (Lukács 11: 13.)

De nemcsak kérni kell imáinkban a Szent Lelket, 
hanem el is kell fogadni. — A Szent Lélek érkezése kel
lemetlen: megzavarja bűnös nyugalmunkat, szemünk 
elé állítja bűneinket, elkeserít és térdre kényszerít. S 
mindezt az igén keresztül teszi. Há meghallod az evan
géliumot, ha kéred Istentől a Szent Lelket, ha igét ol
vasol naponként, ha vállalod a Szent Lélek feddését, 
csodálatos világ nyílik meg előtted.

Bűnös aluvásodból, látszólagos nyugalmadból, a 
megtért, örvendező, bűneitől megszabadított, Krisztus
sal közösségben élő, üdvösséges állapotba jutSz, abba a 
békességbe, amit Krisztus Urunk váltsághalálá szer
zett nekünk, amikor kibékített minket Istennel. Többé 
nem kell félj az örök kárhozattól.

így találod meg Krisztus szerelmét és Krisztuson 
keresztül az Atya kegyelmét, aki úgy szeretett, hogy 
Fiát, akiben ő gyönyörködik, érted adta halálra, hogy 
Te élj.

MILYEN A HIVŐ KERESZTYÉN ÉLETE? A tanít
ványok amikor Krisztussal találkoztak, első dolguk volt, 
hogy testvéreiket, barátaikat Krisztushoz vezették. Mi
ért cselekedtek így? — Mert határtalan örömükben 
mást nem tehettek. Krisztus az élet, az öröm, az üdvös
ség forrása. Aki Krisztushoz eljutott, az az örökélethez 
jutott el. Istennel, Krisztussal együtt lenni ez az élet, 
örökélet. — Neki szolgálni, másokat Hozzá vezetni: ez 
az üdvösség már itt a földön. .

Aki találkozott Krisztussal, az már itt a földön el
szakadt a bűntől, a világtól, a sátántól, — megutálta, 
megsirattá bűnét, meghalt lélekben a bűn számára és 
már itt feltámadt Krisztussal az örök életre. (János 
ev. 5: 21.) — Igaz, míg e földön megromlott testünkben 
élünk, a sátán továbbra is kísért óemberünkön keresz
tül, de a Szent Lélek segítségével, az ige által új embe
rünk szüntelen harcot vív ellene.

A hitre eljutott keresztyén ember útja, élete tehát: 
Isten, Krisztus dicsőségének d szolgálata; annak első 
és legfontosabb megnyilvánulása pedig az, hogy máso
kat is Krisztushoz vezetek, hogy Isten, Krisztus dicső
sége növekedjék. Ezt egész életemmel, gondolataimmal, 
szavaimmal és cselekedeteimmel kell tegyem.

A Krisztushoz való hívogdtás egyik módja az evan- 
gélizáció. Különleges igehirdetés. Ébreszteni akarja az 
alvókat. Hívogatja azokat, kik elszakadtak Krisztus
tól és hitükben akarja megerősíteni a gyengéket.

Azért szükséges, hogy az evángélizáción való rész
vételre személy szerinti hívogatással rábírjuk az olya* 
nokat, akik nem szoktak igét hallgatni. — Ha áz evan- 
gélizáción mindig csak ugyanazok vesznek részt és nem 
hívnak újra és újra másokat is, akkor valahol hiba van 
a lelkekben. — Hitre jutott, Krisztussal élő evangéli
kusoknak legfőbb gondját kell képezze másoknak Krisz
tushoz való vezetése. — Ez mértéke áz ébredésnek. Aki 
ezt nem tudja még megtenni, az még maga is a bűn
ben alszik, a bűn, a sátán, a világ foglya.

B o th  ár L. V ilm o s .

üdvözlet
Csepregi Béla, Budapest.
Kedves Testvér az Ürban!
Isten kegyelmét és békességét kívánjuk Neked és 

szeretteidnek.
Július elején nagy nyári szeuratot tartottunk Kuo- 

pioban. Kb. 10.000 hívő keresztyén gyülekezett össze. 
Izráel Szentje nagy volt az övéi között. Az együtt levő 
gyülekezet megbízott, hogy a nagy szeurat nevében 
drága üdvözletét küldjék a magyarországi hívő test
véreknek. Remélem, hogy neked lesz módod a továbbí
tására. A szentírás azt mondja: „Ne dobjátok el bizo
dalmátokat, mert annak nagy jutalma van.“ Sokszor 
felhő árnyékában kell járnunk, de akkor sem kell meg
feledkeznünk arról, hogy a felhő felett Isten kegyelmé
nek napja ragyog. Sokszor nem tudjuk megérteni Isten 
útjait, de mindig megáll az ígéret, hogy „azoknak, akik 
Istent szeretik, minden javukra van.“ Ezekben a nehéz 
időkben valóságnak tapasztaltuk mi ezt itt Finnország
ban és hittük, hogy ugyanígy van Magyarországon is. 
Bízzatok, drága testvérek! Hihetitek minden bűnö
tök és vétketek valóságos bocsánatát Jézus szent nevé
ben és engesztelő vérében. Élj szabadságban, te Jézus 
vérén megváltott nyáj ott a Duna és Tisza partjain. 
Az Úr legyen veletek vándorútatokon egészen az örök
kévaló otthon kitárt kapujáig.

Isten békességével köszönt mindnyájatokat
Kuhmalahti, 1948. szept. 9.

V i l j a n e n  P a a v o .

VASBÓL ACÉL
A m íg  a vas acéllá válik,
Nehéz út! Kem ény küzdelem,
S a munkáló mesterkezeknek 
Véget nem érő türelem!
Törik, hajlítják, nem kím élik! 
Kohóban izzik  olvadásig!
N agy munka az, s hosszú az útja, 
A m íg  a vas acéllá válik!

A m íg  a vas acéllá vá lik ! . . .
Lelkem is tudja: ez a cél!
Fénytelen, rozsdaette vas volt,
S ragyogni kezd már, m int acél! 
Lelkem is átment már a tűzön,
S  dicséretet mond mindhalálig, 
M ert . . .  nagy m űve az ég Urának, 
Mikor a vas acéllá válik!

H  a l u s  z k  a M. R ó z s a
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B E S Z Á M O L Ó
LEÁNYKONFERENCIA KÖLCSÉN,

Az első két nap úgyszólván ese
ménytelenül telt el. Atalános volt a 
hangos zaj közöttünk. A nagy zaj 
harmadnap sem csitult nagyon, de 
már nyilvánvaló lett az Isten mun
kája. A lelkek mélyén megmozdult a 
lelkiismeret és kellemetlenül fel-fel 
bukkant egy-egy elfelejtett, vagy ap
róságnak elkönyvelt bűnünk. Meglát
tuk, hogy mi vagyunk azok az em
berek, akik nagyon el vagyunk fog
lalva hálótik mosogatásával, az élet 
apró-cseprő, néha nagyobb gondjai
val, s mint Pétert, úgy minket is el
hozott az Isten ide, ahol messze va
gyunk a hálónktól. Jézus szavaival: 
„egy kissé beljebb a földtől“. És 
meghallottuk a szót, „Evezz a mély
re“. Azután megláttuk saját magun
kat, úgy ahogy vagyunk, a Jákob 
történetében. Rádöbbentünk, hogy 
ni-ni, én vagyok az a csaló, én va
gyok az, aki mindent a maga feje 
után tesz, aki nem engedelmeskedik 
Istennek.

A délelőtti előadássorozatban olyan 
nők életrajzait hallottuk, akik telje
sen az tlrnalj éltek. Megláttuk ennek 
az életnek szépségeit, s azt a békes
séget és boldogságot, amelyre mind
nyájan annyira vágyunk. Válaszút 
előtt álltunk. Széles útf Keskeny út? 
„A keskeny út vándora“ című elő
adásokban határozott választ kellett 
adnunk.

Általában az egész idő alatt az volt 
a nagy kérdés, hogy hogyan is kell 
nekem megtérnem? Mit csináljak? 
Mindenki érezte, hogy valami rend
kívüli dolognak kell történni, vala
mi döntőnek. Ezt a nagy dolgot azon
ban nem nekünk kellett elvégeznünk, 
megtette már azt Valaki értünk. Ne
künk csak teljes bizalommal oda kel
lett adni magunkat és engedni, hogy 
az Ür kezébe vegye a mi szívünket 
és formálja azt újból a saját képéret

Az Isten hatalmát szemmellátható- 
an is megmutatta. Az esti előadá
sokra tömegesen jöttek a faluból az 
emberek, hogy hallhassák az igét.

Soha nem éreztük azt a felszabadu
lást, azt a kegyelmet, mint amikor 
elhangzott felettünk: „megbocsáttat
nak néked a te bűneid“. S a felszaba
dulás boldogságában mindenki hálá
san tett bizonyságot arról, hogy 
tényleg megbocsáttatott. Sok minden 
előjött a bizonyságtevéskor. Mi min
den lehet akadálya a megtérésnek.

Másnap elmondták az újszülöttek
nek (János 3:3 b), hogy hogyan is 
kell élni az Isten igéjéből. így fel- 
készülten az új életre búcsút vettünk 
a kedves kölesei vendéglátóinktól és 
ismét elindultak a szekerek a hosszú 
parókiaudvarról. Már nem olyan 
hangosan, de csillogó szemmel és bol
dogan indult 60—70 leány az új élet
be, mint akik megtalálták az elrej
tett kincset és azért „mindent“ oda
adtak.

TAHI. (BUDAVÁR.)
Előtte sokszor szorongva gondol

tunk rá, sokat imádkoztunk érte. 
Most olyan öröm, ha egy kicsit meg

késve is, beszámolni arról a gazdag 
áldásról, amit Isten most harmad
szor is megadott nekünk.

Aug. 24-től egy hétig folyt ez az 
J,fjúsági evangélizáló konferencia. 
Jöttek az ország minden részéből. 
Voltak közöttük „őskonferenciázók“, 
dp sokan voltak, akik most jöttek elő
ször olyan helyekről, ahol az élő 
evangélium még nem Szólhatott. A 
leg\többen Budapestről, Szegedről, 
Nagyszénásról, Békéscsabáról, Nyír
egyházáról, Szombathelyről, Nagy- 
tar csáról érkeztek közénk. De nagy 
öröm a számunkra, hogy kisebb gyü
lekezetekből is jöttek, talán csak 
keit en-hár man, hogy azután vihes
sék vissza az Isten személyes üzene
tét. 500-an voltunk együtt, középis
kolások, földművesek, egyetemisták, 
kisebbek és nagyobbak és tudtunk 
egészen egyek lenni az evangélium 
körül, tudtunk örülni újra csak an
nak, hogy Isten szeret!

Talán csak a programmot lehet új
ra elmondani, mert nehéz emberi 
szóval kifejezni azokat a csodálatos 
dolgokat, melyeket a mi Urunk vé
gez az egyes emberi szívekben. Jó 
volt hallani a morzsaszedésnél, hogy

Megkezdődtek 
az evangélizacidk!

Szeptember 26—október 1. Theologu- 
sok csendeshete' (Csepregi Béla és 
Káldy Zoltán).
Szeptember 26—október 3. Sopron 
(Báliké Zoltán és Malaga Elza dn.). 

Szeptember 28—30. Asszonykonferen
cia Foton.

Október 3—10. Arnót (Túróczy Zol
tán).

Október 3—10. Oroszlány, ifjúsági 
evangélizáció (Tarjáni Gyula). 

Október 10—17. Nyáregyháza (Csep
regi Béla).

Október 4—8. Országos ifjúsági ve
zetői konferencia Fóton.

Október 10—17. Budafok (Józsa Már
ton).

Október 12—14. Győr, egyházmegyei 
lelkészevangélizáció (Zászkaliczky 
Pál és Balikó Zoltán).

Október 15—17. Beled, csendesnapok 
(Balikó Zoltán).

Október 17—november 7. bibliaisko- 
lai és háztartási tanfolyam Fóton 
leányok számára.

Október 17—23. Dorog (Tarjáni 
Gyula).

Október 25—31. Orosháza (Balikó Zol
tán és Józsa Márton).

Október 31—november 2. Férfiak kon
ferenciája Fóton.

Szoktál-e még nap-nap mellett 
imádkozni az evangélizációkért?

Tudod-e, hogy számítanak rá az 
evangélizáció munkásai?

Hiszed-e, hogy Isten meg fogja 
hallgatni? ,

egy nap sem volt hiába, a Lélek min
den napon ragadott meg lelkeket és 
vitt sokakat az új életre. Volt, aki 
arról tett bizonyságot, hogy őt az 
első hivó szó megériyitette, voltak 
olyanok, akik csak az utolsó napon 
fogadták el a nekik felkínált kegyel
met.

Megtapasztalhattuk a személyes fel- 
oldozás áldását. A reggeli áhítatokon 
sokan álltak fel és kérték a bűneik 
bocsánatát. Elhitték, hogy Jézus 
Krisztusnak ma is van hatalma itt 
a földön a bűnöket megbocsátani. A 
személyes beszélgetésben és a szemé
lyes gyónásban is sokait találtak 
megbékülést Istennel. Negyven bib
liakörben beszélgettünk Naámán meg
tisztulásáról (II. Kir. 5.) és előkerül
tek mind az akadályok, amelyek a 
fiatal szívet visszatarthatják a Ke
reszttől. Az előadásokon ke.resztül is 
Isten minden akadályt el akart há
rítani, mindenre rávilágított, ami 
Szükséges az egyetlen megoldáshoz. 
Ebéd után, akik már a keskeny úton 
jártak, külön csoportban beszélték 
meg a keresztyén .élet mindennapi 
problémáit.

Sok minden előkerült itt, amik miatt 
annyi fiatal élet, örömnélküli, fele
más keresztyén életet élt. Hisszük, 
hogy ezeken a megbeszéléseken sok 
minden megoldódott. A másik cso
portban d bűn részletes megtárgya
lása adta a programmot. Beszélhet
tünk nemcsak a nyilvánvaló, hanem 
az elrejtett, az átfestett, átmentett 
bűnökről is. Este a hatalmas tábor
tűznél újra együtt voltunk mindany- 
nyian. Zákeus története szólt napról- 
napra. Az ige ezen. a közismert tör
téneten keresztül indult utolsó ro
hamra a sokszor nagyon makacs fiú- 
és leányszívek ellen azért, hogy még 
azon az estén üdvössége legyen az 
ilyen békétlenkedő, harcoló szívnek 
is. Mennyi áldott döntés, megbékülés 
született így az esti csendben is. Kü
lön érdekes volt az, ahogy áz utolsó 
két estén a tábortűz után külön cso
portokban letelepedtek az egyes kö
zösségek. Szeged, Szarvas, Nagytar- 
csa, Nagyszénás, Budavár ott értekei
tek csendesen és imádkoztak testvéri 
körben az egy Pásztorhoz, megkö
szönve a Sok-sok áldást. Hisszük, 
hogy lélekben most is együtt va
gyunk hétr öt-hétre, ha most még 
nincs is alkalmunk velük találkozni.

A morzsaszedésnél inkább csak 
azok szólhattak, akik ezen a konfe
rencián nyerték el az új életet. A 
bizonyságtételek így is két és fél 
órán keresztül tartottak. A legtöbben 
arról beszéltek, hogy most látták 
meg azt, hogy eddigi életük tulajdon
képpen csak vallásosság volt, teljes
séggel benne a kárhozatban, és csak 
úgy gondolták, hogy az új életben 
járnak, megtérés és újonnanszületés 
nélkül. De mégis mindenekfelett való
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az öröm, odafönt is, hogy mindnyájam 
akik bizonyságot tettek, tudták mon
dani, hogy Jézus Krisztusban bűn
bocsánatot és új életet nyertek és 
hisszük, hogy má is együtt valljuk 
Pállal: „Nincsen immár semmi kár- 
hoztatásuk azoknak, akik Krisztus 
Jézusban vannak. . . “ (Rom. 8: 1.). 
Adjon a mi Urunk még sok ilyen 
konferenciát, nem csak Tahiban, ha
nem szerte ebben az országban.

A Z  ISZÁKOSOKAT MENTŐ 
MISSZIÓ

fóti konferenciáját sokan kétkedő 
várakozással várták.

Csütörtök délután a nyugati pálya
udvaron egymásra találtak a konfe
renciára készülők, az ismeretlen vi
dékiek is csatlakoztak a pestiekhez. 
Voltunk 16-an akkor, de már Foton 
is vártak és még este is jöttek. A 
három napon az állandó résztvevők 
száma 30—35 volt, vasárnap pedig 
52-en voltunk. A konferencián meg
fordultak száma lehetett 60—65. Bi
zony a résztvevők számával kapcso
latban nagyon megszégyenültünk és 
újból meg kellett tapasztalnunk, 
hogy Isten imádságokat meghallgató 
Ür.

A résztvevők között volt egy ve
lünk induló, kissé réveteg tekintetű 
férfi, akiről megtudtuk, hogy az al
koholszenvedély rabságában van, még 
a konferenciára is úgy jött, hogy elő
zőleg iszogatott. Másnap egy asz- 
szony jelent meg így a konferencián. 
Érezni lehetett ruháján, leheli étén a 
pálinkaszagot. Ez volt a konferen
ciának minden más konferenciától 
elütő képe. A bűnt itt nemcsak lé
lekben hordozták az emberek, hanem 
igen nyilvánvalóan ott volt mindenki 
előtt.

FELHÍVJUK
budapesti testvéreink figyelmét a 
fasori gyülekezet által rendezendő 
csendesnapokra, amely okt. 2-án este 
6 órakor kezdődik és 3-án, — a min
den vasárnap is szokásos — este fél 7 
órakor kezdődő evangélizáló előadás
sal fejeződik be. (Bp., VII., Vilma 
királynő-út 17.)

A konferencia elsősorban nem az 
iszákosok részére tartott konferen
ciának készült, hanem a mentő misz- 
szió munkáját végző munkások szá
mára. Isten azonban nem ok nélkül 
helyezte a munkások közé azokat, 
akik még rabjai az alkohol szenve
délyének.

A reggeli áhítatokon újból és új
ból hangzott a konferencia részt
vevői felé a kérdés: „Szeretsz-e en
gem?“ Nem lehet végezni a Krisztus
tól kapott megbízatást az ö minde
nek felett való szeretése nélkül. Mi
dőn láttuk az alkohol pusztító hatá
sát az ember testi életére, midőn lát
tuk a lelki élet teljes felbomlását és 
elmezavarodáshoz való jutását, mi
dőn láttuk továbbá egész társadalmi 
életünkben az alkoholizmus pusztítá
sát, továbbá az alkoholizmus révén 
létrejött baleseteket és munkatelje
sítmény kieséseket, rádöbbentünk ar
ra, hogy a munka végzéséhez sem 
elég hit, sem elég szeretet nincsen 
bennünk. Erre a meglátásra a kon-

MEGNY1L1K A MISSZIÓI 
ISKOLA.

örömmel jelentjük, hogy okt. 15-én 
Isten kegyelméből megnyitjuk a 
Missziói Iskolát Nagytarcsán mind
azok Számára, akik á külmisszióbá 
Istentől határozott elhívást nyertek. 
Tíz jelentkező van az ország külön
böző vidékéről. Ezenkívül is vannak 
jelentkezők, akik egyetemi tanulmá
nyaikat végzik, vagy a küldetésre 
várnak csupán. A kiképzés négy esz
tendeig tart. A női jelentkezőknek 
rövidebb. Az iskola anyagi fedezetét 
adományokból és a fiókegyesületek 
hozzájárulásából várjuk. Az intézet 
felszerelésében is hiányok mutatkoz
nak még, miért is ezúton kérjük a 
misszió barátait és mindazokat, akik 
az egyház missziói szolgálatát szívü
kön hordozzák, siessenek az Intézet 
támogatására, akár természetbeniek- 
kel (élelmiszer), akár felszerelési tár
gyakkal, akár pénzbeli adományaik
kal. Az Intézet címe: Evang. Misz- 
sziói Intézet, Nagytarcsa. Csekkszá
ma: 16188. Magyarhoni ág. h. ev.
misszióegyesület pénztára, Bpest.

ferencia minden részvevőjének igen 
nagy szüksége volt.

Az iszákosságot minden betegségi 
tünete ellenére mint bűnt kellett 
meglátnunk s a délutáni sorozatos 
előadásokból megismerhettük, hogy 
a Krisztusba vetett hit ettől a bűn
től is meg tud szabadítani, hogy 
Krisztus biztatása: „Bízzál, fiam, bíz
zál leányom“ még a legmélyebb pon
ton lévő iszákos felé is reménysuga
rakat bocsát és végül a szeretet, a 
Krisztusban feléjük hajló szeretet 
valóságosan megmentette őket. öröm 
volt látni, mint tűnt el á réveteg te
kintet, mint lett boldog örvendezést 
mutató az arckifejezés.

Esténként az imádság és a közös
ség jelentőségét láttuk meg az iszá
kosokat mentő munka szempontjá
ból. Megláttuk, hogy sokkal több 
imádságra, sokkal mélyebb lelki kö
zösségre van szükségünk, hogy az Is
tentől kapott megbízatást elvégez
hessük. Boldogan mondtuk el a kon
ferenciával kapcsolatban: „Várván
vártam az Urat és hozzám hajolt és 
meghallgatta kiáltásomat“. (Zsolt. 
40: 2.)

A konferencia áldását láthattuk 
már a konferencia utáni legköze
lebbi bibliáóránkon, amelyen a Pest
ről résztvettek majdnem teljes szám
mal megjelentek, s eljöttek azok is, 
akik Fótra, mint a szenvedély rabjai 
kerültek el. A lélek egységében ta
lálkoztunk.

Az iszákosokat mentő misszió bib
liaórái szerdán este fél 7 órakor a 
fasori református templom ú. n. to
ronyalatti szobájában vannak, ame
lyen őszinte testvéri közösség várja 
az iszákosokat és hozzátartozóikat 
egyaránt.

JELEN SZAMUNKHOZ 
csekklapot mellékelünk azzal a ké
réssel, hogy akinek lejárt az előfize
tése, legyen szíves megújítani. Aki
nek rendben van az előfizetése, ne 
vegye a csekklapot zaklatásnak. Te
gye félre és használja majd fel más 
alkalommal. A csekklapon adományt 
és iratterjesztés árát is be lehet kül
deni.
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IV. ÉVFOLYAM, 21. SZÁM. 1948. OKTÓBER 10.

egészen
Veszedelmes szó ez Salamon életében! 

(I. Kir. 11: 4.) Kimondhatatlan kárt oko
zott neki és népét is a fokozatos hanyat
lásba taszította. Nem egészen! Talán csak 
kis híja van. Talán foként, nagyrészben, 
de nem egészen!

A hívőket egy szó sem jellemzi ma ta
lálóbban ennél: nem egészen! A gyüleke
zet minden nyomorúságának és minden 
erőtlenségének ez az oka. Hiszünk a bib
liában, de nem egészen! Jézusnak akarunk 
engedelmeskedni, de nem egészen! Szent 
életet igyekszünk élni, de nem egészen! 
N em  e g é s z e n !  N e m  e g é s z e n !  Ez 
az Úr ítélete egy csődbe jutott gyüleke
zetről: Nem egészen meleg és nem egészen 
hideg, — langy meleg!

Ez az ítélete a te életed fölött is? A te 
csődbe jutásod, gyümölcstelenséged, öröm- 
telenséged, tehetetlenséged, vereséged oka 
is e „nem egészen“ szóban van?

Ami nem egészen az Úré, ott másnak 
is van helye. Ez az a rés, amelyen beszivá
rog a bűn, az a hézag, ahol támadni mer 
az ellenség, a szabad út, ahol behatol a vi
lág. És ha csak kicsi is a rés, lassan, de 
biztosan az egész világ benyomulhat!

így hatolt be a világ ma a sok kis 
„nem egészen“ résen keresztül a Jézus 
Krisztus gyülekezetébe és a gyülekezet 
alig különböztethető meg ma már a világ
tól. Azért olyan kevés a befolyása, kevés 
a meggyőző bátorsága és kevés az átütő 
ereje a világban!

Ébredésre van szükségünk, hogy mind
ez a „nem egészen“ napvilágra kerüljön a 
gyülekezetben. Vizsgálj meg engem, óh 
Isten, és próbálj meg engem és ismerd 
meg gondolataimat, és lásd meg, vájjon 
én is nem ezen az úton vagyok-e?

Milyen más az ember élete, ha „egé
szen“ az Úré! Ez minden megalkuvást ki
zár. Többé nincs kétfelé sántikálás. Aki 
„egészen“ odaadja magát az Úrnak, an
nak nincs többé joga önmagához; aki egé
szen Neki engedelmeskedik, az nem hasz
nálja többé a „ha“ és „de“ szót; aki egé
szen Neki szolgál, annak más úr számára 
nincs többé ideje!

Annyira különbözik a világtól az egé
szen hívő ember, mint a nap és az éjszaka, 
— a tűz és a víz. Annyira más, mint a vi
lág, hogy a világ csak visszautasítani, 
gyűlölni és üldözni tudja öt. Az egészen 
hívő ember Szentlélekkel, erővel és öröm
mel teljes, — és a bizonyságtevésének ha
talma van! Aki „egészen“ az Úré — az le
győzte a világot.

Csak ilyen keresztyénekre van szükség. 
Minden más keresztyén átkos veszedelem 
az egyház és a világ számára egyaránt.

Te is ilyen „egészen“ átadott, „egé
szen“ engedelmes, „egészen“ hívő keresz
tyén lehetsz, annak kegyelméből, aki ön
magát is egészen odaadta éretted. Csak 
fogadd el az Ő ajándékát, Őt magát egé
szen bűneid bocsánatára és új, diadalmas 
éleire.



Vedd a kegyelmet!
Lukács 7: 41—48.

Jézus a fent jelzett igében adósságról be
szél. Kellemelen helyzet. Adósságban lenn se- 
hogyan sem jó. Érzékeny ember nem szeret tar
tozni, más ember lekötelezettje lenni.

Testvérem! hadd mondjam meg néked, hogy 
valaki írja a te számládat születésedtől kezdve. 
Isten, a te gazdád, aki egyedüli gazdád. Isten  
hívott erre az életre, hogy az ő dicsőségét hir
desd. E zt tetted eddig?! Ha láttak az emberek té
ged, dicsérték-e Istent és eszükbe jutott-e K risz
tus? Ez volt az életed? Fordulópontok előtt kér
dezted-e: akarod-e Uram? Kérdezted-e: m it te
gyek, vagy m it tehetek? Tudod-e, hogy kié a te 
életed? Ráidöbbentél-e már arra, hogy Istennek  
tartozol egész életeddel, m inden idegszálad meg 
mozdulásával. Ha a magad feje szerbit éltél és 
a saját útadat jártad, a saját terveidet szövö
getted és úgy éltél családodnak, mintha a tiéd 
volna, mindez növelte a számládat. Nagyon  
nagyra nőtt már ez a számla. Isten most odaad
ja néked ezt a számlát. Bárcsak megrökönyöd
nél a számla\ óriásságán! Nem tudsz vele m it 
kezdeni. Nem tudsz mit adni Istennek. Csődbe 
került életedből nem lehet megmenteni semmit.

M ivel akarsz fizetni? Azzal, amivel Simon, 
hogy beengedte Jézust a házéiba? Hogy adott 
neki egy jó ebédet és azt gondolta, hogy érezze 
magéit Jézus megtisztelve azért, hogy beengedte 
őt? Talán te is azt gondolod, hogy érezze Jézus 
megtisztelve magéit azzal, hogy te konferencián 
jártál. Most már minden rendben van  — gondo
lod. Vagy azt gondolod, hogy ha templomba 
jársz és Jézusnak szívességet teszel azzal, hogy 
egy rongyos ruhádat, am it már nem lehetett 
használni semmire, ami senkinek sem kellett, 
azt odaadtad egy rászorult embertársadnak, 
ezzel már törlesztettél az adósságodból? Mivel 
akarsz fizetni? Mid van néked? Semm id sincs! 
Megláttad már ezt? Isten szent Isten, te pedig 
adós vagy. Valaminek történni kell. M it gon
dolsz, m i fog történni? M it tudsz te csinálni? 
Rádöbbentél-e arra, hogy akárm it adsz, hasztiál- 
hatatlan rongy, am it Isten nem tud használni.

Nemrégiben hallottam, hogy Napoleon ural- 
kodéisa alatt egyszer egy felzaklatott leány ro
hant be hozzá. Nem  tudták feltartóztatni az 
Őrök. Odaroskadt Napoleon elé és kiabált: Uram, 
kegyelmezz az apámnak. Napolecm megkérdezte, 
hogy m it vétett az apja? Államellenes cselek
m ényt követett el, amelyre nincs mentség. A  
leány azt mondta Napóleonnak: Felség, én nem  
igazságot kérek, hanem kegyelmet. M iért mond
ta ezt a leány? Mert tudta, hogy ha. igazséigosan 
ítél Napóleon, az nagyon rossz lesz. A kkor nincs 
mentség. Azért kiáltotta: Kegyelm et kérek, nem  
igazságot! Jól jegyezzétek meg: ne igazságot 
kérjetek, mert akkor velem együtt ítéletet kap
tok itt. Ne igazságot várjatok, mert az szörnyű

lenne. Néked kegyelemre van szükséged, nem  
igazságra!

Mi az, hogy kegyelem? A  kegyelem az, hogy 
Napoleon azt mondja ennek a leánynak: E l
mehet az édesapád. Szabad. Nem fogom megbün
tetni. Ez a kegyelem. Isten ezt mondja a te csőd
be ju to tt szívednek: menj el elengedtem a tarto
zást.

Méri engedi el Isten a tartozást? A zért, mert 
Jézus helyetted megfizette. A  te eltékozolt éle
tedért fizetett. Nincs már itt a számla, hanem  
ott van a kereszten. Ha te Jézusnak odaadod a 
szívedet és elfogadod a kegyelmet, hogy Ö k ifi
zette helyetted, bűnös ember helyett, az Isten 
Fia kifizette  a számlát, akkor Istennél k i van 
egyenlítve a tartozásod.

Én azt hiszem, ha azt mondanám néked, test
vérem, hogy fizess ennyit és ennyit, vagy böj
tötj bizonyos ideig és Isten megbocsát, ezt mind  
azonnal megtenned. M indent inkább csinálnál, 
csak kegyelemre ne légy szorulva. Jézus K risz
tus kegyelmével nem tudsz m it tenni, mert nem  
fogadtad el. Nem ízlelted még, hogy milyen.

Tudod, mikor teszel valamit, Isten kedvére? 
Ha Jézust elfogadod. A z  az Isten dolga, hogy 
higgyetek abban, akit Ő elküldött. Ez a te dol
god. Ezért olvasod e sorokat. Ezért engedte meg, 
hogy meglásd tartozásod összegét; hogy engedj 
neki és fogadd el az Ő váltságát és kegyelmét. 
Sem m i másért. Isten ezt akarja. És te hiába 
akarsz mást. Isten ezt az egyet akarja„ hogy 
Jézusra nézz! Hogy elfogadd kegyelmét. Olyan 
megalázó dolog kegyelm ezettnek lenni? Olyan 
büszke még a szíved, hogy nem tudod elfogadni, 
hogy jó m egkegyelmezettnek lenni?

M it csinált ez a Mária, akiről szól az ige? 
Bűnei nyomorúságában volt, összetörve, semmit 
sem remélve. Ő már nem rem énykedett emberek
ben, hiszen m indenki csak belerúgott. Jézushoz 
ment és tudta, hogy olyan jó ott lenni.

Mária nagyon boldog volt. Eltörte azt az 
alabástrom szelencét, am it Keleten a leányok a 
vőlegény számára tartogatnak. Szíve tele volt 
boldogsággal annak ellenére, hogy a könnye pa
takzott. Nem tudott mást tenni, olyan jó volt 
Jézusnál lenni. Bárcsak odajutnád testvérem! 
Mindegy, hogy m it mondanak az emberek, Ő 
megbocsátott.

Én nem tudok adni semmit — mondod. Tu
dod, hogy Mária, a bűnös asszony, m it adott 
oda? A  szívét. Ennél nagyobb boldogság nincsen, 
mint-a szívünket odaadni Jézusnak. A k i kegyel
mei kapott, az nem is tud mást adni, csak a szí
vét, az egész eltékozolt életét.

Eszembe ju t egy asszony, akiről tudtam és 
m indenki tudta, hogy parázna nő volt. Nagyon 
jó módban élt. Váltogatta a barátait, gyönyörű
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lakása volt. Mikor meghallotta Jézus bűnbocsá
natát, megszakadt a régi élete. Kidobott m in
dent, otthagyott m indent és házról-házra jár. 
Hívő, boldog ember. Olyan jó ránézni, mikor ta
lálkozunk vele. M indig azt kérdi: Szereted-e az 
Urat? Én úgy  szeretem. Jézus azt mondja, hogy 
a paráznák és a vámszedők megelőznek titeket 
az Istennek országában.

Testvérem, ne szégyeld azt, hogy sok a bű
nöd. Ha elfogadod a kegyelmet, hogy Jézus he
lyetted meghalt és k ifize tte  tartozásodat, akkor 
Neked annyival holdsabb lehet a, szíved, annál 
jobban szeretheted, annál jobban hozzá vagy  
kötve, minél többet vallsz be neki. Én megta
pasztaltam azt, hogy olyan jó megkegyelmezett- 
nek lenni. Olyannak, aki sem m it nem igényel 
már. Halálra volt ítélve s most boldogság neki

az, hogy lélegezhet, hogy ú jra  élhet, emberek 
között szabad lehet.

Testvérem! Nagyon komolyan gondolkozzál 
azon: m i van a számládnak a rendezésével? Jé 
zus vár téged, találkozni akar veled. A karja  né
ked is adni a kegyelmet. Vájjon hajlandó vagy-e 
elfogadni? Sem m it sem kell hozzá tenned. In 
gyen kapod. M inden el van készítve. Isten át
húzza a számlát. Megbocsát. tJj kezdési lehető
séget ad. Új életbe indulsz. Kegyelm ezett életbe. 
Ragyogó arccal, boldogan hirdetve, hogy talál
koztál valakivel, aki néked megbocsátott. Olyan 

' szer etet ár adat sugározzák k i belőled, hogy min
denki lássa, hogy az Úr szeretete sugárzik a szí
vedből. H igy j Istennek és hidd el, hogy nincs 
jnás lehetőséged. Csak ez a lehetőséged 1 
menekülésre, hogy elfogadod a kegyelmet.

Á herrnhutiak missziója
A Herrnhuti testvérközösség (mely nálunk is a so

kak által használt Losungot, bibliaolvasó vezérfona
lat immáron 218-ik éve szerkeszti) kiterjedt missziói 
munkát végez. Üjabban —• ugyanis ahol feladatát el
végezte* átadja munkaterületét az államegyháznak — 
ICeletafrikában, kafferföldön (Délkeletafrika) — Dél- 
amerikában, Surinamban, Középamerikában Nikara- 
guában és Hondurasban, Alaskában, Labradorban, Ti- 
betben és Jeruzsálemben végzi áldásos munkáját. A 
háború a misszió munkáját nem akadályozta meg, mert 
külföldi testvérek állottak munkába és állanak jelen
leg is be. Főleg svájciak, hollandok és dánok. Bár ál
talában itt is több munkásra volna szükség.

A Kafferföldön már bennszülött lelkészt is avat
hattak és sok bennszülött evangélizátor és tanító mű
ködik, igen áldásosán. — Délamerikában orvosmissziót 
is végeznek a bennszülött négerek között. Yízijármű- 
vokkel járják az ősbozótot és gyógyítják testi és főleg 
lelki nyomorúságban sínylődő embertestvéreiket. — 
Nikaraguában ugyancsak végeznek orvosmissziót is. 
Még a háború alatt és most is fejlődő kórháztelepet 
tartanak fenn., ahol ezenkívül bennszülött ápolónőket 
képeznek ki, szem előtt tartva mindig igazi céljukat, 
a misszionálást. Egyébként Nikaraguában élénk lelki 
élet van, mert pl. egy ifjúsági konferencián a gyüle
kezetek képviseletében 200 fiatal vett részt (!) Ezen a 
konferencián a vasárnapi istentiszteleten 700 indián 
jelent meg és 37 fiatal döntött nyilvánosan az Űr szol
gálata mellett. — Labradori missziói telepük teljes 
egészében, minden vagyonukkal és felszerelésükkel a 
tűz martaléka lett. Miután megközelítése csak kutya
szánokkal lehetséges, kanadai repülők igyekeztek a 
legszükségesebb dolgokat helyszínre juttatni. A misz- 
szió ennek ellenére töretlen hittel folytatja munkáját. 
— Alaskában a kutyaszánt felváltotta a repülőgép, me
lyet a szabadságán — Amerikában.— előadásokat tartó 
misszionárius kapott ajándékba. Evvel sokkal nagyobb 
terület gondozása vált lehetővé. A repülőgépet maga 
a misszionárius vezeti. — Tibetben a Himalaya rnisz- 
szió aggódva tekint a jövő felé. Az angolok kivonulá
sával a fehér misszionáriusok kivonásával számolnak, 
bár önként nem hajlandók munkaterületüket otthagyni. 
Éppen most, mikor 70 év keserves munkájával elké
szült a Biblia fordítása tibeti nyelven és a kézirat már 
Angliába érkezett uyomás végett. — Különösen nehéz 
a helyzete a jeruzsálemi bélpoklos telepnek. Itt nem
csak a fenntartás és orvosságokkal való ellátás ütkö

zik nehézségekbe, hanem a nővérek élete sincs bizton
ságban. xEnnek ellenére a telep még végzi nehéz, ve
szedelmes és áldásos munkáját. A jeruzsálemi bélpok- 
lostelepen kívül Surinamban is van hasonló telepük, 
ahol éppen most váltja le négy holland testvér az eddig 
ott szolgáló testvéreket. Egyébként a surinami misz- 
szió is most önállósul önálló egyházzá a testvérközös
ség keretein belül és máris végez missziói munkát ha
zájában és Ázsiában. —• A Herrnhuti testvérközösség
nek 1946 végén 143 munkaterületen levő misszionáriusa,
30 szabadságon levő és 13 szolgálatba induló misszio
náriusa volt.

A Herrnhuti testvérközösség is elszenvedte a há
ború minden nyomorúságát. Maga Herrnhut a fegyver
szüneti nap után porrá égett. A hazai gyülekezet 
anyagi, lelki gondokkal küzd. Misszionáriusai közül a 
háború alatt sokat internáltak. Mégis a munka folyik 
fennakadás nélkül és fejlődik minden nehézség elle
nére. Mert a Herrnhuti testvérközösség nem tévesz
tette szem elől sohasem a missziói parancsot, mely füg
getlen a körülményektől és mert tisztában volt \ele, 
hogy minden védekezés, újjáépítés mellett is éppen 
olyan feladata az offenzív, a missziói munka. Isten or
szágának hűséges munkásai és így lehetséges, hogy 233 
éve nyugszik rajta Isten áldása és még ma is élő kö
zösség.

Herrnhut gyülekezeteibe sok magyarországi kitele
pített érkezett. Természetesen főleg katolikusok. A ma
gyaroknak nagyon jó hírük van. Az evangélikusok 
szorgalmas templomlátogatók, de a katolikusok is ál
landó résztvevői istentiszteleteiknek, melyeket a herrn
hutiak által rendelkezésükre bocsátott imateremben f 
tartanak (!). S* .,.

NAGYSZABÁSÚ EVANGÉLIZACIÓ AMERIKABAN.
Az amerikai protestáns egyházak nagyszabású, az egész 

Amerikát átfogó evangélizáló hadjáratra készülnek. En
nek kiindulásául október 6—8. napokon Columbiában az 
evangélizáció szolgálattevői és szervező munkásai gyü
lekeznek össze mintegy 3500-an mindegyik, a szolgálat
ban résztvevő felekezet képviseletében. Az ébredés tüzé
nek a felszitásáért tusakodnak ezekben a napokban, első
sorban az evangélisták szívében, hogy azután ennek a 
füzét szétvihessék a gyülekezetekben. A tulajdonképpeni 
evangélizáló hadjárat október 19—novemer 19-ig tart 
szerte az amerikai földrészen.

É L Ő  V Í Z 3



V ie luto asz,
A  te szádon is kibuggyant már bizonyár' 

nem egyszer ez a fájdalmas sóhaj. Valószínűleg 
többször is érezted már, hogy fáradt vagy, nem 
csak testileg, hanem méginkább lelkileg. Tele 
vagy panasszal és siránkozással. S  bár sok he
lyen kerested a hibát: emberekben, tárgyakban, 
körülményekben, mégsem találtad meg. — 
Higgyed el, a bűnöd m iatt nehéz az életed. — 
Várj! Ne tedd félre még ezt a lapot. — Hogy 
nem látod a bűneidet, nem jelenti, hogy nem  
is léteznek. Barátaid és ellenségeid, még házas
társad és testvéreid, szüleid és gyermekeid is 
igen élesen látják. Csak éppen te vonnád ké t
ségbe azokat?

Annál inkább látod viszont a jóságodat és 
nagyszerűségedet. Mindenáron bizonyítgatni 
akarod, hogy pompás ember vagy, fitogtatva  
kiválóságodat és leplezve vétkeidet. Minden erő
det erre a színészkedésre fordítod annyira, hogy 
belefáradsz a hazudozásba, amivel csalod a vilá
got, önmagadat és csalni akarod az Urat is.

De csak te hiszed el, hogy tökéletes vagy. 
A  világ kevésbbé. Jézust pedig semmiképpen 
sem csalhatod meg. Ő jobban ismer, m int te ön
magadat. Látja fáradtságodat és megszánva se
gíteni akar rajtad. Nem biztosít kényelmes élet
ről, ellenkezőleg, még súlyosabb terhet, igát rak 
a váltadra. Igája önmegtartóztatást, lemondást, 
szolgálatot, üldöztetést jelent. A  kívülálló össze
borzad az ilyen életnek még a láttára is. De aki 
belehajtotta fejét ebbe az igába, boldog öröm
mel tapasztalja meg annak gyönyörűségét. A z  
iga másik nyílásában ugyanis Jézus áll. És sem
m i sem köt össze Vele olyan szorosan, m int az 
iga. A z t is megtapasztalod, hogy nem is te hú
zod ezt az elviselhetetlen terhet, hanem Ö. Sőt 
azzal együtt még téged is von. Egyedül nem te
hetnél egyetlen lépést sem saját terheddel, így  
azonban könnyű a járás a visszarettentőnek 
látszó élet ellenére is, m ert az Űr vonszol.

Valamikor azt tanultuk az iskolában, hogy 
minden testnek akkora a súlya, amilyen erővel 
vonzza a föld. — Jézus terhe, az Ő keresztje, el
viselhetetlenül nehéznek látszik, pedig végtele
nül könnyű. Ugyanis e világ nem vonzza a ke
resztet, hanem taszítja azt. A k i ezt a terhet 
vállalja, k ívü l esik e világ vonzó korén, nem ra
gaszkodik görcsösen ehhez a világhoz, hanem  
emeli őt a teher és felfelé vonzódik. Kizárólag 
csak ilyennek nem nehéz az élet.

Nehéz az élet számodra? Fáradt vagy? Meg
untad, meggyűlölted a hazug színészkedést?

A hit és cselekedetek 
viszonyának rövid summája

Hitvallási irataink nyomán összeállította: 

H a r m a t i  B é l a .

1. Jócselekedetek az élő, igaz hitet minden bizonnyal 
követik. Ahol cselekedet nincs, ott igaz hit sincs.

2. Minden ember, különösen pedig a Szentlélek ál
tal újonnanszülettek kötelesek jócselekedeteket véghez
vinni. Bűnt követ el, aki elhagyja.

3. Hamis tanítás az, hogy a jócselekedetek ártalma
sak az üdvösségre.

4. Tudnunk kell azonban, hogy az Isten előtti meg- 
igazulás dolgából a jócselekedetek egészen kizáratnak: 
„Kegyelemből tartattatok meg hit által és ez nem tő
letek van, Isten ajándéka ez.“ (Efézns 2: 8.)

5. Jócselekedeteinkért Isten nem tartozik nekünk 
örök élettel. „Ha mindazokat megcselekedtétek, amik 
néktek parancsoltalak, mondjátok, hogy haszontalan 
szolgák vagyunk, mert amit kötelesek voltunk csele
kedni, azt cselekedtük.“ (Lukács 17: 10.)

6. A jócselekedetek nem előtte járnak a megigazu- 
lásnak, hanem követik azt.

7. A jócselekedet kevés ahhoz, hogy kiérdemelje az 
Isten kegyelmét, megigazulást és bűnbocsánatot. Általa 
bűnt, örök halált, ördögöt legyőzni, Isten haragját ki
engesztelni nem lehet.

8. A puszta jócselekedetben a lelkiismeret nem ta
lál nyugalmat. Veszedelmes fövény alap az ilyen biza
kodás. „Krisztusnak a vére, aki örökkévaló Lélek által 
önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek: megtisztítja 
a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől.“ (Zsidók
hoz írt levél 9: 14.)

9. Jócselekedeteink legtöbbször tökéletlenek, tisztá
talanok. Mindig kegyelemre és bűnbocsánatra van mel- 
lettök szükség.

10. Miért lehetetlen a cselekedetekből való megiga- 
zulás? a) Mert akkor Krisztus halála fölöslegessé, b) a 
bünbocsánat bizonytalanná, c) az újonnanszületés fö
löslegessé válna, d) Nem lenne szükséges a kegyelem.

11. Aki a cselekedetekből való megigazulást hirdeti, 
Krisztus dicsőségét rabolja el. Kizárja magát a kérész* 
tyénségből.

12. A cselekedetek tana önimádatra, önistenítésre, 
végül kétségbeesésbe vezet.

13. Mire valók hát a jócselekedetek? Hitünk meg
mutatására és az Isten iránti hálaadás gyakorlására.

14. Az evangélium népe is fontosnak tartja a jócse
lekedeteket, de annak más az indító oka, mint ami volt 
a zsidó és római katolikus vallásosságban, Isten újon- 
nanszülete.tt gyermeke a jót szabad lélekből, tehát nem 
a büntetéstől való félelemből teszi, mint szolga, hanem 
az igazság szeretetéből, mint gyermek. (Róma 8: 1—16.)

15. A hit jócselekedetek nélkül is üdvözíteni képes
(lator példája), de megáll az ige: „Aki tudna jót cse
lekedni és nem cselekszik, bűne az annak“. (Jakab 4: 
17.) Azért: „Míg időnk van, cselekedjünk jót mindenek
kel, kiváltképpen pedig a mi hitünknek cselédeivel. 
(Gál. 6: 10.) !

16. A legnagyobb és legistennektetszőbb jócseleke
det a Jézus Krisztusban, mint Megváltóban való hit. 
„Mit csináljunk, hogy az Isten dolgait cselekedjük?“ — 
kérdik az Üdvözítőt hallgatói, mire Ö így válaszol: „Az 
az Isten dolga, hogy higyjetek abban, akit ő küldött!“ 
(János 6: 28—29.)
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„Teljesedjetek be Szent Lélekkel!”
(Ef. 5: 18.)

A tapasztalat azt mutatja, hogy ha a Szent Lélek 
befolyásának fontosságáról és szükségességéről beszé
lünk, az emberek könnyen félreértik és elferdítik. Ha 
pl. azt mondjuk a bűnösöknek, hogy Szent Lélek nél
kül sohasem térnek meg, akkor úgy fogják fel a dolgot, 
mintha lehetetlen volna megtérniök, míg nem érzik ma
gukban a Lélek munkáját; így hát semmi kötelezettsé
gük sincs. Sok fáradságba kerül megértetni velük, hogy 
az ő „nemtudás“-uk csak a „nem-akarás“-ukra vezet
hető vissza. Ha Isten gyermekeinek azt mondjuk, hogy 
az imádkozáshoz Isten Lelkére van szükségük, könnyen 
arra a gondolatra jutnak, hogy nem is kívánhat senki 
hitből való imádságot tőlük, míg nem érzik a Szent
lélek befolyását. Sokszor mentségnek használják ezt, 
mintha ez gyengeségből vagy bizonyos tehetetlenségből 
szükségszerűen következnék így. Pedig a helyes akarás 
hiányának a folyománya.

I. Meg akarom mutatni, hogy megkaphatjátok a
Szentlelket. Nem, mintha Isten igazságosságából kö
vetkeznék ez, hanem mert megígérte, hogy az ő Lelkét 
adja azoknak, akik kérik tőle. (Luk. 11: 13.) Tehát ha 
komolyan imádkoztok Szentlélekért, meg fogja Isten 
adni, mert megígérte.

Másrészt Isten parancsolja, hogy a Lélek a tietek 
legyen. „Teljesedjetek be Lélekkel!“ Ha Isten valamit 
parancsol, a legbiztosabb bizonyítéka ez annak, hogy 
képesek vagyunk azt megtenni. Már azáltal, hogy pa
rancsol nekünk, szinte kötelezi magát arra, hogy meg
adja az erőt is a parancs teljesítésére.

II. Be kell teljesednetek Lélekkel, mert
1. ilyen ígéretetek van, mert
2. Isten parancsolta,
3. a kegyelemben való növekedéstekhez szükség van 

rá,
4. épp olyan fontos beteljesednetek Szentlélekkel, 

mint megszentelődnötök.
5. Ha nincs bennetek Isten Lelke, az Ürra szégyent 

hoztok és keresztyén nevetek becsületét elvesztitek.
III. Miért nincs sokakban Szentlélek
Vannak az ú. n. hívők között sokan, akik ezt mond

ják: „Én minderről nem tudok, sohasem tapasztaltam 
ilyet. Ez vagy nem igaz, vagy én nem vagyok rend
ben.“ Mindenesetre te nem vagy rendben, ha sohasem 
vettél észre magadon semmit a Szentlélek munkájából.

Néhány dolgot szeretnék felsorolni, ami akadályoz
hat benneteket abban, hogy beteljesedjetek Szentlélek
kel.

1. Talán álszent, látszatkeresztyén életet éltek. Imái
tok nem komolyak és nem őszinték. Kegyességetek for- 
maszerü a nélkül, hogy a szíveteket is érintené, és em
bertársaitokkal szemben sem vagytok őszinték. így  sok 
olyat tesztek, ami Isten Lelkét megszomorítja, úgyhogy 
nem lakhatik bennetek. Ide tartoznak különösen a szo
kásos udvariassági hazugságok. A Lélek komoly és 
szentséges és a könnyelműséget, a hiúságot és a felü
letességet nem tudja elviselni.

2. Mások világ szerint gondolkoznak és annyira ra
gaszkodnak ahhoz, amijük van, annyira törekszenek 
földi jó és pénz után, hogy nem is bírhatják Isten Lel
két. Hogyan lakhatnék bennük, ha gondolataikat telje
sen lefoglalják ennek a világnak a dolgai és minden 
vágyuk arra irányul,,hogy meggazdagodjanak! Görcsö
sen ragaszkodnak ahhoz, amit szereztek, nehéz bármit 
is feláldozniok az elveszettek megtérése érdekében.

Embertársaikkal való kapcsolatukban is mindig csak 
azt mutatják, mennyire szeretik a világot; kicsiségek 
bizonyítják ezt. így pl. egy szegény embertől, aki ne
kik dolgozik, elvonják a teljes bért, megrövidítik, 
amennyire csak lehet, de ott, ahol az ő hasznukról van 
szó, két kézzel szórják a pénzt. E világ szegényén, aki 
nem tud védekezni, egy napszámoson, munkáson, vagy 
szolgán a végsőkig takarékoskodnak, bármennyire 
agyondolgozták is magukat azok. A magukfajta embe
rekkel szégyenkeznének így bánni, mert ez ártana a 
hírüknek. De Isten látja cselekedeteiket, könyvében fel 
van írva, hogy fösvények, rosszul bánnak a szegények
kel és csak akkor cselekszenek helyesen, ha érdekük 
úgy kívánja. Hogyan lakhatnék ilyenekben Isten Lelke, 
akik csak név szerint keresztyének! Ez teljesen lehe
tetlen!

így sok minden van, ami megszomorítja Isten Lel
két. Az emberek kis bűnöknek nevezik ezeket, de Isten 
nem. A kicsiben való lelkiismeretesség hiánya szomo- 
rítja meg éppen Isten Lelkét. Isten nem akar olyan 
emberekkel közösségben élni, vagy éppen olyanoknak 
a szívében lakni, akik embertársaikat háttérbe szorít
ják, vagy megvonják tőlük, amivel tartoznak nekik.

3. Mások nem vallják meg minden bűnöket és nem 
szakítanak teljesen velük. Megelégszenek azzal, hogy 
általában bűnösöknek vallják magukat, vagy csak 
egyik-másik bűnüket nevezik néven, de a lehető legna
gyobb tartózkodással, mintha attól félnének, hogy töb
bet találnak mondani, mint amennyi feltétlenül szük
séges. Ez különösen olyan esetekben van, amikor egy 
embertársunkkal szembeni igazságtalanságról van szó. 
Isten* tudja, hogy kertelés nélküli, becsületes vallomást 
tettetek-e, és magatokra vettétek-e az egész bűnt ami 
abban a dologban benneteket terhel. Ha nem hajoltok 
meg teljesen, bűneiteket nem valljátok meg és erőtök 
szerint nem teszitek jóvá őket, ahol valakinek kárt 
okoztatok, nincs jogotok várni, hogy Isten az imádság 
lelkét adja nektek.

4. Vagy hogyan várhatjátok, hogy megteljesedtek 
Lélekkel, ha a test kívánságainak adjátok oda maga
tokat! „Tartóztassátok meg magatokat a testi kíván
ságoktól, melyek a Lélek ellen vitézkednek“. (I. Pét. 
22: 11.)

5. Mások tudott kötelességüket hanyagolják el és 
azért nem kapják meg az imádság Lelkét. Ha valaki 
nem imádkozik a családjában, amikor érzi, hogy ten
nie kellene, akkor hiába fog a Lélekért imádkozni. Van 
fiatalember, akit belső ösztön hajt arra, hogy prédi
kátor legyen, de nem teszi, mert más tervei vannak. 
Tudta a kötelességét, de vonakodott azt tenni. Most kér
heti a Lélek vezetését, amennyit csak akarja, nem 
nyeri el. A másik elmulasztotta, hogy nyíltan vallást 
tegyen a hitéről. Régebben teljes volt az imádság lei
kével, de az engedetlenségével megszomorította a Lel
ket és az visszahúzódott. Isten nem engedi, hogy hama
rabb kiderüljön megint felettetek, míg kötelességeteket 
meg nem teszitek és meg nem hajoltok akarata előtt.

Kutassatok alaposan az után a rejte'tt mogkötözött- 
ség után, ami a szívetekben van, és ne nyugodjatok 
addig, míg fel nem fedeztétek. Ha egyik-másik bűnö
töket elfelejtettétek is már, Isten nem felejtette el, és 
nem fogja addig megbocsátani, míg meg nem bánjá
tok és meg nem valljátok neki. Isten nem néz át fö
lötte; semmi jó sem származnék ebből a ti számotokra, 
ha ezt tenné. Mit 6egitene, ha megbocsátana, és a bűn 
tovább rombolna a szívetekben?
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6. Talán ellenálltatok Isten Lelkének, vagy éppen 
rendszeresen ellenálltok neki és nem engeditek, hogy 
meggyőzzön benneteket a bűn felől. A prédikációban 
mondanak valamit, ami a ti esetetekre illik, és a he
lyett, hogy meghajolnátok alatta, ellenálltok az igaz
ságnak és rúegkeményítitek a sziveteket. Sokan szíve
sen hallgatják a tiszta, élesen találó be'szédet, amíg azt 
másokra alkalmazhatják; ellenséges gondolkozásuknak 
ez nagyonis jólesik, ha másokat dorgálnak; de ha sze
mélyesen • érzik találva magukat, azonnal megsértőd
nek. Ezekhez tartoztok ti is?

7. Talán alapjában véve nem is akarjátok elnyerni 
Isten Lelkét, különben már régen megkaptátok volna 
kérésiekre. Bizonyos dolgokat nem akartok feladni: ér- 
zitek, hogy más életet kell élnetek, ha majd Isten Lelke 
bennetek lakik: hogy akkor le kell mondanotok a vi
lágról, ilyen vagy olyan áldozatot kell hoznotok, el 
kell szakadnotok régi barátaitoktól és meg kell valla- 
notok bűneiteket. Ha az Isten Lelke úgy nem hagy to
vább élni, mint nektek tetszik, akkor inkább nem is 
kívánjátok öt. Ebbe azonban a Szentlélek sohasem fog 
belemenni.

IV. Bűnt követnek el a keresztyének, ha nem tel
jesednek meg Szentlélekkel.

1. Sok ember egyáltalán nem csinál lelkiismereti 
kérdést ebből, hogy él-e/ benne Isten Lelke, vagy nem. 
És még egészen jó keresztyéneknek is tartják magu
kat, mert az imaórákat látogatják, az úrvacsorával él
nek és ehhez hasonlókat tesznek, bár évről évre Szent-

A LEGFONTOSABB FELFEDEZÉS
A görög bölcs szerint minden ember két láthatatlan 

tarsolyt hordoz. Egyiket a hátán, másikat a mellén. 
Az elül levő tarsolyban vannak a mások bűnei, a hátsó 
tarsolyban viszont a saját bűneink. Ez az oka annak, 
hogy a saját bűneinket nem látjuk, a mások bűnei el
lenben állandóan foglalkoztatnak bennünket.

Mivel saját bűnét nem látja az ember, innen van 
az, hogy nem hajlandó elítélni önmagát. Pedig az is
teni kegyelem így nyit kaput az ítélettől való megmene- 
kedésre: Ha ítélnők magunkat, nem ítéltetnénk el! (I. 
kor. 11: 31.)

Meglepő, hogy Isten nagy emberei egytől-egyig bű
nösöknek vallották magukat. Ésaiás felkiált: Jaj nékem, 
elvesztem . . ., tisztátalan ajkú vagyok! (6:5). Dávid 
leleplezi önmagát: Cselekedtem azt, ami gonosz a Te 
szemeid előtt. (51. zsoltár 6.) Pál bevallja: Istenkárom
ló, üldöző, erőszakoskodó voltam. A bűnösök között első 
vagyok én! (I. Timóth. 1: 15.) János azt írja: Ha azt 
mondjuk, nincsen bűn mibennünk, magunkat csaljuk 
meg és igazság nincsen mibennünk. (I. Ján. 1: 8.)

Akkor vagy valóságos keresztyén, ha el tudod ítélni 
önmagad. Míg saját képzelt „jóságodban“ tetszelegsz, 
addig álkeresztyén vagy.

Simpson, akinek nevéhez a kloroform és egyéb fon
tos vegyszerek feltalálása fűződik, arra a kérdésre, 
hogy melyik volt a legfontosabb felfedezése, így vála
szolt: A legfontosabb felfedezésem a lelkem megmen
tése volt, amikor felismertem, hogy bűnös ember va- 
gjok és Jézus Krisztus az én Megváltóm!

Eljutottál-e már erre a felfedezésre? Nem kisebb 
dolog fordul meg ezen, mint az üdvösséged.

Nem látok bűnt magamban! — mondod. Azt fele
lem: Nem látod a fától az erdőt. Nem ismered önmaga
dat. Nézz csak bele Isten törvényének tükrébe, meg
látod a benned lévő türelmetlenséget, haragot, önzést, 
irigységet, nagyravágyást, hazugságot és a többi kár
hozatba vivő bűnt, elítéled magadat, összetörik önigaz

lélek nélkül élnek. Nem látjátok, hogy ugyanaz az Is
ten, aki ezt parancsolta: „Ne részegedjetek meg bor
tól“, ezt is parancsolja: „Teljesedjetek meg Lélekkel!“ 
Mindannyian elhiszitek nekem, hogy a tolvaj vagy a 
gyilkos nem igazi keresztyén. Miért nem? Mert Isten 
elleni lázadásban él. És mégis ezek az emberek egyet
len szikrával sem engedetlenebbek Istennel szemben, 
mint ti, akik Istentől elidegenedve, Szentlélek nélkül 
éltek.

2. Bűnötök nagyságát az a szolgálat méri, amit te
hettetek volna, ha Isten Lelkét olyan teljességben bír
nátok, mint az kötelességetek. Ti, presbiterek, mennyit 
szolgálhatnátok, ha teljesek lennétek Szentlélekkel; és 
ti vasárnapi iskolai vezetők és egyháztagok éppígy! 
Rajta hát, ehhez mérjétek a bűnötöket, ha nincs ben
netek Szentlélek! Olyan áldás ígérete ez, aminek része
seivé lehettetek volna, ha kötelességeteket teljesítitek, 
így nemcsak Jstennel, hanem a gyülekezettel szemben 
is felelősek vagytok minden visszaesésért ilyen vonat
kozásban. Milyen nagyok és súlyosak itt a mulasztá
sok!

3. Bűnötök nagyságát a rossznak a nagysága is 
méri, amit azáltal szereztek, hogy nincs bennetek a 
Lélek. A keresztyénségre szégyent hoztok. A gyüleke
zetnek és a világnak egyaránt botránkozására vagy
tok és azáltal a befolyás által, amit gyakorolhatnátok 
itt vagy ott, még csak nagyobb lesz a bűnötök. Az íté
let napján ez mind kiderül.

Finney evangélista írásaiból.

Időszerű imádság
Minden népek Istene!
K önyörgünk a te szép világod minden nemze

téért.
Azokért, akiket kölcsönös gyűlölet keserűsége 

emészt.
Azokért, akik véres háborút akarnak szomszé

daikra zúdítani.
Azokért, akik zsarnoki elnyomást gyakorolnak.
Azokért, akik kegyetlen elnyomás alatt nyög

nek.
Azokért, akik kormánykeréknél állnak felelős 

szolgálatban.
Könyörgünk az ifjú  népfajokért és a haldokló 

népfajokért.
Könyörgünk a kivetettekért, elmaradottakért 

és letiportakért.
Könyörgünk a tudatlanokért, rabszolgasorban 

pusztulókért.
Könyörgünk, tanítsd meg a világot, hogy tud

jon békén megférni.
Hogy senki se zsákmányolja ki a gyengét, senki 

se gyűlölje az erőset, hogy minden faj meg 
tudjon felelni a saját rendeltetésének, bék
lyó nélkül, Szabadon.

Taníts, hogy méltók lehessünk a szabadságra.
Hogy megszabaduljunk társadalmi tévedések

től, elnyomástól, gyűlölettől.
A d j Úszta kezeket, tiszta szívet, hogy senkit meg 

nem vetve, meg neyn csalva, mindenkinek  
meg tud juk  adni a te gyermekeidnek járó 
megbecsülést, nem tekintve színre és társa
dalmi állásra. Ámen.

(E gy indiai imakönyvből.)

6 É L Ő  V Í Z



Hogyan látják egyházunkat mások?
— Részletek egy }lagyarországon járt svéd lelkész beszámoló cikkéből. —

A gyenesdiási nemzetközi diákkon
ferencia egyik résztvevője, K a s t-  
lu n  d A k e vüsterási lelkész hosszéi 
cikkben számolt be hazánkban tett 
utazásáról az egyik svéd egyházi lap
ban. Ebből a cikkből közlünk le né
hány részletet.

*

A SEGÉLYBŐL ÖNSEGÉLY LETT ...
„Mint sehol másutt Európában, Ma

gyarországon a testvér egyházaktól ka
pott segítség önsegéllyé lett. Ha egy 
templom kijavítására például 50.000 
forintra van szükség s az ökumenikus 
segélyakció 10.000 forint segítséget 
tud adni, a segélyt kapott gyülekezet 
hatalmas erőfeszítésekkel maga te
remti elő a hiányzó 40.000 forintot. 
Sok példa van erre mindenfele.“

MI TÖRTÉNIK FÓTON?
„Konferenciák váltják egymást itt 

egész nyáron. Korkülönbség nélkül 
gyülekeznek itt Össze gyermekektől 
öcrgekig azok, akik lelki életük el
mélyítésére, ébredésre vágynak. Egy 
svéd lelkész számára egészen csodála
tos dolog ott ülni és hallgatni a Sze
mélyes bizonyságtevések sorát!“

NYÍREGYHÁZÁN...
Az ébredés nyomát leginkább az 

istentiszteleti életben láthatjuk. Látó 
gassuk csak meg egy pillanatra Nyír
egyházát, a puszta püspöki városát. 
Turóczy Zoltán a püspök itt, aki a 
tulajdonképeni vezetője ennek az új 
egyházi ébredésnek. 20.000 lélekből áll 
ez a gyülekezet. Vasárnap reggel hét 
órakor úrvacsoraosztás van többszáz 
rés-ivevóvel s egy órával ezután i'jú- 
sági istentisztelet következik kb. 400 
résztvevővel. Egy óra múlva szlovák 
istentiszteletre gyűlnek össze kb. 
ugyanannnyian s azután következik a 
11 órás istentisztelet, amelyen mintegy 
2000 ember szokott ott lenni. De ezek
kel egyidöben istentiszteletek vannak 
a tanyaközpontokban is, ahova azt hi
szem mindenki elmegy, aki csak mo
zogni tud. Hétköznaponként is igehir- 
detéses istentiszteletek vannak itt s 
így van ez sokfelé ebben az egyház
ban. Valóban lenyűgöző látvány volt 
egy igazmi élő egyházat látni.“

FELELŐSEK VAGYUNK
EGYMÁSÉRT!
„Sokan tekintenek innen most Svéd

ország evangélikussága felé, amelynek 
most ő szerintük át kellene venni az 
evangélikus-világ vezetését. Sokszor 
szegezték nekem ezt a megdöbbentő, ön
vizsgálatra indító és cselekvésre kész
tető kérdést, — amellyel most tovább 
szeretnék menni minden szolgatársam

hoz széles ez országban —; Tudják 
Svédország lelkészei, tudja svéd egy
házunk népe, hogy Európa többi evan
gélikus egyházai ezekben az időkben 
nagy és komoly várakozással tekinte
nek a svédekre? Ismerjük-e valóban 
felelősségünket úgy, mint a sokat súj
tott és megosztott evangélikusság ve
zető egyháza?“

A GYENESDIÁSI
„KAPERN AU M“-B AN.
„Kapernaiini egy teljesen katolikus 

vidék közepében fekszik, de az evan
gélikus magyarok mégis ,evangélikus 
zarándokhelynek‘ nevezik. Főttől 
együtt, amely inkább a Dunától ke
letre eső országrészt szolgálja, Kaper- 
naum valóban nagy feladatot teljesít 
az eleven evangélikus egyházban. En
nek az intézménynek a jelentősége év- 
ről-évre, sőt hónapról-hónapra állan
dóan emelkedik.“

„Hihetetlen vakmerőséggel, mely a 
svéd gondolkodás számára ellenkezik 
minden józan emberi számítással, szá
zakat hívnak ide meg konferenciák
ra, noha esős idő esetén, mikor min
den előadást fedél alatt kell tartani, 
legfeljebb egy ötven főnyi csoportot 
lehet itt elhelyezni... Ez azonban 
egyáltalában nem játszik itt szerepet. 
Az együttlétkor az előadások, a bib
liakörök és az imaközösségek jelente
tlek mindent.“
EGYETEMISTÁK KÖZÖTT___

„Az egyetemisták között folyó ke
resztyén munkába különösen mély be
pillantást adtak számunkra az itt el
hangzott bizony ságtevések.“

,.A bibliaköröket igen gyakran fia
tal diákok vezették, akik nem is vol
tak mindig éppen teológusok. így pél
dául egy műegyetemül hallgató is ve
zetett ilyen bibliakört, amelyben a 
tagok között volt négy magyar teoló
gus, Temmel Leopold osztrák lelkész 
és Deák János professzor úr is Sop
ronból.“

„Különösen mély benyomást tettek 
reánk az imaközösségek. Sok külön
böző imacsoport jött össze a konferen
cia alatt, hogy együttesen imádkozza
nak, míg mások kirándulni vagy für
deni mentek. Sőt kora reggel, mikor 
legtöbben még aludtak, az imacsopor
tok már aktívak voltak s imádkoztak 
a táborért, amely szent komolysággal 
és nagy meghatódottsággal ünnepelt 
urvacsorai istentiszteletben érte el 
tetőpontját.“

„Számunkra annál érdekesebb volt 
mindezek után több magyar konferen
ciai résztvevő kijelentése, hogy „a 
konferencia nem volt tipikusan ma
gyar, mert akkor az imádság, a bib

liakörök és az igehirdetések még na
gyobb helyet foglaltak volna e l“

*
A hosszú 14 oldalnyi cikk, amelynek 

csak egy töredékét közöltük most itt, 
jó bizonyítéka annak, hogy a testvér
egyházak érintkezése nincsen áldás 
nélkül. Az idézett cikk írpja nagy 
szeretettel figyelte egyházunk egész 
életét s cikkében éleslátással tárja fel 
sok nehéz és megoldásra váró kérdé
sünket. Tanulmányozta az iskolakér
dési és az egyházat is érintő nagy szo
ciális átalakulást is. Rajta keresztül 
megint megnyílt egy ablak, amelyen 
át szeYető, velünk a Krisztusban kö
zösséget vállaló keresztyén testvérek 
figyelik minden lépésünket s kísér
nek bennünket imádságaikkal.

Nálunk járt egyetemisták sok or
szágba viszik el a hírt rólunk, cikkek 
íródnak, előadások hangzanak el, s 
mindenütt felcsendül a gondolata an
nak, hogy a nagyobb egyházaknak is 
van tanulni valójuk a kisebbektől. 
Milyen csodálatos kegyelme lenne az 
Istennek, ha egyszer a magyar evan- 
gélizáció alázatos munkájának hódí
tása elindulna határokon túlra s to
vább adná azt a kincset, amit nekünk 
is mások által, — finn testvéreink ál
tal, — adott az Isten!

Evangelizációs
naptár

Október 10—17. Nyáregyháza (Csep- 
regi Béla, Bence Imre, Kajos János, 
Nagybocskay Vilmos, Pál Edit tv.). 

Október 10—17. Budafok (Józsa Már
ton).

Október 12—14. Győr, egyházmegyei 
lelkészevangélizáció (Balikó Zoltán). 

Október 15—17. Beled, csendesnapok 
(Balikó Zoltán).

Október 17—23. Dorog (Tarjáni 
Gyula).

Október 18—24. Olcsva (Túróczy Zol
tán).

Október 25—31. Orosháza (Balikó Zol
tán, Józsa Márton és Malaga Elza 
dt.).

Október 31—november 2. Férfiak kon
ferenciája Fóton.

November 7—14. Szeged (Kemény La
jos).

November 14—21. Szentendre (Gálát 
György).

Szoktál-e még nap-nap mellett 
imádkozni az evangélizációkért?

Tudod-e, hogy számítanak rá az 
evangélizáció munkásai?

Hiszed-e, hogy Isten meg fogja 
hallgatni?
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B E S Z Á M O L Ó

AZ EVANGÉLIZÁCIÓKAT
ELŐKÉSZÍTŐ KONFERENCIÁRA

szeptember 22—24. napokon a fóti 
belmissziói otthonban 75—80-an jöt
tünk össze az ország' távoli részeiből 
is evangélizációs feladataink megbe
szélésére és Isten előtti elcsendese- 
désró. Az áldásokban gazdag konfe
renciának a központi tárgya a bűn
bocsánat evangéliumának, a feloldo- 
zásnak a hirdetése volt. A tárgyat 
különböző oldalról megvilágosító elő
adásokat nagyon élénk megbeszélé
sek követték. Isten iránti hálával 
láttuk, hogy az utóbbi években 
mennyire általános szükségletté lett 
sok gyülekezetben az evangélizációk 
és konferenciák nyomán a magán
gyónásnak a gyakorlása. A reformá
ció teljes hangú evangéliumhirdeté
se és hitvallási irataink világos ta
nítása nagy biztatást és útmutatást 
ad mostani ébredésünknek ebben afr 
egészen középponti kérdésben.

A kezdődő munkaévben nagyon sok 
az evangólizáció-kérés. Sokat jelent 
itt, hogy a dunáninneni egyházkerü
letben indul meg nagyarányú evan
gelizációs hadjárat, amely egy-két 
gyülekezet kivételével az egész egy
házkerületet átfogja. Az egész or
szágban közel másfélszáz gyülekezet
be kérik az evangélizáció szolgála
tát.

Különösen erőteljesen szólalt meg 
az utómunka fokozott végzésének a 
szükségessége. Az a terv alakult ki, 
hogy az evangélizáció munkásai azok
ban a gyülekezetekben, ahol a múlt 
évben evangélizáció volt, inkább 2—3 
napos utólátogatást végezzenek újabb 
evangélizáció helyett és ennek a cél
ja inkább az elmélyítés, az evangéli- 
zációkon felébredteknek az összébb- 
fogása és szolgálatba állítása legyen.

Az imádságos háttér szervezése 
ügyében is komoly hangok szólaltak 
meg. Az a veszély áll fenn, hogy a 
nagyon kiterjedt munka mögött 
meglazul az imádkozok közössége. 
Minden imádkozó embernek össze kell
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fogni e mögött a szolgálat mögött és 
együttesen könyörögni a nagy ma
gyar lelki ébredésért.

Az áldott napok alatt evangélizá
ciós munkások és evangélizációt ké
rő gyülekezeti lelkészek forrtak ösz- 
sze az ige és imádság közösségében, 
nagy számban éltek a magángyónás 
és személyes feloldozás áldásával és 
az úrvacsora legszentebb közösségé
ből indultak egy munkaév új szolgá
lataiba.

FÓTI LEÁNYKONFERENCIA.
(Szeptember 14—17).

Most, amikor a fóti leánykonferen
ciáról hazatérve hozzákezdek ennek 
a beszámolónak a megírásához, arra 
a kérdésre szeretdék felelni, mit kap
tunk mi ezen a konferencián! Mit 
nyújtott nekünk, gyarló embereknek 
Iste végtelen kegyelme ezalatt a né
hány nap alatt! Lelkemben még ott 
él konferenciánk utolsó estéje s ha 
erre gondolok, akkor úgy érzem, nem 
nehéz megadni a feleletet. Felel erre 
30 leány morzsaszedésénél tett reúie- 
gő hangú bizonyságtétele, hogy ezen 
a konferencián Isten irgalmából meg
találták nyugtalan lelkűk békességét. 
Igen! Ez a négy nap sokunknak éle
tében fordulópontot jelentett. Mi, 
akik eddig a széles úton botorkál
tunk, elérkeztünk végre a golgotái 
kereszthez. A töviskoronás Krisztus 
átszegezett lábainál megláttuk, hogy 
mi, akik eddig szabadnak éreztük 
magunkat, súlyos bilincs alatt nyö
günk. Megláttuk, hogy a bűn álmát 
alusszuk és a szakadék szélén állunk. 
Rádöbbentünk arra, hogy mi pará
nyi porszemek, mertünk dacolni Is
tennel, a teremtés Urával. Saját nyo
morúságunk, bűneink sokasága ránk
nehezedett. Elgondoltuk, hogy hány
szor kulcsoltuk már imára kekünket, 
hányszor nyitottuk ki a bibliát a nél
kül, hogy hittük volna, hogy Krisz
tus érettünk, a mi bűneink miatt 
szenvedett kereszthalált. Próbáltunk 
már szabadulni bűneinktől, de soha 
nem siettünk Krisztus keresztjéhez. 
Mint a mocsárban az életéért harcoló 
embert a hínár még mélyebbre húz
za, úgy taszítottak minket is mind

vezető: Scblitt H.

mélyebbre bűneink. Amíg vétkeink 
súlyos terhét nem vittük Krisztus 
keresztjéhez, amíg óemberünket nem 
feszítettük meg, igyekezetünk a szé
les úton keskeny utat vonni. A meg
feszített Krisztus azonban nem ha
gyott el minket. Kegyelme megmu
tatta, hogy számunkra is nyitva áll 
a keskeny út szoros kapuja, mi is be
léphetünk rajta, de előbb le kell rak
nunk bűneink terhét. Áldott volt az 
a nap, amikor ezt megvilágosította 
előttünk az Ür. Megnyíltak az eddig 
néma szájak és azzal a boldog bizo
nyossággal, hogy Krisztus érettünk 
szenvedett, tettünk mindnyájan bűn
vallást. A Mandák Otthonban har
minc leány szívére szállt békesség.

Amint minden élet forrásból táp
lálkozik, úgy a keresztény élet is. 
Ezeket az erőforrásokat is megmu
tatta nekünk Isten, melyek segítsé
gével lelki békességünket megőriz
hetjük. A konferencián világosan 
megláttuk, hogy az evangéliumon, 
imádságon, gyülekezeten kívül erő
forrásunk a szolgálat.

ŐSZI KONFERENCIÁK 
RÉPCELAKON.

Október 19—20. Lelkészkonferencia, 
Október 30—november 1. Férfikonfe

rencia.
November 4—7. Legények konferen

ciája.
November 16—21. Asszonykonferencia. 
November 23—28. Leánykonferencia. 
December 1—31. Egyhónapos leány

tanfolyam.
Minden konferencia a jelzett nap 

reggelén kezdődik és a záró nap es
téjéig tart. Részvételi díj napi 5.— 
Ft és természetben napi 10 dkg fe
hérliszt, 2 dkg zsír, 2 dkg cukor, 1 
tojás, valamint fél kg burgonya. Ke
nyerét mindenki hozza magával. Rá
szorulók jelentkezéskor kedvezményt 
kérhetnek. Akinek bővebben van, bő
vebben hozzon. — Felszerelés: lepedő, 
kispárna, meleg takaró, személyi fel
szerelés, biblia, énekeskönyv. Jelent
kezés: Evangélikus Belmissziói Ott
hon, Répcelak — címen. Jelentkezz 
minél előbb, hívogass másokat is!
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Miért sürgős a megtérés?
Sok ember elismeri, hogy szükség van meg

térésre, de még halogatja megtérését. Pedig 
nincs ennél sürgősebb dolog. Gondolkozz el a 
következő mondatokon, melyek közül mind
egyik külön-külön sürgőssé teszi számodra a 
megtérést.

Miért nem tanácsos öregkorra hagyni a 
megtérést?

1. Nem biztos, hogy megéred életben az öreg
kort. A temetők fejfáin nagyon sok fiatalon el
halt nevét olvashatod. Mi van most ezek közül 
azokkal, akik öreg korukra halasztották a meg
térést? . . .

2. Ha mégis megérnéd az öregkort, nagyon 
valószínűtlen, hogy meg fogsz térni. Az öreg 
fa nehezen hajlik, sőt inkább törik. H a pedig 
m ár fiatal korodban hívott az Ür s Te ezt a h í
vást utasítottad el halasztgatással, akkor sajnos, 
nagyon félő, hogy öreg korodban m ár nem fog 
szólítani . . .

3. H a mégis megérnéd az öreg kort, any- 
nyira megszokod az istennélküliség állapotát, 
hogy akkor m ár nem is gondolsz megtérésre. 
Valami új csodabogárnak fogod ta rtan i s majd 
elutasítod azzal: „Valam ikor ez nem volt!“

4. Ha mégis megérnéd az öregséget, a hosz- 
szú élet a la tt annyira inegkeményedel bűneid
ben, hogy m ár nem tudsz tőlük szabadulni. A 
gipszet, cementet a vízzel való elkeverés után 
ham arosan formába kell önteni, m ert ha már 
„kötött“, Jia m ár le já rt a kötési idő, nem alkal
mas semmire. Figyeld csak meg öregeknél, 
hogy am ire ifjú korukban csak hajlamosak 
voltak, abban a bűnben (pl. anyagiasság) öreg
korukban mennyire megkeményednek . . .

5. Ha mégis megérnéd az öreg kort, annyi 
nehézség já r  azzal együtt, hogy a Sátán bőven 
talál kibúvót szániodra. Pl. sok öreg „nem te
het róla“, de m indjárt elalszik az igehallgatás

kor, a másik nem lá tja  a templomban az éne
keskönyv betűit, vagy otthon a bibliáét, a har
madik sajnálkozva mondja, hogy nem hall jól, 
minek menjen csúfságra a templomba; a negye
dik azon szégyenkezik, hogy öregkori betegsége 
m iatt csak nem zavarhatja  az igehallgatást 
gyakori k ijárkálásával; az ötödiken a Sátán 
nagy örömére beteljesedik I. K ir. 15: 23. igéje: 
„vénségében m egbetegedett a lábaira“ s bizony- 
bizony elmenne, dehát ilyen fájós láb ak k a l...? !

6. Az eddigiekből következik, hogy egyre 
nehezebb a halasztgatott megtérés. Ma köny- 
nyebb megtérned, m int holnap, holnapután pe
dig még nehezebb. M ár a régi m agyarok így 
énekeltek: „De azt bizony, megsiratod, ha to
vábbra halasztgatod.“ Háborús időkben tapasz
talhattad , ha ma még lehetett valam it vásárolni, 
holnap nehezebb volt, harm adnap talán  m ár le
hetetlen . . .

7. A fentiekben benne van az, hogy: le jár
hat a kegyelmi idő! H a téged az Úr ma akar 
m egtéríteni s Te nem engedsz Néki, lehet, hogy 
még sok hónapot, ével, vagy évtizedet élhetsz, 
de az Ür néked m ár nem adja a megtérés igé
jét Szentlelke által s Te benne maradsz a leg
súlyosabb bűnben: a Szentlélek elleni halálos 
bűnben. Gondold meg: nem akor hív az Ür, am i
kor Te akarsz m ajd m egtérni, hanem  yikkor 
térj meg, am ikor Ő hív! A legritkább eset ta 
pasztalat szerint, sőt talán  nincs is, hogy olyan 
valaki öregségére megtérhessen, aki fia ta l ko
rában visszautasította az Ür nyilvánvaló hí
vását . . .

8. És tegyük fel, hogy mégis sikerülne meg
térned öregségedre, abból is származnék leg
alább három hátrányod. Az egyik az, hogy bi
zony, az elm últ éveidet m ár nem adhatod az 
Úrnak! Aki 30 éves korában tér meg, az már 
nem adhatja  az Ú rnak 20 évét; ha ma térsz
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meg, a tegnappal m ár nem szolgálhatod az 
U rat , . . Hogyan fogsz elszámolni elherdált 
éveidről!? Ism ered ezt az éneket: „Nem tűnő 
sóhajt, elhaló szót, Nem szélsodorta levelet, De 
szép virágot, dús gyümölcsöt Hadd adjak, Uram, 
én Neked. Szép ifjúságom izzó hevét, két mun
kás tettrekész kezem És öregkorom halk derű
jét Tenéked adom, Istenem !“ — Nem szégyen
led m agad .. .?

9. A másik szomorúságod az lenne, hogy 
bizony m ár nem tudnál olyan elevenen szol
gálni az Ürnak! Megfigyeltem, hogy a gyer
mekébredésben tapasztalható a legboldogabb 
bizonyságtevő szolgálat. Az ifjúság is elég 
könnyen tesz bizonyságot, de m ár mégsem oly 
elevenen, m int a gyermekek. Felnőtt, javakor- 
beli ember egészen „józan“, mérsékelt, nehogy 
a „jóérzés“ ellen vétsen. Az öreg meg álmosan 
megelégszik azzal, hogy ő is elnyerte a kegyel
met, nem is veszik talán oly komolyan szavait, 
ereje sincs hozzá s nem vezet senkit sem az Űr
höz. M ennyire fog fájn i egyszer szívének az 
ige: „Üres kézzel senki se jelenjen meg az Űr 
előtt!“ (V. Móz, 16: 16.)

10. A harm adik hátrányod, — sőt megtéré
sedig súlyos bűnöd — az, hogy m egtéretlen éle
teddel és beszédeddel mások figyelmét is elte
relted az „egy szükségesről“, akik a Te példád 
u tán  menve talán  örökre elvesznek. Megborzad- 
tál-e m ár a rra  a gondolatra, hogy milyen ren
geteg életet fognak m ajd számonkérni tőled az 
ítéletben, amelyekre nem is gondoltál s csak ott 
fogsz rádöbbenni ...?

11. Most vess számot magaddal: ha nem is 
érnéd meg az öregkort, vájjon mennyi idővel 
rendelkezel feltétlen bizonyossággal? Van még 
bizonyosan 10 éved, vagy csak 1 éved, vagy egy 
hónapod, vagy egy napod? Avagy bizonyos 
vagy a felől, hogy lesz időd e kis írást végigol
vasni és tiéd-e a következő pillanat? „Egy p il
lanat a la tt m eghalnak“ — mondja az írá s  (Jób 
34: 20). S ezért nemcsak ilyen ige van a szent
írásban: „MA, ha az Ö szavát halljátok, meg ne 
keményítsétek a ti szíveteket“, hanem olyan is, 
amely ezt hangsúlyozza: „azonnal!“ Egy ének
sor pedig így hangzik; „Ha még ma, még e pil
lanatban kezdenéd!“

12. Az első tíz pont arról szólt, hogy még 
földi életedben lejárhat a kegyelmi idő. — A 11. 
pont a rra  figyelmeztetett, hogy bárm elyik pil
lanatban lejárhat életed órája is. — És végül 
gondold meg, hogy bárm elyik pillanatban itt  
lehet a világnak nagyon is esedékes vége s visz- 
szajöhet ítélettételre az Űr Jézus. Isten órájá
nak m utatója m ár régen közeledik a 12. óra 
felé! K i tudja, hány pillanat van még hátra, 
hiszen ha m ár rég eljött volna, akkor is hosszú
tűréssel késett volna! S „Amiképpen a villám
lás napkeletről tám ad és ellátszik napnyugatig, 
úgy lesz“ Jézus eljövetele is!

Az ajtó  nyitva, béfogadni kész!
Testvér, siess, siess, hogy el ne késs!

Á Szentlélekkel való beteljesedés következményei
1. Szélsőségesnek fognak tartani benneteket. A 

Szentlélekkel teljes emberek valóban különböznek má
soktól. Senki se csodálkozzék azon, ha valami különös 
van egy Lélekkel megteljesedett emberen. Más befolyás 
alatt áll, más indítóokokból cselekszik és más Lélek 
vezeti. Milyen gyakran hallottam ettől vagy attól: „ke
gyes ember ez, csak kicsit szélsőséges!“ Néha, ha utá
nakutattam, hogy miben áll ez a szélsőségesség, ha a 
vádakat átvizsgáltam, rájöttem, hogy az az ember Szent
lélekkel teljes. Bizonyos, hogy van emberi szélsőséges
ség is. Ettől Isten őrizzen meg benneteket!

2. Ha teljelsek vagytok S^zentlélekkel, könnyen meg
történhetik, hogy bolondnak tartanak az emberek. Azo
kat tartjuk bolondoknak, akik máskép cselekszenek, 
mint amit mi okosnak, vagy értelmesnek tartunk. Pál 
magatartása olyan különös volt, hogy Festus nem gon
dolhatott mást, minthogy megbolondult. Valójában pe
dig úgy áthatotta az igazság, hogy egész leikével en
nek adta át magát. Hallgatói ezt nem tudták felfogni. 
Ebben nincs semmi rendkívüli. Már sokan tettek: ilyen 
benyomást emberekre, akik semmit sem tudtak a Lé
lekben való járásról, hogy azt gondolták róluk, elvesz
tették az eszüket, minthogy Isten bensőleg arra ösztö
nözte őket, hogy úgy cselekedjenek, amit mások fel sem 
foghattak. '

3. Ha Isten Lelke bennetek van, Krisztus gyüleke
zetéért és a bűnösökért nagy Lelki fájdalmakat kell ki- 
állnotok. Vannak, akik azért kérik a Szentleiket, mert 
azt képzelik, hogy azzal zavartalan boldogság és gond
talan élet jár együtt. Ez nagy tévedés. Olvassátok a

bibliát és lássátok meg, mennyire szorongatta a profé1 2 3 
tákat és az apostolokat a közösségük sorsa és az egész 
világ sorsa is. Pál apostol írja: „Mindenkor testemben 
hordozom az Ür Jézus halálát“, „naponként megha
lok“. Róni. 9-ben azt írja, hogy szüntelen való a szo
morúsága és szívének fájdalma a testvéreiért. Tapasz
talni fogjátok, mit jelent Krisztussal szenvedésközös
ségben élni és azzal a keresztséggel megkeresztelteim, 
amivel Jézus kereszteltetett meg. Mennyire mélyen a 
szívébe hatolt a bűnösök állapota, hogy küzdött üdvös
ségükért! Minél inkább bennetek lakik Isten Lelke, an
nál tisztábban fogjátok látni a bűnösök veszedelmes 
állapotát, és annál inkább fáj majd. értük a szívetek. 
Néha úgy érzitek majd, mintha el sem bírnátok tovább 
azt a gondolatot, hogy milyen veszedelmes helyzetben 
vannak.

4. Az igehirdetők állapota is mély fájdalmat fog 
nektek okozni. Néhány évvel ezelőtt egy asszonnyal 
találkoztam, aki valamelyik itteni gyülekezethez tar
tozott. Kérdeztem, hogy milyen náluk a lelki élet. Elő
ször nem akart felelni. Miután azonban néhány általá
nos megjegyzést tett, tele lett a szeme könnyel és szo
rongatott szívén könnyítve ezt mondta: „Oh, mintha 
éjtszaka és sötétség venné körül lelkészeinket!“ Komo
lyan gondolkodó keresztyéneknek gyakran van ilyen 
érzésük, s ez forró könnyekbe kerül nekik. Sok igehir
dető maga sem elég mély ahhoz, hogy a rábízott lel
kek baját fel tudja kutatni, a gyülekezetei fel tudja 
ébreszteni, hogy a kísértésben levőket segíthesse, a 
gyengéket támogassa, az erőseket helyesen vezesse.
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Egy igehirdető sem adhat többet a gyülekezetének, 
mint amennyit ő maga belsőleg megtapasztalt: Ha nála 
személyesen nem történt életmegújulás és elmélyülés, 
nem fogja tudni előresegíteni a nyáját. Hirdetheti az 
egészséges tant — ezt egy meg nem tért ember is meg
teheti, — de hiányozni fog a prédikációjából az az át
ütő erő, amely felrázza az emberek lelkiismeretét; pré
dikációjának nem lesz gyakorlati következménye és 
hiányozni fog róla a kenet, amely nélkül semmit sem 
végezhet.

5. Ha beteljesedtek Szentlélekkel, sok kísértésre kell 
felkészülnötök. Keményen támad a világ, és lehet, 
hogy éppen a legtekintélyesebb egyháztagok részéről 
tapasztaljátok majd a legtöbb ellenállást. Már Krisz
tus idejében is így volt ez. Ha valaki, aki Krisztus Jé
zusban van, istenfélő életre törekszik, mindig fel kell 
készülnie az üldözésre. (II. Tim. 3: 12.)

Az ősellenség is gyakorta dühösen támad bennete
ket. Az olyan keresztyénekkel, akik lágymelegek, lus
ták és hasonlók a világhoz, kevés dolga van a Sátán
nak. Az ilyenek nem ismerik a belső kísértéseket, az 
ördög békében hagyja őket. De nagyon jól tudja, hogy 
a Szentlélekkel teljes keresztyének sok kárt okoznak 
noki, tehát ezek ellen harcolnia kell. Nem csoda, hogy 
mindenféle kísértésen kell ezeknek átmenniök. Még 
olyan kísértések is közel jutnak hozzájuk, amik régeb
ben eszükbe sem jutottak volna: istenkáromló, isten
tagadó gondolatok stb.

Nehezebb harcotok lesz, mint valaha, saját énetek
kel. Romlott természetetek néha teljes hatalommal lá
zad majd fel Isten Lelke ellen. „A Lélek a test ellen 
törekedik, a test pedig a Lélek ellen!“ Sokszor megré
mül Isten gyermeke romlott természete láttán.

6. De békességetek lesz Istennel. Ha ellenetek van
nak is keresztyén testvéreitek, a bűnösök és az ördög: 
egy valaki mégis mellettetek van. Ti, akik arra vagy
tok hivatva, hogy ilyen próbákban, kísértésekben és 
támadásokban megálljaink, akik forró könnyek között 
küzdőtök, imádkoztok és harcoltok, míg majdnem meg
hasad a szívetek, vigasztaljátok magatokat azzal a 
gondolattal, hogy békességetek lesz Krisztusban. Nyu
godt lösz a lelkiismeretetek.

7. Ha Isten Leikével beteljesedtek, hasznos tagjai
lesztek Krisztus egyházának. Mégha betegek lennétek 
is és nem tudtok felkelni vagy kimenni a szobából, ak
kor is összehasonlíthatatlanul hasznosabbak lesztek, 
mint száz más „keresztyén“, akiket nem Isten Lelke 
vezet. i

Egy szegény ember éveken át tartó betegség után 
meghalt. Amikor nem sokkal a halála után abba a hely
ségbe értem, és özvegyét felkerestem, megmutatták az 
elköltözött naplóját. Ebben többek között ez állt: „Kb. 
30 igehirdetővel és ugyanennyi gyülekezettel állok ösz- 
szeküttetésben.“ Ezután feljegyezte a napokat és órá
kat, amelyekben ezekért a lelkészekért és gyülekeze- 

! teikért imádkozott, és azokat a pillanatokat is, amikor
• missziói állomásoknak szentelte imáit. Ilyen feljegy

zések voltak: „Ma teljes hitbizonyossággal kérhettem 
Istentől X közösség számára a Szentlélek kitöltetését 
és meg vagyok róla győződve, hogy ott hamarosan lesz 
ébredés“. A missziói állomások közül különösen a cey
lonit említette. Ügy emlékszem, hogy az utolsó hely, 
amiért a feljegyzései szerint imádkozott, a saját vá
rosa volt. Nem sokkal azután, hogy ezt a feljegyzést

• tette, elkezdődött az ébredés és több községbe eljutott, 
ami a naplóban említve volt. Idővel Ceylonból is meg
jött a hír, hogy ébredés volt folyamatban ott is. Ez az 
ember, aki annyira beteg volt, hogy a házát sem hagy
hatta el, sokkal több hasznot hozott a világra és Isten 
gyülekezetére, mint minden névleges keresztyén együtt
véve, akiknek nincs szívük Isten ügye számára.

8. Ha Isten Leikével beteljesedtek, akkor nem fog

nyugtalanítani benneteket, ha az emberek bosszanta
nak, elkeserítenek, vagy ellenetek támadnak. Ha azt 
látom, hogy valaki személyét illető külsőségek miatt 
bosszankodik, ez biztos bizonyíték arra, hogy nincs be
teljesedve Szentlélekkel. Az Ür Jézus ellen a legesleg- 
rosszabbat mondhatták, amit csak ki lehet gondolni, a 
nélkül, hogy a legkevésbbé aggódott vagy nyugtalan
kodott volna miatta.

9. Ha Isten Lelke bennetek lakik, fel tudjátok majd 
használni a helyes eszközöket a bűnösök megtérítésére, 
éspedig böleseséggel, hogy célhoz jussatok és kár ne 
okozzatok. Akiben nincs Isten Lelke, nem tudja az éb
redéshez szükséges tennivalókat megragdani és vezetni. 
Ellenben az az ember, aki Isten Lelke vezetése alatt 
áll, meg fogja találni a legalkalmasabb pillanatot, ami
kor ezt vagy azt kell megmozdítani és Isten igéjét úgy 
tudja majd használni, hogy az éppen fején találja a 
szeget.

10. A nyomorúságot nyugodtan fogadjátok majd és 
nem veszítitek el lélekjelenléteteket, ha viharok törnek 
ki a fejetek felett. Környezetetek meg sem fogja érteni, 
hogy a legsúlyosabb próbák idején olyan nyugodtak, 
sőt örvendezők tudtok lenni, mert nem tudják, hogyan 
hordoztatnak azok az emberek, akik Szentlélekkel tel
jesek.

Teljes megadással fogjátok a halál közeledését néz
ni, sőt örömmel üdvözlitek, mert mindig el vagytok 
készülve a halálra, ezért nem is kell félnetek tőle. Hi
szen tudjátok, hogy a halál után a menny üdvössége 
vár rátok!

A Szentlélekkel való beteljesedés hiányának 
a következményei:

1. Kételkedni fogtok sokszor abban, hogy valóban 
Isten gyermekei vagytok-e. Isten gyermekeit Isten 
Lelke vezeti (Róm. 8: 14). Min alapul hát a ti gyermek
voltotok, ha titeket nem vezet? Mindenesetre a legkü
lönbözőbb bizonyítékokat keresitek majd elő, amire re
ménységeteket építitek, de amíg lelkiismeretetek meg 
nem tisztul, addig sohasem fog ez sikerülni.

2. Véleményetek mindig ingadozó lesz a hitből való 
imádság tekintetében.

3. Ha nincs bennetek a Szentlélek, könnyen meg- 
botránkoztak azokon, akikben van. Ha azok sokkal mé
lyebben éreznek, mint ti, ezt lelki felindultságnak vé
litek, sőt talán még őszinteségükben is kételkedni fog
tok. Egy hívő testvért meg fogtok ítélni csak azért, 
hogy magatokat igazoljátok!

4. A hitetlenek és testi keresztyének előtt jó híre
tek lesz. Azt fogják rólatok mondani, hogy értelmes, 
józan emberek vagytok, „egészséges“ keresztyének.

5. Nagyon fogtok félni a fanatikus hitnek még a 
jelétől is. Ha valahol ébredés jelentkezik, azonnal val
lásos túlzást láttok majd mögötte.

Megszívlelendő figyelmeztetések:
1. Isten gyermekei éppolyan vétkesek, ha nincsenek 

megtelve Szentlélekkel, mint az a bűnös, aki nem akar 
megtérni.

2. Felelősségünk még nagyobb azokénál, hiszen több 
világosságuk van, mint azoknak.

3. Ha meg akartok telni Isten Leikével, gyermek
módra át kell adnotok magatokat az ő befolyásának, 
a legkisebb ellenállás nélkül. Ha ö pl. imádkozásra in
dít, hagyjatok mindent ott és engedjetek gyengéd indí
tásának. Kétség nélkül gyakran éreztetek már vágyat, 
hogy ezért vagy azért imádkozzatok, de elhalasztotta
tok, nem engedtetek a belső ösztönzésnek és a Lélek 
aztán visszahúzódott tőletek. Ha azt akarjátok, hogy 
veletek maradjon és megerősödjék bennetek, akkor en
gedjetek indításainak, és kövessétek feltétlenül az ő 
vezetését. Finney evangélista írásaiból.
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Előre!
„Ti nem azt mondjátok-é, hogy még négy 
hónap és eljön az aratási Imé mondom 
néktek: Emeljétek fel szemeiteket, és lás
sátok meg a tájékokat, hogy már fehérek 
az aratásra.“

Nagyon nagy örömmel olvastam a bizony
ságtételt: „Benne vagyunk iaz ébredésben“.
Hisz eddig még azt is félve m ondtuk ki, ho,gy 
felébredtünk, m egtértünk, sőt hívőkké lettünk. 
H átha csak látszat az egész, hátha nem való
ság és oh m ennyi a  veszedelem a célig. Remél
tük, vártuk  és imádkoztunk az ébredésért, de 
nem m ertük bátran  vallani, hinni és látni a 
célt, a m agyar ébredést, szűkebben a  mi evan
gélikus népünk ébredését.

Ha az aratásról volt szó, mi sem voltunk 
különbek a zsendülő rizsvetését nézegető bor- 
neoi dajaknégernél. Nem vakmerőség-e ara
tásról beszélni, mikor annyi minden történhe
tik az a la tt a „négy hónap a la tt“ ? Árvíz zúdul
hat, vadállatok törhetnek rá, háborúk, emberek 
dúlhatják  a most még rem ényteljes fiatal ve
tést. Aratás? Néhány év és az őserdő burjánzik 
újból az elvetett területen. A ratásról beszélni 
a, missziói területekre —• az evangélizáció is 
misszió — tekintve, nem vakmerőség? Nem vak
merőség-e ujjongani, benne vagyunk az ébre
désben? Igen, vannak kis hívő közösségek, itt- 
ott, konferenciákra, evangélizációkra is járnak, 
de mi ez a szám, a mi 600.000-es evangélikussá- 
gunkhoz képest. Mi az az 1—2 százaléknyi ke
resztyén szigetecske a pogányság mérhetetlen 
tengerében? Nem söpri el m enthetetlenül a 
Krisztus-gyűlölettől fűtött pogányság ezeket a 
zsendülő vetéseket?

Igen, ha az evangélizáció, a misszió emberi 
m unka volna, ha emberi aratásról volna szó, 
akkor valóban vakmerőség volna a vetés láttán  
teli csűrökről álmodni, beszélni. De az evangé
lizáció és misszió nem az ember, hanem Isten 
aratása. A munkamező nem egyházak munka- 
területe, hanem Isten szántóföldje. A mag pe
dig nem a 20-ik század emberének bölcsesége, 
nem is teológiai tételek, hanem Isten szava. 
Ha az értelem és tapasztalat még nem is lá tja  
az aratást, a hit szeme m ár lá tja  és valóságnak 
ta r tja  az ara tásra  kész földek ígéretét.

Lehetséges ez?
Harm inc esztendeje hívta haza az Úr, öt

venhat évi m unkálkodás után, Szum átra szi
getén, Nommensen Lajost, batak jai # közül. 
Egész élete és munkálkodás ennek bizonysága.

Mikor 1862-ben Szum atra szigetére lépett, 
alig néhány keresztyént talált. H alálakor szá
muk 170.000 volt és m a a batak név keresztyént 
jelent a szó igaz értelmében.

Öt ven éves korában egy ismeretlen, telje- *

* Szumátra őslakossága.

sen pogány területre tör előre. A pogányság 
fellegvárát, a pogány papság fejedelmének bi
rodalm át akarja  meghódítani. Mikor fáradsá
gos vándorlás u tán  m egpillantja az ellenséges 
földet, ezeket írja :

»Vájjon mikor látom meg, hogy ez a ha ta l
mas tömeg térdet ha jt a mi királyunk, az Úr 
Jézus K risztus előtt?

De lelki szemeimmel m ár látom a keresz
tyén gyülekezeteket, templomokat és iskolákat. 
Látom, m int vonulnak hosszú sorokban, ki- 
csinyje és nagyja a templomok felé és hallom 
a mi U runk hajlékai harangjainak hívogató 
szav á t. . .  és látom, am int szum atrai papok és 
tanítók hirdetik  kicsinynek és nagynak az üd
vösség ú tjá t. Azt hiszik, képzelődöm? Nem és 
mégegyszer nem. Hitem  mindezt látja, m ert 
ennek így kell lennie, hogy Jézus Krisztus Úr 
legyen, az A tya Isten dicsőségére. Hiszem és 
bátran  indulok“. 35 év m unkája igazolta lá tá
sát és hitét.

Mi adta neki ezt az erőt? A cél, az aratás 
látása! A cél látásában indult a  keserves útra. 
Az ara tás látásában kezdette el a vetést. A győ
zelem tudatában indult a súlyos harcba. Ez a 
hit lényege. Szemeit nem az aratásig  tartó  
„négy hónapra“ vetette, hanem evvel a »négy 
hónappal“ együtt lá tta  az aratást.

Az evangélizáció, a misszió is, az egyház
nak ilyen „látomása“ kell, hogy legyen. Láto
mása Isten hatalm as szántóföldjének, ígéret
nek, bizonyosságnak, hogy ez nem keserves, 
nyomorúságos vetési terület, hanem a dicsőséges 
aratás földje. És nemcsak lesz, hanem m áris az.

Ez a látomás erő a jelenre. Mint a művész 
számára, aki előre lá tja  lelki szemei előtt alko
tását, ettől m egragadva tör előre, minden aka
dályon, lemondáson, kishitűségen, csalódáson, 
kísértésen és kétségen keresztül, míg kiform á
lódik a m eglátott cél.

íg y  kell legyen Isten m eglátott céljaival is. 
Mikor Pál K orintusban bátortalanná lett, az 
Úr látomásban megmondotta neki: „nékem sok 
népem van ebben a városban.“ És a m egkísér
tett gyülekezetnek a Jelenések könyvében azt 
üzeni az Úr: „látám  és ime egy nagy sokaság, 
amelyet senki meg nem szám lálhatott, minden 
nemzetből és ágazatból és népből és nyelvből...“

A gyülekezetét testi szemünk megtizedelve, 
a hit szeme pedig megsokszorozva látja.

Azt írja  Nommensen egy levelében, hogy 
a szolgálatban arról van szó „Isten szavának 
úgy hinni, m int Ábrahám, Isten szavával mint 
számtani bizonyosságokkal számolni és a csata 
elején m ár a győzelemnek örülni“.

Igen, nem h á tra  nézni, csak előre. Benue 
vagyunk az ébredésben. Folyik az aratás itt 
és künn a missziói mezőkön. Csak hinnünk, 
tudnunk kell, hogy ez Isten aratása  és mint 
ilyen csak dicsőséges és bőséges lehet.



A keresztyén embernek gyakran kell magái cs ke 
resztyénségét a szentírás tükrében megvizsgálni Az 
ilyen önvizsgálat kapcsán derülnek ki az elhajlások, el
tévelyedések és születik a szívben megalázkodás es meg
térés. Sokkal kevesebb jelentőségű, ha emberekhez ha
sonlítjuk magunkat. Azért mégsem egészen haszontalan 
dolog Isten embereinek hitét és példáját magunk elé 
idézve tartanunk önvizsgálatot. Ilyenkor a reformáció 
ünnepének a közeledtével jó emlékeznünk nagy rcfor- 
mátorunkra és vizsgálat tárgyává tennünk, hogy vájjon 
joggal hivatkozunk-e unos-untálan reá és joggal nevez
zük-e magunkat őróla. Csak néhány fronton vonjunk 
párhuzamot Luther Márton és mimagunk, mai lutherá
nusok. között.

LUTHER MARTON Isten igéjének a fényében egé
szen bűnösnek ismerte fel magát és nem tudQtt vigasz- 
talódni a saját cselekedetei és kegyessége alapján. Lel
kiismeretesen igyekezett teljesíteni az egyház által elő
írt vallási kötelességeit, de Isten szent arca előtt mégis 
menthetetlennek, az önigazság szennyes ruhájába öltö
zött, a kárhozat külső sötétségére ítélt embernek is
merte fel magát. Mindaddig nem is nyert békességet, 
amíg az evangélium igéjéből meg nem értette, hogy 
Isten Fia, Jézus Krisztus megfizetett minden bűnéért 
és ajándékképen, kegyelemből kínálja neki bűneinek 
bocsánatát Luther számára c s a k  a J é z u s  K r i s z 
t u s  v é r é b e n  való bűnbocsánat kegyelme volt az 
üdvösség egyetlen fundamentuma. Szegény bűnösként 
csak abban bizakodott, hogy Krisztus gazdag lévén, 
őérette szegénnyé lett, hogy Krisztus szegénységiből 
ő is meggazdagodjék és Isten megkegyelmezett gyer
mekeként bővölködő életet éljen

MI LUTHERÁNUSOK ebben a dologban sokszor egé
szen ellentétbe kerülünk a reformátorunkkal. Bár nagyon 
jól megtanultuk, hogy hit által igazulunk meg, a tör
vény cselekedetei nélkül és hogy az üdvösség kegyelem
ből van, nem pedig érdem szerint; a gyakorlatban mé
gis vallásos életgyakorlattal, egyháziassággal, temp- 
lombájárással és a gyülekezetben való buzgólkodással 
igyekszünk elhallgattatni nyugtalan lelkiismeretünket. 
Kérdezd, végig evangélikus ismerőseidet, mi az ö re
ménységüknek az alapja, sorrá mind külső kegyességi 
megnyilvánulásokra fognak hivatkozni és alig-alig akad 
valaki, aki annak adja tanújelét, hogy Krisztus sebeibe 
vetett bizodalommal készül az örök Bíró ítélőszéke elé. 
Az élettelen egyháziasság mély álmába ringatjuk bele 
a lelkiismeretünket, amikor a ' mágunkcsinálta hamis 
vigasztalás különböző módozataival orvosolgatjuk Szí
vünk bűn marta sebeit. Ha Jézus Krisztus engesztelő 
halálára és bűnt őrlő vérére gondolunk is, mindig csak 
kiegészítésképpen, annak a pótlására tesszük, ami be
lőlünk hiányzik. A valóságban hitünk azt mutatja, 
hogy reménységünket csak részben vetjük Krisztus ér
demébe, másrészt a s a j á t  k e g y e s s é g ü n k b e n  
bizakodunk Nem vagyunk egészen nyomorult bűnösök, 
akiknek egyáltalán semmijük sincsen, hanem maradék
talanul kegyelemre szorulnak. Ez más szóval azt jelenti, 
hogy a magunk kegyességét, bűnbánatát, imádságát, 
jótékonykodását szemérmetlenül odaállítjuk a Krisz
tus érdeme mellé és ezáltal arra az útra léptünk, amire 
a kígyó csalta Évát, amikor azt ígérte neki: olyanok 
lesztek, mint az Isten. Ha fel nem ébredünk ebből a fa
rizeusi beképzeltségből és kárhozatra méltó utolsó bű
nösként nem valljuk meg az elbizakodottságunk és ön
elégültségünk undorító bűnét a többi bűneikkel együtt, 
könyörögve azok bocsánatáért Jézus Krisztus vére ál
tal, akkor végül is egy helyre kerülünk az önhittség

fejedelmével, aki először tolta fel magát Szörnyű el
bizakodottságában az Isten mellé.

LUTHER a bibliát elsősorban is ö n m a g á r a  vo
natkoztatva olvasta Amikor az erfurti kolostor könyv
tárában ráakadt a leláncolt bibliára, akkor mint a ki
száradt föld a nyári esőt, úgy itta szomjas, elepedt lelke 
az Ige csörgedező forrásvizét. A szentírás ítéletét ön
magára vonatkoztatta és felmentését öpmaga számára 
kereste „Hogyan találhatom meg a kegyelmes Istent?“ 
a legszemélyesebb kérdésként égette a lelkét sok tusa- 
kodó bibliaolvasás közben. Nem gondolt ő az egyház 
elesett állapotára, nem forgatott a fejében egyházrefor
máló terveket, teológiai doktorátust se akart Szerezni, 
hanem egyedül nyomorult bűnösként hajolt az ige fölé 
és saját szívének a bűnmarta sebeire keresett benne 
gyógyírt. És nem nyugodott addig, amíg nem talált. 
Amikor évtizedeken át a szentírás doktoraként egyetemi 
katedrán magyarázta a biblia könyveit, akkor is az volt 
az első kérdés, hogy mit mond nekem a szentírás, a 
szentíráson keresztül az élő Isten. Ezért a legtudomá
nyosabb egyetemi előadásaiban is ott van mindig a 
szíve és nem csupán az értelme. Amit Isten igéje Már
ton doktornak mondott, az lett az egyház szolgálatára 
készülő ifjúságnak is drága üzenete és az vált a közép
kori egyházat megtisztító megreformáló, hatalmas 
igévé.

MI LUTHERÁNUSOK — kevés kivételtől eltekint
ve — nem harcoltuk meg a személyes harcot Isten igéje 
megértéséért, a golgotái titok megvilágosodásáért és 
a mennyei Atya kegyelmes arcának a felragyogásáért 
A legtöbb mai lutheránus n em  k e r ü l t  s z e m é l y e s  
v i s z o y i y b a  a bibliájával. Akik olvassák is — pedig 
nagyon kevesen olvassák rendszeresen —■ inkább külső 
érdeklődésből, mint valami világi könyvet, vagy ke- 
gycsségi gyakorlatként magáira erőltetett kötelességkép
pen, mint a diák a feladott leckét — minden személyes 
lelki haszon nélkül. Nyilván még a papók olvassák leg
többet, de közülük is nagyon sokan csak úgy, mint tex- 
tuSgyüjteményt, prédikdciós anyagot, sokkal inkább a 
rájukbízottak, a gyülekezet számára, mint saját lelkűk 
építésére. Azok a teológusok, akik a reformátort örök
séget abban vélik megőrizni, hogy hűvös {tárgyilagos
sággal magyarázgatják a bibliát, elmehetnének tanulni 
egy kicsit Luther Mártonhoz először bibliát olvasni, de 
azután bibliát magyarázni is. Luther — éppen azért, 
hogy Isten igéjét mindenki olvashassa — élete legna
gyobb munkájaként a Szentírást német nyelvre fordí
totta. Ezért lehetett a megreformált egyház az ige egy
házává. De megmaradt-e annak? Ma is szívesen hasz
náljuk magunkra vonatkoztatva ezt a megjelölést, de 
ha odaállnánk őszinte becsületességgel a reformátorunk 
mellé, akkor belátnánk, hogy ebben a dologban is meny
nyire távol estünk mi mai lutheránusok Luther Már
ton tói.

LUTHER mindennap órákat töltött imádkozással. 
Rendszerint letérdelt, arcra borult a kegyelem trónusn 
előtt és úgy rakta le a maga nyomorúságát, a testvérei 
lelki üdvösségét, a gyülekezetek baját és az evangélium 
ügyét Isten atyai kezébe. Szívére nehezedett a lelkek 
mentésének az ügye, a sötétség oszlatásának a feladata, 
a hívek tovább vezetése, az eltévelyedettek visszafor
dítása. az ellenség ártó szándékának a . meghiúsítása, 
stb. Mindebben magát teljesen erötelennek és tehetet
lennek ismerte és azért hívta segítségül nap-nap mellett 
a bölcs, a hatalnias és a szerelő Atyát. Nem mert elin
dulni a napi munkába imádság nélkül, nem vállalko
zott arra, hogy másoknak prédikáljon a nélkül, hogy
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maga ne időzzék csendben imádkozva Isten előtt. Ami
kor annyi munkája volt, hogy nem tudta, miként fogja 
elvégezni, két órával is korábban kelt fel az imádkozás 
idejének a megnyújtására és csak azután fogott mun
kához.

MI LUTHERÁNUSOK azt gondoljuk, hogy kevés 
imádkozással is boldogulunk. Azért ritkán vonulunk be 
a belső szobánkba, hogy ott titkon, zavartalan csendes
ségben társalogjunk az Űrral Legtöbbünknek nincs is 
ilyen csendes helyünk. Időnk sincs rá ideges tempójú 
elfoglaltságunk közepette Nagy sietve elmondunk egy- 
egy betanult mondatot, Isten felé indítunk egy-egy 
imádságos sóhajt. Megmerevedett térdeink igen ritkán 
hajolnak meg a kegyelem trónusa előtt. A magunk üd
vösségét kevés imádsággal is rendben levőnek gondol
juk, mások lelkének a nyomorúsága pedig nem neheze
dik ránk annyira, hogy imádságos harcot folytassunk 
értük Isten színe előtt. Ügy gondolkozunk, hogy Isten 
ismeri a mi szükségünket, hogyha nem is beszélünk ar
ról olyan sokat, megmenti a kárhozattól mindazokat, 
akiket akar, ha mi nem is erőltetjük meg magunkat az 
érettük való imádságban Ideges sietségünk és lelki lus
taságunk leplezésére szép igazolásokat találunk ki, és 
elfelejtjük Jakab apostol szavait: „Nincsen semmitek, 
mert nem kéritek.“ A magunk lelke sínyli és Isten or
szágának az ügye szenvedi azt, hogy mi ebben a vonat
kozásban is olyan messzire estünk a reformátorunktól

LUTHER éberen vigyázott arra, hogy megőrizze a 
hitet és a jó lelkiismeretet. A Szentlélek figyelmeztette 
a legkisebb bűnére és érzékeny lelkiismerete rögtön 
megalázkodott ez előtt a feddés előtt. A meglátott vét
keinek a megváltására gyakran felkereste gyóntató aty
ját, Staupitzot, majd később Bugenhagen Jánost, vagy 
másokat, hogy magángyónásban rakja le a szívére ne
hezedő bűnterheket és Jézus Krisztus áldozatáért fel
áldozást, ill. bocsánatot kapjon a vétkeire. Úrvacsorá
hoz az egyes kivételes esetektől eltekintve nem mert 
járulni magángyónás és a bűneiből való személyes fel- 
oldozás nélkül. Amikor az ördög, a világ és a saját teste 
kísértették és általános bűnössége miatt kétségbeesésbe 
és reménytelenségbe akarták vinni, Luther mindig a 
testvéri segítséghez folyamodott, ami a gyónásban volt 
hozzá a legközelebb. Luther mindig olyan erötelen hí
vőnek érezte magát, akinek Isten minden kegyelmi esz
közére szüksége van ahhoz, hogy meg tudja őrizni hitét.

MI LUTHERÁNUSOK már sokkal kevesebbet törő
dünk lelkiismeretünk tisztaságával. Az üdvösségünk 
reményét is csak olyan nagy általánosságban alapítjuk 
a Krisztus keresztjére Legfeljebb bánjuk a bűneinket 
és arra már nem is gondolunk, hogy személyes bűnval
lásban tárjuk fel lelkiismeretünk sebeit és Jézus Krisz
tus vérének az örömüzenetét kívánjuk, ami a feláldo
zásban hangzik hozzánk. A mi büszke természetünk 
semmiképpen nem akar odaalázkodni, hogy elrontott és 
beszennyezett múltját igazán feltárja. Sokkal könnyebb 
nagy általánosságban vallanunk bűnösnek magunkat és 
ígérnünk a bűnbocsánatban való hitet. Ennek a nagy 
általánosságnak aztán az a következménye, hogy régi 
bűnök tovább tenyésznek a szívünkben s a megsértett 
felebaráttól való bocsánatkérés, a haragos testvérrel 
való kibékülés és az okozott kár jóvátételére való haj
landóság nélkül is jó keresztyéneknek képzeljük ma
gunkat. Pedig a Szentlélek indított bennünket erre, 
csakhogy mi hallatlanná tettük á Lélek szavát a mai 
megüresedett lutheránizmusra hagyatkozva, amely sze
rint az ilyen bűnvallás és bocsánatkérés egyáltalán nem 
szükséges. Elfelejtettük, hogy ezáltal megszomorítjuk 
a Szentleiket, aki nem hajlandó tisztátalan szívben la
kozni. Űrvacsorához is úgy járultunk, hogy nem tisz
títottuk meg a lelkiismeretünket, azért nem is táplált 
bennünket az örökéletre. Mi már sokkal erősebbnek tart
juk magunkat a hitben, mint amilyen a reformátorunk

volt Egy kis sajnálkozással gondolunk azokra a „gyen
gék Hűekre“, akiknek arra is szükségük van, hogy meg
váltják a bűneiket és személy szerint hirdetett feloldo- 
zásban vegyék a bűneik bocsánatát. Mi már Krisztus
nak olyan erős harcosai vagyunk, hogy a háromszoros 
ellenség: az ördög, a világ és a saját testünk legyőzé
séhez nincs szükségünk Istennek minden felkínált fegy
verére

LUTHER Isten igéjét igazán és leplezés nélkül hir
dette. A bűnt nevén nevezte és felfedte nemcsak durva 
formájában, hanem a legfinomabb alakjában is. A hall
gatóit nem hagyta kétségben a felöl, hogy a bűnük 
egyenest a kárhozatra viszi őket, ha meg nem térnek, 
legyenek bármilyen vallásosak, köztiszteletben állók és 
elismertek emberek szemében. A megtéröknek viszont 
olyan biztató erővel hirdette a bűnbocsánatot Krisztus 
keresztjéért, hogy a legnyomorultabb bűnös is hitre bá
torodott annak a hallásakor Luther prédikációja sen
kit nem hagyott bizonytalanságban a felől, hogy merre 
vezet az üdvösség útja. Olyan egyszerűen világította 
meg, hogy a leg tanulatlanabb és a legegyügyűbb hall
gatója is megérthette.

MI LUTHERÁNUS IGEHIDRETÖK nagyon sokszor 
puha pólyába csomagoljuk az ige kardját, hogy vala
miképpen fájdalmat ne okozzon a hallgatóknak. Igyek
szünk úgy prédikálni, hogy senki meg ne sértődjék. A 
lutheránus igehallgatók az olyan igehirdetőt szeretik, 
aki nagyon ügyesen tudja cirógatni őket hamis békes
ségükben és dicséri őket az ő halott vallásosságukban 
Ha azután valamelyik igehirdető leplezés nélkül meg
mondja az igazságot és nem veszi figyelembe, hogy mi
hez van szokva a hallgatók füle, mindjárt kész a bot- 
ránkozás. — Gyakori eset, hogy a lutheránus gyüleke
zet papjának a prédikációja után sem tudja, hogy mer
re vezet az út a mennyek országába, a bűnös hogyan 
igazulhat meg és hogyan születhetik újonnan. Sok luthe
ránus pap nagyon szépen szónokol, általános vallási 
igazságokat taglalgat, amik azonban mind elszállnak a 
hallgatók feje felett, mint valami álomba ringató mu
zsika, amiből végeredményben semmi haszon nincs, mert 
nem ébreszt és nem vigasztal, nem leplezi a bűnt és nem 
rettenti meg a lelkiismeretet Ugyanakkor persze Krisz
tust sem ragyogtatja fel a bűnösök Megváltójaként. 
Csak még jobban beleringat abba az álomba, amiből 
csak a pokol füzében lesz kései ébredés.

LUTHER Jézus Krisztus szeretetének a megtapasz
talásában legyőzhetetlen indítást nyert a felebarát sze- 
retésére és mentésére. Fáradhatatlan volt az evangélium 
hirdetésében és a pásztori munkában. De nem volt ér
zéketlen a felebarát anyagi nyomorúsága iránt sem. 
Asztalánál mindig volt hely szegény diákok számára 
s a kamarájának a kulcsát feleségének, Kata asszony
nak gyakran el kellett dugnia, hogy a népes család szá
mára is maradjon benne ennivaló. Különben Márton 
atya mindent elosztogatott a hozzáforduló szegények 
között. Luthernek a szívére nehezedett a lelkek üdvös
sége, de nem tudott közönyösen elmenni a testi nyomo
rúságuk mellett sem. Ezért volt olyan fáradhatatlanul 
tevékeny élete végéig. Még utolsó napjaiban is mások
ért való szolgálatban tett hosszú és fárasztó utat és itt 
is érte utói a. halál.

MI LUTHERÁNUSOK pedig kényelmi párnát csi
nálunk magunknak az „egyedül kegyelemből hit által 
való megigázulás bibliai tanításából és renyhe tétlen
séggel élvezzük a magunk üdvösségét és nem vesszük 
észre, hogy körülöttünk lelki és testi ínségben szenved
nek a felebarátaink. Az ,önmagunk tiszta tanításával 
betelve még kritizáljuk is azokat a keresztyéneket, akik 
nálunk sokkal tevékenyebbek Nagyon értünk ahhoz, 
hogy a nálunknál készségesebb lélekmentőket és áldo
zatosabb emberbarátokat a kegyelemből való igazság 
vonaláról való letéréssel és a m^aguk cselekedeteiben
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való bizakodással vádoljuk, csak azért, mert nem olyan 
lusták és felelőtlenek, mint mi. Luther Márton testi és 
szelemi erejét, valamint anyagi javait teljes mértékben 
az evangélium ügyének Szolgálatára és mások javára 
fordította. Manapság pedig igen gyakori az olyan luthe
ránus gyülekezeti tag, sőt lelkész is, aki csak a haszon
talan szórakozására és egészen önző élvezetére (pl mozi, 
színház, dohány, szeszes ital, stb.) éppen annyit, vagy 
esetleg még többet fordít, mint Isten országának 
a munkájára, vagy a felebarát Szolgálatára. Pedig a 
„kegyelemből hit által“ tanítás nem a lustaság, az ön
zés és a felelőtlenség takarója, hanem a „szánjátok oda 
a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul“ 
apostoli felhívás igazi alapja

A reformációnak ezidei ünnepén tartsunk önvizsgá
latot és alázkodjunk meg. Isten legyen hozzánk kegyel
mes, hogy nagy reformátorunk életpéldáját hűségeseb
ben kövessük tanításunkban éppúgy, mint életünkben. 
Különben a Jézus korabeli farizeusokhoz és írástudók
hoz fogunk hasonlítani, akik nagy tiszteletben tartották 
és gyönyörű emlékművek állításával ünnepelték a pró
fétákat, csak azok^tanítását nem vették a szívükre Nem 
az az igazi lutheránus, aki magát annak nevezi, aki 
Luther Mártont Isten választott eszközeként sűrűn em
legeti, ha nem az, aki Luther Márton életpéldáját is 
szem előtt tartva nyer még több erőt és világosságot 
Urának és Megváltójának a követésére. ■f a.

B E S Z Á M O L Ó
FÓTI ASSZONYKONFERENCIA.

(Szeptember 28—30.)
Igen nagy dolog, amikor édes

anyák, feleségek elhagyják otthonu
kat. Mennyi mindent kell előre el
rendezniük, mi mindenre kell gon
dolniuk, hogy amíg ők rövid három 
napon át távol vannak szeretteiktől, 
otthon minden ékesen és szép rend
ben menjen. Do akárhányan habozva 
és nehezen indultak, mégis menniök 
kellett, mert Isten csodálatos módon 
kézen fogta őket és nem lehetett el- 
lentállni. . .  Csodálatos, hogy az Ür 
hány embert és mi mindent használ 
fel, ha mozgósítani akarja az ő né
pét. — A legtöbben évek óta nem 
voltak konferencián, anyai hivatá
suk az otthonhoz kötötte őket és nagy 
lelki szomjúságtól gyötörve érkeztek. 
— A másik asszonytestvérünk, aki 
nem járt soha templomba, semmiféle 
összejövetelre, valahol olvasta, hogy 
konferencia lesz, még ilyenen soha
sem volt, kíváncsiságtól hajtva jött 
el, — de mi tudjuk, hogy az Ür hoáta 
ide. Ismét egy másik kisírt szemű 
asszony, pár hete tudta meg, hogy 
várva-várt hadifogoly fia soha töb
bé nem jön haza. ö  is jött, mert se
hol nem talált békességet.

Azt a szegény asszonyt, akinek az 
utolsó két fillérjét is oda kellett ad
nia, hogy itt lehessen, nem tudja, 
hogyan, de egy szerető testvéri szív 
indította el. — A másikat ismét hívő 
fián keresztül küldte az Ür. A fia 
sok kilométernyi távolságból utazott 
haza az utolsó napon, hogy ezt mond
hassa: „Ott kell lennie, édesanyám“! 
Hát nem mondhatja magát boldog
nak az az édesanya, akinek hívő di
ákfiai főzést, takarítást és mindent 
vállaltak, csakhogy édesanyjuk nyu
godtan mehessen el a konferenciára. 
És soroljam-e, hogy mindaz a 160 
asszony, 44 gyülekezetből, milyen 
csodálatos módon engedelmeskedett 
Isten hívásának!

Az első naptól kezdve Isten igéje 
mint sziklazúzó pöröly hullt az asz- 
szonyi szívekre. Reggelenként Mária 
hálaénekének igéi alapján (Lk. 1,

46—55) láthattuk meg, hogy meny
nyire hiányzik az életünkből a ma
gasztaló imádság. Az áhítatok a ma
gasztaló imádság belső örömére, for
rásaira és reménységére mutattak. 
A bibliakörökben a közösség bűnei
ről és áldásairól voltak eleven és 
meghitt megbeszélések. Az előadá
sokban az evangéliummal imádkozó 
és áldozatos asszonyai álltak elénk, 
délután a bünvallás, a bűntől való 
szabadulás hiábavaló kísérletei után 
a feloldozás kérdése állt elénk. Ek
kor láttuk meg, hogy a feloldozás 
nem elméleti kérdés, hanem egészen 
gyakorlati személyes kérdésünk A 
bűn valósága és a felkínált kegye
lem csodálatos találkozást kapott a 
magángyónásokban (igen sokan él
tek vele) és az egyéni feloldozásban!

A TEOLÓGUS IFJÜSÁG 
CSENDESHETE.

A soproni evangélikus hittudomá
nyi karon az évi munka megindu
lása előtt egy héten át a személyhez 
szóló ige előtt csendesedett el a lel- 
készi pályára induló ifjúság a pro
fesszoraival együtt. Hisszük, hogy ez 
a kezdés meg fogja teremni a maga 
gyümölcsét az egész évi munkában. 
A szolgálatokat Csepregi Béla és 
Káldy Zoltán végezték s az egész 
hallgatóság résztvett a párhuzamo
san folyó gyülekezeti evangélizáción 
is.

A SOPRONI EVANGÉLIZÁCIÓ
Balikó Zoltán és Malaga Elza diako: 
nisszanővér szolgálatával folyt szept. 
26-tól október 3 ig. Az esti evangéli
záción 5—600 között volt az igehall
gató gyülekezet, reggel pedig a 7 és 
8 órakor tartott reggeli áhítatsoro
zatokon 120—150 volt a hallgatók 
száma. A csoportösszejövetelek is lá
togatottak voltak. Sok volt a magán
gyónó. 350-en vettek úrvacsorát. Az 
utolsó napon a gyenesi és répcelaki 
konferenciák résztvevőinek külön 
összejövetelt is tartottunk, amelyen 
70—80-an jöttek össze a nyári konfe
renciákon nyert áldások feleleveníté
sére.

ARNÓTON
október 3—10-ig volt evangélizáció. 
A 450 lelkes gyülekezet mind a reg

geli istentiszteleten, mind pedig az 
esti összejöveteleken szép számmal 
vett részt. A gyülekezeten kívül 
Miskolcról is minden nap nagyszám
ban jöttek ki az evangélizációra gya
log és kerékpáron. Különösen a mis
kolci ifjúság látogatta hűségesen az 
evangélizációt. Rajtuk kívül Ónod
ról, Üjcsanálosról s a környező fal
vakból is többen voltak. Az evangé
lizációt Túróczy Zoltán végezte, aki 
a gyülekezetnek egy negyedszázaddal 
ezelőtt lelkésze volt. A csoportössze
jöveteleken és házi látogatásokban 
Túróczy Zoltánná is szolgált. Az egy
házi énekkar minden alkalommal ér
tékes karénekekkel emelte az áhíta
tot.

A MAGYARÓVÁRI
gyülekezetben október 4—10-ig volt 
evangélizáció. Az esti összejövetelek 
látogatottsága örvendetes volt. Az 
első napokban is alig volt üres hely 
a templomban, a végén pedig zsúfo
lásig megtöltötték az igére éhező hí
vek. Külön összejövetelek voltak va
sárnapi iskolások, ifjúság, asszonyok, 
férfiak számára. A három utóössze
jövetelen is egyre szaporodó szám
ban maradtak ott a hívek. A reggeli 
áhítatsorozatra is szorgalmasan gyü
lekeztek. Későn este pedig a paró- 
chián kis imaközösség alkotta az 
evangélizáció lelki hátvédjét. Nap
közben családlátogatások folytak. Az 
első napokban emberi szemmel lelki 
mozdulatlanság látszott, de akik két- 
ségeskedtek, azokat megcsúfolta Is
ten, mert az utolsó napon nem is volt 
elegendő az idő az összes magánbe
szélgetések és magángyónások lefoly
tatására, oly sokan mozdultak meg. 
Külön öröme és áldása volt az evan- 
gélizációnak az imádkozó férfiak kö
zössége. Az esti imaközösség tagjai 
szinte kizárólag férfiak voltak s az 
utóösszejövetelek imádkozói között 
is jelentős számban fakadt fel fér
fiak ajkáról a fohász. A gyülekezet
ben az evangélizáció után erőteljes 
utómunka indult. Az evangélizáció- 
val kezdte meg a gyülekezetben szol
gálatát Bernát Erzsébet diakonissza 
nővér. Az evangélizáció szolgálatát 
Koren Emil végezte.
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férfiak és lepények Qipyelntébe!
FÉRFI KONFERENCIA FÓTON

Oki 31 nov. 2. között főleg paraszt 
férfiak számúra háromnapos konferen
ciát rendezünk. Természetesen szíve
sen várunk másokat is. Hívjuk azo
kat a férfiakat, akik a reformáció 
emlékünnepén Isten előtti csendben 
számot akarnak vetni életükkel és 
bűntudattal akarnak leborulni Isten 
előtt.
A KONFERENCIA PROGRAMMJA:

REGGELI ÁHÍTAT: 122. Zsoltár 
1 „Menjünk el az Űr házába.“ 2. „Bol
dogok a téged szeretők “ 3. „Béke vé
led.“

BIBLIAKÖRÖK: 1. A test és lélek 
harca (Gál 5, 13—18). 2 A test csele
kedetei (Gál. 5, 19—21). 3 A Lélek 
gyümölcsei (Gál. 5, 22—25)

ELŐADÁSOK: Az ébredés és pa
rasztságunk Az ébredés és az egyhá
zi kegyesség.

MEGBESZÉLÉSEK: 1. A férfi ott
hon 2. A férfi a gyülekezetben

ESTI EVANGÉL1ZÁCIÓ: Jelenések 
3. 1—6. 1 Az élő halott. 2 Erősítsd a 
többieket. 3. Térj meg. 4 Aki győz.

ŰRVACSORA: 2-án délután
TUDNIVALÓK: A konferencia okt. 

30-án, szombaton este kezdődik és nov. 
3-án reggel ér véget A résztvevőket 
kérjük, hogy egész időre vegyenek 
részt.

Jelentkezés minél előbb.
HOZNI KELL: Jó meleg takarót, 

lepedőt, kispárnát. Bibliánkat ne fe
ledjük odahaza.

ELLÁTÁSI DÍJ: 20 Ft, 1 kg ke
nyérliszt, 10 dkg. zsír, 10 dkg cukor, 
3 tojás.

TÉLI TANFOLYAMOK FÓTON.

I HÁROMHETES LEÁNYTANFO
LYAM Nov. 4-én kezdődik. Anyaga: 
Bibliaiskola és a háztartási ismeretek
ben való gyakorlati képzés. Részvételi 
díj 50 Ft, 4 kg kenyérliszt, 2 kg. fe
hér liszt, 1 kg cukor, fél kg. zsír 
vagy olaj, 20 db. tojás. Jelentkezés 
okt 30-ig.

II KÉTHÓNAPOS TANFOLYAM 
FIUKNAK. Kezdődik nov. 25-én Je
lentkezés november 20-ig Tanfolyam 
célja: gyülekezeti munkára való fel
készülés (bibliatanulmány, vasárnapi 
iskolai munka, ezenkívül a leggyakor
latibb ismeretekben való elmélyülés) 
Január hónapban a tanfolyamon részt- 
vesznek az eddig végzett népfőiskolá
sok is. RÉSZVÉTELI DÍJ: EGY HÓ
NAPRA: 50 Ft, 7 kg. kenyérliszt, 3 
kg fehér liszt, 1 kg. zsír vagy olaj, 
fél kg. cukor, 15 tojás, 15 kg. burgo
nya, 1 db szappan 

Külön szeretettel és felelősséggel 
hívjuk és várjuk fenti alkalmakra a 
fiukat és leányokat.

Arra rászorulóknak előzetes kérés 
alapján kedvezményt is adunk. Mesz- 
sziröl utazóknak féljegyet küldünk 

Ez alkalmakat Isten készíti szá
munkra Jöjjünk és tanujunk az Ő 
lábainál.

RÉPCELAKON

FÉRFIKONFERENCIA (október 30 
—november 1).

Reggel és este EVANGÉLIZÁLÖ
Áh ít a t o k

BIBLIAKÖRÖK: EGY FÉRFI MEG
TÉRÉSE 1. Csel. 9, 1—9 Saul. 2 Csel. 
9, 10—18. Ananiás. 3. Csel 9, 19—22. 
Pál.

ELŐADÁSOK: A REFORMÁCIÓ
MŰHELYÉBEN 1. Bűnismeret 2. 
Bűnbánat. 3 Bűnvallás. 4. Bűnbocsá- 
uai. 5. Hit. 6 Új teremtés. 7 A hit 
harca. 8. Reménység A konferencia 
második napján, reformáció ünnepén, 
úr vacs or aoszt ás.

LEGÉNYEK KONFERENCIÁJA (no
vember 4—7)

Reggel és este EVANGÉLIZÁLÖ 
ÁHÍTATOK

BIBLIAKÖRÖK: „SZIVETEKET
SZAGGASSÁTOK MEG!“ 1, Ezs. 1, 
1—9 Elpártolt fiák 2. Ézs. 1, 10—17. 
Utálatos istentisztelet. 3 Ézs 1, 18—19. 
Megtisztított n\ép 4 Ézs. i, 20—31. 
Elvetett egyház.

ELŐADÁSOK: JÉZUS SZÁNTÓ

FÖLDJE. 1 Űtfél 2. Köves 3. Tövises. 
4. Jó föld.

MEGBESZÉLÉSEK: A KESKENY 
ÜT FELÉ. 1. A bűn álmában 2 Meg
hallott ébresztő. 3 Elindulni, jaj de 
nehéz! 4 Lehetetlen? Lehetséges!

A konferencia utolsó délutánján úr
vacsoraosztás lesz.

Evcmgélizációs
naptár

Október 23—29. Olcsva (Túróczy Zol
tán).

Október 24—27. Ambrózfalva (Csep
regi Béla).

Október 24—30. Felsőpetény (Győri 
János).

Október 24—31. Orosháza (Balikó Zol
tán, Csepregi Béla, Józsa Márton 
és Malaga Elza dn.).

Október 31—november 1. Szeged 
(Csepregi Béla).

Október 31—november 7. Csákvár 
(Tarjáni Gyula).

November 4—7. Péesi ifjúsági csen
desnapok (Józsa Márton).

November 5—7. Kispest (Balikó Zol
tán).

November 7—14. Répceszemere (Te- 
kus Ottó).

November 7—14. Szeged (Kemény 
Lajos).

November 7—14. Szarvas (Sréter Fe
renc és Deme Károly).

November 8—14. Mesteri (Csepregi 
Béla).

November 9—14. Szend (Balikó Zol
tán).

November 14—21. Szentendre (Gálát 
György).

November 14—21. Budapest—Deák-tér 
(Zászkaliczky Pál).

November 14—21. Rákoskeresztúr, if
júsági evaugélizáció (Józsa Már
ton).

November 14—21. Bokor (Tarjáni 
Gyula).

November 18—21. Beled (Balikó Zol
tán).

November 16—21. Asszonykonferencia 
Répcelakon.
Hűséges imádságokat kérünk!
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A Z  E V A N G É L I K U S  E V A N G E L I Z A C I Ö  L A P J A

Amit csak a vér moshat le
Kis virágos kertedben dolgozgatsz. Munkád 

végeztével a kezedre tapad t földet friss hideg 
vízzel is lemoshatod s megelégedett gyönyörkö
déssel szemléled a szépen form ált virágágyakat. 
Lelki szemeid előtt m ár megjelenik a  Várható 
sok színpompás virág . . .

Talán szeretsz kerékpározni. Szép tavaszi 
délutánon az a hosszúság ér, hogy menetközben 
leesik az olajos lánc s bizony óvhatatlan, hogy 
kezed is be ne olajozd, m ikor visszateszed a fo
gaskerékre. Az útm enti kú t friss vizében hiába 
mosod kezed, csak a meleg vízre, szappanra, 
lúgra, vagy más vegyszerre remélheted a folt 
eltüntetését . . .

Boldogan szemléled szépkoronájú illatos 
diófádat. M ár a dióskalácsra gondolsz, amikor 
látod az életteljesen duzzadó zöld burkokban a  
gazdag új termést. K icsit kellemetlen ára  van, 
igaz, a diószüretnek: sötétbarna-fekete lett a ke
zed, míg kiszabadítottad a szép, egészséges 
csonthéjakat a burkokból. Ez is csak azért kel
lemetlen, m ert hiába mosod tiszta vízzel, nem 
használ a melegvíz, szappan, lúg, vegyszer: vár
ni kell, míg 1—2 hét múlva lekopik a megfes
te tt bőrréteg. Addig az a rossz érzés szorongat, 
hogy mások „piszkosának, inosdatlannak vélik 
kezed, sőt m agadnak is az az önkéntelen benyo
másod. De „semmi sem ta r t  örökké“, — szokták 
mondani s végül időmultával eltűnik a folt is...

. . .  De nemcsak testünk szennyeződhetik. 
Lelkünk is van. És am int lá tha ta tlan  a lélek, 
láthatatlan  a reátapadt szenny is: a bűn!

Hiba mosod meg magad tiszta vízzel, egyet
len bűnödet sem moshatod l e . . .

H iába menekülsz meleg vízhez, lúghoz, 
vegyszerhez, nem szabadíthatnak meg tő le . . .

H iába vársz, hogy m ajd „lekopik“, az idő 
jó orv osság, — vannak dolgok, am iket nem tudsz 
feledni. Egykor pedig, az ítéletben minden bű

nöd eléd kerül, még amelyeket rég el is feled
tél e földi életben.

M ert Istennek m egm ásíthatatlan igéje így 
szól: „Még ha lúgban mosakodnál is, vagy szap
panodat m egsokasítanád is, feljegyezve m arad 
a te  álnokságod előttem, azt mondja az Ür Is
ten.“ (Jer. 2: 22.) Bizony-bizony, egysz'er ott 
fogsz álla ni remegve az ítéletben s o tt nem té
ged fognak kérdezni, m it tartasz bűnnek és m it 
nem. Ott nem az lesz a döntő, m ire emlékszel és 
m it süllyesztettél el a jótékony felejtés m indent 
elnyelő tengerébe. M ert „feljegyezve m arad a te 
álnokságod“ — azt m ondja az Ür. Mindezt kü
lönféle form ában szám talanszor olvashatod a 
Szentírásban — akár hiszel benne, akár nem.

Csak egyetlenegy valam i van, ami lelked 
tisztára m oshatja a híven örökre feljegyzett bű
neid szennyétől: Jézus vére! „Ha m egvalljuk 
bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa (Isten) 
bűneinket és megtisztítson m inket minden ha
misságtól . . .  és Jézus K risztusnak, az ő  F iának 
vére m egtisztít m inket minden bűn tő l. . .  (I. 
Ján . 1: 9. 7.) Az üdvözülők seregéről mondja 
egyhelyütt a szentírás, hogy „Ezek azok, ak ik ...  
megmosták ruháikat és m egfehérítették ruhái
kat a B árány vérében.“ (Jel. 7: 14.) És ezért 
mondja az Ür Jézus: „Ha meg nem moslak, sem
mi közöd sincs énhozzám.“ (Ján. 13: 8.)

Testvér! Kedves Em bertársam ! Tudom, Ne
ked is vannak bűneid, hisz igaz az írá s : „Isten 
letekint a mennyből az emberek fiaira, hogy 
meglássa, van-é értelmes, Isten t kereső? Mind
nyájan  elhajlottak és valam ennyien megrom
lottak, nincsen aki jót cselekedjék, nincsen csak 
egy is.“ (Zsolt. 53: 3—4.)

De nemcsak ilyen általános értelemben! 
Hanem tudom, hogy neked is van, vagy egyszer 
eléd kerül egy vagy több bűnöd, amelyek m iatt
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sem nézhetek; számosabbak a fejem hajszálai
n á l . . . “ (Zsolt. 40: 13.) J a j  lesz neked, h a  gon
datlanul telnek napjaid s nem nézel szembe éle
ted legfontosabb kérdésével és m ajd az ítélet
ben fognak emlékeztetni bűneidre, — de akkor 
m ár későn! — H a pedig valóban szabadulni 
akarsz bűneidtől, hallgasd meg milliók bizony
ságtételét; Van szabadulás! Nem kell elveszned 
bűneidben! Azért jö tt Jézus, hogy megkeresse

valaki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök 
élete legyen! Nincsen im m ár semmi kárhozta- 
tásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak! 
Keress fel valakit, aki hisz az Ür Jézusban, m int 
személyes M egváltójában s beszélgess vele lel
ked dolgáról és kérd, hogy hirdesse neked is, 
hogy Jézus által van szabadulás. És akkor le- 
rnosatik lelked szennye, amitől nincs máskép 
szabadulás. . .  t  O f

Megnyílt a nagytarcsai külmissziói iskola
HOMOKBÓL ÉLET.

Szomorú képet mutatott a nagytarcsai missziói te
lep a háború elviharzása után. Aknatölcsérek, törmelé
kek mindenfelé. Az egykor tisztán ragyogó ablakok 
most összetörve, sötéten merednek a szomszéd házakra, 
mint nagy, hófehér koponyák halott szemüregei. A ki
fosztott fehér házak összekúszált tetejükkel úgy állot
tak az út mellett, mint alamizsnát váró koldusok. Az 
árva csendet csak a gazdasági épület kéményében fész
kelő bagoly vijjogása törte meg esténként. Nem mesz- 
sze az épületektől a magas fűzfák tetején még most is 
láthatók rongydarabok: a közelben lebombázott lakóház 
elpusztultjainak ruhadarabjait dobta oda a légnyomás.:.

Mindjárt a vihar után megkezdődött az épületek 
rendbehozása. Akadtak jószívű emberek,akik nem rabol
ni jöttek a romokból, hanem építeni. És évek lassii 
munkájával, a vezetőség kétkézi szorgalmatoskodása 
után is, de oroszlánrészben a csekkeken befolyt adomá
nyok segítségével Isten kegyelméből újra ott állanak 
a tiszta, hófehér falak, életet hirdetve füstölnek a kémé
nyek: újra megindult Isten országának, az örökéletnek 
szolgálata a telepen . . .

LÁZAS KÉSZÜLŐDÉS.
Valóban izgalmas, lázas készülődés, sürgés-forgás 

képét mutatta az egész telep az okt. 17-ét megelőző hé
ten. Egyrészt forró imák szálltak az egek Urához, hogy 
engedje megnyílni sok-sok nehézség ellenére is a kül
missziói iskolát. Másrészt az imádság-meghallgátó Úr 
biztató igéire építve szorgosan folyt a készülődés az 
okt. 17-re hirdetett ünnepélyes megnyitás alkalmára. 
Megérkeztek az utazóböröndök, ládák: egyszerű hívő fér
fiak és nők holmiját rejtegették. Cipészsegéd, autó
szerelő, parasztifjú, érettségizett fiatalember, szabó- 
meser, háztartásbeli leány stb., az Űr elhívottjainak kis 
csoportja. Mintha csak az egykori Herrnhut induló 
missziói munkáját látnok megelevenedni! Így azután 
nem csak lélekben és szellemben készülhetnek szolgála
tukra, hanem végezhetik a telep minden testi munkáját 
is: a misszionáriusnak mindenhez kell értenie! ök ma
guk csinosították és rendezték be véglegesen új ottho
nukat az ünnepély előtt, mely négy évig van hivatva 
a kiképzés itthoni idejére hajlékot adni nekik. Az egyik 
szobában ott sorakoznak a hófehér, lakkozott szekré
nyek, a fiúk hálójában az emeletes ágyak s a leányok 
szobáját elárulja a függönyök, térítők, kézimunkák je
lenléte. A falakon egyszerű kis fekete keresztek hirde
tik gazdag szimbolizmussal: a Keresztre feszített sok
nehézséggel, küszködéssel járó, evilág által nem érté
kelt, semmibevett szolgálatára készülnek itt evilág min
den népének üdvösségére . . .

AZ ÜNNEPÉLY.
Elállt a szemergélő eső is. Tarka, sokszoknyás falusi 

leányok-asszonyok, fekete ünneplős férfiak között egy 
társzekér és egy autó nyit utat: vendégek is érkeztek. 
A Misszióegyesület Elnöksége, az Egyetemes Egyház 
kiküldöttei, egyben a Fébé Diakonisszaegyesület Veze
tősége. Néhányon még a messzebbeső gyülekezetekből is 
felkeresték a Missziói Iskolát. Annál többelq szeretetét 
és imádságát tolmácsolták a fiókegyesületektől, a kül- 
misszió barátaitól, lelkészektől és hívektől érkezett leve
lek és táviratok. Megkapó volt hallani, hogy mennyi 
Testvérünk számára jelenti álmuk és imádságuk meg
valósulását az Iskola! Megtelt az imaterem örvendező 
lelkekkel, az Urat magasztaló énekkarral.

„MILY NAGY AZ UR KEGYELMESSÉGE ...!“ '
Hálátadóan csendül fel a megnyitó ének s buzgó 

imádság kér áldást nemcsak e délutánra, hanem az 
előttünk álló útra is. Bizony, ha az Űr akarata, akkor 
korszakalkotó lehet nemcsak a Misszióegyesület, de 
egész evangélikus Sionunk számára ez a délután! A jö
vő a misszió Urának kezében van. A küzdelmes múltat 
vázolja az Intézet történetének rövid ismertetésével 
megnyitó beszédében dr. Mády Zoltán, a Misszióegyesü
let világi elnöke. De a sok nehézséggel teli múlt és a 
szerény jelen nem elcsüggesztöen, hanem épp biztatóan 
emlékeztet bennünket Zinzendorf áldott herrnhuti misz- 
sziós telepének munkájára. Ott is ily egyszerű hívő 
munkások indultak el az Úr aratásába. Adjon az Űr 
itt is oly elszánt eszközöket, mint ott adott Szent Ta
más szigetének első misszionáriusaiban egyszerű ács
mesteren, munkásokon és parasztokon keresztül. Es 
hadd legyen ebben az Intézetben minden Jézust szol
gáló: az idejött jelöltek, a gyülekezet, az Egyház és az 
egész világ számára áldásul. A szerény kezdet és a sok 
nehézség pedig ugyancsak áldás, mert nem csak a helyi 
gyülekezet, hanem az

EGÉSZ MAGYAR EVANGÉLIKUS SIÓN IMÁDSÁGÁT
és szeretetét igényli az elinduló munka számára. Nagy 
biztatás a levelekben felcsendülő sok errevonatkozó ígé
ret is.
5000 FORINTOS ADOMÁNY.

Az Úr egyszerre adott sok-sok lelki biztatást és 
anyagi támogatást. Zulauf Henrik, a magyar Flgyház- 
egyetem nevében köszöntötte előbb az Intézetet. Boldog, 
hogy e döntő fordulón ilyen minőségben itt lehet. Épp 
a belmisszió és diakónia embere nyújthat áldó testvér
kezet az elinduló missziói munka megindulásakor. Ez az 
Egyház és a missziói munka közötti eleven és letagad
hatatlan kapcsolat jele, éppúgy, mint a test és tagjai
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' között. Másrészt boldog, hogy elnöktársával, dr. Farkas 
Mária főnökasszonnyal, a Fébé Diakonisszaegyesület 
szívbeli szeretetét tolmácsolhatja. Hiszen a Fébé első 
Főnökasszonya is misszionárius volt s csak az első világ
háború akadályozta ilynemű munkáját. (Viszont az is 
sokak előtt tudott dolog, hogy a jelenlegi Főnökasszony 
is ott állott egykor a válaszút előtt: a diakonissza vagy 
a külmissziói szolgálatot végezheti-e? S mivel szívszere- 
tete egyformán vonta mindkettőhöz, az Űr szava dön
tötte el, hogy a diakonissza útja az övé, de szívében 
változatlan maradt a szeretet és lankadatlan az imádság 
a misszióért. Zulauf Henrik üdvözlő beszédében a test
véri szeretet külső jeleként a mi közös és egy Urunk di
csőségére a Fébé nevében fejajánlott 5000 forintot, mint 
szabad rendelkezésre kapott adományt az Intézet áldott 
céljaira. S a jelenlévők hálás szívvel tudták, hogy a 
testvéri kézszorításnak ez a pecsétje is az Űr biztató és 
gondoskodó kegyelmét hirdeti. . .

A THEOLOGUSOK MISSZIÓI MUNKAKÖZÖSSÉGÉ
is elküldötte képviselőjét, Allinger Jánost. Forró a kül
missziói érdeklődés a theologusok között is, hiszen nem 
egy szívben él a vágy és a felajánlás á külmissziói szol
gálatra, kik épp e cél szolgálatában iratkoztak be a 
Theologiára. II. Tim. 4: 5. igéjével nem csak a theologu
sok imádságos szeretetét tolmácsolta, hanem mindenek
előtt a professzorok s köztük a misszió lánglelkű barát
jának, dr. Podmaniczky Pálnak, Deák Jánosnak és D. dr. 
Pröhle Károlynak személyszerinti üdvözletét is. v

NAGY KAPU NYÍLOTT MEG . . .
Az üdvözlő levelek és táviratok felolvasása után a 

helyi lelkész köszöntötte az Intézetet, a Vendégeket és 
a növendékeket. I. Kor. 16: 9 alapján szólott arról, hogy 
bár szerénynek látszanak ezek az épületek még a háború 
előtti időkből megmaradt kis kapujukkal, mégis nagy 
kapu nyílott meg az Iskolával: az áldások kapuja egész 
Egyházunk és az egész világ számára. Sokak meg nem 
értésével szemben neyn haszontalan, hanem épp „hasz
nos“ ez a munka s épp ezért van, hogy munkájuk nem 
hiábavaló az Urban (I. Kor. 15:58).

t
A SZENTI RAS ÉS HITVALLÁSAINK ALAPJAN:
ebben foglalható össze röviden az Intézet működési 
alapja, amint azt az Intézet igazgatója, Weiler Henrik 
vázolta „Missziói örökségünk“ c. megtartott előadásá
ban. Nem csak theologiailag, hanem a misszió történe
téből és jelenéből elénk állitbtta, hogy csak az a misz- 
sziói munka eredményes, amelyik munkásaiban és ta
nításában kizárólag a Szentírás alapján áll úgy, amint 
azt hitvallási-irataink körvonalazzák. Az iszlám hódí
tásán is csak ilyen misszió tudott rést törni. Ez nem 
jelenti más missziói munka lebecsülését, de azt minde
nekelőtt, hogy számunkra ez az út jelöltetett ki és lát
szik egyedül eredményesnek. így tekinthet reánk Egy
házunk s így remélünk áldást a misszió Urától is . . .

„MENJETEK EZT ELBESZÉLNI: JÉZUS A KIRÁLY!“
A helyi közösségi énekkar ismételt éneke vezette be 

a növendékek felvételét. Egy-egy kézfogás keretében 
útravalóul adott jeligével vette fel őket az Elnökség. 
Az egyházi elnök ajkáról mindegyik számára elhangzott 
az áldó megbízás: „Az Űr áldja meg bejöveteledet és 
kimeneteledet!“ . . .  Most ide, az Intézetbe, a remélt jö
vőben pedig a kiilmisszió mezejére. . .  Igen, ez a felada
tuk és erre készülnek: elbeszélni minden népnek, hogy 
J é z u s  a k i r á l y !  És erről a küldetéstudatról, ezt 
betölteni óhajtó vágyakozásról tett -vallást a növendé
kek nevében a felvételt megköszönő Heriszt Erzsébet.

A MUSTÁRMAG ÜZENETE
talán soha nem állott még előttünk olyan biztatóan és 
Isten Országának örök törvényeként, mint Danhauser 
László egyházi elnök befejező írásmagyarázatában. 
Amint a személyes életben Isten már a nyilvánvaló 
újonnanszületés előtt is munkálkodik rejtetten a szív, 
mélyén, úgy a növendékek missziói munkáját megelőző 
és most kezdődő négy év is a mustármagnak a földben- 
lévő, sokminden alkalmatlanság és óemberi burok el- 
rothadását jelentő ideje, — de már a küldetéshez tar
tozik.

Ahol Isten életet munkál, ott azt mindig szegénység
ben kezdi. így indult Istennek minden, később nagy ál
dásokban kiterebélyesedő munkája. Visszaemlékezik a 
Fébé egykori elindulására, amikor még csak a „Béthel“ 
épülete hirdette Isten Lelkének kezdődő munkáját a 
Klotildligeti telepen, de már ott volt a kapu szemöldök
fájára vésve az ige: „Az Űrtől lett ez és csodálatos a mi 
szemeink előtt!“ Pedig a munka hatalmas kiterjedése 
csak később kezdődött.

És ennek az igének az ígérete a növekedés, a kitere- 
bélyesedés! Isten Országában mindig ez a mustármag- 
nyi kezdet ígérete és következménye. Legyen hitünk 
hozzá...

De nem csak ez az ige ígérete, hanem az is, hogy 
dicsőséges kilátást enged számunkra. Hogy ebben az 
Intézetben, mint a múltban is, ezután is sokan találnak 
fészket, otthont, növekedést lélekben és szolgálatban. 
Nem is tehetünk mást, mint boldogan gondolunk Róm.
11. végére: „őtőle, őáltala, öreá nézve vannak minde
nek, övé a dicsőség mindörökké. Amen“.
SZÜNTELEN IMÁDSÁGRA EMELT KEZEK.

A lélekemelő ünnepélyt dr'. Mády Zoltán v. elnök 
rekesztette be megköszönve az Űrnak az alkalmat, biz
tatást, s a jelenlévőknek, távollévőknek a szeretetét és 
imádságát. A herrnhuti missziónak — mely most oly 
életközelségbe került hozzánk — volt egy szobája. Itt 
a testvérek kettenként állandóan felváltva imádkoztak 
a misszióban szolgálókért. Ennek a szüntelen imádkozó 
szeretetnek és reánk gondolásnak a kérése utolsó szavunk 
is. Előadóknak és hallgatóknak egyaránt szükségük van 
erre. És a meghallgatott imádságok eredményeként nem
csak aktuális befejező ének gyanánt, de sokak boldog 
hitvallásaként fog hangozni a diadalének:~

ERÖS VAR A MI ISTENÜNK!

*

A külmissziói iskola megnyílásával a kiilmisszió 
barátainak alkalma nyílik közvetlenül előttük álló szol
gálatot támogatni. A missziói tanfolyam résztvevői kö
zül csak egy-kettő tudja az ellátási költségek egy kis 
részét fedezni. A tanfolyam fenntartása önkéntes ado
mányokra épül. Szervezzük meg gyülekezetenként, ima
közösségenként a rendszeres hozzájárulást. Minden ado
mányt a Magyarországi Evangélikus Missziói Egyesü
let (Budapest, XII., Böszörményi-út 5/a) 16.188. 6zámú 
postatakarékpénztári csekkszámlájára küldjük. (Szerk.)

BUDAPESTI EVANGÉLIZACIÓ.
A DEAK-TÉRI TEMPLOMBAN november 14—21-ig 

minden este 6 órakor evangélizáció lesz Zászkaliczky 
Pál esperes szolgálatával.

A BUDAHEGYVIDÉKI EVANGÉLIKUS KÁPOL
NÁBAN (XIL, Böszörményi-út 2/a) minden vasárnap este 
6 órakor evangélizációs összejövetel lesz.

Budapest egész területéről hívogassunk!
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„Ha egymást szeretni fogjátok11
A norvég egyház zsidómissziójának kis kápolnája 

van Budapesten, a Gyarmat-utcában. Származás, vallás 
és képzettség tekintetében nagyon különböző emberek 
járnak oda, de Isten házában mind egyformái} szívesen 
látjuk. ’ U'-'Pj

Egyszer bibliaóra után, miután a zsidók iránti ke
resztyén szeretetről beszélteim., öreg nénike jött hozzám 
azzal, hogy még sem helyes, amit mondtam. „A keresz
tyének“ mondja, „akár evangélikusok, akár reformátu
sok, akár katolikusok is, testvéreink, és azokat szeret
nünk kell, —- de a zsidókat . . .?“

Sokan gondolkoznak így, kik keresztyéneknek tekin 
tik magukat: ,,a zsidók ellenségek és idegenek, és ezért 
nem szerethetjük őket, és nem is tartózunk nekik semmi 
jóval.“ Ezek, úgy látszik, nem tudnak semmit Urunk, 
Jézus Krisztus tanításáról: „Szeressétek ellenségeite
ket!“ . . .; „mert ha csak azokat szeretitek, kik titeket 
szeretnek, mi jutalmatok van? Hiszen a bűnösök is sze
retik azokat, akik őket szeretik.“ (Luk. 6: 27—32.)

Minden egymással szemben elkövetett bűnünk da
cára és minden gyűlölet és igazságtalanság dacára, mely 
zsidót és nemzsidót egymástól elválaszt, nőkünk keresz
tyéneknek tudnunk kell, hogy a zsidók sohasem lehet
nek nekünk idegenek, vagy közömbösek, ellenkezőleg 
velők szemben különlegesen el vagyunk kötelezve* és ér
tök nagy felelősséget hordozunk. Elsősorban, mert Isten 
e népet kiválasztotta, és mert Jézus urunk e népből szü
letett-. ő  nem szégyelte a zsidókat atyjafiainak nevezni, 
— szabad nekünk, kik Jézus testvérei akarunk lénni, 
ezt sz égy el ni? ö imádkozott értük és életét adta az ő 
'üdvösségükért; lehetünk mi az ö tanítványai, ha nem 
vagyunk készek ugyanezen áldozatra?

Másodszor: az Űr Jézus megparancsolta: „.tegyetek 
tanítványokká minden népeket.“- (Máté 28: 19., Ősei. 1:
8.) Az Űr első és legnagyobb hittérítői maguk is zsidók 
voltak. Ezeknek köszönhetjük kerasztyénségünket és 
üdvösségünket. — Ezreket küldenek az egyházak a föld 
minden tájára, hogy elvigyék az evangéliumot a pogá- 
nyokhoz. Elfeledkezhetünk-e mi nem keresztyén szom
szédainkról, a zsidókról, hogy ne részesítsük őket is ézen 
üdvözítő örömhírben? —■ Mert nincs különbség köztük 
és köztünk? Mindnyájan elveszett bűnösök vagyunk, és 
mindkét nemzetség útja az üdvösséghez és bűnbocsánat
hoz ugyanaz: a hit a mi Urunkban, a Jézus Krisztus
ban, aki mindnyájunkért egyformán meghalt és feltá
madott.

Harmadszor: senki ’el nem képzelheti, hogy mi't szen
vedtek zsidók évszázadokon keresztül úgynevezett ke
resztyén népektől, mennyi lenézést, igazságtalanságot 
és üldözést kellett elhordozniok! Csak néhány éve an
nak, hogy a háború alatt Európa különböző orszá
gaiban hat millió védtelen zsidót gyilkoltak le. Akár 
belátjuk, akár nem bűnrészességünket, a túlélő zsidók 
lelki és szellemi nyomorúsága oly nagy, hogy köteles^ 
ségünk résztvevőén segíteni rajtuk.

Negyedszer: a zsidókérdés a világ lelkiismeretét 
terheli; talán korunk megoldásra váró legnehezebb kér
dése! Ez senkit sem hagyhat nyugodni! Az összes ed
digi megoldási kísérletek: asszimilálás, cionizmus, a 
zsidók kiirtása, csődöt mondtak. Ezt a kérdést csak a 
hit oldhatja meg! Csak ha á zsidó nép a názáreti Jézust 
elismeri Királyának és Megváltójának, akkor oldódik 
meg a zsidókérdés; mert csak ekkor fognak beteljesedni 
a szentírás a zsidókra vonatkozó jövendölései. Csak ha 
bűnbánattal megtér az ő Urához, akkor nyerheti meg 
e hontalan nép hazáját és ami még fontosabb: akkor 
nyer majd e nép békességet önmagában és Istennel.

Végül pedig: Amsterdamból az Egyházak Világzsi

nata felszólította összes tagegyházait az antiszemitizmus 
leleplezésére és az ellene, mint Isten és ember elleni 
bűn ellen való küzdelemre. A Világzsinat az összes egy
házakat felhívta, hogy terjesszék az evangéliumot a 
jzsidók közt. A Magyar Evangélikus Egyház vezetői is 
komoly buzgalommal és szeretettel hozzáláttak e feladat 
elvégzéséhez.

Keresztyén nem fordulhat el gyűlölettel vagy kö
zönnyel a zsidótól. Az Egyház Ura minden gyülekezet, 
minden lelkész, minden hívő szent kötelességévé tette, 
hogy segítsen eljuttatni a zsidó néphez a legnagyobb 
kegyelmi ajándékot: a megváltást és a békességet a Jé
zus Krisztusban való hit által. Hogy azonban ez véghez 
vitessék, ahhoz még sok őszinte szeretet, sok szeretet
teljes áldozat, sok áldozatos munka és sok buzgó imád
ság szükséges. 0 ,Seland Bernhard,

a budapesti norvég misszió vezetője.

Van-e Isten?
Ilyen kérdést kár feltenni — mondod magadban. 

Az embereknek úgyis két csoportja van és lesz: Az 
egyik istenhívő, a másik istentagadó. Mindenik meg 
van győződve a maga igazáról és halad a maga útján. 
Az istenhívőnek azért fölösleges bizonyítani Isten létét, 
mert az úgyis hiszi. Az istentagadónak pedig azért fö
lösleges erről beszélni, mert az úgysem fogadja el.

Isten gyermekei másként látják ezt a dolgot. Az 
istenhívő számára is nélkülözhetetlen, hogy a vallásos 
életnek ehhez a sarkigazságához újból és újból vissza
térjen. Mert bár elméletben hiszi, hogy van Isten, de 
az a tény, hogy él az Isten, kell, hogy újból ési újból 
égető, perzselő valósággá legyen számára/“Mert jegyezd 
meg magadnak, hogy minden vallásos életnek kezdete 
és vége az a meggyőződés és bizonyosság, hogy van 
Isten.

Még nélkülözhetetlenebb az istentagadó számára, 
hogy szembenézzen ezzel a ténnyel. Isten teremtett vi
lágának közepette ugyanis istentagadónak lenni rop
pant nehéz feladat. Hiszen lépten-nyomon Isten lété-! 
nek a bizonyságaiba ütközünk. A ragyogó nap, a csil
lagos égbolt, a fejlődő növényzet, az illatozó virág, az 
élőlények, szóval az egész teremtettség, teli torokkal, 
szünet nélkül kiáltja: Van Isten! Az egek beszélik Is
ten dicsőségét és kezeinek munkáját hirdeti az égbolto
zat. (19. zsoltár 2.)

A természet nyitott könyvéből mindenki, akinek 
szeme van, kiolvashatja Isten létét.

Még érthetőbben és meggyőzőbben tesz Isten lété
ről bizonyságot a Kijelentés Könyve: a biblia. Isten
ről való személyes tapasztalások gyűjteménye ez. Jól 
mondotta Heine költő megtérése után: Aki elvesztette 
Istenét, az ebben a könyvben megtalálhatja!

Harmadik könyv, amelyik Isten létéről beszél: a ta
pasztalás könyve. Isten gyermekei imádságaik meg
hallgatása, avagy megnemhallgatása útján is meggyő
ződést szereztek Istenről.

A természet könyvének, Kijelentés Könyvének és 
tapasztalás könyvének egybehangzó, bizonyságtétele 
sziklaszilárddá teszi az Isten-hitet. A balgatag mondja 
az ő szívében, hogy nincs Isten (14. zsoltár 1.).

Nem az ész, hanem a bűn tagadja Istent, hogy tör
vénye mellőzésével kénye-kedve szerint élhessen.

Viszont, ha van Isten, akkor nyilvánvaló, hogy van 
másvilág, van számonkérés, van ítélet. Ezért minden 
hitéletnek alfája és ómegája az a meggyőződés és bizo
nyosság, hogy él az Isten! ß  « <-#>.
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BísssaioK !
„Íme Istennek Báránya, aki elveszi a világ  

bűneit“ — mondta Keresztelő János Jézusra m u
tatva, és két férfi azonnal elindult az Űr nyom 
dokában. Ezzel a csodálatos bizalommal állották  
útjá t, kérték segítségét a bűn megkötözöttjei, a 
vakok, nyomorékok, poklosok. De m ennyivel töb
ben voltak azok, akik bűnös szívükkel, nyom or
gó életükkel ott jártak-keltek Jézus mellett és 
szívük mégsem tudott bizalomra gyűlni Jézus  
iránt. Ism eri Jézus szívünk nyomorúságát, hogy 
ha bizonyságtevések jellegei is beszélnek Róla, 
szívünk alaptermészete szerint bizalmatlanok va
gyunk Urunk iránt. Fáj ez. Jézusnak, m ert ha 
a kisgyerm ek olyan nagy bizalommal tud any
ján csüngeni, hogyne kellene bíznunk teljes szív
vel Benne, akinek minden ú tja  kegyelem, szere
tet és hűség. 1

Ezért csendül fel többször is U runk ajkán: 
Bízzatok! Első alkalommal a bűn megkötözött jel
hez hajlik  le és bűnbocsánatot hirdet biztató sza
va (Mt. 9:2,22). M ajd később a viharba került, 
kétségbeesett tanítványok szívét csendesíti, bá
torítja (Mt. 14:27).' A zután  búcsúbeszédében a 
mennybemeneteléről szólva biztatja övéit (Jn. 
16:3.1). Utoljáira az üldöztetést és börtönt Szen
vedő Pált bátorítja, hogy még további bizony
ságtevések és szolgálat vár reá (Csel. 23:11).

A  szívünket vizsgáló, élő Jézus, vájjon nem  
lát-e ia te szívedben is nagy bizalmatlanságot? 
Nem azt veti szemedre, hogy te talán üldözöd 
vagy káromolod öt, hiszen sokat vagy közelében, 
foglalkozva az örökélettel, m int a gazdag ifjú , 
de éppen hozzá hasonlóan, m indig és mindenben 
nem tudod magadat Reábízni. Ne szomorítsd 
Megváltódat, ö  a hűséges barát, akiben még sen
ki sem csalódott, mert aki Benne bízik, soha 
meg nem szégyenül. Nem azért kell Jézusba ve t
nünk bizalmunkat, mert így  komolyabb, szebb 
az életünk, hanem azért, m ert aki nem őbenne- 
bízik egyedül, az átok alatt van! „Atkozott a 
férfi, aki emberben bízik“ — íg y  szól az Űr! 
Gondolj a gazdag ifjúra  és a szitkok között hal
dokló m egfeszített latorra, ak ik  nem tudtak Jé
zusban bízni, ö  m indig hatalommal szólt és sza
vának mindenek engedtek. Bárcsak íg y  engedne 
a te szíved is, amikor ő  téged is kér: Bízzál fiam , 
bízzál leányom!

Bűntől tisztátalan szívedet, reábízhatod. Á ld 
ju k  ő t. hogy m indig figyelm eztet és biztat gat: 
bőséges Nála a szabadulás és bűnbocsánat. Hidd 
el, hogy vére hullása közben reád is gondolva 
imádkozott: A tyám , bocsáss meg n e k ik . . .  B íz
hatsz abban, hogy Jézus éppen azért jött, hogy  
megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Ha 
Jézusról sokféle emlék, kép és elgondolás él a 
szívedben, most felejts el mindent és csak a ke
resztre feszített Jézust lásd. ö  csak ezért jött, 
bűnösök szabadítására. És itt a kereszt alatt 
bízzál abban is, hogy éppen számodra van sza
badulás. Pál apóstól Sokszor beszél arról, hogy 
m ilyen istentelen, üldöző és hitetlen volt. De

azért könyörült rajtam , mondja, hogy bennem  
mutassa meg teljes hosszútűrését példa gyanánt 
azoknak, ak ik  hisznek Benne (I. Tim . 1:16). Ne
ked is azt akarja ezzel mondani: bízhatsz abban, 
hogy még rajtad is könyörülhet. Bízzál Jézus 
bűntörlő vérében, meglásd, m egtisztít és meg
újít.

Bízd reá életed minden gondját. Ha az ed
zett hajósok, halászok úgy  megrém ültek a hajó
ban, igen nagy lehetett a vihar, szédítő nagyok  
a hullám hegyek és kibírhatatlannak látszott a 
hosszas küzdelem. A z  Űr azonban imádkozott a 
vihar alatt, azután amikor jónak látta, lecsende
sítette a tengert. Jézus népe nem nagyobb az 6 
Uránál. Ezért természetes a keskeny úton a tö
vis, amely fájdalm at okoz, a kereszt, amely össze 
akar roppantam, a próba, am elyet nehéz k ivár
ni, a rosta, am elyről Jézustól tudjuk, hogy ab
ban az ördög maga ráz és dobál. Bízol-e a vihar
ban is Jézusban? Lásd, ő  tudja, hogy m it bírsz 
el és rád nehezedő keze m ennyire látogathat 
meg téged. Im ádkozik m indenkiért, akit meg
próbál és gondja van arra, hogy h itünk  el ne fo
gyatkozzék. Nem az a gondolata felőled, hogy 
megemésszen, hanem az, hogy vesszejével és bot
jával vezetgetve az örök élet ú tján  terelgessen 
téged.

Bízd reá m ennyei otthonodat is. A m ikor Jé 
zus mennybemeneteléről beszél, az övéi eltelnek 
félelemmel. A  m enny felé vezető u tat nem tud
ják, a földön pedig a k is  hívő sereget gyűlölkö
dő, hitetlen, bűnében gondtalanu élő áradat ve t
te körül. H ogy m aradhatnak h ívek mindhalálig? 
H ogy őrizhetik meg m agukat a gonosztól, és ho
gyan ju thatnak be az örök hajlékokba? Jézus itt 
is magára m utat: Bízzatok! Elég nékek annyit 
tudnotok, hogy én legyőztem a világot, bűnt, ha
lált, sátánt, ő  n y it kaput a mennybe is a nagy  
nyomorúságból jövő, de a Bárány vére által fe
hérbe öltözött vándorok számára. Bízzál az örök 
élet fejedelmében, aki nem azért jött, hogy por
ba ejtené és veszni hagyná azt, akit megkereshe
tett, megmoshatott és karjába ölel.

B ízd reá szolgálatodat, az Űrért végzett m in
den munkálkodásodat. A lig  volt valaki olyan 
reménytelen körülm ényék között, m int Pál, ami
kor a farizeusok és sadduccusok tömege m ajd  
széttiporta. Börtönében azonban melléje áll az Űr 
és szól hozzá: Bízzál Pál! E lju tsz Rómába, m ert 
ott ié bizonyságot kell tenned. Mekkora békes
séget akar ez az ige önteni a szívedbe szolgáló 
testvérem. Higgyed, hogy valóban csak rabszol
ga vagy az ég és föld Urának munkásai között. 
M indent Uradra bízhatsz, ő  tudja legjobban, 
hogy meddig akar használni, merre akar külde
ni és m ilyen úton akar téged járatni. Ha szük
sége van reád, gondoskodik arról is, hogy szol
gálhass és arról is, hogy az ige, amely szádról 
hangzik, megteremje a békesség gyümölcsét.

B ízzatok! Ez nekünk is legyen élégi il(.
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Az evangélium útja
Hát ilyen is van? Van ám, de mennyire! Előadó- 

körutam alkalmával virágzó evangéliumi gyülekezete
ket találtam, Messinában, Cataniában, Vittoriában és 
Palermóban, hogy csak a fő centrumokat említsem. 
Míg Északolaszország egyes részeiben az istentiszteletek 
látogatottsága a valdens templomokban középszerű, 
Középolaszországban a látogatottság 50%, Bariban 
majdnem 100%. A pálmát azonban Szicília viszi el: 
ahol 50 tagú a gyülekezet, ott százötvenen jelennek meg 
az istentiszteleten; minden valdens hoz magával két 
másvallásút is. Már ezek az adatok is sejtetik, mennyire 
Isten erejének bizonyul itt az evangélium.

Nézzük például Riesi városkát a sziget közepén. Ez 
a hely előbb hírhedt volt rablóbandáiról. Utóbb az evan
gélium banditákat is megragadott és új életre vezetett. 
A valdens iskola áldást jelent az egész lakosságra. A 
legutóbbi népszámláláskor Riesinek tízezer lakosa val
lotta magát valdensnek. Micsoda szenzáció: Sziciliának 
egy városa valdenssé lett! A valóságban persze nem így 
van: katholikusok ezrei vallották magukat valdensnek 
az összeíróíveken, rokonszenvből a népéletre oly nagy 
erővel ható kisebbséghez; maga a valdens egyház új 
tagokat csak évekig tartó próba- és tanítási idő után 
vesz fel. így is ez év pünkösdjén ebben a városkában 
110 felnőtt csatlakozhatott a valdens gyülekezethez.

Saját soraikban nem tűrnek árulást: ha valaki 've
gyesházasságra lép, vagy 3 éven át nem látható az is
tentiszteleten, akkor törlik a nevét az egyháztagok 
névsorából. *

Hogy itt milyen buzgósággal dolgoznak az egyház 
tagjai az evangélium ügyéért és Krisztusért, azt Közép- 
Szicília egy másik városában figyelhettem meg, Vitto- 
ria-ban. Ott „evangélizációs egyesületben“ tömörülnek 
férfiak, hogy mindenkihez eljuttassák Isten igéjét. A 
várost látogatási körzetekre osztják. Kettenként indul
nak el szabad idejükben, bekopogtatnak házról-házra 
mindenütt, bemutatkoznak, megismertetik dolgukat a 
családdal s Bibliákat vagy evangéliumrészleteket ad
nak el. — Hol az egyik, hol a másik városrészből ér
kezik aztán kérés háziáhítat tartására, melyre hivata
losak a barátok, szomszédok, ismerősök, — csaknem 
mind kívülállók. Egy ifjúsági csoport vagy néhány fel
nőtt gyülekezeti tag a lelkész vezetésével énekel s utá
na hangzik a Krisztusról szóló evangélium. Magam nem 
egyszer tapasztaltam ilyen háziáhítatok csodálatos ha
tását.

Egyszer például egy esti séta alkalmával, a fehérre 
meszelt emeletes házak között földpadlós lakásba veze
tett Pastore Naso. örömtől sugárzó arccal jött elénk egy 
feketehajú özvegyasszony, fiának a szeme is felragyo
gott, de tovább ült a fonott nádszékben, — béna volt. 
Milyen nehéz is ezt a betegséget fiatal korban elviselni! 
Nem is csodálkozhatunk rajta, hogy a szerencsétlen 
ifjú sokáig zúgolódott sorsa ellen s hihetetlenül meg
nehezítette édesanyja számára az ápolást. De aztán más
kép fordult a sorsa. Édesanyja, különben katholikus 
asszony, egy este megállt egy nyitott ajtó előtt, evan
géliumi énekek csalogatták oda. HallgatózotU megra
gadta az igehirdetés, belépett a lakásba, — s ott meg
találta életének örömét. Ezt az örömöt hazavitte fiának 
is, aki kezdeti ellenkezés után szenvedései helyébe

* R. Hardmeier svájci lelkész ez év nyarán több hó
napot töltött Olaszországban s az ottani valdens egy
ház gyülekezeteiben olasz nyelven tartott evangélizáció- 
kat. Jelen beszámolója a „Kirchenblatt für den Kanton 
Zürich“ c. svájci lapban jelent meg.

Krisztus erejét kapta. Most a béna fiút minden vasár
nap négy férfi viszi nyugszékében a valdens templom
ba. Most már örvendező lélekkel tűri szenvedéseit s má
sokat is tud vigasztalni. Boldogan sugárzó arccal muta
tott nekem egy sereg levelet, melyeket egy, a vasárnapi 
iskolások lapjába írt cikke után kapott fiataloktól és 
öregektől.

E közben az evangélium számára folyó toborzómun- 
ka közben gyakran éreznek fiatalemberek elhívást arra, 
bogy egész életüket odaszánják embereknek Krisztus szá
mára való megnyerésére. Ezért Vittoriaban szükségessé 
vált, hogy tanfolyamokat rendezzenek fiatalemberek szá
mára, melyeken a Bibliát tanulmányozzák alaposan s 
igehirdetésre készülnek fel. Az ezévi szicíliai valdens 
egyházmegyei gyűlésen 2 fiatal Vittoriá-beli férfi tett 
eredményesen egyházi szolgálatra jogosító vizsgát az 
egybegyült egyházi és világi vezetők előtt.

A Szicíliai Vásáron evangéliumi Biblia-sátrat is állí
tottak fel ilyen feliratokkal: „Küzdünk a vallási tudat
lanság ellen!“ — „Krisztus tiszta evangéliumát védjük!“

A környező városok lakói is gyakran kérik Pastore 
Naso-t, hogy tartson nekik előadásokat. Ezer meg ezer 
érdeklődő előtt beszél színházakban, mozikban gyüleke
zeti termekben. Olykor ellen-szónokok is támadnak, de 
az evangélium erejével nem tudnak szembeszállni. Előző 
évben nyilvános vita is volt a környék egyik kolostorá
ban a tisztítótűzről, melyen a tételt védő szerzetes végül 
is bevallottá, hogy nincsen világos alap a Bibliában a 
tisztítótűzről szóló tanításra.. Végül is így kiáltott fel: 
„Dehát esak kell lennie tisztítótűznek, mert ahhoz, hogy 
a pokolba kerüljek, túl jó vagyok, ahhoz viszont, hogy 
a mennyországba kerüljek, túl rossz.“ Pastore Naso ek
kor magávalragadó erővel tett bizonyságot Kisztus tö
kéletes engesztelő munkájának megtisztító erejéről.

Soha nem tudom elfeledni ezt a csodálatos vidéket, 
tüzes, görög-spanyol-néger-keverék népével. Magam előtt 
látom a tejesembert, amint — városokban is — kecske
nyáját hajtja az utcákon s a tejet mindjárt a lábasba 
fej  ̂ Itt a fazekas formálja a fazekat, — mint Jeremiás 
idejében, — ott egy szamárhúzta tarka kocsi halad, amott 
a mezőn lovakkal csépeltetik ki a kalászból a szemet. 
— De ezeken túl többet is látok: éhséget az evangélium 

"után, tüzes szeretetet Krisztus iránt}
Kis dombra érünk. Előttünk a tenger; tiszta, ragyo

gó hétköznap van, reggel 9 óra. Olajfák, kaktusz- és 
füge-bokrok között a hegybe vezető út mentén kis val
dens templom áll. Festőién hat az oszlopokon nyugvó elő
csarnok. A parasztok meghallván, hogy egy külföldi lel
kész érkezett, azonmód hétköznapi öltözetükben igyekez
nek a templomba. Kis kocsijaikon jönnek, a kocsihúzó 
szamarakat az előcsarnok oszlopaihoz és fákhoz kötik. 
Zsúfolásig megtelik az istenháza; Erőteljesen zengenek á 
korátok a gyülekezet ajkán. A messinai valdens lelkész 
Üdvözletét mond. Megköszönöm s erősítem a testvéreket 
néhány bizonyságtétellel Krisztus hatalmáról. Egy csa
ládnak érezzük magunkat, még sokáig énekelnek nekem 
olasz egyházi énekeket. Az istentisztelet után nem akar
nak elválni tőlem; mintha a világ evangéliumi egyhá
zaival való egységüket akarnák kifejezésre juttatni. Tu
catjával követnek le a tengerhez, majd a vasúthoz. Üdí
tő italokat, frissen szakított fügét hoznak, — szeretetet 
egy távoli egyház hiben testvér tagjának és követének. 
Egynek érezzük magunkat az imádság Lelke és egyazon 
Urunk J'ézus Krisztus által. _

Naponkint imádkozunk ^rtetek: Isten áldjon téged, 
Szicília, Olaszország, hogy az evangélium diadalmasan 
haladjon előre benned! \ ij
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B E S Z Á M O L Ó
NAGYTÉTÉNYBEN 

október 8—10-ig tartott Balikó Zol
tán. evangelizációs napokat. Buzgó 
volt a hívogatás szolgálata, de akik 
részt is vettek az alkalmakon, bizo
nyára kívánták, hogy „bárcsak töb
ben hallgatnák a szabadi tás igéjét“! 
A 200 lelkes szórványból az első na
pon 40-en, a másodikon 50—60-an vet
tek részt. Csak keVesek nem marad
tak ott az utóösszejövetelen. Szíve
sen tanultuk és örömmel énekeltük 
az Üj énekeket. A befejezés úrva
csoravétellel volt. Kb. 30 bűnbánó 
hívővel.

BUDAFOKI EVANGÉLIZACIO.
Október 10—17-ig tartotta Józsa 

Márton. Az evangélizáció külső ki
látásai nem voltak kedvezőek. A 
gyülekezet templomát éppen tataroz
ták s nem fejezték be kellő időre; 
idegenbe kellett mennünk. Nem le
hetett az egész gyülekezet számára 
tartani a nagy távolság miatt, ezért 
csak az t. és II. kerület lakóit hívó 
gattuk: kb. 250—300 lelket. 70—80-as 
részvétellel kezdődött s csak emberi 
ijedelem volt, hogy az utána való 

. napon csökkent a szám, mert a har
madik naptól kezdve csodálatosan 
megszaporította a Lélek s a hét má
sodik felében a hallgatók négyötöd 
részo maradt ott az utóösszejövetelen, 
hogy járni is tanuljon a Krisztus
ban, mint a „Keskeny út vándora“. 
Legtöbben vasárnap voltak, százon 
jóval felül.

Csodálatos volt, ahogy vágyakoz
tak a lelkek a bűnbocsánat után e 
csordultig telt a szív a boldogság és 
hálaadás örvendezésével. Van bűntu
dat és büpbánat a gyülekezetben, 
van imádság megtartatásért a Jézus 
Krisztus vérében, van vágyakozás a 
keskeny úton járni. Nagy a hálaadás 
a Lélek evangélizációjáért.

66-an vettek úrvacsorát.

NYÁREGYHÁZÁN
október 10—17-ig volt evangélizáció 
Csopregi Béla, Nagybocskai Vilmos 
és Pál Edit testvér szolgálatával. Ed
dig két nyolcnapos evangélizáió volt 
a gyülekezetben és több utólátogatás. 
Az elmúlt nyáron a gyülekezet min
den rétegéből vettek részt konferen
ciákon nyilvánvaló áldással. A leg- 
sürgősobb nyári munkaidőben kétsze
resére emelkedett a bibliaórák és ima
közösségi összjövetelek résztvevőinek 
száma a konferenciák áldásaképpen. 
Ugyanennek köszönhető a mostani 
evangélizáció gondos előkészítése is.

A nagy területen több, egymástól 
távoleső települési helyen élő 700 lel
kes gyülekezetben eredetileg négy he
lyen volt tervbe véye egészhetes evan
gélizáció, de két szolgálattevő kény
szerű akadályoztatása folytán csak

két helyen folyhatott le: Alsó-Nyár
egyházán és Csév-pusztán. Felső-Nyár
egyházán három este, Lengyelfaluban 
egy délután tarthattunk evangélizáió 
összejövetelt.

A gyülekezet középpontjában, ahol 
300 evangélikus él, már első alka
lommal 250-en voltak, amely szám ha
marosan 350 fölé emelkedett és mind
végig állhatatosan megmaradt. Zsú
folt templomban Igére szomjas gyü
lekezethez szólt az Isten beszéde. Csév- 
pusztán 30-ról 50-re szaporodott a ma- 
gánháznál tartott evangélizáció hall
gatóinak a sála. Minden este tömege
sen (30—50 személy) jártak át Pilisről 
és Alberti-lrsáról (10—20) és jöttek 
Monorról és Ceglédről is. Alberti-lrsá
ról egy estére 40—80 hallgató is ké
szült, de a beígért autófuvar elmara
dása miatt meghiúsult a szándék. Ma
gánbeszélgetések, magángyónások, utó
összejövetelek és áldott morzsaszedés 
tanúskodtak az evangélizáció áldásai
ról. A záróösszejövetelen húsz újabb 
előfizető rendelte meg az Élő Vizet 
(eddig 40-en járatták) és az imaközös
ség tagjai a missziói iskola egy nö
vendékének az ellátási költségét vál
lalták. Pár perc alatt 3—5—10 Ft-os 
havi megajánlásokkal 12 hónapra biz
tosivá volt a havi 200 Ft.

A nyáregyházi evangélizáció után 
Csepregi Béla egy napra a pilisi gyü
lekezetei látogatta meg, ahol leány
összejövetel, templomi evangélizáió 
előadás és imaközösségi összejövetel 
volt a szolgálata. Nagy lelkesen fog
tak hozzá a pilisiek is a november-

K ü lö n ö s  Q lv o g atd s
Kedves Barátom!
Féltő szeretettel gondolok Rád, ami

kor ellenségemnek, Krisztusnak kö
vetei újból megjelennek a községben. 
Azért óva figyelmeztetlek: el ne menj 
az evangélizáió előadásokra, mert 
többféle kellemetlenséged származha- 
tik belőle.

Ha békességet akarsz, ajánlom, ma
radj otthon, vagy menj máshová szó
rakozni, mert könnyen meggyűlik a 
bajod az emberekkel és saját magad
dal is, ha ilyen idejétmúlt dolgokkal 
foglalkozol. Megfognak szólni a ba
rátaid, hogy férfi létedre nem szé
gyenlesz asszonyok közé keverednif 
Bajod lesz önmagaddal is, elveszíted 
a nyugalmadat, mert az a képtelen 
gondolat talál fészket verni az agyad
ban, hogy te bűnös vagy és megvál
tóra van szükséged Pedig te egyál
talán nem vagy bűnös, ha mindenki 
olyan voltba, mint te, nem volna szük
ség rendőrökre és nem volna háborúi 
sem Nagyon helyes volt eddigi élet- 
felfogásod, hogy csak a körülmények 
rosszak, tebenned semmi hiba nincs. 
Rosszak az emberek, akik nem érte
nek meg Téged! Te jó úton haladsz.

végi evangélizációjuk előkészítésének. 
Felvetődött ezen a vidéken egy há
romnapos közösségi konferencia ren
dezésének a szükségessége is.

AMBRÓZFALVÁN
október 24—30-ig volt evangélizáció 
Csepregi Béla szolgálatával. A szlo
vák kitelepüléssel és felvidékiek bete
lepítésével kapcsolatos zavarok után 
újra kialakulóban van a gyülekezet 
egysége. A lelkiekben meglehetősen 
sivár gyülekezetben 80—100 lélekszámú 
gyülekezet hallgatta végig kitartóan 
az evangélizációt. Hisszük, hogy ide
jén a gyümölcsök is jelentkeznek. 
Imádsággal támogassuk a lelkész hű
séges munkáját.

OROSHÁZÁN
október 24—31. napokon volt evangéli
záció Balikó Zoltán, Józsa Márton és 
Malaga Elza nővér szolgálatával. A 
mar sok evangélizációban részesült, 
do lelki munkájában erősen vissza
esett gyülekezetben a mostani evangé
lizáció újra nagy érdeklődést váltott 
ki. Az esti igehirdetést hallgatók lét
száma az 1000-et is meghaladta s a 
reggeli áhítatotkon is 200—300-an vol
tak. Egész héten át volt naponta asz- 
szonyoknak, leányoknak, fiúknak és 
férfiaknak külön bibliaórájuk. Külö
nösen biztató volt az ifjúság hűséges 
kitartása és a 30 körüli állandó férfi
csoport. Az utóösszejövetelek megfá
radt, meghidegült és visszaesett tel
keknek volt új felszabadulási és erő
nyerési alkalma és új felébredteknek 
bűntől való szabadulása.

Semmi fölösleges gondot ne csinálj 
magadnak, hogy mi lesz a lelkeddelf 
Különben is figyelmeztetlek arra, 
hogy e pazarold' ilyen haszontalan- 
ságokra drága idődet, mint evangé- 
lizáló előadás meghallgatása. Te nem 
hagyhatod ott a munkádat, tereád 
szükség van otthon, vagy ha végeztél 
a munkáddal, szórakozásra van szük
séged Menj inkább olyan helyre, 
ahol vidámabb szórakozást és élveze
teket találsz, igyál, táncolj, kár
tyázz Ne sajnáld a rávalót, hiszen 
erre való az élet. Egyél, igyál, mu
lassál, holnap úgyis meghalsz. Ne 
félj a haláltól, nálam meleg otthon
ra fogsz találni. Csak az evangélizá- 
cióra el ne menj, mert akkor nagyon 
könnyen elveszíthetlek 

Bízva felvilágosultságodban és jó
zanságodban, a viszontlátásig is for
ró szeretettel ölel barátod:

LUCIFER

Egyik gyülekezetben az evángéli- 
zációt megelőző éjjel juttatták el 
minden házhoz a fenti levelet. Talán 
feiesfeges is megjegyeznünk, hogy 
annál tömegesebben igyekeztek az 
evangélizácóra és minden este zsúfo
lásig tele volt a templom, ft/-
________________________L l2T"V
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Evangelizációs
naptár

November 7—14. Csabdi (Túrmezei Já
nos és Túrmezei Erzsébet dt.).

November 7—14. Répceszemere (Te- 
kus Ottó).

November 7—14. Szeged (Kemény 
Lajos).

November 7—14. Szarvas (Sréter Fe
renc és Deme Károly).

November 9—14. Gödöllő (Csepregi 
Béla).

November 9—14. Szend (Balikó Zol
tán).

November 14—21. Szentendre (Gálát 
György).

November 14—21. Siklós (Káldy Zol
tán).

November 14—21. Budapest—Deák-tér 
(Zászkaliczky Pál).

November 14—21. Rákoskeresztúr, if
júsági evangélizáció (Józsa Már
ton).

November 14—21. Bokor (Tarján! 
Gyula).

November 16—21. Asszonykonferencia 
Répcelakon.

November 18—21. Beled (Balikó Zol
tán).

November 21—28. Pilis (Benkóczy Dá
niel).

November 21—28. Soltvadkert (Túró- 
czy Zoltán).

November 21—28. Nagyveleg (Csep
regi Béla).

November 2S—26. Bük (Balikó Zol
tán).

November 23—28. Leánykonferencia 
Répcelakon.

November 28—30. Szombathely (Ba
likó Zoltán).

November 28—december 4. Sárszentlő-
rinc (Káldy Zoltán).
November 28—december 5. Mezőberény 

II. (Zászkaliczky Pál).
November 28—december 5. Galgaguta 

(Tarján! Gyula).
December 1—5. Kőszeg (Balikó Zol

tán).
December 5—12. Tállya (Józsa Már

ton).
Hűséges imádságokat kérünk!

IRATTERJESZTÉS
Prőhle Károly; A hit világa. (Be

vezetés a keresztyén hittanba.) Ha- 
rangszó-kiadás. 360 lap. Ára 50 frt. 
A nyugalomba vonuló ősz teológiai 
professzor a keresztyén bit igazságai
nak tételes összefoglalását nyújtja eb
ben a könyvben. Nem száraz, elvont 
tudomány ez csupán, hanem hívő bi
zonyságtétel a keresztyénség le^ben- 
sóbb tartalmáról, kinyilatkoztatott 
igazságairól. A mű legjellemzőbb sa
játossága, hogy benne egy munkában 
eltöltött élet teljes felkészültsége és a 
kereszt ajándéka előtt megalázkodó 
bűnös ember gyermeki alázatossága 
ion* óbSke a ;zus Krisztus válságának 
a teológiai tudomány kristálytiszta 
fogalmaival való hirdetésében. Hitünk 
igazságaiban elmélyedni kívánó nem- 
lelkész híveknek is nagyon áldott ol
vasmány.

Jung Emánuel: Hogyan vezessek 
vasárnapi iskolát? Fordította és át
dolgozta Tekus Ottó és Veöreös Imre. 
A magyar evangélikus vasárnapi is
kolai munka kiadványa. 90 lap. 8.— 
Frt. A rohamosan erősödő vasárnapi 
iskolai munka egyik legbiztatóbb jele 
gyülekezeteink megelevenedésének. A 
munka vezetői nagyon jó szolgálatot 
tettek, amikor egy alapvető módszer
tani könyvet adtak a vezetők kezébe. 
A könyv olyan ügyes összeállítású, 
pompás stílusú és változatos tartal
mú, hogy mindazoknak, akiket érde
kel a gyermek lelkivilága és Krisztus
hoz vezetése, nagyon . hasznos olvas
mány. Vallástanítóknak és szülőknek 
is nagyon ajánljuk.

Zulauf Henrik igehirdetését jelen
teti meg a Fébé-Könyvkiadó vállalat 
48 lapos füzetenként. Eddig I. Velünk 
az Isten (advent 1. vasárnaptól ó-év 
estig), II. Az Űrral járjunk! (újévi‘és 
vízkereszti ünnepkör), III. Erősebb a 
halálnál (böjt), IV. öröm az Isten 
öröméről (nagyböjt) füzetek jelentek 
fneg. Irásszerű, gondosan kidolgozott 
és érett ruondanivalójú igehirdetések.

A stílus nehézkessége mellett is ál
dott olvasnivaló. Ára füzetenként 
6.50 frt.

Rauta Hanua: Sipi apó neveltje.
Fordította: dr. Molnár Rudolf. 279 lap-
15.— Frt. Fébé-kiadás. — Hogyan lesz 
egy lelenegyermekből — Sipi apó ne
veltjéből — sok emberi akadályon át 

. egy gyermekotthon vezetője, hogyan 
jut hitre ő maga s hitének bátor meg- 
vallása által sokan mások is, — ez a 
rövid tartalma ennek a tanulságos, 
érdekfeszítő történetnek. Erőteljes 

^bizonyságtétel Isten szeretetéről és 
gondviselő voltáról s arról, hogy Ö 
mennyire nem személyválogató. Min
denkinek, különösen az ifjúságnak na
gyon ajánljuk ezt az értékes könyvet, 
amely bizonyosan a-karácsonyi könyv
piacon is az elsők között lesz.

Dr. Reök Iván: A szellemi világ.
,.A hit és tudomány zsebkönyvtára“ 
sorozat 1. kötete. Kiadja az Országos 
Luther-S‘zö vétség. Dr. Podmaniczky 
Pál előszavával. 72 lap. Ára 4.— frt. 
Az alaposan felkészült szerző a szelle
mi lények (angyalok, ördögök) prob
lémáját előbb a természettudomány 
fényében, majd a kinyilatkoztatás vi
lágosságánál tárgyalja igen élvezetes 
módon. Különösen tanult emberek ol
dassák nagy haszonnal. Az anyagel- 
vüség megigézettjei számára határo
zottan ébresztő írás.

Dr. Ecsedy Aladár: Jézus követése.
216 lap. 20 frt. A szerző kiadása. A 
gazdag termésű református igehirdető 
személyes . bizonyságtétellel átitatott 
elmélkedést nyújt a Jézus hívó sza
vára való elindulástól kezdve a ke
resztyén élet széles skálájának a fel
tárásán át egészen a célhoz érkezésig. 
Ébresztő és elmélyítő írás.

Bereczky Albert: Biztonság, bizo
nyosság, békesség. (Levél egy bará
tomhoz, aki szeretne bizonyos lenni 
Isten kegyelméről.) Nagyon közvetlen 
formában személyes bizonyságtétel «z 
iidvbizonyosság dolgában. Kiadja az 
Evangéliumi Megújulás Munkaközös
sége. 16 lap. Ára 1.60 frt.
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Áldás vagy átok
A két legtávolabbi véglet.
Az egyik oldalon ott van minden, ami az 

életet hasznossá, értelmessé és széppé teszi. Szí
vet vidító öröm, lelket eltöltő békesség, segítés, 
jóság, szeretet. Rendezett viszony emberekkel 
és rendezett viszony Istennel. Gyümölcsöző élet.

A másik oldalon a h a lá l sivársága. Fertő 
zött gondolatok, m érgezett szavak és gyilkos 
cselekedetek. Keserűség, gyűlölet ésx kétségbe
esés. Szenvedés és szenvedésókozás. Még akkor 
is, ha a szívélyesség mezébe van öltöztetve a 
tőr és örömálarcot hordoz a sírás. Hadi állapot 
az em bertársaim m al és hadiállapot az Istennel. 
Végül pedig m egm ásíthatatlan örök gyötrelem.

Ez a két alapjaiban különböző véglet, a két 
merőben ellentétes állapot még sincs messze 
egymástól. Ellenkezőleg! Az ember mindig a 
kettőnek a ha tárán  já r  és vagy az egyiknek, 
vagy a m ásiknak a részese. H arm adik lehetőség 
nincs is. Vagy az életet gyümölcsözővé tevő 
áldás, vagy a halált lehelő átok.

Amikor Isten szól hozzánk, mindig ez előtt 
a választás előtt állunk. H a engedelmesen hall
gatjuk és megcselekesszük, áldást nyerünk. Ha 
Ellene állunk, átok a la tt vagyunk. (Olvasd el 
V. Mózes 11: 26—28. verseket!)

Még kifejezőbben áll ez előttünk Jerem iás 
17: 5—8. versekben: „Átkozott az a férfi, aki 
emberben bízik és testbe helyezi erejét, az Űr
től pedig eltávozott az ő  szíve! M ert olyanná 
lesz, m int a hangafa a pusztában van, és jnem 
látja , hogy jó következik, hanem szárazságban 
lakik a sivatagban, a sovány és lakhatatlan  
földön. Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik és 
akinek bizodalma az Ür; m ert olyanná lesz, 
m int a víz mellé ü ltetett fa, amely a folyó felé 
bocsátja gyökereit,, és nem fél, ha hőség követ
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kezik, és a levele zöld m arad; és a száraz esz
tendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől 
meg nem szűnik.“

K i ne irtóznék a pusztai kopasz fának a si
vár sorsától és ki ne kívánná a folyó ipellé ü l
tete tt dúsan gyümölcsöző fának az életét?! Min
den azon fordul meg, hogy kiben veted a bizo
dalmád. És nemcsak elméletileg, vallási dolgok
ban, hanem valóságosan, a legköznapibb életed
ben is. Ez az ige átkozottnak ítéli az emberben 
való bizakodás minden fa jtá já t. Nemcsak célta
lannak, kockázatosnak, haszontalannak, hanem 
egyenesen és m egm ásíthatatlanul: átkozottnak.

Az Isten szemében a legútálatosabb, amikor 
az Ö népe is emberek tetszését keretei, emberek 
védelmére tám ogatására és erejére számít. Ez 
mindig Isten hatalm ában és szeretetében való 
hitetlenkedést takar. Aki emberben bízik — 
akár önm agában is — az mindig lealacsonyítja 
az Isten t és felm agasztalja, bálvánnyá emeli az 
em bert — akár önnönm agát is. A bálványok 
pedig mindig cserbenhagyják. Az Isten népé
nek minden kudarca, a testben való bizakodás 
csődje, a bálványok erőtlenségének a bebizonyo- 
sodása. Isten átka. M ert ebben a dologban Is
ten nem ismer kíméletet. Vagy-vagy. Vagy ö, 
vagy a bálványok.

Te kiben bizakodói? Bizakodol-e egyedül és 
m aradéktalanul Istenben?

Ez az áldott élet csatornája. Aki elfordul 
emberek erejétől — az önmagától is —, és az Ür 
felé fordul minden bizodalmával és várakozá
sával, az előtt k itáru l Isten gazdagságának, ere
jének és szeretetének a kincsesháza. A menny 
és föld U ra áll mellé atyai szívének ajándékozó 
bőségével. Lehet-e valamiben is szükségef Vall- 
hat-e valam iben is kudarcot? Isten önm agát 
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/VC5 I J Íü lj© /6 lC , őogy n e ítéltessetek.!
A közelmúltban, nagyon súlyos m egpróbál

ta tás  után, egészen csodálatosan és gazdagon 
árad t felém Isten igéje. Szinte mondhatnám, 
benne éltem az igében. M indennap volt üzenete, 
mondanivalója a számomra. Nagyon könyörög
tem Istenhez, hogy ez az 0  gazdagsága, meg ne 
apadjon bennem. Tudtam  és tudom, ha ez be
következik, a hiba bennem, bűneimben van. 
Kértem  Istent, mutasson rá  akkor az akadályra 
és adjon erőt, hogy becsületesen és őszintén 
tudjak azokkal szembe nézni. íg y  m utatott rá, 
azután nemrégiben, Isten a fenti igékre, vala
m int a szálkára és gerendára. Ezeket az igéket 
én m ár gyerekkorom óta jól ismertem, szinte 
kívülről tudtam  és úgy egészen felületesen 
akartam  keresztülsiklani rajtuk. Olyan ism er
tek. Isten azonban m egállított, de nem akart 
úgy egészen a szívem mélyéig hatni az ige. 
M ert hát tudtam  én, hogy nagyon szeretek ítél- 
getni, de oly cégéres bűneim voltak, hogy ezt a 
bűnömet igazán nem tarto ttam  olyan nagy je
lentőségűnek. És Isten, ekkor szinte azonnal, 
egészen gyakorlatilag m utato tt rá  ennek az Igé
nek hatalm as m ondanivalójára. Szinte úgy, 
m int Péternek, látomásával, m ielőtt Kornélius 
követei, megérkeztek hozzá. ,

Üzletembe bejött egy erősen kikészített, 
gyászfátyolos hölgy. Nem birom a kozmetikát. 
Azonnal bezárulok, merev és elutasító leszek 
láttára . (Ülőhelyemet át szoktam adni nőknek, 
ruházatra  való tekintet nélkül, de ha festést lá 
tok, ülve maradok, mondván: az illető a tükör 
előtt eleget pihent.) A hölgy «lég hosszú ideig 
válogatott, zaklatta a kiszolgálót, a  végén pedig 
egész csekélységet vett. Mindezek sum m ájában 
nem voltam a legbarátságosabb. Mikor fizetésre 
került a sor, m eglátta a karomon a gyászszala
got, érdeklődött, kit gyászolok. Elmondottam, 
hogy kisfiám at szólította haza nemrégiben az 
Ür trag ikus körülm ények között. M egrendültén 
beszélte el azután, hogy neki is két közvetlen 
hozzátartozója húnyt el hirtelen. Azóta rettene
tes az élete. Idegei teljesen összeroppantak. 
Kérdezte, m iként tudtuk mi elviselni. Bizonysá
got tudtam  tenni, hogy Isten végtelen kegyelme 
és szeretete folytán. Milyen jó m agának, volt a 
válasza. És most felhívhattam  figyelmét arra, 
hogy ez a szeretet, ez a kegyelem és ez a hit az 
ő szám ára is készen van, m int az én számomra.

hazudtolná meg, ha a benne bízót megszégye*- 
nülni engedné.

Áldás vagy átok? E  kettő, között kell vá
lasztani egyedeiben és egészében az Isten né
pének. És a választás azon dől el, hogy kiben 
bizakodói. A golgotái kereszt óta, a megfeszí
te tt és feltám adott K risztusért bizakodhatsz 
egészen és m aradéktalanul Istenben. „Aki az ő 
tulajdon F iának nem kedvezett, hanem  őt mind
nyájukért odaadta, mimódon ne ajándékozna 
vele együtt m indent minékünk?“ (Hóm. 8: 32.)

Megdöbbentő volt számomra a reggel olva
sott igének ily gyakorlati módon való megta- 
pasztaltatása. És megvilágosodott előttem en
nek az igének minden félelmetessége. Isten 
m egm utatta, hogy az én esetleges helyes ítélge- 
tésem ellenére is bűn az én ítélgetésem. H a az 
én számomra az a vadidegen ember botránko- 
zás, ö  mégis akarja  szám ára is közölni a  ke
gyelmet. És rám utato tt Isten, hogy hányszor 
ítélgettem  én, nem ilyen külső és esetleg elfo
gadható bűnökért embereket, hanem felelőtle
nül, minden m egtapasztalás nélkül. Hányszor 
adtam  tovább mások ilyen felelőtlen ítélgetését. 
Felrém lett előttem, hogy m ennyire elburjánzott 
a mi hívő köreinkben is, az egyházban, nemze
tünkben, ezt a felelőtlen ítélgetés. Micsoda m ér
hetetlen bajokat, szenvedéseket, károkat, talán 
fogságot is okoztunk m ár embereknek, evvel a 
bűnünkkel. H ány és hány ember előtt zárhat
tuk m ár el az üdvösség ú tjá t és hány embert 
löktünk m ár le a keskeny útról. íté ltük  és ítél- 
gettiik a világot, de talán  még jobban a mi 
atyánkfiáit. Én a bűnösök között az első! Azt 
m ondja Jézus: „mindaz, aki haragszik az ő a ty
jafiára , méltó az ítéletre“. Az ötödik parancso
la tta l kapcsolatosan! Aki felelőtlenül és szere
tetlenül ítél, az nem szereti az ő a ty jafiá t, aki 
pedig nem szereti, az haragszik rá. Aki pedig 
haragszik, az ö 1. És János, első, levelének 3-ik 
részében a 15-ik versben azt mondja: „Aki gyű
löli az ő a ty jafiá t, m i n d  embergyilkos az: 
és tudjátok, hogy egy embergyilkosnak sincs 
örökélete, ami m egm aradhatna benne.“

Soha nem tapasztalt mértékben folyik most 
közöttünk az ítélgetés. Lássuk meg, hogy mily 
rettenetes m unkája ez g sátánnak. Mikor az Is
ten ébredést adott, amikor az Isten a megítélt 
egyházán keresztül m egújulást akar adni, ami
kor Isten előttünk talán  sokszor érthetetlenül, 
de egészen nyilvánvalóan m unkálja a m egúju
lás ú tjá t, akkor mi kemény, súlyos, könyörte
len ítélettel ítélgetjük egymást. Vegyük észre, 
hogy m int embergyilkosok nemcsak a  magunk 
üdvösségétől zárjuk el m agunkat, nemcsak et
től akar megrabolni a sátán, hanem ezen ke
resztül akarja  megdönteni Krisztus egyházát.

Messze távlatok veszedelmét elénk reflekto- 
rozva, a jelen veszedelmétől akarja  figyelm ün
ket elterelni a sátán. Isten hatalm as üzeneteit, 
félelmetes igéit m indennapivá, megszokottá 
akarja  tenni. Könyörögjünk és imádkozzunk 
Isten igéjének mindig való világosságáért, üze
netéért. Imádkozzunk a Léleknek nékünk adott 
gyümölcseiért, a szeretetért, örömért, békesség
ért, béketűrésért, szívességért, jóságért, hűség
ért, szelídségért, mértékletességért. És könyö
rögjünk, hogy távoztassa el tőlünk az ítélgetést 
is, mely a testnek cselekedete. Figyelvén az 
apostolnak am a szavára: „Ha pedig egymást
m arjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy .egy
m ást fel ne emésszétek“. * J
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Gyümölcsöző bibliatanulmányozás
Olvasd el: II. Tim. 3: 14—4: 1—5. II. Pét. 1: 19—21. Ján. 5: 37—40. II. Tim. 2: 15.

I

Kétféle bibliatanulmányozás van: az, amellyel na
ponként tápláljuk a lelkünket: a naponkénti igeolva
sás, és az, amit szorosabban véve bibliatanulmányozás
nak mondunk: az igehirdetés nagy harcára való előké
szülés és Istennek önmagáért való megismerése. Azokról 
nem beszélünk, akiknek kényszer az igeolvasás és csak 
azért teszik, mert jó Telkiismerettel akarnak megállni a 
közösségben és saját maguk előtt. Rengeteg olyan csen
dcsórd van, ami haszontalanul eltöltött idő.

Milyen nagy a te bibliád? Sok igét ismersz, de meny
nyi üelőle a tied? Hány oldalra fér el, ami igazán a ti
ed? Itt nem számít, hogy hányszor olvastad végig a bib
liát, hanem hogy mennyi vált életté belőle. Vannak, 

# akiknek a bibliája elfér két nyomtatott oldalon. Az egyes 
szektáknak is van ilyen értelemben bibliája. Előre lehet 
tudni, hogy melyik milyen igére fog hivatkozni: mi van 
az ö bibliájában. Ami nem vonatkozik arra a különös 
igazságra, amit ö túlzottan kihangsúlyoz, kiragad az 
összefüggésből és félremagyaráz, az az ő bibliájában 
nincs benne.

Tulajdonképpen a hívő ember bibliájában az van, 
ami az ő különös szükséglete. Találkoztam olyan, ember
rel, akinek a bibliájában benne voltak az Isten ígéretei, 
de hiányoztak belőle a figyelmeztetések, mindazok, ame
lyek valami konkrét bűnre mutatnak rá. Mi van a mi 
bibliánkban?

Mi dönti el, hogy a bibliának ez a mindennapi olva
sása hasznos és áldott legyen? Szabaduljunk meg attól 
a gondolattól, hogy a bibliaolvasás kényszer. — Má
sodszor szabaduljunk meg attól a gondolattól, mintha 
Isten nem közeledne teljes kegyelmével hozzám. Legyek 
tudatában annak, hogy Isten közelit felém, amikor ke
zembe veszem á bibliát és Ő akar szólni hozzám. Nem 
kell félnem, hogy mert most nagy zűrzavarból jövök, 
vagy zúg a fejem, ezért nem fog szólni hozzám az ige. 
Isten mindig az igéje által szól és nem látások vagy ab
szurd gondolatok által. Ne képzelődj, amikor olvasod a 
bibliát, hanem olvasd úgy, ahogy szól. A biblia maga 
az Isten igéje, nemcsak tartalmazza azt. Az ige mögött 
ott van az ígéret, hogy Isten megeleveníti azt Szent 
Lelke által. Ha nem szól, magamban keressem a hibát. 
De még az sem fontos, hogy keressem, hanem elég, hogy 
meglássam, hogy nem szól. Ekkor hajoljak oda az Úr 
elé így: Uram, bár méltatlan és érdemtelen vagyok rá,

• de szólj hozzám.
, Sokszor harcot jelent, hogy oda tudjunk figyelni. —
' Egy fizika órán a látás törvényeiről beszéltünk. Az első 

törvény ez volt: Amit látni akarok, legyen a látókörö
mön belül. A második: a tárgy, amit látni akarok, le
gyen megvilágítva. Én állhatok árnyékban és homá
lyos helyen, csak az a valami legyen megvilágítva, amit 
látni akarok. Ha én állok világosságban, de az olvasni
való sötétben van, akkor nem látom. Az is fontos, 
hogy ne fedje el semmi azt, amit látni akarok. Ne le
gyen semmi köztem és a látnivaló között. Végül nézzek 
rá, forduljak oda teljes figyelmemmel. Mindez az igeol
vasásra is vonatkozik. Szívem teljes várakozásával és 
reménységével várjam és tudjam: Uram, te szólsz hoz
zám.

Tudjuk, mennyire mást és mást tud mondani az ige 
kinek-kinek. Egy zsidó legenda arról beszél, hogy ami
kor a pusztában az ősatyák ették a mannát (mán hu =  
micsoda ez), mindenki olyan ízűnek érezte a szájában, 
amilyen a legkedvesebb étele i'olt. Néha Isten igéje csupa 
bátorítás, máskor eSupa fenyegetés. Néha egészen szé
les területet mutat, máskor ráirányítja a figyelmemet

egyetlen dologra. Kenyér és étel az ige.' Táplál és erősít.
Miért van szükség a táplálékra? Nemcsak azért, hogy 

az életemet fenntartsam, hanem azért is, mert állandóan 
használom az erőmet. Feladatok állnak előttem és'ezek
nek az elvégzéséhez erőre, táplálékra van szükségem. A 
keresztyén embernek van egy sajátságos harca. A Gál.
5-ben olvasunk erről a 16—17. versben: a test és lélek, 
az óember és újember harca. Itt sokkal nagyobb dolog
ért folyik a harc, mint egy olimpiai bajnokság. Az óem
ber szeretné a maga kívánságait ráerőszakolni az újra. 
(Hóm. 13: 14. és Ef. 3: 16. is erről beszél.) Az óembert 
ne tápláljátok a kívánságokra. Az új ember erősödjék 
meg hatalmasan Szent Lélek által. Ez nagyon gyakor
lati dolgokat jelent. Miért adnak megtért embereknek 
sokszor ilyen tanácsot, hogy ne menj moziba, színházba, 
ne olvass világi regényeket. Mert ott azokon a helyeken 
az óembernek a kívánságát táplálják. Miért mondjuk a 
leányoknak, hogy ne ábrándozzanak? Mert ez is táplálja 
az óembert. Ezer és ezer módon lehet táplálni az óem
bert hiúság által is. Az ennek a lelki átka, hogy én ma
gamat valakinek tartom és azt, akinek a részéről a sér
tés ér, lebecsülöm. Viszont annak, hogy az új embert 
tápláljam, csak egy módja van, és ez az ige tanulmá- 
)iycjrd$a*. Mint ahogy felépül a test a táplálékból, úgy 
épül fel az Isten igéje által az új ember, hogy legyek 
erős, bizony erős! Csak ez képesít arra, hogy tudjak en
gedelmeskedni. Jézus mondja: Van nekem eledelem, amit 
ti nem tudtok, hogy cselekedjem annak akaratát, aki 
elküldött engem. Ez is az ige, a testté vált ige. Ha buk
dácsoló az életed, ez azért van, mert az óembert táplá
lod. Ha pedig győzelmes, azért az, mert táplálod az új 
embert az ige, Szent Lélek és engedelmesség által. Tré
fásan szólva elvonó kúra kell »az óembernek, hogy sová
ny odjók le, zörögjenek a csontjai és csak hálni járjon 
bele d lélek. De erősödjék meg az új ember! Amikor az
tán ezek ketten összeakasztják a lőcsöt, nyilvánvaló, 
melyik fog győzni. Az igeolvasás ne arra szorítkozzék, 
hogy megjegyezzem, miről van szó, hanem hogy eliga
zítson, tápláljon, legyen erővé, hogy tudjak engedelmes
kedni.

Az a bibliaolvasás, amely csak a mindennapi élet 
dolgaira keres eligazítást: hullámzó, érzelgős, érzelmi 
keresztyénséghez vezet. Szükséges megtanulnom úgy ol
vasni a írást, hogy bevezessen a szentek szentjébe, hogy 
megismer jeni Őt magát. Akkor ismerem úgy az igét, 
mint a Szent Lélek kardját, amit forgatni tudok min
denfele harcban és most már nemcsak azt akarom meg
tudni, hogy mit tett Isten értem, hanem meg akarom 
ismerni Őt magát. Ez a másik fajta igeolvasás: az ige- 
tanulmányozás. Itt nyílik fel az ember előtt az Isten vi
lága. így meglátja, hogy Isten dolgaiban tudatos terv- 
szerűség van. Az igét nem kell védeni, megvédi az sa
ját magát. Csak tudjam alkalmazni ott, ahol kell. Mi
kor megismerjük, hogy nincsenek hiányok, nincsenek 
törölni való részek a bibliában, amikor az ige úgy mu
tatkozik meg, mint a tudományok tudománya, hogy lá
tom annak a mélységét is, nemcsak felületi jelentését. 
Filtárul előttem, az ige hossz- és keresztmetszete. így le
szünk igazán igetanulmányozókká.

Azt mondja az Úr Jézus szemrehányásképpen: Tuda
kozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban 
van a ti örök életetek. A zsidó ember kínos pontosság*,- 
gnl ragaszkodott a betűhöz, megszámolta, hogy egy ol
dalon hány betű van. De Jézus így folytatta: És nem 
akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen! Megálltok 
d betűnél! Bennünket is fenyeget ilyen veszély. Isten
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egy áldott embere ezt mondta: A hívő keresztyének há
rom csoportban találhatók; 1. azok, akik tudják, hogy 
bűneik megbocsáttattak, hogy értük halt meg Jézus, 
hogy örök életük van: a drága vér' eltörölte bűneiket! 
Egész életükön át tele vannak hálával Isten iránt. Már 
ez hatalmas nagy dolog. De lehet tovább jutni. 2. a^ok, 
akik előtt megnyílt az ige, belekóstoltak abba, hogy mi
lyen édes az Isten beszéde, meglátták, mit tett Isten ’ér
tük és mit ad nekik az igében; 3. azok, akik Jéaushpp 
jönnek. Mert azon felül, hogy életét adta, megváltott,, 
hogy az igét adta, mint ösvényünk világosságát, úgy 
rendelkezett, hogy Istennek Szent Lelke ébresszen ben
nünk vágyakozást Őmaga után. Ha csak ennyi volt a 
bibliatanulmányozásom célja, hogy megláttam, mit tett 
és mit adott vagy ad nekem a? Isten, vegyem tudomá
sul, hogy többet akar, t. i. hogy tanuljak meg mindent 
kárnak és szemétnek ítélni, hogy a Krisztust megnyer
jem, hogy megismerjem Öt és az Ö feltámadásának ere
jét és az Ő szenvedéseiben való részesülésemet. Itt olyan 
területre lépünk, ahol csak dadogni lehet és ahol Isten 
Szent Lelke tud csak valakihez szólni vagy nem Szólni. 
Rengeteg szolgája van Istennek, akik hajionganak előtte, 
járnak templomba, bibliaórára, konferenciákra és csak 
nagyon kevesen vannak, akik ismerik Őt, akik az Ö imá
dói. Míg újjá nem születtünk, különböző oltárok álltak 
az életünkben és áldoztunk különböző bálványoknak. 
Van egy oltár, amelyen különösen sokat áldoztunk, egy 
kedvenc bálványa mindnyájunknak: ez az én-bálvány
oltára. Ott tömjéneztünk a legjöbbet. Isten ezt nemcsak 
lerombolni akarja, hanem azt is, hogy járjunk az'O ol
tárához. Ha Isten igéje igazán bennünk van a Szent
lélek által és él és hat bennünk, akkor előbb-utóbb el 
kell jutnia a hívő keresztyénnek oda, hogy Istennek 
imádója lesz. Ő bevezet a szentek szentjébe, ott el tu
dunk felejtkezni saját magunkról. Nem úgy, hogy hálát 
adok azért, amit kaptam, hanem, úgy, hogy ismerni tá
volom Istent magát. Mikor a feleségemmel jegyben jár
tam. írogattam neki szép leveleket és mindig kérdez
tem, hogy mivel szerezhetnék neki örömet. De ha ma 
megkérdeznék 17 évi házasság után, hogy miért szeret
jük egymást, akkor azt mondanám, hogy azért, mert is
merjük egymást. Silány és gyatra hasonlat ez, de meg
mutatja, hogy a hálaadás még nem egyenlő az imádat
tal, csak út az imádathoz. így eljutunk oda. hogy ön
magáért-szeretjük Őt, és mert tudjuk, kicsoda Ő.

Ez csak annak az életében fog visszhangra találni, 
aki engedi magát vonni és nevelni Isten igéje által., Ez 
nagyobb önmegtagadás. Oda a szentek szentjébe nem 
vihetek be Semmit: sem a szolgálatot, sem kiválóságo
mat. Ez mind lemarad. Csak egy lesz fontos és nagy: ő 
maga, és hogy megismerjem őt. Kimondom a legsúlyo

sabb szót is: szolgálatunk az életünk csak annyiban lesz 
igazán Istent dicsőítő szolgálat, igazán felszabadult, 
győzelmes, gyümölcsöző élet, amilyen mélységben tu
dunk behatolni a szentek szentjébe, amilyen mértékben 
megismerem Őt. Nagyon felületes a szolgálata annak, 
aki nem ismeri a bejárást a szentek szentjébe. Lesz ren
geteg aktivitás benne, de hiányzik majd a szentség. Az 
életünk tele pohár víz. A tele pohár vízben van bizo
nyos mélység. Ha kiöntöm az asztalra, szétfolyik, nagy 
a felülete, rengeteg érintkezési pontja van annak fel
színével. De a kiöntött víznek nincs mélysége. Ilyen lesz 
a mi életünk is, ha nem ismerjük az Isten igéje által. 
a szentek szentjébe vezető életet. -

Isten igéje megmutat nekünk egy igazságot. Az 
igazság megismerésének sokkal nagyobb vetülete van 
az életünkben, mint gondoljuk. Minden megismert rész
igazság szabaddá tesz bennünket, mikor megértjük, hogy 
Isten igéje táplálék a számunkra.

Fel hát a harcra. Maga Isten szól. Sohasem kell úgy 
kezdenünk az igeolvasásba, hogy nem fog szólni. Ne le- * 
gyünk gyermekek. Ne gondoljuk, hogy Isten olyan, mint 
mi. Elképzelhető, hogy mikor látom, milyen nyomorult 
és bűnös vagyok, azt gondolom: Hozzád Isten nem fog 
szólni, ilyen rongyhoz! Éppen akkor fog szólni. Én a 
magam gondolatai által hagyom magam elválasztani at
tól az áldástól, amit Isten az igeolvasás által készített. 
1046-ban mondta valaki egy konferencián: Isten gyerme
két a bűn sohasem választja el Istentől, hanem odafűzi 
Istenhez.

De ne felejtsük el, hogy Isten nemcsak a szolgálatra 
akar elkészíteni, hanem arra, hogy legyek azon kevesek 
között, akik neki imádói. Az Isten keres imádókat. Nem 
dobszóval, nem modern propagandával. Ott van-e erre 
a fehlet a szívemben: Uram, tégy engem a Te imádóddá!

Ván. ennek egy csodálatos vonala. Egy kisfiúnak azt 
ígérte az apja: bármikor jöhetsz hozzám. Megadok min
dent, amit kérsz, minden kívánságodat teljesítem. A fiú 
felmászott a székre, várt, míg befejezi az apja, amibe 
kezdett. Az apa megkérdezte: No mit akarsz, fiann. Máris 
teljesítem! A fut azonban ezt mondta: Édesapám, nincs 
semmi kívánságom, engedd, hogy itt üljek és nézzelek 
téged. Ez az imádat.

Az Isten sok gyermeke abban a hiedelemben él, hogy ,, 
ő Istennek belső titkos tanácsosa. Mondogatja Istennek, 
hogy mit csináljon. A zsoltáríró ezt mondja: Azt kívá
nom, hogy lakjam az Úrnak házában életem minden 
napjában és nézhessem az Úrnak szépségét. — Mi áz el
lenkezőjét csináljuk. Mikor magunkat nézzük, elcsügge
dünk, mikor másokat, megzavarodunk. De Ő azt mondja: 
Nézzetek énreám! És Őt szemlélvén átváltozunk ugyan- > 
arra a dicsőségre. j j f  ̂

— r— ----------------- ..

Leányok figyelmébe!
A Fébé Evangélikus Diakonissza 

Egyesület leánynépfőiskoláját ezen a 
télen nem nyitja meg. A népfőiskolái 
tanfolyam helyett egészen belmissziói 
jellegű, kéthónapos téli tábort rendez 
leányok részére, hogy így alkalmat ké
szítsen Isten igéjének és a hit dolgai
nak mélyebb megismerésére, s meleg, 
családiás légkörben, testvéri közösség
ben felkészítse a résztvevőket a gyü
lekezeti szolgálatra, különösen vasár
napi iskola vezetésére. Szabad idejük
ben a leányok varrásban, kézimunká
ban és házi munkákban gyakorolják 
magukat.

A téli tábort december—január hó
napokban rendezzük. Helye a Hűvös

völggyel határos Pesthidegkút. így a 
főváros tőszomszédságában, s mégis 
vidéki csendben, a budai hegyek al
ján tölthetjük a téli tábor áldott nap
jait.

Részt vehetnek evangélikus Leányok 
iskolai végzettségre való tekintet nél
kül 15 éves kortól.

Jelentkezési cím: A Fébé Evangéli
kus Diakonissza Egyesület Lelkészi 
Hivatala. Pesthidegkút, Báthori I.-u. 
8.

Anyagi feltételek: Részvételi díj a 
két hónapra: készpénz 60.— Ft. Ter
mészetben: kenyérliszt 14 kg, fehér
liszt 6 kg, zsír 2 kg, cukor 1 kg, füs,- 
tölt hús vagy szalonna 2 kg, burgo
nya 25 kg, tojás 30 db, szappan fél kg.

RÉPCELAKON

a dunántúli leánynépfőiskolai munka 
folytatásaképen lesz hasonló tanfo
lyam decemberben. Részvételi feltéte
lek megegyezők. Jelentkezés: Répce
lak, Evang. Ifjúsági ház címen.

Legények részére
Gyenesdiáson és Fóton lesznek hasonló 
jellegű egyhónapos tanfolyamok. Ko
moly bibliatanulmányozás és a keresz
tyén szolgálatra való felkészülés ki
váltképen való alkalma.

Érdeklődők forduljanak a gyenes- 
diási vagy a fóti belmissziói otthon 
vezetőségéhez.
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Ma még nem késő
,,M a j d“ holnap megtérek. Csák még ma hadd él

jem egy kicsit világomat. Hiszen úgyis olyan rövid ez 
aa élet. Hadd ismerjem meg, hadd élvezzem egy kissé. 
Aztán „majd" megtérek s jóváteszek mindent. — És a 
„majd“-ból — lesz a szörnyű, jóvátehetetlen „késő“.

Ügy jársz Testvérem, mint az a fiatal leány, aki 
egyik evangélizáción elhatározta, hogy megtér, csak 
még két hóti^, amíg a farsang tart, élvezi tovább az 
éle p̂t. Farsang utolján, mikor éjjel hazajött, a táskájá
ból egy papírszeletkét vett ki s azzal feküdt lei Reggel 
halva találták Kezében egy cédulát szorongatott, mely
re ez volt ráírva: „Holnap megtérek**.

Elkésett!
To is így jársz Testvérem, ha késlekedel a megtérés

sel. A megtérés számára nincs holnap. „Ma, ha az Ö 
szavát halljátok, meg no keményítsétek a ti szíveiteket!“ 
(Zsid. 3:7, 8)

#

Vedd elő Ámós próféta könyvét és olvasd a 8. feje
zetet: „Ily dolgot láttatott velem az Űr Isten: íme egy 
kosár érett gyümölcs. És mondá: Mit látsz Ámos? És 
mondám: Egy kosár érett gyümölcsöt. És mondá az Űr 
nékem: Eljött vége az én népemnek, az lzráelnek; nem 
bocsátók meg néki többé!“ (Ámos 8:1—2)

Szörnyű látomás.
Egyszer Isten megelégeli az embernek a sátánnal, a 

bűnnel, az anyagiassággal, érzékiséggel való parázná- 
ságát, a kétfelé való sántikálást. — Krisztus Urunk meg
elégeli a szívek ajtaján hiábavaló zörgetést és útban 
lesz a szprnyű ítéletidő. Megért ez a parázna, anyagias, 
önző, érzéki, szeretetlen és gyűlölködő emberiség az el- 
vettetésre.

*
Untuk az Igék Kerültük á templomok Teher volt 

az imádság. Mindenre ráértünk 'csak az egy szükséges 
dologra: Isten dicsőségének a szolgálatára nem. A sátán 
nyújtotta bűnös élvezetekben jól éreztük magunkat, 
Krisztus zörgetését, drága életének bűneinkért való fel
áldozását semmibe nem vettük. Még nagyobb magtára
kat akartunk építeni, mint a bibliai gazdag. Azért szó
lott, az Űr: „Bolond, ez éjjel elkérik a te lelkedet tetőled, 
amiket pedig elkészítettél, kiéi lesznek?“ (Luk. 12:20.) 
Elég volt a kapzsiságból, a paráznaságból. az engedet
lenségből! Megúntam ezt a népet, bűnben való tobzódá
sát és kétfelé való sántikálását, — szól az Űr.

^„Eljött a vége*1
Igen, közéig a nap, amelyen „jajjá változnak“ a két

színű, vagy a hamis isteneknek szóló „templomi énekek, 
így szól az Űr és temérdek lesz a hulla“ (Ámos 8:3).

Azt hiszed Testvérem, mehet ez így tovább? Azt hi
szitek. hogy az Isten megcsúfoltatik! Jól jegyezzétek 
meg: Ki mit vet, azt aratja is. És mi már kezdjük látni 
bűneink, önzésünk, anyagiasságunk, paráznaságunk, sze
ret ellenségünk és gyűlölködésünk vetésének szörnyű ér
lelését.

Azt hiszed. Krisztus, mint egy koldus, örökké fog 
ácsorogni bezárt, sátánnal cimboráié, bűnöző szíved aj
taja előtt?

Isten türelmének is van határa! Nem éred? Nem hal
lod? Nem látod, hogy „eljött a vége“?

Isten az anyagiakat azért adta, hogy fenntartsd ve
lük testedet, lelkednek templomát; a többivel pedig 
Tsten dicsősége és testvéreid javára sáfárkodjál S te? 
Csak masradat tápláltad, öltöztetted, és testvéreid nyo
morúságát nem vetted észre.

Az Űr arra teremtett. Téged, hogy az ö dicsőségére 
tisztes, boldog házaséletet élj. S ê? A sátánra hallgatva

— a tiszta családi élet örömét és boldogságát parázua- 
sággal, házasságtöréssel, vagy a még meg sem született 
gyermekeid megölésével szennyezted b̂ .

*

„Eljött a végé“, „nem bocsátók meg néki többé“, 
szól a türelmét vesztett Űr.

Meddig megy ez így Testvérem? Gondolod, az Űr tü
relmes az olyan hitvány emberrel szemben, mint ami
lyen te vagy, amilyen én vagyok, amilyenek mi va
gyunk? Nem érzed Isten ítélő kezének szörnyű súlyát 
közeledni?! Ébredj fel még ma bűneid halálából, hogy 
felragyogjon tenéked a Krisztus, aki egyedül képes el
fordítani rólad a borzasztó ítéletet, mely örökkévalósá
gon át szörnyű kim és elvettetés lesz.

Bezárul a kegyelem ajtaja. Krisztus zörgetése bűnös 
szíveden örökre elhal. Szeretnéd majd hallani szavát. 
Igéjét. S nem fogod meghallani. Szomjúság fog el utána. 
De akkor késő lesz már. Halld, mit mond a türelmét 
vesztett, megbántott Űrr

„Imé napok jönqk, azt mondja az Űristen, és éhséget 
bocsátók e földre; nem kenyér után való éhséget, sem 
víz után való szomjúságot, hanem az Űr beszédének hall
gatása után. És vándorolni fognak tengertől-tengerig és 
északtól fogva napkeletig. Futkosnak, hogy keressék az 
Űrnak beszédét, de nem találják meg“ (Ámos 8:11—12).

*

Eddig megvetetted, semmibe nem vetted az Űr be
szédét, intését, hívogatását, tanácsát. Közéig az idő, sze
retnéd hallani, de olyan messze esett a sátán csábí
tására hallgató, bűnös szíved az Űrtől, hogy hiába 
fogsz futkosni a föld egyik végétől a másikig: bezárul
nak a kegyelem forrásai előtted s T& bűnben elmerül
ve, sátán által megkötözve, tehetetlen, örök, égető re
ménytelenséggel vágyva vágyódói az Űr egyetlen szava 
után. Ezen egyetlen szócska után: „Megbocsátok“.
S nem fog ez az egyetlen szócska elhangzani, nem fog 
eljutni tikkadt, éhező, szomjúhozó lelkedhez. — Ez az 
egyetlen, megmentő szó!

Szörnyű bűnhödés lesz az. melynek soha nem lesz 
vége! '

És ez az idő szíved ajtaja előtt áll! A kegyelem 
ajtaja minden percben bezárulhat. Számodra, számom
ra megszűnik Isten. Krisztus minden kegyelmi üzenete. 
Istentelenek közé számláltatok kizárt leszel Krisztus 
megválasztottál közül. Nem volt érték Rád nézve a ke
resztyéni életközösség. Pogány életet éltél. Ott érezted 
magadat jól. Ott is maradsz a pogányok közt örökre. 
Óh nemcsak és főképpen nem itt a földön, hanem ott 
túl a másvilágon, örökkön örökké!

Oda túlra azt viszed, amivel lelked itt megtelt. Ha 
Krisztusé voltál, Neki szolgáltál, viszed az örömöt, 
szeretetet, az életet; — ha sátáné voltál, viszed önző 
szeretetlenségedet, becstelenségedet, maró gyűlöletet, bű
nös lelked vádoló, égető tüzét. Pénz, vagyon, bor, testi
ség, földi alkotásaid, hiúságod és sikereid ott értékü
ket vesztik. Minden vagyon, amit innen viszel: egy ko
porsó, — amiért nem kell sorbanállnod, s minden bir
tokod: két méter hosszú, egy méter széles s másfél mé
ter mély sírgödör. S még az sem megy veled át. És 
ezért a nagy tülekedés. Ezért ölted magad s másokat. 
Hová lesz még az emléked is száz, kétszáz, ezer év 
múlva? Hová lett nagyapád, ükapád, szépapád emléke? 
Füst és pára! Már Te sem emlékszel rájuk!

Döbbenj meg Testvérem! Az Űr kegyelmi idejének 
vége szakad! ítélete mindenütt: itt is, ott túl is elér. 
Nem bújhatsz el előle.
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Szíved ajtaja előtt áll az ítéletidő. Szakadj el még 
ma a bűntől! Térj Krisztushoz! Holnap már késő lehet. 
„Azon a napon elepednek a deli szüzek, meg az ifjak is, 
a szomjiíság miatt!“ (Ámos 8:12). Ne bizakodjál hát if
júságodban sem. A temető nemcsak öregekkel van tele. 
Menj és nézd meg. A háborúban sem éppen csak az 
öregek haltak meg. Aki azt hiszi, hogy él az ő bálvány
istene, aki a sátán biztatására bízik vagyonában, ere
jében, hatalmában és tehetségében, akinek a hasa, az 
érzékisége az ő istene és boldogsága, hallja meg mit 
mond az Ür: „Bizony elhullanak és nem keltnek fel töb
bé“ (Ámos 8: 14).

És akkor megkeresi őket az Ür, akár a Seolba, akár 
a tenger fenekére, vagy bárhová is bújnának el. „Ott 
is — szól az Ür — parancsolok a kígyónak és megmarja 
őket“ (Ámos, 9:2, 3). Szörnyű, égető, mérges marással, 
amelynek égő tüze olthatatlan és örök! Jdert a testi ha

lál után nem a megsemmisülés, hanem vagy a Krisztus
sal való örök együttlét: az ö dicsőségének kimondha
tatlan boldog szolgálata, Vele való örök, boldog uralko
dás következik; vagy a Krisztustól való örök, remény
telen elvettetés: kín, önvád az eltékozolt kegyelmi idő 
miatt; sötétségnek, elhagyatottságnak, szorongatásnak 
szörnyű éjtszakája, testet-lelket kígyómarásként égető 
fájdalmas és örök kínja: a kárhozat.

*

Döntened kell Testvérem! Most, amikor e sorokat 
olvasod! Még ma! A megtérés számára nincs holnapi 
Kit választasz? Krisztust, vagy a sátánt?! örökéletet, 
vagy a kárhozatot? Ha Krisztust választod, akkor azon
nal, még ma indulj utána. Ne késlekedj! Ma még nem 
késő! Holnap már az lehet. Lejár a kegyelmi idő!

Botliár L. Vilmos.

Van-e, aki az ökörnél és
Az ökröt és a szamarat a butaság kifejezésére szok

ták példaként emlegetni.
Reggel kihajtják a csordát a legelőre. Napközben 

eljön az ács és új kaput készíttetnek vele. Este hazajön 
a borjú és csak bámul a kapura. Roppant zavarban van: 
minden ismerős előtte, ehhez a házhoz vezette megszo
kott ösztöne, ismerős a gazda is, de valami nem ^stim
mel“. S a meglepett ostobaságra mondja a szeretetlen 
közmondás: „Bámul, mint borjú az új kapura“. — fla 
valakit elfog a türelmetlenség és nem tartóztatja vissza 
magát keresztyéni türelemmel, akkor szeretetlensége 
így bélyegzi meg a másikat valódi vagy ráfogott osto
basága miatt: „Buta, mint a hatökör“.

Ha végigmegy egy szamárfogat az utcán, talán még 
a nyomottkedélyű ember is mosolyra derül. A kis csacsi 
fürgén kopog apró patáival az úton s nagy buksi fejében 
nem is gondol arra, hogy most ő köznevetség tárgya. És 
amikor enyhébb formában jelentkezik embertársaink 
értelmi hiányainak megítélése és nem vezet ebben sze- 
retetlenség — de végeredményben mégis helytelenül — 
elhangzik a „megtisztelés“: „Te szamár!“ Vagy ha meg
értő „gyöngédség** mondatja velünk; „Ó, ne légy olyan 
csacsi!“

Talán pines is ezeknél butább állat, hogy ők szere
pelnek a butaság kifejezésekor? Még a tyúkot emlegeti 
így az ember; amikor „tyúkeszűnek“ bélyegez valakit. 
Ezeknél azután vannak okosabb, sőt „értelmes“ állatok 
s az értelem legmagasabb fokán van az ember, a „Homo 
Sapiens“, mint tudományosan mondják: „Bölcs em
ber“ . . . így tetszelgiink mi magunknak . . .

Vájjon mit szól mindéhez Isten igéje?
A buta ökörről azt mondja: „Az ökör ismeri gazdá

ját . . .“ Aki faluhelyen él, vagy ott nevelkedett, az 
tudja, hogy azért az ökör is milyen pontosan hazatalál 
egy-két napi kijárás után gazdája házához . . . Az em
ber pedig nem ismeri az ő egyetlen „Gazdáját“, Istent! 
Sőt le is tagadja létét, melyről pedig minden alkotás bi
zonyítékot szolgálhat. Vagy pedig ha ,,hisz“ is, külön
féle kigondolt istenekben hisz az egyetlen Isten helyett. 
Sőt még sokszor azt véli, hogy épp az a bölcseség*, ha 
valaki azt mondja: „Nincs Isten.“ Milyen szomorú az 
írás szava: „Az ökör ismeri az ő gazdáját . . ., Izráel 
nem ismeri!“ Pedig a mi Gazdánk nagyon drága áron 
vásárolt meg bennünket az elbitangolásból, a Sátán 
hatalmából: „nem veszendő holmin, ezüstön vagy ara
nyon . . ., hanem drága véren, mint hibátlan és szep
lőtlen Bárányén, a Krisztusén“.

Az ostoba szamárról azt mondja Isten igéje: „A sza
már ismeri az ő urának jászlát — az én népem nem fi
gyel reá!“ A szamár gazdájától várja az eleséget, a

a szamárnál is ostobább?
„bölcs ember“ nem tesz különbséget, hogy mit ad Isten 
lelke táplálékául és mivel mérgezi a Sátán meg a lel
két. Sőt nem is figyel Isten igéjére, hanem azt épp me
sének tartja, az emberi kigondolásokra pedig esküszik. 
Pedig megmondta Jézus: „Én az igazat mondom nék- 
tek!‘‘ És milyen hívogatóan kiált Isten: „Miért adtok 
pénzt azért, ami meg nem elégíthet, nem kenyér, és 
gyűjtött kincseket azért? Hallgassatok, hallgassatok 
reám, hogy jót egyetek . . .!“

Megfigyelted már tavasszal az anyakotlóst kiscsir
kéivel? vKint szemelgetnek kedves, megelégedett csipo
gással a kiscsirkék az udvaron. A kotlós is megelégedet
ten kotyog. Egyszercsak furcsa károgó hangot hallat, 
mert megpillantotta a magasban kiterjesztett szárnnyal 
lebegő vércsét. A kiscsirkék halálos ellenségét! A kicsik 
azonnal felkapják fejüket, nem törődve még azzal sem, 
hogy jól hallották-e vagy nem, sőt amelyik nem is hal
lotta, az is szapora futással menekül anyja szárnyai alá 
s a bátrabb ja onnan kandikál ki a tollak közül, hogy mi 
is a veszély. —< Urunk tudja, milyen halálos veszede
lemben van az ember s az ember gondatlansága felett 
sírva mondotta: „hányszor akartam egybegyüjteni a te 
fiaidat, miképen a tyúk egybegyűjti kiscsirkéit szárnya 
alá; és to nem akartad..., mert jönnek reád napok, ami
kor mindenfelől megszorítanak téged . . .“ És a „bölcs 
ember“ nem menekül la .bekövetkezendő világkatasztrófa 
elöl Isten szárnyai alá . . .!

Igen: ,„Az ökör ismeri gazdáját és a szamár az ő urá
nak jászlát; Izráel nem ismeri, az én népem nem figyel 
reá.“ (Ézs. 1: 3.)

„Még a gólya is tudja a maga rendelt idejét az ég
ben, és a gerlice, a fecske és a darú is megtartják, hogy 
mikor kell elmenniök, de az én népem nem tudja az Űr 
ítéletét!“ (Jer. 8: 7.)

„Hányszor akartam egybegyüjteni a te fiaidat, mi
képen a tyúk egybegyűjti kiscsirkéit a szárnya alá és 
to nem akartad!?“ (Máté 23: 37.)

Bizony, a szentírás nem is csak ostobának, de egye
nesen bolondnak mondja mindazt, aki nem veszi mind
ezeket figyelembe. „Azt mondja a balgatag az ő szívé
ben: Nincs Isten.“ (Zsolt. 14: 1.) „Bolond, ez éjjel elkö- 
rik a te lelkedet te tőled; amiket pedig készítettél, kiéi
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B E S Z Á M O L Ó
ABAÚJSZÁNTÓN

október 17—24-ig volt evangélizáció.
Hegyalja evangélikus szempontból 

6zoinorú vidék. Itteni kis gyülekeze
teink szép múltnak lelkiismeretünket 
vádoló maradványai. Csak két ember
öltővel ezelőtt is anyagilag jól meg
alapozott, „virágzó“ gyülekezeteink 
voltak itt, ma ezek a gyülekezetek 
mind nehéz anyagi gondokkal küzdő, 
másvallású tengerben morzsolódó ap
ró gyülekezetek. Egészen ritka a tisz
ta evangélikus házaspár, ifjúság pe
dig alig van. Ez a helyzet Abaújszán- 
tón is. A gyülekezet jövőt ígérő réte
go nem az anyagyülekezetben, hanem 
két legnépesebb szórványában, Her- 
nád bűdön és Boldogkőújfaluban van.

Mindamellett, vagy talán épen ezért 
sok örvendetes meglepetést hozott az 
evangélizáció. Noha a gyülekezet hely
ben csak mintegy 90 lelket számlál, 
az esti előadásokon 130 ról 230-ig emel
kedett a résztvevők száma s ezen be
lül az evangélikusok aránya mindvé
gig nőtt. Minden nap templomi reg
geli istentisztelettel kezdődött. A nap 
legnagyobb részét előbb családlátoga
tások, később magánbeszélgetések és 
magángyónások töltötték ki. A cso- 
portössáfjövetelek és utóösszejövete
lek nem voltak túl népesek, de annál 
komolyabbak, ahol nyilvánvalóan 
éreztük Isten Lelkének munkáját. So
kan jutottak igaz bűnbánatra s fo
gadták el a Krisztus vérében adatott 
bűnbocsánatot.

Az evangélizáció drága tapasztalata 
volt az igeéhség, ami nemcsak abban 
mutatkozott meg, hogy felekezeti kü
lönbség nélkül sokan hallgatták az 
igét, hanem főleg abban, hogy sötét 
estéken, nehéz hegyi utakon mily szép 
számmal jöttek a szórványbeliek az 
ige hallgatására. A két legközelebbi 
szórványban egy-egy alkalommal volt 
összejövetel, ill. istentisztelet. Feltűnő 
volt, hogy másvallásúak közül is mily 
sokan éltek a magánbeszélgetés és ma
gángyónás alkalmaival. Nagy segít
ség volt az evangélikusokból és túl
nyomórészt reformátusokból álló ima
közösség, amely minden előadás előtt 
könyörgött áldásért.. Az evangéliku
sok kis gyülekezeti közössége csütörtö
kön este 6 órakor tartja összejövete
leit. Az evangólizációt Joób Olivér 
végezte.

OLCSVÁN
október 23—28-ig volt az első evangé
lizáció, Túróczy Zoltán püspök szol
gálatával. 6 estén át hangzott az Ur
nák, a mi Pásztorunknak a hívogatá- 
sa a 23. zsoltár 6 verse alapján.

Az első esti kb. 80-as létszám után, 
a második naptól minden este sokan 
kiszorultak a zsúfolt templomból és a 
templomudvarról hallgatták Isten

tizenötét. Evangélikus híveinknek 90— 
95%-a rendszeresen ott volt. A szór
ványból, egészen távolról is, összesen 
7 hívünk jött el 1—1 napra vagy es
tére, köztük 2 szórványhívünk elejétől 
végig résztvett. Az összes résztvevők 
száma állandóan 250—350 között volt. 
Sokan voltak köztük reformátusok, de 
voltak katolikusok és baptisták is. 
Hat környékbeli faluból minden este 
hűségesen kitartó, sőt egyre növekvő 
csoportok jöttek át. Vásárosnamény- 
bói 2—10—22, majd az utolsó estén már 
50 főnyi csoport „zarándokolt“ ki 
énekszóval. — A  ̂ utóösszejövetelekre 
mindenki ott maradt. A reggeli isten
tiszteleteken (a tékozló fiú története 
alapján, Luk. 15.) átlag 70—70-en vet
tek részt.

Ezen a vidéken okt. második felében 
már be szokott köszönteni az esőzések 
folytán a „sáros évszak“. A szekerek 
ilyenkor sokhelyütt tengelyig merül
nek a sárba, s az emberek csizmában 
dagasztják a vendégmarasztó sarat. 
Az evangélizáció első estéjén zuhogott 
az eső: Isten megmutatta, hogy embe
rileg milyen kilátástalanná tehetné az 
evangélizáción való tömeges részvé
telt. De az ö különös kegyelme volt 
hozzánk, hogy a második naptól kezd
ve végig, áldott, enyhe és száraz időt 
adott.

Csodálatosan tapasztalhattuk ezen 
az evangélizáción azt is, hogy milyen 
nagy az emberi szívek éhsége és szom
júsága Isten igéje után. Még az abla
kokban és az oltár lépcsőjén is ültek 
az emberek. Vagy pl. egyik hívünk, 
akinek még fontos szántás-vetési mun
kái voltak hátra, azért az evangélizá
ció egyetlen alkalmát sem akarta el
mulasztani. Ügy oldotta meg a kér
dést, hogy éjjel 2 órakor ment ki a 
mezőre szárítani, és reggel 8-kor már 
ott ült a templomban a reggeli isten
tiszteleten. Az ebédutáni órákban is
mét hazatért a mezőről, és egész este 
újból résztvett az evangélizáción.

A befejező úrvacsoraosztáson mint
egy 70 lélek volt az úrasztalának ven
dége.

A kb. 70 lelkes mátészalkai fiókegy
házban és a 30 lelkes vásárosnaményi 
szórványban, valamint a szomszédos 
Olcsvaapátiban is tartott evangélizá- 
ciós istentiszteleteket a püspök úr; 
utóbbi két helyen a ref. templomban.

Az evangélizáció nehéz, de áldott 
ugartörés volt a szatmár—beregi szór- 
ványevangélikusság között. Mert tet
szett az Istennek, hogy a keleti vége
ken is támasszon ébredést az Ö Szent
lelke által. Hála Néki, hogy a remény
ségből itt is valósággá teszi az ébre
dést, a magyar ev. egyház keleti hatá
rán.

Legyen áldott az Isten Aki már az 
elmúlt téli árvizzel is előkészítette ezt 
az evangéizációt, és sok-sok akadályt, 
az ördögnek minden mesterkedését le

rontva, sokak kishitűségét vagy ellen
kezését megszégyenítve, kegyelmesen 
megcselekedte és gazdagon meg is ál
dotta ezt az evangólizációt.

FELSÖPETÉNYBEN 
Győri János tartotta az első evangéli- 
zációt okt. 25—31-ig. A lelkiekben igen 
sivár gyülekezetben áldott gyümölcsei 
látszottak az evangélizációnak. Az 
evangélizáció idején tartott négy fa
lusi lakodalom se nagyon zavarta 
meg a templomi gyülekezést. Az eske- 
tések és az evangélizáló lelkész rész
vétele a lakodalmakon még kiterjesz
tették az ébresztő és megtérésre hívó 
ige hirdetésének az alkalmait.

KISPESTEN
november 5—7. napjain volt Balikó 
Zoltán utólátogatása. Isten kegyelmé
ből a tavalyi ébredés még tovább mé
lyült. Három este zsúfolásig megtelt 
a templom. A létszám 400 fölé is emel
kedett. A csoportösszetjövetelek is lá
togatottak voltak. Biztató a férfiak 
megindulása is. Minden vasárnap es
te a reformátusokkal közösen evangé- 
lizációt tartanak.

RÉPCESZEMERÉN, 
a 120 lelkes filiában november 8—14-ig 
volt az első evangélizáció, Tekus Ottó 
és Malaga Elza nővér szolgálatával. 
Az evangéitfáción résztvevők száma 
80-tól 100-ig emelkedett. Ebben a gyü
lekezetben voltak a környékről bejá
rók is. A kis gyülekezetnek valóság
gal ünnepi hete volt ez. Minden alkal
ma (reggeli áhítatok, férfi, női és 
gyermek-csoportösszejövetelek és ima
órák) aránylag igen látogatott volt. 
52-en vettek úrvacsorát. „Isten bősé
gesen vetette a magot és mi meg va
gyunk győződve, hogy aki elkezdte 
bennünk a jó dolgot, el is végzi a 
Krisztus napjáig. Köszönjük és kér
jük az imádságot továbbra is‘‘, — fe
jeződik be az örömteljes beszámoló.

SZENDÉN
november 9—14. napjain Balikó Zoltán 
tartott evangólizációt. Igen kemény 
talajon ugartörés volt az ébresztő 
szolgálat. Naponta 100—120-an vettek 
részt az evangélizáción a 370 lelkes 
gyületkezetből. Az utóösszejövetelek 
és a magángyónási alkalmak ered
ményt is engedtek meglátni a Lélek 
munkájából.«

GÖDÖLLŐN
Csepregi Béla szolgált november 9— 
14. napjain. A hirtelen adódó evangé- 
lizációs terminus miatt nem volt hosz- 
szabb idő előkészítésre. A 280 lelkes 
kis gyülekezetből 70—80 között voltak 
az állandó résztvevők. A szolgálat 
nem maradt áldás nélkül. Különösen * 
a leányok között látszik megmozdulás. 
A most megindultak szolgálatba állí
tásával a gyülekezet tavasszal szeret- 
no egy jól előkészített evangólizációt 
tartani nagyobb hálókivetéssel.
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PAKS.
A paksi gyülekezetben Turmezei 

Erzsébet diakonisszatestvér szolgála
tával október 23-tól október 31-ig ál
dásos ébresztő munka folyt. Az esti 
összejövetelek látogatottsága örven
detes volt. Külön összejövetelek vol
tak a vasárnapi iskolások, ifjúság, 
leányok és asszonyok számára. A ta
nulók számára is iskolánként külön 
megbeszélések és oktatások folytak 
reggelenkint 8—9-ig a templomban. 
Napközben családlátogatások voltak.

BALATONSZÁRSZÓ.
November hó 1-én Balatonszárszón 

csendes-nap volt, melyre a missziói 
kör csaknem minden részéből eljöttek 
azok, akik Krisztust személyes*Meg
váltójuknak megismerték és elfogad
ták. Egész nap dr. Molnár Rudolf mo- 
nori lelkész szolgált a Lélek erejével 
és többízbeni igehirdetésével tett bi
zonyságot a Bárány vére által nyert 
bűnbocsánat boldogságáról. Isten Lel
kének hatalmas erejét éreztük mind
nyájan. A szívek és az ajkak meg
nyíltak és Isten gyermekei életének 
örömeit és gondjait beszéltük meg. A 
csendes-nap imaközösséggel kezdődött 
és végződött.

KAPERNAUMBA
(gyenesdiási belmissziói otthon) főzni 
tudó mindenest keresünk. Olyan hívő 
30 év körüli leányra van szükségünk, 
aki megfelelően megfizetett munkáját 
nemcsak kenyérkeresetnek, hanem az 
evangélium ügyéért végzett szolgálat
nak tekinti.

AZ ÉLŐ VIZ CSEKKSZÁMLÁJÁRA 
beküldött összegeknél mindig kérjük 
a pénz rendeltetését is közölni, mert 
ezzel elejét vesszük a célnak meg nem 
felelő könyvelésből származó zavarok
nak és a megrendelés késedelmes tel
jesítésének. '

AZ EVANGÉLIZÁCIÓ IRATTER- 
* JESZTÉSE, a Levelező Bibliaiskola és 
az Élő Víz kiadóhivatala V., Pozso- 
nyi-út 14. alól elköltözött VIII., Es- 
terházy-u. 12. sz. alá (I. em.). Naponta 
9—14 óráig személyesen is a testvérek 
rendelkezésére állunk.

DR. MÁDY ZOLTÁNT, 
az evangélizáció régi, hűséges mun
kását a dunáninneni egyházkerület 
egyhangúlag felügyelőjévé választot
ta. Az egyetemes egyház felügyelői 
tisztének a betöltéséig annak helyet- 
tesitése is Mády. Zoltán feladata. Áll
junk hűségesen mellette imádságaink
ban, hogy nehéz feladatát Istentől 
nyert bölcseséggel, hűséggel és teljes 
odaadással láthassa el.

MEGJELENT AZ ÚTMUTATÓ.
A Losungsbuch fordításaképen meg

jelent az 1949. esztendőre az Útmutató 
a naponkénti bibliaolvasáshoz. A Fé- 
bé kiadóvállalat adta ki. Ára 3.— Frt. 
Tekintettel a nagy keresletre és a 
papírhiány miatti kis példányszámra, 
ajánlatos minél előbb beszerezni, ne
hogy úgy járjunk, mint nagyon sokan 
ebben az évben is, hogy nem jutott 
nekik.

December 1-re megjelenik az áhíta- 
toskönyv is a régi Fébé-leszakítós- 
naptárak pótlására. Minden napra tar 
talmaz egy rövid elmélkedést. Ára
10.— Ft lesz.

Mindkettő megrendelhető az ÉLŐ 
VÍZ kiadóhivatalában.

OLCSÓ ÜDÜLÉS A MÁTRÁBAN, 
860 m. magaslaton, csak nők részére, 
a Mátraszeitimréhez tartozó Bagolyir
táson, a Fébé Evangélikus Diakonissz- 
szák üdülőjében. Nyitva egész télen 
át. Napi 18.— Frt (ezenkívül forgalmi 
adó és fűtési díj) ellenében három
szori étkezés, jó házikoszt. Közelebbi 
felvilágosítást ad: Fébé-üdülő, Mátra - 
szetimre, Bagolyirtás.

GLATZ JÓZSEFEK 
bagolyirtási diáküdülője is egész éven 
át rendelkezésre áll kislétszámú (20— 
25) konferenciák rendezésére gyönyö
rű helyén és nagyon kedvező feltéte
lek mellett. Lakás és ellátás napi 10.— 
Frt és egy hétre természetben 1 kg. 
fehérliszt, fél kg. cukor, 20 dkg. zsír 
és kenyérfejadag. Gyülekezeti ifjú
ságnak, diákoknak, vagy a gyülekezet 
más csoportjának különösképen alkal
mas üdülőtáborul. Érdeklődők fordul
janak Glatz Józsefné nt. asszonyhoz, 
Mátraszentimre, Bagolyirtás címen.

Evcmgélizációs
naptár

November 14—21. Csorna (Sümeghy 
József).

November 14—21. Tokorcs (Mitykó Zol
tán és Bartos Piroska dn.).

November 16—21. Asszonykonferencia 
Répcelakon.

November 18—21. Beled (Balikó Zol
tán). * \

November 21—28. Pilis (Benkóczy Dá
niel).

November 21—28. Soltvadkert (Túró- 
czy Zoltán).

November 21—28. Nagyveleg (Csep
regi Béla).

November 21—24. Gyönk (Foltin Brú
nó, Cserháti Sándor és Cserháti Sáu- 
dorné).

November 21—28. Mezőlak (Laborczi 
Zoltán és Bartos Piroska dn.).

November 23—26. Bük (Balikó Zol
tán).

November 23—28. Leánykonferencia 
Répcelakon.

November 28—30. Szombathely (Ba
likó Zoltán).

November 28—december 4. Sárszentlő-
rinc (Káldy Zoltán).
November 28—december 5. Mezőberény

II. (Zászkaliczky Pál).
November 28—december 5. Galgaguta 

(Tarjáni Gyula).
November 28—december 5. Kölesd 

(Krähling Dániel és Kutasi Valéria 
dn.).

November 28—december 4. Sárszent- 
lőrinc (Káldy Zoltán).

December /1—5. Kőszeg (Balikó Zol
tán).

December 5—12. Tállya (Józsa Már
ton).

December 5—7, Pécs (Csepregi Béla).
December 5—8. Felpéc (Kovács Géza).
December 5—8. Bakonyszombathely 

(Veöreös Imre és Németh Júlia dn.).
December 5—11. Szakony (Smidéliusz 

Ernő és Malaga Elza dn.).
December 9—12. Pécs (Balikó Zoltán).
December 9—12. Mesteri (Csepregi 

Béla).
Hűséges imádságokat kérünk!

n
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IV .  É V F O L Y A M , 25. SZÁM . 1948. D E C E M B E R  5.

Ideje már, hogy az álomból felserkenjünk!
így  kezdődik az ősi ádventi epistola. (Róm. 

13: 11.) Mindig időszerű üzenet az egyházban. 
Krisztus népe folytonosan álmossággal küzd eb
ben a világban. Üjra meg újra belefárad Urá
nak a várásába. Éppen azért nem lehet elégszer 
és eléggé hangosan figyelmeztetni, inteni és éb
reszteni: Serkenj fel, aki aluszol! De különösen 
időszerű ez az üzenet az új egyházi év elején, 
amikor új kegyelmi esztendő kezdődik. Meg- 
hosszabbíttatott az idő a bűntől való szabadu
lásra, lelkek mentésére és Urunk szolgálására. 
Tudjuk, hogy Jézus csak azért késik, mert nem 
akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy 
mindenki megtérésre jusson (II. Péter 3: 9). 
Hogyne kötelezne akkor az Ür tűrése és kése
delme minden keresztyént ébredésre, vigyázásra 
és mentő szolgálatra. Hiszen most még köze
lebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hí
vőkké lettünk. És Isten a felébredt keresztyének 
által akar ébreszteni másokat, hogy azok ne 
vesszenek el, hanem még idején megragadhas
sák az üdvösséget.

Ezen az ádventen azonban még fokozottab
ban időszerű ez az üzenet. Az elmúlt évben az 
ébredés sok drága jelét láthattuk, Isten kegyel
mi idejének a megnyújtását tapasztalhattuk. 
Találkozhattunk megrettent lelkiismeretű és bű
neiktől szabadulni kívánó emberekkel. Ébresztő 
konferenciákra hívó szó sose maradt visszhang 
nélkül és az evangéliumot sehol se kellett üres 
falaknak hirdetnünk. Sokan lerakták a bűnter- 
lieiket és itták szomjas lélekkel a sebhedt szív 
egyetlen orvosságát, a bűnbocsánat örömhírét. 
Az ébredés kétségtelenül megkezdődött.

De éppen ennek a kezdődő ébredésnek a fel
lobbanó világosságánál látjuk, hogy mennyire 
ideje már, hogy az álomból felserkenjünk. Any- 
nyi a tanácskérő, tapogatózó, támaszra váró, éb
redező lélek. Most van szükség a keresztyének,

É L Ő  V t Z

a hívők, a felébredtek igazi ébredésére. Hogy 
a sokak megtérésére és üdvözítésére váró Ür 
használhassa őket. Hogy a kegyelemnek drága 
ideje ne maradjon kihasználatlanul. Hogy Isten 
megtérésre hívó jósága ne legyen egykor kár
hoztató ítéletünk.

Krisztus népe semmire nem szorul rá any- 
nyira, mint a Lélek teljességét hordozó, mélyig 
ható és mindenkit magával sodró ébredésre. 
Van nekünk sokféle hivatalunk, szolgálatunk, 
intézményünk, gyülekezeti munkaágunk, még

Mezők is prédikálnak
Novembervégi fáradt, szürke tájon 
Az elmúlásnak síró dala kél,
Fönt mozdidatlan felhőóriások . . .
Ólomléptekkel közeleg a tél.

A lelkemet is száz marok szorítja 
És sóhaj rezdül át a szívemen:
Bútól s gondtól kavargó életemben 
Óh adj egy biztató jelt Istenem! .

S a jelre várva nézem, egyre nézem 
A hervadást, mint lassú temetést,
S meglátom hirtelen a messze nyúló,
Zölden zsendülő őszi új vetést. . .

S az Isten szól a fűszálon keresztül:
Miért gyötörnek régi s új sebekf 
Adventi zöld van minden szürkeségben,
Miért nem látod... s mért nem keresedt

Megértem... amit a mező üzent most,
S míg elnézem a zsenge új vetést, . 
Megköszönöm szívem mélyén e néma 
S oly sokatmondó igehirdetést!

H a l u s z k a  M a r g i t  Róz s a .
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evangélizációnk is, csak a Léleknek sodró ereje 
hiányzik. A Szentlélek pedig álomból felserkent 
hívőket, odaszentelt életű keresztyéneket vár 
eszközül. Megtisztított ajkakról hangzó bizony
ságtételt akar felhasználni csatornául, hogy le
hessen a lesújtottak felemelője, a megkötözöttek 
feloldozója, sebhedt szívek gyógyítója és tanács
talanok útmutatója. Hogy lehessen az ébredező, 
vágyakozó és kereső lelkek teljes életújítója.

Ebben az új egyházi esztendőben az legyen 
minden vágyunk, sóvárgásunk és imádságunk, 
hogy legyen hatékonnyá az ébresztő szózat szer
te a gyülekezeteinkben és elsősorban éppen a 
felébredtek, a hívők, a régi keresztyének között. 
És ra jtuk  keresztül hasson tovább népünk leg
szélesebb rétegéig, a régen várt és sokat könyör- 
gött nagy m agyar lelki ébredés m unkáiására és 
megvalósítására. f i  , \

Alvó felébredtek
Önmagában való ellentmondás — mondod a eim el

olvasása után. Valaki vagy alvó, vagy felébredt. Alvó 
felébredtnek lenni képtelenség.

Én magam is úgy érzem, mégis kénytelen voltam le 
irni ezt a képtelen xueghatározást, mert az az érzésem, 
hogy sok keresztyén ember erre a lehetetlenségre is ké
pes: felébredtnek tartja magát és mégis alszik, hitre 
jutott és mégse veti a bizodalmát az Ürban, Isten gyer
meke és mégse szolgálja szerető Atyját. Tömegével van
nak ilyenek és éppen azért helyénvaló, hogy szembenéz
zünk ezzel a képtelen állapottal.

Felébredtek azok, akik egyszer már felriadtak a bűn
nek és a közönynek az álmából. Szembe kerültek bűneik 
következményével: a kárhozattal és riadtan ragadták 
meg az alányúló mentő kezet: Jézus Krisztus átszegezett 
kezeit. Lerakták bűnterheike't és hittel fogadták a bűn
bocsánat evangéliumát. Ebben a hitben csodálatos új 
életet nyertek. Olyan életet, amely mellett halálnak bi
zonyult a régi élet. Most ébredtek rá az igazi életre.

Csak az a kérdés, hogy megmaradtak-e ebben az 
éber állapotban. Vagy pedig visszalopózkodott a tunya 
alvás. Sajnos, nagyon sok esetben bekövetkezik ez a ve
szedelem. Észrevétlen elszunyókál a felébredt lélek.

Mi történik akkor, amikor a felébredt ember újra 
elalszik]

1. A lelki dolgok egyre valószerűtlenebbekké válnak.
Az, ami az ébredésben olyan közelivé, kétségtelenné és 
valóságossá lett a számára, újra eltávolodik.

Ez mindig együtt jár az alvással. A körülöttünk le
vő dolgok eltávolodnak, ködbe borulnak s végül min
den hatásukra érzéketlenné válunk. Az alvó ember nem 
érzi sebének a sajgását, ágyának a kényelmetlenségét, 
nem veszi észre a kocsi rázását, vagy a hidegnek a der- 
niesztését. Az őt körülvevő világnak minden hatása kö
zömbössé lesz a számára.

Ez történik a lelki alvásnál is. Amikor a felébredt 
ember újra elszunnyad, a lelki dolgok megszürkülnek 
és valószerűtlenné válnak. A kárhozat nem rettent any- 
nyira és a bűnbocsánat nem szerez örömet. Elnémul a 
biblia és élettelenné válik az imádság. A mindenütt je
lenvaló szent Isten közelsége is elméletivé lesz.

Ismered-e ezt az állapotot?
Hiszed, hogy Isten létezik. Egy pillanatig sem von

nád kétségbe. De vájjon élő valóság-e számodra? Ér- 
zed-e a közelségét a mindennapi életedben. Bármit dol
gozol és akárhol vagy? — Hol van a te Istened, amikor 
imádkozol? Távoli, ködbeburkolózó lény-e csupán, meg
foghatatlan a számodra, vagy pedig közelebb van min
denki másnál? Tudsz-e neki olyan közvetlenül beszélni, 
mint a legkedvesebb barátodnak? — Vájjon szereted-e 
Istent úgy, hogy az a szeretet elönti a szívedet? Mint 
ahogyan a másvalaki iránti szeretet érzése teszi. Vagy 
pedig csak hideg tény, a fejedben székelő elhatározás 
csupán Isten iránti szereteted? Szereted-e őt annyira, 
hogy életed legszentebb vágya a kedvére élni és paran

csainak engedelmeskedni? — Keresztyénnek tartod ma
gadat. De vájjon élő valóság-e számodra az üdvösség? 
Valóság-e a számodra a bűneid bocsánata? Örülsz-e an
nak, hogy újonnan születtél, és hogy a mennyben Jézus 
maga készített helyet a számodra?

Nézz szembe ezekkel a kérdésekkel és meg fogod 
látni, hogy ébren vagy-e még, vagy már régen elalud
tál.

2. Amikor a lelki dolgok eltávolodnak, más dolgok 
viszont előtérbe kerülnek. Ez egészen automatikusan, 
magától történik. Éppen úgy, mint amikor elalszik a
világosság, megjelenik a sötétség.

A lelki alvás világos jele az, amikor a keresztyén 
embernek az életében újra az anyagi dolgok kerülnek 
előtérbe. Egy sikerült üzlet több örömöt szerez,,mint a 
Jézusban való üdvösség. Az anyagi veszteség több 
nyugtalan éjszakát hoz, ínint Isten akaratának a meg
szegése. Amikor a menny eltávolodik, akkor a föld újra 
hatalmasabb és követelőzőbb lesz.

A régi énünk, óemberünk újra megerősödik. A ma
gam dicsősége, becsülete, hírneve fontosabb lesz, mint 
Krisztus dicsősége, becsülete és hírneve.

Amilyen mértékben Isten háttérbe szorul az életem
ben, olyan méiüékben kerülnek előtérbe az emberek. 
Egyre jobban függök a véleményüktől, tartom számon 
a tetszésüket, vagy nemtetszésüket és követem példá
jukat. Az alvó felébredtek mindig embereik megkötözött 
foglyai, pedig valamikor az élő Krisztus megszabadí- 
tottjai voltak.

Amikor a keresztyén ember elszunnyad, Jézus Krisz
tus vissza jövetele, az Atyánál elkészített örök otthon, 
az új ég és az új föld is eltávolodik, valószerűtlenné 
válik. Még ha beszélnek is róla, nem várják valóságo
san. Itt rendezkednek be ebben a világban. Ha hisznek 
is benne, inkább elméletileg és nem annyira valóságo
san, mint ahogyan az ifjú menyasszony hiszi és várja 
a vőlegénye bejelentett érkezését.

Forduljon befelé a tekinteted. Vájjon mi van hoz
zád közelebb: a menny, vagy a föld? Mi a nagyobb ha
talom az életedben: Isten vagy az emberek? Mire szá
mítasz jobban: csendes öregségre, vagy Jézus Krisztus 
ítéletre való vissza jövetel éré? Ennek a tükrében is meg
láthatod, hogy ébren vagy, vagy pedig alszol.

3. A felébredtek elalvásával általános ellanyhulás 
jár együtt. Reájuk is áll, amit Jézus az utolsó időkről 
mond: „A gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban 
meghidegül“ (Máté 24: 12). Jézus itt bizonyosan nem a 
hitetlen világról beszél, hiszeii az sohasem szerette Is
tent. Abban soha nem égett a szeretet, nem volt forró, 
tehát nem is hidegülhet meg. Csak a forró láva hűlhet 
ki, a jéghegy soha.

Meghidegül az elalvó felébredtekben az Ür iránti 
szeretet. Valamikor égtek Isten ügyéért. Időt, fáradsá
got nem kíméltek, ha az Ö szolgálatáról volt szó. Most 
egyre kevesebb idejük van Krisztus számára. Ha vég-
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zik is tovább a szolgálatot, inkább csak gépiesen s nem 
Krisztus szerelmétől szorongatva.

A testvéri szeretet is meghidegül. Pártoskodás, ki
csinyesség, irigykedés, pletyka, rágalmazás lép a min
dent elhordozó szeretet helyébe. Talán nem jutottunk 
még egészen eddig, de mit szólnánk hozzá, ha valaki 
most mondaná rólunk, keresztyénekről, egy imaközös
ség vagy gyülekezet tagjairól: nézzétek, mennyire sze
retik egymást! — Szörnyű gúnynak tartanánk. Mert jól 
tudjuk, hogy nem igaz. Pedig a Krisztus népének ez 
volt mindig a kétségtelen ismertető jele. S ennek a hiá
nya félreérthetetlenül az alvás jele.

Az elveszettek iránti szeretet is meghidegül. Csiná
lunk mindenfélét. Szervezzük a gyülekezetét, gondoz- 
gatjuk a meglévőket. Csak az elveszetteket nem keres
sük. Csak a kárhozat felé menetelő lelkeket nem ragad
juk meg. Evangélizációt is rendezünk, de csak mi me
gyünk rá. A hitetleneket, a közönyösöket, az istentaga
dókat, az ördög sok szerencsétlen megvakitottját nem 
hívogatjuk.

4. Az alvó felébredtek egészen hamis világba álmod
ják bele magukat.

Ez is együtt jár az alvással. A beteg ember mindig 
egészségesnek álmodja magát, a rokkant épnek, ’munka
bírónak és kenyérkeresőnek. Álmában a rab mindig sza
badon jár s az éhező terített asztal mellett lakomázik.

így van az alvó felébredttel is. Már mindenki régen 
látja róla, hogy elszakadt Istentől, de őneki mégcsak 
lelkiismereti gátlásai sincsenek, mert hívőnek, Istennel 
megbékéltnek, az üdvösség örökösének álmodja magát. 
Ez a felébredtek alvásának a legszörnyűbb veszedelme. 
Nem veszik észre, hogy már újra befonta őket a sátán, 
hogy újra ott sodródnak a széles út áradatával a vesze
delem felé, mert beleálmodják magukat egy egészen ha
mis világba. Hány magát felébredtnek tartó ember csak 
képzeli, hogy rendben van minden. Valójában olyan, 
mint az alvajáró. Régi beidegzettségből még tud né
hány biztosnak látszó lépést tenni, de mindig a vesze
delem szélén jár.

Rettenetes dolog a csalóka álomból való ébredés. A 
betegnek még sajgóbb a sebe, a bénának még gyötrőbb 
a esonkasága. Amikor a terített asztal csak álom volt, 
akkor nagyon maró az éhség. A szabadság álomképei 
után nagyon kemény a börtönpriccs és sokkal szűkebb 
«a börtöncella. így járnak az alvó felébredtek is. A kár
hozat azoknak lesz a leggyötrőbb, akik az üdvösséget 
is megízlelték már és akik abban a hiszemben éltek,

hogy szabad bejutásuk van Jézus örök országába. Áll- 
nak-e vájjon az utolsó ítéletkor Jézus elé meglepettebb 
emberek azoknál, akik azt mondják: „Uram! Uram! 
Nem a te nevedben prófétáltunk-e és nem a te neved
ben űztünk-e ördögöket, és nem cselekedtünk-e sok ha
talmas dolgokat a te nevedben?“ Mindez csak képzelet 
és álom volt, aminek a színes felhőit egy-kettőre szét
tépi Jézus kijózanító, későn ébresztő válasza: „Sohasem 
ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők.“ 
(Máté 7: 22—23.)

Tedd hamar vizsgálat tárgyává egész Istenhez való 
viszonyod: vájjon a valóság talaján jársz-e, vagy pe
dig egy képzelt világba álmodod bele magad. Ne elégedj 
me’g* képzelt hittel és álmodott üdvösséggel! Ne várj 
arra a kései szörnyű ébredésre! Serkenj fel, aki alu- 
szol és felragyog tenéked a Krisztus! A valóságos 
Krisztus!

5. Amikor a felébredtek elalszanak, akkor kialszik 
az ébredés tüze.

Az ébredéshez mindig éber őrállók kellenek. Olya
nok, akik figyelmeztetnek a közeledő veszélyre. Ilyen 
szolgálatra kiket állítana be Isten, ha nem a felébred- 
teket? De vájjon be tudják-e tölteni ezt a hivatásukat 
az alvó felébredtek? A felébredtek alvásából mindig az 
egész népre származik veszedelem. Ézsaiás ajkával pa
naszolja Isten ezt a veszedelmet igen keserűen az ő né
pének nyomorult sorsán bánkódva: „Örállói vakok
mindnyájan, mit sem tudnak, mindnyájan néma ebek, 
nem tudnak ugatni; álmodok, heverők, szunnyadni sze
retők“ (Ézsaiás 56: 10). Hogy ébredhetne halálos álmá
ból ot!t a nép, ahol a felébredtek is álmodok, heverők, 
szunnyadni szeretők. Néma ebek, akik nem tudnak 
ugatni?!

Az ébredéshez mindig Krisztusról való élő bizony
ságtétel szükséges. Az élő bizonyságtételhez pedig Krisz
tus iránti forró szeretet kell. Az ember mindig arról 
tud beszélni, akit nagyon szeret. Aki szereti a hivatá
sát. az mindig arról beszél. Aki az állatait szereti, az 
mindig azokról beszél. A gyermekét szerető anya örök
ké azokról újságol mindenkinek. Aki Krisztusnak a 
megragadott ja, boldog, hálás alattvalója, az Uráról nem 
tud eleget beszélni. Alkalmas és alkalmatlan időben 
Krisztusról tesz bizonyságot. Az alvó felébredtben ki
hűl Ura iránti szeretető, elhal ajkán a bizonyságtétel 
és kialszik az ébredés tüzet.

Lobog e a te gyülekezetedben az ébredés tüze? Ha 
nem, akkor ott is alszanak a felébredtek.

Beteglátogató
Első kórházi látogatásomkor embe

rileg meglehetősen tanácstalan voltam. 
Arra kértem az Urat, hogy ne az én 
akaratom legyen meg. hanem az övé. 
Mindjárt az első alkalommal megpró
báltatásban volt részem, ugyanis ci
gányok közé kerültem. Ezek, miután 
kérdésükre megtudták, hogy nem ke
rül pénzbe a dolog, érdeklődéssel hall
gatták szaraimat. Beszélgetés közben 
egyikük például az iránt érdeklődött, 
hogy hogyan lehet bünbocsánatot kap
uit Igyekeztem úgy vezetni a beszéd 
fonalát, hogy Krisztus legyen a kö
zéppontban. Búcsúzáskor megígérték, 
hogy közeli hazatértük után felkere
sik majd a falujukbeli közösséget.

Érdekes, hogy akik a Krisztuséi, ha
mar meg kell, hogy ismerjék egytnást,

tapasztalatai
•/.'! megszólalnak. Az egyik kórterem
ben misszióslapokat osztogattam Egy 
idős férfi nemigen akarta elvenni, mi
re valaki átszólt neki a másik sarok
ból: „Maga talán nem szeret Jézusról 
hallani? Mert én igen!“ Ez megütötte 
a fülemet. „Nos hát akkor mi a véle
ménye a bácsinak Krisztusról?“ — 
kérdeztem tőle. ..Hát az, hogy Ő az én 
Megváltóm, s 'a bűneimből megszaba
dított.“ „Akkor jó“ — feleltem. „Mert 
nekem is.“

Néhányszor szektásnak néztek■ Egy 
asszony például mereven elutasította 
a kínált iratokat. Megjegyeztem va
lami olyasfélét, hogy Krisztus az el
veszettekért jött, de nem mindenki 
tartja magát elveszettnek. Ezzel az a j
tó felé tartottam, az asszony azonban

visszahívott. Megtudta, hogy nem va
gyok szektás, s megvett néhány füze
tet.

Máskor egy egyetemista barátotrr- 
mal együtt mentem szolgálni. Az egyik 
kórteremben rövid, de élénk beszélge
tésre került sor. „Maguk ugye hívők?“ 
— kérdezte kissé ingerülten egy férfi, 
aki nem fogadta el a misszióslapot. 
„Azok vagyunk“ — feleltük. „No. ma
guk elhagyták a vallásukat, s csinál
tak maguknak egy másikat“ — fakadt 
ki ellenünk S talán magyarázásunkra 
sem hitte el, hogy nem úgy értettük 
a hívöséget. Ez a férfi különben egy
két hét múlva nem szólt semmit, ha
nem csendben elvette a traktátust, s 
bizonyára el is olvasta.

Volt egy megdöbbentő eset, mely 
arra mutat, hogy a kegyelmi idő le
járhat, s korántsem biztos, hogy az 
élet utolsó napjaiban bárki megtérhet.
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A  felébredtek ébredése
A Krisztus népében állandóan kísért az ellankadás és 

elalvás veszedelme. A már felébresztett és megragadott 
hívek között is. Ezért van az, hogy Jézus oly nyomatéko
san hívta fel az övéit a vigyázásra (Máté 24: 42, 25: 13) 
és az állhatatosságra (Máté 24: 13, 10: 22) és helyezte a 
szívükre az állandó készenlétnek a kötelezését: „Legye
nek a ti derekaitok felövezve és a szövétnekeitek meg- 
gyujtva; ti meg hasonlók az olyan emberekhez, akik az 
ö urukat várják . . .  Boldogok azok a szolgák, akiket az 
úr, amikor hazamegy, vigyázva talál“ (Lukács 12:35— 
37).

Az apostoli igehirdetésben és lelkipásztori gondozás
ban is ott van állandóan az ébresztés felelőssége. Péter 
apostol írja azoknak, akik vele egyenlő drága hitet nyer
tek: „Annakokáért nem mulasztom el, hogy mindenkor 
emlékeztesselek titeket ezekre, noha tudjátok ezeket és 
erősek vagytok a jelenvaló igazságban. Méltónak vélem 
pedig, amíg ebben a sátorban vagyok, hogy emlékezte- 
tés által ébresztgesselek titeket“ (II. Péter 1:12—13). Jó
zanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek, az 
Ördög, mint ordító oroszlán Szerte jár, keresvén, kit el
nyeljen“ (I. Péter 5:8). Pál apostol is fáradhatatlanul 
ébresztgeti az övéit: „Ti mindnyájan világosság fiai 
vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a 
sötétségé! Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem 
legyünk éberek és józanok! . .. Mi, akik nappaliak va
gyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretet
nek a mellvasába és sisak gyanánt az üdvösségnek a 
reménységébe“ (1. Thess. 5: 5—8,).

Ennek az ébresztő szolgálatnak azután bizonyára éb
redés volt az eredménye. Isten el-elszunnyddó népe újra 
felriadt és éberen vigyázott tovább. Ma sem vehetjük 
eléagé komolyan Isten újra és újra ébresztő szavát. Még 
felébredjen is szükségünk van erre. Ismételten szüksé
günk lehet új ébredésre. Minden elalva felébredjen csak 
ez segít: Mélyig ható, igazi új ébredés.

Mi történik akkor, amikor az alvó felébredt újra fel
ébred?

1. Istenhez való viszonya égetőbb lesz. mint akármi 
más. Nem tud tovább régi megtérés emlékeiből élni. ha
nem most keresi a bűnből való szabadulást. Nyilvánvaló, 
hogy Isten nem azt kérdi, hol voltam valamikor, hanem 
most hol vagyok. Most milyen kapcsolatban vagyok vele? 
S erre a kérdésre Istent kielégítő feleletet csak úgy tu
dok adni, ha most megtérek a bűneimből, keresvén Isten 
kegyelmes arcát a Jézus Krisztusban.

2. A felébredt keresztyén nem tud tovább megelégedni 
üres formákkal. a megtévesztő látszattal, hanem a benső 
lesz fontossá. A felébredt lélek nem. kíván és nem tud 
takarózni Isten szemei elől. Bármily megszégyenítő is ez 
a leleplező tekintet, életfontosságú lesz a számára, hogy

Isten mit gondol róla, mit lát a szívébe, melyik köny
vébe van beírva.

3 A felébredt keresztyén nem hasonlítgatja tovább 
más keresztyénekhez magát. Szóba se jön, hogy mijük 
van nekik és mi hiányzik nekem. Nem vigasztal az, hogy 
a többiek is alszanak. A hűtlenség tömegben is hűtlen
ség. A kárhozat akkor is borzasztó lesz, ha nagyon so
kan tesznek, ha sok ismerőssel, gyülekezeti vagy ima- 
közösségi tagtestvérrel lesznek is együtt.

4. A felébredt keresztyén nem tud többé mindent el
takarni azzal, hogy Isten úgy is kegyelmes és majdcsak 
megbocsát. Igen, tudja, hogy Isten irgalmas. Világosab
ban látja, mint bármikor az előtt. De azt is tudja, hogy 
Isten ojyan kegyelmes, hogy meg akar szabadítani a 
bűntől, birtokba akarja venni a szívünket és meg akar
ja szentelni egész lényünket. Kétségtelen tény, hogy 
Isten kegyelme nem jelenti azt, hogy felelőtlenül, hűtle
nül és a bűneinket visszatartva is szabad bejutásunk 
van a mennybe. A felébredt ember tudja, hogy mibe ke
rült a kegyelem s azért nem lehet azzaH visszaélni. 
felébredj ember hiszi komolyan az Isten szavát, hogy az 
üdvösség útja „szentség útának hivatik: tisztátalan nem 
megy át rajta“ és hogy „szentség nélkül senki sem látja 
meg az Urat“.

5. A felébredt keresztyén újra átéli a megtérés cso
dá iát. Elhanyagolt, könnyen vett bűnei elhordozhatatlan 
teherré lesznek a lelkiismeretén és nem talál nyugtot ad
dig amíg le nem rakja, meg nem vallja emberek és az 
Űr előtt Kimondhatatlanul megalázó, minden elbizako
dottságából kifosztó tapasztalat lesz a számára, hogy 
Jézus Krisztus olyan végtelenül kegyelmes, hogy még 
mindig telik az ő bocsánatából a hitetlenné vált hívő 
és az elalvó felébredt számára is. A megújuló kegyelem 
mindig meqfonhatatlanabb. Határtalan hálával és szol
gálatvággyal tölt el az Űr iránt.

6. A felébredt keresztyén szivében feltámad a nyug
talanság és felelősség mások üdvössége iránt. Most már 
tudja, hogy életről és halálról, üdvösségről és kárhozat
ról van szó. Az Űr iránt megújult szeretetéből folyik az 
elveszettek iránti szeretet is. A kegyelem csodájának a 
friss átélése nagt/ biztatás n. számára hogy minden bű
nösért állíttatott a kereszt és hogy szabad az út a szen
tek szentjébe Jézus vére által minden bűnös számára. És 
hányán vannak, akik még ezt nem tudják! Ki mondja 
meg nekik, ha nem az, aki most jött d szentek szentjéből 
a megkegyelmeztetés és a■ bűntől való megtisztulás két
ségtelen valóságának a megtapasztalásával. Kegyelmesm 
Vrának a szégyenlése. újból való megtagadása lenne, 
hogyha újra csak hallgatna.

Az alvó felébredtek újra ébredése a feltétele a hódító 
lelki ébredésnek. j  ^f \

TÉLI KONFERENCIÁK 
GYENESEN.

Hat hetes fiú-tanfolyam kezdődik 
december 2-án, és január 16-án fejező
dik be. Egyetlen célunk Isten igéjé
nek minél alaposabb és elmélyülőbb 
megismerése és keresztyén életünknek 
ebből fakadó megértése, megújulása és 
megerősödése. A tanfolyam 

hat napos fiú-konferenciával zárul. 
Időpontja: jan. 10—16. Erre volt nép
főiskolásokat és mindazokat a fiúkat 
hívjuk, akik a hat hetes tanfolyamon 
nem tudtak részt vennie erre a hat 
napra azonban szívesen jönnek.

Öt napos férfi-konferenciát tartunk 
jan. 19—23-ig, főként paraszt-férfiak 
számára, a  nyári megfeszített munka 
számukra nem teszi lehetővé, hogy az 
akkori konferenciákra jöjjenek. Ezért 
a tél viszonylagosan nyugodtabb ide
jén hívogatjuk őket.

Öt napos asszony-konferenciát tar
tunk jan. 26—31-ig. Erre a konferen
ciára is főként falusi gyülekezeteink 
asszonyait hívjuk. Jóllehet, gyüleke
zeteink jelentékeny részét képezi né
pünk paraszti rétege, konferenciáin
kon mégi9 ők vannak legkisebb szám
mal. A téli időben könnyebben moz
dulhatnak el hazulról s ennek szeret

nénk a lehetőségét megadni ezzel a 
konferenciával.

Öt napos leánykonferenciával kezd
jük a leányok téi tanfolyamát feb
ruár 2-án. Erre a konferenciára hív
juk mindazokat a leányokat, akik nem 
tudnak eljönni a hat hetes tanfolyam
ra, ezt a néhány napot azonban szí
vesen reászánják az Isten igéje körül 
való elcsendesedésre.

Hat hetes leánytanfolyam kezdődik 
február 2-án, éppen az előbb közölt 
konferenciával. A konferencián való 
részvétel a tanfolyamra jelentkezők 
számára kötelező. A tanfolyam már
cius 20-án fejeződik be.
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Teljesedjetek be Szentlélekkel!
(Ef. 5: 18.)

Nem ezzel kezdődik az Isten felszólítása az ember
hez. Először nyugtalanítja, bűnfelismerésre, bűnvallásra 
és bűnbánatra viszi az embert. Ez mind felülről való. 
Megmutatja, hogy a megtérés, újjászületés is csak azért 
lehetséges, mert drága Urunk meghalt értünk és elvé
gezte a váltságot. Az Isten Szent Lelke mindig az Ür 
Jézust mutatja nekünk. A szív kitárul, felfakad a mély
ről a bűnbánat és a hit — mint Isten ajándéka — ott 
munkálkodik bennünk és leglátjuk, hogy valóban én 
értem halt meg az Űr. Ekkor tér be a Szentlélek a szi
vünkbe. Most már bennünk foglalja el a helyét. Min
den további munkáját onnan belülről végzi. Az újjá
születés egyenesen azt jelenti, hogy Isten Szent Lelke 
lakozást vesz bennünk. Sokat vitatkoztak már rajta, 
hogy a megtérés vagy újjászületés történik előbb? Az 
az igazság, hogy a megtérés az emberi részt jelzi, az 
élet megváltozását, a megfordulást, az újjászületés pe
dig az, amelyben az embernek semmi része nincs. Isten 
ajándéka az s legtöbbször a megtéréssel egyszerre megy 
végbe bennünk.

Helyesen kell értenünk az igét. Jézus először azt 
mondja a tanítványainak: Menjetek Izrael házának el- 
tévelyedett juhaihoz (Mt. 10: 6), de a feltámadott Űr 
azt mondja: Menjetek széles e világra és tegyetek ta
nítványokká minden népeket (Mt. 28: 19. s Mk. 16: 15). 
Egy ember életében is az első az, hogy: találkozzon a 
megfeszített Jézussal és nem akarok másról tudni, mint 
Jézus Krisztusról, mégpedig mint megfeszítettről. Csak 
aki már találkozott a feltámadott Jézussal, az jut el pün
kösdig. Amint megláttam Jézust, mint a kereszten ér
tem meghalt Üdvözítőt, abban a pillanatban végbement 
bennem a feltámadás és pünkösd csodája. A megfeszí 
tett, Jézus hittel való elfogadása hozta nekem a húsvét 
és pünkösd csodáját. Ha aztán a keresztyén újjászüle
tett, akkor imádkozhatik így: Teljesíts meg Szentlélek
kel!

Az újjászületés pillanatában adja Isten a Szent Lel
ket: ez Istennek szerelme, amely kitöltetik a szívünk
be a Szentlélek által. De furcsa és szánalmas látvány 
az a keresztyén, akiben az Isten Szent Lelke nem jut 
teljességre és aki nem tudja, hogy életében ott van Is
ten Szent Lelke. Teljesen elfogadhatatlan, hogy Isten 
gyermeke azt mondja: Én nem vagyok szent és nem 
vagyok megváltva. Amikor Jézus a főpapi imában az 
utolsó kéréshez jut, ezt mondja: „ ...hogy az a szeretet 
legyen bennük, amellyel engem szerettél . . .“ Elkép
zelhető, hogy Tsten az ö szent Fia utolsó kérését nem 
hallgatta meg?

Az ige nem mondja, hogy kérjed Isten szeretetét, 
vagy Szent Lelkét (ez a kettő egy), mert az már meg
adatott. Csak azt mondja: Teljesedjetek be Szent Lé
lekkel. — Az Eféz. 3: 14—21-et Pál apostol Miatyánkjá- 
nak szokták mondani. Itt a Szent Lélekről is, Isten sze
relméről is azt mondja: teljesedjetek be! Mi mindent 
mond már ez maga Isten Szent Leikéről. Hát még az 
egész írás, aminek megírására „Isten Szent Lelke indí
totta Isten szent embereit. (II. Pét. 1: 21.) A Szentlélek 
győz meg bűn felöl. (Ján. 16: 8.), elvezet bennünket az 
igazságra, tanít, vigasztal, közbenjár, esedezik értünk. 
Imánk mozgatója és igazgatója a Szent Lélek. Ü az igaz
ság lelke. Hétféle képben beszél az ige a Szent Lélek
ről. Ezek a víz, tűz, galamb, olaj, pecsét, szél és ?álog.

Az írás hatféle bűnről beszél, amit a Szentlélekkel 
szemben követhetünk el, hármat a hívő, hármat a hi
tetlen ember.

A hitetlen: 1. bántalmazza, 2. káromlást szól, 3. el
lene áll (Zsid. 10: 29; Máté 12: 31; Csel. 7: 51).
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A hívő: megszomoríthatja (Ef. 4: 30); 2. megolthatja 
(I. Thess. 5: 19); 3. hazudik a Szent Lélek ellen (Csel. 
5: 3, 4).

A Szent Lélek osztja ki a kegyelmi ajándékokat az 
egyháznak (Ef. 4; II. Kor 12). János a Máté 3: 11-ben 
beszél a Szent Lélek keresztségéről; Jézus a Csel. 1: 
5-beu; az I. Kor. 12: 13. pedig azt mondja, hogy ez a 
keresztség egy testté tett minket. Itt tehát nem valami 
átélésről van csak szó, amit a pünkösdi mozgalom ki
hangsúlyoz. És amint a megfeszíttetés mindnyájunkért 
volt, úgy a Lélek keresztsége is mindnyájunké! — A 
Lélekkel való megteljesedés az, amikor Isten Lelke úgy 
árad el bennünk, hogy többé nem takargatunk el előle 
semmit, nem tartunk vissza tőle semmit! Nincsenek tit
kos bűneink, amiket nem akarnánk odatárni az Ö vilá
gosságába. A Szent Léleknek ez a szétáradása két irány
ban döntő jelentőségű: 1. a szolgálatban, 2. Krisztus 
számára való felkészíttetésünkben.

Senkinek sem volna szabad szolgálatot végeznie az 
Isten Szent Lelkének teljessége nélkül. Amit e nélkül 
végzünk, az csak tevékenység és kudarc. Ahol nincs 
jelen a Szent Lélek tevékenysége, ott lelkek nem szü
leinek újjá és nem újulnak meg. Ott folyik valami, ami 
inkább átok, do semmiképpen sem áldás. Amikor nem 
Isten Szent Lelko indít, nem az Ö hatalma kényszerít 
és nem az Ö teljességében vagyok, akkor jobb lenne 
fel. sem állni, szóra sem nyitni a számat. Elengedhe
tetlen a szolgálat számára, a beteljesedés.

Do "hogyan is végezhetne bennem valamit, ha én ma
gam egészen oda nem adtam neki, hogy betöltsön, egé
szen megragadjon. Nem jelenti ez a tökéletességet. To
vább fejlődünk, átalakulunk, formálódunk, de a szolgá
lat számára elengedhetetlenül szükséges, hogy a Lélek 
betöltsön. Isten csak egészen neki szentelt edényeket 
tud használni és még ezeket is, akik oda szánják ma
gukat, meg akarja tisztítani. Minden operációhoz nagy 
mosakodást csapnak a sebészek, nehogy fertőzzenek és 
fontos, hogy az eszközök is sterilek legyenek. Nem le
het mocskos szívvel, tisztátalan gondolatokkal hozzá
nyúlni a szolgálathoz. Kell, hogy Isten alkalmassá te
gyen és betöltsön minden szolgálatra.

Az egyik előfeltétel a világosságban járás (I. Ján. 
1: 7). Mit jelent ez? Teljesen odatárom magam Isten 
világossága elé. Nem úgy akarom megítélni magam, 
hogy mit mond a másik vagy a közösség, vagy én ma
gamról. Nem úgy, hogy összehasonlítom magam mások
kal, mert az ilyenből mindig az jön ki, hogy jobb va
gyok, mint a másik. A mások által felállított mérték 
sem számíthat itt, hanem odatárom az egész szívemet 
az Ö világossága elé. A szívem vádol engem olyannal, 
ami emberek előtt nem bűn. Az ösztönéletemet is, ami 
felett nincs hatalmam, a tudatalatti életemet, ahova 
nem tudok bepillantani, ahol annyi minden vár arra, 
hogy kitörhessen az életem egy kicsi, gyönge pontján 
keresztül, a titkos bűneimet is odatárom elé. Azt kérem: 
Uram, a te világosságodban fedjél fel bennem mindent. 
Kész vagyok odatárni magam, a bűnömet is, tudván, 
hogy én ugyan nem tudok attól elszakadni, megszaba
dulni magam, de amit te a világosságba vittél, azt vedd 
el és tisztíts meg engem!‘‘

Három dologra van szükségem, ha vétkeztem Isten 
ellen: 1. bocsánatra, 2. megtisztulásra és 3. szabadulás
ra. Ne álljak meg az elsőnél, hanem tárjam oda magam 
leplezés nélkül, szépítgetés nélkül és ne riadjak vissza 
a megtisztíttatástól és a szabadulástól. Nem akadályoz
hat meg semmi, hogy 24 esztendei hitbenjárás után, 
sok drága kegyelem megtapasztalása után is oda ne áll
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A meghallgatott imádság
1872 júniusában Moody Dwight amerikai evangélista 

másodszor hájózott át az Atlanti óceánon Angliába. 
Nem is volt szándékában evangélizációs összejöveteleket 
tartani, amikor egy imaórán találkozva egy északlondoni 
gyülekezet lelkészével, az meghívta a következő vasár
napra istentiszteleti szolgálatra.

A délelőtti istentiszteleten Moody előtt hideg és lé
lektelen hallgatóság volt. Ügy érezte, kárbaveszett alka
lom. Az esti istentiszteleten csodálkozva tapasztalta a 
Lélek munkáját s a prédikáció végeztével felszólítást 
intézett a gyülekezethez, hogy azok, akik szeretnék át
adni az életüket Jézus Krisztusnak, álljanak fel, hogy 
imádkozhassék érettük.

Csaknem mindnyájan felálltak.
— Ezek biztosan nem értették meg, hogy miről van 

szó — gondolta Moody. Hiszen a hazájában Ameriká
ban se volt példa ilyeü tömeges ébredésre. Akik min
denképpen iidvözülni szeretnének — folytatta —, jöjje
nek át a mellékterembe, hogy ott személy szerint is be
szélgethessünk.

A terem egy kettőre megtelt vágyakozó lelkekkel 
a. lelkész és az evangélista nagy csodálkozására. Gon
dolni sem mertek volna ekkora áldásra.

Hétfőn Moody Dublinba utazott, de mindjárt ment 
utána a távirati értesítés, hogy aznap még több volt az 
üdvösségre vágyakozók száma, mint vasárnap. Hívták 
vissza. Vissza is utazott és tíz napig folytatta az evan- 
gólizációt. Mintegy négyszáz új élő tagja lett a gyüle
kezetnek. Az evangélista is megújult és ez a szolgálat 
olyan volt a számára, mint egy újabb felszentelés az 
ébresztés szolgálatára.

Mi volt ennek a csodálatos áldásnak a magyará
zata? Ez csak később derült ki.

A gyülekezet egyik beteg nőtagja — mivel más szol
gálatra nem volt módja — imádságban tusakodott éjjel
nappal a gyülekezet ébredéséért. Egyszer újsághírt olva
sott Moody áldott amerikai evangélizációiról. Ekkor 
indíttatást érzett arra, hogy azért imádkozzék, hogy ez 
az áldott igehirdető az ő gyülekezetébe is eljusson. Egy
általán nem látta lehetetlennek a dolgot.

Egyik vasárnap lelkendezve állított be az istentisz
telet után a beteg nőtestvére:

— Találd ki, hogy ki prédikált ma a templomban?
A beteg elmondott néhány nevet, de nem sikerült

kitalálnia.
— Az amerikai Moody! — kiáltotta a testvére.
A beteg egészen elsápadt és megindultan mondta:
— Ez azt jelenti, hogy Isten meghallgatta az imád

ságomat.
Egész nap bőjtölt és imádkozott megszakítás nél

kül. Estére már Iste'n megadta a választ az induló cso
dálatos ébredésben.

Moody is meg volt róla győződve, hogy ez az imád- 
ságos küzdelem és az annak gyümölcseképpen kezdődő 
ébredés hozta vissza őt a következő évben 1873-ban An
gliába újabb háromhónapos evangélizációs útra.

A K a r á c s o n y i  E v a n g é l i u m
hamarosan megjelenik.

Gazdag tartalmában az ünnepi üzenet szólal meg elmél
kedésekben, elbeszélésekben, versekben és nagy művé

szek karácsonyi képeiben.
Terjedelme 24 oldal és színes borítólap.

ARA 3.— FORINT.
Az Élő Víz előfizetőinek csekklap mellékelésével külön 
rendelés nélkül is elküldjük, de aki terjesztésre és aján
dékozásra is kér több példányt, megrendelését mielőbb 

küldje el a kiadóhivatal címére!
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B E S Z Á M O L Ó
BUDAPEST—DEÁK-TÉREN 

az Ür kegyelme november 14—21-ig 
engedett evaugélizációt, melynek szol
gálatát Zászkaliczky Pál fóti esperes 
végezte. A gyülekezet számos tagja 
már hetekkel előbb felkészült lelké
ben az álflott alkalomra és imádság
ban kérte az Ür gazdag áldását. So
kan személyes hívogatással igyekez
tek minél több résztvevőt toborozni s 
a létszámon meg is mutatkozott ennek 
eredménye. Naponta, nyolc estén át 
állandó ezres létszám mellett folyt az 
igehirdetés; a nagy, újjáépült templo
mot teljesen megtöltötték az Igére 
szomjas lelkek.

Csodálatosan sokan vettek részt a 
naponkénti imaórákon, hol a lelkek- 
böl feltört az igazi bünbáuat, az ébre
désért való fohászkodás és a kegyelem 
dicsőítése egyaránt. A tavaszi evan- 
gélizáció imaóráinak létszáma meg
ötszöröződött s most közös Imában 
nemcsak asszonylelkek, hanem férfiak, 
serdült ifjak, sőt gyermekek is borul
tak le őszinte fohászkodással az Űr 
elé.

Zákeus története hangzott napon
ként a templom szószékéről. „Azért 

. jött az embernek Fia, hogy megkeres
se és megtartsa, ami elveszett.“ Habo
zó lelkek, kik nem tudtak még dönteni 
az Ür Jézus mellett, — a bűn súlyá
tól roskadozók, — álbékességben élő 
,,vallásosak“, — mind meglátták az 
Ige sziklazuzó pörölye alatt, hogy ön
magukban nem bizakodhatnak, saját 
érdemükből vagy pusztán becsületes 
életükért soha üdvöziilni nem fognak. 
Csak ha a Bárány vérében mossák 
meg ruhájukat, akkor kerülhetnek az 
üdvözültek mennyed seregébe.

Hogy mennyire megragadta az élő 
Ige a lelkeket, annak ékes bizonyíté
ka az utóösszejöveteleken résztvevők 
nagy száma volt. A hallgatóknak csak
nem fele ottmaradt gyakran ezeken az 
áldott alkalmakon, s nem törődve az 
idő múlásával, késő estébe nyúlóan 
hallgatták az Ür személyes üzenetét. 
Többszázan vallották meg az egyik 
utóösszejövetel alkalmával bűneiket s 
kértek rá személyes feloldozást. Ke
mény férfiak törtek össze az Ige döb
benetes üzenetének súlya alatt és bo
rultak le az Ür előtt, hogy nyilvános 
bünvallással rakják le a lelkűkre ne
hezedett bűnt. Jézus vérében megkap
ták a bünbocsánatot.

A befejező igehirdetést az Ür szent 
vacsorájának vétele követte. 450-en él
tek ezzel a drága ajándékkal. Mind
nyájan megtapasztaltuk, hogy a ke- 
resztyénség nemcsak igazság, hanem 
valóság is!

Az evangélizáció folytatásaképpen a 
Deák-téri templomban minden vasár
nap délután 5 órakor evangélizáció 
lesz. Utána imaóra.

KEMENESSZENTMÁRTONBAN,
Oeildömölk leánygyülekezetében no
vember 14-től 21-ig volt az első evan- 
gólizáció, melyen Sághy Jenő szolgált. 
A kicsiny — 170 lelkes — gyülekezet
ben 100 körül mozgott az esti evaugé- 
lizációs összejövetelek résztvevőinek 
száma. Nagy volt az érdeklődés a reg
geli istentiszteletek, valamint a fér
fiak és nők számára tartott összejöve
telek iránt is. Az irat terjesztés for
galma, az offertóriumok eredménye a 
kicsiny lélekszámhoz képest meglepően 
jó volt. A záróistentiszteleten ötven
hármán vettek úrvacsorát: a gyüleke
zet lélekszámúnak majdnem egy har
mada.

SIKLÓSON,
a 150 lelkes missziói egyházközségben, 
Perényi Péter egykori székhelyén, a 
baranyai reformáció kiindulási pont
ján, november 14—20-ig volt evangéli- 
zació Káidy Zoitán lelkész és Wéber 
Julianna diakonissza nővér szolgálatá
val. Az evangélizációt jól előkészítet
ték. Volt a gyülekezetben olyan lélek, 
aki több év óta fáradhatatlanul imád
kozott ezért az evangélizációért. Min
denkit személyesen hívtak meg, ezen
felül a diakonissza nővér az evangéli-

Evcmgélizációs
naptár

December 1—5. Kőszeg (Balikó Zol
tán).

December 5—12. Tállya (Józsa Már
ton).

December 5—7. Pécs (Csepregi Béla). 
December 5—8. Felpéc (Kovács Géza). 
December 5—8. Bakonyszombathely 

(Veüreös Imre és Németh Júlia du.). 
December 5—11. Szakony (Smidéliusz 

Ernő és Malaga Elza dn.).
December 9—12. Pécs (Balikó Zoltán). 
December 9—12. Mesteri (Csepregi 

Béla).
December 12—18. Mórieliida (Tekus 

Ottó).
December 12—19. Öskü (Mitykó Zoltán 

és Németh Júlia dn.).
December 12—19. Rábcakapi (Mády 

Zoltán).
December 12—19. Sopronbánfalva 

(Csepregi Béla, Foltin Brúnó és 
dr. Kermeszky Borbála tv.). 

December 13—19. Üjcsanálos (Józsa 
Márton).

December 14—19. Balassagyarmat, if
júsági (Balikó Zoltán).

Hűséges imádságokat kérünk!

Szoktál-e még nap-nap mellett 
imádkozni az evangélizációkért?

Tudod-e, hogy számítanak rá az 
evangélizáció ifiunkásai?

Hiszed-e, hogy Isten meg fogja 
hallgatni?

záció előtt három nappal megérkezett 
és a lelkésszel együtt újra hívogatták 
a híveket. A kisváros három üzleté
nek ablakába kitett, igen ügyesen 
rajzolt plakátok is hívogattak az evan- 
gélizációra. Az evangélizáció alatt 
utcai hivogatás is folyt. A helyi lel
kész felekezeti hovatartozandóságra 
való tekintet nélkül szinte mindenkit 
leállított az utcán és megkérdezte: 
„Voit-e már az evangélizáción? Még 
nem? Ma feltétlenül jöjjön el!“

Az evangélizációt a helyi református 
és evangélikus gyülekezet közösen kér
te és azon közösen vettek részt a re
formátus templomban. Isten látható
lag nagyon megáldotta az evangélizá
ciót. Az elsű este 181)—2UU lélek volt a 
templomban, majd fokozatos növeke
désben a hét végére 5D0—55Ü ember 
hallgatta az előadásokat. Sok róna. 
katolikus is volt. Az utóösszejövetele- 
leken mintegy 301) lélek vett részt. Az 
utolsó este több mint 200 lélek úrva
csorázott. A morzsaszedésen igen sok 
lélek beszélt boldogan arról, hogy 
Krisztus által békességet nyert. Több 
magánbeszélgetés és magángyónás is 
volt. Az evangélizáló lelkész a helyi 
lelkésszel együtt az evangélizáció alatt 
minden evangélikus családot megláto
gatott.

Az evangélizáció után Wéber Ju
lianna diakonissza nővér a gyüleke
zetben maradt közel egy hétig, hogy 
az utómunka erőteljesen megkezdőd
hessen. Naponként tartott más-más 
helyen háziistentiszteleteket, melyeket 
szép számmal látogattak a hívek. El
határozták hogy minden héten tarta
nak valamelyik gyülekezeti tagnál 
háziistentiszteletet. A gyülekezeti bib
liaóra mellett megindult a külön leány
óra. A megmozdult gyülekezet minél < 
előbb templomot is szeretne építeni. 
Imádságokat kérnek.

GYÖNK.
A négynapos utóevangólizáción, a 

két és fél év előtti 800—1200-as rész
vételi számmal szemben, 200—250-en 
vettek részt. Oka, az azóta történt ki
telepítések és áttelepítések, a csekély
számú orosházi betelepülő evangéli
kus még nem kapacsolódott be a gyü
lekezet életébe, valamint, hogy túlnyo- 
nyomórészbeu evangélikusok látogat
ták az alkalmakat. Örvendetes volt az 
ifjúság nagy száma, kb. a fele. Ür- 
vacsorával éltek 47-en. Külön össze
jövetelek voltak az ifjúság, leányok,, 
asszonyok és férfiak számára. A záró
összejövetelen, úrvacsoraosztás után 
iktatta be az evangélizáló lelkész az 
újonnan megválasztott gyülekezeti 
felügyelőt, Cserháti Sándort. Imádkoz
zunk, hogy a maradék tudjon valóban 
maradék lenni és a szétszórtak az első 
evangélizáció vetését tovább is gyü- 
mölcsöztetni tudják. A szolgálatot 
Foltin Brúnó, Cserháti S'ándornó és 
Cserháti Sándor végezték.
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S z e r k e s z t ő s é g  é s  k i a d ó h i v a t a l :  
BUDAPEST, V., POZSONYI-ÜT 14. IV. 19.

Telefon: 122—520

ÉLÓ VÍZ
AZ EVANGÉLIKUS EVANGELIZAC1Ó LAPJA

Megjelenik egyelőre kéthetenként.
Kiadja:

i M a g y a r o r s z á g i  E v a n g é l i k u s  E g y h á z e g y e t e m  

Felelős szerkesztő és kiadó: C s e p r e g i  B é la .  
E l ő f i z e t é s i  á r :  e g y  é v r e  1 8 .—, f é l é v r e  9 .— 
n e g y e d é v r e  l ó 0  F t .  E g y e s  s z á m  á r a  80  f i l l é r .

Postatakarékpénztári csekkszámla:
„ÉLŐ V1Z“ Budapest 53.064.

Sylvester Bt., Budapest, XIV., Hermina-út 51.
Felelős vezető: Scblitt H

O t t S 'G '

Jlesxátlított ácaU ax (uantyétiUus ÍA/an^élixácié lia ttec íe tx t étében
(Lecetfnbec /

Uravala—Koren: A parasztpróféta, fűzve
kötve

Gálát György: Az áldott Orvos — — — 
Győri János: Az ígéret földje felé — — 
Győri János: Szombat vagy vasárnap — 
Csepregi Béla: Tárt ajtó—tárt karok — 
Mady Zoltán: Megnyílt sírok — — — 
Scholz László: Tisztítsd meg szíved — 
Kyiäiä—Csepregi: Hogyan kaphatok bűn-

bocsánatot ? -- -- -- —-   —  
Túróczy Zoltán: Aki elébe ment a viharnak 
Kiss Béla: Mi lesz a gyermekeddel? — — 
Dr. Szilády Jenő: Luther utolsó útja — 
Dr. Molnár Rudolf: A kereszt alatt — —• 
Énekem az Ür! kottafüzet (1. rósz) — — 
Luther Márton: Nagy Káté — — — — 
Luther—Báliké: így imádkozzál! — — 
Baksay: Hazugság—hazugság — — — 
Bunyan János: A zarándok útja, fűzve 
Fax-kas Zoltán: A foglyok angyala — — 
Farkas Zoltán: Vargabötű — — — — 
Modersohn Ernő: Isten Báránya — — — 
Mercier: Izráel prófétái — — — — — 
Nyári Pál: Világosság útja (Igehirdetések) 
Póos Lajos: Példák gyűjteménye II .— — 
Reichert: Ama fényes hajnalcsillag (Ma

gyarázat a Jelenések könyvéhez) — 
Dr. Reök Iván: A sebész találkozik Isten

nel, kötve — — — — — — — 
Spoerri: Miért éppen Krisztus? — — — 
Szabó Aladár: Csak kegyelemből — — 
Szűcs Ernő: A csoda vigasztalása — — 
Szűcs Ernő: A tudomány istentisztelete — 
Szűcs Ernő: Természettudomány és hit — 
Szűcs Ei-nő: Menekülés az Örökkévalóhoz 
Szűcs Ei-nő: Győzelem a halál felett — —■ 
Vai*gha Tamásné: Vándormadár útja (Élet

rajzi regény Károli Gáspárról) — — 
Victor János: Máté evangéliuma — — 
Victor János: Lukács evangéliuma — — 
Victor János: János evangéliuma — — 
Victor János: Boldog rabság — — — 
Victor János: Jézus önarcképei — — — 
Torrey: Szolgálatodat teljesen betöltsd— 
Thurneysen: Az Ige szolgálata — — — 
Kapi Béla: Papok a főpap előtt — —

Bolti Leszab 
ár lított ár

Bolti Leszál- 
ár lított ár

Modersohn: Ti pedig így imádkozzatok!— 6.— 5.—
Színes levelezőlapok — — — — — — —.60 —.50
25 féle levelezőlap (Fohász, kétszínű ige,

imádkozó kéz) — — — — — — —.50 —.40
Kifesthető levelezőlapok (28 féle) — — —.20 —;15
Levelezőlapok bibliai képekkel (37 féle) —.50 —.40
Egyszínű bibliai jelzők (100 féle) — — —.10 —.08
Különféle bibliai jelzők (névjegyalakú, 

keresztes, csak igés, aranykeresztes,
60 féle — —• — — — — — — — —.40 —.30

Kifesthető perforált ív — —• — — — 2.— 1.60
Színes perforált ív — — — — — — 2.— 1.60
Mackintosh: Mózes I., III., IV. V/l. köte

tek magyarázata egyenként — — — 18.— 15.—
Baxter: A szentek öi'ökkévaló nyugodalma 4.— 2—
Dr. Frenyó Vilmos: Keresztyénség és ma

terializmus — — — — — — — 1-— —*50
Murray: Jézus meggyógyítja a betegeket 16.— 12.—
Smith: A boldog élet titka — — — — 18.— 14.—
Virkkunen—Molnár: Imádságoskönyv — 20.—
Ilkka—Molnárné: Mikki első missziós útja 1.50 
Prőhle: A hit világa — — — — — 50.—
Jung—Tekus—Veöreös: Hogyan vezessem

a vasárnapi iskolát? — — — — — 8.
Luther: Jer örvendjünk kei*esztyének! — 28.
Lukátsi Vilma: Ünnep a hegyen — — 15.
Pietilá: A bűn mardosása és Isten békes

sége — — — — — — —
Rauta—Molnár: Kedvesanyánk — — — 12 —

Karácsonyi újdonságok:
Rauta—Molnár: Sipi apó neveltje — — 15.—
Útmutató a naponkénti bibliaolvasáshoz 3.
Fébó áliítatoskönyv — — — — — — 10-
Karácsonyi Evangélium — — — — • — 3.

Karácsonyi vásárokra rendeljünk iratterjesztési 
csomagot.

A felsoroltakon kívüli evangéliumi kiadványokat 
bolti áron szállítjuk.

Iratterjesztéseknek 10% engedményt adunk.
Az árak készpénzfizetés mellett értendők. Bizomány

ba csak kivételes esetben, dec. 28-ig történő elszámolás 
mellett küldünk. December 28 után csak bolti áron fo
gadunk el elszámolást.

Megrendelések; BUDAPEST, VIII., ESTERHÁZY- 
UTCA 12. SZ. alá küldendők.



IV. ÉVFOLYAM, 26. SZÁM. 1948. DECEMBER 19

/ / E g y  Gyerm ek születik nékünk... f f

„Az Ige testté lett 
és lakozék miközöt- 
tiink és láttuk az ő 
dicsőségét, mint az 
Atya egyszülöttjé
nek dicsőségét, aki 
teljes vala kegye
lemmel és igazság

gal." Ján. 1: 14.

„Valakik pedig be- 
fogadák őt, hatal
mat ada azoknak, 
hogy Isten fiaivá 
legyenek, azoknak, 
akik az ő nevében 
hisznek".

Ján. 1: 12.

Thoma János tollrajza.

„Ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod 
között és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak 

sarkát mardosod." I. Móz. 3: 15.
„Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa."

I. János 3: 8.



„Az néked fejedre tapos...“
A címlapon rajz van. E gy régi, nagy 

német festőnek, Thoma Jánosnak a műve. 
Nem azért került az Élő Víz első oldalára, 
hogy a nagy ünnepek bővebb pihenő órái
ban gyönyörködtesse e lap olvasóit, ha
nem hogy rajzban is prédikáljon Krisz
tusról és segítsen tolmácsolni Isten iidv- 
üzenetét. Ez a rajz nagyon jól prédikál 
arról, amiről a köréje, alája nyomtatott 
igehelyek beszélnek.

Isten már a bűnesetkor megígérte, 
hogy ad valakit, aki megtöri a gonosz ha
talmát: fejére tapos annak és szétmor
zsolja azt. Istennek ez az ígérete évezre
dek alatt kristályosodott, formálódott 
atyai szívének mélyén.

A föld mélyéről felhozott kristályok  
is elrejtetten és nem máról-holnapra kris
tályosodnak ki, hanem évezredek és év
milliók alatt. Ami közülük ma felszínre 
kerül, az nem ma lett.

Isten szeretete is így  kristályosodott 
ki istensége legtitokzatosabb mélyén. Ter
vei formálódásába bepillantást csak rit
kán és csak egyeseknek engedett. Ezek 
azután prófétáltak Felőle, hogy el fog 
jönni.

És eljött. Akkor, amikor az Atya  
időszerűnek látta eljövetelét. Betelt az 
idő Isten óramutatóján és akit ígért és 
újra ígért, testet öltött a názáreti Betle
hemben.

Testetöltése rejtett volt. Isten tervé
ben, a legcsodálatosabb és legtisztább kris
tályban a világ M egváltója, mint gyönge 
gyermek született. Olyan, mint a többi. 
Csak talán szegényebb. A Megjelentben 
csak azok látták Isten Fiát, akik nyitott 
füllel-szívvel fogadták a Róla szóló an
gyali üzenetet; és azok, akik napkeleten 
kutatták az Ő csillagát; és Simeon, aki 
sírba hajló életével is biztosan hitt a 
Szentlélek kijelentésének: addig halált
nem lát, m íg meg nem látja az Ürnak

Krisztusát; és Anna, aki nem távozott el 
a templomból, hanem böjtöléssel és imád
kozással szolgál vala éjjel és nappal. Ezek 
látták a Gyermekben a rejtetten megje
lenő Krisztust. Heródes és írástudói nem 
látták.

Krisztus ma is rejtett. Legfeljebb ka
rácsony „Jézuskája“ azoknak, akik két
kedőn boncolják őt. És botránkozás. És 
bolondság.

A gyermek a Megígért. Ő fejére ta
pos a bűnnek és szétmorzsolja azt.

Ébredj, és ismét ébredj! Jézus Krisz
tus töri szét a Sátán hatalmát a te életed
ben is!

Eddig közvetlenül magad harcoltál 
felismert, benned lakozó, természeteddé 
lett bűneid ellen: eredménytelenül. Míg 
itt betömted a kapott léket, hátulról kö
rű [özönlött és elöntött és süllyed a hajód. 
Te nem tudtál győzni a bűn felett és most 
elaléitan várod a véget. Rajta már gon
dolkodni sem mersz. Néked, reménytelen
nek szól most a karácsonyi üzenet: Isten 
ama m egígért Krisztusa megszületett. Az 
a gyermek az, akiről már annyiszor hal
lottad a karácsonyi üzenetet. Ez az, aki 
benned is széttöri a bűn hatalmát és meg
szabadít attól. Keresd őt, mint az, aki el
rejtett kincsként, de m egtalálta öt és min
denét eladva, megvette azt a szántóföldet, 
amelyről most már bizonyosan tudta, 
hogy ott a Kincs: Krisztus. Keresd, mert 
megtalálható. Nálunk, magyar földön 
most különösen sokan megtalálták, mert 
Isten különös kegyelmi idejében élünk és 
mozgunk. Már sokan megtalálták e Kin
cset és szívükben karácsonyi örömmel ki
áltanak: halleluja! Akit az Isten megígért 
és az atyák régtől fogva vártak, megszü
letett! Most már az én szívemben is.

Csak a tiedben nem születhetne meg?

G á l á t  G y ö r g y .
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Uasít uífyity cuz é{szaUán
J S Z A K A  volt szószerinti értelem
ben is, amikor az angyal belekiál- 
totta a világba a drága karácsonyi 
evangéliumot. A  sötétség félelmete
sen telepedett rá a dolgokra és sűrű  

szövedéke áthatolhatatlannak látszott. Még a 
pásztorok éjszakázáshoz szokott szeme sem tud
ta áttörni. Lehet, hogy a pásztortűz pislákoló 
zsarátnoka megvilágította rőt fénnyel egy-két 
méterre a körzetet, de ez az emberi eredetű v i
lágosság csak fokozta és növelte az éjszaka sö
tétségének félelmet esség ét. S  a betlehemi éjsza
kának ebbe a természetes sötétjébe hasított 
bele onnan felülről Isten fénye és ragyogott 
fel a világ felett a naptámadat csodálatos haj
nalpírja Jézus Krisztusban.

De éjszaka volt lelki értelemben is ebben az 
időben. A  bűn sötétsége teljesen uralta az ekko
ri emberek életét. M int végzetes ölelésű hhiár 
fonta körül szerencsétlen áldozatait. M int sűrű  
sötétségű komor felhő telepedett rá az emberek 
lelkére és fogta el előlük végzetesen a látást fe l
felé. M int kegyetlen, vérszomjas vám pír szívó
dott rá az emberek lelki ütőerére, szívta el tel
jesen áldozatainak életerejét és szakította el 
őket végzetesen az Élet forráséitól, Istentől. Nem  
volt menekvés semerre sem a bűn igézetéből! 
Finomabb lelkiismeretű emberek mérhetetlenül 
sokat szenvedtek a hitványságuk m iatt. Gyöt
rődtek azon, hogy a törvényt a legkomolyabb 
erőfeszítéssel sem tudják betölteni. Sokan közü
lük a vég ö kétségbeesés örvénye felé sodródtak. 
Mások a bűnkérdést megpróbálták agyonhall
gatni és felébredő lelkiism eretűk vádoló hang
já t igyekeztek belefojtani poharak csengésének, 
a vér muzsikájának, a szerelem bódulatának és 
a jó társaság zsivajának zsongító hangvegyü- 
letébe. Nagyon sötét volt a lelki éjszaka és nem  
látta senki a szabadulás ú tját. S a lelki éjszaká
nak ebbe a kárhozatos, félelmetes, démonikus sö
tétségébe hasított bele onnan felülről az Isten  
fénye, az evangélium ragyogása és m utatta meg 
az egyetlen megoldást a betlehemi Gyermekben.

A z evangélium m indig éjszakában hangzik  
és azóta is a sötétség igézetében vergődő embe
rek számára jelent felülről, Istentől való vilá
gosságot, szabadulást. Minél nagyobb az embe
ri sötétség, annál áldottabb az Isten fénye, 
amely előttünk felgyullad az evangéliumban. 
Minél félelmesebben kötöz meg valakit a bűn, 
annál nagyobb öröm a számára az a hír, hogy 
Jézus Krisztusban van igazi szabadulás a sötét 
hatalmak rabságából.

Ezen a karácsonyon az én éjszakámba is be
leragyog az Isten fénye. Ismerem Jézust. Meg

állottám már nem egyszer a keresztje alatt. 
Vére sokszor hullott már rá tisztító  hatalom
mal bűnökkel szennyezett fekete szívemre. Mé
gis sokszor megszállnak az éjszaka hatalmassá
gai. Sokszor törnek elő elemi erővel életem rej
tett, titkos mélységeiből a bűnök és teszik tönk
re egészen az örömömet, óh, ha magamra néz
nék, akkor ezen a karácsonyon fekete lepellel 
kellene bevonni körülöttem mindent, mert ben
nem a fén y  ünnepén is nagy éjszaka van. Ám de  
én nem nézek magamra ezen a karácsonyon. 
Nézem a karácsonyfák gyertyáinak vidám  ra
gyogását, nézem a villanyfényben úszó templo
mokat, nézem azt a sok fényt, amely karácsony 
éjszakáján emberi gombnyomásra kigyullad  
ezen a világon. Aztán felemelem a szemeimet a 
fény igazi forrásához, Istenhez, hiszen feléje 
m utat minden emberi fény, és boldogan látom , 
am int az Isten csodatévő keze az én bűneim éj
szakájában is világosságot gyújt. Megértem, 
hogy számomra ez a legnagyobb karácsonyi 
ajándék: nekem  született meg Jézus! Értem  lett 
testté az Ige! A z  én telkemet tölti m eg csodá
latos békességgel, kibeszélhetetlen nagy öröm
mel a karácsonyi evangélium, — s tudom, hogy  
ezt a békességet és ezt az örömöt senki el >nem 
veheti tőlem.

De ezen a karácsonyon a világ éjszakájába 
is beleragyog az Isten fénye. Tudom, hogy a 
bűn tombolása nem szűnik meg azért, mert ka
rácsony van. Gennyes sebeket hiába takarunk  
le szépségflastrómmal. Vad káromkodások ma 
is hallatszanak. Parázna férfiak  és asszonyok 
szívében ma is tisztátalan, aljas gondolatok buj
kálnak. A  tolvaj és a gyilkos ma este is lopva 
surran a házak között. A  részeges ma is meg
issza alkohol-adagját „az ünnep tiszteletére 
Emberek önző körforgása ma sem áll meg, ön
m aguk útálatos bálványozása ma sem szűnik  
meg. óh, az éjszaka ma is éjszaka éppúgy, m int 
akkor. M égis.. .  az Isten fénye ma is belehasít 
a világ éjszakájába. A z  evangéliumot millió to
rok hirdeti szerte a földkerekségen. Jézus K risz
tus minden népnek, minden embernek Szaba- 
dítója, Megtartója, Üdvözítője. S  ahol az embe
rek szívében, családban, gyülekezetben helyet 
talál az evangélium, ahol emberek, családok, 
gyülekezetek ámuló boldogsággal n y itjá k  meg 
a szívüket Jézus előtt, ott m egtörik a bűn éj
szakájának hatalma, onnan riadtan m enekülnek  
a sötét árnyak és ott átveszi az uralmat a fény  
királya: Jézus Krisztus.

Adjon Neked is az Isten ilyen karácsonyt. 
Fényes, boldog karácsonyt!

Tarjáni Gyula.

A  B I B C I A  a le g é r té k e se b b  k a rá cso n y i a já n d ék 1
Kapható; T e lje s  B ib lia  12’— és 20'— , Ú jte stám en to m  5'50 és 10’— Ft-os árban.
A íe g r e u  d e lß etö  K iad ó  Jóival á lu n k b a n .
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„...Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme 
minden embernek!...“

Idézetek az egyház nagyjainak karácsonyi igehirdetéseiből.

Az angyal nem pusztán azt mondja: Krisztus szüle
tett, hanem: néktek, néktek született. Azt sem: örömöt 
hirdetek, hanem: nektek, nektek hirdetek nagy örömöt. 
Arról az örömről van szó, amely nem marad Jézusban, 
hanem minden népre kiárad. Láthatjuk, mily nagy ke
gyelmet nyertünk Krisztustól, szívünk örüljön, ha va
lakinek tovább adhatja Krisztus példája szerint nagy 
jótéteményül. Mert aki nem hajlandó felebarátainak 
mindenével segítségére lenni, azé nem lett még a 
gyermek, nem is tudja, nem is érti mit jelent: Isten 
Fia ember lett.

L u t h e r  M árt  o n 1483—1546.

A karácsonyi történetnek a döntő mondanivalója 
az, hogy Isten Fia, a mi közbenjárónk, minden bizony
nyal annyira eggyé lett velünk, hogy kételkedés nélkül 
hihetjük: minden esetben részesei vagyunk életének és 
javainak. S azt is, hogy elhozta nékünk mindazt, ami 
üdvösségünkhöz szitfíséges volt.

K á l v i n  Já n o s  1509—1564.

Menjünk el Betlehembe és nézzük meg, hogy vájjon 
igaz-e, amit az angyalok hirdettek, tényleg jászolban 
fekszik-e a világ Megváltója. De senki ne féltse a tisz
tességét, hogy mit fognak szólni ahhoz, hogy ő istálló
ban járt. Senki ne húzza fel az orrát, ha majd istálló- 
szagú lesz elegáns ünnepi ruhája. A világ Megváltója 
bizony olyan szegénynek született, hogy baromistálló
ban fekszik. Emberek nem adtak neki helyet. De ilyen 
szegénnyé lesz minden ember, amikor igazán felébred 
a lelkiismerete. Egyszeribe még arra se fogja magát 
méltónak érezni, hogy betegye a lábát abba az istálló
ba, amelyben a világ Megváltója fekszik. Mégis el kell 
oda zarándokolnia. Mert a lelke nyomorúsága űzi. Nem 
talál addig békességet, amíg nem látja a jászolban fek
vő kisdedet. Egyetlen bűnös nem nyer addig békességet, 
míg nem látta a karácsonyi Gyermeket és dicsőséget 
nem adott neki.

L a e s t a d i u s  L ő r i n c  L é v i, 1800—1861.
Óh, mi lenne a mi szegény földünkkel ez örömhír 

nélkül! Bizonyára semmi más, mint a nyomorúság és 
keserűség színhelye, a pusztulás földje... Akad-e a la
kott földterületen egy helyecske is, akad-e egy falucs
ka, akad-e egy család, ahol nyomorúság és pusztulás 
ne dúlna, ahol ne sóhajtoznánhk és ne volna semmi kí
vánni való hátra? . . .  Éppen néktek szól, ti gondterhelt 
színűek, akik szivetekben annyira megtapasztaltátok 
keserűségtek valódiságát, de még egyáltalán nem, vagy 
csak kevéssé tapasztaltátok meg szívetekben a Meg
váltó szabadítását. Ma az angyalok szavát fogadjátok 
szívetek mélyébe és végre egyszer bátran merjetek 
örülni annak, hogy van Megváltótok, hisz oly régóta 
tart már jajveszékeléstek.

H o f a c k e r  L a j o s  1798—1823.
Mária látván megdöbbene az angyal beszédén és el- 

gondolkodék, hogy micsoda köszöntés ez (Lk. 1: 29). Fi
gyeld meg, hogy az angyal érkezése és köszöntése mi
lyen hatással van Máriára és meg fogod látni, hogy te 
milyen kapcsolatban vagy Isten kegyelmével. Mária 
megdöbbent az angyal beszédén. Pedig abban a beszéd
ben nem volt semmi megdöbbentő a mi látásunk sze
rint, sőt inkább ujjongani lehetett volna rajta. Máriában 
mégis félelmet ébresztett. És ez mindig így van, még 
ha az emberek az ellenkezőjét hazudjak is. Amikor Is
ten szava a szívünkbe talál, életet hoz magával, de ezt

az életet mi halálnak érezzük; kegyelmet hoz, de ez a 
kegyelem éppen olyan, mintha súlyos ítélet lenne; örö
möt hirdet, de ez az örömhír meg szomorít; kimondhatat
lanul gazdaggá tesz, de ez a gazdagság nincstelen kol
dussá vetkőzteti a bűnöst. Az Isten kegyelmének az 
ajándékai lelkiek, az ember pedig testi. Az ember Is
tennel az ó-Adámjának szeretne megkegyelmeztetni, 
pedig az Isten gyűlöli azt. Mi azt gondoljuk, hogy Isten 
az Ö kegyelmét arra az alapra építi, ami bennünk van 
és nem értjük meg, hogy az leront minden eddigi épít
ményt az ember szívében és ami a kegyelemnek a mun
kája, az valami egészen új. Egészen felfoghatatlan a 
számunkra, hogy a kegyelem fájdalmas és szenvedést 
okoz. És megkeseredünk azon, hogy Isten irgalma úgy 
összetöri az ember szívét, hogy egy szemernyi nem ma
rad a saját nagyságából és igazságából. A testi értelem 
nem tudja felfogni az ilyen mélységeket. Mégis ez tör
ténik mindig, mikor az embernek a szívéig ér Isten szava: 
„Örülj, kegyelembe fogadott, az Úr veled v a n Re me g ő  
szívvel gondolja ilyenkor az ember, miféle köszöntés ez? 
Amikor így ébred föl a lelkiismeret, akkor jön Isten 
kegyelmével a bűnöshöz. Akkor egyszerre olyan nyo- 
morúság szakad az emberre, amit hírből sem ismert, 
amíg távol volt az Űr. Ha mgdöbbentél már az Isten 
Igéje előtt, és összeszorult fájdalmasam a szíved, ak
kor tenálad is megjelent már Isten angyala a kegyelem 
felülről való üzenetével. A karácsonyi köszöntést hir
dette néked. Hogyan fogadtad?

M a l m i v a a r a  V i l m o s  1854—1922.
Igen jól eszünkben tartsuk az angyal szavát: Ma 

született néktek Üdvözítő.
Nekünk mondja, hogy született, a mi vigasztalá

sunkra és örömünkre. Amint a pásztoroknak is mond
ta: Ne féljetek, mert íme hirdetek tinéktek nagy örö
möt. Mintha azt mondaná: nemhogy féljetek, de sőt, 
fölötte igen örüljetek és vígan tapsoljatok s teljes szí
vetekben gyönyörködjetek ez igen nagy örömön, minél 
soha semmi nagyobb nem volt, nincsen és nem is lesz. 
Mert az Istennek csak egyetlen egy szülötte van, aki 
természetszerűit való Fia. Hozzá hasonlatos egy sincs 
több. Az pedig ma született tinéktek üdvösségtekre, 
örökkévaló dicsőségtekre és véghetetlenvaló örömötökre.

B o r n e m i s z a  P é t e r  1535—1584.
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A ■■ / ' ■ I n  r  * i iAz övei köze iove...
do már a születésénél kiderült, hogy az övéi közül leg

többen nem fogadták be és csak némelyeknek kellett a 
Messiás. Születéséig kicsoda fedezte volna fel a különb
séget a betlehemiek és a pásztorok közt, a keleti kirá
lyok és Heródes közt? Mihelyt megszületett, mindjárt 
nyilvánvaló lett a szívek állapota. Az első karácsony 
fényében kiderül a valóság: hogy vannak szívek, ame
lyekben nincs Neki helye és szivek, amelyek dicsőítik 
őt. Szívek, amelyek felháborodnak az Ö híre hallatára, 
mint némely jeruzsálembeliek és szívek, amelyek vár
ják az ő vigasztalását, mint más jeruzsálembeliek. 
(Máté 2: 3. és Luk. 2: 38,)

Testvérem, ha a küszöbön lévő karácsonykor az élő 
Jézus az ő igéjével eljöhet hozzád, akkor nyilvánvalóvá 
lesz a te szíved állapota is. Kell is, hogy megvizsgáld 
szívedet ezen az ünnepen, hiszen a számonkérés napján 
a mi Urunk nem azt vizsgálja meg, hogy hány és mi
lyen kellemes karácsonyt ünnepeltél, hanem azt, hogy 
volt-e olyan karácsonyod, amikor ő tehozzád jöhetett, 
te pedig befogadtad öt? Jézus előtt nincsen helye a lep- 
lezgetésnek. Bárcsak meglátnád őszintén, hogy milyen 
szívvel talál téged a földre jövő király? Ezért hadd vo
nuljanak itt el előttünk a karácsonyi szívek úgy, amint 
a földre jövő Jézus előtt megnyilatkoztak az első kará
csonykor. Egyikben-másikban magunkra ismerhetünk 
1948 karácsonyán is.

Amikor Jézus közénk jön, mindig sok a közönyös 
betlehemi szív. A betlehemiek nem voltak Jézus dühös 
ellenségei, csak éppen annyi lefoglaltságuk, gondjuk- 
bajuk volt a népszámlálás zűrzavaros napjaiban, hogy 
nem törődhettek az Élet Fejedelmével, akinek közöttük 
kellett megszületnie. Testvérem, nem ilyen közönyös-e 
a szíved? Közelednek az ünnepek. Talán a kis gyerme
ked is szívből énekli: Istennek Fia, aki született jászol
ban . . . ö lészen nektek üdvözítőtök . . . Tudod, hogy 
az igehirdetés is Öt fogja magasztalni, aki a mi Megtar
tónk. De a te szívedben Neki nincs helye. Örömhíre hi
degen hagy. Te más örömhírnek tudnál örvendezni. Ál
lásról, pénzről, jólétről, régi terveid megvalósulásáról, 
nehézségek elmúlásáról, egészséged visszatértéről kel
lene szólania az örömhírnek, hogy a te életed megvál
tozzék és te örvendező légy. Akkor talán volna hely szí
vedben Jézus számára, addig azonban ő hiába akar be
térni hozzád.

Amikor Jézus eljön, mindig talál közöttünk félúton 
mcgáilott emberi szíveket. Olyanokat, mint Heródes ki
rály főpapjai és írástudói, akik mindent tudtak Jézus 
felöl, csak a Megváltóval személyesen nem akartak ta
lálkozni. A szent írásokból tudták, hogy hol és hogyan 
kell világra jönnie a Messiásnak, de a többi jeruzsálemi- 
vel és Heródes királlyal minden bizonnyal ők is felhá
borodtak azon, hogV Krisztus nem fog jönni, hanem 
már itt van. Lehet menni hódolni neki és követni ÖL 
így járt a gazdag ifjú is. Mi mindent tudott ő Istenről 
és milyen tiszteletreméltóan kereste az örökéletet!, de 
amikor az Örökélet Fejedelme valóságos követésre hívta 
öt, akkor meghátrált a feleúton és a kárhozatban ma
radt. Testvérem, nem ácstfrog-e a szíved még mindig 
Jézus nélkül? Lehet, hogy sokat tudsz felőle és az ed
digi konferenciás és buzgó egyházi életed azt mutatja, 
hogy a feleútig mindig szívesen elmégy. De vájjon lát- 
tad-o már szivedet egészen megrontottnak, Jézus nélküli 
életedet egészen kárnak és szemétnek és vájjon örvend- 
tél-e már annak, hogy Jézus vére is egészen elégséges 
arra, hogy te teljesen fehérre mosattassál és elnyerd az 
üdvösséget? Vájjon az élő Krisztussal való találkozá

sod nem maradt el az eddigi bibliaolvasásaid, konferen
ciáid és egyházi buzgólkodásaid között?

Amikor a király az övéi közé jön, akkor mindig elő
kerülnek a heródesszívűek is, akik ellene döntöttek. Aki
ket fl világ fejedelme megvakított és fellázított az Ür 
Felkentje ellen. Testvérem, mi van a te szíved mélyén? 
Miért nem szereted te Jézust? És miért nem kell neked 
az Ö uralma? Nem a magad uralmát félted? Nem a ré
git véded? Óembered nem tesz meg mindent azért, 
hogy Jézus Ür ne lehessen az életedben? Aki nem sze
reti az Ö atyjafiát, az mind embergyilkos! Hát aki 
átkos szívvel nem szereti Jézust (I. Kor. 16: 22), az váj
jon nem heródcsszívű Jézus-gyilkos? Az azután mind
egy, hogy a heródesszívű ellenség az ő dühét mézes
mázos kegyes szavakba burkolja és úgy tesz, mintha ő 
imádni akarná az igazi hódolók közé keveredve a Meg
váltót, vagy pedig nyíltan és tűzzel-vassal tör Jézus 
életére.

Lehetsz azok között is, testvér, akik öt befogadták. 
Mert a közénk jövő Király ilyen szíveket is talál. Lásd, 
hogy nyílik meg a pásztorok szíve az angyal első sza
vára. Eddigi életükben nekik is volt részük valamilyen 
örömben, voltak békességesebb óráik és küzdelmes éle
tükben többször hallották az üres emberi vigaszt, hogy 
nem kell félni, mert csak lesz valahogy . . . De milyen 
csodálatos pillanat volt az, amikor szívük felfogta a 
menny üzenetét. Hogyne örvendtek és énekeltek volna 
együtt a mennyei sereggel, amikor megértették, hogy 
bogáncskórót termő földünk felett van egy másik ha
zánk, ahol fény ragyog akkor is, amikor itt az éjszaka 
sötétje uralkodik. Onnan fentről pedig lejött a mi Meg
tartónk, aki mellett igazán nem kell félnünk semmitől 
és miénk lehet az igazj öröm és igazi békesség. Testvér, 
nyitott szívvel talál-e a karácsony mennyei üzenete? 
Hiszed-e a pásztorokkal, hogy van mennyország, amely 
egészen más, egészen ellentéte a mi bűntől gyötört, Sá
tán által megszállott világunknak? Örülsz-e a menny 
Urának, aki éppen azért jött, hogy téged is megtartson 
és általvigyen az Ö csodálatos országába.

Tudom, hogy az ö jövetelét sokan fogadjuk hálatelt 
szívvel. Ott állunk a keleti bölcsek között és szívünk 
csordultig telve van hálával. Mennyi okuk volt nekik 
hálát adni. Isten kegyelme hívta ki őket a messzi po
gány tengerből. Körülöttük csak a néma bálványoknak 
volt népe és őket mégis elhívta az Ür. Megintette őket, 
ha kellett, csillaggal vezette a hosszú úton. Még Heró
des sátáni terve is őket viszi közelebb a célhoz, a Meg
váltóhoz: Hála, hála mindezért neki. Szívük hódolatát 
és minden kincsüket odaadják neki. Legyen áldott az 
Ür, ha a te szíved is ilyen hálától zeng! Jöjj és járjuk 
be a hosszú utat, amely Jézusig vezetett. Ugye sohasem 
fogjuk eléggé meghálálni azt, hogy olyan mélységből 
emelt ki bennünket. Hogy az Ö kegyelme már akkor 
körülvett bennünket, mikor mi még a széles úton jár
tunk gondtalanul. Magasztaljuk öt, hogy által is vitt 
minket a kárhozatból az üdvösségre, ö volt az, aki újon
nanszült minket az Ö vére által élő reménységre. Mi so
hasem találtuk volna meg a békességet adó vérző se
beket, de ö .megbékéltetett magával minket. Azóta is 
csak az ö kegyelmét csodáljuk. Azt. ahogy a Sátán kí
sértésével, támadásával, sokszor fájdalmas rostálásával 
is mindig csak Jézus felé segít. Látod-e, hogy az ö ke
gyelme az is. ha szíved hódolata mellett mást is adhatsz 
Neki. Rendelkezésére bocsáthatod hálád jeléül pénzedet, 
idődet, egészségedet, otthonodat, munkádat.

Amikor Jézns. a mi életünkben megjelenik, eltelik 
szívünk nagy bizonyossággal, hogy van célja és értelme
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az életünknek, mert láttáJk szemeink az üdvösséget. Ez 
az öröm töltötte be az agg Simeon szívét is a jeruzsá- 
lemi templomban. Bár csak volna közöttünk is sok olyan 
szív, amelyet a Lélek figyelmeztetett, hogy Jézus nél
kül nem szabad meghalnunk. Nélküle csak kárhozat van 
és akkor értelmetlenül telt el egész életünk. Jobb lett 
volna, ha meg sem születtünk volna. Nálad megszünt-e 
a hiábavalóság ideje, testvérem? Simeon bizonyosságá
val el tudod-e mondani: Látják szemeim az üdvösséget 
Jézus által. Jó volna, ha ezen a karácsonyon nem ózok 
között volnál, akik csak a bűn, kísértés, kudarcok és 
hiábavalóságok valóságát ismerik, hanem azok között, 
akiknek az üdvösségről is van teljes bizonyosságuk.

Jézus jövetelével nemcsak hit, hála és békesség köl
tözik a szívbe, hanem örömteli bizonyságtevés is. Ilyen 
szíve volt Annának, aki mihelyt meglátja Jézust, mind
járt siet ezt hírül adni mind azoknak, akik Jeruzsálem
ben várták a Messiást, de vele még nem találkoztak. 
Sírba hajló, öreg a teste, de a lelke erős és nem nyug
szik addig, amíg vele együtt többen dicsőítik áz Űr 
Krisztusát. Testvérem, ha a karácsony népe közé tarto
zol, akkor az üdvösség hirdetőjévé kell lenned! Hogy 
nyughatsz addig, amíg sok bűnében tehetetlenül elme
rült, kételyeivel tépelődő szív csak várja és emberi el
képzelései szerint csak álmodja a változást. Lehet, hogy 
hozzád egészen közelálló szívek ezek és otthonod, rokon
ságod és barátaid körében élnek. Hogy nem hallották 
még tőled azt, hogy Jézus él és nála ma is bőséges a bo
csánat, van valóságos szabadulás és életújulás. Jézus 
lehozta közénk a menny minden kincsét, de azok szét
osztását és szívhezjuttatását reánk bízta. Hányán ünne
pelnek körülötted még az idén is hamis, hitetlen és üres 
szívvel karácsonyt — te miattad?

Amikor Jézus az övéi közé jön, nem múló ünnepre 
akar hozzánk térni, hanem mindörökre. Olyan szívet 
kíván tehát, amely az örökélet beszédét mindvégig meg 
is tartja. Jézus anyjának, Máriának ilyen szíve volt: 
„Mindez igéket megtartotta és szívében forgatja vala.“ 
Pedig nehéz évtizedek várnak az édesanyára Jézus mel
lett. Valóra válik a jövendölés: „lelkedet általhatja az 
éles tőr“ . . . Földönfutó menekültek nyomorúságával 
kezdődik, azután Názáretben a környék megvetését kell 
hordoznia Fia miatt. És a kereszt alatt is meg kell áll
nia, hogy végignézze azt, amitől az ég is elsötétült, föld 
megindult, sziklák megrepedtek . . . Legyen áldott a mi 
Megváltónk, hogy vele mindhalálig meg lehet maradni 
úgy, hogy igéjét megtartva szívünkben forgatjuk, le 
nem véve tekintetünket az örökélet koronájáról. Mi lesz 
velünk, minekutána szívünkbe jön a mi Megváltónk? 
Ezt elrejtette előlünk. Csak az bizonyos, hogy sok hábo
rúság és nyomorúság között kell nekünk az üdvösségbe 
bemennünk! De látod, testvérem, minden mélységet és 
örvényt végigjárhatunk úgy, hogy szívünkben forgat
juk az ő igéit. És ahol ott van az Ő igéje, ott jelen van 
Jézus, ahol pedig Jézus jelen van, ott a pokol kapni sem 
győzhetnek többé. Ne nyugtalankodjon hát a te szíved 
és ne féljen, csak tartsd meg az Ő igéit és forgasd szí
vedben minduntalan.

Testvérem, aki karácsony előtt állasz, bárki légy és 
bármelyik szívben ismertél is magadra, tudd meg, hogy 
az övé vagy. Ö nem mondott le rólad sohasem.

SZILVESZTERKOR
Haliga . . . hallga . . . mi susog most 
Szilveszteri hideg éjben?
Minden emlék, amit eddig 
Átszenvedtem, végigéltem, 
Visszatérve zúg a szélben!

Óh nemcsak egy esztendőre 
Nézek vissza most remegve, 
Visszanézek én az egész 
Eddig elmúlt életemre,
Nincs még minden eltemetve!

A sok régi fáradt árnyék 
Szép sorjában idetéved,
Mögöttem már az ifjúság,
Mögöttem a fele élet,
Mögöttem a meghalt évek!

Mennyi könnyes, bús Szilveszter 
Merült el az idők mélyén,
Hányszor álltunk ágyútűzben, 
Hányszor álltunk halál révén,
Vad kavargó örvény szélén!

De bármilyen vészes is volt 
A sok könnyes, bús Szilveszter, 
Másnap mindig teljes fénnyel 
Napsugaras életkedvvel 
Felvirradt az újév reggel!

*

Életemnek is volt egyszer 
Újév hajnalhasadása,
Sok-sok gondbafulladt óév 
Béklyóinak lehullása,
Örök felszabadulása.

Egyszer . . . fényben ragyogott fel 
A gondoktól sötét élet,
Mikor Jézus megállított 
S bús utamra odalépett 
És a szívem az Övé lett!

Óh, azóta bármit hozhat 
S el is vihet a Szilveszter,
Nem siratom, csak megvárom,
Amíg a Nap újra felkel,
S rámragyog az újévreggel.

H a l u s z k a  M.  R ó z s a .
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EGYETEMES
IMÁHETET

(102-ik) rendez 1949. jan. 2—9-ig a Ma
gyar Evangéliumi Szövetség az Evan
géliumi Világszövetséggel egyetemben.

Isten irgalmassága megajándékozta 
a magyar keresztyénséget a lelki éb
redés drága jeleivel. Ezekért hálát ad: 
ni, az ébredés elmélyülésének és kiter
jedésének bennünk lévő akadályait 
megbánni és kiküszöbölni, Istennek 
minden áldásaiért könyörögni: ezért 
gyűlnek össze egy héten keresztül a 
különböző evangéliumi egyházakhoz 
tartozó keresztyének.

Kérjük a gyülkezetek vezetőit, hogy 
„félretéve minden akadályt és a meg
környékező bűnt“, minden városban 
és faluban rendezzék meg együttesen 
az egyetemes imahetei.

Az imabét összefoglaló tárgya: 
E G Y Ü T T  AZ É B R E D É S É R T .

1949. január 2., VASÁRNAP:
Az igehirdetések javasolt tárgyai:
1. Krisztus istenségének központi 

jelentősége (Kol. 1: 15—20).
2. Az evangéliumi egység, mint a 

lelki ébredés feltétele (Zsolt. 133-, 
János 17:20—23).

3. Isten országa és az ő igazsága, 
mint a Keresztyén Egyház re
ménysége (Kol. 3:1—4; Máté 6:33).

1949. január 3., HÉTFŐ:
Az ébredés.

ADJUNK HÁLÁT, * 
hogy Isten megindította országunk
ban a lelki ébredést.

VALLJUK MEG ÉS BÁNJUK MEG, 
hogy bálványoztuk azokat a néze
teinket, amelyek egymástól elvá
lasztanak;
hogy kételkedtünk Isten irgalmá
ban és ezért nem merészeltünk elég 
mélyre alászállni a bünbánatban, 
nem hittünk igazán az ébredés le
hetőségében;
hogy bírálgatásainkkal még mindig 
gátoljuk a Szent Lélek munkáját- 

KÖNYÖRÖGJÜNK, 
hogy az egész magyar keresztyén- 
ség megújuljon és az evangéliumi 
munkások adják át magukat telje
sen Istennek a szolgálatra; 
hogy az ébredés meg ne rekedjen, el 
ne iszaposodjék és tudja megtermé
kenyíteni az egész magyar életet; 
hogy Isten Keleten és Nyugaton 
egyaránt ajándékozza meg a népe
ket a lelkiébredés áldásaival. 

I g é k :  II. Krónikák 7:13—14; Bírák 
10: 6—16; János 4: 35.

1949. január 4., KEDD:
Az Egyház.

ADJUNK HÁLÁT, 
hogy Isten a történelem eseményei 
és Szent Lelke által világszerte

Krisztus felé fordította az egyhá
zakat.

VALLJUK MEG ÉS BÁNJUK MEG, 
hogy a megtérés, újjászületés evan
géliumának hirdetését és a tagok
nak az Egyház Fejével és Urával 
való tényleges kapcsolatát elhanya
goltuk; így elmulasztottuk felépí
teni Isten Országának élő gyüleke
zeteit és közösségeit.

KÖNYÖRÖGJÜNK, 
hogy az egyházak a megújuló 
gyülekezetekre tudjanak szervesen 
felépülni és hogy bennük igazi kö
zösségek tudjanak szolgálni az egész 
Testnek;
hogy Isten áldja meg az egyházak 
együttműködésére irányuló törekvé
seket az egész világon, hogy a fe
lekezetek tudják egymásban elis
merni, megbecsülni és szeretni a 
Krisztus testének tagjait; 
hogy az egyházak vezetői, munká
sai tudjanak megújulni a hitben 
és szolgálatban.

I g é k :  Jel. 3: 1—2; I. Kor. 3: 1—23; 
13:9—10; I. Pét. 2:1—9.

1949. január 5., SZERDA:
Az evangelizáció.

ADJUNK HÁLÁT, 
hogy az evangélizációt egyre több 
helyen fogadják örömmel.

VALLJUK MEG ÉS BÁNJUK MEG, 
hogy sokszor nem Isten Országának 
terjedéséért a lelkek üdvösségé
ért szolgáltunk az evangélizáció- 
val, hanem más érdekekkel kapcsol
tuk össze és így megerőtlenítettük.

KÖNYÖRÖGJÜNK, 
hogy Isten küldjön Szentlélekkel tel
jes evangélistákat; 
hogy az evangélisták egységben 
együttmunkálkodjanak; 
hogy a lelkészek és gyülekezeti

A levelező bibliaiskola téli 
konferenciái.

FOTON 1949. január 4—7.
RÉPCELAKON 1949. január 18—21.
A levelező bibliaiskola munkatársi 

gárdája a növendékek és minden ér
deklődő számára az ország két egy
mástól távol eső helyén négy-négy 
napos evangélizáló és bibliatanulmá
nyozó konferenciát rendez.

A fóti konferencia bibliatanulmá
nya Nehémiás könyvével foglalkozik, 
a répcelaki pedig Dávid királyságá
val.

A részvételi költség 30.— Ft és ter
mészetben fejadag.

A konferenciára férfiak és nők jö
hetnek. Külön elhelyezésükről gon
doskodunk.

Jelentkezés a fóti konferenciára ja
nuár 1-ig Zászkaliczky Pál esperes cí
mén, a répcelaki konferenciára ja
nuár 10-ig Tekus Ottó lelkész címén.

munkások részére tartott evangéli- 
zációkat különösképpen áldja meg 
az Isten;
hogy az evangélizáció országszerte 
kibontakozzék, nem csak a protes
tánsok, hanem a katholikusok és a 
többi felekezetek felé is.

I g é k :  Fii. 2:2—4; Csel. 8:18—24. 
II. Kor. 5:10—20; Csel. 6:7.

1949. január 6., CSÜTÖRTÖK:
A felsöbbségek.

ADJUNK HÁLÁT, 
hogy Isten a világtörténelemnek is 
ura és minden hatalmasság Isten 
szolgája az Egyház javára; 
hogy nálunk az evangélium szaba
don hirdethető.

VALLJUK MEG ÉS BÁNJUK MEG, 
hogy Krisztus Egyháza sokszor mu
lasztotta el a könyörgéseket, imád
kozásokat, esedezéseket és hálaadá
sokat a felsőbbségekért; nem tett 
hiteles bizonyságot arról a kapcso
latról, amellyel Isten az ő üdvter
vében az egyházat és az államot

összekötötte.
KÖNYÖRÖGJÜNK, 

hogy a hatalmasságok világszerte 
Isten Igéje szerint „a jók jutalma
zására és a gonoszok megbünteté
sére“ használják hatalmukat; 
hogy a megújuló egyházakban fel
ragyogó Krisztus üdvösséget jelent
sen a hatalmasságok számára is; 
hogy az országok vezetőinek Isten 
mutassa meg a békesség útját, hogy 
elkerülhessünk egy újabb háborút, 
helyreálljon a nemzetközi együtt
működés és az evangélium szaba
don hirdettessék.

1 g é k  : Róm. 13: 1—7; I. Tim. 2: 1—4; 
T. Pét. 2: 13—17.

1949. január 7., PÉNTEK:
A misszió.

ADJUNK HÁLÁT, 
hogy mind a zsidó-, mind a pogány- 
misszióért való felelősség tudata az 
egyházakban mindenfelé növekedő
ben van;
hogy különösen a Távolkeleten és 
általában a színes népek között az 
Egyház hatalmasan terjed.

VALLJUK MEG ÉS BÁNJUK MEG. 
hogy jelenleg a magyar keresztyén- 
ségnek nem szolgálnak misszioná
riusai a külmissziói mezőkön; 
hogy a fehér keresztyénség még 
mindig nem tudott teljes önzetlen
séggel odaállani a színes testvérek 
mellé;
hogy Izráel kérdésében sem tud
tunk mindmáig Krisztus szereteté- 
nek evangéliumi alapjára helyez
kedni.

KÖNYÖRÖGJÜNK, 
hogy Isten adjon új munkásokat és 
nyisson kapukat a magyar külmisz- 
szió számára;
hogy a gyülekezetek ébredjenek új
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felelősségre a zsidó- és pogány- 
misszióért;
hogy egyházaink a missziói szolgú- 

' latban tudjanak egymással testvéri 
egységre jutni és a botránkozásokat 
szülő ellentéteket kikerülni; tudja
nak új missziói intézeteket létesí
teni, és az öncélúság állapotából ki
kerülve, misszionáló egyházakká 
válni;
hogy Krisztus evangéliuma minden 
nép közé eljusson.

I g é k :  Luk. 24:45—49; Csel. 1:6—8; 
Róin. 11:12—15. Csel. 13:1—5, 12.

1949. január 8-, SZOMBAT:
Isten Országa és az ő igazsága. 

ADJUNK HÁLÁT, 
hogy az Egyháznak nemcsak meg
feszített, meghalt, feltámadt és 
mennybement, hanem eljövendő 
Krisztusa is van.

VALLJUK MEG ÉS BÁNJUK MEG, 
hogy életünkből és bizonyságtéte
lünkből végzetesen hiányzik Krisz
tus visszavárása, Isten Országának 
és az ő igazságának evangéliuma. 

KÖNYÖRÖGJÜNK, 
hogy az Isten Országának és az ő 
igazságának evangéliuma a keresz
tyén tanítás központjává tudjon 
válni;
hogy a hívők az ő Urukat vissza ! 
várván tudják képviselni és a gyü
lekezetekben megvalósítani az ö or
szágának igazságait és megoldásait; 
hogy az Egyház a maga erőtlensé
gét és csődjét alázatosan megvallva 
egyedül az ő mennyei Fejétől vár
ja minden ö- ígéreteinek beteljesü
lését.

I g é k :  Mát. 6: 33; Kol. 3: 1—11; Tit. 
2: 11—14; Fii. 3: 10—21.

1949. január 9., VASÁRNAP: 
Számos gyülekezetben az imahét 

befejezésekor a keresztyén egységről 
szól az igehirdetés („Hogy mindnyá
jan egyek legyenek, hogy megismerje 
a világ, hogy te küldtél engem . . . “)

IFJÚSÁGI EVANGÉLIZÁCIÓ 
lesz dec. 20—24-ig a Bpest—angyal
földi gyülekezetben (VI., Fóti-út 22.) 
ifj. Rimár Jenő szolgálatával. — Kö
nyörögjünk hűségesen az áldásért!

Ahol csak lehetséges, tartsanak a 
hívek közös úrvacsorái istentiszte
letet.

*
Nagy szeretettel javasoljuk, hogy 

már az imahét előtt is, lehetőleg több 
alkalommal jöjjenek össze közös 
imádkozásra a különböző lelki ve
zetők.

Kérjük az egyetemes imahét rende
zőit, hogy az imahét lefolyásáról an
nak befejezése után azonnal küldje
nek részletes beszámolót a Világ- 
szövetség tájékoztatása céljából Far
kas József főtitkár címére (Budapest. 
V11L, Dohány-u. 36. II. 2.).

A begyűlő pefselypénzeket és ado
mányokat pedig kérjük az Alliance 
céljaira a Magyar Evangéliumi Szö
vetség 38.681. sz. postát akar ékpénz
tári számlájára befizetni.

MISSZIÓI KONFERENCIA.
Egyházegyetemünk megbízásából az 

Evangélikus Misszióegyesület, a Fébé 
ev. diakonisszaintézettel karöltve 1948. 
évi december hó 28—30-án, Budapes
ten, a Fébé anyaházában (Hűvös
völgy, Báthory L.-út 8.) zsidómissziói 
konferenciát rendez a zsidómisszió 
theologiai kérdésének tisztázására. A 
konferenciára elsősorban az ev. lelké- 

. székét, theologusokat és a zsidómisz- 
!rszióval foglalkozókat hívjuk szeretet
ttel.
y Részvételi feltételek: napi 5 Ft és 

a fejadag, vagy napi 10 Ft. Félárú 
jegy váltására jogosító igazolványt 
kérünk. Jelentkezni és vasúti jegyet 
kérni december 20-ig kell: Danhauser 
László Bp., XII., Böszörményi-út 51a. 
címen. Messzebb lakó testvéreknek 
utazási segélyt kívánunk adni.

Értékes karácsonyi ajándék
a protestáns fordításban megjelent

Kempis Tamás:
K R I S Z T U S  KÖVETÉSE

című örökbecsű műve.
Díszes, bőrutánzatú egészvászon- 
kötésben december hó végéig 18 
Ft bolti ár helyett 16 Ft-ért ren
delhető meg könyvkiadóhivata
lunkban: B U D A P E S T ,  VIII., 

Esterházy-utca 12.

B E S Z Á M O L Ó
CSÁKVÁRON

október 31-től nov. 7-ig zajlott le az 
első evangélizáció'. A nagyon megpró
bált, kemény gyülekezet jtagjai nagy 
számban vettek részt az evangélizá- 
ción. Noé koráról és Noé memgenekü- 
léséről szólt az igehirdetés-sorozat. A 
kemény talajba történt magvetés ered
ményét nem látjuk. Mégis, sőt éppen 
ezért hisszük, hogy Isten Lelke törö- 
gette a jeget az elhangzott igék által 
és a lelkiismeretesen végzett házi lá
togatások alkalmával. .A munkatárs 
Németh Júlia diakonissza testvér volt.

PÉCSETT
november 5—7. között voltak a diák- 
csendesnapok. Mind a fiú, mind a le
ánycsoport hűségesen kitartott a bib
liaórákon és előadásokon. Isten iránti 
hálával láthattuk, hogy a gyenesi 
konferencián résztvett pécsi fiúk kö
zül többen megmaradtak a keskeny út 
vándorai között. Jézus bűntörlő véré
ben többen nyertek új erőt a Krisz
tussal való járásra. Különösen a ser
dülő fiúk között folyik eleven ige-, 
ima- és munkaközösség. Több fiú élt 
a magángyónás áldott alkalmával. Kö
zös úrvacsoraosztással és hálaadó al
kalommal értek véget a csendesnapok.

APOSTAGON
november 12—13-án tartottunk csen
desnapokat. Az ébredés Urának hűsé
gét láthattuk meg abban, hogy az 
evangélizáció után, a nyár folyamán 
sem morzsolódott le a közösség, ha
nem az evangéüzáción elindultak szin
te mindnyájan együtt vannak tesvéri 
közösségben. Az esti igehirdetésre az 
egész gyülkezetből sokan eljártak.

BELED.
Nov. 18—21-ig négynapos utómunkát 

végzett Balikó Zoltán. A tavaszi evan
gélizáció óta szemmellátható megúju
lás és felfrissülés volt tapasztalható. 
Igen örvendetes a tavasszal megindult 
közösség elevensége. Nagy várakozás 
és komoly előkészület előzte meg az 
utómunkát. A templomban ötszáz kö
rül volt az igehallg'atók száma. Sok 
magánbeszélgetés és magángyónás erő
sítette és újította meg a híveket.

SZERETETTEL KÉRJÜK Testvé
reinket, hogy előfizetési hátralékukat 
és jövő évi előfizetésüket csekkszám
lánkra minél előbb befizetni szíves
kedjenek.
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