
Első ige.

A lelkész önkísértése.
II. Kor. 13. 5.

Amennyire fontos tudnunk, hogy Isten senkit sem kisért 
Jak. 1, 13; amennyire fontos vigyáznunk, hogy a Sátán meg ne 
kisértsen bennünket I. Kor. 7, 5; ép annyira fontos — szolgála
tunk szempontjából, hogy mi magunk megkísértsük magunkat.

Fenti Ige lenyűgöző erővel kényszerít erre minket. Pál 
apostol ért ahoz, hogy külön epigrammaírás nélkül is, egy-egy 
nagyfeszültségű lelkiismereti elektromos szikrát keresztül pat- 
tantson lelkűnkön.

Ez alkalommal elsősorban Korintusban levő híveinek be
szél. Arra ad nekik .tanácsot, hogyan éljenek, viselkedjenek, 
tanítsanak, hogy az Úr Jézusnak igaz jó tanítványai legyenek. 
Van egy olyan tanácsa, ami mindennél jobban szíven üti őket: 
Kisértsétek meg magatokat, ha hitben vagytok-e? Most tértek 
meg, most lángol legnagyobb lánggal az élő hit lelkűkben, most 
élik keresztyén életük boldog tavaszát, most mondják talán az 
Úr kegyelmében elmerült lélekkel: ha veled kell is meghalnom, 
meg nem tagadlak tégedet. . .  Most élik azt az életet, amikor 
bizonytalan lehet a tudásuk, a világos látásuk, az életmódjuk, 
vagy az életük, de a hitök nem lehet bizonytalan, mert avval 
van tele az egész életük. — Hiszek, hiszek, boldogan hiszek, 
ezt mondja bennük minden s Pál ebben az önfeledt boldog 
bizonyosságban semmit mást nem akar tudni, csak a termé
szetest, a magától értetődőt: hitben vagytok-e?

Sehol sincs feljegyezve, hogy a korintusi hívek mit éreztek, 
mikor ezt a levelet elolvasták, de mi nagyon jól el tudjuk kép
zelni, hogy mi töltötte meg szívókét. Pontosan azt érezték, amit 
mi igehirdetők s lelkipásztorok érzünk a Krisztus munkameze
jén. Ezor probléma vesz körül minket falun és városon. Temp
lom, iskola, egyház, gyülekezet, haza, kenyér, ruha, holnap, 
jövendő, tudás, ismeret, irodalom, technika, család, pénz s a 
körülünk, bennünk levő ezer kérdés. Az Úr mindezekről hall
gat. Úgy tesz, mintha nem ismerné ezeket. Velük szemben és 
mellettük, azt kérdi: a hitben állotok-e ? Kényelmetlen a kérdés 
reánk, mert felesleges. Ezen már túl vagyunk. Rajtunk az el- 
hivatás szent bélyege. Vállunkon hitünknek gyülekezetünk ré
széről való bizonyításakép a palást. Kezünkben az Ige, ami 
hitet feltételez. Ajkunkon az Ige, amiről hittel teszünk bizony
ságot. Szembe fordulunk a hitetlenséggel. Hitünkre tettük fel 
életünket. — Az Úr meg, mikor csendes órán Vele együtt va-
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gyünk és tépelődünk életünk fájó kérdésein, refrénszerűleg azt 
kérdi tőlünk: hitben vagytok-e ?

Ha ezt teszi, nyilván oka van rá, hogy ezt kérdezze. Nyil
vánvalóan ó  nem találja olyan magától értetődőnek a mi hi
tünket. ő , a  szíveket vizsgáló Úr, nem tartja , olyan minden 
gondolat, akadály felett állónak a  mi hitünket. És nyilván arra 
gondol, hogy többi összes problémánknak is itt van a sark
pontja.

Ma fokozottan így látja ezt az Úr. Nem titok, hogy evan- 
géliomi egyházunk a hit által való megigazulás alapján áll. 
Sola fide! Milyen nagy port vert fel a múlt években egyik ifjú 
lelkésztestvérünk tétele s elevenre való tapintása. De milyen 
csodálatos, hogy a lét, nemlét nagy harcán az Úr ezt a funda
mentális gondolatot úgy a  szemünk elé tudta állítani, hogy lel- 
készi karunk tagjai sorából senki se tudta a fülét becsukni 
előtte. Milyen csodálatos, hogy az egyház Ura a  hívek egyete
mére tetette fel a  kérdést, de abból az egyház őrállói számára 
az a nehéz kérdés bontakozik ki, mindenkor, minden munka
mezőn, minden körülmények között: A hitben álltok-e ? Nem 
akarom mondani, hogy nem fontos az egyház tömege részéről 
a sola fide-re adandó válasz. De az egészen bizonyos, hogy 
erre a mostani Igére a mi általunk adott és vallott válaszon 
fordul meg a jövő.

De ez csak egyik része és pedig a könnyebb része a do
lognak. A nehezebb része és pedig úgy mondhatjuk, a szívet 
facsaró része ott kezdődik, hogy mindenl gondolatunk, érzé
sünk, munkánk, helytállásunk, életáldozásunk dacára, kimond
hatatlan gyengén állunk e tekintetben. Legalább is én, ahány
szor ezt az Ige-helyet elolvasom, mindig arra döbbenek rá.

Hogy röviden érzékeltessem az én idevonatkozó tapaszta
lataimat, végigtekintek munkamezőnk azon útszakaszán, amelyet 
mindegyikünknek, mindenütt, minden napon járnia kell. Előre 
bocsátom, hogy hit alatt nem mankóval alátámasztott bizony
talankodást értek, hanem az élő Isten élő erejének feltétel nélkül 
való elfogadását.

Most már annyira jutottunk, hogy imádkozunk. Mindenki 
tudja, hogy az imádkozást az Úr nemcsak a szószék számára 
adta. Nagy ut volt idáig. De a  neheze még hátra van. Mikor 
imádkozunk, mindent, ill. a minden mellett azt az egy bizonyos 
rejtett, 7 pecsétes titkát lelkűnknek is odavisszük-e az Úr elé? 
Még ha igenlő választ tudnánk is adni, le is merjük-e tenni 
minden kérésünket az Úr kezébe? Ha még, itt is kéznél van 
az igenlő válasz, meg merjük-e ismerni az Úr válaszát? Nem 
a magunk akaratát öltöztetjük-e olyan formába, hogy azt az Úr 
akaratakép követjük ? Még innét i s ,mennyire van a fenntartás 
nélkül való engedelmesség I — Az Úr szava pedig szól: hitben 
vagytok-e ?

Az imádkozó élettől, meg a keresztyén élettől is elválaszt



351

hatatlan a  bánat. Ha a zsoltárok és azok íróinak csodálatos 
világát nézzük, akkor látjuk csodálattal, milyen hordozója és 
táplálója az élő hitnek a  bánat. S mennyi okunk van a bánatra 
s mennyi okunk arra, hogy a bánatunk Isten szerint való bánat 
legyen, melyet ember meg nem bán. Milyen nehezen tudjuk 
lelkiéletünkbe ezt az Isten szerint való bánatot beleépíteni 1 
Megszégyenülök, mikor arra gondolok, hogy Finnországban 
egyszerű emberek énekelni kezdenek a prédikáció közepén is, 
ha nincs tele az igehirdetés Isten szerint való bánattal. Nálunk 
meg nekünk igehirdetőknek is milyen kevés érzékünk van ez
iránt. Külön veszedelem, hogy nekünk nemzeti betegségünk a 
szalmaláng. Amely felületes, nem mélyre szálló. De egyúttal 
hamar ellobbanó. Hamu marad ott, ahol tűznek kellene égnie. 
Ezért nem tud a bánatunk magasba emelő erővé lenni, hanem 
inkább csak útjelzővé. Hitben állunk-e?

A kereszt alatt állunk. Megnyugtató, hogyha még minden 
templomunk tornyán nincs is ott a bizonyságtevő kereszt, a 
legtöbb oltáron már ott található az. Még az idáig vergődés is 
sok erőfeszítésbe került. Hol vagyunk még attól, amire egyik 
esztendőn egy konferencia döbbentette rá az ott résztvevőket, 
hogy Luther megtartotta a keresztvetést: Pedig, ha még idáig 
eljutnánk is, milyen távol lehetnénk a  kereszttől. Itt két nagy 
kérdés áll velünk szemben. A Krisztus keresztje-e tényleg az 
•a kereszt, ami alatt állunk s amelyet hordozunk, szolgálunk s 
legalább kis részben, nem a magunk keresztje-e? Könnyen 
tesszük meg a magunk keresztjét a  Krisztus keresztjévé. Pedig 
a  saját keresztünkből nemcsak erő nem származik, hanem 
leroskaszt minket. A Krisztus keresztje meg erő, gyógyulás, élet. 
A másik kérdés meg az, hogy önként, jó kedvből s nem vala
milyen kényszerből hordozzuk-e azt? Ez is azon fordul meg, 
hogy hitben vagyunk-e?

Milyen boldog és áldott öröm az, ha dicsérhetjük az Úrat. 
Mennyiszer felhívja az ótestámentom Isten népét, hogy dicsérje 
az  Uratl Mennyiszer buzdít a zsoltáríró arra, hogy dicsérd az 
Urat. Az Úr dicséretével van teleírva nemcsak a zsoltár, hanem 
az  egész biblia. Mégis egyik előkelő s velünk szemben meg
értést mutató kath. főpap arra figyelmeztette egyik lelkésztest
vérünket, hogyan, hogy vallásos életünkben aránylag kevés he
lyet foglal el az imádat? Tele van-e — ha a vallásos életünk 
nem volna is tele — a mi életünk imádattal, dicsérettel ? S ha 
tele van, ez a dicséret Isten dicsérete, magasztalása-e és nem 
embereké, esetleg nem magunké-e? Amennyire boldog öröm 
forrása Isten dicsérete, magasztalása, annyira gőgre, elbizako- 
dásra s lelki megkeményedésre vezet az emberdicséret. Mennyi 
emberdicséret uralkodik a körünkben is 1

A dicsérettel együtt jár a hálaadás. Á régi egyházi élet 
gyakorlatában külön felhívták a híveket: adjunk hálát 1 Nem 
marad-e ki egyetlen leborulásunkból is? Ez azon fordul meg, 
hogy a keresztért adunk-e hálát. Akkor a reánk nehezedő ke
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resztért is hálát tudunk adni, különben a kereszt beszédjével 
szemben néma lesz az ajkunk.

Igehirdető utunk tanító ut is. Egyházunkat tanító egyház
nak is szokták nevezni. Sokszor egészen nagyra vagyunk ezzel. 
Egészen kifeszített mellel hallgattuk egyik éven egyik közéleti 
előkelőségünk kijelentését, mely az evangélikus egyházat az. 
intelligencia egyházának nevezte. Rendjén is volna mindez, ha 
az egyház a statisztika, vagy valami egyetem számára volna 
felelős. De az egyház a Jézus Krisztusnak felelős. így azután, 
a kérdés odafordul, vájjon mit tanítottunk, mit tanítunk ? Azt-e* 
aki kútfeje, forrása minden jónak, vagy valami, valaki m ást? 
Sok tapasztalat, sok jel, sok eredmény megkérdezteti velünk* 
tőlünk: a  hitben vagyunk-e?

Folytatni lehetne. De úgy érzem, folytatni is kell magunk
ban a megkisértést. Nagyon csodálkozunk rajta, hogy Szokrá- 
tesz lámpavilágnál se talált embert olyan értelemben, hogy az 
hivatásának minden feladatával tisztában lett volna. Lámpánál 
találunk keresztyéneket, evangélikusokat, evangélikus lelkésze
ket, igehirdetőket, de ha a lélek fényét engedjük fényleni, akkor 
csak piruló, magukba roskadó haszontalan szolgákat találunk, 
akik itt is, ott is, mindenütt hit nélkül akarnak hinni 1

Az Úr üzeni nekünk e kísérteties időben, mikor egyrészt 
oltárok állanak lángtengerben, másrészt oltárokat takar be sötét 
füst, pernye: kisértsétek meg magatokat, ha a hitben vagytok-e?

Fábián Imre
sérszentlőrinci lelkész.
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Tanulmányok.

A konfirmálás.*
Az a nagyszabású egységesítő törekvés, amelyen egyhá

zunk néhány év óta igen eredményesen fáradozik, az idén a 
MELE-elnök, D. Dr. Raffay Sándor püspök úr kezdeményezé
sére figyelmének a  középpontjába többek között a konfirmációt 
állította. Mint a m. t. Értekezlet minden tagja értesült róla, a 
főcél itt a  nagy sokféleség és a  szabadosságig menő kötetlen
ség^ megszüntetése s mind a konfirmáció előkészítése, mind a 
konfirmációi istentisztelet tekintetében az országos egység meg
valósítása, aminek az útja a MELE-elnökség intenciói szerint 
az, hogy mindenekelőtt az egyes egyházmegyék állapodjanak 
meg a  konfirmációi eljárás tekintetében s tegyenek javaslatot 
az országos egység megvalósítása irányában.

Jelen egyházmegyei lelkészértekezletünk a MELE egészé
vel való igen helyes szolidaritásban igyekszik eleget tenni a 
MELE-elnökség azon felkérésének, hogy a konfirmálás kérdé
sével foglalkozzék s lehetőleg egységes álláspontot elfoglalva, 
javaslatát annak idején felterjessze. Miután a  Lelkészértekezlet 
elnöke a konfirmációra vonatkozó referátum megtartására fel
kért, feladatomul azt tekintem, hogy megpróbáljam a konfirmá
ció eddigi uzusából a  határvonalakat és a  főproblémákat meg
jelölni, hogy azután a  konfirmáció elvi lényegéből kiindulva, 
szerény propoziciót tegyek arra nézve, mit kellene a konfirmálás 
egységesítése érdekében úgy a  saját egyházmegyénk körén 
belül tenni, mint a MELE-elnökségnek felterjeszteni.

*

A konfirmálási szokások sokfélesége az egységre törő és 
egységet kereső szemet régen bántja. Raffay Sándor a  liturgiá
ról szóló tanulmányában a  liturgiái bizottság munkálatai alapján 
ismerteti, milyen különféleségek lehetségesek kis magyar ev. egy
házunk területén is. Vannak helyek, ahol — mondhatnánk — 
puritán egyszerűséggel (és szintelenséggel) végjük a  konfirmálást, 
míg viszont másutt látványos (és hosszadalmassága miatt fá
rasztó) népünnepéllyé szélesítik ki. Vannak helyek, ahol a 
szerzetesi fogadalom-tételhez hasonló mozzanatok állnak a kö
zéppontban, míg másutt az egyház nagykorú tagjainak a sorába 
való felvétel kerül előtérbe. Egyes helyeken a  keresztelés alkal
mával tett keresztszülpi ígéretre helyezik a  hangsúlyt, másutt 
meg inkább az első Úrvacsorához való járulás a  fő, de gyakori 
az a lehetőség is, hogy a  konfirmáció egyik szentségre sincs 
különösebb tekintettel, főleg ott, ahol a fogadalom látszik a

* Elhangzott a tiszavidéki egyházmegye lelkészértekezletének kisvárdai 
tavaszi konferenciáján. Az előterjesztést a konfirmációi istentiszteleti rendre 
nézve a konferencia egyhangúlag elfogadta és a magáévá tette.
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legfontosabbnak. Ha már a lényegesebb mozzanatok terén is 
ekkora a különbözés, nem csodálkozhatunk azon, ha az isten- 
tiszteleti rend architektúrájában megegyezés talán csak abban 
van, hogy a konfirmandusok mindenütt bevonulnak a temp
lomba, majd kijönnek onnan. Ami a bemenetel és a kijövetel 
közt történik, abban már a lehető legnagyobbak az eltérések. 
Néhol felálló énekkel, másutt közénekkel kezdődik a konfirmá
ciói istentisztelet, ismét másutt azzal, hogy a bevonuló konfir
mandusok a gyülekezettel együtt az „Erős vár“-t éneklik. Néhol 
a fogadalmat egy-két gyermek mondja a többiek nevében, má
sutt egyenként, bibliára tett kézzel esküsznek örök hűséget. Itt 
a lelkész megáldja a konfirmandusokat, amott kézadással fel
veszi és felhatalmazza őket. Néhol hosszas antifonázást látunk, 
másutt egy-két énekverssel is megelégszenek.

Talán gazdagságot is jelent egyházetnológiai szempontból 
e sokféle szokás, lényegileg azonban mégis a magyar evang. 
belső egység hiányának egyik leghangosabb bizonyítéka.

A konfirmációi előkészítés tekintetében sincs egységes 
eljárás. Már a  konfirmandusok életkorát illetőleg is nagy az 
eltérés. Néhol csak a pubertás lezajlása után pár évvel, 15—16 
éves korukban konfirmálnak, másutt rögtön a pubertás után, 
13—14 éves korban. Vannak helyek, főként falun, ahol a 12 
éveseket már megkonfirmálják, sőt tudok esetet, ahol a gimná
ziumba készülő 9—10 éves negyedikes elemistákat a lelkész 
rendszeresen konfirmálta azzal az indokolással, hogy a gimná
ziumban a  gyermeknek nem lesz ideje a konfirmációval is 
törődni(l). Legutóbb pedig Dr. Jánossy Lajos professzortól hal
lottuk, hogy a 7—8 éves gyermekek konfirmálása, helyesebben 
Úrvacsoráztatása igen üdvös és kívánatos lenne.

Néhol az előkészítés hat hétig, másutt két évig tart.
A konfirmáció tananyaga tekintetében is vannak kisebb 

eltérések, de általában az összes káték igyekeznek teljes hit- 
és erkölcstani rendszert, továbbá egyháztörténetet és — jogot 
(alkotmánytant) nyújtani. Egyes helyeken kérdések és feleletek 
formájában, másutt folyamatos szöveg formájában történik az  
oktatás.

Vitán felül áll, hogy egyházunk belső egysége tekintetében 
igen fontos lenne, ha abban a dzsungelben, amit magyar ev. 
konfirmálási szokásoknak lehetne nevezni, rendet teremthetnénk, 
mert nyilvánvaló, hogy az egyformán konfirmáltak egységesebb 
egyházi közakaratot és közszellemet is produkálnának, eltekintve 
attól, hogy az egységes konfirmáció behozatalával sok helyte
lenség is kimenne a  divatból. Úgy vélem, hogy ebben a mi 
Lelkészértekezletünk minden egyes tagja egyet ért a  MELE- 
elnökség intencióival. De nyilvánvaló az is, hogy itt nem lesz. 
olyan nehéz az egység megteremtése, mint az istentiszteleti 
liturgia terén, különösen ott, ahol mór ezen a  téren az egység 
életbe lépett.

Vessük most már fel a  kérdést, milyen lenne a helyes
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egységes konfirmációi eljárás ? Egyáltalán mi a lényeges és mi 
a lényegtelen a különböző helyi szokásokban?

Kétségtelen, hogy tájékozódni ezen a téren kizárólag a 
konfirmáció elvi alapjáról kiindulólag lehet. Minthogy idevonat- 
kozólag is zavart látunk, jó lesz mindenekelőtt fixiroznunk a 
konfirmáció teológiai értelmét.

Konfirmáció annyi, mint megerősítés. Ebben általános a 
megegyezés, de már arra nézve, hogy mi erősíttetik vagy mi 
erősödik meg, különféle véleményekkel találkozunk. Általában 
mindenütt ott kisért a  gondolat, hogy a kereszteléssel kapcso
latban kell valamit megerősíteni. Rendesen a keresztszülői hit
vallásra és fogadalomra gondolnak olyanformán, hogy a kereszt- 
szülők, miután a tudatosságnélküli gyermek helyett és nevében 
hitvallást és fogadalmat tettek a Krisztushoz való hűséggel 
kapcsolatban, a gyermeket ezen az alapon megkeresztelték, 
mivel csak aki hiszen, kereszteltetik meg, most amikor a 
megkeresztelt gyermek öntudatossá lett, utólag beleegyezik és 
hozzájárul ahhoz, amit helyette a keresztszülők tettek, tehát 
öntudatos egyháztag lesz, amiért viszont felveszik a gyülekezet 
,,nagykorú", teljes jogú tagjai sorába, vagyis az illető Úrvacso
rázhat és keresztszülői tisztet viselhet. Kétségtelen, hogy a 
gyermekkeresztelés általánossága miatt a konfirmációnak ebben 
az értelmezésében helyes mozzanat rejlik. Valljuk ugyan, hogy 
a keresztelés objektív isteni értéke független az embertől, az 
öntudatlan gyermek is kegyelemben részesül a keresztség által 
s részesévé lesz a Krisztus misztikus testének. Krisztus Urunk
nak azon szavai azonban, hogy „Aki hiszen és megkeresztel- 
kedik, üdvözül“, kétségtelenné teszik, hogy a keresztség szub
jektív értéke az én, az egyes hitétől függ. Üdvösséget a kereszt
ség kultikus elvégzése csak a hívő embernek biztosít, tehát 
igazán megkereszteltté, keresztyénné akkor válik az ember, 
amikor hívővé lesz. A konfirmációnak, mindenekelőtt a konfir
mációi előkészítő oktatásnak, épúgy mint az általános hitokta
tásnak is, ezt kell elsősorban szem előtt tartania, tehát, hogy 
a konfirmandusnak a hitét kell megerősíteni, aminthogy a  kon
firmációi szertartásnak a  lényege sem lehet más, minthogy a 
konfirmandus érett, kiforrott, bizonyos hitéről tegyen vallást az 
Isten és a gyülekezet előtt; ennek alapján, és főleg előző ta
pasztalatainak megfelelően, a lelkész a konfirmandust a hitben 
erősnek deklarálja és hitvallása alapján felveszi a gyülekezet 
Úrvacsorázó, Krisztussal tudatos, spirituális közösségben élő 
„lelki testé“-be. A végcél úgy az előkészítő oktatásban, mint 
a tulajdonképeni konfirmációban épen az, hogy a konfirmandus 
az Úr szent vacsorájában hite alapján az élő, valósággal jelen
levő Krisztussal (Istennel) s Benne és Általa az üdvözölök 
seregével belső, lelki közösségre lépjen. Mivel a  hit Isten ado
mánya, végeredményben a konfirmáció, mint a hitben való 
megerősítés, Isten műve. Isten az, aki konfirmál.

Hogy ennek azután az egyház külső, jogi értelme szem
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pontjából (ideális viszonyok közt) milyen következményei len
nének, arról itt nem lehet a  feladatunk beszélni. Az azonban 
nyilvánvaló, hogy az egyház külső életében is csak azok jelent
hetnének élő tagokat, akik ilyen értelemben konfirmáltattak, a 
hitben erőseknek találtattak.

Ezen elvi tisztázás után lássuk, ilyen alapon miként alakul 
ki a konfirmációi oktatás és a  konfirmációi istentisztelet.

I. A konfirmációi oktatás (célja, anyaga, módszere, ideje, 
a  konfirmandusok kora, a konfirmandusok „érettség“-e, a vizsga).

A konfirmáció célja a  konfirmandus hitének a megerősö
dése. Ahogyan az őskeresztyén egyházban rendesen nem ke
reszteltek meg addig senkit, amíg bizonyságát nem szolgáltatta 
a  Krisztusban való mély, igaz és őszinte hitének, továbbá a 
„keresztyén tudom ányiban való jártasságának, úgy a megke
reszteltek ma sem lesznek az egyház teljesjogú tagjaivá addig, 
amíg a keresztyén hitüknek, érettségüknek tanúbizonyságát nem 
nyújtják. A keresztyén közösségben való részvétel lehetsépes 
ugyan már az Úrvacsora előtt is. Kell is, hogy meglegyen, épen 
a  keresztség alapján, azonban teljessé és tökéletessé az Úr 
szent vacsorájában lesz, mint a Krisztus Jézus reális prezenciá- 
jának szentsége által. A konfirmáció lényege, célja épen ebbe 
a  teljes, spirituális közösségbe való bevezetés. Külsőleg járnak 
ezzel együtt a többi dolgok, mint pl. a keresztszülői tiszt vise
lésére való jogosultság, ami azonban természetszerűleg a szak
rális közösségben való részvételből következik. Hiszen a kereszt- 
szülői tisztet, tehát azt, hogy az újszülött lelkiéletéről gondos
kodik valaki, csakis az vállalhatja komolyan, aki maga tudja 
már, hogy kicsoda Krisztus, tehát kihez hell elvezetnie a rá
bízott újszülöttet.

Ilyen körülmények közt nyilvánvaló, hogy a konfirmációi 
oktatás minden mozzanata a  Krisztus-hittel van valamiféle kap
csolatban. Tehát amikor egyesek a konfirmációi oktatás során 
az egyháziasságra való nevelést helyezik előtérbe, s ennek az 
érdekében fogadalmat tétetnek, világos, hogy ez a  cél is csak 
úgy közelíthető meg a leginkább, sőt kizárólag, ha konfirman
dusunk igaz hitre jut s a Krisztusban igazán hívő, a Krisztus 
reális prezenciájából élő lelkek közösségébe jut.

Tananyag?
Itt hála Istennek, nincs oly sok kívánnivaló, mint a  hitok

tatás terén. Konfirmációi tankönyvirodalmunk sokkal közelebb 
áll a hitélet valóságához, mint az iskolai ú. n. vallástanítás. 
A hittan és erkölcstan, azután az egyháztörténet legfőbb kér
dései, de elsősorban a  Krisztusban való hit értelme és jelentő
sége, valamint az Úr szent vacsorája, mint a hívők Krisztussal 
és egymással való életközösségének a kegyelmi eszköze, azon
kívül kevés egzházjog alkossa a tananyag gerincét. Minderről 
azonban a  biblia állandó használata mellett legyen szó. Nem 
szabad egyetlen konfirmációi órának sem lefolynia éneklés 
nélkül. Az egyetlen lényeges hiba tankönyveinkben csupán
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ott van, hogy csudálatos módon nincsenek tisztában olykor a 
konfirmáció tulajdonképeni értelmével.

A tananyag így nyersen és önmagában azonban a kon
firmáció szent munkáját nem végzi el. A konfirmandusokat 
elsősorban nem tanítani, hanem nevelni kell. A nevelés más 
és több, mint a tanítás. A hitre-nevelés első feltétele az, hogy 
az oktató maga hívő közösségben éljen Krisztussal és a  hívek
kel. Szakrális Krisztus-közösségbe csak ott lehet bevezetni a 
konfirmandusokat, ahol ilyen közösség csakugyan van. Hitetlen 
vagy gyenge hitü konfirmáló rendszerint gyengehitü vagy inga
dozó egyháztagokat nevel. Tehát a konfirmálás csakis kiforrott, 
egészséges, erőshitü, tiszta keresztyén látással, kerek jellemmel 
rendelkező lelkészre bizható. A konfirmáló lelkésznek a  kon
firmáció alatt magának is elsőrangú szüksége van arra, hogy 
Krisztussal való kapcsolatát főleg a  naponkénti elmélyedés és 
imádkozás utján még a rendesnél is intenzivebbé tegye. Ne 
csak abban legyen lelkiismeretes, hogy a tananyagot tökélete
sen bírja, hanem hogy az ő saját személyét illetőleg milyen 
viszonyban van a konfirmáció céljaival. Vájjon neki van-e igaz, 
erős és tiszta keresztyén hite? Jelleme megfelel-e Krisztus kö
veteléseinek? Van-e benne szeretet, alázatosság, önzetlenség, 
avagy fogyatkozásai vannak ezen a téren? Mindez igen pon
tosan és állandóan vizsgálandó minden lelkész életében, de kü
lönösen megszívlelendő a konfirmációra előkészítő lelkészeknél.

Az a lelkész, aki akadályokat küzdött le jelleme kialakí
tásánál, akinek a hite külső és belső küzdelmekben lett diadal
massá, aki tudja, mekkora önzetlenséget, alázatosságot, szen
vedést igényel a keresztyén hit, továbbá, hogy mindéhez milyen 
kimeríthetetlen erőforrást nyer a  hitben, az fogja tudni konfir
mandusainak a  keresztyén jellemét is nevelni és fejleszteni. Ha 
Krisztusban él, elvezeti tanítványait is hozzá, a  munkája nem 
is lehet más, mint eredményes.

Maguknak a konfirmandusoknak is tisztában kell lenni 
azzal, hogy a  konfirmálás célja a hitben való megerősödés. 
Jó lenne azért, ha a konfirmáló lelkész és a káté mindjárt a 
bevezetés legelején megrajzolná azt a célt, amely felé a kon
firmálás szent munkájának a konfirmandust vezetnie kell. Ez 
úgy történhetik a legkönnyebben, ha jellemezzük az ideálját 
az igazán hívő, Krisztussal közösségben élő embernek. Nyilván
való, hogy Jézus jellemvonásai fognak itt meghatározó szerepet 
játszani. 0  a tökéletes ember, az ő önzetlen, szeretetteljes, igaz
ságszerető, bűntelen, aktív és pozitív életformája lebegjen min
dig a  tanítványok szeme előtt és hogy mindennek a  forrása az, 
hogy Jézus egy volt az Atyával, életközösségben élt vele. Aki 
tehát Jézus Krisztust akarja felöltözni, aki Isten akarata szerint 
„tökéletes" ember akar lenni, annak az Atyával kell kapcso
latban állnia, aminek az útja viszont Krisztus. Vele pedig a 
közösség lehetősége a  hitben van adva. A hit megint Isten 
ajándéka, a Szentlélek által. A hitet azonban Isten senkitől sem
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tagadja meg, ha vágyakozik utána és kéri tőle. A személyes 
keresztyén hitélet kibontakozása és megalapozása tehát az, ami 
mint minden lelkészi munkának, a  konfirmációi oktatásnak is 
a legfőbb célja. Erre kell nevelnie a konfirmációi oktatásnak 
— és a  konfirmációi kátéinknak is —. Maga a konfirmáció, 
mint istentiszteleti cselekmény nem is egyéb, mint a hívők élő 
közösségébe való külső, egyházi felvétel (ennek a közösségnek 
azonban lényegileg már előbb létre kell jönnie a Krisztus egy
házával), a beletartozás megerősítése, aminek a pecsétje a  kö
zös Úrvacsora, mely egyúttal a Krisztussal eddig az Ige utján 
történő közösséget egészen teljessé teszi és táplálja. Mindebből 
nyílegyenest következik a módszer, a konfirmálás időtartama, 
a konfirmandus életkora kérdésének a megoldása.

A módszer mindig a konfirmandus egyéniségéhez alkal
mazkodjon. A tömegoktatás itt egyszerű képtelenség. A lelkész 
álljon a lehető legelevenebb kontaktusban konfirmandusaival. 
Külön-külön beszélgessen a hit dolgairól mindegyikkel, de nem 
„feleltetés“ formájában. Sőt még a konfirmáció megkezdése előtt. 
Az érettség u. i. igen egyéni dolog. Sokszor szükség lehet a 
lelkész egészen egyénhez szabott beavatkozására is. Ez a Jézus 
bárányait egyenként figyelembevevő lelkipásztori munka kivá
lóan alkalmas arra is, hogy a lelkész híveit korán megismerje 
s a  hívek is megtalálják már itt a lelkészben a  lelkipásztort. 
A tananyag-közlés is a konfirmandusok lelke és a konfirmáló 
lelkész hívő egyénisége által határoztatik meg. Soha ne beszél
jenek és ne tanuljanak a konfirmációi órán a levegőbe. A kon
firmációi anyag minden mozzanata álljon vonatkozásban az 
élő hittel, hogy a konfirmandus lássa mindig, hitének a szem
pontjából mit, miért tanul. A lelkész ilyenformán mindig meg 
tudja állapítani, kik értek meg arra, hogy valóban felvétessenek-e 
a hívők közösségébe. A vizsga már nem is lehet olyan célú, 
hogy azon állapítsák meg, ki éretlen még és ki nem. Ilyenkor 
már úgyis bajos a szülőkre való tekintet miatt is valakit kiállí
tani a konfirmandusok közül. Ellenben könnyebb és természe
tesebben megy ez a felvételnél és az oktatás lefolyása közben. 
A vizsga már a  hitről való bizonyságtételhez tartozik inkább. 
Ha mégis megakarjuk állapítani a konfirmáláshoz legalkalma
sabb életkor alsó határát, akkor annak az általános megjegy
zésével, hogy a hitnek a képessége és annak az ajándékul 
nyerése nincs ugyan időhöz és korhoz kötve, de mégis a leg
jobb, ha a pubertás lezajlása után nem sokkal történik, mivel 
az ember tudatos élete úgyis a pubertással kezd végleges for
mát ölteni. A pubertás utáni 13—14. életév igen alkalmas arra, 
hogy ilyenkor végezzük el a  keresztyén jellem alapjainak a 
lerakását a  konfirmáció utján. Az elemistáknál ennek a  keresz
tülvitele elég nehéz, de viszont annál könnyebb a közép és 
középfokú iskolákban a helyzet. Itt ki kellene mondani, hogy 
a  gimnázium és a polgári negyedik osztályosai eo ipso konfir
mandusok. Az iskolai vallásoktatási tananyag is a konfirmációi
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káté bizonyos, e célra készített formája lehetne. Ha jól tudom, 
a reformátusoknál valahogy így is van a dolog. Az elemit járók
nál, az inasiskolák, ismétlők, továbbá a levente-intézmény utján 
kellene a tizennégyéves kori konfirmációt megvalósítani és álta
lánossá tenni (hiszen ha már ekkor lemondunk arról, hogy az 
elemit végzett ev. ifjúságot az egyház szeretetében s a hozzá 
való hűségben megtartsuk, mi lesz velük és mit várhatunk tőlük 
e tekintetben később?). Az elemi iskolai tananyagot az V. és 
VI. osztályban szintén a  konfirmációi káté nyújtsa. Viszont a 
konfirmációi káténak olyannak kell lennie külsőleg és tartalmi
lag egyaránt, hogy a megkonfirmáltak emlékül eltehessék, mint 
utravalót az egész életre s a biblia mellett a  legfőbb hitbeli' 
támaszt. Hogy Luther kiskátéját valahol, valamelyik (pontosan 
megállapított) fokon meg kell tanulniok konfirmandusainknak 
már előzőleg, az magától értetődik.

Mindezzel mór jeleztem, hogy a konfirmációi előkészítés 
lényegileg nem szorítkozhatik 5—6 hétre. Egész elemiiskolai és 
középiskolai oktatásunknak ugyanazt a célt kell szem előtt tar
tania, mint a konfirmációnak: a hitre nevelést. De kell lennie 
bizonyos rövidebb (legalább 2—3 hónapi) időnek, ahol a kon
firmandusok tudatosan, lelkészi vezetés mellett készülnek a 
konfirmációra. Ez az idő ne legyen túl hosszú, mivel elveszti 
rendkívüli jelentőségét, de fölösleges is akkor, amikor már az 
elemiben és a középiskolában megtanulták a konfirmandusok 
az anyagot. Ellenben legyen a legintenzivebb, amit azzal is 
lehet jelezni, hogy egyre szaporítjuk a konfirmációi órák heti 
számát.

A konfirmáció komolyságához és igazi értelmének tiszte
letben tartásához feltétlenül hozzátartozik, hogy azokat a kon
firmandusokat, akiket Krisztus kegyelme még nem ragadott meg, 
távol tartsuk a konfirmációtól s az Úr szent vacsorájától. Ecél- 
ból fontos a szülőkkel a  kapcsolatot erősíteni. Konfirmáció után,, 
lehetőleg a konfirmáció napjának délutánján, tanácsos azonnal 
megalapítani a Megkonfirmáltak Szövetségét, illetőleg, ha ilyen 
mór van, abba felvenni az újonnan megkonfirmáltakat. Ezúton 
a konfirmáció áldásai és kötelezései állandóan ébren és életben 
tartatnak annál is inkább, mivel évente legalább egyszer pré
dikálni is kell(ene) a konfirmációról s újra meg újra kitérni 
annak értelmére és emlékeire.

A vizsga a konfirmációt megelőző napra teendő.
II. A konfirmációi istentisztelet rendje.
A konfirmáció fentebb vázolt fontossága megköveteli, hogy 

a konfirmáció napja ünnepe legyen a konfirmáltaknak s a  gyü
lekezetnek egyaránt. A leghelyesebb lenne országosan vala
milyen ünnepre, pl. áldozócsütörtökre fixirozni, amivel szintérv 
szolgálnánk az egységnek. Természetes, hogy az ünnep jelentő
sége ezáltal ne szenvedjen, sőt emelkedjék. Egy tavaszutói- 
vasárnap talán még megfelelőbb lenne.
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Ne feledjük el konfirmáció napjára az egész gyülekezetét 
megmozgatni. Korán kell kezdenünk. Helyes Dr. H. Gaudy 
László indítványa, mely szerint a tulajdonképeni konfirmációi 
oktatás a  konfirmandusoknak a  templomban ünnepélyes keretek 
közt való bemutatásával kezdődjék (a befejező oltári szolgálat 
kapcsán). Ez alkalommal figyelmeztethetné az igehirdetés a  fel
nőtteket s főként a szülőket a  konfirmáció értelmére s a  vele 
kapcsolatos kötelességekre.

Az istentisztelettel kapcsolatban nagyon kell ügyelnünk 
arra, hogy fárasztóvá ne tegyük. A sevége-sehossza konfirmá
ciónak véget kell vetni. Maradjon türelem és lelkierő lelkész 
és konfirmandusok, továbbá a  gyülekezet részéről a legfonto
sabbra, az Úrvacsorára. Másfél óránál tovább alig szabad tar
tania egy konfirmációnak. Mindaz, ami egy mai emberrel ezen 
a  másfél órán túl történik, az épületesség rovására megy, tehát 
jobb, ha elmarad. Nagyon meg kell fontolni, mit vegyünk fel 
a konfirmációi istentisztelet keretei közé. Arról szó se lehet, 
hogy konfirmandusaink egyenként prédikációkat tartsanak (az 
igehirdetés komolyságával nem szabad tréfálni) vagy főleg sza
valjanak. Ennek meglehet a helye a délutáni szövetségi össze
jövetelen. A szülői és egyéni hiúság szempontjai teljesen ki- 
szorítandók ebből a fönséges ünnepből épúgy, mint az egyéni 
papi invenciók. Rögzíttessék meg tehát a legapróbb részletekig 
a  konfirmációi istentisztelet s annak sorrendje. így előre lehet 
számolni a konfirmáció körülbelüli időtartamával.

Miből álljon a konfirmációi istentisztelet, a liturgia?
A legfontosabb, amiért az egész van, a befejezés, a vége, 

maga az Úrvacsora, mint az egyház hívő közösségében való 
részvétel. Ezt soha nem szabad figyelmen kívül hagyni. Reá 
maradjon idő és szellemi erő. Ami csak úgy érhető el, ha a 
konfirmációi istentisztelet kereteit a lehető legszűkebbre szabjuk 
s csak az igazán szükségesre szorítkozunk. Épen ezért, de meg 
mivel „responsorium “-ok úgyis vannak benne, ne legyen az 
ú. n. liturgikus szempont az irányadó a konfirmációi istentisztelet 
alkotó-elemeinek az egybeállításában. Liturgiáról legfeljebb az 
Úrvacsorán s az egész istentiszteletnek a  Szentháromság nevé
ben való megkezdésével kapcsolatban legyen szó. Nagyon fon
tos ellenben, hogy az Úrvacsora szerves része legyen a kon
firmációnak ! Helytelenebb,dolgot alig lehet elképzelni, minthogy 
szavalatokat magánál az Úrvacsoránál fontosabbaknak tartsunk 
s, engedjük, hogy miattuk az Úrvacsora szenvedjen kárt. Az 
Úrvacsora ne legyen se itt. se másutt csak olyan tessék-lássék 
appendix (1. Jánossy tanulmányát!). Képtelenség az is, ha csu
pán a konfirmandusok járulnak az Úr vacsorájához. Ilyenkor 
érje el a tetőfokát a gyülekezet eucharisztikus élete. Hiszen 
arról van szó, hogy a  konfirmandusok az egyház úrvacsorái 
közösségébe vétetnek fel. Még furcsább, ha ilyenkor a  lelkész 
se vesz Úrvacsorát. Ezért nem szabad a  konfirmációi istentisz
teletet az Úrvacsora előtt lezárni és tűrni, hogy ilyenkor a  gyű-
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lekezet nagy része kivonuljon. Nagyon kívánatos lenne, ha az 
egységes konfirmációi rend végre odaállítaná az Úrvacsorát, 
ahová való, a méltó helyére, az istentisztelet kulminációs pont
jára, mely lélektanilag az istentisztelet harmadik harmadának  
az elején van. Ebből következik, hogy az egész konfirmációi 
istentisztelet az úrvacsorával együtt nem lehet hosszabb, mint 
az úrvacsorái liturgia háromszorosa. így föltétlenül kitűnne, hogy 
a konfirmáció miért van, hogy mindaz, ami az Úrvacsora előtt 
van, az Úrvacsorában éri el a teljességét.

Mindennek állandó szem előtt tartásával, hadd soroljuk 
fel most már mindazt, ami magában a konfirmációi istentiszte
letben elmaradhatatlannak és feltétlenül szükségesnek látszik!

Az Úrvacsorát már említettük (1). Ezután jön fontosság 
tekintetében a  konfirmandusok hitvallástétele (2). Elmaradhatat
lan az is, hogy a lelkész az egyház nevében felvegye a  kon
firmandusokat a felnőtt hívek sorába és felhatalmazza őket (3). 
Nem nélkülözhetjük az igét és annak hirdetését sem (4). Szük
séges a megfelelő imádság és a közének is (5, 6). Nélkülözhe
tetlenek az ú. n. konfirmációi kérdések is (7). Már vitás az 
esküszerű fogadalom (8) ügye (1. az idevonatkozó német iro
dalmat !). Szép dolog, de a  konfirmáció lényegével nem igen 
hozható kapcsolatba, hogy a  konfirmandusok az istentisztelet 
keretén belül monganak köszönetét a szülőknek és a  kereszt- 
szülőknek az eddigi nevelésért. Ennek a  gyülekezetét érintő 
részét el lehet intézni az amúgy is fontos közimádságban, az 
egyéni részét pedig konfirmandusaink végezzék el odahaza, 
aminthogy el is végzik (viszont, ha elvégzik, akkor mi szükség 
van a templomban való megismétlésére) (9)7

Lássuk, miként lehetne ezekből az elemekből egy tömör, 
logikai, lélektani és esztétikai szempontból kifogástalan, termé
szetes, és határozottan lutheri karakterű konfirmációi istentiszte
leti rendet egybeállítani I

1. A konfirmandusok a lelkészi hivatalban gyülekeznek; 
a lányok fehér, a fiúk sötét ruhában.

2. Kettesével (elől a lányok s a  legkisebbek) megfelelő 
vezetés mellett a főbejáraton bevonulnak a templomba. A be
járatnál a lelkész ornátusban fogadja őket s miközben az or
gona s a helyéről felálló gyülekezet az Erős vár-t zengi,' a lel
kész a konfirmandusokat az oltár elé vezeti. Itt ki-ki az előre 
kijelölt ülőhelye elé áll, a lelkész pedig az oltár elé megy. Az 
Erős vár második verse után az egész gyülekezet helyet foglal.

3. Lelkész: Az Atya, Fiú, Szentlélek háromságos egy Isten 
nevében. Ámen.

Gyülekezet: Ámen.
4. Lelkész (oltár elől): Krisztusnak kedves gyülekezete 1 

Abból a célból gyülekeztünk egybe ebben az ünnepi órában, 
hogy Isten gondviselő szeretete és jövőbelátása jeléül gyara
podjunk hitben erős új testvérekkel, akik a szent keresztség 
által kiskoruktól fogva tagjai ugyan a  Krisztus anyaszentegy- 
házának, annak teljes áldását, nevezetesen a Krisztussal és az
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<5 megváltottjaival e földön lehetséges közösség boldogságát 
az Úr szent vacsorájában azonban ez alkalommal ízlelik meg 
először. Boruljunk le tehát Isten szent jelenléte érzetében s fel
emelvén hozzá szívünket, kérjük ki segítségét a következőképen 
ifohászkodván:

5. Lelkész: Alkalmi imádságot mond kapcsolatban az 
esetleges ünneppel,

6. Igeolvasás: Perikópa, de még helyesebb valami meg
felelő alkalmi ige.

7. Konfirmációi közénekből két vers.
8. Hitvallástétel. Részletezés:
Lelkész (oltár elől): Kedves Ifjú Testvéreim 1 Ti tegnap az 

egyház megjelent tagjai előtt bizonyságát adtátok annak, hogy 
evangélikus egyházunk tanításait ismeritek. Miután azonban 
Krisztus egyházának élő tagjai akartok lenni. Isten házában, 
ez előtt a keresztyén gyülekezet előtt tegyetek vallást a Ti hite
tekről is.

Kérdem Tőletek:
Hisztek Istenben?
Egy konfirmandus: Elmondja az Apostolicum első ágazatát.
Lelkész: Miképen értitek ezt?
Másik konfirmandus: Elmondja Lulher Kiskátéjának ide

vágó magyarázatát.
Lelkész: Kérdem Tőletek: Hisztek-e Jézus Krisztusban?
Harmadik konfirmandus: Elmondja az Apostolicum máso

dik ágazatát.
Lelkész: Miképen értitek ezt?
Negyedik konfirmandus: Elmondja a Kiskátéból Luther 

magyarázatát.
Lelkész: Kérdem Tőletek: Hisztek-e a Szentlélekben és 

az anvaszentegyházban ?
Ötödik konfirmandus: Elmondja az Apostolicum harma

dik részét.
Lelkész: Miképen értitek ezt?
Hatodik konfirmandus: Elmondja Luther magyarázatát.
9. Lelkész: Most hitetekről együtt éneklő ajakkal is tegye

tek vallást mindannyian!
Konfirmandusok: Eléneklik a „Ma újra hűséget fogadok'*, 

vagy egy más még alkalmasabb ének két-három versét.
10. Lelkész: Most feleljetek őszinte szívvel a következő 

kérdéseimre:
a) Megakartok-e éltetek végéig maradni a hit mellett, mely

ről vallást tettetek s Istennek az ágostai hitvallás szerint való 
egyházában, úgy amint erről eddig tanultatok? Akartok-e?

Konfirmandusok * Akarunk.
b) Az igaz hit azt kívánja, hogy mindhalálig hívek ma

radjatok, tehát hogy rajta soha ne változtassatok, belőle el ne 
vegyetek, hozzá semmit ne tegyetek, soha más egyházba vagy 
hitre át ne térjetek, ellenben ragaszkodjatok ahhoz, melyről
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atyáink Ágosta városában bizonyságot tettek s melyet a mi 
egyházunk szüntelenül vall és képvisel; akartok-e tehát benne 
élni és meghalni? Akartok-e?

Konfirmandusok: Akarunk.
c) Lelkész: Az igaz hit megkívánja az istenfélő és erköl

csös életet, a becsületességet és a hűséges kötelességteljesítést, 
azért Ígérjétek meg azt is, hogy az istentelenséget, hitetlenséget, 
az erkölcstelenséget kerülni fogjátok, ellenben teljes szívvel, 
minden erővel és okossággal ragaszkodtok Istenhez és erköl
csösen, becsületesan és alázatosan, hitben és istenfélelemben 
fogtok élni, igéritek-e?

Konfirmandusok: ígérjük.
d) Kivánjátok-e mindezek alapján, hogy ágostai hitvallású 

evangélikus keresztyén egyházunk felnőtt tagjai sorába s Krisztus 
testének élő közösségébe felvegyelek benneteket, kivánjátok-e ?

Konfirmandusok: Kívánjuk.
11. Lelkész: Kedves Ifjú Testvéreim! Az elhangzott vallás

tétel és ígéret alapján én, mint az én Uramnak a Jézus Krisz
tusnak hivatalos szolgája és az ágostai hitvallású evangélikus 
egyház lelkipásztora ezennel a ti hiteteket érettnek és erősnek 
jelentem ki s ezért felveszlek benneteket egyházunk felnőtt tagjai 
sorába, egyben pedig felhatalmazlak benneteket ama jogok 
gyakorlására, melyeket egyházunk felnőtt tagjainak biztosít, 
nevezetesen felhatalmazlak titeket, hogy e mai naptól kezdve 
keresztszülők lehessetek s az Úr szent vacsoráját lelketek üd
vére magatokhoz vehessétek. Teszem ezt az Atya, Fiú, Szent
lélek háromságos egy örök Isten nevében azzal a  kívánsággal, 
vajha egyházunk bennetek Krisztus ügyének jó vitézeire találna, 
ti pedig fellelnétek benne az élő vizek forrását, hogy soha meg 
ne szomjazzatok és soha ne szűkölködjetek ama élő kenyér 
nélkül! Az Úr áldja meg bejövetelteket és kimeneteiteket mos
tantól fogva mindörökké. Ámen.

12. Lelkész: Most pedig jöjjetek az Úr oltárához, hogy 
amiképen a Jó Pásztor név szerint ismeri az ő bárányait, úgy 
én is egyenként felvegyelek titeket az ő közösségébe:

(Konfirmandusok letérdelnek az oltár körül s a lelkész 
kézadással felveszi őket, speciális áldást mond mindegyik fe
lett. Orgonaszó.)

13. Úrvacsorái ének.
14. Alapigés Úrvacsorái s egyben konfirmációi igehirdetés, 

mely a  közös lényeget, a Krisztusban Istennel való hívő közös
séget domborítja ki s ennek érdekében bűnbánatra s megté
résre hív fel.

15. Gyónás, feloldozás.
16. Konszekráció.
17. Disztribúció.
18. Befejező hálaimádság az Úrvacsorái közösségért s az 

azt lehetővé tevő konfirmációért; a konfirmandusokért, szülők
ért, egyházért, hazáért, a jövőben tanúsítandó hithűségért való 
könyörgés.
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19. Ároni áldás.
20 Befejező közének.

*

Ennek a rendnek, melynek megtervezésében különösen 
Raffay püspök úr ágendája, továbbá az új tót agenda lebegett 
lelki szemeim előtt, de úgy, hogy előbb a Karsay-Czékus, to
vábbá a Gyurátz-féle agendákat, nem különben az idevágó 
legújabb és legszámottevőbb irodalmat, magyar nyelven főleg 
dr. Jánossy, dr. Raffay és Ziermann tanulmányait is átnéztem, 
mondom ennek a rendnek az előnyeit a következőkben látom:

a) Minden lényeges alkalrész megvan benne.
b) Az úrvacsorát megillető helyére állítja. L. erre nézve 

Jánossy indokolt kívánságait.
c) A Kiskáté alapján történő vallástétel révén kifejezetten 

lutheri karakterű.
d) Azzal, hogy a szokásos két, sőt több beszéd helyett 

csupán egyet, még pedig valóságos igehirdetést vettünk fel, 
lényegesen megrövidítettük a rendet, ugyanakkor azonban mind 
az Úrvacsorát, mind az igét a konfirmáció rendjében méltó 
helyre tettük.

e) Ismétlődéseket elkerültünk. Pl. a Miatyánk, Apostolicum 
egyszer fordul elő.

f) Mivel a fogadalomnak inkább a hitről való bizonyság- 
tételi jellege van, az idevonatkozó vitát eleve lehetetlenné tettük.

g) Egységes, logikus, kerek egész. Vagyis nem szakad két 
részre az által, hogy az Úrvacsora előtt lezártnak tüntetnénk 
fel a  konfirmációt. Se több, se kevesebb nincs benne, mint 
amennyi föltétlenül szükséges. Egyik mozzanat következik a  
másikból.

h) A közben, szabályos időközökben előforduló, majd 
csak a gyülekezet, majd a konfirmandusok által, majd az együt
tesen énekelt énekek esztétikai szempontból is kifogástalanná, 
kevéssé fárasztóvá, változatossá és épületessé teszik az egész 
ünnepi istentiszteletet,

i) A konfirmandusok átlagos száma mellett aránylag rövid 
idő alatt végezhető el, ugyanakkor minden lényeges mozzanatra 
bőven van idő s nem kell az Úrvacsorát elsietni.

*

Ezzel a mélyen tisztelt Értekezlet Elnökétől kapott meg
tisztelő felkérésnek eleget is tettem, amennyire tőlem tellett, főleg 
a rendelkezésemre álló idő rövid volta miatt. Isten adja, hogy 
szerény munkámmal legalább némileg elősegítettem legyen egy
házunk egyik legfontosabb kérdésének, a konfirmáció egysé
gessé és eredményessé válásának az ügyét.

Dr. theol. Vető Lajos
szolnoki lelkész.
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Magunk között.
Beszélgessünk magunk között a  hívek lelkipásztori látó- 

gatásáról.
Természetes minden lelkésznél, hogy ha bekerül egy 

gyülekezetbe rendes lelkészként, végiglátogatja az összes evan
gélikusokat. Ezek a látogatások azonban egy-egy helyen csak 
nagyon rövid ideig tartanak, mert füti a lelkészt az a  vágy, 
hogy minél előbb bekopogtasson minden gyülekezeti tag hajlé
kába. Ennek a  látogatásnak az a célja, hogy megismerje min
denki a lelkészt és a lelkész is megismerjen mindenkit. — 
Egyházi életünk nagy fogyatékossága, nekünk lelkészeknek 
nagy bűnünk, hogy a hívek látogatása a  fenti látogatásokkal 
meg is szűnik. Azt hisszük, hogy az Ige-szolgálatokkal (isten
tiszteleteken, biblia-órákon, funkciókon) és esetleg a  betegeknek 
és a  bajban levőknek külön meglátogatásával már el is végez
tük minden kötelességünket. Nem. Ha így cselekszünk, haszon
talan szolgák vagyunk. Csak azokkal törődünk akkor, akik 
odajönnek hozzánk és elhajítjuk magunktól a  felelősséget azok
ért, akiknek legjobban lenne szükségük a lélek Orvosára. — 
Nem igen van gyülekezet, amelyben nagyobb lenne az isten
tiszteletek és biblia-órák látogatóinak száma a gyűl. lélekszám 
50 százalékánál, — hány helyen még csak meg sem közelíti 
az 50°/o.ot! — nagy bűnt követünk el, ha a másik 50%-kal, 
vagy még nagyobb résszel, nem törűdünk.

Látogassuk híveinket. Házról-házra járjunk. Ki ne kerül
jünk senkit, a cselédleányokat sem. Látogatásainknál legyen a  
kezünkben a  Biblia, de ne csak a kezünkben. Elindulás előtt 
odahaza, csendes kamránkban imádkozással és teljes körül
tekintéssel, készüljünk fel a  látogatásra. A törzskönyvben néz
zünk utána mindennek. Mikor átlépjük a  meglátogatandó csa
lád küszöbét, ismerjünk előre mindenkit névszerint, még a leg
kisebb gyermeket is. A beszélgetést mi vezessük. Ne engedjük, 
hogy csak az időről, egészségről, gazdasági, politikai kérdések
ről beszéljenek velünk az emberek. Beszélgetésünkkel akarjunk 
mindig valami szent célt elérni a család tagjainál, vagy legalább 
egy tagnál. Beszéljünk velük lelki dolgokról! Bűnről, bűnössé
günkről, bűnbocsánat szükségességéről, a kegyelem gazdagsá
gáról, hitről, életről, halálról, halált legyőző újéletről, megtérésről. 
Nyíljon ki közben kezünkben a Biblia és szólaljon meg az Úr 
igéje. Beszéljünk azután velük az istentiszteletekről, biblia
órákról, azok látogatásának feltétlen szükségéről; beszéljünk 
gyülekezeti dolgokról, célkitűzésekről; beszéljünk általában 
egyházunk ügyeiről. Ha nem lehetetlen, imádkozzunk is együtt 
a családdal. — Természetesen ilyen látogatást félnap alatt nem 
sokat végezhetünk, elég 6—8 család.

Látogassunk állandóan. Minden héten legalább egy félnap 
legyen a lelkipásztori látogatásé. És ahogyan pontosan megtart
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juk minden vasárnap az istentiszteletet és a hét napjain a 
biblia-órákat, olyan pontosan tartsuk meg a  látogatási nap kö
telességeit is. Folytassuk mindig ott, ahol az előző héten elhagy
tuk. Nem lehetnek kivételek a nagy gyülekezetek lelkészei sem 
a  látogatások alól. Ahol sok a gyülekezeti tag, ott a lelkészek 
száma megfelelően több. Osszuk fel magunk között a várost, 
vagy a  nagyközséget és úgy végezzük a látogatást, de végezzük.

Ideig-óráig talán az igehirdetési, biblia-órai és egyéb szol
gálatainkkal is meg tudjuk tölteni a templomot, de az egészen 
bizonyos, hogy a gyülekezeti tagokat állandó templomlátoga
tókká, igeszomjúhozókká és éhesekké nem tudjuk tenni állandó 
lelkipásztori látogatások nélkül.

Pécs egyik külvárosában pár évvel ezelőtt megindítottam 
a  bibliaórát. Az ott élő hívek messze vannak a város szívében 
levő templomunktól, nem igen jöttek se templomba, se biblia
órákra. Elindultam én feléjük. írott meghívót küldtem minden 
ott lakó hittestvérem címére. Az írásbeli meghívóra tizen jöttek 
el. Végiglátogattam őket egyszer, azonnal húszra emelkedett a 
bibliaórákra járók száma. Állandóan látogatjuk őket, állandóan 
növekszik a szám. Akik bibliaóra-látogatók lesznek, azok szé
pen bejönnek messziről is a vasárnapi istentiszteletre.

Látogassunk. Kötelességünk. Nem tudunk igazán szolgálni 
állandó látogatások nélkül.

Takó István
pécsi lelkész
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Vasárnapi és Bmupi beszédek.

Az ünnepnapot megszenteljed!
Szenthár. u. 17. vas.

Luk. 14, 1—11.
A világháború óta lefolyt másfél évtized valóban Carlyle 

Tamás által megrajzolt: Isten és léleknélküli világ", „ahol csak 
a vadállatok ordítása és a kétségbeesett, lerongyolódott emberek 
hörgése hangzik minden világító felhő és tűzoszlop nélkül." 
Majd itt, majd ott lángol fel a forradalom tüze, a talaját vesztett 
■ember keresve-keresi önmagáratalálásának, boldogulásának és 
békességének útját. Űj élet fakadása, társadalmi bajok orvoslása 
■azonban nem a rombolás és a meglevő viszonyok elpusztítása, 
nem is a külső viszonyok átalakulása által érhető el, hanem 
egyedül és kizárólag a lélekben újjászült ember ill. emberiség 
kitartó munkájának lehet csak a gyümölcse. Nagy Frigyes — kit 
bár a legjobb akarattal sem nevezhetünk vallásos uralkodónak — 
mégis meglátta népe életében kora vallástalanságának szomorú 
következményeit s tudatára ébredt annak, hogy a hosszú véres 
háborútól anyagilag és lelkileg lesújtott, tönkrevert népe feltá
madásának egyetlen útja: a vallásos élet újjászületése, ezért 
felhívja kultuszminiszterét: „Teremtsen vallásosságot országom
ban!" A mai kor lelkiismeretének zűrzavarába Nagy Frigyes 
szavai helyett hadd csendüljön az apostoli intés: „Űjúljatok meg 
a  ti elméteknek lelke szerint!"

Ezen megújulás feltétele azonban epistolai szent leckénk 
szerint: járjatok úgy, mint illik elhívástokhoz, mellyel elhivat
tatok. Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszútűréssel, el
szenvedvén egymást szeretetben. Igyekezvén megtartani a Lélek 
egységét a békességnek kötelékében. Ugyanezt a gondolatot és 
ugyanezt a felhívást vési lelkűnkbe szent evangéliumunk is, 
amikor

tőlünk az ünnepnap megszentelését követeli, hogy azáltal 
Krisztusban megszentelődhessünk.

Ezért mondja a parancsolat i s : „Az ünnepnapot megszen
teljed!" Luther az ünnepnap megszentelésének módját minden 
evangélikus ember számára így szögezte le : „az Isten igéjét és 
annak hirdetését meg ne vessük, de szentnek tartsuk, örömmel 
hallgassuk és tanuljuk." Olvastam egyszer mondát egy csoda
tóról. A testi és lelki betegeknek egész karavánja vándorolt 
nap-nap után e tóhoz, vágyva a gyógyulást, az írt, a megújho
dást. Ügy lépnek oda egymásután a tó vizéhez, mint a hívők 
a templom küszübén át annak szentélyébe. Milyen csodálatos 
változás! A hullámfodrok körülnyaldossák a beteg tagokat, fel
frissítik az elfáradt és elbágyadt lelkeket, szemükben kigyúl az 
öröm tüze és az új életet adó viz tükréből újjászületve lépnek
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ki a betegek egészségesen, az erőtelenek erősen, a vének, ifjak 
új erővel járják tovább az élet göröngyös útját. — Ez az üdítő- 
tó itt van mindnyájunk számára vasárnapunkban, azért szenteld) 
meg az ünnepnapot.

A vasárnap megszentelése azonban csak Jézus által lehet
séges. Jövel Jézus, légy vendégünk! Az evangéliumban Jézus- 
ott van szombatnapon a farizeus házánál, annak asztalánál eszik. 
Bármily nemtelen is a szándék, amellyel Jézust asztalukhoz, 
hívják, „azok leselkednek vala ő utána* —, bármily üres a szívük, 
a lelkűk és kiszáradt, mint a föld égi harmat nélkül, annak & 
háznak akarva — nem akarva központja, fénye mégis: Krisztus. 
Jézus szombatnapon a farizeus asztalánál, de hol van a mi va
sár- és ünnepnapunkon? Testvérem, a mi vasárnapunk szentebb- 
és sokkal mélyebb, mint a zsidók szombatja. Hisz vasárnap vált 
valóra az Úr Ígérete, hogy nem hagyja szentjét a koporsóban; 
ekkor lett teljes bizonyossággá: „Nekem adatott teljes hatalom 
a mennyen és a földön*; e napon adta vissza a sír azt, aki 
nem volt az övé; ezen a napon hozta el Jézus szomorú éjtsza- 
kába borult tanítványoknak a húsvéti hit bizonyosságát: „Bé
kesség veletek!* Vasárnap töltetett ki a vigasztaló Szentlélek,, 
ezen a napon alakult meg az első keresztyén gyülekezet, amely
nek feje, királya: Krisztus. Ezt a napot ünnepelték az apostolok,, 
az őskeresztyének mint a megváltás tényét és annak bizonyos
ságát: „Halál, hol a te fulánkod! Pokol, hol a te diadalmad!' 
De hála az Istennek, aki a diadalmat adja nekünk a mi Urunk 
Jézus Krisztus által.* Megfeledkezhetnénk-e ezek után Istennek 
a vasárnapban adott nagy kegyelmi ajándékáról?! De, Testvé
rem, vasárnap Krisztus nélkül nem vasárnap, olyan mint a test 
lélek nélkül, vagy az ég fénylő, éltet adó, fejlesztő és érlelő
nap nélkül. Ünneplésünknek, a vasárnap megszentelésének köz
pontja azonban itt van : az Isten házában, szeretett templomunk
ban. Ma lön ennek a háznak üdvössége, mert Krisztus itt ül 
közöttünk mint a farizeus asztalánál. Hisz itt minden őrá emlé
keztet. A harangok ércszava azt zengi: „Jöjjetek, mert mindenek 
elkészíttettek.* Ének, igehirdetés mind Őreá mutat. Testvéreim, 
valahányszor ének és ima szárnyán fölszállunk a mindenható
isten trónusa elé, mondjunk hálát a Szentháromságú Egy Isten 
végtelen kegyelmének, hogy az ősök lelkét megihletve, felépí
tette ezt a templomot, hogy a békesség, üdvösség után szom- 
júhozó lelkek odaülhetnek az életnek örök kútfejéhez: az Úr 
Jézushoz.

De mivé lett az Úrnak szent napja: a vasárnap ? Merem 
állítani, hogy korunk békétlenségének forrása épen az, hogy 
nincs vasárnapunk, vagy ha van is, vasárnapunkon nincs jelen 
a Krisztus. Mintha ez a nap elvesztette volna régi fényét éa 
melegét. Hol a szomjúhozás, hol a vágyódás az élet és boldog
ság forrása után, hol a régi örvendezés:

„Örül a mi szivünk,
Mikor azt halljuk:
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A templomba megyünk,
Hol Úristennek 
Szent igéjét halljuk*.

A gond, a kishitűség, kapzsiság, nyerészkedés, gazdagodás 
-vágya az Isten szent napját a mammon szolgálatába állítja. Úgy 
a  városon, mint a falun Isten hívó szavának visszhangja: Kér
lek, ments ki engemet. — Pedig van az Isten népének szom
batja, kell is szombatjának lennie, mert a hat nap fáradalma 
is megköveteli a testnek pihenését. A vasárnap megszentelésé
hez hozzátartozik a megfáradt testnek megpihenése, de ez a 
pihenés a szeretetben munkás hit nyugodalma. Jézus meggyó
gyítja a vizkóros embert! A szeretetben munkás hit a mózesi 
•törvény krisztusi betöltése.

Letörölni fájó könnyet, fölemelni, aki görnyed.
Ez a jó szív szent munkája,
Erre tanit a Megváltó példája.

A vasárnap igazi megszentelése csak Krisztus által való 
megszentelődéssel nyeri el igazi tartalmát, egyedül és csak Ő 
általa fejti ki igazi hatását számunkra, családunkra és gyüleke
zetünkre. Jézus ott ül a farizeus asztalánál, de hol maradt a 
megszentelődés ? Szájuk beleegyezett mindabba, mit Jézus mon
dott, némák maradtak: „és nem felelhetnek vala Ő ellene sem
mit ezekre®; életüket folytatták ott, ahol abbanhagyták és meg 
sem kísérelték a szívbéli átalakulást. Jézus hatása számukra 
kevesebb a semminél, vannak, ahogy voltak. Ezért beszélte el 
Jézus evangéliumunk gyönyörű szép példázatát, annak mély 
tanulságával: „Mert mindenki, aki magát felmagasztalja, meg- 
aláztatik; és aki magát megalázza, fölmagasztaltatik.®

A vasárnap célja a megszentelődés! Kivetkőztetni az em
bert minden romlott örökségéből. Nekünk máskép kell gondol
kodnunk, másféle elvek után kell igazodnunk, másképen kell 
az életet és embertársainkat értékelnünk, mint azok gondolkod
nak és Ítélnek, kik Jézus személyét és tanítását nem ismerik. 
Az evangéliumban Jézus a farizeusok, de itt a megváltottjainak 
asztalánál ül, mert ez az imádkozó közösség Lutherral vallja: 
„Hiszem, hogy Jézus Krisztus engem megváltott, nem arannyal, 
sem ezüsttel, hanem az ő szent és drága vérével, az ő ártatlan 
szenvedésével és halálával.® Krisztus közelében lenni: kegyelem, 
de egyúttal ítélet, felmagasztalás és megaláztatás; sorsunk Lator 
sors, vagy Judás sors: aki magát megalázza, fölmagasztaltatik; 
aki magát fölmagasztalja, megaláztatik.

Itt Krisztus lábánál öltsük fel az alázatosság szent ruháját 
mint a megszentelődésünk egyik feltételét. Az alázatosság völ
gyén át vezet az út az ég trónusáig! „Akiben nincs Krisztus 
lelke, az nem az övé.® „Nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma 
-vagytok és az Isten lelke lakozik bennetek?® „Annakokáért az 
az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is; 
aki mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmány
nak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Hanem önmagát megüre-
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síté, szolgai formát vévén fel, emberekhez hasonlóvá lévén. És 
mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, 
engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig. 
Annakokáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékoza neki 
oly nevet, amely minden név fölött való. Hogy a Jézus nevére 
minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt 
valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus az Űr az 
Atya Isten dicsőségére." Jézus boldogai: a lelki szegények, a 
sírok, a szelídek, akik éhezik és szomjuhozzák az igazságot, 
az irgalmasok, a tiszta szívüek, a békességre igyekezők, akik 
háborúságot szenvednek az igazságért, mind-mind az alázatosság 
szent ruhájába öltözve ülnek Krisztus mennyegzői asztalánál.

Az egyházi esztendő első vasárnapjának, az ádventnek 
üzenete: „Imhol jő néked a te királyod alázatosan", az utolsó’ 
vasárnap pedig az Ítéletet tárja elénk: „mert nekünk mindnyá
junknak meg kell jelennünk a Krisztus itélőszéke előtt, hogy 
kiki megjutalmaztassék aszerint, amiket a testben cselekedett, 
vagy jót vagy rosszat." Egyet kérjünk a mennyei Atyától az 
Űr Jézus Krisztus által, „hogy mikor eljő az, aki téged meg
hívott, ezt mondja néked: „Barátom ülj feljebbI" És annak a 
háznak dicsősége nagyobb lesz, mint ezen ház dicsősége, mert 
mindenki, aki magát megalázza, felmagasztaltatík. Adja az Isten, 
hogy úgy legyen! Ámen.

Dr. Wölfel Gyula
somogydöröcskei lelkész.

A nagy parancsolat.
Szenthár. u. 18. vas.

Máté 22, 34-46.
Lenyűgöző az a jelenet, amely az imént felolvasott Szent

leckében tárul lelki szemünk elé. A farizeusok, a zsidó nép 
akkori vezérei nem tudtak belenyugodni abba a fénybe, hogy 
a nép nem őket, hanem Jézust követi rajongással, elbűvöiten. 
és boldogan. Annyival inkább fájt nekik ez a körülmény, mert 
véleményük szerint Jézus elfordult a szent hagyományoktól és 
ezáltal veszélyezteti a nemzet érdekeit és jövőjét. Ezért ellene 
fordultak, gyanakodva figyelték lépéseit és keresték azt a meg
felelő alkalmat, amidőn tőrbecsalhatják és mint nemkívánatos 
személyiséget, ártalmatlanná tehetik.

Ezúttal is megakarták fogni Jézust. Olyan kijelentés téte
lére akarták bírni, amely alkalmasnak látszott volna arra, hogy 
őt perbe fogják. Megkérdezték tehát tőle: Melyik a nagy párán* 
csolat a törvényben? Remélték, hogy a feleletből a mózesi tör
vények és a próféták tanításának elítélése fog kicsendülni, ami> 
azután büntetlenül nem maradhat. De csalódtak. Jézus válasza 
olyan meglepő és fenséges volt, hogy a farizeusok elnémultak, 
nem tudván a meghatározás ellen felhozni semmit. „Szeresd az.
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Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes telkedből és teljes 
elmédből. És szeresd felebarátodat, mint magadat. G két paran
csolattól függ az egész törvény és próféták."

Jézus ezzel a meghatározásával nemcsak a kísértő farizeu
sok támadását verte vissza, de egyúttal megállapította örök
érvényű módon a keresztyén vallás és erkölcs legfőbb törvényét. 
Kimondotta a valóban nagy parancsot, a nagy törvényt, amely 
tökéletesen s üdvösséget-hozóan szabályozza egyfelől az ember
nek Istenhez, másfelől az embernek embertársaihoz való viszo
nyát. Szent vallásunknak ez lett a legfőbb erkölcsi parancsa, 
lássuk tehát a következőkben, hogy mit mond számunkra az 
evangéliumi nagy parancsolat.

I. A vallás lényege szerint az embernek Istennel való kap
csolata, életközössége. A legfenségesebb ajándéka ez az Égnek, 
amellyel a föld szegény vándorát megörvendeztette és meg
gazdagította. A vallás az ember legszebb kiváltsága, amely által 
a többi teremtett lények közül a leghatározottabban kitűnik. 
Az ember igazában azáltal lett a föld urává és a teremtés ko
ronájává, hogy eljutott lelkében az Isten eszméjéig, fel tudott 
emelkedni a Teremtő gondolatáig. A vallás, az Istennel való 
benső kapcsolat mindenkor a legdrágább kincse volt az embe
riségnek és akkor volt boldog, erős és határozott, amidőn ez 
az égi kapcsolat szilárd volt; de valahányszor meggyengült ez 
a kapcsolat, mindannyiszor hanyatlás, boldogtalanság és bizony
talanság uralkodott e földön.

Mert a vallás minden erőnek, nagyságnak, fejlődésnek és 
boldogságnak az adója, forrása az emberi életben. A vallás 
igazságai szabályozzák az emberi életet, biztosítják a rendet a 
társadalomban és elengedhetetlen feltételei a fejlődésnek, a 
tökéletesedésnek.

De a vallásnak ez a csodálatos ereje, varázshatalma csak 
addig nyilatkozik meg, amíg ténylegesen az Isten és az ember 
élő kapcsolatát fejezi ki. Ha a vallás csak külsőségekben, for
malizmusokban és fényes ceremóniákban nyilvánul meg, akkor 
elveszíti éltető erejét, dinamikáját, nem lesz egyéb, mint többé- 
kevésbbé érdekes és értékes történelmi emlék vagy mechaniz
mus. Ezek által a külsőségek által igen gyakran elzárulnak az 
örök-élet forrásai, a lelkek pedig eltikkadnak, elveszítik fényü
ket, melegségüket, lendületüket, általában életelemüket.

A Jézus korabeli zsidóság is az elmechanizálódott, csupán 
külsőségekben megnyilatkozó vallásosság igáját hordta. Boldog
talanok és fásultak voltak a hívek, mert egyrészt nem tudták, 
hogy a rengeteg törvény közül melyiket kövessék, mint leg
fontosabbat, másrészt nem is volt erejük a sok rendelkezés 
teljesítésére. A betű megölte a lelket.

Ezt látta meg Jézus léleklátó szemével és ezért mondotta 
a farizeusoknak, hogy egyetlen és legfontosabb törvény és sza
bály a vallásban az Istennek teljes bensőnkkel való szeretete.
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Mert ha ez megvan, akkor a többi is önmagától jön és meg
ismerhetővé válik.

A vallás-erkölcsi törvényekről, a keresztyén ember köte
lességeiről sokféleképpen gondolkoztak és szóltak a századok 
folyamán. Ismerjük a keresztyén egyház történetéből azt a tényt, 
hogy milyen tévedésbe estek egyes törvénytudók magában 
Krisztus egyházában is a helyes és igazi magatartást illetőleg. 
Tudjuk, hogy az idők folyamán a keresztyénség körében is 
olyan tömkelegé fejlődött ki a parancsoknak, hogy a hívők el
vesztették helyes látásukat, nem tudták többé meglátni a lénye
get, a nagy parancsolatot.

Evangéliumi vallásunk hirdette újból és hirdeti ma is, hogy 
az igazi, helyes életet formáló vallásosság csakis a Jézus által 
kimondott nagy parancs teljesítése által valósulhat meg. Szeresd 
Istenedet, bízzál Őbenne gyermeki hittel és szeresd felebaráto
dat, mint tenmagadat.

II. Nézzük, mit jelent közelebbről a nagy parancsolat. Je
lenti azt az alapérzületet, amelynek a lelkűnkben uralkodni kell, 
hogy az élet minden helyzetében és vonatkozásában helyesen, 
Isten tetszése szerint tudjunk viselkedni és cselekedni. Azt is 
mondhatjuk, hogy ebben a főparancsolatban van összefoglalva 
minden keresztyén kötelességünk Istennel, önmagunkkal és em 
bertársainkkal szemben.

Hogy mivel tartozunk Istennek, hogy mikép kell Őt igazán 
tisztelni és szeretni, ebből a parancsolatból tudjuk meg. Teljes
séggel kell Istent szeretnünk és Hozzá ragaszkodnunk. Egész 
lényünkkel őbenne kell élnünk: Minden tudásunknak, érzésünk
nek és törekvésünknek Istenre kell irányulnia. Hiszen minden 
e világban Neki köszönheti létezését, s csak akkor van értelme 
minden létezőnek, ha Alkotója felé törekszik. így a mi emberi 
életünknek is akkor van értelme, ereje, szépsége, lendülete és 
öröme, ha Isten felé irányul minden megnyilatkozásában.

Mint a virág is azáltal kap szint, pompát és üdítő, kedves 
illatot, hogy az éltető nap felé fordul és az ég harmatja hull 
reá. Az Isten mindenek éltetője, fenntartója, Belőle árad ki 
mindaz, aminek a neve élet, erő, öröm, diadal. Hát hogyne kel
lene Őt szeretnünk lelkünk teljes erejével, szívünk egész mele
gével. Hála, ragaszkodás és engedelmesség — ez a romlatlan 
emberi szív természetes válasza az Alkotó hívó szavára. S néz
zétek, miért oly sötét manapság az emberiség életének a hori
zontja? Miért nyugtalanok és komorak az emberek? Miért 
bizonytalanok az életcélokat illetőleg ? Azért, mert Isten helyett 
a világot, a teremtett dolgokat, az anyagot szeretik teljes ere
jükből, szívükből és elméjükből. Vagy legjobb esetben megoszt
ják lelkűket, szívüket az Isten és a világ között. Sok mindent 
teltesítenek az emberek, még vallásos emberek is, amit a vallás 
előír, de a nagy parancsolatot nem teljesítik. Eljárnak még a 
templomokba is, résztvesznek vallási, egyházi megmozdulások-
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bán, sőt fennen hangoztatják a tanokat és elveket: De Istent 
nem szeretik, legfeljebb félnek Tőle és igazságos karjától.

És nem szeretik embertársaikat, ami logikusan következik 
az előbbi tényből. Hogy szerethetné igazán embertársát az, aki 
Istent nem szereti. Csakis az Isten szeretetéből táplálkozó em
berszeretet az igaz és építő. A másfajta emberszeretet megfon
toláson, okosságon vagy számításon alapszik, mely alkalom- 
adtán meg is szilnhetik, aminthogy mindig meg is szűnik. De 
a  krisztusi szeretet, amelyről a nagy apostol is szól, soha meg 
nem szűnik.

És ez az égi szeretet, amely az önmagam megismerésére 
és becsülésére is megtanít, tud hinni, remélni és szent alázatos
sággal építeni az emberi társadalomban.

Erre az evangéliumi szeretetre van ma szükség, ha el
akarjuk kerülni a keresztyén emberiséget fenyegető katasztró
fákat, ha megakarjuk oldani a társadalmi problémákat, ha azt 
akarjuk, hogy eljöjjön az Isten országa. Minden más kísérlete
zés, emberi tervezgetés csődöt fog mondani, ahogy már eddig 
is megtörtént.

És mindennek egy feltétele van, t. i. ha hiszünk Jézusban, 
mint Krisztusban, aki Isten jobbján ül, de Leikével velünk és 
közöttünk van, hogy vezessen, megvilágítson és erőt adjon. Mi 
már tudjuk, hogy kiben kell hinnünk, nem állhatunk tanácsta
lanul mint a farizeusok. Mi tudjuk, hogy Krisztus a mi Urunk, 
Királyunk, fel tehát az Ő zászlója alá. Annyival inkább, mert 
az Antikrisztus rettentően fegyverkezik és készül a Krisztus 
táborára rontani! Fel tehát Isten ügyének diadaláért Krisztus 
nevében! Ámen!

Korim Kálmán
szarvasi gimn. vallástanár.

Bűneim terhétől szabadíts meg, Uram!
Szenthár. u. 19. vas.

Máté 9, 1—8.
Mi mindnyájan terhet hordozunk. Ha megkérdeznélek tite- 

ket, hogy volt-e, vagy van-e életeteknek valamilyen terhe, aj
katokon egy sóhaj, egy panaszos szó, vagy szemetekben egy 
könnycsepp adná meg a választ: bizony volt és van ma i s !

Mi a mi életünk terhe, aminek súlya ránk nehezedik? Van, 
aki azt mondja: az élet gondja. Úgy rám szakad, alig bírom 
már vinni. Sokszor felsóhajtok: mennyivel könnyebb lenne 
gondtalanul élni! Más valaki tehernek érzi a munkát és azért 
sóhajtozik: csak ne kellene dolgozni, verejtékezni, izmot, ideget 
feszíteni! Ha te sóhajtasz így, nézz arra, aki amiatt panaszkodik 
viszont, hogy nem dolgozhat. Neki a munkanélküliség jelent 
terhet. Hogy nincs keresete, családjának kenyere, ez olyan súly*
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lyal nehezedik rá, hogy majd összeroskad alatta. Milyen sokan 
vannak, akiknek a betegség jelent terhet, ami leköt, sorvaszt 
és a halál felé visz. Ha nem is mondjuk, tudjuk, hogy vannak, 
akiknek számára az emberek válnak teherré. Mihelyt két ember 
között megromlik a jó viszony, egyik azonnal terhére lesz a 
másiknak. Ez így van. Mindnyájunk életében van valami, ami 
teherként nehezedik ránk. Egyikre jobban, másikra kevésbbé. 
Életünk terhei nem egyformák. De a teherhordozásunk sem 
egyforma. Még ugyanannak a tehernek a hordozásában sem 
vagyunk egyek. Egyikünk könnyebben viszi, talán mosolyog 
az arca, másikunk könnyeket sír, panaszokat kiált, roskadozik 
a terhe alatt.

A n8gy különbözőség mellett abban, azonban egyek va
gyunk, hogy mindig azt érezzük a legnagyobb tehernek, ami 
a mienk és ami éppen most a mienk. A gutaütöttnek a beteg
ség volt a legnagyobb életteher, mert a betegség őt sújtotta és 
éppen most sújtotta. Másé semmi volt az övéhez. Talán koráb
ban átélt baja sem látszott előtte olyannak, mint ez. mert ez 
most van. Nem így vagyunk mi is ? Előttünk mindig kisebbnek 
látszik a más életterhe, szívesen cserélnénk bárkivel, mert a 
magunké, ami éppen most nehezedik ránk, mindenkiénél súlyo
sabb. Még a korábban hordozott terheinket is szívesen vállal
nánk, de amit most, ma kell hordozni, az mindennél nagyobb.

Ebből következik azután az, hogy — mert a mi mostani 
terhűnket érezzük a legnagyobbnak, — azért leginkább ettől 
szeretnénk szabadulni. Ebben is megegyezünk mindnyájan: ami 
ma életteher rajtunk, attól mielőbb szabadulni akarunk! Keres
sük a szabadulás útját vagy a magunk, vagy az emberek ere
jéből, vagy Jézusnál. A gutaütöttnek életében az volt a döntő 
fordulat, hogy ő Jézustól várta a szabadulást az alól a teher 
alól, amit a legnagyobbnak érzett. Mikor a maga ereje csődöt 
mondott, mikor kénytelen volt tapasztalni, hogy emberek sem 
tudnak segíteni rajta, akkor elérkezett életében egy döntő pil
lanat, ami ezt az elhatározást ébreszjette fel benne: nekem 
Jézushoz kell eljutnom! Rajtam csak Ő segíthet. Ha nem segít, 
elpusztulok. Ahol ez az érzés elhatalmasodik az emberen úgy, 
hogy egész lényét betölti és minden más érzést és gondolatot 
kiszorít, ahol a teljes csődbejutás ténye rémíti és szomorítja az; 
embert, ahol a szabadulás egyetlen lehetősége csak Ő, ahol 
minden reménység, minden vágy, minden sóvárgás Feléje irá
nyul, ott már a közelben van Jézus.

Máté, de különösen Márk evangélista részletesen beszámol 
arról, hogy hogyan jut a gutaütött egészen közel Jézushoz; 
mik azok az akadályok, amelyek hátráltatják és kik azok, akik 
az akadályokon átsegítik. Mert akadályok mindig vannak azok 
előtt, akik Jézushoz akarnak jutni. Itt akadály maga a betegség, 
ami lehetetlenné teszi a beteg számára a járást, akadályok az 
emberek, akik elállják az utat úgy, hogy csak a tetőn keresztül 
lebocsátva tud a beteg a szobába jutni, ahol Jézus tartózkodik.
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De vannak mindig olyanok is, akik nem gátolják, hanem segítik 
azt, aki Jézushoz akar jutni. Itt az a négy hívő ember nyújtja 
ezt a segítséget, aki vállalkozik arra, hogy hordágyon elvigye 
a beteget Jézushoz. A beteg rájuk szorult, nekik köszönheti,, 
hogy Jézus közelébe került. Látjátok, hogy rászorulunk egy
másra I Mennyire szükségünk van egymás hitére! Tudtunk-e 
mi már segítség lenni valakinek a számára, hogy Jézus köze
lébe kerüljön, vagy van-e valaki, akinek mi köszönhetjük, hogy 
Jézushoz juthattunk? De egyáltalában ott vagyunk-e?

Jézus közelében csodálatos dolog történik velünk. Meglát
juk azt, hogy nem is az a legnagyobb teher, amit annak tar
tottunk és amitől legjobban szeretnénk szabadulni. Van egy 
mindennél súlyosabb terhűnk, ami a lelkünket nyomja, amiről' 
talán nem is akartunk tudni s amitől nem akartunk szabadulni: 
a bűnnek terhe! Minden más csak azért teher, mert ez teher.. 
És nincs semmi más tehertől addig szabadulás, amíg bűneink
nek a terhétől meg nem szabadultunk. Hogy ez így van, azt 
Jézus láttatja meg velünk. Jézus mélyebben lát, mint mi. Meg
látja azt, amit mi nem látunk meg magunkban. És amikor meg
látja, velünk is megláttatja. Jézus szentségének fényében ki
domborodnak előttünk bűneink sötét foltjai. Ezekre rámutat és 
azt mondja: látjátok, ez a bűn a ti legnagyobb törhetek, ettől 
kell nektek mindenekelőtt megszobadulnotok, hogy igazán sza
badok lehessetek! Ehhez kötve vagytok mindaddig, amíg meg 
nem bánjátok és tőle el nem akartok szakadni. Viszont másként 
nem tudtok elszakadni tőle, csak úgy, ha én bánatotokat látva 
megbocsátom azt. A bűnbocsánat, amit én adok, a legnagyobb 
tehertől való felszabadulás! Ha ezt megértjük, nem tiltakozunk 
ellene és nem mondjuk, mint ahogy a gutaütött sem mondta,, 
hogy én mást várok Tőled Uram, én másért és nem ezért jöt
tem Hozzád, hanem bűnbánóan hallgatunk, mert érezzük. Jézus
nak igaza van. Ez a mi legnagyobb terhűnk! Öntudatlanul is 
ezt sóvárogtuk, ezt nélkülöztük. Az életünk ezért volt kuszáit,, 
örömtelen, könnyáztatott élet, a szívünk azért volt békételen és 
nyugtalan, fájdalomtól és kíntól hasogatott, a szavunk azért volt 
zúgolódás és panasz, mert a bűn óriási terhe ránehezedett, mert 
nem volt alóla szabadulásunk, nem volt bűnbocsánatunk. Min
den más megszűnik számunkra tehernek lenni, ha ez a teher 
megszűnt; minden más alól felszabadulunk, ha ettől a felszaba
dítást a bűnbocsánat által megkaptuk!

Mit kell tennünk, hogy ez így legyen ? Senkinek nem ne
héz az elmondottak után felelni erre. Oda kell mennünk Jézus
hoz ! Jézus hív és vár. Most is. Ragadd meg az alkalmat. Minden 
pillanat drága. Nehezen indulsz? Vagy magad nem is tudsz 
Hozzá menni? Engedd, hogy azok vigyenek, akik az ő  szaba- 
dításában hisznek. Hallgass rájuk és menj velük. Szükséged 
van a hívők erejére és hitére. S ha ott vagy, engedd, hogy 
Jézus felnyissa szemedet és megláttassa veled legnagyobb ter- 
hedet, a bűnödet. Nem fogsz kifogásokat mondani, hogy mást:
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vártál Jézustól, hanem alázatosan elismered és bevallód bűnei
det és szívedet egy vágy tölti el már: lelkem terhétől szabadíts 
meg Uram! Óh hogy ujjong nagy terhétől szabadulni vágyó 
lelked, mikor hallod ajkáról a szavakat: Bizzál fiam! Megbocsát
tattak néked a te bűneid! Ámen.

Lukács István
kemeneshögyészi lelkész.

Egy mesébe illő csodás történet.
Szenthár. u. 20. vas.

Máté 22, 1—14.
Annak ajkáról, akit az Örök Szeretet küldött le a földre, 

^egymásután hangzottak el olyan példázatok, amelyeknek halla
tára felfigyeltek az emberek. Amikor ez az imént felolvasott 
példázat hangzott el az ajkáról, akkor is felfigyeltek s hogyne 
figyeltek volna, mikor abban egy még sohasem hallott, mesébe 
illő, csodás történetet mondott el, azt mondta el, hogy az ég 
és föld Ura, az ki ott fenn trónol a magasban, menyegzői lako
dalmat készített az ő Fiának az ő királyi palotájában s arra 
meghívta, meghívatta az embereket, a sárházak lakóit, az igény
telen senkiket is.

Ez a mesébe illő csodás történet képezze mai elmélkedé
sünk tárgyát s ennek alapján

hadd mondjam: Nézzétek, mit tett az Isten! 
s hadd kérdezzem: S ti mit tesztek, mit akartok tenni?
I. A menyegzői lakodalomról szóló, mesébeillő, csodás tör

ténet képezi mai elmélkedésünk tárgyát s ennek alapján először 
is ezt mondom: Nézzétek mit tett az Isten! az ég és föld Ura, 
az ki ott fenn trónol a magasban! Ő menyegzői lakodalmat 
készített az ő Fiának az ő királyi palotájában s arra meghívta, 
meghívatta az embereket, a sárházak lakóit, az igénytelen sen
kiket is. Az a lakodalom, amelyről itt szó van, nem más, mint 
az ő országa. Az ég és föld Ura azt akarta, hogy az emberek. . .  
a sárházak lakó i... az igénytelen senkik is polgárai legyenek 
ennek az országnak... Azt akarta, hogy mint ilyenek ők is 
részesüljenek azokban a javakban, amelyeket az ő Fia szerzett 
a szám ukra... azt akarta, hogy ők is részesüljenek bűnbocsá
nat, élet és üdvösségben. Azért amikor már minden készen volt, 
elküldte az ő szolgáit, hogy a hivatalosokat a lakodalom meg
kezdéséről értesítsék. Elküldötte a prófétákat Mózestől Keresz
telő Jánosig, akik más és más hangon beszéltek ugyan, de 
mindnyájan Isten nevében szóltak. Isten nevében mondták: 
„Jertek el a mi Urunk és Istenünk lakodalmába!“ . . .  Az idők 
teljességében aztán elküldte az ő egyszülött Fiát is, aki ugyanezt 
ikiáltotta az emberek felé: „Jöjjetek el a lakodalomba, jöjjetek 
hozzám, kik megfáradtatok és megterheltettetek, én megnyu-
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gosztlak titeket, jöjjetek, én mindent elkészítettem, amire csak 
szükségtek van!“ . . .  S mikor őt keresztre feszítették, akkor 
elküldte az apostolokat, most már nem a hivatalosokhoz, hanem 
pogányokhoz, hogy a hivatalosok helyett ezeket hívják meg az 
ő lakodalmába. De ugyanígy küldi el az ő szolgáit ma is. El
küldi a templomok szószékeire, hogy onnan kiáltsák az emberek 
felé: „Ti, kiket szenny és piszok, vétek és nyomorúság vesz 
körül, ne éljetek ebben a szennyben, piszokban és nyomorú
ságban! Jertek el az égi király menyegzői lakodalmába, ott 
tisztaság, fény és ragyogás, öröm és boldogságban lesz részetek, 
ott megtaláljátok mindazt, ami után vágyódtok, amire szükség
tek van!“ . . .  S ahol az ő szavuk gyengének bizonyul, oda más 
szolgákat küld, a szenvedést, a nyomort, a betegséget, sőt nem 
egyszer az ő csontkezű küldöttét a halált is, ezek is ezt kiáltják 
feléjük: „Emberek, kik békességet és boldogságot kerestek^ 
szomorkodók és bánkódok, kik vigasztalás után vágyódtok, 
megfáradt és megterhelt bűnösök, kiket a bűn terhe nyom s 
ettől a tehertől szeretnétek megszabadulni, jertek el a lakoda
lomba, ott megszabadultok ettől a tehertől, ott béke, boldogság, 
vigasztalás, megnyugvás várakozik rátok*. Ezek által hív ő tite
ket is, ezek által mondatja néktek is: „A királyi palota ajtaja 
nyitva áll, ebben a palotában hely van a ti számotokra is.® 
Isten nem akarja a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és 
éljen. Szakítsátok ki magatokat azért a bűn ölelő karjaiból, jer
tek hozzá s éljetek vele és általa egy szebb, nemesebb és bol
dogabb életet.

II. íme ezt tette, ezt teszi az Isten, az ég és föld Ura, az, 
aki ott fenn trónol a magasban. És most hadd kérdezzem: ti,, 
kiket ilyen szeretettel és türelemmel hív, ti mit tesztek, mit 
akartok tenni? Azok a hivatalosok, amikor történetünk szerint 
először hivattak, a szeretetteljes meghívásra azt válaszolták: 
„Mi nem megyünk, nem akarunk elmenni®* Nem különös ? Ezek 
a balga emberek nem akartak elmenni az égi király lakodal
mába, nem akartak vendégségbe menni az Istenhez! Hogy miért 
nem, az nincs megemlítve történetünkben. Lehet, hogy nem 
tartották magukat méltóknak arra, hogy a királyi palota küszö
bét átlépjék, de lehet az is, hogy a meghívási forma ellen volt 
valami kifogásuk. Azért újabb szolgákat küldött hozzájuk az 
Isten s meghagyta nekik: „Mondjátok meg a hivatalosoknak .- 
„íme, ebédemet elkészítettem, tulkaim és hizlalt állataim levágva 
vannak és kész minden; jertek el a menyegzőre,® És mi volt 
az eredménye az újabb meghívásnak? „Azok nem törődvén 
vele, elmenének egyik a maga szántóföldjére, a másik a maga 
kereskedésébe®, sőt akadtak köztük olyanok is, akik „megfog
ván az ő szolgáit, bántalmazák és megölék őket®. Szinte el sem 
akarjuk hinni, hogy ilyen emberek is legyenek a világban. Pe
dig vannak. Vagy nincsenek olyanok, kik az ég és föld Urának: 
meghívását durván visszautasítják, ahelyett, hogy azt követnék,, 
az ő szántóföldjükre, kereskedésükbe, műhelyükbe vagy irodá
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jukba mennek, csak a földiekkel törődnek s a mennyeiekről 
megfeledkeznek s akik még akkor sem mennek el a lakodalom* 
ba, amikor az ég Ura újabb és újabb követeket, betegséget, 
gyászt, nyomorúságot, vagy a halált küldi az ő hajlékukba? 
Nincsenek olyanok, akik halogatják az ő megtérésüket és újjá
születésüket s úgy tesznek, mint az az ember, aki a reggeli 
vonattal akart elutazni, de amikor a felkelés ideje elérkezett, 
szépen a másik oldalára feküdt mondván: „Miért kelnék ilyen 
korán, mikor a déli vonattal is mehetek?!" Közben fütyült a 
vonat és tovarobogott. Dél felé, amikor ép indulni akart, egy 
jóbarátja állított be hozzá, tartóztatta, majd amikor hallotta, hogy 
el akar utazni, azt mondta: „Miért mennél ép most, ép ezzel a 
vonattal, mehetsz az estélivel is? !“ Közben megint csak fütyült 
a vonat és tovarobogott. Este aztán végre elindult, de a sötétben 
csak nagyon lassan haladhatott előre. S a vége az lett, hogy 
a vonat, még mielőtt ő az állomásra ért volna, sziporkázva és 
zakatolva robogott el előtte. Nem így tesz-e sok ember? Ifjú 
korában a férfikorra, a férfikorban az öregkorra halasztják az 
ő megtérésüket s arról, hogy a megtérés lehetősége ebben a 
korban már bizonytalan, megfeledkeznek. S nincsenek-e végül 
olyanok is, akik az Isten szolgáit boszúsággal illetik, kigúnyol
ják, bántalmazzák, sőt meg is ölik? Gondolj Spanyolországra 
vagy a szerencsétlen orosz birodalomra! Te ne tartozz se ezek, 
se amazok közé! Te halld meg az Isten, az ég és föld Urának 
hívó szavát s jer hozzá! Jer, míg nem késő! Jer most! Jer 
azonnal! Ne várj egy pillanatig sem! Üdvöt, békességet csak 
Istennél találhatsz, ő már rég elkészítette ezeket a számodra. 
Je r hozzá! Nem azt mondom, menj, hanem jer, mert én magam 
is el akarok menni veled. Jer! Nem parancs ez, hanem kérés, 
a szeretet kérése. Nézd, az Isten szeret! miért keményíted meg 
szivedet? Krisztus meghalt érted! miért nem akarsz hozzá 
menni, miért nem akarsz őbenne hinni ? Te azon az utón jársz, 
mely a pokolba, a kárhozatba visz, miért nem akarsz azon az 
utón járni, amelyet ő mutat neked. Nem félsz az Isten eljövendő 
haragjától? Te előbb vagy utóbb az ő itélőszéke előtt fogsz 
állni s az ő dicsőségének fényében megdöbbenve fogsz a tuda
tára ébredni annak, hogy milyen sokszor és sokféleképen vét
keztél ellene, hogy milyen nagyok is a te bűneid! De a leg
nagyobb és legborzasztóbb bűnöd az lesz, ha visszautasítod az 
ő kegyelmét, megveted az ő irgalmasságát, eltaszítod magadtól 
azt, aki érted még az életét is kész volt feláldozni a keresztfán. 
-Mi lehet az ilyen útnak és életnek a vége? Mi más, mint egy 
hely ott, a tűz és kénkő tavában, ahol van a fenevad és a 
hamis próféta és kínoztatnak éjjel és nappal.

Ébredj fel azért a nemtörődömségnek és közönyösségnek 
•bűnös álmából! Ismerd fel a veszélyt, amely fenyeget s jer az 
ő  lakodalmába! Jer azonnal! Jer, amíg nem késő s jer méltó
képen ! Azok közt, akik az ő menyegzői lakodalmába elmentek, 
-akadt olyan is, aki menyegzői ruha nélkül jelent meg azon,
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holott a királyi palota bejáratánál neki is felkínáltak ilyet. De 
ez kegyetlenül meglakolt érte, mert a király megkötözve kive- 
tette a külső sötétségbe, ahol volt sirás és fogaknak csikorga- 
tása. Te ne így jöjj! Te ne életednek vétektől beszennyezett,, 
vagy önérdemednek tépett ruhájában, hanem Krisztus Urunk 
érdemének palástjába burkolva jöjj a menyegzői lakodalomba 
s akkor kedves vendég leszel s zavartalan boldogságban élvez
heted ennek a lakodalomnak minden örömét.

Lám ez az, amit a menyegzői lakodalomról szóló mesébe- 
illő csodás történet szerint azok után, amit az Isten, az ég és 
föld Ura tett és még mindég tesz, — tenned kell, ha nem akarod 
kihívni magad ellen az ő haragját s nem akarsz oda kerülni, 
ahol lészen sírás és fogaknak csikorgatása. Ne késlekedj hát, 
hanem jer, jer az ő lakodalmába, jer a neked felajánlott me
nyegzői ruhában, jer, amíg nem késő! Ámen.

vitéz Berkényi Ede
ecsényi lelkész.

Megújuljatok.. .!
Vázlat Biblia-vasárnapra.

Ef. 4, 22-32.
A mai vasárnapot Biblia-vasárnapnak nevezte el az egye

temes egyház közgyűlése, amikor is azokról a kimondhatatlan 
áldásokról kell bizonyságot tennünk, amelyek a Bibliából árad
tak és áradnak felénk.

I. Az első résznél nem kell sok időt vesztegetnünk, nehogy 
úgy járjunk, mint az éhes embereket szóval jóltartó, aki a régi 
idők bőséges lakomáiról beszél és ahelyett, hogy csökkentené 
csak fokozza az éhezők gyötrelmét.

Hogy a régieknek mit jelentett a Biblia, azt az a körül
mény is bizonyítja, hogy amit a Bibliából nyertek, azt átadták 
nekünk is. így magát az áldások kútfejét, az újulások forrását, 
a Bibliát is ránk hagyták. Hogy a Biblia 800-nál több népnek, 
nemzetnek, ágazatnak a nyelvén szól és a legolcsóbban meg
szerezhető könyv ez. bizonyítja legjobban mindenekfelett való 
értékét a régiek szemében.

Egy-egy regényíró alkotásának értékét is azzal mérik, hogy 
hány nép nyelvére tartották érdemesnek lefordítani. (Petőfi, 
Jókai.) Hátha még tekintettel vagyunk azokra az életveszélyes 
körülményekre, amelyek közt az egyes fordítások létrejöttek. 
(Pl. a kínai fordítás története.)

II. Az olyan könyv, mint a Biblia, amelynek története a 
régiek indokolt ragaszkodásáról beszélhet csak, a mi nemzedé
künk és minden nemzedék figyelmét megérdemli.

De hogyan lássunk neki a Biblia áldásai felfedezésének?
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Aki először veszi kezébe, az olyan helyzetbe kerül, mint 
Ábrahám, akinek azt mondta az Úr: „Menj ki a te atyádnak 
házából a földre, melyet én mutatok néked". Ábrahám az Úr 
eme szavára nekivágott egy más, egy új és veszedelmekkel tele 
ismeretlen világnak. Á Biblia is ismeretlen és veszedelmekkel ia 
tele világ annak számára, aki először vág neki 1000 oldalnyi 
terjedelmének. Ez is, mint Ábrahám útja Kanaán felé, tele van 
hegyekkel, völgyekkel, homályos, bozótos helyekkel, szakadé
kokkal, áthidalhatatlannak látszó mélységekkel, végeláthatatlan 
sűrűségekkel.

Az egyik ilyen veszedelem az elején az, amikor valakinek 
az üt szöget a fejébe, hogy ki lehetett Kain felesége, amikor 
Ádámnak Évának csak két fia volt és Ábel halála után is csak 
egy fiuk született.

Van, akinek ilyenkor elmegy a kedve a Biblia olvasásától 
és leteszi a könyvet, mint aki ismeretlen vidéktől ijed meg és 
letesz új világ kereső szándékáról.

A másik veszedelem az, amikor a Biblia nagy embereinek 
a gyengeségei, családi botrányai, erkölcstelenségei lesznek nyil
vánvalóvá, mint pl. Lót leányainak bűne, Ábrahám, Jákob csa
lásai, Dávid paráznasága. Egy ismerősöm hivatkozott a Biblia 
ezen helyeire, mikor a pornográf irodalmat mentegette. Nagyon 
találó egy lelkész felelete, aki ezeken a részeken fennakadó 
híveinek azt felelte, hogy a világ legszebb kertjébe beengedett 
disznót nem a gruppok gyönyörű virágai érdeklik, hanem az 
üvegházak között levő trágyarakás.

A Biblia az élet könyve, de nemcsak az örökélet, hanem 
ezt a bűnökkel megfertőzött életet is híven tükröző könyv. Ha 
elhallgatná a legkülönbek bűneit, akkor már nem volna az élet 
könyve.

Nem szabad tehát megrettenni a Biblia-olvasás első nehézsé
geitől. Mi lett volna Ábrahámmal, ha a legelső pusztaság vagy 
folyam visszatartotta volna. Mi lett volna Kolumbusszal, ha az 
új világ karesése közben megijedt volna a legelső tengeri vihar
tól. Vagy mi lett volna őseinkkel, ha hazakeresés közben meg
rettentek volna a Kárpátok hófödte bérceitől és letelepedtek 
volna az orosz síkságon. Sohasem látták volna meg a munkácsi 
hegyek lábánál elterülő, gyönyörű rónát: az Alföldet és ezt az 
Istentől remekbeformált Nagy Magyarországot, ezt az igazi Ká
naánt, új hazát, új világot. Az orosz síkságon pedig egész biztos, 
hogy elsöpörte volna őket a népvándorlás.

A kezdő Biblia-olvasónak sem szabad megijednie az ÓtesL 
eleinte nehéz, érthetetlen és ismeretlen tájaitól, mert akkor soha 
sem juthat el a zsoltárok gyönyörű, kies vidékeire, magasságaira 
és mélységeire, a prófétai könyvek zordon fenségü csúcsaira, 
vagy az újtestámentom területére, az új haza síkjára, ahonnan 
csak egy hegy és egy kereszt látszik és az Isten országa örök 
városához, a mennyei Jeruzsálemhez, amely mindnyájunknak 
édesanyja.
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Aki egyszer nekivágott a világnak, az egészen átformáló
dott. A világlátott ember egészen más ember, mint az, aki so
hasem volt túl a faluja határán.

Fokozott mértékben áll ez azokra, akik Isten Leikétől indít
tatva imádkozva vágnak neki a Biblia világának. Azoknak új 
emberré kell formálódniok.

A mai igék ezt parancsként kiáltják felénk, mikor azt 
mondják: „«. .  levetkőzzétek ama régi élet szerint való ó em
bert és felöltözzétek amaz új embert." Ez más szóval azt jelenti: 

-  induljatok neki a Biblia, az Isten Igéje új világának!
Még földi, anyagi viszonylatban is mindig azok voltak 

nemzetünk elmaradottságának és a magunk hibáinak a meglátói, 
orvoslói, akik más országokban is jártak, akik világot próbáltak.

A Biblia világát járva mindenekelőtt arra kell rájönnünk, 
hogy a mi életünk elmaradott, megromlott, téves irányban haladó 
bűnös élet és hogy a mi óemberünk megromlott a csalárd, ha
mis, egészségtelen kívánságok miatt, hogy gonosz az embernek 
minden gondolata ifjúságától fogva. Aki pedig rájön a Lélek 
vezetése mellett elesettségének, bűneinek tudatára, akire egyszer 
ránehezedtek a bűnei, az lehetetlen, hogy ne akarjon szabadulni 
azok alól. Új emberré addig nem lehetünk, amíg óemberünket 
mindenestül meg nem ismertük és utáltuk.

Az ige nem marad meg általánosságban a levetkezendő 
óember hangoztatásánál, hanem részletesen is rámutat az óem
bernek az embert és világát megmételyező tulajdonságaira, de 
mindig az olvasón keresztül.

Először a hazugságra mutat. A hazugság minden békesség 
megrontója és sírásója. A hazugság akkor sem biztosítja az 
ember, az óember nyugalmát, ha látszólag érdekében áll is. Mert 
ha ma nekem használna is, de holnap kamatostul szakad a 
nyakamba és megöl.

A másik nagy bűne az óembernek a határtalan harag. 
Senki sem tud jobban haragra gerjedni, mint a hazug ember, 
akinek hazugsága nem talált hitelre. Az ilyen ember haragja 
határtalan és féktelen. A farizeusok élete is tele volt hazugsággal 
s ezért voltak gyűlölői és gyilkosai is Jézusnak. Ha az igaz 
szándékú embert megsértik is, vagy hazugságba keverik is, 
sohasem lesz a haragja engesztelhetetlen, sőt az igazszándék 
ismertetőjele is az, hogy békülékeny s ha haragszik is, de nem 
vétkezik.

Az óember teljesen ki van szolgáltatva az ördögnek, ennek 
a világrontó hatalmasságnak.

A népies mondás szerint, aki hazudik, az lop is. Termé
szetes, hogy az ige az óembernek ezen tulajdonságát sem hagy
hatja figyelmen kívül.

Az óember romlottsága nemcsak cselekedetekben, de min
den ekfelett szavakban, a mindennapi érintkezés nyelvében is 
kifejezésre jut: erre vonatkoznak a rothadt beszédre, a tisztá
talan szavakra, mérgességre, haragra, felgerjedésre stb. való
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utalások, amelyek megszomorítják az Isten Szent Lelkét. Ezek
nek a bűnöknek nemcsak elkövetői, de áldozatai is mi vagyunk 
az óember szerint járók.

Az utolsó vers pedig pozitive mutat rá az új emberre és 
tulajdonságaira, mely az Isten szerint teremtetett igazságban 
és szentségben.

* **
A Biblia és annak helyes olvasása az óember temetője és 

az új ember életre hívója és éltetője.
Aki másképen olvassa a Bibliát, az rosszul olvassa, az 

úgy olvassa, mint a farizeusok, az csak a betű szerinti értelmét 
ismerte meg és az öl. A betű szerinti olvasásmód veszte lett a 
zsidó farizeusoknak is, veszte már sok intézménynek, veszte a 
cári görög egyháznak, most van az Ítélet a spanyol római kat- 
holicizmuson is.

Nemcsak az Ürvacsora szentségével, de a kegyelem másik 
eszközével, az Igével is úgy van, hogy akinek nem használ, 
annak árt, akinek és akinél nem jelent életmegújulást, annak 
vesztére s kárhozatára és kárhoztatására lesz.

Azért: „Megújuljatok pedig a ti elméteknek — az Isten 
Igéjének — lelke szerint!* Ámen.

Torda Gyula
domonyi lelkész.

Reformáció napjára.
Rém. 1, 16.

Forrong körülöttünk minden, vajúdnak a hegyek. Mi evan
gélikusok pedig e forrongás közepette is összegyülekezünk, hogy 
ünnepet üljünk. Lehetséges ez? Óh igen, mert mi a világ kü
lönböző világtájairól jövő Istent tagadók zajában is különös 
hangot hallunk. Halljuk a wittenbergi nagy hithős kalapácsüté
seit, nyomukban pedig felhangzik evangélikus egyházunk diadal
éneke „Erős vár a mi Istenünk"! Nem zárt ajtók mögött, hanem 
bárhol nyíltan valljuk: „Az Isteniélek s akik őt imádják, szük
ség, hogy lélekben és igazságban imádják (Ján. 4, 24.), nemcsak 
Jeruzsálemben avagy a Garizim hegyén, hanem mindenütt. Ha 
a puskapor feltalálása forradalmat jelentett a hadviselés terén, 
ha a könyvnyomtatás feltalálása a gondolkozás, az irodalom 
terén, úgy a reformáció az Isten imádás terén. Ezért nevezik 
sokan és sokan a reformációt — revolutiónak is. Valóban van 
érintkezési pont a kettő között. Az egyszerű, még szerzetesi 
ruhát hordó barát forradalmár az egyház templomának tisztítása 
terén, forradalmár, mert lerázza Róma bilincseit, le a római igát. 
A reformáció a haladás, az élet elve, ezt vallja a pogányok 
nagy apostola Pál s nyomában ezt az igazságot hirdeti az evan
gélikusok Pálja: Luther, amikor a különböző visszaélésekbe 
elmerült tévtanokat hirdetőknek a szemébe vágja: „Nem szé-
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•gyenlem a Krisztus evangéliomát, hanem hiszem, hogy Isten 
hatalma az, amely minden hívőnek üdvösségére szolgál*!

Ebben az isteni kijelentésben a) nagy örökséget nyertünk, 
b) mely komoly feladat elé állít s a c) küzdők számára Ígéretet 
tartalmaz.

A történelem lapjait forgatva, különös dolgokat észlelünk. 
Ami az ember előtt nagynak, hatalmasnak tűnik fel, az igen 
sokszor a mindenható Isten kifürkészhetetlen intézkedése foly
tán — összeomlik mint a szappanbuborék, lehull mint a sárguló 
levél, ellenben a kis mustármagból terebélyes fa nő, olyannyira, 
hogy az ég madarai fészket rakhatnak reá, amelyben oltalmat, 
békességet és életet találnak.

így volt ez Jézus, a világ megváltójának munkájával, így 
Pál apostollal, aki az ő Ura számára megnyerte a világot, többet 
munkálkodván mint a többiek együttvéve, így volt ez Lutherrel, 
•a nagy reformátorral. Mi történt a pápasággal, mi a pápa ha
talmasaival s eszközeivel a szerzetesekkel ? Gúnyolódásuk eltűnt 
s kénytelenek voltak elismerni azt, hogy itt isteni erő működik. 
S  mi volt az emberekben ez az isteni erő ? A hit, mely hegye
ket mozgat. Ez volt az az erő, amelyről a mi Lutherünk azt 
írja, hogy élő, ható, alkotó, cselekvő hatalom, amely szembeszáll 
az ellenséggel, a világgal, ha ezer ördöggel is van teli. Ez az 
az erő, amelyről írva vagyon: Hiszek, azért beszélek. Ez jelent 
meg Lutherben a maga nagyságában, a maga teljében.

Az egyház évszázadokon át a feltétlen engedelmességet, 
hűséget követelte. A lelket valósággal zárt kalitkában, börtönben 
tartotta, — aki ellenszegült, arra anathémát, átkot kiáltott. A 
lélek sötét, nehéz iga alatt nyögött, szabadulás után vágyott, 
mint a rab oroszlán. Ujulást keresett főben és tagokban egyaránt. 
'Ócska ruhára új foltot kapott, — tovább azonban nem jutott.

Isten azonban nem hagyja ügyét elveszni, támaszt férfiakat, 
akik mint a pálma, a küzdelemmel járó legnagyobb terhet is 
magukra véve nyögnek, de nőnek, naggyá fejlődnek s műkö
désük nyomán áldás fakad.

Lutherre, mint szerzetesre, mint egyházának hű fiára teher
ként nehezedik az ő bűntudata. Utat, módot keres, amely meg
szabadítja a reá lidércként nehezedő, az őt Demokles kardjaként 
fenyegető veszedelemtől. Nehéz feladat előtt áll. Érzi az Erasmus 
által hirdetett igazságot: „Az egyházat a zsákjánál, a szerzetes
séget a hasánál megfogni nehéz feladat*. A dolgok tovább ha
ladnak a maguk utján. Húsz példája világosan beszél. Luther 
gondolkozik, de amikor érzi, hogy ő csupán eszköz az Isten 
kezében, nem hátrál meg, vallja és hirdeti: „Nem szégyenlem 
a Kr. evangéliomát etc.“, nem farizeuskodik, ostort ragad s 
kikergeti a templomból a kufárokat s megkezdi veszedelmes, de 
Isten által diktált egyház-, templomtisztító munkáját.

Ez a lélek, ez a szellem, ez a mi örökségünk, amelyért 
Luther legkedvesebb zsoltárával, a 113. zsoltár 28. versével 
hálát kell adnunk a minden áldások Istenének emigyen szólván:
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„Isten! Atyám Te vagy, azért dicsérlek Tégedet*. Ez a lélek,, 
ez a szellem kell, hogy lakozzék mibennünk akkor is, ha száll 
és kél — körülöttünk — a szél, a hitetlenség viharja mint a  
tenger vésze. Ezzel a lelkierővel szállott síkra a Rómában szé
kelő tekintély ellen Luther. Min alapuljon a hit, ha nem ezen 
a lelken? Nem Luther, hanem az ő és a mi Urunk mondotta: 
„Nem békességet, hanem fegyvert hoztam a földre*! Igen, a 
lélek fegyverét hozta a földre a mi Urunk, akit mint Isten ká
romlót a gyalázat fájára feszített a félrevezetett tömeg élén a 
sötétségnek szolgáló zsidó előhad. Keresztre feszítették azt, akt 
előtt meg kell, hogy hajoljon minden térd, azoké, akik a meny
ben, földön, föld alatt vannak, mert nem adatott nekünk más- 
név, mely által meg kell tartatnunk, mint ez a név : Jézus. Ettől 
nem szakaszthat el bennünket sem mélység, sem magasság, sem 
semmiféle hatalmasság. Ezt prédikálta, mint egyedüli közben
járót Isten és emberek között Luther, ezt, mert Pál apostollal 
együtt vallotta: „Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisz
tus*. Krisztust ültette vissza a trónra, vitte az emberek közé,, 
plántálta azoknak a szívébe a maga egészében, úgy, amint azt 
a Szentirásban megtalálta. Evvel a Krisztussal döntötte romba 
a kér. egyház babiloni fogságának falait, evvel tisztította meg: 
az emberi találmányokkal bemocskolt evangéliomnak üdítő for
rását. Nem új egyházat, hanem Istennek lélekben és igazságban 
való szolgálatát, nem dogmát, avagy törvényt, hanem isteni erőt 
keresett és talált, amelyben hiszünk, amely a mi drága öröksé
günk s amely ránk evangélikusokra komoly életfeladatot ró- 
abban az esetben, ha megakarjuk tartani.

b) A történelem tanúsítja, hogy minden nagy dolog csak 
az által tartható meg, ami által, illetőleg amiből keletkezett,, 
származott. Ez az életnek, a tapasztalatnak egyik sarkalatos
igazsága. Egyik dolog hirtelen eltűnik, a másik mélyreható vál
tozáson megy keresztül. A reformáció egyházából, amelyben 
úgy a fő, mint a tagok megreformáltattak, új egyház keletkezik.. 
Feladatát, amelyet a drága örökség reá rótt, mindig helyesen 
fogta fel. Egy ilyen hűséget kívánó feladat: hittel vallani, élettel 
tanúbizonyságot tenni arról, hogy „nem szégyenlem a Krisztus- 
evangéliomát*. Rossz evangélikusok volnánk, ha csak szájjal 
vallanók, életünkkel, tettünkkel nem iparkodnánk tanúbizony
ságot tenni arról, hogy hisszük, hogy „Krisztus evangélioma 
Isten hatalma, amely minden hívőnek üdvösségére szolgál.* A mi 
feladatunk ragaszkodni a bibliához, mint Istenben vetett hitünk 
egyedüli kutforrásához, ragaszkodni ahhoz a drága kincshez,, 
melyet a reformáció szabadított meg láncaitól, megnyitotta az 
üdv után sóvárgó lelkek előtt, ragaszkodni ahhoz az igéhez^ 
melyről maga Krisztus Urunk mondja: „Az ég és föld elmúlnak, 
de az én beszédeim soha*. Ez az isteni erő, amelyre nekünk 
szükségünk van, ez az örvendetes hírnök, amelyre a világnak 
szüksége van, különösen most, amikor a pogányság, az Isten 
tagadás fegyvert ragadott, perbe szállott az ő teremtőjével. Mi
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a  nehéz harcot nemesen csak az igével harcolhatjuk meg, evvel 
lehetünk hithősökké, ennek birtokában szembeszállhatunk ezer 
bajjal és veszéllyel, keresztül haladhatunk minden poklokon s 
ha kell bátran valljuk: „Itt állunk, másként nem tehetünk, Isten 
minket úgy segéljen". Avagy törékeny nádszálként ingadozó 
emberek volnánk? Avagy inkább úszunk az árral, mintsem 
tanúbizonyságot teszünk az igazságról ? Ebben az esetben a só 
megizetlenült és lábbal tapodtatik; semmire sem használható 
többé.

Hajadonokra, ifjakra, nőkre, férfiakra van szüksége Isten
nek, a mi sokat szenvedett ev. magyar egyházunknak, olyan 
tagokra és főkre, akiknek egy közbenjárójuk van, akik nem 
szégyenük a Krisztus evangéliomát, akik erősen állanak, akik 
tudják, hogy az igazság szabadokká teszi őket. Ez a mi nagy 
feladatunk, ennek megoldására hív bennünket a mi evangélikus 
egyházunk. Nem kíván nagy, szokatlan tetteket, még kevésbbé 
titkos, megfoghatatlan tanításokat. Egyet kíván: hűséget. Kicsiny 
és nagy: légy hű mindhalálig, kicsiny és nagy: tartsd meg, ami 
nálad vagyon, hogy senki el ne vegye a Te koronádat. Tartsd 
meg azt, amit Luther első parancsolatként követel: „Féljed, sze
ressed az Istent mindenek felett és bizzál benne rendületlenül". 
Ha ily módon fogjuk fel feladatunkat, akkor atyáink öröksége 
nemcsak újjáéled, hanem megszenteli azt Istennek Ígérete, aki 
előttünk fog menni éjjel tűznek oszlopában, nappal felhő alak
jában.

Ha ő lesz a mi vezérünk, akkor nem ijeszt meg bennünket 
még Róma városában, a jezsuiták templomában álló Loyola 
Ignác szobra sem, sem a szobra fölött álló lazurkőből épült 
földgömb sem, mely a Jézus-társasági Atyák világuralmát hir
deti, de nem fogunk félni a Loyola szobrától jobbra álló, kigyó- 
mardosástól, egy nagy könyvre hajoló s a mélységbe zuhanó, 
öreg, márványba faragott szobrától sem, aki hitetlensége miatt 
zuhan lefelé s azt a hitetlenséget állítólag egy nagy könyvből 
merítette s az a könyv nem más, mint a Luther-Bibliája, de 
nem ijesztenek meg még a mellette álló kis angyalkák sem, 
akik azon fáradoznak, hogy egy másik Luther-Bibliát tépjenek 
darabokra! Nem! Mert az ég és föld elmúlnak, de az ő beszé
dei soha!

III. Luther jelszava: „Isten az ő cselekedeteit cselekszi az 
•ő módja szerint". (íz. 28, 21.) Őt nem vezeti sem a tömeg, sem 
az emberi hatalom. Ahol ezek uralkodnak, ott a vég kezdete, 
így volt ez Jeruzsálemben, pedig ez a város a világ három 
vallásának forrása volt. így volt ez Athénben, pedig itt keletke
zik a bölcselet, így volt ez Rómában, pedig innét ered a jog 
■és a világhatalom, így van ez napjainkban. Ahol a tömegek 
önmagukban, avagy emberi hatalomban bíznak és arra támasz
kodnak, azokat egy szócska megdöntheti. Az Űr ereje az erőt
lenségben jelenik meg! Hányszor énekeltük „nőt és gyermeket, 
mindent elvehetnek, — menyországunk megmarad". Áldassék
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az Űr, hogy ezek az igazságok nem voltak a múltban csupán 
szólamok, de nem azok a jelenben sem. Gondoljatok a gálya
rabokra, akik szörnyű szenvedéseikben nem egyszer kifakadnak, 
mondván: „Te úszó koporsó inkább sűlyednél el, jobb volna 
odalent, mélyen, igen mélyen, aludni békével*, de mikor a gálya 
sűlyed, felhangzik ajkukon, előtör szívükből: „Térj magadhoz 
drága Sión, van már neked Istened*! Gondoljatok a márvány 
tenger partján álló szomorú emlékű Héttorony kazamatáira, 
amelyekben a török által elhurcolt magyarok sínylődnek, kive
zetik őket néha-néha a sóhajok hidjára, hogy levegőt szívjanak 
s ők ott új ég és új föld után vágyódnak. íme semmi sem új; 
a nap alatt, itt minden csak megismétlődik s ha a reformáció 
sötét napjaiban s ha a magyar történelem könnytől ázott idején 
új ég és új föld után sóvárgott az evangélikus, a magyar lélek, 
akkor azt mondhatjuk, hogy a történelem megismétlődött, mert 
a ma élő nemzedék a sóhajok hidjára érkezett s ezen még soha 
annyi sóhaj nem ostromolta az eget, mint amennyi most.

Nehéz harcban állunk, nehéz küzdelemben a vörös Istent 
tagadókkal, nehéz szellemi tusában a különböző, lehető és lehe
tetlen világnézettel, amely kárpótlásul fel-felkínálj a magát s nem 
kíván egyebet tőlünk, csak azt, hogy tagadjuk meg az Istent, 
keresztyén hitünket, meggyőződésünket, azután haljunk meg.

Krisztus egyházának azonban semmi oka a csüggedésre, 
semmi oka sincs arra, hogy Isten igéjének fegyverét hűvelyébe- 
dugja, csak vallania, hirdetnie, terjesztenie kell szent elhatáro
zással, meggyőződéssel azt a tényt: „Nem szégyenlem a Krisztus- 
evangéliumát, mert az Isten hatalma, amely minden hívőnek 
üdvösségére szolgál*. Ebben az isteni kijelentésben nagy örök
séget nyertünk, melynek megőrzése komoly feladat elé állít, 
de nem kell kétségbeesnünk, mert ígéretet tartalmaz számunkra, 
amely így szól: aki Istenben bízik, az soha meg nem csalatko
zik. Ne csüggedj hát kicsiny sereg, mert Erős vár a mi Istenünk 
s ha ő velünk, ki ellenünk 1 Tartsd meg, ami nálad van, ne 
hagyd el vezéredet, ő az út, igazság és az élet, ő a fővezér, 
mindenkor, mindenben hozzá fordulj segedelemért. Ámen.

Jakabfi György
bébéscsabai lelkész.

Mikor lesz néked hited?
Szenthár. u. 21. vas.

Ján. 4, 46/b—54,
Ha igaz az, már pedig igaz, hogy Luther Márton azért lett 

reformátorrá, mert a hit által való megigazulás elvének homlok
térbe helyezésével az ideig és örökké tartó boldogság után vá
gyó ember elé újból odaállította az Istennel való békességnek 
és az üdvrejutásnak azt az egyetlen lehetőségét, melyet nem
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ember álmodozott ki magának, hanem Krisztus igéje és vére 
tett bizonyossá, akkor az is igaz, hogy mi csak akkor vagyunk 
a lutheri reformáció egyedülálló vívmányának tényleges örökö
sei és a Krisztus szerzetté váltságnak tényleges várományosai, 
ha mindezt nemcsak tudjuk, nemcsak mondogatjuk ilyenkor a 
reformáció évfordulójának hetében, hanem ha tényleg van 
Krisztusba vetett hitünk. Ezért int bennünket az apostol is a 
mai epistolában: ha az ördög minden ravaszságával szemben 
meg akarunk állani, ha ez élet sötétségének világbirói ellen, a 
gonoszság lelkei ellen sikerrel akarunk tusakodni, akkor fel kell 
öltenünk a keresztyén ember lelki fegyverzetét, ennek is a leg
nélkülözhetetlenebb kellékét, a hitnek pajzsát, amellyel ama 
gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjuk.

Oltsd fel a hitnek pajzsát 1 Ez a mai vasárnapnak követe
lése, parancsa mindnyájunkkal szemben. De hát lehet a hitet 
követelni, parancsolni? Nem épen Luther magyarázza-e, hogy 
saját értelmemmel vagy erőmmel nem tudnék Jézus Krisztusban, 
az én Uramban hinni? Miért követeli akkor Pál Isten nevében 
tőlem a hitet, ha egyszer nem tőlem függ, hogy van-o hitem, 
hanem az Isten szent Lelkének kegyelmi adománya az?

Testvér! Kaptál te már ajándékot, el is fogadtál már sokat. 
De talán kínáltak néked már olyan ajándékot is, melyet nem 
fogadtál el. Az ajándék elfogadása, vagy elutasítása egyedül 
tőled függ. A hit is ajándék. Megszerezni nem tudod, csak aján
dékképen nyerheted meg; viszont ezt az ajándékot el is utasít
hatod magadtól, aminthogy nagyon sok ember következetesen 
így is tesz. Az iránt nincs és nem lehet kétség, hogy az Isten 
téged is megajándékoz a hit adományával; csak az a kérdés, 
vájjon te ezt elfogadod-e, vagy elutasítod magadtól. Az Isten 
nem kényszerít téged arra, hogy higyj, ellenben megadja a 
lehetőséget a kegyelmi idő határain belül arra, hogy eljuss a 
Jézus Krisztusban való hitre és megerősödj ebben a tántorítha
tatlan bizonyosság fokáig. így aztán mégis csak rajtad áll, hogy 
mikor lesz néked hited. így aztán mégis csak nagyon érthető 
és jogos a követelő parancs: „Oltsd fel a hitnek pajzsát!“ Csak 
az a nagy kérdés vár feleletre, megoldásra:

H ogyan lesz a z  enyém a Szentléleknek az a z  adománya, m elyet 
hitnek nevezünk?

Erre a kérdésre adja meg a választ a mai evangélium.
1. Ez a mai evangélium azt mondja el, hogyan lett egy 

boldogtalan, gyötrődő szívű édesapából boldog, hálaadó ember. 
Boldogtalan ez az ember, de nagyon! Pedig szép rangja, állása 
v an : királyi ember. Vagyonos lehetett, hisz nem is egy, hanem 
több szolga hozza neki a hírt. De ez a magas állású ember is 
nagyon kicsivé, nagyon boldogtalanná válik, midőn a fia súlyos 
betegségbe esik. Ki tudja, hova nem vitték? Ki tudja, miféle 
ritkán nyíló ajtók nyíltak meg a nagy befolyású atya előtt, ki 
beteg fia számára gyógyulást keresett? De mind hiába! A fiú
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állapota pedig közben halálosra fordul. Akkor érkezik a hír, 
hogy itt jár a közelben Jézus. A segedelmet sehol nem találó 
apa most Jézushoz fordul: „Jöjj el, gyógyítsd meg az én fiamat, 
mert halálán van." Hogy könyörög! Jézus szemrehányó szavait 
nem is hallja, csak újból sürgetőn esd: „Uram, jöjj, mielőtt a 
gyermek meghal!"

Ez volt annak a boldog kimenetelű történetnek boldogtalan 
kezdete: porig alázva, a maga semmiségének keserves meg
tapasztalásával, minden reményben csalódva mint utolsó és 
egyetlen reményhez, Jézushoz kellett fordulni.

Boldogtalan, szívet gyötrő valóság ma is van elég. Ma is 
vannak szeretett, drága gyermekek, szülők, kiken emberi tudo
mány segíteni nem tud s óh, de sokan vannak, akik csak akkor 
kezdik a régen elfelejtett, vagy csak a szitkozódásokban emle
getett Isten nevét alázatosan, mint utolsó reménységet újra az 
ajkukra venni, amikor az orvosok már lemondtak a betegről! 
Ma is vannak munkanélküliség, kizsákmányolás, kenyértelenség, 
mezítelenség, rossz termés, anyagi csapás, házastárssal való 
egyenetlenkedés, rossz útra tévedt gyermek, Ínség, szükség, 
betegség és nyomorúság miatt gyötrődő, csüggedt szívek. A nyo
morúság eszükbe juttatja azt az áldott nevet, melyet az édesanya 
és az iskola oly sokszor kötött a lelkűkre, de amely az édes
anyával és az iskolával együtt is maradt el tőlük s most segít
ségül hívják őt: „Uram, jöjj, segíts, Uram, siess, míg nem késő!" 
És azok, akik soha semmiféle csodában nem hittek, ilyenkor 
valami csodálatos fordulatban reménykednek, hogy tán mégis 
megtörténik, amit az orvosok nem tartanak lehetségesnek, mégis 
csak megváltozik a nyomorúságos helyzet és lesz szabadulás 
abból a szorongató helyzetből, mely életüknek minden örömét 
és boldogságát megrontotta.

Nem figyeltétek még meg, hogy ily esetekben ép azok az 
emberek a legnagyobb csodavárók, akik egyébként csak a ter
mészet kivételt nem ismerő törvényeiről tudnak beszélni, ellen
ben mindig fölényesen mosolyognak, ha valahol a jóságos, 
gondviselő Atyáról, a csodálatos szabadulást szerző Istenről 
hallanak? Értitek-e, hogy Jézus az ilyen könyörgőknek mindig 
elmondja csendes, feddő szavát: „Ha jeleket és csodákat nem 
láttok, nem hisztek"? Pedig az ilyen helyzetek mindig külön
leges alkalmak, különleges hívó szavai az Istennek, hogy a földi 
ember csak Őbenne higyjen. Neked is csak akkor lesz hited, 
Testvér, ha életednek legalább a nyomorúságaiban felismered 
az Isten hívó szavát, melyet életed örömeiben talán nem ismertél 
fel és egész szívvel odafordulsz a megváltó Jézus Krisztushoz, 
tőle várván a szabadítást nyomorúságból, bűn átkából, halál 
hatalmából.

2. De mit tesznek a mai emberek, ha Jézus az ő segély
kiáltásukra is azt a választ adja, mint a királyi embernek: 
„Eredj el, a te fiad él"? Mit tesznek a mai emberek, midőn 
olyan helyzet elé kerülnek, hogy látható eredmény nélkül biz-
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niok kellene Jézus ígéretében? Még a templomjáró, vallásos 
emberek sorában is de sokan vannak, akik a jézusi ígéretekben 
csak akkor hisznek s akkor is csak talán, amikor az ígéretek 
valamilyen formábn látható valósággá lettek. De amíg arról van 
szó, hogy látható, tapasztalható eredmény nélkül kell bízni Jézus 
ígéretének a komolyságában, a beteljesedés lehetőségében és 
bizonyosságában úgy, ahogy a gyermek feltétlenül és minden 
fenntartás, minden kétség nélkül bízik az édesatyja Ígéretének 
a  komolyságában: addig a mai emberek közt ritkán akad, aki
ről el lehet mondani mai szent igénkkel: „És hitt az ember a 
szónak, amit Jézus mondott*. A legtöbb esetben bizalmatlanok 
a  jézusi ígérettel szemben és ha a segítség nem érkezik rögtön 
és úgy, ahogy azt ők maguk kitervezték maguknak, akkor fá
radtan, unottan engedik át magukat újból a hitetlenség, bizal
matlanság és reménytelenség gyötrő kínjainak.

Pedig, Testvér, a hit nem teljesedik ki a születése pilla
natában, hanem fejlődnie és érlelődnie kell. Az még nem hit, 
ha szorultságodban, teljes reménytelenségedben Jézustól vársz 
csodát, a magad, vagy szeretteid életének oly fordulatát, melyet 
emberi elgondolás nem tartott lehetőnek. A hit kiteljesedése ott 
kezdődik, mikor bízó szívvel tudsz várni, türelmesen remény
kedni abban, hogy Jézus megtartja szavát, Jézus könyörül raj
tad, Jézus segít rajtad, tán nem is úgy, ahogy te gondolod: 
egészen máskép, tán nem is akkor, amikor te szeretnéd: egé
szen máskor és mégis a legalkalmatosabb időben meghallgat 
téged és segít rajtad. Testvér, megérted-e, hogy csak akkor lesz 
néked hited, ha minden külső látszat ellenére is feltétlenül bizni 
tudsz Jézus Ígéreteiben?

3. Milyen boldogság volt az a királyi ember számára, mi
dőn a jézusi ígéretben bizakodó szívvel hazafelé tartva azt hal
lotta az eléje jött szolgáktól: „A te fiad él!“ Boldogságában 
benne dobog az apa öröme, hogy haldokló fia újra az élők 
táborához tartozik és benne dobog az ember öröme, aki az 
Isten megsegítő kegyelmét megtapasztalhatta és bizakodó hitének 
teljes igazolását láthatja. Megértette, hogy fia abban az órában 
lett jobban, melyben Jézus valahol messze, távol a betegtől így 
szólt a boldogtalan apához: „Menj el, a te fiad él“.

Testvér, megérted-e te is, amikor az Isten egészen külön
leges módon nyúl bele hatalmas kézzel a te életedbe és teremt 
nyugalmat ott, ahol te háborúságot láttál, gyógyulást ott, ahol 
te betegséget láttál, szabadulást ott, ahol te lerázhatatlan külső 
és belső nyomorúságot láttál, — megérted-e? Mert nézd, azért 
van oly sok hitetlen ember köröttünk, mert ezt nem értik és 
nem akarják így  érteni. Amíg bajban vannak, addig kérik, vár
ják az Istennek csodás segítségét, de amint a segítség megérke
zett, amint a veszély elmúlt, emberinek és természetesnek látják 
a baj elmúltát. így aztán nemhogy a hitükben erősödnének az 
élettapasztalataik által, sőt ha volt valami hitük, az is lassan 
szertefoszlik azért, mert ők nem akarnak úgy érteni, mint ez
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a királyi ember, hanem emberi magyarázatot keresnek mindig 
és mindenütt, ahol az Isten különös jósága állott mellettük őrt.

Testvér! Hogyan érted te az életednek kicsiny és nagy, 
derűs és borús változásait ? Hogyan érted azt, hogy van egész
séged, van családod, van munkád, van becsületed? Hogyan 
érted, hogy magad és szeretteid betegsége eltűnik nyom nélkül, 
hogyan érted azt, hogy küzdelmeid sikerrel járnak, veszélyek: 
megkörnyékeznek, de el nem érnek és ha elérnek, nem árthat
nak neked, hogyan érted mindezt ? És mikor szomorúság, bánat 
borongó fellege takarja el előled élted derűjének napját s te 
fájdalommal a szívedben, kereszttel a válladon is tudsz hinni, 
tudsz bízni és összeroppanás nélkül menni, haladni előre, nézni 
ama szebb hazára, várni annak dicsőségét, a Krisztus legdrá
gább Ígéreteinek beteljesedését: hogyan érted mindezt? Meg
érted-e te is, amint az a királyi ember megértette, hogy életed 
ideig és örökké tartó boldogságát Jézus tartja kezében; tőle 
nyerted, amid van, tőle nyered meg, amid lesz, ami után vágyé 
szíved eped itt és amott!

Értsd meg, hogy hited csak akkor van, ha megértetted, 
hogy Jézus volt életednek eddigi boldogítója és ő lesz, egyedül 
ő annak üdvözítője. Ámen.

Scherer József
szentgotthárdi lelkész.

Bocsássunk meg!
Szenthár. vas. u. 22. vas.

Máté 18, 23 -35 .
Péter apostol egy alkalommal azzal a kérdéssel fordult az 

Úr Jézushoz: „Uram, hányszor lehet az én atyámfiának ellenem 
vétkezni és néki megbocsátanom ? Még hétszer is ?“ „Nem mon
dom néked, hogy még hétszer is, hanem még hetvenhétszer 
is.“ — volt a válasz.

Amíg a zsidó Írástudók csak háromszori megbocsátást köve
teltek, addig az apostol — bizonyára Üdvözítőnk hatása alatt — 
már tovább megy; Jézus pedig a viszonylag nagy számmal azt 
mondja, hogy bocsásson meg az ember embertársának mind
annyiszor, valahányszor csak szükséges, bocsásson meg mindig. 
Erre hívta fel a hozzá kérdést intéző tanítványt, erre szólít fel 
minket is a felolvasott példázattal.

Indítson minket a megbocsátás kötelességének határtalan 
mértékben való gyakorlására

1. mennyei Atyánknak irántunk való kegyelme és
2. szigorú, de igazságos ítélete!
„Hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki szá

mot akar vala vetni az ő szolgáival. Mikor pedig számot kezdő 
vetni, hozának eléje egyet, aki tízezer tálentommal vala adós.*'
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Ez a példázatbeli király a mi mennyei Atyánk; az az adós 
szolga pedig mi vagyunk. Tízezer tálentommal tartozik a szolga, 
ami a mi pénzünkben körülbelül hetvenmillió pengőnek felel 
meg. Óriási összeg ez az adósság. De, ha összeszámítjuk, mennyi 
mindennel tartozunk mi a jó Istennek, akkor arra az eredményre 
jutunk, hogy valóban ily nagy a tartozásunk; mert hiszen tes
tünket, lelkünket minden erejével, tehetségével együtt és minden 
javunkat Istennek köszönhetjük, Aki minket „a test és élet 
minden szükségével naponként bőven ellát, minden veszedelem 
ellen megoltalmaz, minden gonosztól véd és megőriz s mindezt 
csupán az ő atyai, isteni jóvoltából, irgalmasságából cselekszi 
velünk, minden érdemünk nélkül, amiért mi Neki hálával és 
dicsérettel, szolgálattal és engedelmességgel tartozunk.* És ugyan 
hálásak vagyunk-e mindezért az Ür iránt? dicsérjük-e Őt szív
vel, szájjal, élettel? szolgálunk és engedelmeskedünk-e Neki' 
mindenkor és mindenben? Meghálálhatjuk-e kellően mennyei 
Atyánknak különösen azt a jóságát és kegyelmét, hogy nem 
hagyott minket a bűnben tehetetlenül elveszni, hanem egyszülött 
Fiát küldte a mi szabadításunkra, megváltásunkra ?! És mi 
— az Úr Krisztus által ismét gyermekeivé tett szolgák — vall
juk be őszintén, hogy hála helyett tudva és tudatlanul is hány
szor és hányféleképen megbántottuk szerető mennyei Atyánkat! 
Mily sok rosszat viszünk mi véghez naponként és mennyi jót 
elmulasztunk! Pedig ez utóbbi is bűn; Jakab apostol azt mondja:: 
„Aki tudna jót cselekedni és nem cselekszi, bűne az annak.* 
Egy kiváló férfiú pedig önmagára nézve elveszettnek tekintette 
azt a napot, amelyen valami jót nem cselekedett. Mindezt figye- 
lembevéve, nem kell-e éreznünk, hogy óriási, letörleszthetetlen az 
adósságunk Istennel szemben? Minden jót ő  adott nekünk, mél
tatlanságunk miatt mindenünket elvehetné, minden áldását meg
vonhatná tőlünk, mégis minden reggel meg-megújul, nagy az 
Ő hűsége; gondviselő szeretetével, megtartó kegyelmével újra 
meg újra hívogat, édesget magához és a megrepedezett nádat 
nem töri össze, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, a Hozzá 
bűnbánattal közeledőt nem taszítja el magától, az Előtte biza
kodó alázattal könyörgőt megszánja, mint az a példázatbeli 
király a szolgáját s elengedi minden adósságát, egyszülött Fia 
érdeméért megbocsátja bűnünket. Méltán énekelhetjük: „Te, 
minden nap hozzám kegyelmes vagy, Istenem. Hát én ne legyek-e 
ahhoz, ki vét ellenem? Ne szeressem-e azt, akinek Atyja vagy 
s akihez jóvoltod, mint énhozzám, oly nagy ?“ — Ne csak éne
keljük ezt, hanem valósággal szeressük felebarátunkat és ezt 
bizonyítsuk azzal is, hogy bocsássunk meg neki. Indítson minket 
erre mennyei Atyánknak irántunk való megbocsátó kegyelme!'

A tapasztalat szerint azonban az emberek legnagyobbrészt 
ahhoz a könyörtelen szolgához hasonlítanak, akinek ura tizezer- 
tálentomnyi, tehát kb. hetvenmillió pengőnyi adósságot engedett 
el, de ő szolgatársát megragadta, fojtogatta, börtönbe vetette, 
míg csak az meg nem fizette neki száz dénárnyi, a mi pénzünk-
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ben kb. 99 pengőnyi tartozását. Számtalan vétkünk elnézéséért 
esdeklünk Istenhez, bocsánatot kérünk és várunk Tőle, napon
ként talán többször is elimádkozzuk: „Bocsásd meg a mi vét
keinket, miképen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek*, 
de hát valóban, őszintén, szívünk szerint meg tudjuk-e bocsátani 
embertársunknak az ellenünk elkövetett vétkét, ami legtöbbször 
csak elenyésző csekélység ahhoz képest, amennyire vétkezünk 
mi a szent és jó Istenünk ellen? Nem lakozik-e a szívünkben 
az önzés, sértett hiúság, büszkeség, kérlelhetetlen harag, esetleg 
a kegyetlen bosszúvágy? Oh, ha nem így volna, akkor nem 
kellett volna a legutóbbi évtizedekben is annyi embervérnek 
kifolynia s nem sínylődnék a mai nemzedék annyi ínségnek és 
akkora nyomorúságnak a terhe alatt!

Méltán szomorodtak meg a szívtelen szolga eljárásán an
nak társai, méltán éri őt urának ez a lesújtó vádja, haragja és 
Ítélete: „Gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem, mivel
hogy könyörögtél nékem: Nem kellett volna-e néked is könyö
rülnöd a , te szolgatársadon, amiképen én is könyörültem te 
rajtad? És megharagudván az ő ura, átadta őt a hóhérok ke
zébe, mígnem megfizeti mind, amivel tartozik.* Méltán irányul 
ellenünk is Istennek Ítélete. És ha az Ő kegyelme még nem 
indított volna bennünket a megbocsátásra, akkor indítson arra 
az Ő szigorú, de igazságos ítélete! Mert Krisztus Urunk avt 
mondja: „Ekképen cselekszik az én mennyei Atyám is veletek, 
ha szívetekből meg nem bocsátjátok, kiki az ő atyjafiának, az 
ő vétkeiket.* Isten nem siet, de nem is feled! Jstent nem lehet 
megtéveszteni. Isten nem csúfoltatik meg. Az Ő szeretete meg
bocsát, de szentsége és igazságossága nem hagyhatja a bűnt 
büntetés nélkül. A hálátlanság és szívtelenség elkerülheti-e a 
szent és igazságos Biró elrettentőén szigorú, de igazságos Ítéle
tét ? Rettenetes dolog az élő Istennek kezébe esni! Mi azért 
legyünk készek a megbocsátásra, követve annak a Józsefnek a 
példáját, aki szép és felemelő szavakkal bocsátotta meg test
véreinek az ellene való gonosztetteit. Tegyünk úgy, mint az a 
Dávid, aki az őt üldöző Sault megölhette volna, amikor egy 
barlangban a kezébe került, de nem bántotta. Mindenek felett 
pedig kövessük Megváltónkat, aki még a keresztfán is ígyi mád- 
kozott ellenségeiért: „Atyám, bocsáss meg nekik...!* Legyünk 
hajlandók mi is mindenkor a szívszerinti, őszinte megbocsátásra, 
békülékenységre; mert ugyan „Mit használ keresztyénségem, 
nem aszerint élek?*

Az őszi hervadás, az egyre sötétülő napok, az egyházi 
esztendőnek utolsó hetei, a polgári évnek utolsó hónapjai, a 
napjainkban oly gyakran előforduló, megrendítő gyászesetek 
nem figyelmeztetnek-e bennünket arra, hogy előbb, vagy utóbb 
a mi földi életünknek is végeszakad és valamennyien odajutuk, 
ahova kedveseink közül már sokan elköltöztek?! Mind, mind 
emlékeztetnek minket a legnagyobb dolgokra: a halálra, a fel
támadásra, az ítéletre és az örökkévalóságra. Ki gondolhat ezekre
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nyugodtan? Ki tud nyugodtan meghalni? Ki nem retteg az igaz 
Biró szine elé kerülni? Csak az, aki a Krisztus által békében 
él az Istennel és békében él az emberekkel. Egy tapasztalt ke
resztyén azt mondotta: „Nem tudok nyugodtan elaludni, ha 
nincs mellettem két társam: az egyik az én Üdvözítőm az Ő 
bocsánatával, a másik az én felebarátom, akinek én is megbo
csátok és aki viszont nekem is megbocsát. így alszom el csen
desen és nyugodtan." így hajtsuk álomra mi is fejünket minden 
este, hogy egykor síri álmunkra is nyugodtan térhessünk és 
mennyei Atyánk országába fogadhasson bennünket szent Fiá
nak. az Úr Jézus Krisztusnak érdeméért! Ámen.

Gerencsér Zsigmontf
mórichidai lelkész.

Két ország polgára.
Szenthár. u. 23. vas.

Máté 22, 15—22-
A felolvasott igék egy jelenetet tartalmaznak az Űr életé

ből. Méltó festő-ecset tárgyául is választotta ezt a jelenetet, ezt 
a beszédes, hatalmas tanításu jelenetet. Van benne valami fel
figyeltető érdekesség: Jézus és az adó. az ige és a pénz, Isten 
országa és az emberi társadalom, a lélek és az anyag, tehát a 
Menny és a Föld ellentéte; legott hozzáteszem — hiszen ez az- 
alapigénk tartalma és e tartalom lényege — vélt ellentéte.

Tőrvetést kísérelnek meg Jézus ellen az ő gyarló, törpe 
ellenségei. Feladják a kérdést: kell-é adót fizetnünk? Sőt ez 
igénk szerint még élesebb e kérdés megfogalmazása: „Szabad-é 
a császárnak adót fizetnünk, vagy nem?"

Két világot vélnek e kérdést felvetők szembeállítani egy
mással: az evangélium és az emberi jog világát.

Jézus azonban e szembeállítást egyszerűen megcáfolja s 
kijelenti: „Adjátok meg a császárnak ami a császáré," de leg
ott hozzáteszi: „és az Istennek ami az Istené".

Ez igék szellemében ezt a tételt vizsgáljuk: a keresztyén 
ember két ország polgára, de mindkettőben egy törvénynek engedel
m eskedik: Isten akaratának

1. mint földi polgár,
2. mint mennyei polgár.

Nagyon nehéz, sőt csaknem hálátlan és meddő az előíté
letek és a felületes ítéletek ellen küzdeni; terjednek, hatalma
sodnak és hódítanak azok, mint az ártalmas penészgombák, de 
csak a világosságtól irtózó, szemhunyó elmékben.

Egy ilyen balitélet Jézusról, hogy ő szocialista, vagy for
radalmár lett volna, vagy mindkettő: szocialista és forradalmár. 
Ebben a minősítésben az egyházellenes irányzatok a maguk 
érdekkörébe szeretnék Jézust és evangéliumát le- és bevonni,.
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hogy a maguk színeire átfessék. Ám nézzünk szemébe az el
hamarkodott, tehát alaptalan nézeteknek.

Jézus szocializmusa a legmagasztosabb. midőn Ő az Ő 
mennyei édes Atyja áldott főségének boldogító és meleg, vonzó 
és felemelő uralmában egyesít mindeneket : a szegény özvegy
asszonyt és a főpapokat, a könyörületes szívű samaritánust s 
a fajtiszta farizeust, a római századost s a lenézett vámszedőt; 
az ö szellemében mondja az Őt teljesen megértő apostola: „itt 
nincs sem zsidó, sem görög, sem szolga, sem szabad, sem férfi, 
sem nő, mert mi egy vagyunk a Krisztusban.* Ebből az egye
temes közösségből nincs kizárva senki, csak aki a legnagyobb 
bűnt, a szent Lélek elleni bűnt követi el, azt, hogy az Isten 
hívó, magához közelebb édesgető atyai szavát elutasítja s nem 
fogadja el Őt Atyjának s akit küldött, az Úr Jézust Urának, 
Megváltójának; márpedig „senki sem mondhatja Jézust Úrnak, 
hanem csak a Lélek által.* Az Ő világában, abban a szent biro
dalomban, melyben „az Isten minden mindenekben*, nincs sem 
első, sem utolsó, sem nagy, sem kicsiny, ott nincs más törvény, 
csak egy: a legkönnyebben és mégis gyarló magunknak a leg
nehezebben megtartható törvény: a szeretet; ott a legbölcsebb 
tanító a mindenki által tanítgatott, de a maga őseredeti aláza
tosságában alig-alig követett kis gyermek. Ebben az országban 
nincs sem osztály, sem faj- sem telekezet-ellentét, mert a tálen- 
tumok száma különböző lehet, de egy az Úr s a szolgától egy 
kívántatik, az „hogy mindenekben hűnek találtassák*, tehát az 
Ő világában egyesül minden faj és felekezet, mert egy az Úr, 
egy az Atya, egy a vér, melynek engesztelő hatalma éppen úgy 
elég a milliárdosnak, mint az utkaparónak, a hatalmas császár
nak, mint a szökött katonának. Ebben az országban élni, ebbe 
beletartozni áldás, boldogság és felemeltetés, amiért így imád
kozunk: „Jöjjön el a Te országod.*

Forradalmár volna Jézus? Avagy nem hallottátok, amint 
szól: „Nem jöttem a törvényt eltörülni, hanem betölteni,* be
tölteni a betűkön, a tételeken túl a törvény lényegét, mely nem 
más, mint — a szeretet. Ő volna forradalmár, ki engedelmes és 
alázatos volt s noha Őmaga volt a legigazabb templom, hiszen 
Benne lakozott az Isten a maga üdvöt, békét, életet adó teljes
ségében, mégis bement a templomba s a papok hivatását elis
merte, midőn a meggyógyított bélpoklosoknak utasítást a d : 
„Menjetek, mutassátok meg magatokat a papoknak*, a papoknak, 
kik az Ő korában a mai közhatósági orvosok feladatát végezték. 
Ő volna forradalmár, ki a jogrendben, a kialakult társadalmi 
beosztásban Atyja akaratát ismerte fel, kinek soha, sehol egyet
len kiejtett szavára nem tudunk hivatkozni, mellyel a társadalmi 
rend erőszakos felforgatását akarta, vagy legalább is engedte 
volna.

Forradalmat, de áldott és vértelen forradalmat hirdetett s 
abban kérlelhetlen bátor színvallást követelt: szakadj el régi 
bűnös önmagadtól, térj meg. Ez a forradalom, melyben nincs
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meghátrálás, nincs alku és kiegyezkedés, a bűn bilincseiből való 
keserves, de Isten kegyelmének segítségével diadalmasan meg- 
vívandó szabadságharc. Erre tüzelt, toborzott, de ebben is min
deneket a maga vezérsége, e szolgáló és ön?eláldozó vezérsége 
alá édesgetett.

De külső, megállapodott szociális rendet nem akart Ő fel
borítani. Az Ő lelke szólal meg Pál apostol ajakán, midőn írva 
szól: „Minden lélek engedelmes legyen a felső hatalmasságok
nak, mert nincs más hatalmasság, csak Isten által rendelt." Még 
a  pogány főség előtt is szelíd és békességeden engedékeny 
meghajlást követelt, mert ezzel mutatta meg az Ő belső fölényét: 
„Ne győzettessél meg a gonosztól, de a gonoszt jóval győzd 
meg."

Így, ezeket tudva, adhatott-é más feleletet a kérdésre: 
„Szabad-é adót fizetni?"

Tegyük fel, de a feltevés ellen tiltakozik az evangélium 
szelleme, ha Jézus azt mondotta volna: „Nem szabad." Ne 
engedelmeskedjetek, ne fizessetek adót, ne hajoljatok meg a 
hatalmat gyakorlók előtt, hanem lázadjatok fel ti rabszolgák, 
ragadjátok, csavarjátok ki a dárdákat a római légionáriusok 
kezéből és az ő nehéz kardjukkal ti vágjátok őket, hadd folyjék 
a  vér, hadd röpüljön a láng a Pilátus és Heródes palotájára, 
az őrségek kaszárnyáira. . .  Mi lett volna ? Mi lett volna ? Isten 
szíve megfájdult volna, az angyalok gyászba öltöztek volna, 
mert a Sátán győzött volna, elragadta volna magához az Ég 
királyát, az Isten fiát. Jaj, ezerszeres jaj lett volna a mi bűnös 
lelkűnknek, mert így az Ég bezárt kapuit sohasem nyitotta volna 
meg előttünk az a keresztfán elhangzott pokolverő, mennyhódító 
szó: „Elvégeztetett."

Mennyire elvétik az evangélium utasítását, mennyire a 
Jézus szelleme ellen cselekszenek azok a magokat megtérteknek 
vélt szektáskodók, akik éppen Jézusra hivatkozással kivonják 
magukat a polgári és katonai fegyelem alól; de ugyané hibába 
esnek azok, akik akként vélnek Jézushoz közelebb emelkedni, 
hogy az Isten által rendelt életformákból magukat kiszakítva, 
a  térsadalmi rend fölé emelkedni vélve azt hangoztatják, hogy 
ők nem tudnak a családi életben egészen, teljesen keresztyénné, 
krisztusivá válni, hanem klastromokba vonulva, szülőt, testvért 
elhagyva egy többlet-keresztyénség megélhetésének hiedelmében 
többlet-tiszteletre tartanak igényt.

Jézus nem azt mondta tanítványainak: vonuljatok a zárdák 
fehérremeszelt celláiba és imát mormolva, gépiesen litániázva 
készüljetek a Mennyország gyönyöreire, hanem ezt: „Úgy fényl- 
jék a ti világosságotok az emberek e lő tt..." , azután ezt: „Te
gyetek tanítványokká minden népeket;" utolsó együttlétükkor 
pedig visszaküldi őket az Olajfák hegyéről: „Maradjatok Jeru
zsálemben."

Mit jelentenek ezek?
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Azt, hogy nekünk itt, a földön, az emberek között, a tár
sadalom kialakult szerkezetébe helyezkedve kell megmutatnunk, 
hogy mi Jézuséi vagyunk. Azt jelenti, hogy mi mélyebben és 
hívőbben tudunk szolgálni és kitartóbban engedelmeskedni. Azt 
jelenti, hogy mi soha, semmi körülmények között nem fogunk 
a rend ellen fellázadni. Mi a polgári kötelességeinket Isten pa
rancsainak tekintjük, tehát azokat megtagadva Isten ellen lázad
nánk, ami — lehetetlen. *

Mi a menny polgárai vagyunk, ezért vagyunk földi hazánk 
hü fiai.

Van egy régi, de már csak itt-ott fel-felhangzó szép kife
jezése a hittudománynak; ez latinul így hangzik: „sub spécié 
aeternitátis*, az örökélet szempontjából. Gyönyörű életszemlélet. 
Mindent az örökélet nézőszögéből mérni, nézni!

Mit jelent ez?
Azt, hogy mindenek előtt tudom, hogy „nincs itt mara

dandó városunk*, tehát minden csak átmeneti, látszat és elmúló 
jelenség. A lényeg eltakart; de az a megmaradó.

Itt a földön minden megváltozhat bennem és köröttem. 
Jöhetnek és mehetnek kormányzati rendszerek, társadalmi be
rendezkedések, felszínre juthatnak új és újabb nézetek, irányok, 
bukhatnak hatalmak és változhatnak térképek; magunk is meg
változhatunk, nemcsak testben, de életfelfogásban is, nézeteinket 
revideálhatjuk sok-sok mindenről, de egy nem változhat: Isten 
s az ő akarata, Isten és az én bűnös lelkem viszonya. Ő a te
remtő, én a teremtmény, Ő az ok, én az okozat, Ő a megma
radó, én a változó.

Óh hogy eltörpül e felfogásban minden földi viszony, min
den földi hatalom és törvény s hogy felmagasul előttem egy 
örök és változatlan hatalom: Isten akarata.

A mi sírásainknak, zúgolódó pogány panaszainknak egy 
a forrása: bizalomhiányunk. Igen. Nem bizunk Istenben, ezért 
sírunk és lázongunk.

Ha hinnénk... Oh mi szép gondolatsor vonul el lelkem 
előtt e feltételes mondat után .. Ha hinnénk abban, hogy mi 
felettünk Isten áll és Ő akar, Ő cselekszik, Ő küld és Ő vigyázza 
lépteinket, milyen békesség, az Úr békessége borítaná fénybe 
a szívünket. . .  Mit zúgolódol, hogy a te életed elfeledett s te 
úgy állasz a szerencse országutján, mint lemaradt utas, holott 
tenéked ott volna helyed a siker, a diadal vonatján? Mit kese
regnél, ki gyötrő betegség keresztje alatt roskadozol s a szíved 
már-már elalél a nagy kietlenségben, melyben nincs gyógyír, 
csak menni, menni a sír felé? Mit panaszkodnál, hogy félre
ismernek az emberek s értékeid nagyobb megbecsülést érde
melnének ?

Oh ha hinnél, ha te mindig arra gondolnál, hogy Isten lát. 
Isten vezet, Isten így akarja sorsodat és ha hinnél abban a 
felemeltetésedben, melyben a hűségedet Isten megkoronázza,
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mint változnék eddigi sivárnak, letaroltnak vélt életed az Isten* 
ben elrejtett élet gazdag boldogságává?

„Adjátok meg a császárnak, ami a császáré," te megadod, 
meg az adót, a vámot, a félelmet, a tisztességet, de azt is úgy, 
mint Isten gyermeke, ki tudja, hogy Atyád ezt így rendelte s 
akarja. Ámde ezeken felül látod életed nagy parancsát: „Adjá
tok meg Istennek, ami az Istené!"

Itt kérdezed: mit adhatok én, a szegény por, az elmúló 
árny a végtelen Istennek ? Hiszen nincs semmim, ami az enyém 
volna, mindenem csak hübér, csak bizomány, csak kiadott tá- 
lentum, melyből nem illet engem semmi? Mit adhatok én, aki 
mindent csak kaptam ? Értelmemet és szívemet, testemet és lel- 
kemet, mindent, mindent.

Mit adhatsz?
Oh mily egyszerű e kérdésre a felelet. Add Istennek, amit 

Ő adott. Értelmedet, szívedet, testedet, lelkedet.
Tudod-é: melyik a főparancsolat? „Szeresd a te Uradat, 

Istenedet teljes szívedből, teljes elmédből, minden erődből!"
Életednek egy célja legyen: Isten dicsősége.
„Ad maiorem Dei glóriám", e szép, de véres emlékekkel 

beszennyezett jelszó legyen életed vezérelve, programmja, állan
dó napi parancsa.

Miként lesz az?
Úgy, hogy magadat megtagadva, földi kötelességeidet tel

jesítve, emberi parancsoknak — amennyiben lelkiismereteddel 
egyeznek — engedelmeskedve, kicsiny hivatásodat Istentől ren
dednek tekintve, életedet odahelyezed áldozatul Isten oltárára, 
ez lesz a te okos istentiszteleted.

Semmit sem vársz az emberektől, de minden hűségeddel 
szolgálsz nekik. Amit tőlük kapsz, az lehet korbács, arculütés, 
meggyalázás. de „a tanítvány nem feljebbvaló a Mesterénél", 
már pedig Ő mindezt kapta: korbácsot, arculverést, gyalázást 
és keresztet, gyötrelmes, véres keresztet. Te mit keseregsz ? Ha 
ezt mi vélték az élő fával, mit mi veinek a száradt fával, a te 
szíveddel ?

„Elég neked az én kegyelmem" — hallotta Pál apostol.
Mikor annyi keserv, lehullás, bánat, futás és börtön után 

felnéz az égre, szemébe fény süt, látja az örök élet koronáját. 
„Ama nemes harco t..."

Ezt lásd te is.
*

A lázadás, az engedetlenség nem Jézus útmutatása. Ő „en
gedelmes volt mindhalálig, a kereszt-halálig." Ő fizette a leg
nagyobb adót, átdöfött szívéből kicsorduló vérét. De az a szív 
így is az Istené maradt, az Ő édes Atyjáé.

Ha tőletek a föld hatalmasai adót, pénz- és véradót köve
telnek, ha „ez a föld, melyen annyiszor apáink vére folyt," 
ismét szomjazni fog a fiai vérére, mert csak az az életereje,
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úgy lesztek a menny igaz polgárai, ha e földi hazának zúgoló
dás és lázadás nélkül engedelmeskedő fiai vagytok.

A keresztyén ember két világ polgára; itt úgy él, hogy 
mennyei polgárságához mindig hű marad, mert itt is, emberi 
parancsnak engedve is, Istennek engedelmeskedik. Ámen.

Duszik Lajos
. miskolci lelkész, főesperes.

Közöttünk járt az Űr!
Szenthár. u. 24. vas. Az egyházi év utolsó vasárnapja.

Mt. 9, 18-26.
Megváltónk isteni hatalmáról és könyörülő szeretetéről, a 

benne bizó lelkek gyógyulásáról és vigasznyeréséről beszél ne
künk a mai szent evangéliom. Amerre Jézus jár, köntöse sze
gélyének érintésétől meggyógyul a benne hívő szenvedő asszony 
s feltámad halottaiból a reményét benne vető Jairusnak egyet
len leánya.

Amikor ez a szentige ma, egy tovatűnő egyházi esztendő 
utolsó vasárnapján hangzik felénk, lelkem teljességével érzem, 
hogy Jézus nemcsak Zsidóország földjén, a kapernaumi utakon 
és Jairus házában járt szerte, hanem az egyházi esztendő ünnep
napjain és hétköznapjain, templomi ünnepeinken és otthoni 
áhítatainkon isteni hatalmával és könyörülő szeretetével itt járt 
miközöttünk is. Itt ringott körünkben a betlehemi bölcső kará
csony szent ünnepében, itt sötétlett a golgotái keresztfa nagy
péntek szomorú délutánján. Az evangéliom szent tanításaiban 
ő szólt hozzánk, hogy lelkünket megvilágosítsa, az evangéliom 
csodáiban ő mutatta meg nekünk isteni dicsőségét, hogy hitün
ket rendületlenné tegye. A keresztség szentségében ő takar! a 
be üdvözítő érdemének palástjával kisdedeinket, az úrvacsora 
szentségében az ő általszegezett kezének érintése adott békességet 
vergődő lelkűnknek. Mikor hivatásunk terhének hordozásában 
erőnk meg-megújult, amikor a kisértés óráján egyszerre meg
tudtunk állni, amikor gyászunkban megenyhült fájdalmunk, 
amikor imádkozásunk közben lelkünkre nyugalom szállt alá, 
láthatatlanul bár, de isteni hatalmának felfogható jóságával ő, 
az élő Krisztus járt közöttünk.

Közöttünk járt az Úr! Siettünk-e hozzá mink is, találtunk-e 
nála gyógyulást? Szentigénk alapján ezekre a számadó kérdé
sekre keresünk feleletet ma, az egyházi év utolsó vasárnapján.

1. Voltál-e beteg ebben az esztendőben — kedves Test
vérem — és betegséged elvezetett-e téged is Jézushoz, mint a 
vérfolyásban szenvedő asszonyt? Óh, ha testileg voltál beteg, 
betegágyadon, tudom, fohászkodtál Istenhez és könyörögtél Jé
zushoz, kérted az ő közbenjárását a mennyei Atyánál. De, ha 
egészséges voltál, érezted-e akkor is, hogy a testi betegségnél
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van veszedelmesebb kór, az, amelyik nem a szervezetünket 
gyötri, hanem a lelkünkre tör, az, amelyik nem a földi életünk 
rövid pár esztendejét, hanem örök életünk boldogságát, üdvös
ségünket akarja elrabolni tőlünk. Megláttad-e a bűnt a magad 
lelkében is, mint azt a legszörnyűbb betegséget, amely Istentől 
akar eltávolítani, Jézustól akar elszakítani téged, és ha meglát
tad, Jézusnál kerestél e gyógyulást bűneidnek sajgó sebeire?

Milyen megrendítően szomorú az, hogy közöttünk ezer- és 
ezerszámra élnek emberek, akik egyáltalán nem is veszik észre, 
hogy lelkűket hogyan sorvasztja, életüket hogyan rontja meg 
a  bűn halálos betegsége. Vagy, akik, ha felismerik is a bűn 
fenyegető veszedelmét, mit sem törődnek azzal. A bűn beteg
ségére nem orvost és nem gyógyulást keresnek, hanem ment
ségeket, hogy hiszen az ő bűneik nem ártanak senkinek sem, 
hogy ők alapjában véve nem rosszabbak, mint a többi ember 
és elvégre még a hívő embereknek is megvannak a maguk 
fogyatkozásai. Testvéreim, mink, amikor a bűnnel állunk szem
ben, ne mentségekhez folyamodjunk. Szörnyű veszedelem a 
bűn! Embereket kárhozatba taszító, országokat vérözönbe borító 
gonoszság. Az ártatlan Isten Fiának kereszthalála tudta csak 
megtörni pokoli hatalmát. Jaj, ne maradjon meg közülünk senki 
bűneiben. Töredelmes, hívő szívvel siessünk Jézushoz, mert a 
bocsánat balzsamával egyedül csak Jézus gyógyíthat meg minket.

De nemcsak a magad betegségével kell neked Jézushoz 
sietned. Lám, Jairus is leányáért könyörög az Úrhoz. Neked 
volt-e beteged az elmúlt egyházi esztendőben? Családtagod, 
akinek nem a teste fájt, hanem a hite sorvadozott a kisértés 
állandó lázában, akinek a lelke tisztaságát támadta meg a bűn 
halálos betegsége. Vagy rokonaid, ismerőseid, akiket élőknek 
mondanak, de holtak. (Jel. 3, 1.) Nem nézted-e közömbösen 
lelkűk pusztulását? Felhívtad-e szomszédod figyelmét az egyet
len orvos bűntörlő hatalmára? Hívtad-e Jézust a bűn halálos 
ölelésében vergődő testvéredhez könnyhullató könyörgésedben ?

Ha földi orvost ismerünk, aki valamilyen bajon segíteni 
tud, sietünk hírül adni azt beteg embertársunknak. Nem lehe
tünk közömbösök felebarátaink üdvössége dolgában sem. Avagy 
talán a porba térő test több, mint az Istentől belénk lehelt 
lélek ? Ha Jézushoz jutottunk, nem nézhetjük többé közömbösen 
embertársaink lelkének sorsát sem. Szüntelenül könyörögnünk 
kell Istenhez bűnökben élő testvéreink megtéréséért s a bűnös 
lelkek áldott orvosáról bizonyságot kell tennünk bűneik kábula
tában tiszta látásukat vesztett embertársaink előtt is mindig.

2. Szentigénk tanúsága szerint Jézushoz nem hiába fáradt 
sem a szenvedő asszony, sem a gyászoló Jairus. Az asszony 
gyógyulást talált. Gyógyulását azonban nem az a cselekedete 
hozta meg, hogy Jézus ruháját érintette, hanem az, hogy ez a 
Jézus ruháját érintő asszony hitt Jézusban. Tizenkét év óta volt 
már beteg. Betegsége vándorbotot adott a kezébe, gyógyulást 
keresve járt egyik orvostól a másikig. Amint Lukács evangéli-
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oma feljegyzi: egész vagyonát orvosokra költötte, míg végre- 
földi javakban ugyan koldusszegényen, de lelkében a Jézusban 
való hit királyi gazdagságával odajárult Jézushoz, illette köntö
sének szegélyét, meggyógyult és hallotta Jézus ajkáról ezt az 
áldott szózatot: bízzál leányom, a te hited megtartott téged.

Nem fáradt hiába Jézushoz Jairus sem. Jézus elment a  
házához, a tizenkétéves kis halottnak megfogta kezét, és a le
ányka felkelt. Ám ez a csoda sem azért következett be, mert 
Jairus elment Jézushoz és kérte őt, hanem azért, mert Jairus 
hitt Jézusban, hitte azt, hogy Jézus, egyedül csak Jézus segíthet 
az ö halott leányán is. Jézusnak Jairust biztató szavai (Lk. ev.)* 
is erre mutatnak: ne félj, csak higyj és megtartatik. És a ha
lottas házban tolongó sokaság hiába nevette ki Jézus szavát,, 
hogy a leányzó nem halt meg, hanem csak aluszik, Jairus nem 
a sokaság gúnyolódó, hitetlen nevetésének hitt, hanem Jézus 
szavának és a kedves, egyetlen leányka valóban felébredt a  
halál álmából.

Mondjátok, testvéreim, akik ebben az elmúlt egyházi esz
tendőben templomunkban és otthonainkban Jézushoz siettünk,, 
meggyógyultunk, új életre keltünk-e mi is? Bizonyosan sokan 
haladnak a gyógyulás utján a mi gyülekezeteinkben is. Egyre 
jobban megtelő templomaink, úrvacsorázó híveink seregének 
növekedése, az újra éledő, otthoni áhítatok, a szülők felelősség- 
érzetének erősödése gyermekeik vallásos nevelésében, ifjúsá
gunk haladása a Jézushoz vezető utón mind, mind a gyógyulás
nak, az új életre ébredésnek örvendetes, Isten iránt hálára- 
fakasztó jele.

Hanem a teljes gyógyulástól, az új emberré levéstől még 
messzire vagyunk. Nagy fogyatkozások vannak még hitünkben,, 
életünkben, vallásunk ismeretében egyaránt. Még sokszor pró
bálunk két úrnak szolgálni. Isten akarata mellett a magunkét is 
érvényre juttatni, Isten bölcsesége mellett a magunkéra is 
építeni, fő útvonalainkon talán már Jézust követni, de apró
kitéréseinkben megmaradni továbbra is kötekedő, gyűlölködő, 
nyerészkedő, Isten előtt rejtőzni akaró, felelősséget nem érező,, 
elvetemült, önző, gonosz óembereknek.

Pedig az a hit, amelyről Jézus azt mondja, hogy megtar
tott téged, csak úgy megtartó hit, ha van hatalma arra is, hogy 
Jézus mellett tartson meg téged. És csak az a hit, amelyik meg 
tud téged tartani Jézus mellett egész életedben, csak az a hit 
tarthat meg téged az üdvösségre is.

Ennek a hitnek birtokában, ha halottas ágy mellé kell is 
állnunk, vagy, ha miként ma, az egyházi esztendő utolsó vasár
napján, kedves halottainkról emlékezünk is, felénk is fog hang
zani Jézus Jairushoz intézett szava: ne félj, csak higyj. A mi 
fel-feltörő könnyeinket is felszárítja az a szózat, amellyel Jézus 
a bethániai Mártát vigasztalta meg: feltámad a te testvéred. 
Ennek a hitnek birtokában sem élet, sem halál nem szakíthat el
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minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus 
Krisztusban, mert ez a hit az a hatalom, amely legyőzte a világot.

*  * *
*

Az egyházi esztendő utolsó vasárnapján számadást végez
tünk lelki életünk betegségeiről, fogyatkozásairól. Egy kegyelmi 
év istenkéz nyújtotta szent alkalmai múltak el mellettünk. Kö
zöttünk járt az Ú r! Hozzá kellett volna sietnünk, új emberekké 
lehetett volna lennünk általa és mink a régiek maradtunk. Szo
morúan, lehajtott fejjel távozunk e számadó óráról. De halld 
-csak, az egyházi évtől búcsúzó, hálaadó imádságainkba bele
csendül már az új ádvent harangszava, felhangzik a próféta 
hívogatása: Imhol jön néked a te királyod. Az örök Jézus, az 
élő Krisztus jön hozzánk, egy új egyházi év megtérésre, életünk 
megszentelésére hívó alkalmai során megint. Jertek testvéreim, 
siessünk hozzá és maradjunk nála. Ki tudja, talán ezt rendelte 
utolsó kegyelmi esztendőként nekünk az Ur. Ámen.

Szlancsik Pál
pusztaföldvári lelkész.

Illusztrációk.

Luk. 14, 1 :  György welsi herceg, aki később IV. György 
néven került Anglia trónjára, egy alkalommal vasárnap reggelre 
hivatott magához egy keresztyén lelkületű kereskedőt fontos 
megbeszélés végett. A kereskedő csak hétfőn jelentkezett a 
hercegnél. „Én önt tegnapra rendeltem, — fogadja boszúsan a 
herceg; miért nem jött tegnap ?“ „Mert tegnap a király hivatott 
magához,* — felelt a kérdezett. „Hogyan, a király? Én úgy 
tudom, hogy atyám vasárnap senkit sem szokott magához ren
delni*. „Megbocsásson felség, nem is az Ön atyja, hanem a 
királyok királya*, válaszolt a kereskedő.

*

Luk. 14, 1 0 : Hitler Adolf beszédeiből: 1933-ban Bücke- 
hergben: „A mi jó Istenünkhöz emeljük fel ebben az órában 
mélységes alázattal tekintetünket azzal a kéréssel, hogy a jövő
ben se vonja meg áldását tőlünk s adja meg a mindennapi 
kenyerünket*. — 1934. március 20-án a müncheni kiállításon: 
„Ami az utolsó esztendőben velünk történt, oly hallatlan, hogy 
csak a legmélyebb alázatra indíthat bennünket. Úgy látszik, 
hogy a Mindenható nem hagyta el népünket; hogy abban a 
pillanatban kegyelmesen magához emelte, amelyben az önma 
gára talált*.

*

M áté 22, 3 7 : Luther írja egy helyütt: „Mi emberek oly 
hamar és oly könnyen készek vagyunk a felelettel: szeretem
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az Istent; mert hiszen az Isten személyesen nem jön hozzánk, 
személyes szolgálatot és szeretet-áldozatot nem követel tőlünk- 
a maga számára. De azon fordul meg a dolog, hogy hogyan 
viselkedünk az emberekkel, különösen a szegényekkel szemben ~ 
abból tűnik ki, hogy szeretjük e igazán az Istent ?“

*

M áté 22, 4 2 :  Hindenburg Cramon generálishoz a következő' 
szavakat intézte: „Én kitartok amellett, hogy Krisztus az ón 
Megváltóm; s az ő kegyelmével vigasztalom és biztatom maga
mat". — Halálos ágyán pedig a birodalmi püspökhöz így szólt t  
„Gondoskodjék arról, hogy Németországban a Krisztus hirdet- 
tessék".

*

M áté 9, 2 :  Ezt a beteget Jézushoz viszik. A szenvedésnek 
egyik nagy áldása, hogy Jézushoz vezet bennünket. . .  Flatticfr 
lelkész egy séta-utja alkalmával egy asszonnyal találkozott, akt 
nem győzött panaszkodni a rá zúdult szenvedések miatt. „Látja 
ott azt a juhászt a nyájával? — szól hozzá a lelkész. Nézze 
egy báránya elszaladt, Rittyent neki. De az nem hallja. Most a 
botjával fenyegeti meg; de az csak nem jön vissza. Most egy 
göröngyöt dob utana; de az mind messzebb és messzebb fut. 
Most aztán a kutyáját uszítja rá ; az megfogja, harapdálja. S: 
lám erre visszatér. így tesz velünk, bárányaival, a mi pászto
runk, Jézus is. Minden eszközt megragad, hogy mennyei aklába 
vissza csaljon, vissza tereljen". — Ugyancsak Flattich mondotta 
egy másik, szenvedései miatt panaszkodó asszonynak: „Az em
ber olyan, mint az ingaóra; ha nem akasztunk súlyt reá, megáll".

*

M áté 22, 3 :  Egy lakodalmi vendéghívó beállít a lelkészhez, 
hogy a menyegzőre meghívja. A lelkész kitér a meghívás elől 
és mentegeti magát, hogy nem mehet. Mire a vendéghívó így 
szól hozzá: „Tisztelendő úr, a vőlegény majd rossz néven fogja 
venni, ha nem jön el". A lelkész mintegy erre várva azt feleli r 
„Kedves barátom, én magát minden vasárnap hívom a menyeg
zőre; és nem jön mégse. Gondoljon a saját szavaira: a vőle
gény rossz néven veszi, ha nem jön". — A vendéghívót gon
dolkodóba ejtették e szavak; s attól fogva rendszeresen é& 
szorgalmasan eljárt a templomba.

*

Ján. 4, 5 0 :  Napóleon csapatai élén állt; körülvéve marsall- 
jaitól, generálisaitól, ezredeseitől és hadnagyaitól. Egy hajtás 
alkalmával véletlenül leesik a kalapja. Egy közlegény kiugrik 
a sorból, felemeli s oda nyújtja a császárnak. Az barátságosan 
fordul feléje s így szól hozzá: „Köszönöm, kapitány". E sza
vakra a legény ledobja a hátáról a borjut s oda áll a tisztek 
közé; hiszen a császár őt kapitánynak nevezte. — íme ezt teszi t  
hinni valaki szavainak.

*
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M áté 18, 3 5 :  Abban az időben, mikor Gandhi Dél-Afriká
ban szokott szelídségével és jóságával ind honfitársai helyzeté
nek a jobbításáért küzdött, az indiaiak ellen hozott határozatot, 
mely eltiltotta őt a járda használatától, nem ismerte el jogosnak 
s mint ilyet nem tartotta tiszteletben. Rendszerint nem történt 
e miatt semmi baja, mikor az elnök palotája előtt elment; mert 
az őrt álló katonák titkos utasítást kaptak, hogy Gandhival 
szemben minden erőszakos és tettleges fellépéstől tartózkodjanak. 
Egy alkalommal azonban az ügyeletes őr nem ismervén Gandhit, 
lelökte a járdáról. Egy angol ismerőse, aki szemtanúja volt az 
esetnek, felháborodva szól hozzá: „Gandhi, én készséggel tanús
kodom maga mellett, ha ezt az embert feljelenti". De Gandhi 
a fejét rázta: „Először is ez az ember csak a parancs szerint 
cselekedett; az ő számára a színesek mind egyenlők. Másodszor 
meg az engem ért bántalmazásért nem szoktam senki ellen pa
naszt emelni". „Ez teljesen magára vall", — mondja az angol; 
azután haragosan támad rá az őrre. Mire az bocsánatkéréssel 
fordul Gandhihoz, aki így felel neki: „Teljesen szükségtelen, 
én már megbocsátottam önnek".

*
M áté 22, 2 1 :  Nagy Theodorik keleti gót királynak volt egy 

katholikus minisztere, aki teljes bizalmát bírta. A király maga 
ariánus volt. A miniszter, hogy uralkodójának bizalmát tartósan 
biztosítsa a maga számára, vallását elhagyva ariánussá lett. De 
éppen e lépésével játszotta el Theodorik bizalmát és kegyét, 
aki miniszterét lefejeztette, azt mondván: „Ha ez az ember nem 
volt hű Istenéhez, hogyan lehetne hű hozzám királyához, aki 
csak ember vagyok". — Istenfélelem és polgári kötelességek 
egymástól elválaszthatatlanok.

*
M áté 9, 2 4 :  Farkas anhalti fejedelem a harcok mezején 

hős védelmezője, a nyilvánosság előtt mindenkor bátor és lelkes 
vallója volt az evangéliomi hitnek. Mikor 1566 elején erejét 
gyorsan hanyatlani érezte, a halálra való készülésében is igazi 
evangélikusnak bizonyult. Isten igéje és az imádság volt min
dennapi kenyere. Gyakran élt az úrvacsorával is. A halála 
előtti napon a 118. zsoltárból a következő szavakat olvasták fel 
vigasztalásul előtte: „Nem halok meg, hanem élek". Amire ő 
azt fűzte hozzá: „Aludni fogok". S 1566 március 24-én az Üd
vözítő iránti hitben, akit életben halálban hűségesen vallott, 
csendesen elaludt. — Jézus a meghalt Lázárról is azt mondja, 
hogy „elaludt" (Ján. 11, 11). — Pál is úgy beszel a halálról, 
mint álomról, alvásról: I. Kor. 15, 6; I. Thess. 4, 13—14.

Kiss Samu
nagybarátfalui lelkész.
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Könyv- és folyóiratismertetés.

Aktuális egyházi kérdések német folyóiratokban.
A L u th e r tu m  májusi füzetének gazdag tartalmából különösen kiemeljük 

B ir k e la n d  oslo i egyetemi magántanárnak A z  ó te s ta m e n tu m i  k in y i la tk o z ta tá s ,  
m in t  tö r v é n y  é s  e v a n g é l iu m  c. értékes tanulmányát, amely az evangélikus 
keresztyénségnek manapság széles körben egyik legégetőbb kérdésével, az 
ótestamentum igazi értékelésének a kérdésével néz szembe és adja meg rá 
a  feleletet. Ugyanennek a füzetnek az értékét emeli S p e r l  bayreuth-i parochus- 
nak L u th e r  t a n í tá s a  a  h iv a tá s r ó l  é s  e n n e k  h a tá s a  a  j e le n k o r r a  címen megírt 
cikke, amelyben szerző bizonyos kapcsolópontokat igyekszik felmutatni a 
lutheri keresztyénség és a német nemzeti megújhodás e r e d e t i alapelvei között. 
— A júliusi füzetet csaknem egészen betölti O ttó  eisenach-i konzisztóriumi 
tanácsosnak A  d ia k ó n ia , a z  e g y h á z  s z e m p o n t já b ó l  n é z v e  c. tanulmánya, amely 
Kaiserswerth 100 éves jubileuma kapcsán a női diakónia igazi egyházi érté
kelését adja.

A P a s to r a l th e o lo g ie  május—júniusi füzete — a pünkösdtől Szenthárom
ság-utáni 5. vasárnapig terjedő időre való gazdag ótestamentumi meditációs 
anyagon kivül — folytatólagosan közli D e h n  professzornak értékes tanulmány
sorozatából (a F e ln ő tte k  e v a n g é l ik u s  o k ta tá s á n a k  v e z é r f o n a la !) a 7. részt, amely 
az E g y h á z  é s  v i l á g  címen az ellentét és kapcsolat, a lutheri állásfoglalás, 
valamint az egyháznak a világra való helyes értelmű „behatása* kérdéseinek 
tárgyalása mellett világosan rámutat arra az idegen lelkületből született „a 
világ krisztianizálása* jelszóban rejlő nagy veszedelemre. — A júliusi füzet
ben tovább folytatódik Dehn professzor tanulmánysorozata I g e  é s  S z e n ts é g  
címen. A figyelmes olvasó hamar észreveszi, hogy (különösen a szentségekről 
szólva) szerző nem az Egyház tanítását szólaltatja meg a maga szentírásszerű 
tisztaságában, hanem az „evangélikus és református ellentétet* igyekszik 
elkerülni, illetve elsimítani. — Az augusztus—szeptemberi füzetben F e n d t  
professzor A z  a lk a lm i  b e s z é d  cimen az egyház igehirdetésének egyik legfon
tosabb feladat-körével foglalkozik, (az „alkalmi beszéd olyan prédikáció, 
amely a t e x tu s b a n  foglalt üzenetet egy bizonyos c a s u s -ra való vonatkozásban 
hirdeti*!).

A P a s to r a lb la t t e r  júniusi füzetének az élén áll H a r m s  gülzow-i parochus- 
nak A  g y ü le k e z e t  f e le lő s s é g e  c. tanulmánya, amely nálunk is megszívlelésre 
méltó kemény beszédben szól arról a magatartásról, amellyel ténylegesen 
viseltetnek a gyülekezetek az egyházi hivatal szolgálatával szemben és arról 
a magatartásról, amelynek igazi, a kegyelmi eszközökből élő evangélikus 
(lutheri) gyülekezetekben „természetesnek*, egészen spontán módon megnyilat- 
kozónak kellene lennie. Szerző nyomatékosan hangsúlyozza ennek a szükséges 
változásnak az elérése érdekében e v a n g é l ik u s  egyházfegyelem gyakorlásának 
nélkülözhetetlen voltát. — Ugyanebben a füzetben folytatódik az É b r e s z tő  
p r é d ik á c ió  a  je le n b e n  c. sorozatos megbeszélés, mégpedig most a berlini F ü ll-  
k r u g  tárgyalja ezt a kérdést: M ily e n  p r é d ik á c ió t  k ív á n n a k  a  m a i  te m p lo m b a -  
j á r ó k  é s  m ily e n r e  v a n  s z ü k s é g ü k  ?  — Aki nem akar szemet húnyni a „gyüle
kezetek* tényleges lelki arca előtt, annak igen ajánlatos végigmeditálni ennek 
a cikknek nálunk is annyira aktuális mondanivalóin. —. A július—augusztusi 
füzet tartalmából felhívjuk a figyelmet M e h l schlettau-i parochusnak, az 
„evangélikus breviárium* szerkesztőjének N é m e to r s z á g  jö v e n d ő  e v a n g é l ik u s  
é n e k e s k ö n y v e  c. tanulmányára, amely a német evangélikus egyházi énekkincs 
szinte beláthatatlan gazdagságának csodálatos ismeretéről tesz bizonyságot és 
amely a himnologiai és liturgiái szempont érvényesítésével 770 éneket javasol 
felvenni a német evangélikusok várva-várt B o o k  o f  c o m m o n - p r a y e r - ié b e ,  
amelybe felveendőnek tartja még az e g é s z  l i tu r g ia - r e n d e t  is, introitusokkal, 
kyriekkel, glóriákkal, kollekta-imádságokkal, epistolákkal és evangéliumok
kal stb.
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A M o n a ts c h r if t  f l i r  G o t ie s d ie n s t  u n d  k ir d i l ic h e  K u n s t  május -  júniusi és 
júliusi füzetében is igen jelentős érték Chr. M ü lle r  tanulmány-sorozatának 
( A  h i t v a l lá s  a z  e g y h á z i  é n e k b e n ) két folytatása. Az első az i. hitágazat m e n n y 
n e k  é s  f ö ld n e k  te r e m tö jé b e n “ igazságát feldolgozó és hangsúlyozó crafo-éneke- 
ket veszi szemügyre, a második pedig a „ h is z e k  a  J é z u s  K r i s z t u s b a n * alapján 
a Krisztus személyével, neveivel és hármas tisztségével kapcsolatban foglal
kozik az egyház énekével. — Ugyancsak a május—júniusi füzet tartalmát 
gazdagítja S c h n ie b e r  lelkésznek az ó-porosz tartományok evangélikus-luteránus 
egyháza (boroszlói főegyháztanács!) által kiadott új szertartáskönyvéről szóló 
cikke, amely A  l e g ú ja b b  a g e n d a  elmen tárgyalja az ú. n. „porosz únió" terü
letén az Ágostai Hitvallás egyházát képviselő mártir-egyháztartomány életének 
tényleges liturgikus gazdagságát, amely a teljes m is s a le -n kívül a mellékisten
tisztelet (matutinum és vespera) rendjét és anyagát, valamint az egyes szer
tartások rendjét és teljes anyagát is magában foglalja, ideszámítva a zenei 
anyagot is. — Ha még a hatalmas németországi „Landeskirche“-k is csak 
bizonyos szent irigységgel tekinthetnek erre a poroszországi hithű lutheránus 
egyháztartományra, amelyik „az egyházi harc örvénylő hullámaitól érintetle
nül, sziklaszilárd fundamentumán állva, az Isten békességének birtokában 
zavartalanul szolgálhatja ilyen módon ma is az Isten művét", — mennyivel 
inkább fájdalmas érzéssel kell nekünk, magyar evangélikusoknak kezünkbe 
vennünk ezt a pompás szertartási könyvet, amely csak még döbbenetesebbé 
teszi egyházi, istentiszteleti életünknek egyre veszedelmesebbé váló lelki 
szakadékét. . .

Dr. theol Jánossy Lajos
egyetemi tanár.

Bárt Károly: Hiszek. A dogmatika főkérdései az apostoli hitvallás 
alapján. Az utrechti egyetemen 1935. februárjában és márciusában elhangzott 
tizenhat előadás. Fordította, előszóval és jegyzetekkel ellátta: Vasady Béla. 
132 oldal. Ára 3'50 P. — Nincs igazuk, akik azt mondják, hogy Barth napja 
már lemenőben. Barth napja ezután lesz felmenőben. A gyakorlati lelkészi 
szolgálat csak a következő évtizedekben fogja majd a gyakorlati egyházi munka 
aprópénzeire felváltogatni azt, amit Barth ma irdatlan tömbökben felfeszeget. 
Ahogy sivár racionálizmus, az érzelgős kegyeskedés, a lázasan kapkodó pro- 
paganda-keresztyénség, a „vallásos" idealizmus csődje egyre jobban megmu
tatkozik, úgy fordul oda a iheologus-világ egyre jobban Barthék dogmatikus, 
ige- és egyházszerű, egészen pozitiv irányzatához.

Barth a maga theologiai álláspontját eddig a legrövidebben és legérthe
tőbben Credo című művében foglalta össze, amely az apostoli hitvallás cso
mópontjaihoz tapasztva szoros és szerves belső összefüggésban adja az ő sü
rített dogmatikáját. A könyv tartalmát két éve mondta el felolvasások alak
jában az utrechti egyetemen. Azóta a Credo világhírű könyv lett. Ez évben 
is két fordítása jelent meg. Egy pompás angol fordítás s ime most Vasady 
professzor kongeniális tolla magyarra is átültette. Hálásak lehetünk néki. 
Tudtunkkal az első barthi könyv, amelyben maga a szerző szólal meg ma
gyarul. Barthot olvasni nehéz, megérteni még nehezebb, lefordítani a legne
hezebb. Hallatlanul tömör, merészen dialektikus, egy új theologiai szó és 
fogalomapparátus valóságos arzenálja. Van a könyvben szövegrész, amellyel 
Vasady professzor sem tud megbirkózni: kénytelen eredetiben közölni. De 
általában, lassú, gondolkodó olvasással a könyv megérthető. A fejezetek cí
meit az Apostolicum megfelelő szavai adják. A hit, a kijelentés, — a kará
csony, nagypéntek, husvét, mennybemenetel és pünkösd üdvténye s mind
ezekkel együtt a theologiának úgyszólván minden kérdése félreérthetetlenül 
határozott tárgyalást nyer e fejezeteken keresztül. íme néhány gyöngyszem: 
„A hit nem önmagából, hanem a tárgyából él." — „Amit az ember az egy
házban tehet, az kezdettől fogva végig nem lehet egyéb, csak szolgálat." — 
„Isten nem olyan nagyság, akit az ember már hite előtt ismert s így mikor 
hívővé válik csak azt kelltennie, hogy Istenről már birt ismeretét tapaszta
lataival csak mintegy kijavítja és meggazdagitja." — „Amit mi Istennek gon
doltunk, az mindig csak bálvány." — „Isten soha sehol nem válik világgá. 
A világ sem válik soha sehol Istenné." — „Hogy valamaly elmondott, vagy
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leírt prédikációnak van-e hetye az egyházban, azt a második hitágazat mért 
meg.“ — „Nem a bűn sötét hátterén mutatkozik meg, hogy kicsoda volt 
Krisztus, hanem a Krisztus kegyelmének fényes háttere mutatja meg, hogy 
micsoda a bűn.“ — „A világban sok ur van. Ha Jézus csak e sok ur egyike, 
aki az ur-piramis tetején a legmagasabb, akkor joggal feltehető a kérdés r 
miért éppen Ő és miért csak Ő ? Jézus Ur volta az Ő Isten-voltát jelenti.* 
Stb. Stb.

A fordításon az előszóban is jelzett sietés érzik. Ezért sok a szedést 
hiba, az összevonás, itt-ott kihagyás, sőt értelem-eltérés is. Kár, hogy az ere
deti mű függeléke kimaradt a fordításból, pedig e rész Barthnak a felvetett 
különféle kérdésekre adott feleleteiben nagyon eleven és értékes anyagot ad. 
Aki evangélikus theologus e könyvet kezébe veszi, legyentisztában azzal, hogy 
Barth református. Ez leginkább az alapvető első fejezetben tűnik ki, ahol 
Barth szerint a hit e n g e d e lm e s s é g  és semmi más. Ám a könyvből nagyon so
kat lehet tanulni. Alkalmas Barth megismerésére. Aki Bárt öt kötetre terve
zett nagy dogmatikájához, amelyből eddig csak az első félkötet jelent meg, 
akár nyelvi (eredeti német mellett angolra is lefordították már), akár anyagi 
akadályok miatt nem fér hozzá, az nagyon hálás lehet Barth e kis dogmati
kájának lefordításáért.

Szabó József.
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Törvények, rendelelek, elvi jelentőségű határozatok.

Közli: Vértesi Zoltán.

93.204—1936 B. M. r. A természeti járandóságokkal is 
javadalmazott községi alkalmazottak illetményeinek csökkentése.

90.002—1936 B. M. A népegészségügyet szolgáló intézmé
nyek javára rendezett mulatságoknak helyhatósági díjak alól 
mentesítése. (Pl. anya- és csecsemővédelem (Stefánia), tuberku
lózis elleni küzdelem, iskolásgyermekek és csecsemők tápláléka, 
felruházása, ínségesek felsegítése érdekében községben rendezett 
táncvigalmak, hangversenyek s egyéb előadások eddig fizetett 
vigalmiadó díjak alól lehetőleg mentesíttessenek).

888—1936 B. M. r. A magánfelek érdekében kifejtett ható
sági orvosi tennivalók ellátásáért fizetendő díjak szabályozása-

93.800—1935 V. K. M. Az iskolát elhagyó és testgyakor
lásra kötelezett levente ifjúság testgyakorlási idejének megálla
pítása, istentiszteleten részvétele és iskolánkívüli továbbképzése. 
1. A testgyakorlásra kötelezett leventeifjak kötelesek legalább 
8 hónapon és legfeljebb 9 hónapon keresztül heti 3 órán át 
testgyakorlást végezni. 2. A leventék kötelesek vallásfelekezetük 
rendes istentiszteletén résztvenni. Ha a helyi viszonyok meg
engedik, az ifjak vallásfelekezetük istentiszteletére, a vallásfele
kezetükhöz tartozó ifjúsági oktató felügyelete alatt zárt sorok
ban vonulnak fel. 3. A leventék részére tartott népművelődési 
előadásokon s az arra rászorulók részére rendezett analfabéta 
tanfolyamon is kötelesek résztvenni.

A népiskolákra vonatkozó 4800—1923 M. E. sz. r. végre
hajtásáról megjelent a 11.000 — 1935 M. E. sz. r., melynek értel
mében hatályát veszti a 110.478—1923 M. K. M. sz. rendelet. 
Negszünik az ezen utóbbi rendelettel létesített három népiskolai 
oktatási tipus és ahol a törvényes előfeltételek fennforognak, 
a nyelvi kisebbséghez tartozó tanköteles gyermekek oktatása 
egységes rendszer szerint történik. Azokban a községekben, 
amelyekben kisebbségi nyelvű népiskolai oktatás nincsen, de 
az egy és ugyanazon nyelvű kisebbséghez tartozó legalább 20 
mindennapi tanköteles gyermek szülei ezt kívánják, ezeknek a 
gyermekeknek számára a népiskolákban az anyanyelvi ismere
teket ezen az új rendeletben meghatározott keretben tanítani 
kell. Ezek az anyanyelvi beszéd- és értelemgyakorlat és ennek 
keretében a szülőföld ismerete, olvasás, írás, fogalmazás, helyes
írás és nyelvi magyarázat, számolás és mérés, természetrajz, 
természettan és vegytan, gazdaságtan, háztartástan, egészségtan- 
rajz és kézimunka.

Vallásfelekezetből kilépett, de más valláshoz nem csatlako
zott egyén halála esetén — ha az öt év még nem telt le — 
örökösei nem tartoznak tovább fizetni régi egyháza részére 
megállapított járulékot. (Községi Közlöny 1936 100.)
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21.143—1936 P. M. Kongruás lelkészeknek szolgálati viszo
nyukból folyólag felettes hatóságukhoz intézett beadványai ille
tékmentesek. (Tehát a vallásügyi min. úrhoz segélykérvényt 2 
P-s okmánybélyeggel nem kell ellátni.)

81.067-1932 VI. B. M. 97.179-1931 P. M. r. Az egyházi 
és iskolai adók kivetésével (tehát nem beszedés!) kapcsolatos 
munkálatok fejében a községet 5%-os jutalék illeti meg a be
folyt összegek után, ami a költségvetésben is előirányzandó.

Azon egyházi adók, melyeknek alapja a föld és házadó 
és százalékosan vettetett ki, sorrendi tárgyaláson a jelzálogos 
hitelezők előtt előnyös tételként sorozandó az ingatlan árverés 
vételárából. (Községi Közlöny 1936 201. oldal).

92—1936 V. K. M. Tanítói és óvónői oklevelek választás 
szempontjából való értékelése.

A nőnek a férj vagyonkezelésétől teljesen függetlenül a 
saját alkalmaztatása után járó fizetésére kivetett kereseti adója 
a férj adójába be nem számítható. (E. 740).

Egyetemi hallgató részére nem szegénységi alapon nem 
állítható ki díjmentes anyakönyvi kivonat.

1930 VII. t.-c. 1. §. A beírási díj alól az igazolt szegénye
ket fel lehet menteni. A többiekét közigazg. utón is be lehet 
hajtani.

A belügyminiszter elvi jel. határozata szerint elvileg nincs 
akadálya annak, hogy külföldi állampolgárok gyermekeik val
lására nézve megegyezésre ne lépjenek; csakhogy ezt a kérdést, 
vájjon az ilyen megegyezés alakilag és anyagilag érvényes e 
nem a magyar, hanem az illető külföldi törvény szerint kell 
megítélni. — Ily megegyezést az állami anyakönyvbe bejegyezni 
nem lehet. Ha a szülők magyar állampolgárokká válnak beír
ható s ez alapján a megszületett gyermek anyakönyvi bejegyzé
sénél is pótlólag feljegyezhető a megegyezés.

Lelkészek, tanítók, jegyzők hivatalaik után járó fizetéseik 
után községi adót, fizetéseiket képező földjavadalom után köz
ségi pótadót nem fizetnek.

Felekezeti tanítói természetbeni lakások, mivel az állandó 
házadómentességet nem élvezik, a községi pótadó alól nem 
mentesek.

Politikai és egyházközség közti ellentétes ügy tárgyalásán 
az illető egyház lelkésze nem vehet részt (E. 1061). Iskola és 
kántoriak építése ügyében a lelkész erkölcsileg érdekelt (K. 
5248—1914). Ev. hitközség tagjai a hitközség segélyezése ügyé
ben nem közvetlenül érdekeltek (K. 2445—1918). — Temető 

-átengedése ügyében a lelkész érdekelt (K. 1059—1915).


