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Bp. 1946.szeptember

Bevezető az első szeretetvendég- 
ségen.

Kedves Testvéreim!

Engedjék meg, hogy csak ezzel a megszó
litással éljek.Erre késztet mindenekelőtt ez a 
hely, amely együttlétünket biztositja. A templom 
küszöbénél vagyunk. Vagyis olyan helyen, ahol 
már a puszta külső is az értünk küzdő és áldoza
tot vállaló Isten szeretétéről beszél. Ebben a 
szeretetb en pedig mind-mind testvérek vagyunk.Az 
Ur házának pitvarába még az utca-emberét is kü
lönös érzések fogják el. Más lesz a szó, a be
széd, a gondolat, a vágy, a magatartás és a remény
kedés.

De erre a megszólitásra kötelez maga az 
alkalom is, az, amiért ma összejöttünk. Tudomásom 
szerint együttlétünk nem valami társadalmi megnyi
latkozás, nem is, hogy - ugy mondjam - "rokon- 
szenv tüntetés" kiván lenni, hanem egyszerüen is
merkedés. Lehetőség arra, hogy a gyülekezet uj 
lelkészével, a pásztor pedig uj nyájával ismer
kedjék .

Tudom , hogy az ilyen ismerkedési esteknek 
szokott más formája is lenni, mint ez a miénk. 
Hangos szó, csillogó öltözet, ital, tánc, dal és 
muzsika. Ez azonban ma, amikor ebben a hazában 
nincs család, ahol ne aggódnának távolban vagy 
hazai földön szenvedő fiakért és hitvestársakért; 
amikor nincs otthon, amelyre ne szakadt volna rá 
a gyász, - az ilyen ismerkedés mostanság nem is 
helyénvaló. Isten népéhez pedig sohasem illő!
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Már csak azért sem, mert az ismerkedés 
nem külsőséges dolog, hanem lelki természetü .Az 
evangélium szerint meg egyáltalában nem célra 
vezető a konvencionális hajlongás, kézfogás 
vagy a megszokott kérdések felvetése. Az ismer
kedésnek lényege: szivtől szivig, lélektől lé
lekig való jutás. Énnek csak egy utja vanó a be
szélgetés. Éppen ezért nem előadás tartásában 
látom a feladatomat. Ne is azzal a várakozással 
tekintsenek most felém, hogy értekezéssel gyö
nyörködtessek vagy épitsek. Maradjunk egészen 
magunk között, otthoniasan, ugy mint egy család, 
mint egy nagy család, amelynek tagjai közelről 
és távolról jöttek össze, a pusztitő vihar után 
első izben és beszélgessünk. Mondjuk el azt, ami 
a család tagjait, gyülekezetünket érte. A szere
tet hangján tárjuk fel azt, ami a szivünkön van, 
azt is, ami fáj,bánt, azt is, ami öröm,békesség, 
azt is, ami reménység, jövendő, terv vagy elgon
dolás. Hogy egy ilyen beszélgetésben megcsendül
het program is, azt külön hangsulyozni sem kell. 
A fontos az, hogy ismerkedjünk, valóban közel 
juthassunk egymáshoz.

Ez a szivtől szivig folyó beszélgetés a 
gyülekezet részéről indult el, azokon keresztül, 
akik a hivatalban kerestek fel ügyes-bajos dol
gaikkal, gondjaikkal és reménységükkel. A sok
sok öröm és kedves emlék között volt persze fáj
dalom és szomoruság is. Engedjék meg,hogy egy
két kiragadott képet ezekből itt a nagyobb nyil
vánosság előtt hadd mondjak el.

Az első látogatom egy tisztes, deresedő 
haju presbiter volt. Ő a multról beszélt, arról 
az időről, amikor itt ezen a helyen még semmi 
sem állt. Kietlen, gödrös, törmelékes pusztaság
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volt az egész vidék. A jövendőben járó lelkek 
azonban már ezen az elhagyott helyen életet lát
tak, az Urnak házát, otthonokat, gyülekezetet.
Az pedig, ahogy a tervből valóság lett legyelem- 
ről beszél, munkáról, áldozatról, lelkesedésről, 
hüségről, lemondásról, életekről és szivekről, 
élőkről és már elaludtakról, akikben az Ur olt- 
hatatlan szerelme lángolt. A terhek és örömök 
sulya alatt azonban egy drága élet elemésztő
dött. - A lelki templom megépítéséhez uj pász
tort rendelt ki az Egyház Ura. Kipróbált sziv, 
erős magyar lélek. Prófétai tüze, kereső nyugta
lansága, egyesekért aggódó, féltő, harcoló sze- 
retete, örökké uj terveket szövögető szellemisé
ge, éjt nappallá tevő lankadatlan munkája drága 
gyümölcsöket termett. Keze alatt a fiatal haj
tás hatalmas fává növekedett, amelynek termését 
és erejét, izét és örömét országos egyházunk 
szüntelen élvezte. A kövek között virágzó élet 
támadt. A hatalmas fáklya fénye akkor hamvadt 
el, amikor öröme teljes lett. - A nagy árvaság
ban és hirtelen magáramaradottságban megcsen
dült egy szelid hang, egy hivogató, vigasztaló, 
elcsendesedésre szólongató, megbékélést kináló. 
szó, a pásztor szava. Amig kint a nagy világban 
hangos kiáltozás, fegyverek zaja, gépek dübör
gése töltötte be a levegőt, addig itt bent csend, 
nyugalom, szent öröm, bizó élet, Isten közelsé
ge kereste a megfáradt vándorokat. - Milyen drá
ga is ez a mult... Minden eseménye, változása, 
öröme és könnye Isten áldásáról beszél! ...

A másik látogatómat soha nem ismertem. 
Megviselt élet, törődött asszony volt. Fekete 
ruhája, el-elcsukló hangja, hulló könnye,fájdal- 
ma és szünni nem akaró panasza a máról beszélt. 
Fiát fogságba hurcolták, ahol a halál prédája
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lett. Férjét internálták... Leányát megbecste- 
lenitették... Lakását találat érte, megmaradt 
kis ingóságát tolvaj lelkek megdézsmálták. Most 
otthon nélkül, kereset nélkül áll. Meglévő em
lékeiből él. Kérdés csak az, hogy meddig birja 
még. Nem is azért jött, hogy segitséget kérjen, 
hiszen nálánál van még megpróbáltabb élet.Csak 
azért kopogtatott be, hogy végre valahol kiönt
hesse megterhelt szive bánatát, mert nincs sen
ki, aki meghallgassa, vigasztalja, biztassa, még 
azok között sincs, akiket pedig a vérség szála
ival füzött egybe vele az Isten, olyan hideg,ri
deg, lelketlen lett körülötte a világ, S amikor 
elcsuklott a hangja s a panaszos szavak árada
tában hosszabb szünet állt be, magam előtt sok
nak fekete ruhás, megtépett asszonyt láttam,meg
rokkant férfiakat, meghurcolt igaz magyarokat, 
sziveket, akiket pusztit az élet szennyes árada
ta, az önzés, a kapzsiság, a bosszu , a gyülölet, 
a felelőtlen rágalmazás, akiket kisért a megal
kuvás, a behódolás, a szélkakas módjára változó 
élet, akiknek mindegyike szeretet után kiált,Is
ten vigasztalására vár.-

Látogatóim között ismerős is akadt. Egy 
régi, kedves barát. Az evangélium embere. Isme
ri a multat, értékeli azt. Látja a jelent s mint 
szociológus minden nyomorusága a szivéig hat. A 
hit ereje azonban nem hagyja kétségek között. 
Szolgáló lélek ő, akit nem enged egy pillanatig 
sem nyugodni a lelkiismerete. Vallja, hogy Isten 
előtt felelősek vagyunk egymásért ugy is mint ma
gyarok, de ugy is mint evangélikusok. És tudja 
azt is, hogy a. külső bajoknál és nélkülözéseknél 
nagyobb az a veszedelem, amely manapság a lelkek 
mélyén fenyegeti az embert. Orvosságnak az Isten
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igéjét tartja, az üdvözitő evangéliumot. Nincs 
is sürgetőbb feladat, elsőrendübb munka az egy
házban, az egyház szolgálatánál, mint az evan
gélium megszólaltatása.. Isten megujitott pa
rancsaként hangzott ajkán a páli vallomás: al
kalmas és alkalmatlan időben hirdesd az igét,az 
evangéliumot, az evangélium örökké időszerü ü- 
zenetét, hogy Jézus Krisztus az élet, az igaz
ság és az ut; ezen a földön békesség, megtarta- 
tás, uj élet, örökkétartó öröm szegénynek és 
gazdagnak, munkásnak és munkaadónak fiatalnak 
és öregnek, férfinak és nőnek csak Őnála van!..

o o o o o o

Ezek a látogatások és beszélgetések az 
első napok feledhetetlen drága emlékei közé tar
toznak s azóta is nap mint nap egy-egy ujabb 
szinnel, apróbb részlettel gazdagodik ez a kép. 
Érzem, látom, hogy az a drága mult, amelyről itt 
minden beszél, és ez a próbás jelen, amelynek 
terhe valamennyiünk vállára nehezedik, kettős 
feladatat rejt magában: tartsd meg, ami van, és 
keresd azt, ami elveszett! És ez az a szolgálat, 
amelyet itt ma szóvá kell tennem s. amelyet mind
annyiszor hangosan hallok megcsendülni, valahány
szor megszólal templomunk harangszava.

Kibeszélhetetlen ajándék, hogy templo
munkban hirdethetjük: az igét! Vannak gyülekeze
tek — a számuk nem is olyan csekély — ahol az 
Isten háza is a vihar áldozata lett. Testvérem!
Óh engedd szivedig hatolni a meg-megcsendülő, hi
vogató harangszót és valahányszor szárnyra kél a 
hangja jöjj, ne késsél, házába vár téged az Ur! 
Hétköznap és ünnepnap, kellemes vagy kedvezőtlen 
időben v á r az Ur, mert meg akar áldani!

És ha meg-meg telik is kis templomunk,ne 
feledjük, te sem, én sem, hogy csak parányi tö-
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redéke ez annak a nyájnak, amellyel egybetarto
zunk. A töltésen innen és a töltésen tul hányan 
vannak, akiket soha nem látsz a templomozók kö
zött!... Ezek élőszóval, személyesen vigyük el, 
unos untalan ismételjük el a hivogatást: jöjje
tek, béküljetek meg az Istennel. Ebben a megbi
zatásban az a szolgálat nehezedik ma ránk, hogy 
otthonokban, családi tüzhelyeken emeljünk oltárt 
az Urnak. Házi-áhitatok, vándor bibliaórák, pe
riferiákon meginditandó istentiszteletekkel 
kell közelebb vigyük az igét és a közös imádko
zás alkalmait azokhoz, akiket távol tart a hosz- 
szu ut fáradalma., ez a cipőtlen és ruhátlan é- 
let.

És idetartozik, az ige-szolgálat meze
jére tartozik a nőegyesületi bibliaórák mellett 
gyülekezetünk férfi tagjai részére tartandó é- 
pülési alkalmak beállitása. Más a női lélek és 
más a férfi élet, de ugyanaz az ige és váltság 
való mindkettőnek: Jöjjetek énhozzám, - ezt 
mondja az Ur!

Hogy mennyire szétszórt nyáj lett gyüle
kezetünk az elvonult viharban, arról két szám ád 
hozzávetőlegesen képet. Mig a háborus esztendők 
előtt mintegy 6.000 lelket számlált gyülekeze
tünk, addig ma alig érjük el a 4.000-t. Erről a 
szétszórtságról tanuskodik a cserkészmunka le
állása, a háztartási alkalmazottakkal való fog
lalkozás megszünése, énekkarunk erősen megcsök
kent létszáma, - és ezt érezzük a templomban, a 
bibliaórán, nőegyletben, leánykörben és a szö
vetségi munkában egyaránt.És ez nem megszomori- 
tásunkra való! Sőt odaadóbb, önfeláldozóbb mun
kára hiv! Mindenekelőtt toborzásra, visszatért 
híveink felkutatására. Ez mindannyiunk köteles-
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sége. Ha a vidékre távozottak visszatéréséről 
tudomást szerzünk, szeretettel kérem, jelentsék 
hivatalunknak. Segitő szolgálattal tartozunk 
mindenkivel szemben, de különösen is próba a- 
latt álló testvéreinkkel!

A szétszórtak egybetartására és egyhá
zunkkal való kapcsolat elmélyitésére reménysé
günk szerint rövid időn belül utjára bocsáthat
juk sokaknak régi álmát: gyülekezetünk körleve
lét. Abban a világban, ahol falak és küszöbök 
érthetetlen válaszfalakat vonnak emberek és ma
gyarok közé, erre az összekötő kapocsra nagy 
feladat vár. Szivtől kell- szivig jutnia, a meg- 
próbáltaknak vigasztalást, az elhagyottaknak 
közösséget, a közönyösek felé szelid hivogatást 
kell eljuttatnia. Ennek ügyét is mindannyiuk 
lelkére helyezem s kérem, adományaikkal tegyék 
lehetővé minél gyakoribb megjelentetését.

A megviselt templom, javitásokat igény
lő épületek mellett szétszórtságunk és próbás 
életünk láttán valóban elmondhatjuk: az aratni 
való sok, de a munkás kevés. Hitünk még sem bi
zonytalankodik. Tudom, hogy ami szükséges, azt 
kirendeli az Ur! Ad életeket, önfeláldozó lel
keket, teherhordozókat, örömmel ajándékozókat, 
hogy épüljön közöttünk az Ő  országa. Mert nem a 
magunk ügyéről van szó. Az Ő dicsőségéről! Az 
Isten pedig csecsemők által is szerez magának 
dicsőséget. Ránk már ma is, de holnap is csak 
egy tartozik: hallgassunk Őreá, kövessük Őt, 
szolgáljunk Néki - otthon, a gyülekezetben, mun
kahelyen és pihenésben, énekkel, szóval, csele
kedetekkel örökkön örökké.... Ha igy járunk-ke- 
lünk, ha ez a vágy él mibennünk, ha tanusitjuk 
ebben a világban, hogy milyen más a sziv, ha 
benne Jézus hite, szeretete, reménysége él, és
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hogy milyen más a munka, az öröm, a bánat, a 
megpróbáltatás, ha Isten a mi életünkura, akkor 
erősödik,... gyarapodik,... kiteljesedik közöt
tünk és általunk az Ő országa.

Erre a közös munkára, egyetakaró szolgá
latra miénk az Ur áldása.
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Bp.l946.nov.29. Az egyház feladata......

Felolvasás a Budapest-kelenföldi Lutherszövetség 
Szabadegyetemi előadássorozatában.

Szabadegyetemi előadássorozatunk ma es
ti előadásának tárgya: "AZ EGYHÁZ FELADATA".En
nek kitüzését és nyilvánosság előtt való tárgya
lását is gyakorlati okok tették szükségessé. Az 
ugyanis a sajánlatos tapasztalat, hogy abban a 
nagy átalakulásban, amely egyéni, nemzeti, tár
sadalmi, politikai és gazdasági életünkben vég
bemegy, igen sokszor olyan beállitásban jelenik 
meg az egyház, amelyre valójában nem szolgált 
rá, de amely sem lényegének, sem az igazság leg
elemibb követelményeinek nem felel meg. Ez a 
megitélés történhet rosszindulatból, tanuskod
hat hálátlanságról, lehet tendenciózus, — meg
győződésem szerint azonban legtöbb esetben szé
gyenletes felelületességről vagy nem egyszer ép
penséggel tudatlanságról tanuskodik. S mivel az 
egyháznak ez a hamis megitélése nemcsak a ve
lünk szembenállók táborában vagy a közönyösök 
soraiban tapasztalható, hanem saját hiveink kö
rében is lépten-nyomon jelentkezik, szabad re
mélnem, hogy az egyház feladatáról szóló szerény 
fejtegetáseimet figyelmükkel megajándékozzák.

Az eddig elhangzott előadások során is 
már nyilvánvalóvá lett az egyházzal kapcsolatos 
sok olyan téves nézet és helyt nem álló általá
nos felfogás, ami azután éppen manapság sok fél
reértésnek, féltékenységnek, igaztalan megité
lésnek lett oka és magyarázata. Ennek szem előtt 
tartása felment engem az alól a kötelesség alól,
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hogy összegezve a már elhangzott előadásokat a- 
zokkal kapcsolatot keressek mai tárgyunk számá
ra. Tüstént kiindulhatunk tehát abból a helyzet
ből, amely tulajdonképpen az egyház feladatáról 
való elmélkedést szükségessé tette. A valóság 
pedig az, hogy az egyházzal szemben a legkülön
bözőbb oldalról olyan igények támadtak és hang
zanak ismételten is el, amelyeket soha nem elé
githet ki, már csak azért sem. mert hatalma és 
módja sincs hozzá, de legfőképpen azért nem, 
mert azok nem tartoznak hivatásának körébe.

Korunk szociális beállitottságánál fog
va az egyházzal szemben támadt igények egyik 
nagy csoportja szociális természetü . Ezt az i- 
gényt alátámasztani látszik az a nagy nyomor és 
inség, amely a hosszu háboruk természetes vele
járója, valamint azok a gazdasági és társadalmi 
természetü kérdések, melyek többek között a tő
ke és munka előtérbe kerülésével állanak kapcso
latban. Igen szines és megdöbbentő képet lehet
ne rajzolni csak a közel mult hónapok tapaszta- 
latai alapján annak szemléltetésére, hogy még 
hiveink jórésze is az egyház kizárólagos fela
datát és munkáját látja abban, hogy alamizsnát 
osztogasson, lakást keressen, állást közvetit
sen, étkeztessen, üdültessen, segélyt nyujtson, 
pótolja mindazon veszteségeket és károkat, amit* 
az egyéni és családi életben a rajtunk átvonult 
világégés ránkzuditott. És ennél a jelenségnél 
még távolabbi multba is visszanyulhatunk, hi
szen Schleiermacher volt az a teológus, aki a 
tiszta ujszövetségi, reformátori egyházfogalom
mal szemben az egyház szociális karakterét prok- 
lamálta.

Ez a kizárólagos nézőpont az egyházat 
jótékonykodó egyesületté, Krisztus szerzette a-
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lapitványi társasággá, emberi szövetkezetté 
degradálja. Ennek a megitélésnek azután csak 
természetes megnyilatkozása az a magatartás, a- 
mely az egyház való tartozandóságot a szerint 
nézi és értékeli, hogy az egyház meg tudja-e 
adni hiveinek, tagjainak, az embernek azt a 
támogatást, amire szociális inségében szüksége 
van. Az ilyen hasznotleső lelkek felé nem le
het elég határozottan és világosan elkiáltani: 
nem ez az egyház feladata!

Másik csoportba tartoznak azok az igé
nyek és kivánságok, amelyek a multtal kapcso
latosak és igen sokszor tradicióra hivatkoznak. 
Ezek az egyházat általános humanista nézőpont
ból tekintik s megállapitják, hogy kulturát 
formált, a müvelődést terjesztette, oktatott,ne
velt s vivott ki ezáltal befolyásos helyet az e- 
gyetemes emberiség és a nemzet életében. Kétség
telen, hogy az egyház szolgálatának ez a vetülete 
nem egyszer történelmi szerep vállalását jelen
tette, amit ma világosan látni és hangsulyozni 
nem szerénytelenség és nem is időszerütlen. Az 
egyház azonban nem egy a kulturális és társadal
mi alakulatok között, amelyeknek feltételei a 
földi élet és a szellemi-technikai kultura ál
tal teremtett körülményekben van adva, hanem va
lami e g é s z e n  m á s !  Éppen ezért el 
kell utasitani minden olyan nézőpontot, amely az 
egyház létjogát és feladatát kulturális jelentő
ségében látja s ezzel az egyházat szekularizálja 
vagyis kiszolgáltatja azoknak a szempontoknak,a- 
melyeket a nem-egyház, a világ vet fel. És meg 
kell tennünk ezt annál is inkább, mert ezek az 
igények és szempontok az egyházat a különböző 
kulturális és társadalmi közösségeknek verseny-
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társává teszik, amelyek azután vagy megsemmisi
tendő ellenfelet látnak benne vagy megkisérlik 
arra kényszeriteni, hogy saját kulturális,tár
sadalmi és politikai célkitüzéseiknek készséges 
eszközévé váljék. Az egyházzal szemben emelt 
reakciós vádak innen veszik eredetüket és nye
rik magyarázatukat. Az ilyen lelkek felé sem 
lehet elég határozottan és világosan elkiálta
ni: nem ez az egyház feladata!

Talán nem szükséges a jelenségeknek ezt 
a területét továbbboncolgatnunk. Az eddig fel
vázoltakból is könnyen megállapitható, hogy az 
egyház feladata és munkássága tekintetében je
lentkező s a történelem tanusága szerint ismé
telten visszatérő különböző igények gazdasági, 
szociális, társadalmi, kulturális, világnézeti 
vagy politikai okokból és meggondolásokból ered
nek, tehát olyan kivül álló szempontokból, a- 
rnelyek legtöbb esetben, sőt minden esetben el
lenkeznek az egyház lényegével. És a jelenünk
nek éppen az a nagy veszedelme, hogy az egyház
zal kapcsolatos mindennemü kérdés megitélésénél 
egészen idegen, külsőséges szempontok a döntők, 
holott egyesegyedül és kizárólag az egyház lé
nyege lehet a kiindulópont, de az alkalmazandó 
mérték is. Ezért lett az egyház kérdése ma é- 
gető, modern kérdés s ebben a legjobban táma
dott területe az egyház feladatának mibenléte.

A rám háruló kötelesség most éppen az, 
hogy ebben a sokat vitatott kérdésben nyujtsak 
segitséget Hallgatóságunknak a tisztánlátáshoz 
és a valóság helyes felismeréséhez. Ehhez kiin
duló ponttul az egyház miben léte szolgál.

Az a figyelem, amellyel szabadegyetemi 
előadásainkat követték, szükségtelenné teszi,
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hogy az egyház lényege tekintetében részletesebb 
ismétlésbe bocsátkozzam. Bizonyára elevenen él a 
most itt jelenlevő hallgatóságunk emlékezetében 
az egyház ujszövetségi elemeinek az a rajza, a- 
melyet igen szemléltető módon főtisztelendő 
Püspönk Urunk /D.Ordass Lajos/ állitott elénk.Az 
előadások során azóta is visszatérő igazságként 
hangzott fel az az alapvető tanitás, hogy az egy
ház Jézus alapitása és a Krisztus teste. Ezekből 
a megállapitásokból itt most a hangsulyt éppen 
arra kell helyezzük, hogy a lutheri keresztyén- 
ség számára az egyház sajátosan vallásos fogalom. 
helyesebben: vallásos valóság, amelynél két do
lognak van központi jelentősége: az Igének és a 
hitnek. Ez pedig kifejezetten arra utal, hogy 
"minden, ami vallásos szempontból érték, poziti
vum, ami tehát az ember üdvösségét szolgálja, az 
kizárólag Istennek a munkája. Tehát az egyház is." 
Isten munkásságának eszköze pedig az ige és az 
igén keresztül munkálkodó Szentlélek. Éppen ezért 
az egyház léte, az egyház lényege, az egyház fen- 
maradáaa és feladata is egyedül és kizárólag Is
ten igéjéhez van kötve. "Az egyház tehát elsősor
ban az Isten kinyilatkoztatásához tartozik. Nem 
emberi társulás, ezért nem is emberi feltételek
ből magyarázható vagy levezethető szociológiai 
alakulat". Ott van és addig terjed az egyház,ahol 
és ameddig terjed az ige! És kérdésünk szempont
jából nem egészen közömbös az a megfigyelés sem, 
amely szerint Luthernél a Jézus Krisztus egyházá
nak megtisztitott. képe soha és sehol nem jelent
kezik ugy, mint a logikának vagy az értelemnek a 
szüleménye, hanem egyesegyedül Isten igéje az az 
alap, amelyen felépül.

Ebből az alapvető tényből következik az a 
másik ugyancsak szemelőtt tartandó lényeges meg-
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állapitás, hogy az egyház mindig a hitnek a tár
gya s mint ilyen láthatatlan. Ez a láthatatlan
ság, helyesebben: elrejtettség a lutheri keresz- 
tyénség számára sajátosan vallási, teológiai, 
nem pedig lokális, fizikai értelemben áll. Nyo
matékosan kivánom hangsulyozni, hogy ennek a 
megállapitásnak semmiképpen sem az az értelme, 
hogy az egyház nem ennek a világnak a része,ha
nem csak valami magasabb, szellemi világé, mely 
tekintetünk, tapasztalásunk számára hozzáférhe
tetlen. Ezzel kapcsolatban csak utalással élek 
egy, már itt elhangzott előadásra, amely az egy
ház lényegének és empirikus formájának egymás
hoz való viszonyát világitotta meg. Summája pe
dig ez: láthatatlan, elrejtett az egyház azért, 
mert Isten kijelentésének a része. De mert Isten 
kijelentése ebben a világban történik s nem el
vont eszmék magas régiójában, az egyház is ebben 
a világban van. Ebben a világban, de nem ebből 
a világból!

Így lesz az egyház éltető, fenntartó, 
konstitutiv  eleme az Ige, - vagy alkatelemeire 
bontva: az ige és a szentségek! Ez az egyház 
legfőbb kincse! amelyből minden ereje származik 
és lényegének megfelelő életmegnyilvánulásai 
fakadnak. Ezért az egyháznak nincs is más fela
data, mint az igének tiszta és hamisitatlan hir- 
detése, a szentségeknek pedig az Ur Jézus ren
delése szerint való kiszolgálása. Ezzel az á- 
gostai hitvallásnak az egyházról szóló örök ér
vényű igazságához jutottunk el.

Az egyház feladata ezek szerint ma sem, 
közöttünk sem más, mint Isten igéjének tiszta 
és hamisitatlan hirdetése és a szentségeknek az 
Ur Jézus rendelése szerint való kiszolgáltatá
sa. Az ellene felvethető kérdés csak az, s ez 
nem is hallgatható el: valójában ma is, közöt-
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tünk is e z az egyház elsőrendü feladata?.. 
Nem valami megengedhetetlen maradiság, értelmet
len szemhunyás tükröződik ebben?... Ne térjünk 
ki e kérdés elől!

Ezt az ellenvetést az a meggondolás 
váltja ki, hogy a ma élő emberek egészen más 
körülmények között élnek, mint a hitvalló pro
testáns ősök. Kétségtelen tény, hogy azóta na
gyot változott a körülöttünk élő világ. Más 
célok, más eszmék mozgatják a lelkeket. Az is
meret és tudás világában mérföldes csizmákkal 
haladt az emberiség, változott az izlés,a köz- 
szellem, az érték: uj hatalmasságok támadtak 
és tüntek el, nemzetek születtek, országhatárok 
változtak, és mégis: mindezek mellett, sőt e- 
zeknek ellenére is marad változatlan a tétel: 
evangélikus egyházunk feladata a jelenvaló vi
lágunkban sem lehet más, mint az, ami a multban 
volt: hirdetni a Jézus Krisztusról szóló evan
géliumot, az örök Igét, és pedig tisztán és i- 
gazán a teljes kijelentést. Tehát a törvényt is 
és az evangéliumot is, Isten követeléseit is és 
Isten igéreteit is, Isten itéletét éppenugy, 
mint Isten kegyelmét, a bün vétkestartozását 
csakugy, mint a bünök bocsánatát. Az evangéli
kus igehirdetésnek ezt a kétoldaliságát soha 
nem lehet eléggé hangsulyozni. Igaz, hogy a 
bünről szóló prédikáció sohasem volt a fülnek 
kedves és az embernek szájaize szerint való. És 
egészen bizonyos - hiszen hány tapasztalat 
szól már eddig is mellette - hogy az örök em
ber ma, a demokrácia világában sem minősiti 
modernnek és korszerünek a bünbánatra és meg
térésre unszoló felhivást. De nem is az a fon
tos, hogy miként vélekedik az Isten kijelenté-
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séről az ember és a világ, hanem az a döntő, 
hogy az ige mindig életszerü és a valóságnak 
megfelelően szólitsa meg és nevezi nevén az em
bert. Az ige mindig arról tanuskodik, hogy Is
ten miképpen látja a helyzetet. És ebben van a 
magyarázata annak, hogy miért nem ismerhet el 
az egyház minden szociális inség és külső vál
tozás ellenére sem más feladatot az Isten igé
jének tisztán és igazán való hirdetésénél és a 
szentségek kiszolgáltatásánál.

Az elhangzott ellenvetés cáfolata és, 
felelete két mondatba összegezhető. Az egyház 
nem változtathat a maga lényegéből folyó fela
datán semmiféle külső igény hatása alatt elő
ször is azért, mert minden változás, fejlődés, 
kultura, müvelődés mellett, sőt annak ellenére 
is, az ember marad az, aki volt. Gazdagodhatott 
ismeretben, szociális berendezkedésekben, ural
mát jobban kiterjeszthette a teremtett világ 
felett, mint bármelyik megelőző évszázad embe
re, megmérheti a tenger mélységét, napfényre 
hozhatja a föld kincseit, szárnyrakelhet, fel
tárhatja a teremtő Isten rejtett gazdagságát,be
szélhet látható és láthatatlan világról, atome
nergiáról, alkothat is sok csodálatra méltót, - 
a lényege szerint azonban maradt az, aki volt: 
Istentől elpártolt, Isten haragja alatt olló 
bünös ember. -

De nem változtathat az egyház a maga 
lényegéből folyó feladatán semmiféle külső i- 
gény hatása alatt másodszor azért sem, mert a 
müveit, kulturált, ma meghasonlásban vergődő 
ember számára a segitséget, a megtartatást, az 
életet, a békességet nem valami hét pecsétes 
világnézet hozza és biztositja, hanem egyedül 
és kizárólag az Isten kegyelme! Éppen ezért
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nincs és nem lehet ma sem más szolgálatunk, mint 
ezt a mai embert Krisztushoz vezetni, Krisztus 
által Istenhez, az Atyához, akinél az ő számára 
is eltétetett az örök élet koronája. Addig, amig 
Krisztus egyháza és az evangélium népe vagyunk, 
addig nem tehetünk mást, minthogy hirdetjük az e- 
vangéllumot , zanitjuk müvelteknek és müveletle
neknek, kicsinyeknek és nagyoknak, vezetőknek és 
vezetetteknek, testi és szellemi dolgozóknak,fe
héreknek és sárgáknak, zsidóknak meg pogányoknak, 
minden vergődő embernek a keresztről szóló beszé
det, amely Istennek hatalma minden hivőnek üdvös
ségére. Az egyház ezzel a szolgálattal tartozik 
Istennek és tartozik az embereknek.

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ezekután megismétlem ujból a feltett kér

dést, a megszólaltatott ellenvetést: valójában ma 
is, közöttünk is az igehirdetés szolgálata az egy 
ház elsőrendü feladata?... Nem valami megengedhe
tetlen maradiság, értelmetlen szemhunyás tükröző
dik ebben?... Én ugy hiszem, hogy az a szükség és 
nyomoruság, valamint a bünnek, a sátánnak az a 
döbbenetes hatalma és pusztitása, amelynek el- 
szenvedhetetlen nyomait látjuk magunk között és 
szenvedjük saját magunkon, csak még inkább aláhuz 
za és nyomatékosan hangsulyozza: valóban helyesen 
láttak, szóltak és cselekedtek azok, akik az egy
ház feladatát az Isten kijelentésének hirdetésé
ben ismerték fel. Mert még ennek a mai világnak 
sem elsősorban leszerelésre, jobb törvényekre, 
méltányos rendeletekre, uj társadalmi átrendező
désre van szüksége, hanem mindenekelőtt Isten fi
aira, akiknek köztünk való megjelenését sóvárogva 
várja az egész teremtett világ. Ezt munkálja Is
ten az egyházzal az Ige által. Tisztán és igazán 
hirdetett ige kell, hogy megszülethessél: az uj
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ember! -
Az egyház feladatának ilyen tisztázása 

és felismerése mellett éppen annak az alapvető 
igazságnak szemelőtt tartásával, hogy az egy
ház a maga láthatatlansága, elrejtettsége el
lenére sem elvont eszmék magas régiójában él, 
hanem e világban van, - kerül megvilágitásba a 
korszerüségből eredő minden kérdés. Tehát az, 
hogy mi ma élő emberek vagyunk.

Ez az a pont és hely, ahol meg kell 
emlékeznünk mindenekelőtt arról a tényről,hogy 
korunk különösképpen is. szociális beállitott
ságu kor. Kétségtelen, hogy a mai világnak 
szociális ellentéteiből az igehirdetés számára 
sulyos nehézségek adódnak. Igaz az is, hogy 
nagyvárosokban csakugy, mint egyszerü falvak
ban hiányzanak az evangélium olyan hirdetői,a- 
kik félelem nélkül, ha kell, hát háztetőkről 
is prédikálják munkásoknak és. munkaadóknak, a 
bünös embernek Isten örök igazságait! Az inség 
és nyomoruság felismerése és testvéri megosz
tása mellett az egyház feladata mégis csak az, 
hogy minden körülmények között betöltse fenti 
hivatását. Isten igéje nem tér vissza üresen. 
Ugyanakkor semmiképpen sem helytálló az a köz
keletü vélekedés és reménykedés, mely szerint, 
ha mindazok, akik a szociális bajokat intézik, 
hivők lennének, egyszeriben megoldódnék minden 
inséges állapot. És ez helytelen azért, mert 
még ez esetben is fennállanának azok a techni
kai nehézségek, amelyekkel a szociális, kérdés 
szüntelenül vivódik ebben a világban. Az egy
ház pedig annak is teljes tudatában kell le
gyen, hogy mint egyháznak, a tisztára techni
kai kérdésekbe nincs hatalma beleszólnia. Tu
dom, hogy ez olyan területet érint, amely e-
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gyébként is megoldhatatlannak látszik, hiszen 
senki sem képes megállapitani azt a határt, a- 
melyen tul kezdődnek a technikai kérdések, s 
amelyen, innen végződnek az etikai kérdések. De 
ez a szétválasztás nem is szükséges. Jézus a 
hitet nem választotta el a szeretettől, Isten 
országa mellett nem szólt külön egy szociális 
paradicsomról. Jézus sehol és soha nem adott 
külön szociális programot. Luther számára is 
a hit az a valami, amely sohasem kérdi, hagy 
kell-e jót cselekedni, hanem mielőtt kérdezné, 
már meg is cselekedte. Más szóval: az egyház 
ige-szolgálatában benne rejlik a szeretet szol
gálatára való elkötelezés. Az egész Szentirás 
egybehangzó tanitása szerint az evangélium o- 
lyan örömüzenet, Istennek az a hatalma, amely 
a bünös embert minden életmegnyilvánulásában 
ujjáteremti. Vagyis az egyháznak a szociális 
területen jelentkező igényekkel, szemben is el
sősorban ige-szolgálata van.

És ez szablya meg az egyháznak a külön
böző emberi közösségekkel: a társadalommal és 
az álammal szemben való feladatát is. Hogy itt 
pillanatnyilag milyen nehézségek és mekkora 
feladatok tornyosulnak, azt a nyitott szemmel 
járók bizonnyal sejtik. Nehéz is volna azt egy
két vonással felvázolni. Azonban kétségtelen, 
az egyház számára itt elengedhetetlen annak vi
lágos és következetes szemelőtt tartása, hogy 
egyetlen párttal és egyetlen társadalmi osz
tállyal nem azonosithatja magát, annak pedig 
még csak a látszatát is kerülnie kell, hogy ön
maga váljék politikai frakcióvá vagy társadalmi 
osztállyá. Mennél inkább sikerül függetlenite
nie magát az ilyen kisértésektől, annál hatható-
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sabban tudja valamennyi pártnak és valamennyi 
osztálynak hirdetni Isten örök, változhatatlan 
akaratát és szolgálnia annak megvalósitását.

A régi egyházi atyák az egyháznak en
nél a viszonyánál szóltak Isten törvényének po
litikai használatáról. Messze vezetne ennek 
részletezése. Csak utalok a mult pénteken e 
helyről, elhangzott előadás idevonatkozó fejte
getéseire. Ebben az összefüggésben annyit mégis 
meg kell emlitenem, hogy ez az egyházra azt a 
kötelességet rójja, hogy mint élő lelkiismeret, 
nyitott szemmel őrködjék afelett, hogy a lelki
ismeret szabadságát soha semmi ne korlátozza 
vagy befolyásolja. Nem véletlen, hogy Luther a 
wormsi birodalmi gyülésen éppen az Isten igéjé
ből táplálkozó élő lelkiismeretre hivatkozva 
mondott ellent az akkori világ rettegett hatal
mának: a császárnak. Jaj annak a népnek és or
szágnak, amelyben elnémul a lelkiismeret szava. 
Jaj azért, mert ott nem végezheti el életet men
tő, életet megtartó, üdvözítő szolgálatát Isten 
evangéliuma. -

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mon
danivalóim végére értem. Nem azért, mintha ki
meritettem volna azt a hatalmas tárgykört, amit 
éppen manapság az egyház feladata jelent. De fé
lek, hogy már igy is tulléptem azt a határt,amit 
Lutherszövetségümk a szabadegyetemi előadások 
célkitüzésében magaelőtt látott. Igénytelen fej
tegetéseimből bizonnyal megállapitható, hogy az 
a feladat, amelynek szolgálatában az egyház e 
világban jár és munkálkodik nem könnyü , még ke
vésbé nélkülözhető.

S ez azért van igy, mert az egyház min
dig idegen és jövevény ebben a világban s ezért



- 497 -

a világ részéről szüntelen megnemértést, üldöz
tetést, megvettetést, gyalázatot kell szenved
nie. Ezért lesz az egyház földi életében mindig 
harcoló egyház és lesz egyuttal szenvedő egyház 
is. És az is bizonyos, hogy ennek a küldetésnek, 
feladatnak a betöltése mindig akkor lesz a leg
nehezebb, amikor "a világ szinte kihivóan kö
veteli, hogy az egyház igazolja magát, bizonyit
sa be létjogosultságát azzal, hogy aláveti ma
gát azoknak a szempontoknak, követeléseknek, a- 
melyeket külső tényezők szabnak meg számára. Az 
egyház válasza a világ kihivására csak egy lehet 
megőrzi a maga tisztaságát, nem engedi magát 
világgá tenni s ezért ha kell készséggel vállal
ja a szenvedést is, az üldöztetést is", ha nem 
akar Isten hütlen sáfára lenni ezen a földön.

Krisztus egyházát"korszellem és tömeg
hangulat sohasem irányithatja. Az egyház téren 
és időn, személyeken és intézményeken felül ál
ló valóság. Isten dolga. Mi hisszük, hogy Krisz
tus anyaszentegyháza örökké megmarad. De a dia
dal, a végső küzdelem, nem az egyház földi éle
tének osztályrésze. Itt meg kell maradnia küzdő 
és szenvedő egyháznak, mert ez a jele annak,hogy 
még él és nem alkudott meg, nem lett maga is 
világgá. A diadalmas egyház az egyház földi é- 
letének a végét jelenti. Ez a mi reménységünk." 
Addig pedig áll változatlanul a feladat, az e- 
gyetlen, nélkülözhetetlen, legszükségesebb fel
adat: tisztán és igazán hirdetni Isten üdvözitő 
evangéliumát alkalmas és alkalmatlan időben, és 
Jézus Krisztus rendelése szerint szolgáltatni ki 
az uj élet drága eszközeit, a szentségeket,hogy 
minden ember, a mai ember is, a holnap embere 
is, elnyerje az üdvösség koronáját, az örök éle
tet. -
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G Y Ü L E K E Z E T I  L E V É L
A Budapest-kelenföldi evangélikus egyházközség

körlevele.
1/1946.szám. Budapest., 1946. ujév napján.

Róm.lev.8:28.
Az Ur nevével köszöntöm az Olvasót!
Kedves Hittestvérem!

"Tudjuk pedig,hogy azoknak, 
akik Istent szeretik,minden 
javukra van".

Ujesztendő küszöbén tele van a mai em
ber nyugtalansággal! Jövendőt kereső lelke bol
dogságról, békességről álmodozik. Biztató ese
mények, reményre jogositó jelenségek után kutat 
magakörül és messze idegenben, vagy a terhek su
lya alatt fatalistává válik és hát jöjjön,ami
nek jönnie kell.

Egészen másként áll meg ezen a napon a 
keresztyén sziv. Reménységével nem a földre,em
berekre, hatalmasságok felé tekint, hanem bizo
dalmát Abba veti, Aki ur mennyen és földön, Aki 
kezében tartja az idők mulását, események vál
tozását, Akinek akaratától függ az élet, az ál
dás, a ma meg a holnap. Tudja, hogy a jövendőt 
nem a véletlen, sors, szerencse, végzet alakit
ja,hanem az az Isten, akinek eltökélt szándéka, 
hogy minden ember üdvözüljön. Ez azt jelenti, 
hogy Ő formálja életünket s abban bölcső, ko
porsó, emelkedés, süllyedés, öröm és megpróbál
tatás azért lesz osztályrészünk, hogy Őhozzá 
üzzön, Nála megtartson s igy üdvösségünket mun-
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kálja. Multakba veszett napjainkban sokakat ösz- 
szetört, meggyötört, szegénnyé tett, sirbavitt, 
de csak azért, hogy Ő legyen minden mindeneknek 
- reménység, békesség, élet, gazdagság, megtar

tó, szabaditó, ur és király.
Éppen ezért mi a páli bizonyság boldog 

hitével állunk esztendő fordulóján. Nem is két- 
ségeskedünk a ma, meg a holnap felől, ha mind
járt még olyan nyugtalanitó a helyzet. Őreá te
kintünk, Benne bizunk, Abban, Akiről az apostol 
boldog vallomása mondja: "Azoknak, akik Istent 
szeretik, minden javukra van". Igen: minden! Ő 
vele jöhet ránk özvegység, árvaság, inség, vi
har, csend és békesség, - ez mind üdvösségünket 
szolgálja. Nem gyönyöreinket, hiuságunkat, hir
nevünket, muló dicsőségünket, porsátorunkat,ha
nem örök életünket!

Jöjj hát jövendő! Az Ur közelében nem 
árthatsz nekünk!

De akkor éljünk ugy, küzdjünk akként, 
mint akik Vele vannak, az Urral, akinek élete, 
munkája, reménysége, teherhordozása, türése és 
felelősségérzete bizonyság arról, hogy köztünk 
lakozik Ő,Aki nagyobb a mi szivünknél.

Fohászunk is csak az legyen: Atyánk! Te, 
aki jót végeztél felőlünk, vidd véghez bennünk 
és köztünk üdvözitő akaratodat.

Kendeh György 
lelkész

Kelenföldi evangélikus egyházközségünk 
vezetőinek régi vágya valósul meg a GYÜLEKEZETI 
LEVÉL postára adásával.
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Már Ordass Lajos püspök ur itteni lel
készi szolgálata idején elhatározta a presbyté- 
rium, hogy alkalmas időben elinditja ezeket a 
leveleket. Az alkalom azonban késett, mindig 
csak vártuk a jobb időket. Az idő bizonyára nem 
jobb, hanem inkább nehezebb, mint akkor, az al
kalom azonban mégis itt van s ez: az uj lelki- 
pásztor munkába állása.

Kendeh György egyhangulag meghivott és 
megválasztott lelkész urat 1945.december 2-án 
iktatta be a kelenföldi lelkészi állásba Kemény 
Lajos esperes ur. Akik ott voltak a beiktatás 
ünnepén, s akik azóta is hallották lelkészünk 
megnyilatkozásait, tudomást szerezhettek arról, 
hogy ő talán minden egyházi munkánál és szolgá
latnál fontosabbnak itéli a belmissziói munkát.

Teljesen igaza van.A pásztornak a nyá
jat pásztorolni kell: számbavenni, számontarta
ni és gondozni. Ha ezt nem teszi, nem pásztor, 
hanem béres vagy szolga.

A gondozásnak pedig legtökéletesebb 
módja pedig az, hogy a lelkipásztor bekopogtat 
minden hivének otthonába s magával hozza a ke
gyelem Istenének bátoritását és vigasztalását, 
azután Krisztus hivogató szavával fordul a lel
kekhez: "Jöjjetek énhozzám, akik megfáradtatok 
és megterheltettetek és én megnyugosztlak tite
ket". Ámde olyan nagy területen fekvő gyüleke
zetben, mint a kelenföldi, évek kellenek ahhoz, 
hogy a lelkész mindenkit felkereshessen. Ugy 
kell tehát tennie, mint ahogyan most mindnyá
jan tesszük: ha nem tudjuk felkeresni távol le
vő kedveseinket, levelet irunk hozzájuk s ebben 
a rideg világban igy keresünk egy kis meleget, 
a szerető rokon-lelkek melegét.
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Ezt a célt kivánja szolgálni ez a GYÜLE
KEZETI LEVÉL is. A lelkész munkatársaival együtt 
a szükséghez és a lehetőségekhez képest hosszabb 
rövidebb időközökben fel fogja keresni hiveit s 
arra kérjük Hittestvérünket, fogadja jó szivvel 
e levelet. Ezekből értesülni fog a gyülekezet 
minden megmozdulásáról, életéről. A pásztor hi
vogató, erősitő szava mellett helyet talál e le
velekben: istentiszteletek, összejövetelek, al
kalmak helye és sorrendje, a családokban történt 
változások /keresztelés, konfirmáció, házasság- 
kötés, temetés/, a gyülekezet vezető testületei
ben bekövetkezett személyi változások, adózés és 
egyéb anyagi ügyek, stb.

E leveleket minden egyháztagunknak el
küldjük — jó szivvel, ingyen. Előállitási- és 
postai szállitásuk azonban - gondolható - sok 
pénzbe kerül. Éppen ezért arra kérjük azokat a 
Hittestvéreinket, akik felelősséget éreznek egy
házunkkal szemben, de csak ezeket: járuljanak 
hozzá önkéntes adományaikkal előállitásukhoz és 
megmaradásukhoz.

Az a reményünk, hogy igy az a lelki kö
zösség, amely eddig is meg volt kelenföldi egy
házközségünkben, még erősebb lesz, ez pedig ál
dást hozó lesz magunkra, egyházunkra,hazánkra is

Az Isten békességével köszöntjük és ki
vánjuk életére, szeretteire, otthonára áldó ke
gyelmét.

Erős vár a mi Istenünk!

Dr.Komjáthi Kring Jenő sk.           Kendeh György sk. 
egyházközs. felügyelő lelkész
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Kérőszó drága Édesanyánkhoz

Mottó: Lassan járj,tovább élsz4 
Irja: Valtinyi László, Dániel

és Gábor.

1. Édes Anyánk!
Nagyon kérünk,

Mikor imádkozol értünk:
Reggel, este, betegágyon,
Gondolj magadra is - értünk!

2. Kérjed a mi jó Atyánkat,
Adjon Neked tanácsokat,
Hogy munkában, aggódásban
Ne hajtsd, ne erőltesd magad.

3 . Te mondtad s ugy tapasztaltuk,
Árváknak Ő édesatyjuk,
Aki bölcsen vezet minket:
Megtart, megáld Ő bennünket.

4. Óvd hát lelked gyötrelmektől,
Hiábavaló terhektől,
Bajtól, gondtól, drága könnytől,
Tested megerőltetéstől.

5. És ha mégis ugy adódik,
Tennivalód szaporodik,
Akkor se fuss, ne szaladjál,
Lépcsőn fokról-fokra hágjál.

6. És ha szived rakoncátlan,
Dülj le, kérünk, tüstént, gyorsan, 
Gyógyszerrel élj óvatosan,
Pihenj sokat, légy nyugodtan.
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7. Ugy-e, megteszed ezt értünk? 
Édes Anyánk! - Nagy kérünk!... 
Hisz’ szereted mindhármunkat: 
Lacit, Danit s Gáborunkat.

Szerzője:
Kendeh György.

KLotildliget, 1946.julius 17.
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E kötet anyagát 1986-87-ben gépeltem.
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ÓSZÖVETSÉGBÖL - 
I.Mózes kv. 
Józs. kv.
Zsolt. kve

Példab.kve 
Ezs. kve

Jerem.kve

UJSZÖVETSÉGBÖL 
Máté ev.

az aláhuzott

I G E H E L Y E K  : oldal.

3 : 1 - 1 0 .  . 1 1 5 .
24 :14-15 . • • • 50.

4 0 : 2 - 4 .  . 8 2 .
5 0 :1 4 .  . 436 .
1 0 3 : 2 .  . 416 .
139 :23-24 346 .

1 : 7 .  .. 3 1 2 .

9.. 2 .  . . 20.
40 :27  3 1 . 204.
2 2 :2 1 .  . 3 1 8 .
4 5 . . . 273.

3 : 1 - 1 2 .  . • 25 .
5 : 8 .  . . • • 150.
5 :1 3 - 1 6  . • • 252.
7 : 6 .  . . • • 267.
7 :1 5 -2 3  • • 289.
9 :1 8 -1 9  . m • 369 .
9 :3 5 -3 8  . • • 280.
1 0 : 2 7 .  . • • 188.
1 0 :3 0 - 3 1 . • • 73 .
1 1 : 2 6 .  . • • 425 .
1 1 :2 8 .  . • • 5 .
1 6 :1 3 -1 6 . • • 13.
2 1 :1 8 -1 9 . • • 383 .
2 2 :3 4 -4 0 . • • 3 5 3 .
2 4 :1 5 -2 8 . • • 376.
2 7 :1 5 -2 6 . • • 143-161 .

i ge kazuália textusa
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Máté e v . 
Márk e v .

Lukács ev.

János ev.

Ap .Csel.kve

2 7 :2 2 .  .
l : 15b-d .  
7 :3 2 - 3 7 .  
10:14 . . 
1 0 :3 5 -4 5 -  
1 6 : 15 - 1 6 .

2 :1 - 1 4  .
2 : 4 1 - 5 2 .
10 :2 5 -3 7
11 :14 -28
1 2 :5 4 -5 6
1 3 : 1 - 5 .
1 5 :1 8 - 1 9 .
1 6 : 1 - 1 2 .
17 :11 -19
3 : 16a .
3 ;  2 1 .  . 
6 : 1 - 1 5 .  
6 : 1 5 - 2 1 .  
1 3 : 1 - 1 5 .
1 3 : 3 4 .
1 4 : 1 - 6 .  
1 4 : 1 8 .
1 5 : 2 6 - 1 6 : 4 .  
1 6 : 2 3 b - 3 3 .  
1 9 : l 6 - 1 8 a . 3 0  
2 0 : 1 1 - 1 8 .  
2 0 : 2 4 - 3 1 .  
2 1 : 1 5 - 2 3 .
1 9 : 1 - 7 .  
2 0 : 2 4 .

7 : 2 4 .11:33-36. 
1 4 : 7 - 8 .

225.
362. 
328. 
441.  

198.  322 .  
57.
3 6 .  
63 • 

335 .  
130. 
306 .  
306. 
415.  
298.  
339 .

33 .
430.
137.
2 1 0 .
1 7 0 .
421.
438.
231.
236.
217.
175.
182.
192.100.
2 4 5 .
124.
109.  
260. 

459 . 4 6 3 .

Római lev.
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II.Kor.lev. 4:15a-l6. . 
4:16. . .

. 451.455. 

. . .      444.468.
Filp.lev. 1:12-18. . . . .            157.
I.Thes lev. 4:13-14. . . . .         448.
I .Tim .lev. 1:15- . . . . .            390.
Zsid. lev. 11:1-3 . . . . .             43.
János I.lev. 3:20 . . . . . .            433.
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TARTALOMJEGYZÉK: oldal.

I. Igehirdetések a gyülekezetben.

-  509 -



- 510 -



- 511 -












