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Tudnivalók.
Liturgikus szín. A husvét utáni vasárnapokon s áldozócsütörtök 

ünnepén a liturgikus szín fehér. Pünkösdkor piros, Szentháromság ünne
pén fehér, a Szentháromság utáni vasárnapokon zöld.

Konfirmáció. A konfirmációi oktatás legkisebb óraszáma az egyete
mes közgyűlés rendelkezése szerint 50, az oktatást csak lelkész, vagy he
lyettes lelkész végezheti (E. T. V. t. c. 61. §.). Az anyaegyházközségtől 
távol eső helyeken engedhető meg csupán, hogy más alkalmas személy 
segédkezzék az oktatásban a lelkésznek. Tankönyvül csak az egyetemes 
közgyűlés által engedélyezett tankönyv használható. A MELE a konfir
máció rendes időpontjául pünkösd második napját ajánlja. Minden lelkész
nek legyen gondja arra, hogy senki se maradjon megkonfirmálatlanul s ezért 
a konfirmációból régebben valami okból kimaradt idősebb egyháztagok meg- 
konfirmálására is tartson külön tanfolyamot és konfirmációt. Melegen 
ajánlom a lelkészeknek a konfirmációi jubileumok megtartását: a 10 évvel, 
25 és 50 évvel ezelőtt konfirmáltak összegyűjtését. Az ilyen megemlékezés, 
ezüst- és aranykonfirmáció a régi konfirmandusokra és az újakra is rend
kívül építő hatással van.

Szülők napja. Május 5-ike „Anyák napja" lesz. Kívánatos, hogy egy
házaink ne „Anyák napjá“ -t rendezzenek, hanem „Szülők napjá“ -t. Elte
kintve attól, hogy az édesapák iránt is hálára kötelezettek a gyermekek, 
nem szabad elfelejtenünk, hogy amit Isten a negyedik parancsolatban 
egybeszerkesztett, azt ember itt se válassza el.

Hősök napja. Május utolsó vasárnapja a világháborúban elesett ma
gyar hősök ünnepe. Egyházi szempontból a nap megállapítása nem a leg
megfelelőbb. Rendszerint vagy pünkösdre, vagy Szentháromság ünnepére 
esik s ennek kárát vallja mind az egyház, mind pedig a nemzet. Ez idén 
Szentháromság utáni első vasárnapra esik. Igehirdetésünkben ne feled
kezzünk el arról, hogy igét hirdetünk és nem nemzeti ünnepen tartunk 
lelkesítő beszédet, de arról sem, hogy egy hősi halottaira emlékező nemzet 
tagjaként és ilyen nemzet tagjainak hirdetjük Isten igéjét. így lesz ige
hirdetésünk igeszerű és gyülekezetszerű.
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Csendben Isten előtt.
A bizonyságtevésnek Lelke.

„Mikor pedig fogva visznek, hogy átadjanak 
titeket, ne aggodalmaskodjatok előre, hogy mit 
szóljatok, és ne gondolkodjatok; hanem ami ada
tik néktek abban az órában, azt szóljátok; mert 
nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a Szent 
Lélek." Márk 13:11.

Az egyház tartozik a világnak a Jézus Krisztusról szóló bi
zonyságtevéssel. Vannak idők, amikor az egyház emberei meg
feledkeznek erről a tartozásról. Ügy vélik, hogy vannak sür
gősebb és időszerűbb feladatok is. Az egyház Ura azonban min
denkor gondoskodik arról, hogy a róla való bizonyságtevés soha 
el ne némúljon. Ha másként nem, úgy a világ által emlékezteti 
egyházát erre az egyetlen feladatra. Vannak idők, amikor a világ 
vonja kérdőre az egyházat létjogosultsága felől. Mi értelme és 
mi haszna van ennek a közösségnek, amely a Krisztus nevéről 
neveztetik? Az egyháznak számot kell adnia mondanivalójáról 
és küldetéséről a világ előtt. Ma még előadótermekben. Holnap 
talán tárgyalóteremben. Ma még szószéken. Holnap talán a 
vádlottak padján. Királyok és helytartók, törvényszékek és gyü
lekezetek: ország-világ előtt színt kell vallanunk: kik vagyunk 
s miért jöttünk?!

Abban az órában majd megolvadnak a szívek és megerőt- 
lenednek az elmék, mert az a szorongattatásnak és próbatétel
nek órája lesz. Abban az órában elnémul az egyház ajkán min
den hiábavaló beszéd, kihull a kezéből mindaz, ami értéktelen 
lim-lom, lefoszlik róla minden magáraszedett dísz. Üres kézzel, 
szegényen és idegenül állunk majd a világ szeme előtt. De ez a 
mi Urunk akarata. Mert ebben az órában megadatik majd né- 
künk, amit szólanunk kell. Nem emberi bölcseség, nem szónoki 
remekmű, nem kultúrprogramm és nem világnézet. Hanem bi
zonyságtevés az élő Krisztusról. Evangélium. Az az örömüzenet, 
amelyre ennek a damaszkuszi úton járó, Krisztust üldöző és 
Krisztus nélkül olyan nyomorúltúl tengődő világnak szüksége van.

Ennek a bizonyságtevésnek a mi ajkunkról kell elhangzania. 
De nem tőlünk való az, hanem a hozzánk jövő  Lélektől. Mi be
szélünk, de a Szentlélek szól bennünk és belőlünk. A Jézus Krisz
tusnak lelke. A vigasztaló s az emlékeztető, a bizonyságtevő 
Lélek.

ígéretünk van, hogy ez a Lélek megadatik mindazoknak, 
akik abban az órában engedelmesen és figyelmesen hallgatnak 
majd a Lélek szavára. Mindazok, akik valaha is a világ színe 
előtt állottak és a Lélekre vártak, soha nem csalódtak Benne.

Az ígéret áll. A küldetés kötelez. A világ várja az egyház 
bizonyságtételét.

A Lélek tanúkat keres. Groó Gyula
győri vallástanító lelkész.
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A dolgozó szobában.

Ihm els:
Szent önnevelés im ádkozó életünkben.

Szent önnevelésről szólni evangélikus keresztyének előtt 
külön öröm a beszélőnek, de különös jelentősége van magának 
e gondolatkörnek is. Egyházunk hirdeti és vallja a keresztyén 
ember szabadságát; Pál apostol is nyomatékkai figyelmeztet: 
a szabadságban, amelyre Krisztus megszabadított, álljatok meg! 
De hogy ez a szabadság, ez a minden emberi rendelkezéstől 
és emberi megkötöttségtől való mentesség hurok és cselvetés 
ne legyen a számunkra, szüksége van a szabadságnak a szent 
önnevelésre.

Nekünk papoknak még külön is sokat mond a szent ön
nevelés. Hiszen egyházunk éppen elhívott szolgáival szemben 
is a szabadság egyháza. Nem akar az egyház pórázon vezetni 
minket és nem akarja igába hajtani egyéniségünket. Teszi ezt 
az egyház azért, hogy szolgái lelki fejlődésének több szabad
ságot adjon, de mikor ezt megadja, azokat annál inkább köti 
az önnevelés komolysága, s kell, hogy a szent önnevelés, mint 
szent feladat álljon előttünk!

Szent önnevelés. Hangsúlyozzuk először az első szót, mert 
hiszen van természetes önnevelés is, amely helyesen értelmezve 
és gyakorolva magas erkölcsi értékkel bír, sőt Krisztusra ve
zérlő mester is lehet. Végeredményben azonban ez mégis a földi 
embernek önnevelése, mely által az ember természeti mivoltá
ban önmagát emeli ki. Általa az ember bizonyos mértékben 
önmagának és önmagában tetszeleg s ebben az egyéni sajátos
ságában a hasonlóképpen eljáró s ugyanilyen eredményre jutó 
embertársa számára ellenszenvessé válik.

Az az önnevelés, amelyről szólni kívánunk, egészen a Szent
lélek munkájának eredménye. A Szentlélek által újjászületett 
ember önnevelése. Ez az önnevelés a fejlődésnek Isten által 
teremtett korlátái közé való belehelyezkedés. Az embernek tit
kos és állandó felülvigyázása önmagára, mely alatt az ember 
mintegy tenyerén hordja a lelkét, s vigyáz arra, hogy Isten 
előtt kedvességet találjon és minden külső és belső kísértés 
közepette is megőriztessék az örök élet számára. Ez a szent 
önnevelés teljesen abból a tudatból táplálkozik, hogy életünk 
útja állandóan Isten szeme előtt vezet. Semmi más ez, mint 
önmagunkkal folytatott szent tusakodás, hogy Isten szeme 
előtt megállhassunk.

Ezen a ponton közvetlen átmenet adódik arra a gondolat
körre, amely bennünket ez alkalommal foglalkoztat: szent ön
nevelés imádkozó életünkben.
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Ahoz, hogy magunkat az Istennel való helyes közösségre 
neveljük, legelsősorban is arra van szükségünk, hogy minden 
körülmények között legyen hely az életünkben az Istennel való 
imaközösségünk számára. Egészen magától értetődő dolog 
lehet ez a számunkra és még sem felesleges az, hogy erre em
lékezzünk és emlékeztessünk. Hiszen a jelenkor emberei előtt 
áll ez a követelés, akik körül ott kavarog az élet minden nyug
talansága és akikre vár a hivatás minden munkája. Hiszen ma 
már egyházi vonatkozásban is elmondhatjuk, hogy a mai idő 
a munkának ideje. Milyen közeli a kísértés, hogy nem vonhat
juk el az imádkozásért a munka drága idejét.

Reggel —  különösen, ha későbben kelünk —  úgy érezzük, 
hogy a napi munka nem hágy időt az imádságban való csendes 
erőgyűjtésre. Este pedig fáradtnak érezzük magunkat, s ha 
imádságunkat lefekvés előtt mondjuk is el (s ez a magától érte
tődő), az a veszély fenyeget, hogy a fáradtság elfojtja az imád
ságot. Az esti imádkozás számára különösen is fontos az apostol 
intelme: „józanok legyetek!11 Az imádsághoz feltétlenül szüksé
ges testi józanságról talán nem kell ebben a körben beszélnem, 
de az apostol bizonyára nem is csak erre gondol. Mindnyájan 
jól tudjuk azt, hogy a napnak változatossága mennyire fel
zaklathatja és megzavarhatja érzületünket, úgyhogy este bizony 
gyakran nehéz igazán elcsendesednünk és belsőleg összeszedni 
magunkat. Azt nem kell szégyelnünk, hogy az életet, amelyet 
Isten ád, naponkint minden kellemességével és terhével, örömé
vel és bánatával, munkájával és küzdésével átéljük. Isten azt 
akarja, hogy mi az életet, amelyet nekünk ad, igazán éljük, ami 
azt jelenti, hogy átéljük. Az is természetes azonban, hogy ha 
a napi élet sokoldalúságában lelkünk csakugyan élni és nem 
tönkre menni akar, akkor különösen szükségünk van arra, hogy 
a napok összevisszaságából ahoz az egyhez meneküljünk, akitől 
egyedül nyerhet a lelkünk életet. És minél inkább felzaklatott 
a lelkünk, annál inkább kell, hogy szent önneveléssel arra a csen
des megnyugvásra kényszerítsük, amelyben az Isten számára 
teremtett lélek Istennel beszélhet, s az Ő Igéjét meghallhatja. 
Ebben rejlik a napzáró imádság fontossága, amelyhez az esti 
csend tagadhatatlanul kedvezően járul, de amelyre lényegében 
mégis csak Isten Szentlelke segíthet bennünket.

Ezek után továbbmenve azt kell mondanunk: nekünk nem
csak arra kell gondolnunk, hogy mindig legyen időnk az imád
kozásra, de szükséges az is, hogy meghatározott időket állít
sunk imádkozó életünkbe, amelyet —  természetesen —  be is 
tartunk. Hogy ki-ki miként rendezi be imádkozó életét és a 
reggeli, déli és esti imádságok elmondásán túl milyen alkal
makat kerít az imádkozásra, az kinek-kinek egyéni ügye. Csak 
azt ne gondolja senki, hogy az imádkozó élet rendje felesleges 
valami!

Az természetes, hogy minél komolyabbá válik az életünk, 
annál inkább megértjük az apostol intelmét: „Szüntelenül imád
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kozzatok!" S minél inkább élünk állandó szent önnevelésben, 
annál magától értetődőbbnek tűnik a számunkra az, hogy a 
napnak minden munkájában szent elcsendesedéssel várjunk Isten 
kegyelmére. Hiszen meg kell értenünk, hogy nagyon sok min
dennel, ami napközben megérinti és megmozgatja a lelkünket, 
nem várhatunk a napnak estéjéig, hogy akkor tárjuk azt imád
ságban az Isten elé.

Az is a szent önneveléshez tartozik, hogy mi a napi munka 
folytatásában emberektől észre nem véve, csendes fohászkodás
ban merítsünk Istentől erőt és reá bízzuk mindazt, ami lelkünket 
megindítja. Minél természetesebbnek lássék azonban ez a szá
munkra, annál kevésbbé nélkülözhetjük azokat az időalkalmakat, 
amelyekben egészen az Istennel való imádságbeli közösségben 
élünk. Ezért áll meg az a kívánalom, hogy határozott rendet kell 
teremtenünk, amelyet teljes kpmolysággal be is tartunk. Vonat
kozik ez az egyéni imádkozásra éppen úgy, mint a hozzánk- 
tartozóinkkal együtt mondott imádságokra. Papi házban a napi 
házi áhítatnak magától értődő dolognak kellene lenni. De az is 
megokolt kívánalom, hogy férj és feleség együttesen is le
boruljanak Isten színe előtt. Ezen a helyen nem szólunk azokról 
az áldásokról, amelyek ezekből az együttes imádságokból másokra 
háramlanak, pusztán magunkért is ápolnunk, gyakorolnunk kell 
az imádság szent közösségét. Nagy áldása van annak, ha külö
nösen reggeli áhítatainkon meghatározott imádságokat mon
dunk el; megerősödést ad az ilyen imádság nekünk és a mieink
nek is. Őrködjünk azért szent önneveléssel azon, hogy a meg
határozott imaórák áldása el ne sorvadjon életünkben.

Az imádság tartalmát tekintve is fontos az önnevelés. Mind
járt a legfontosabbat emelem ki: Isten országának nagy és el
határozó kérdései és alkalmai képezzék a mi imádságunk tár
gyát. Ezen túl pedig hány ember várakozik és vágyódik arra, 
hogy érette imádkozzunk. Itt kell megértenünk azt, hogy a nagy 
dolgok mellett nem szabad a kicsinyesnek látszót sem elfelej
teni. Tartsunk ezért a könyörgésben is rendet. Tudnunk kell, 
hogy munkánk különböző területeiért és különböző emberekért, 
amelyek és akik reánk bízattak, mikor imádkozzunk. Nagyon 
külsőleges segítségnek látszik, de mégis adhat gondolatot annak 
megemlítése, hogy nagy imádkozok jegyzéket vezettek azokról, 
akikért imádkozni szoktak, vagy akartak.

A szent önnevelés tanítson bennünket arra, hogy imádsá
gainkban mindig a lényeget kérjük Istentől. Tudjuk ugyan, 
hogy Isten előtt a kicsiny dolog sem mellékes, s mi mindazt, ami 
szívünket eltölti, kiönthetjük előtte. Éppen ezért van szükség 
azonban a szent önnevelésre, hogy kívánságainkat és kéréseinket 
Isten gondolatai szerint értékeljük és ne ragaszkodjunk imád
ságainkban olyan dolgokhoz, amelyeket Ő úgy sem fog  meg
adni. Legyen előttünk példa Pál apostol, aki megértette, hogy 
bár háromszor imádkozott a testébe adatott tövistől, azaz élete
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terhétől való megszabadíttatásért, Istennek mindenre elég 
kegyelmének ígérete által kapott csak feleletet.

Most azonban a külsőségeken túl már az imádság benső, 
sőt legbensőbb lényegéhez érkeztünk. Minden imádság számára 
az egyik legfontosabb az, hogy szent önneveléssel minden za
varó körülmény ellenére el tudjunk csendesedni s gondolatain
kat mindattól, ami bennünket az imádkozásban hátráltatni akar, 
elvonjuk, hogy így csakugyan Istennel beszélhessünk. Isten ugyan 
mindenütt jelenvaló, de minden imádság szent művészete mégis 
Isten jelenvalóvá tételében mutatkozik meg. S amint Isten való
ban jelenvaló, úgy gondolatainknak mint a jelenvalót kell Őt 
átölelni, s így kell azután az Ő jelenvalóságának tudatából ki
indulva megtanulni: Vele beszélni. Az igazi keresztyén imádság 
nem a bizonytalanba és a messze távolba való belekiáltás! A 
gyermek beszéde az az Atyával, akivel egyedül van az ember. 
Neki mondjuk meg egészen egyszerűen mindazt, ami szívünkön 
van, legyen az kérés, vagy hálaadás, vagy akár ünnepélyes 
magasztalás. Legyen mindegyik az Isten előtt lecsendesedett és 
Istentől lecsendesített lélek feltárulása.

így a másik dolog is természetes lesz a számunkra, az 
ugyanis, hogy tisztult, emelkedett szívvel és szájjal közelítsünk 
Istenhez. A keresztyén imádkozásnak próbája abban áll: át- 
hatja-e az imádságot Isten szentségének a tudata. Ezzel kapcso
latban imádságainkban két dologtól kell óvakodnunk. Az egyik 
a túlfokozott és erőltetett ünnepélyesség, mely által az ember 
viselkedése éppen abban a pillanatban válik természetellenessé 
s erőltetetté, amikor Istennel kezd beszélni. A másik pedig, 
amelytől nem kevésbbé kell óvakodnunk, a hamis bizalmaskodás, 
amelynek következtében az imádság a hétköznapi beszélgetés 
hangjává alacsonyodik, mintha mi Istennel egy fokon állanánk. 
Gyermeki félelem és tisztelet az, ami az igazi imádsághoz szük
séges s amire reá kell nevelnünk magunkat, helyesebben Istentől 
kell reáneveltetnünk.

A tulajdonképpeni fődolog azonban az, hogy mi megtanul
junk hittel imádkozni. Az Istennel való imaközösség egyszerű 
valóság és kell, hogy számunkra is az legyen! Ezáltal nyer az, 
amit előbb mondottunk, új, mélyebb értelmezést. Ismét is han
goztatjuk: imádságunk nem lehet kiáltás a semmibe, vagy 
bizonytalanba. Meg kell tanulnunk hittel és hitben beszélni Isten
nel, aki hallja és meghallgatja imádságunkat. Félő, hogy ezeij 
a ponton bennünket theológusokat az ú. n. laikusok gyakran 
megelőznek. Számukra sok esetben könnyebbnek látszik, hogy 
Isten ígéreteit hittel megragadják s hogy Benne bízzanak; 
bennünket sokszor zavar és gátol az imádságban a reflexió. 
Itt is nagy szükség van a szent önnevelésre, hogy általa mi két
kedő kérdéseinket elhallgattassuk s természetesnek és valóság
nak vegyük, hogy Isten az imádkozóhoz egészen, közel van s 
arra vár, amit mi elmondandók vagyunk. Ha hisszük, hogy Isten 
szeme rajtunk nyugszik s mi merünk az Isten szemébe nézni,
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úgy egész egyszerűen elmondjuk, ami a szívünkön van. így az 
imádság végén sokat is jelent a számunkra a szent „ámen", 
hogy az csakugyan úgy is legyen.

Szent önnevelésről beszélünk. Ebben az önnevelésben a 
végső dolog az, hogy minden önnevelés Isten nevelésébe való 
belekapcsolódást jelent. Nagy vigasz lehet a számunkra az, hogy 
mi imádkozó életünkben is Isten iskolájába járhatunk. Hogy ez 
az iskola milyen komoly dolgokra taníthat minket, arra jó példa 
Pál apostol. Két jelenet áll előttem különösen is. Az egyikben 
azt a pillanatot látom, amelyben Saul a damaszkuszi úton imád
kozni tanult. Hogy hihette Saul azt már előzőleg is, hogy tud 
imádkozni! Mégis csak a damaszkuszi úton összetöretett ember 
felett hangzik az isteni ítélet: „íme, imádkozik!" (Csel. 9, 11.) 
A másik kép nem kevésbbé beszédes. Pál a II. Korint. levél 
12. fejezetében beszél róla. Ismét porbahullva látjuk őt, mint 
a damaszkuszi úton. Nincs semmije, csak az egyetlen: mélységből 
kiáltok Hozzád, Uram! Minden önelégültsége és titkos tetszése 
halomra dőlt. Milyen különös volna még elgondolni is, hogy 
ez az ember a földi emberek módjára tetszeleg önmagának. 
Nincs benne semmi az emberi személyiség szépségéből és össz
hangjából. Őt azonban mindez nem bántja, mert neki ez csak 
a szent önnevelés iskolája, amely megtanítja arra, hogy három 
kitartó imádság után is az Isten mindenre elég kegyelmével elé
gedjék és gazdagodjék meg.

Megrázó példája ez az isteni nevelésnek. Felejthetetlen él
mény arra, hogy meglássuk: Isten gyakran legnagyobb szolgáit 
a legmélyebb mélységeken vezeti keresztül. Távol áll tőlünk, 
hogy ilyen különös átélésekből általános keresztyén követelé
seket állítsunk fel. Csak annak a valóságát lássuk meg komo
lyan, hogy Isten az, aki bennünket szent önnevelésre vezet. 
Minden itt a földön, öröm, vagy szenvedés, vagy nevezzük bár
minek, minden csak eszköz arra, hogy készítse a Szentlélek 
munkásságának talaját. Isten minden nevelése és vezetése a 
Szentlélek nevelése! Azért bárcsak megtanulnánk a lélekért 
imádkozni! Attól félek, hogy ebben rejlik sok keresztyén élet 
kudarcának a titka: nem imádkozunk eleget a Szentlélek aján
dékáért.

Térjünk azért a végén vissza a kezdethez. Amit mi kívánha
tunk és kérhetünk, az az a szent önnevelés, amelyre Isten Szent
lelke nevel. „Jövel Szentlélek Úristen!"

Fordította:

Garam Zoltán
bobai lelkész.

A közölt fordítás a D. Kari Ihmels kiadásában 1938-ban megjelent 
és 1933-ban elhalt édesapja, D. L. Ihmels konferenciai előadásait tartal
mazó „Als die Diener Gottes1' c. könyv „Von dér táglichen Zurüstung des 
Pfarrers" c. rész első felét adja.
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Összekulcsolt kézzel.

Az egyház ősi kollekta-im ádságai.

43. Áldozócsütörtökön, Krisztus Urunk mennybeszállásának 
ünnepén. —  Mindenható Isten, kérünk Téged: engedd, hogy akik 
hisszük, hogy Egyszülötted, a mi Megváltónk e mai napon a 
mennyekbe szállott, lelkűnkkel magunk is a mennyekben lakoz
zunk; ugyanazon mi Urunk Jézus Krisztus, Te Fiad által, aki 
Veled és a Szentlélekkel, stb., ámen.

44. Exaudi vasárnapon. —  Mindenható, örök Isten, add, 
hogy mindenkor engedelmeskedjünk Neked és igaz szívvel szol
gáljuk Felségedet; a mi Urunk Jézus Krisztus, Te Fiad által, aki 
Veled, stb., ámen.

45. Pünkösd vasárnapon. —  Istenünk, aki e mai napon hí
veid szívét a Szentlélekkel megvilágosítottad és tantíottad: add, 
hogy ugyanebben a Szentlélekben megismerjük az igazságot és 
mindenkor örvendezhessünk vigasztalásának; a mi Urunk Jézus 
Krisztus, Te Fiad által, aki Veled és ugyanazon Szentlélekkel 
egységben mint Isten él és uralkodik, mindörökkön örökké, ámen.

46. Pünkösd hétfőn. —  Istenünk, aki apostolaidra a Szent- 
leiket kiárasztottad: hallgasd meg néped áhítatos könyörgését 
és akiknek hitet adtál, ajándékozz nekünk békességet is; a mi 
Urunk Jézus Krisztus, Te Fiad által, aki Veled és ugyanazon 
Szentlélekkel egységben, stb., ámen.

47. Pünkösd kedden. —  Istenünk, kérünk Téged: legyen ve
lünk a Szentlélek ereje, hogy kegyelmeddel megtisztítsa szívün
ket és megőrizzen minden ellenségtől; a mi Urunk Jézus Krisz
tus, Te Fiad által, aki Veled és ugyanazon Szentlélekkel egység
ben, mint Isten él, stb., ámen.

48. Szentháromság ünnepén. —  Mindenható, örök Isten, aki 
megadtad szolgáidnak, hogy az igaz hitben megismerjük az 
örökkévaló Szentháromság dicsőségét és Felsége hatalmában 
imádjuk az egy igaz Istent, —  kérünk Téged: add, hogy ennek 
a hitnek erőssége megőrizzen bennünket minden veszedelemtől; 
a mi Urunk Jézus Krisztus, Te Fiad által, aki Veled és a Szent
lélekkel egységben mint Isten él és uralkodik, stb., ámen.

49. Szentháromság vasárnapon, mint pünkösd utáni vasár
napon. —  Isten, erőssége a Benned bízóknak: fogadd kegyelme
sen könyörgéseinket és mivel Nélküled mi, gyarló emberek sem
mire se vagyunk képesek, —  add nekünk kegyelmed segítségét, 
hogy parancsolataid teljesítésében akaratunkkal is, cselekede
tünkkel is kedvesek lehessünk Előtted; a mi Urunk Jézus Krisztus, 
Te Fiad által, aki Veled és a Szentlélekkel egységben stb., ámen.

50. Szentháromság ünnepe után I. vasárnapon. —  Urunk, 
engedd, hogy szent nevedet állandóan féljük és szeressük, mi-
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vei Te szüntelenül gondot viselsz azokra, akiket állhatatossá 
tettél szeretetedben; a mi Urunk Jézus Krisztus, Te Fiad által, aki 
Veled, stb., ámen.

Szószéken.
Áldozócsütörtök.
Délelőttre. — 110. Zsoltár.

1. Szövegmagyarázat.

Égő csipkebokor ez a zsoltár, melyből döbbenetes megrendüléssel két 
páratlan próféciát hallunk kicsendülni. Orákulumok, melyek évszázadokon 
át lüktettek a Messiás-várásban és beágyazódtak az Üjtestámentumba. 
Luther szerint ez a leghatalmasabb, legkiemelkedőbb zsoltár, amely Krisz
tusról szól és Chrysostomus szerint emberi szem nem elég ahoz, hogy 
ennek dicsőségét felmérje.

A zsoltár lüktető tüzét két égő fókuszból kapja, az 1. és a 4. vers
ből, amelyeket az isteni kinyilatkoztatás terminus technicusa vezet be. 
„Mondá“ eredeti jelentése titokzatos, mint a Hóreb hegyi szó, amelynek 
hallatára Illés befödte arcát palásttal és a földre borult, mert az Isten 
szólt. Még hatalmasabb és döbbenetesebb a negyedik versé, mint a Sinaí- 
hegyi kijelentés, mely villámlás és mennydörgés közepette született. Az 
orákulumok tanúja harmadik személy, de a nagy titkok szövődésében neki 
is szerepe van, mert ősatyja az Isten jobbján ülőnek. (Máté 22, 44.) A két 
prófécia Jézus Krisztus felmagasztaltatásáról . szól: a k irá ly i és főpapi 
hivatal elfoglalásáról. „Ülj az én jobbomon" — nem az ég bizonyos helye 
értendő (II. Helv. hitv.), hanem „omnipotens Dei virtus", a dicsőség ama 
legfőbb foka, amelynél fogva Krisztus az isteni fenség trónjára emeltetve 
a hatalom, kegyelem és dicsőség országában mindeneket teljes hatalommal 
és mindenütt jelenvalósággal igazgat a maga nevének dicsőségére s az el
nyomott egyház vigasztalására és üdvösségére (Form. conc.) „Dextera 
Domini ubique est! Jelen van mindenütt és uralkodik nemcsak mint Isten, 
hanem mint ember is, jelen van ezért valóságosan az Úrvacsorában is. 
Királyi jogara hatalmával az egész teremtettséget kormányozza, különösen 
egyházát s azt minden ellenséggel szemben megvédelmezi. (2. és 3. vers.) 
Mint tropikus nyári éj után a hajnalpír méhéből bőségesen patakzik a 
harmat, úgy áradnak majd töméntelen seregei is szentséges öltözetekben, 
készséggel a Királyhoz.

A második prófécia: Krisztus papi hivatalának tisztéről szól, mely 
szerint az Istentől elpártolt emberiséget önmaga feláldozásával kiengesz
telte Istennel és ezzel az örök kárhozattól megmentette. Örök pap, aki 
felmagasztaltatva helyettes elégtételének érdemét az emberiség, különösen 
híveinek javára folytonosan érvényesíti. Ez a közbenjárás az ő örökös fő
papi kegyelmi műve. Melchisedek, Sálem királya (békesség királya) a harc-

Dr. Jánossy Lajos
egyetemi ny. r. tanár.
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ból megtérő Ábrahámnak, az éhes és szomjas embernek, kenyeret és bort 
visz és megáldja. Életnek kenyere és élő víz. Áldás a megtérőnek, de 
Isten „haragjának napja" a megkeményedett és körülmetéletlen szívűeknek. 
Eschatologikus képek, időszerűek. A holttestek kietlen birodalmában is 
van patak, melyből a hívők isznak és megvilágosodnak szemeik (I. Sám. 
14, 27.), felemelik fejüket az örökkévalóság felé, mert az örök főpap 
vonzásába kerültek. (János ev. 12, 32.)

2. Igehirdetés.

„Ül Istennek, a mindenható Atyának jobbján."

Áldozócsütörtök a karácsony fordítottja. Karácsonykor 
Isten Fia az égből a földre alászállott, áldozócsütörtökön ellen
ben a földről visszaszállt az égbe. Karácsonykor Isten emberré 
lett, áldozócsütörtökön ellenben az Isten-ember emberi termé
szete felmagasztosult, amikor láthatóképpen a fellegekig s onnét 
láthatatlanul az üdvözültek közös birodalmába, magának az 
Atyának trónjára magát felvitte, hogy ellenségein győzedelmes- 
kedve Isten országát elfoglalja, a számunkra bezárt mennyet 
megnyissa és nekünk az örökkévalóságban állandó helyet készít
sen. Áldozócsütörtök üdvtörténete dióhéjban összefoglalható az 
apostoli hitvallás mondatában: „Ül Istennek, a mindenható Atyá
nak jobbján."

1. Mozgalmas időnkben napok alatt országok roppannak 
össze, trónok dőlnek le és rendkívül mélyreható változások tör
ténnek a hatalom birtoklásában. De nem volt a világnak mére
teire, következményei és tartamára nézve nagyobb horderejű 
trónváltozása, mint amiről a mai nap szól. A mai napon a min
den látható és láthatatlan dolgok Teremtője a halálon és poklon 
diadalmas Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak, átadta az egész 
teremtettséget, hogy kormányozza és mint király uralkodjék 
rajta. Királyi proklamáció a világ népei számára: „Ülj az én 
jobbomon, amíg ellenségeidet zsámolyul vetem a te lábaidhoz!" 
Ez Istennek örök akarata, mellyel üdvünket munkálja.

Krisztus királyi ténykedése 3 körben valósul meg:
a) a menny és föld, tehát a világ kormányzásában. Hatalma 

pálcáját kinyújtja a Sionból, akarata ronthat s teremthet vilá
gokat s nagy idők folyásit kiméri. Az előle futókat hatalmas 
kezével megfogja (Zsolt. 139, 10.), az ellenszegülőket összetöri 
vasvesszejével, mint a cserépedényt. (Zsolt. 2, 9.) ítéletet tart 
nemzetek között (6. v.), összezúz messze földön minden főt, 
lerontja a bábeltornyokat és a sötétség hatalmasságainak erő
dítéseit;

b) uralkodik a kegyelem országában, vagyis a földön küzdő 
egyháza felett. (265. ének.) Elképzelhetetlen harc folyik az egy
házért. A földön küzdő egyházat összegyűjti, vezeti és igaz
gatja, lelki javakkal elhalmozza, óvja és őrzi, Igéjével és a szent
ségekkel megerősíti, a Sátán támadásaival szemben megoltal
mazza és a híveket megtartja az igaz hitben. Az egyház a Sión,
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a szent hely, ahonnan kinyújtja hatalma pálcáját, mint az egy
ház Feje, Ura és Királya;

c) uralkodik a dicsőség országában, mint a mennyben dia
dalmaskodó egyház felett, minden térd meghajol előtte és népe 
készséggel siet hozzá szentséges öltözetekben, melyek a Bárány 
vérétől hófehérek, és hozzágyülekezik az üdvözültek mennyei 
serege, mint a hajnalpír méhéből fakadó harmat. (3. v.)

2. A mai napnak van azonban olyan magasztos másik ün
nepe is, melyen az égi seregek is álmélkodva hódoltak és dics
éneket zengtek: a mennyei papszentelés. Áldozócsütörtökön az 
önmagát szeretetből a világ bűneiért feláldozó Jézus Krisztust 
az Atya felkente örök főpappá: „Pap vagy te örökké Melchise- 
dek rendje szerint!" (Lásd a szövegmagyarázatot.) Krisztus az 
örökkévalóságban az egyetlen közbenjáró, aki általában min
den emberért, de különösen választottaiért érdemének egyete
mes ereje alapján, fenségének csorbulása nélkül, felszólal, hogy 
kieszközölje számunkra, amit testünkre és lelkünkre üdvösnek 
ítél. Felmutatja váltságunkért kapott sebeit és könyörög éret
tünk. Kegyelmének folyamából iszik megváltottja és életet ad 
neki. Áldásával magának megszentel és mindeneket magához 
vonz. Felemeli fejünket és szívünket. Sursum corda!

3. Vázlat.

Krisztus a felm agasztaltatás állapotában

1. király, aki legyőzi ellenségeit,
2. főpap, aki üdvözíti híveit.

U ra lko d ik  mennyen és fö ldön.

1. uralkodik ellenségei és hívei felett,
2. győzecfelmeskedik, mint király és pap.

Délutánra. — Ap. csel. 1, 6— 11.

1. Szövegmagyaráza!.

A négyosztatú szöveget egységbe foglalja a mennybemenetel ese
ménye. 1. A tanítványok a messiási várakozások beteljesedését várják. 
Földi birodalom felállítását sürgetik, amikor az Ür a világmindenség rop
pant birodalmának uralmát veszi át. A 7. és 11. vers rokongondolatot tar
talmaz, az új Jeruzsálem megalapítását. (Jel. 21.) — 2. A mennybeszálló 
Krisztus ígérete: a Szentlélek és parancsa: a világm isszió. — 3. A mennybe- 
szállás története: a) emberi természete szerint, láthatóképpen helybeli moz
gással a fellegekig, b) onnét láthatatlanul az üdvözültek közös birodal
mába és az Atyának jobbjára. — 4. Az égbe nézőknek történt kinyilatkoz
tatás Krisztus eljöveteléről az utolsó napon.
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2. Igehirdetés.

Sub spécié aeternitatis.
Amerika felfedezése, a könyvnyomtatás stb. feltalálása 

rendkívüli nagy hatással voltak az emberiség életének és gondol
kodásának kialakulására. De nem volt a világnak olyan ese
ménye, mely oly gyökeresen megváltoztatta volna az emberiség 
egész gondolat- és érzésvilágát, mint áldozócsütörtök, amikor 
Jézus Krisztus emberi természete szerint is a földi világból az 
örökkévalóságba emelkedett. A túlvilág realitása és örökké
valósága, Jézus Krisztus világuralma az emberek lelkét, meg
szabadítva a materializmus igézetéből, odaállította sub spécié 
aeternitatis.

1. A tanítványok a földi ország felállítását sürgették. Ezen 
a világon szerettek volna örökre berendezkedni. Itt akartak 
alapítani „maradandó várost11. Korunk féktelen materializmusa 
ugyanezt kívánja. Itt szeretne örökké élni. A földi élet iskola, 
előkészület. Carlyle: „Semmi sem pillanatnyi értékű, a szavak 
nem hangzanak el végkép a térben, a szívnek egyetlen sóhaj
tása, az akarat egyetlen áldozata el nem tűnik nyomtalanul, min
den az örökkévalóságnak szól. Egyetlen munka el nem pusztul 
végkép a földön, akár tudnak róla, akár nem. A legkisebb isme
retlen tett sem vész el egészen, hanem olyan, mint a föld alatt 
titokban csörgedező vízér, mely rejtekéből fakasztja a föld zöld 
pázsitját, folyik, folydogál, más erecskékkel s ezekkel egyesül, 
egy nap aztán előtör, mint látható, győzedelmes forrás." A földi 
élet minden megnyilatkozását „az örökkévalóság" szempontjá
ból nézzük.

2. Ebből a szemszgből nézve, át kell alakítani a világ képét. 
Bele kell ágyazni az örökkévaló élet gyökereit. A világ
programul =  világmisszió. „Elbocsátalak titeket, mint juhokat 
a farkasok közé." Máté 10,16. Keresztyén ember Krisztus tanúja. 
Farkasok között juh. Elmúló és pusztuló világban az örökké
valóság hordozója. Mert a Szentlélek erőivel rendelkezik, benne 
lakik! (János 14, 17.) Megtanítja mindarra, amit Ö mondott 
nékünk, minden igazságra vezérel. (Ján. 16, 13.)

3. Az örök élet nézőszögéből az üdvtörténet áldozócsütörtö
kön éri el csúcspontját, amikor örök dicsőségét visszanyerte. 
Nagypénteken, amikor alászálla a poklokra, csak az elkárhozott 
lelkeknek mutatta meg az örök halálon és ördögön vett diada
lát, húsvétkor a leikével újra egyesített és megdicsőült testét 
a koporsóból elevenen kihozta és ezen a világon tanítványainak 
és sok tanúnak megmutatta, áldozócsütörtökön ellenben vissza
nyerte azt a hatalmat, amelyet az Atyával együtt öröktől fogva 
gyakorolt.

4. A világ felszámol az utolsó napon. Minden múlandó el
vész. Elmúlik a világ és annak kívánsága. Az Isten országa eljön.
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Amikor Jézus Krisztus eljön az égnek felhőin, amiképpen áldozó
csütörtökön felviteték, örökkévaló birodalmát megalapítja. 
Megszűnik a tér, idő, és csak örökkévalóság lesz.

Vázlat.

M it hagyo tt híveinek a mennybe szálló Űr?

1. Az Ö feltámadásának és mennybemenetelének tanúit.
2. A Szentlélek erejét.
3. Eljövetelének reményét.

Vargha Sándor,
alesperes, Rozsnyó.

Husvét utáni VI. vasárnap.
(Szülők napja.)

Délelőttre. — Zsolt. 27, 1—8.

1- Szövegm agyarázat.

Dávid király nagy bajban van, de a hit szárnyán minden baj és vesze
delem fölé száll. Felülről szemléli földi gondjait, bajait és bizodalmas hittel 
reméli, hogy Isten megvédi, — Istennel győz. (Ésaiás 12, 2.)

Minden sötét körülötte, csak Isten a világossága. Ezer baj és vesze
delem közepette Isten az ő erőssége. (Vár, erődítmény.)

Saját gyermeke támad ellene. Elhagyta népe egy jó része. Életére 
törnek. (2. Sám. 17, 7— 14.) Egész tábor veszi körül. Harc előtt áll. (2. Sám. 
18, 1.) Istenné! akar lenni. Benne gyönyörködni. Hajlékába menekül. (4. és 
5. vers.) Várja az időt, mikor újból hálaéneket zenghet csodálatos meg
meneküléséért.

Addig is, míg tart a veszedelem s fel nem virrad a szabadulás napja, 
keresi Isten arcát. Hívja az Istent!

2. Igehirdetés.

Háborgatott ember lelki fényképe.
Szorongatott emberről szól mai szentleckénk. Absolon, a 

gyermek, pártütők élén üldözi Dávidot, az atyját. A nép egy 
része hűtlen lett királyához. Méltán adja nekik a király ezt 
a nevet: Gonoszok! Sereget gyűjtenek, háborúra készülnek, éle
tére törnek. Bizonyára háborog a király lelke, mint a tenger. 
Szorongatott ember!

Bátor emberről szól mai szentleckénk. Kitől féljek? Kitől 
remegjek? Ez a hősiesség és bátorság hangja. Az, ki nem félt 
zsenge gyermekkorában oroszlántól és medvétől, aki az „Isten 
nevével" indult el Góliát ellen, most is bátor hősnek bizonyul. 
Nem fél szivem, hangzik a bátorság hangja a szorongatott 
ember ajakáról.
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Istenfélő és Istenben mindenkor bízó emberről szól ez a 
szentlecke. Más ember keze ilyen helyzetben talán ökölbe szo
rulna, —  az övé imádságra kulcsolódik. Ahelyett, hogy ki
átkozná hálátlan gyermekét és átkot szórna hűtlen népe fejére, 
alázatos imádságban dicséri az Istent.

Érzed-e testvérem e zsoltár sorai mögött a hit nyugalmát 
és békességét? Háború, forradalom van az országban, mégis 
milyen nyugodt ez az apa! Kardot, sereget kellene keresnie, 
s ő az Isten orcáját keresi. Sírnia kellene élesen megsebzett 
atyai szívéből, halállal fenyegetni a pártütőket, s ő énekelni 
szeretne az Űrnak sátorában. Milyen fölényes nyugalom! Milyen 
csodálatos békesség!

Érzed-e, testvérem, e zsoltár sorai mögött a menekülő 
király hitének hallatlan erősségét? A gyermeki hálátlanság és 
alattvalói hűtlenség kísérletei besötétítették fölötte és körülötte 
a láthatárt, mégis lát világosságot. Az Űr, kinek kezébe hívő 
lélekkel letette sorsát, az ő világossága. Ezért nem fél és nem 
remeg. A hitnek keskeny nyílásán átszűrődik az Isten világos
sága és ereje.

Te is szorongatott ember vagy. Ezer gond, bánat és kese
rűség vasgyűrűként körülövez. Lehet, hogy bátor ember is vagy! 
Szefnbenézel ezer gonddal, bajjal s elmondod te is: Nem fél szí
vem! Kitől féljek? Kitől remegjek? De bizonyára megtapasz
taltad már sokszor, hogy bátorsággal egymagában nem sokra 
mégy. „Erőnk magában mit sem ér.“

Szorongatott embernek hitre van szüksége. Arra a hitre, 
amely nehéz órákban leteszi sorsát az Isten kezébe. Annak az 
Istennek a kezébe, aki minket Jézus Krisztusban gyermekeivé 
fogadott. Mi a keresztre gondolunk, mikor elmondjuk Dávid
dal: „Az Úr az én üdvösségem!" Nekünk, a kereszt gyermekei
nek, Dávidnál több okunk és jogunk van arra, hogy Istentől, 
mint a mi világosságunkról, üdvösségünkről és erősségünkről 
beszéljünk. Hiszen mi, hűtlen és pártütő Absolonok, Istenben 
valóban szerető mennyei Atyánkat ismerhettük meg. Atyát, 
kire minden gondunkat, bajunkat rávethetjük. Atyát, kihez 
gyermeki bizodalommal elküldhetjük háborgó lelkünk bizodal- 
mas imádságát.

Bízzatok hát, hűtlen Absolonok, az Isten gondviselő szere- 
tetében még akkor is, ha tengernyi gond és bánat, háborúság 
és szorongattatás sötétsége borul rátok. Isten senkit sem kerget 
zsákutcába, csak alagutakon vezet néha-néha keresztül.

Egy bánatos ember állított be lelkipászorához, hogy elsírja 
ezer baját. A lelkész próbálta megvigasztalni, de hiába. Végül is 
azt mondotta neki: Barátom, meglátja majd, Isten nem kergette 
magát sem zsákutcába, csak alagúton vezeti keresztül. Csodál
kozva kérdezte az illető: Hogy értsem ezt? A lelkész csak annyit 
felelt: Várjon testvér, idővel majd rájön magától!

Néhány hét múlva boldogan sugárzó arccal állított be újból 
az egykori vendég. „Igaza volt, Nagytiszteletű Ür, valóban csak
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alagúton vezetett keresztül az Isten. Elértem a kijáratot, ahol 
ismét ragyog a napsugár11, —  mondotta.

A szorongatott Dávid hívő bizodalommal megy át a szenve
dés alagútján!

Templomos emberről szól ez a szentlecke. Élete minden ide
jében az Ür házában szeretne lakni, hogy nézhesse az Ür szép
ségét és gyönyörködjék az ő templomában. A veszedelem nap
ján az Ür háza az ő rejtekhelye.

Tudsz-e te is így gyönyörködni templomodban? Szeretnél-e 
te is mindig ott lakni? Odamenekülsz-e te is hitért, békességért, 
bizodalomért, mikor jönnek a különféle veszedelmek napjai? 
Ott hangzik az Ige, a kegyelmes Isten üzenete szorongatott 
emberek számára.

Szomorú apáról és hálátlan gyermekről szól ez a szent
lecke. Szülők napját ünnepeljük ma. A szomorú Dávidok és hűt
len, hálátlan Absolonok napját. Gyermekek számára ez a nap 
mindig a hálaadás és bűnbánat napja. Isten a szülőkön keresz
tül is szeret minket s mi a szülőkön keresztül is megszomorítjuk 
az Istent.

Absolonok, nézzétek a sok szomorú atyai és anyai arcot, 
s szálljatok magatokba! Legyen ez a nap számotokra a bűn
bánat és megtérés napja!

Gyermekek, dicsérjetek az Istent azért, mivel szüléitek 
szeretetén keresztül is megmutatja, hogy Ö a mi világosságunk.

Ez a néhány vers Dávid királyi lelki fényképe. Szép kép, —  
szép ember. Mert mindenki szép, kinek lelkét az Isten formálja. 
Ámen.

3 V á z la t

Kicsoda nékem az Isten?

1. Világosságom.
2. Erősségem.
3. Örömöm.
4. Üdvösségem.

Délutánra. — Csel. 1, 15—26.

1. Szövegmagyarázat.

Növekvőben a kicsiny nyáj. Péter kezdettől fogva vezetőszerepet visz. 
Általános megszólítási forma: Atyámfia, testvér! (Liebe Brúder!) A tisztá
talan és körülmetéletlen is testvér már, mivel az ősgyülekezet etekintet- 
ben is Jézus nyomdokán jár. Mk. 3, 25.

Egy ószövetségi igével vezeti be Péter beszédét. Ez a gyakori a Csel. 
könyvének első felében. A zsidó ősgyülekezet számára, melynek tagjai 
az atyák szent könyvével összenőttek, új, mélyebb értelmet kap az Ó- 
szövetség.

Ószövetségi igét vonatkoztat Péter Judás bukására. Róla csak mély 
szomorúsággal beszélhet. (1. Közénk száinláltatott. 2. Ugyanazt a szolgá
latot nyerte el ő is.) Judás bukásával kapcsolatban bizonyára annak fel
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ismerése tölti el az ősgyülekezet tagjait: Egy ember egészen közel kerülhet 
Jézushoz, — mégis elbukhat. A „mi körünk11 sem veszélymentes. (V. 17.)

18. és 19. vers: betoldás. Az áruló halálára vonatkozólag az ős- 
keresztyénség körében többféle felfogás és elbeszélés keringett. A leg
régibb és legmegkapóbb: Mt. 27, 3—7. Összehasonlítás: Az árulás díján 
veszik meg a vérmezőt. Ott a főpapok, itt maga Júdás. Ott: önakasztás, 
itt: alázuhanás borzalmas következményekkel.

A 20. versben visszatérés 16-hoz. Két íráshely a vérmező sorsára 
(puszta, lakatlan) és a 12. apostol megüresedett helyének betöltésére 
vonatkozólag. Akárki nem jöhet számításba, — csak kettő. (Vers 21—23.) 
Isten döntsön. Régi zsidó és pogány elgondolás, hogy Isten a sorsvetésben 
kinyilatkoztatja akaratát.

2. Igehirdetés.

Lelkészválasztás.

Apostolválasztásról van szó. Ma ezt a címet adná az ember 
ennek a szakasznak: Lelkészválasztó gyülekezet! Üres a lelkészi 
állás, —  új papot kell választani. Méltatlan előd helyébe méltó 
utódot.

Folynak az előkészületek a lelkészválasztáshoz. Nincsen szó 
korteskedésről, pályázat kiírásáról, névjegyzék összeállításáról, 
hangorkánba fulladó előkészítő gyűlésekről. Csendes imaórára 
jön össze a lelkészválasztó gyülekezet, hogy imádságában ki
kérje az Isten véleményét. Majd Ö választ. Ö majd mindeneket 
jóra fordít. íme, a biblikus gyülekezet előkészülete a lelkész
választáshoz. Az igaz pásztorért imádkozó gyülekezet. (Vers 
24— 25.)

Ki jöhet számításba? Senkinek sincs pártfogoltja. Senki sem 
hadakozik a rokonért, jó  szónokért és szép szál emberért. Csak 
olyan jöhet számításba, akit a múltja, az élete méltóvá tesz 
erre a szent hivatásra. Olyan, aki velük együtt járt minden idő
ben . . . Minden időben! A megpróbáltatások, üldöztetések és 
szenvedések nehéz idejében. Csak az jöhet számításba, aki nem 
az iskola padjaiban, hanem az igaz keresztyén élet teológiai 
fakultásán nyert oklevelet az apostolságra. íme, a biblikus gyü
lekezet selejtezése lelkészválasztás előtt! Csak Krisztus igaz kö
vetője jöhet számításba. (21. és 22. vers.)

Milyen legyen az új lelkész? Mit vár tőle gyülekezete? 
Egyet! Legyen a feltámadás bizonysága! (22. vers.) Ne legyen 
gazdavezér, politikai agitátor, vagy a felső körök sima par
kettjén biztosan és otthonosan mozgó „társadalmi ember", ha
nem a feltámadás bizonysága. Hitvallót akar az ősgyülekezet 
lelkészéül választani. Olyan embert, aki életében, munkájában, 
igehirdetésében senki és semmi másról nem akar tudni, csak 
Krisztusról, a megfeszítettről és feltámadottról. íme, a biblikus 
gyülekezet igényei a lelkészválasztó közgyűlésen: Olyant aka
runk, aki az „ő  feltámadásának bizonysága legyen mivelünk 
egyetemben."
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Mitől kell rettegnie minden lelkészválasztó gyülekezetnek? 
Attól, hogy megtántorodnak a legkülönbek is. (Esaiás 40, 30.) 
Félnie kell a Júdások, az egykori tanítványok bukásától. A Jú- 
dás bukása és az esetén való okulás hozta össze az apostol
választó ősgyülekezetet az óvintézkedések megtételére. Félnek 
az újabb Júdástól. Ezért bízzák Istenre a választást. íme, a biblia 
tanácsa lelkésztválasztó gyülekezetek számára: Imádkozzatok 
azért, hogy Júdást ne válasszatok s hogy a megválasztott apos
tol meg ne tántorodjék, ne jusson Júdás sorsára!

Miben nyugodjék meg a gyülekezet a választás után? Ab
ban a bizodalmas hitben, hogy az Isten választott. És Isten min
dig jól választ. Lehet, hogy egyesek talán szívesebben vették 
volna az ellenjelölt József megválasztását. De nem zúgolódtak; 
nem bontották meg a gyülekezet egységét. Tudták, hogy ebben 
az esetben nem a sors döntött, hanem az Isten. „ . . .  és a tizen
egy apostol közé számláltaték.“

Evangélikus gyülekezetek, engedjétek, hogy Isten válasz- 
szón nektek lelkészeket! Ámen.

3. Prédikációi vázlatok.

Mit vár az Egyház Ura minden gyülekezettől?
a) Hogy minden eseményt vizsgáljon az Ige tükrében.
b) Hogy nagy dolgok előestéjén az imádság távbeszélőjén mindig 

kikérje Istennek véleményét.
c) Hogy csak Istennek tetsző embereket állítson felelős egyházi ál

lásokba.
Weltler Rezső

hegyeshalmi lelkész.

Pünkösd I. napja.
Délelőttre. — Zsoltár 51, 12— 14.

1. Szövegmagyarázat.

Ez a két első versében Dávidnak tulajdonított zsoltár a 32. és 130. 
zsoltárral együtt a bűnbánat legmélyét járja. Legfontosabb felismerései:
1. Minden bűn lényege szerint kizáróan Isten elleni vétkezés (6. v.).
2. Minden egyes bűnös cselekedet az ember szívében rejlő gyökérből fa
kad (7. v.). 3. Isten kegyelme s nem emberi cselekedet a bocsánat egye
düli forrása; a szívnek indulatja s nem áldozatok a kegyelmet talált szív 
hálájának megnyilatkozása (3. 18—-19. v.). — A bűntudat és contritio kellős 
közepéből száll a könyörgés bocsánatért és szabadulásért s nem vissza
tekintés elmúlt állapotra, mint pl. a 32. zsoltár.

Szerkezete: 3—4 Bevezető segélykiáltás: bűn, irgalom, tisztulás.
9— 14 Kérés. 15— 19 Fogadalom. (20—21 bizonyára későbbi függelék, amely 
már az 1—2-vel is ellentétben áll.)

Az egész zsoltár a keresztyén ember alapmagatartását is adja Isten
nel szemben.
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A bennünket most közelebbről érintő rész (9— 14) két szakaszból áll: 
9— 11 tisztulás, bűntörlés, 12— 14 megújulás kérése.

Ha a zsoltáríró bűnbocsánatot nyert is a múltjára vonatkozóan, szük
sége van még jövendő segítségre. A tiszta szív (érzékiségünk tisztulása) 
Isten teremtése, akárcsak a világ teremtése, szintúgy csak Isten által újít
ható meg az erős bizakodó, szilárdan megálló lélek, amely megtántoro- 
dott a bűn által. — Orcája elől akkor veti el Isten az embert, ha bűneit 
számba veszi s akkor elvonja Szent Lelkét is, amely egyedül tesz képessé 
a bűn elleni harcra. A szabadúlás öröme =  üdvbizonyosság öröme, evvel 
együtt jár az engedelmesség lelke. Mindkettő régi elveszett boldogság 
emléke.

Az itt említett szent lélek, szentség Lelke az O. T.-ban igen igen 
jelentős magatartással említtetik még Ézsaiás 63, 10-ben, ahol meghara
gudván az engedetlenekre ellenséggé lön és hadakozott ellenük.

— A keresztyénség, amely az újszövetségi kijelentés értelmében te
kint az O. T.-ra, régről érti rajta a Szentháromság harmadik személyét. 
Ezen az alapon lehet a kiragadott három igevers pünkösdi textus.

2. Igehirdetés.

Pünkösd, Szent Lélek kitöltésének ünnepe, az egyház szü- 
letésenapja, a keresztyénség hódító útjának kezdete. Jelentő
ségét a tanítványok magatartásán láthatjuk: tegnap még zárt 
ajtók mögött rejtőzködő félénk társaság, ma bátran világ elé 
álló, hitvalló, híveket toborzó sereg. Ami élet, mozgás, erő a 
keresztyénségben valaha volt, vagy a jelenben van, mind a Szent 
Lélektől van, aki közli magát hitből hitbe. —  A Krisztusról való 
foganatos bizonyságtevés, az általa lett kegyelemnek elfoga
dása, vagyis a hit ugyancsak a Szent Lélek műve.

Égő világunkban, antikrisztusi erők tombolásában, bizony
talan jelenünk közepette rengeteg kegyelmi ígéret és csüggesztő 
jelenség fokozottan a pünkösdi Lélekre vonja figyelmünket. 
Erőtlenség, hitetlenség, bűn cégéres uralma egyfelől, —  sóvár
gás bűnbocsánat, kegyelem, Istennel való közösség után más
felől. A keresztyénségnek legfőbb gondja, imádsága kell, hogy 
legyen: pünkösdi Lelket miképpen kaphat megint az Istentől, 
amellyel egyrészt hitbizonyosságra segíti a kereső, sóvárgó lel
keket s munkásokat kap a sok aratnivalóhoz, másrészt ellentáll 
a sok sátáni erőnek s diadalmaskodik a Krisztus ellenségei fölött.

*

Mi okozza a mai keresztyénség kettős gyengeségét? Kétség
kívül elsősorban az egyház tagjainak bűnössége. —  Azért jó  
nekünk ma pünkösdi igénket bűnbánati zsoltárból vennünk.

Ha igazán és komolyan vágyjuk Krisztus uralmát és az egy
ház erőrekapását e világon, igazán és komolyan és töredelmesen 
kell tiszta szívet kérnünk az Istentől.

A világ tisztátalan lelkülete megfertőzött bennünket is. Pa- 
ráznaság, szemérmetlenség, érzéki örömök, trágár sikamlós be
széd, olvasmányok és gondolatok rontanak bennünket s nyilt
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vagy eltitkolt bukások sorát okozták már nekünk. Pedig a Szent 
Lélek elmenekül onnan, ahol temploma, a test megcsúfoltatásá- 
nak helyévé válik. Ha pünkösdi Lélek után vágyunk, igen őszin
tén kell tiszta szívet kérnünk az Atyától. Nem is tud a mimagunk 
erőfeszítéséből megfertőzött szívünknek tisztulása létrejönni 
soha. Isten teremtő csodája lesz az mirajtunk, amint csodája 
volt a kezdet kezdetén e világ fundámentomának felvettetése.

A másik, ami nélkül szűkölködik a Szent Lélek után sóvárgó 
keresztyénség: az erős, győzelmében bizonyos, tántoríthatatlan 
l é l ek ,  amely nem sántikál folyvást jó  és rossz közt tétovázva 
kétfelé, nem próbál egyre alkuba bocsátkozni az ördög irányí
tása alatt álló világgal, s nem adja fel szárnyszegetten a hitetlen
séggel szemben való harcát.

Bizony az apostolok keresztyénsége nem volt ilyen elesett, 
hanem diadalmas, kockázatot, vértanúságot boldogan vállaló. 
Ennek az erős léleknek megújítását kell kérnünk a pünkösd 
Urától.

Tisztátalansággal és erőtlenséggel küzködő életünk meg
érdemelné, hogy eltaszíttassék az Isten színe elől. Ha a világ, 
amely nem tud a Krisztusról, bűnben él és kárhozatba rohan, 
mennyivel inkább érdemelnek kárhozatot azok, akik keresztség- 
ben, keresztyén tanításban, gyülekezeti közösség és az úri szent 
vacsora áldásában részesülnek szüntelen s mégis a bűn bilincsei
ben járnak! Aki többet kapott, annak többről is kell számot ad
nia. Bizony minden okunk megvan hát arra, hogy töredelemmel 
kérjük: ne vess el a te orcád elől.

Igénknek negyedik kérése a bűnös ember sorsa gyökerére 
tapint: a te Szent Lelkedet ne vedd el tőlünk.

A Lélek erejének megapadása mibennünk mindenkor a mi 
bűneinknek következménye. Egyházunknak fennmaradt egy 
régi, reformáció korából származó bűnbánati imádsága, amelynek 
egyik utolsó mondata így szól: „És adjad Szent Lélek Istennek 
ajándékát, kit az én bűneimért én tülem elszakasztottál volt. 
Kivel világosítsd meg az én megromlott természetemet.“ (Bor
nemisza 1577.)

Isten büntetése az, amikor elvonja tőlünk Szent Lelkét. 
Szörnyű csapás. Legszörnyűbb benne, hogy sokáig észre sem 
vesszük önelégültségünkben. Amikor már töredelemmel imád
kozunk érte, őszintén, szívünk szerint, akkor azt már maga az 
irgalmazó Lélek cselekszi mibennünk.

A Léleknek gyümölcse öröm (Gál. 5, 22.) s van-e nagyobb 
öröm a bűnbocsánat, üdvösség ajándékának, Szent Lélek tisz
tító ereje bizonyosságánál? Milyen elszántan kéri ez elveszett 
boldogság után sóvárgó, aki jó l tudja a maga erőtelenségét a 
jóra, az engedelmesség lelkét, mint Isten támogató irgalmát!

Ha mindezek a kérések a mi szívünkből is igazán fel tudnak 
fakadni, akkor ez az ótestámentomi ige igazi pünkösdi üzenetté 
lesz, s új pünkösdi léleknek indító erője az anyaszentegyházban.
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Akkor nem hagyja Isten meghallgattatlanul szívünk állhata
tos fohászkodását és aratást enged a mi, virágzáson oly ritkán 
túl jutó magyar életünknek.

3. Prédikáció-vázlat.

A Szent Lélek minden népnek ad olykor kegyelmi időt. (Clugny, 
Szt. Ferenc, reformáció, sziléziai, délnémet, holland, angol, fin n  ébredés 
stb.) — Jelenleg a magyar életet készíti különös ébredésre. Ennek jelei: 
szenvedéseink (Trianon, világégés, árvizek stb.), sóvárgások (evangélizá- 
lások, bibliaolvasók szaporodása, lelki ügyek iránti érdeklődés stb.). — 
Mi legyen magunktartása, hogy a lelket meg ne oltsuk? Pontosan a textus 
kéréseihez való igazodás.

Délutánra. — Csel. 2, 1— 13.

A Szent Lélek kitöltetése az egyik legnagyobb csodája 
Istennek. A többi csodák, amelyek az Ószövetségben lettek, vagy 
Krisztus Urunk által és körül, elmúltak és nem ismétlődnek. A 
pünkösdi csoda az egyház fennállása óta kisebb-nagyobb erős
ségben állandóan ismétlődik.

Mi történt a Szent Lélek vételekor az első pünkösdkor?
1. A tanítványok védelmi helyzetből támadóba lépnek, fé

lelmük bátorsággá változik.
2. Olyan erővel tudnak bizonyságot tenni a Krisztusról, hogy 

mindennemű akadály (nyelvi, vallási, politikai) eltörpül, sokak
nak szíve megnyílik s Krisztusé lesz.

3. A szemlélők jó  része nem fogadja be az Evangéliumot és 
csúfolódik a bizonyságtevők felett.

Ahányszor egy lélek hitre jut a Krisztusban (akár megke
resztelt, akár kereszteletlen), a Szent Lélek cselekedett.

Egyes korokban gyéren és egyenként van pünkösdi lélek- 
kitöltetés (megtérés, újonnanszületés a gyakrabbi neve ennek), 
de néha hosszú előkészítések után nagy közösségeket, egy-egy 
intézetet, egész községet, országrészt, vagy társadalmi osztályt 
száll meg a Szent Lélek. (Az ilyet ébredésnek szeretjük nevezni 
a finnek szóhasználata szerint.)

Akkor is ugyanezek a jelenségek tapasztalhatók:
1. Isten gyermekei, akik a világ elől védekezve csendben 

visszahúzódva élnek, egyszerre belső kényszerre, a Lélek paran
csából hitet tesznek a Krisztusról, a bizonyságtétel minden koc
kázatát vállalva.

2. Minden elképzelhető akadály: nyelvi, faji, társadalmi, 
politikai nehézségek leomlanak, a bizonyságtevők csodálatosan 
„eltalálják a kellő hangot", mert nem is ők szólanak, hanem 
maga a Szent Lélek beszél általuk. A szívek sokasága megnyílik, 
elfogadja a Krisztust.

3. Marad azonban mindig gúnyolódó és ellentálló elég. Je
ruzsálemben is kevesen maradtak. Az ünnepre érkezett ezrek 
(pártusok, médek stb.) hazatértek, a kis maradék gyülekezet
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pedig hamarosan üldözést szenvedett. Krisztus menyasszonyá
nak, az Egyháznak a sorsa e világon mindig hasonlatos a vőle
gény sorsával: a világ nem érti meg, mást remél tőle, kihasz
nálja, keresztre feszíti.

Azért a hívő lelkek e világban vannak, de nem e világból, 
szolgálnak e világnak, de nem veszik jutalmát. Reménységüket 
egyedül Krisztusba vetik, akiről tudjuk, hogy egyszer visszajön, 
ítéletet tart elevenek és holtak fölött s felállítja akkor az ő 
országát.

Egy népnek ereje (nem múló hatalmaskodása, hanem ellen
állóképessége, szívóssága, erkölcsi ereje stb.) azon múlik, mek
kora benne a Szent Lélek tábora.

így lesz a Szent Lélek utáni vágyódás, érte való állhatatos 
imádkozás a hazaszeretetnek egyik legmélyebb megnyilatkozása.

Magyar életünknek számos olyan jele, mintha pünkösdi éb
redést készítene elő számára. A jelentősebb európai népek mind
egyike vett már egyszer-kétszer történetében ilyen csodálatos, 
életét átformáló, messze idegenbe is sugárzó kegyelmet.

Mi még mindig előtte állunk ennek.
De kegyelmi időben élünk.
Kérjünk állhatatosan zörgetve Szent Lelket az Atyától. 

Krisztusnak határozott Ígérete van arra, hogy megadja nékünk. 
(Luk. 11, 13.)

Schulek Tibor
honvédlelkész, Budapest.

Pünkösd II. ünnepe.
Délelőttre. — Ezékiel 36, 26—27.

1. Szövegmagyarázat.

Ez a két véts szorosan összefügg' a megelőző 16—25. versekkel. Ezek 
elmondják, hogy Izráel a maga bűneivel tisztátalanná tette (megszentségte- 
lenitette) országát. Ezért Isten megharagudott népére, megítélte és szét
szórta más népek közé. Mivel azonban a pogányok Jahvet Izráel törzs
istenének tekintették, a nép pusztulása az ő szemükben Jahve nevének szé
gyene és gyalázata lett. Nem Izráel érdemeiért, hanem tisztán az ő nevének 
dicsőségéért megkönyörül tehát az Ür Izráelen, visszahozza az idegenből, 
megtisztítja bűneitől a víz által (megigazítja) és új szívet teremt benne 
Szendéikének ajándékozása által, úgyhogy most már be tudja tölteni Isten 
parancsolatait és új életben tud járni (megszentelődés).

A 26—27. versek a megszentelődés folyamatát tárják elénk. És pedig 
annak alapját (a kő szívnek hús szívvé teremtése), eszközlőjét (Szent
lélek) és következményét (új, szent élet).

26-hoz v. ö. II. Mózes 30, 6-ot. A szív körülmetélése és tisztátalansá- 
gának megszüntetése ugyanazt jelenti, mint itt a kő szív elvétele és helyette 
hús szív adományozása. V. ö. továbbá Ezék. 21, 19-et. A kő szív a termé
szetes önzés által megkeményített s ezért az embertársak bajai iránt érzé
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ketlen, az isteni kegyelem iránt pedig fogékonytalan szív. A hús szív 
ennek az ellenkezője.

A 27. vers szerint hús szívet csak a Szentlélek adhat, mert a termé
szetes lélek csak az önzést táplálja s így inkább megkeményíti a szívet. 
Puhává s így embertársaink iránt érzékennyé, Isten igéje iránt fogékonnyá 
csak a Szentlélek teheti azt. A szív ezen megújulásának gyümölcse pedig 
az Isten parancsolataiban való járás, az Istennel való szent életközösség.

2. Igehirdetés.

A Szentlélek újjászülő hatalom a népek életében is Isten 
sohasem elégszik meg azzal, hogy itt-amott egy-egy lélek újjá
születik; az Ő célja mindig az, hogy közösséget, népet teremt
sen magának; hogy ne csak egyes emberek, hanem népek újul
janak meg Szentlelke által. S mint az egyes emberek újjászüle
tésére, úgy egész népek újjászületésére is nem egy példát szol
gáltat a történelem. (A  magyar nép lelki újjászületése az ige és 
a Lélek által a reformációban, a finn ébredés stb.)

Isten az újjászületést a kő szív hús szívre cserélésével Ígéri 
az ő népének. A kő szív a nép életében a legnagyobb átok, mert 
egyrészt érzéketlen a néptársak sorsával, szociális bajaival szem
ben s így lehetetlenné teszi igazi népközösség kialakulását; más
részt fogékonytalan az Isten kegyelme iránt s igy megakadá
lyozza az Istennel való közösség létrejövetelét. Pedig a nép nem 
élhet egyik nélkül sem.

A kő szívnek kell tehát hússzívvé változnia mindkét kö
zösség létrejöveteléhez. Ez azonban lehetetlenség! Sokan a 
sors, vagy az Isten csapásaitól várják ezt az „átváltoztatást'1. 
(Ady: Nekünk Mohács kell.) Hiábavaló reménykedés! Még ha 
a csapások darabokra törik is a sziklát, azok a darabok nem 
lesznek ezzel puhákká, azok tovább is kövek maradnak, sőt még 
keményebbek lesznek, mint a nagy sziklatömb volt. Ha valamely 
népnek volt része csapásokban, úgy Izráelnek igazán volt, és 
e csapások mégsem tudták a kő szívet hús szívvé változtatni 
benne.

A kő szív nem „változik át“ hús szívvé, hanem el kell „vétet
nie" az emberből s kell, hogy helyette új, hús szív „adassák" 
neki. Amikor a természettől önző és érzéketlen emberi szív el 
kezd törődni és igazán együttérezni embertársaival, s amikor 
a természettől csak földiek iránt fogékony emberszív egyszerre 
fogékonnyá lesz a mennyeiek iránt, ez mindig csoda: Isten köz
vetlen belenyúlása az ember életébe a Szentlélek által. Legalább 
is ezt vallják mindazok, akik hús szívet nyertek, akik valóban 
újjászülettek.

Így ígérte ezt az Isten alapigénkben Izráelnek, és így telje
sítette be ígéretét az első pünkösd napján. Míg előbb a gazdag ér
zéketlen nemtörődömséggel nézte a háza küszöbén fetrengő Lá
zárt, most megosztja vagyonát testvéreivel (vagyonközösség), míg 
előbb maguknak és népüknek akarták kisajátítani a Messiást, most
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mélységes missziói felelősségérzettel, minden akadályt legyőzve, 
maguk viszik a Krisztust „minden népekhez". így teremti meg 
a Szentlélek az Isten népét, az Anyaszentegyházat, amely valódi 
hitközösség az Istennel és szeretetközösség az embertestvérek
kel. A hivők sokasága egy szív lesz és egy 'lélek (Csel. 4, 32.) 
és mindnyájan „foglalatosak az apostolok tudományában és ? 
közösségben, a kenyérnek megtörésében és a könyörgésekben" 
(Csel. 2, 42.)

Adjunk hálát Istennek, hogy Szentlelke által minket is né
pévé tett, nem a mi érdemünkért, hanem kegyelemből az ő 
nevéért. Adjunk hálát, hogy nekünk adta és adja Szentleikét 
az igében és a szentségekben, hogy kész elvenni belőlünk is 
a kőszívet és adni helyette hús szívet, amikor ez Neki úgy tet
szik. De lássuk meg azt is, hogy nem elég egyszer megteljesedni 
Szentlélekkel! A hús szív is újra megkeményedhetik, elvesztheti 
érzékenységét embertestvéreivel, és elvesztheti fogékonyságát 
az Isten kegyelmével szemben. Vigyázzunk azért és imádkozzunk 
újra meg újra Szentlélekért! Engedjük, hogy az igében és úr
vacsorában újra meg újra kiáradhasson reánk az Isten lelke 
és elvégezhesse bennünk, elvégezhesse népünkben is áldott mun
káját s legyen nekünk és legyen népünknek újra meg újra 
pünkösdünk.

3. Prédikáció vázlatok.

/. Tégy m inket Uram a Te népeddé!

1. Add nekünk Szentlelkedet.
2. Adj ezáltal hús szívet.

II. Pünkösd:
1. az ószövetségben;
2. az újszövetségben;
3. állandóan.

Délutánra. — Ap. Csel. 2, 14— 18.

Az ószövetségben csak egyes kiválasztottak nyertek Szentlelket, s ezek 
sem maradandóan, hanem csak életük egyes emelkedett pillanataiban. 
Pünkösdkor azonban megnyíltak az ég csatornái, s mint az özönvízkor 
az átok, úgy ömlött most alá az áldás. Valósággá lett a prófécia: „Ki
töltők az én lelkemből minden testre." És Isten ma sem szegényebb, mint 
akkor volt; a Szentlélek árja nem apadt el és nem fogyatkozott meg. 
Isten ma is adni akarja szent lelkét különbség nélkül mindeneknek.

Adni akarja a férfiaknak is meg a nőknek is. „Prófétáim fognak a ti 
fiaitok és leányaitok." Lehet, van is és legyen is különbség férfi és nő 
között, de az Istenhez való viszonyban nem szabad köztük különbségnek 
lenni. Isten az ő szent lelkét egyaránt adja nőknek és férfiaknak és a 
Szentlélek egyaránt végzi áldott munkáját nőkben és férfiakban. Meg
hagyja ugyan őket nőknek és férfiaknak, de mindkettőt újjászüli és meg
szenteli. Ne gondolják tehát a nők, hogy nekik nincs helyük az egyház munká-
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.iában, de ne gondolják a férfiak sem, hogy a vallás csak nőknek való. 
Ellenkezőleg engedjék nők is, férfiak is, hogy a Szentlélek igazgassa 
őket. Ha ebben a legfőbb dologban eggyé tudnak lenni, akkor eggyé 
Tesznek a mindennapi élet kis dolgaiban is.

De megadja Isten az ő szent lelkét a fiataloknak és az öregeknek is. 
„A ti ifjaitok látásokat látnak és a ti véneitek álmokat álmodnak." Van 
és legyen is különbség ifjú és öreg között. Nem keresztyén az, aki ezt a 
különbséget el nem ismeri és tiszteletben nem tartja. De a Szentiélekhez 
való viszonyban nem lehet közöttük különbség. Ne gondolják az ifjak, 
hogy ráérnek a „kegyeskedéssel" akkor is, ha már megöregedtek, és a 
vének se gondolják, hogy náluk már úgyis minden késő. Amilyen szomo
rúságot okoz Istennek látni a földi élvezetekbe merülő ifjúságot, ugyan
úgy szomorítja szívét a görcsösen földiekhez tapadó öregek látása. Ezért 
akarja Szentlelkével megszentelni az ifjúság örömeit, vállalkozó kedvét, 
terveit és ideáljait, s egyúttal magához vonni az öregeket is.

Nem ismert a Szentlélek rang és vagyoni különbséget sem. Az élet 
ismeri és ismeri a keresztyénség is, de nem a Szentiélekhez való viszony
ban. „Az én szolgáimra és szolgáló leányaimra is kitöltők azokban a 
napokban az én Lelkemből." Ez a Lélek lerombolja a sokszor nagyon is 
fájdalmas társadalmi válaszfalakat és lelki egységbe forrasztja a külön
böző osztályokat. Elveszi az alantasok szívéből a zúgolódást, keserűséget, 
s megtölti a felettesek szívét igazi testvérszeretettel. (Filemon ésOnézimus.)

Imádkozzunk Szentlélekért!
Gyarmathy Dénes

rábaszentandrási lelkész.

Szenthárom ság vasárnapja.
Délelőttre. — IV. Móz. 6, 22—27.

1. Szövegmagyarázat.

Az ároni áldás valószínűleg már akkor szerepelt az istentiszteleti élet
ben, mikor felvették a mostani összefüggésbe. Megállapodott, kikristályo
sodott formulát iktathattak bele ide a Thora egybedolgozói, csak így 
érthető az „Izrael fiaik" többesszám után, hogy az áldásban a megáldott 
egyesszámban van szólítva. Ebben az összefüggésben való szerepeltetése 
után feldolgozásszerű formula lehetett, amellyel magánjellegű kultikus 
aktus után (fogadalmi áldozat) bocsátották el a hívőt.

Nagy jelentőségére mutat a csiszolt költői forma. Akik eredeti nyel
ven magyarázzák, sokat írnak erről (szavak, betűk száma, gondolatok pár
huzama). Bennünket itt csak annyiban érdeke! a forma, amennyiben a 
tartalom helyes értelmezését elősegíti. Az „Ür“ szó ismétlődése szerint 
hármasán tagolódik. A részek mindegyikében 2—2 parallel tag van egy
más mellett. Mivel a parallelizmusban a tagoknak szinoním, ellentétes, vagy 
fokozódó értelmük szokott lenni, az egyik tagot a másik megértéséhez 
segítségül vehetjük.

A 24. vers inkább életünk külső vonatkozására tartozik I. Móz. 24, 1. 
értelmében. A 25. v. mindkét tagja a bűnöket megbocsátó isteni könyö-
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rületre vonatkoztatható a 32. zsoltár értelmében. A 26. v. az Isten szerete- 
tén alapuló békességé. A befejező 27. v.-hez hadd mutassak rá, hogy az 
Ótestámentom szóhasználatában a név szinte egy a hordozójával. Isten 
neve és Isten áldása a mi szóhasználatunkban is kapcsolatban van: Isten 
nevében =  Isten áldásával.

A történeti exegézis még nem igehirdetés. Ha mi ótestámentomi tex
tusból hirdetjük az igét, azért textusszerűség követelménye miatt nem 
mehetünk vissza az Isten-ismeretnek arra a fokára, amelyen a Jézusban 
történt isteni kijelentés túljuttatott. Ezért —- úgy vélem — nem vétünk 
a textusszerűség ellen, ha Szentháromság vasárnapján erről az igéről úgy 
prédikálunk, hogy az ároni áldásban a bennünket hordozó és üdvözítő 
Szentháromság Istent látjuk és imádjuk. Azok közé az igék közé tartozik 
ez is, amelyeket az Isten azon a fokon, mintegy előlegezett az Eljövendő
bői, hogy teljes értelmük az Újtestámentummal táruljon fel. Így tudjuk 
értékelni és értékeltetni Luthernek és Kálvinnak azt az eljárását, hogy az 
ároni áldást — bár a régi liturgiákban nem szerepel — felvették isten
tiszteleteink rendjébe.

2. Igehirdetés.

Az áldás Istene.

Ma az istentisztelet elején hangzott el, ami minden esetben 
a végén szokott. így gondolkodóba ejt, ami megszokottsága 
miatt a legtöbbször hidegen hagy. így szoktuk meg általános
ságban azt, hogy Isten áld bennünket, legfeljebb az tűnne fel, 
ha levenné a kezét rólunk. Isten azért rendelkezik, hogy szaka
datlanul hangozzék ez az ige, mert azt akarja, hogy szüntelen 
érezzük: a mi Istenünk áldó Isten. A keresztyén életszemlélet ez: 
minden áldás.

Nem mindenki vélekedik így. Minden eredmény; hirdeti az 
egyik: az akarás és cselekvés embere. Ö nemcsak a világban el
foglalt pozícióját akarja kiharcolni magának, hanem még az 
üdvösségét is. Minden szerencse; hangoztatja a másik. Az akarat 
nélküli, tétlen ember vélekedése ez, aki ezzel fedezi mulasztásait 
és kudarcait: hiába nem volt szerencsém. A minden-eredmény 
és minden-szerencse emberek vagy elbizakodnak, vagy kétségbe
esnek. Azok viszont, akik tudják, hogy minden áldás, bízva dol
goznak és hálát adva örvendeznek.

Minden áldás, csak az ember változtatja hitetlen maga
tartásával átokká az áldást a maga számára és felebarátai szá
mára. Isten áldásnak szánja az örömöt, de egyúttal a szenve
dést is. Ö sújtó kezével is áld bennünket, amint Pál apostol írja: 
„tudjuk pedig, hogy azoknak, akik az Istent szeretik minden 
javokra van.“ A hitetlennek viszont átok a szerencse, mert el
bizakodik benne s az a csapás is, mert dacossá teszi. Mindent 
áldásnak szán az Isten. Ha erről nem feledkeznénk meg, bizony
nyal több áldás továbbadói lennénk egymás javára.

Szentháromság vasárnapján, nagy ünnepek után, amelyek 
a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmére, az Isten szeretetére és
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a Szentlélek közösségére irányították figyelmünket, ebben az 
áldásban a Szentháromság Isten kezét érezzük kiterjesztve ma
gunk felett s azt az Istent szemléljük és imádjuk, aki Jézusban 
mint Atya, Fiú, Szentlélek, egy igaz Isten jelentette ki magát.

„Áldjon meg tégedet az Úr és őrizzen meg tégedet!" Ebben 
a versben annak a kegyes Mennyei Atyának az arcát látjuk, 
akinél Jézus tanítása szerint fejünk hajszálai is számon vannak 
tartva, akiről Luther az első hitágazat magyarázatában szól. 
Az ő áldása az élet és annak minden java. Áldása, ezt ne feled
jük el. Vigyázzunk, úgy vegyük és úgy használjuk őket, hogy 
átokká ne legyen, amit Isten áldás gyanánt adott. Az Atya jósá
gáról nemcsak az tanúskodik, amit megkapunk az Ö kegyelmé
ből. Itt nemcsak azokra a bajokra gondolok, amelyekre nézve 
imádkozunk, hogy Isten tartsa távol őket. Botorul, hányszor 
egyenest törekszünk olyanra, amit Isten bölcs előrelátással távol
tart tőlünk. Isten őrizzen meg bennünket -attól, hogy minden 
vágyunk teljesüljön, bizony ez vesztünkbe sodorna minket. 
Megérted-e annak a jelentőségét, hogy az Atyának nemcsak 
az áldó keze, hanem a vigyázó szeme is rajtad van, hogy a 
mennyei Atya nemcsak ad, hanem védelmez is.

Az áldás még magasabbra ível, mikor azt halljuk: „V ilágo
sítsa meg az Ür az ő orcáját te rajtad és könyörüljön terajtad." 
Éhező nincs jobban ráutalva az eledelre, szomjazó az italra, mint 
mi Isten könyörületére. Ami a mienk, könyörületéből a mienk; 
amit remélünk, csak az ő könyörületére támaszkodva remél
hetjük. Mi ugyanis a helyzet? Áldó Isten az egyik oldalon, hálát
lan, önmagáról és Istenéről megfeledkező ember a másikon. 
Megérdemelnénk, hogy Isten ítélettel jöjjön és íme könyörület- 
tel jő  a Krisztusban felénk. Az áldás Istenének Krisztus a leg
nagyobb áldása. Ö a világosság. Benne Isten megvilágosítja mi
rajtunk az Ő arcát, hogy könyörüljön rajtunk. Számolnunk kell 
azzal, hogy nélküle, kívüle nem lehet reménységünk. Körülvesz, 
mint a végtelen éjszaka, a kárhoztatás. De nézd ezt az Isten
arcot. Szeretet és kegyelem, megbékéltség sugárzik róla. Pál 
apostolnak ezt látni egy volt az üdvösséggel, tőle elszakíttatni 
egy lett volna a halállal. (Róm. 8, 35— 39.) Nagy reformátorunk 
nem tudott betelni a Krisztusban ennek a könyörületes Isten
nek a látásával és imádásával. Vájjon tudsz-e te hasonló szere
tettel csüggni Rajta, tudsz-e époly rendületlenül ragaszkodni 
hozzá? Halld az ároni áldásban feléd csendülő örömhírt: Isten 
a Krisztusban megvilágosította az Ő arcát terajtad és könyö
rült rajtad.

Igénk még ennél is tovább megy. Amit az áldás befejező 
része mond, a Szentháromság harmadik személyének a munká
jában láthatjuk megvalósulni: „Fordítsa az Ür az ő orcáját 
tereád és adjon békességet néked." Jézusban véghezvitte az 
Isten a világ megváltását, azonban ez a közösség és az egyes 
ember életében a Szentlélek munkája által gyümölcsözik. Isten
nek nem túl nagy a világ egésze ahhoz, hogy megváltsa; de nem
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túl kicsi az egyes se ahhoz, hogy üdvösségét atyai szívén hor
dozza. Az Ő végtelen világában csak porszemnyi az én létem 
s mégse néz el felettem, észrevesz, rámtekint. Érzed-e, hogy 
téged keres az ő szerető atyai tekintete, hogy megnyugodjék 

, rajtad. Az Ö Szentlelke által meg akarja értetni veled, hogy ami 
a Krisztusban történt mind a te békességedre való. A jópásztor
nak nincs nyugta addig, míg neked, az elveszett századiknak, 
nincs békességed. Ez a békesség Krisztusban van s „minden 
emberi értelmet felülhalad“ . „Ezeket azért beszéltem néktek, 
hogy békességetek legyen énbennem, a világban nyomorúságtok 
lészen, de bízzatok, én meggyőztem a világot." Ezt a békessé
get nem úgy szerezzük, hogy behunyjuk a szemünket, nem akar
ván látni a körülöttünk békétlenkedő világot. Jézus nemcsak 
annak a látására nyitotta meg a tanítványai szemét, ami van, 
hanem részben azéra is, ami lesz. Ilyen békességet nem szerez
hetsz úgy se, hogy érzékteleníted magadat azzal szemben, ami 
körülötted és veled történik. Ilyen békességed úgy lesz, ha észre- 
veszed, hogy a hatalmas és könyörületes Isten, a Krisztusban 
neked Atyád, tereád fordítja arcát: észrevesz, megszólít és meg
nyugtat.

A Szentháromság-Istent tanultuk meg látni és imádni az ő 
áldásában. Az ótestámentomi ige átszövődik számunkra a Krisz
tusban lett beteljesedés aranyszálaival s úgy értjük ezeket a 
szavakat, hogy bennük az Atya, Fiú, Szentlélek, Szentháromság 
egy Isten terjeszti ki fölénk áldó karját. Istennek népe! Nyisd 
meg füledet és hajtsd meg fejedet alázatos hittel áldó Istened 
áldása alatt s mondj rá erős meggyőződéssel: Ámen, Ámen, 
Amen-t.

3. Prédikáció vázlat

I. A szentháromság ajándékai:

1. Az Atya áldása.
2. A Fiú kegyelme.
3. A Szentlélek békessége.

I I.  Isten és a m i é le tu tunk:

1. Jóságával áld és őriz.
2. Könyöriiletével megvilágosít és megkegyelmez.
3. Békeigéretével biztat és megnyugvást ad.

r I I I .  A Szentháromság az áron i áldásban:

1. A Teremtő és Gondviselő. :
2. A Megváltó.
3. A Megszentelő.

IV . M inden áldás.

1. Isten áldása napi életünkben.
2. Isten áldása megváltásunkban.
3. Isten áldása lelkünk békességében.
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Délutánra. — Csel. 2, 38- -39.

1. Szövegm agyarázat
Az első pünkösdről szóló apostoli tudósításból való ez a szakasz. 

Mégse tisztán csak azért kerülhetett rendelt alapigeképpen Szentháromság 
ünnepére, mert ez a nap pünkösdhöz kapcsolódik. A megkeresztelkedés 
a rendelési igék (Mt. 28, 19), de meg a gyakorlása szerint is, közvetlen 
kapcsolatban van a Szentháromság-hittel.

A keresztség és a megtérés egymás mellé állítása Keresztelő Jánosnál 
kezdődő („prédikálván a megtérés keresztségét), Pál apostolnál (Róm. 6.) 
és János evangéliumában elmélyülő gondolat (Nikodémus). Az, hogy igénk 
„a Jézus Krisztusnak nevében11 való megkeresztelkedésről beszél, nem 
zárja ki a keresztségnek a Szentháromság-hittel való kapcsolatát, mert 
számunkra üdvösségünkhöz, de a Szentháromság titkához is Jézus sze
mélye az út. Benne ismerjük meg Istent, mint mennyei Atyánkat s az ő 
személyéhez kapcsolódik a Szentlélek munkája. A Jézus nevében végre
hajtott keresztséghez már Keresztelő János jóslata szerint is (aki utána jő. 
Lélekkel keresztel, Márk 1, 7—8.) kapcsolódik „a Szent Lélek ajándéka11 
(Ap. Csel. 1, 5—8, 14— 17; 10, 44—48.)

A második részében az univerzalizmus gondolata szintén a Szent- 
háromságról szóló igehirdetésbe való. Péter szavai összekapcsolják azt, 
ami most végbemegy az Ótestámentommal, de az ígéret részeseinek körét 
kiterjesztik azokra is, „akik messze vannak11. E messze lévők a pogányok 
Ézs. 60. értelmében. Hogy senki ne kérkedjék, megmondja a befejező sza
vakban (39b) az apostol azt, hogy nem emberi qualitás, származásbeli hova
tartozás (Mt. 3, 9.) tesz az Ígéret örökösévé, hanem a magának elhívó Isten 
kegyelme.

2. Igehirdetés.

A néktek lett Ígéret.

„Szívükben megkeseredett" emberekhez szól Péter felhívása. 
Olyan emberekhez, akiknél mindenekelőtt való kérdéssé lett 
üdvösségük ügye. A kárhozat miatt szorongó lélek félelme resz
ket azokban a szavakban, amelyeket Péter elé vittek: „mit csele
kedjünk". Áldott, Istentől nyújtott alkalom ez arra, hogy el
hangozzék a felhívás: „térjetek meg és keresztelkedjetek meg."

Vájjon voltál-e már olyan helyzetben, hogy égető kérdéssé 
lett számodra az üdvösséged ügye? Egymásután elvonultak 
előtted a keresztyénség nagy ünnepei: Karácsony, húsvét, pün
kösd. Ezek az ünnepek megláttatták veled mindazt, amit Isten 
üdvözlésedre tett. Azért volt talán ez, hogy elpihenj álbizton
ságod párnáin azzal, hogy úgyis el van intézve minden? Nem 
érzed-e, hogy most rajtad a sor: Isten ezt tette —  hát most én 
mit cselekedjem? Halld csak a felhívást!

A megtérés és a keresztség nemcsak Keresztelő János, vagy 
a jelen esetben Péter bűnbánati prédikációjában került egymás 
mellé. Amikor megtérést hirdetünk, nekünk is a megkeresztelt- 
ség tényére kell utalnunk. Mit jelent a megtérés? Helytelen



238

életirányból helyes életirányba való fordulást, nemcsak cseleke
detekben: érzületben, egész magatartásunkban. Ez az életirány 
Isten kegyelmének az életvonala. Az az életvonal, amelyre Isten 
a keresztséggel állított rá. A megtérés annak a ténynek a tuda
tosulása bennünk, amit velünk Isten a keresztségben tett; átadott 
minket a mi óemberünk szerint a halálnak a Krisztusban, és be
iktatott megdicsőült Megváltónk feltámadott életébe. Hogy el
feledkezünk erről a tényről abban a kábulatban, amelybe szédít 
a Sátán, a bűn, a világ, hogy elvesszen bennünket! Így lesz meg 
nem tért szívünk miatt a keresztségben velünk gyakorolt isteni, 
kegyelmi tény holt tőkévé az életünkben. Térj meg! Másképpen 
kifejezve ezt, úgy is tolmácsolhatnám, térj magadhoz, ocsúdjál 
fel a kábulatból, amelybe beleestél. Térj magadhoz, azonban ez 
a te „magad" nem a te ú. n. jobbik éned, a csíraképpen benned 
lappangó jó, —- mert hisz ami bennünk van, az gyökerestül 
romlott — , amihez meg kell térned, az a kegyelem, amelyet 
a keresztségben nyertél, akihez meg kell térned, az az Isten, aki 
neked a keresztségben Istenedül, Atyádul, Megváltódul adta 
magát.

Mint ahogy kettős a felhívás, kettős a hozzákapcsolódó 
ígéret is: „ . . . a  bűnöknek bocsánatjára és veszitek a Szentlélek 
ajándékát." A harmadik hitágazatból tudjuk, hogy a kettő: 
a bűnök bocsánata és a Szentlélek ajándéka, mily szorosan 
összetartozik: hisz a Szentlélek ajándéka a bűnök bocsánata. 
Mégis azon az alapon, hogy az ige külön beszél róluk, hadd 
vegyem én is külön a kettőt azzal, hogy az első a megtérőnek 
inkább a múltjára, a másik inkább a jövőjére vonatkozik.

Ki ne érezte volna, ha komolyan vette valaha is a meg
térésre hívó szót, hogy egy rettenetes kölönc nehezül az életére 
s teszi lehetetlenné a szabad mozgását: a bűne. Itt ne a bennünk 
lappangó bűnös indulatra gondoljunk, hanem arra, amit a bűnös 
indulat sugallatára elkövettünk. Nem megrendítő-e, mikor egy 
ember tudatára jut, hogy ami történt, nem lehet meg nem tör
téntté tenni? Hogy az elkövetett bűn él, hat és ítél? Nem meg
oldás, ha a bűn elmúlt minden következményével, ha az is el
feledte, aki ellen vétettünk. Isten egyetlen szava —  nemcsak 
halottakat —  halott bűnöket is előhozhat; ellenünk. Mindezt 
érezték Péter hallgatói, amíg elhangzott felettük a kereszt 
Vádja. Ettől a gyötrelemtől nem szabadít meg, csak a bűn
bocsánatról való megbizonyosodás. Boldog az, akinek hamis
sága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. (Zsolt. 32, 1.) Mit 
jelent a bűnbocsánat? Azt jelenti, hogy ha sehol a világon 
másutt nem volna meg számomra az ugyanazon feltételek mel
lett való újrakezdés lehetősége, Istennél megvan. Azonban fel
merül a kérdés: vájjon ez az újrakezdés nem új kudarcok felé 
való elindulás-e, régiek után? Ezt a szorongó érzést oszlatja el 
az igénkben foglalt ígéret második része: „és veszitek a Szent
lélek ajándékát." A Szentlélek ajándékát arra is vesszük, hogy 
erőnk legyen vele, benne és általa. (239. ének, 2. vers.)
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Néktek lett az Ígéret —  hangzik Péter bizonyságtevése. 
Vajha az Isten Lelke személyessé tudná tenni az igét a te éle
tedben, vajha meg tudná értetni veled, hogy minden méltatlan
ságod ellenére neked és a tieidnek szól az Ígéret a bűnök bocsá
natáról és a Szentlélek ajándékáról s ez megtérítene.

Prédikáció-vázlatok.

I. M it je len t neked a keresztség?

1. A keresztség és a megtérés.
2. Megkereszteltetés a Jézus Krisztus nevében.
3. A keresztség és a Szentlélek ajándéka.

I I.  A néktek le it  ígére t:

A) Miben áll ez az ígéret? (1. Bűnbocsánat. 2. Szentlélek.)
B) Kiknek lett ez az ígéret? (1. néked, 2. gyermekeidnek, 3. akik 

távol vannak.)
C) Hogy lesz valósággá ez az ígéret? (1. keresztség, 2. megtérés.)

Szabó Lajos,
kissomlyói lelkész.

Szenthárom ság utáni 1. vasárnap.
(Hősök vasárnapja)

Délelőttre. — 78. zsoltár 1—7. v.

1. Szövegmagyarázat.

1. v. Aszáf =  gyűjtő. Dávid korában templomi zenészek élén álló 
lévita. I. Krón. 15. r. 19. v., 16. r. 5. v. Szerzője az 50. és a 73—83. zsoltá
roknak. E zsoltárok jellemzője, hogy Jahve helyett az Elóhim nevet hasz
nálja inkább. Előadásmódjuk a prófétákra emlékeztet. V. ö. II. Krón. 29. r. 
30. v. és 20. r. 14. v. Tanítás =  tóráh, ami törvényt is jelent. Így nevezik 
Mózes 5 könyvét is. Általában isteni törvény.

2. v. Példabeszéd =  misál, rövid mondás, mint a Példabeszédek köny
vében olvasható, gnómikus forma, amit a költészet a legrégibb időktői 
kezdve alkalmaz. Rejtett dolog helyett inkább tanköltemény, bölcseség 
értendő (chidáh).

3. v. Bizonyság =  édút, éppúgy érthető a történeti eseményekre, 
mint a történeti emlékekre (oszlopok, oltárok stb.).

Jákob és Izráel azonos fogalmak. A parallelismus membrorum tör
vénye alapján nem is lehet mást feltételezni. Az egész népet jelöli.

Törvény =  tóráh. Lásd 1. versnél. Elkötelezés a törvény tanítására. 
Ös valláspedagógia, amit a családfő végez és ős liturgia, ami a papság 
kötelessége.

6. v. Az Ószövetség első korszakának'igehirdetése Isten csodálatos 
cselekedeteinek elbeszélése.

7. v. Ez az igehirdetés tartja fenn a reménységet, az Istenismeretet 
s ez kötelez az ö  szolgálatára.



Az egész költeményt a pedagógiai történetszemlélet jellemzi. Óvni 
akar az Istentől való elfordulástól. Nincs benne egységes költői felfogás.

2. Igehirdetés.

Régi történetek örök tanulságai.

I. A zsoltáríró jelzi, hogy népének valami rendkívül fontos 
dolgot akar mondani. Szavait tehát így kezdi: „Figyelj én népem 
az én tanításomra."

Régi történeteket óhajt megeleveníteni népének lelkében. 
Nem saját bölcseségét akarja közölni; nem meséket, költött ese
ményeket, hanem tényeket sorakoztat fel egyrtiás után. Elkezdi 
ott, amikor Izráel népe csodálatosan megszabadul az egyiptomi 
elnyomatás alól, és visszaemlékezik egészen addig az ideig, ami
kor a megszabadított boldog nép a Sión hegyén templomot épít, 
amilyennek párja messze földön nem létezett.

Izráel népe minderről tudott. A zsoltáríró be is vallja: Hal
lottuk, tudjuk ezeket. Mit akar a zsoltáríró, hogy megint emlé
keztet reájuk? Könnyű rá felelnünk. Ezek a történetek nem szó
rakoztató elbeszélések. Egy-egy történet gondolati leszűrődése 
oly tanulság, amely életirányító bölcseség, sőt feltétlen érvényű 
és parancsoló isteni kinyilatkoztatás. Izrael népének ehhez a ki
kristályosodott isteni igazságokhoz kell az életét szabnia. Ezek
től eltérni nem tanácsos, hacsak a bomlást és megsemmisülést 
megérni nem akarja. Viszont ezekre a történetekre emlékezni, 
tanulságait megszívlelni, követni, megmaradást, fejlődést jelent. 
Mindaz, amit elért a nép, csak annak köszönhette, hogy ezeket 
elfelejteni nem engedte.

Ha áttekintjük a zsoltáríró által említett történeteket, ak
kor a legelső tanulság, amely szemünkbe akad, a legegyszerűb
ben Ezsaiás 46. r. 9. versével fejezhető ki. Tehát vegye tudomá
sul a nép, hogy az egy igaz Isten volt az, aki kivezette az egyip
tomi rabságból. Hatalmával megvédte a pusztító ellenség elle
nében. Sokszor csodálatos úton sietett segítségére a már veszni 
látszott gyermekeinek. Erejénél csak oltalmazó szeretete bizo
nyult hatalmasabbnak. Hányszor kormányozta, irányította ki
választott seregét atyai féltő szeretettel! Ha néha meg is verte 
büntető vesszejével, de nyáját újra kies helyeken legeltette és 
lelkét a boldogság éltető italával erősítette. Igazi létkérdés a nép 
számára, hogy ezeket a tanulságokat megszívlelje.

Tévednénk, ha azt gondolnánk, hogy a zsoltáríró szavai csak 
Izrael népének szolgálnak figyelmeztetésül. Ha valamiről el
mondhatjuk, az írás szavait: „A  melyek régen megírattak, a mi 
tanulságunkra írattak m eg . . .“ (Róm. 4.) —  akkor mindenek 
felett mindarról, amire a szt. szöveg oly világosan utal. Mert 
kinek köszönhetünk mi is mindent egyéni, nemzeti, egyházi éle
tünkben, ha nem az egy igaz Istennek, aki mindeneket teremtett; 
kormányozza az élet útját bölcseségével, uralkodik korlátlan ha
talmával. Megsegít, támogat és vezet szeretetével. Eljuttatott
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mind a mai napig meg nem érdemelt kegyelmével. Mind ez nem 
száraz bölcselkedés, hanem naponkénti tapasztalása mindenki
nek, aki nyitott szemmel jár az életnek részére kegyelmesen 
juttatott időszakában.

Istennek a történelemből felém kiáltó szava visszhangra 
talál az ajkam vallomásában: Hiszek egy Istenben, mindenható 
Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében.

II. Eddig jutott el a zsoltáríró megállapításában, mikor a 
régi történetekből meglátott nagy igazságokat igyekezett leszö
gezni. Mi azonban kiléphetünk a zsoltáríró szemléletének lelki
világából. Szemünk előtt oly történetek sorakoznak fel, ame
lyekre az ószövetségi író csak utalhatott és csak mint a jövőben 
bekövetkező tanulságos eseményeket gondolhatta el.

Isten hatalmát és szeretetét nekünk módunkban van újabb 
megnyilatkozásaiban csodálni az újszövetségben. Mert miről be
szél előttünk az újszövetségi történetek gazdag tárháza, ha nem 
Isten szeretetéről és hatalmáról? A bűnbe esett ember tévely
gése, lelki békétlensége, nyugtalan istenkeresése és egész életé
nek céltalansága már az elpusztító örvény szélére sodorta az 
Istennek legdrágább teremtményét: az embert. De Istennek nem
csak hatalma nagy, hanem kegyelme még nagyobb. Isten ön
maga vállalkozott az ember megmentésére nyomorult állapotá
ból. Bűntelen vér áldozatára volt szükség. Ezt csak a testben 
megjelent Isten onthatta értünk a Jézus Krisztus által.

Jézus életének történetéből mind határozottabban veszek 
tudomást arról, hogy Isten engemet megváltott. Nem mint az 
úr az ő rabszolgáját, vagy a bíró a vádlottat megszabadítja, 
hanem mint szerető édes atyám, aki hatalmával együtt végtelen 
kegyelmét is gyakorolja velem szemben. Én pedig e gondolatok 
súlya alatt megalázva vallom be: Hiszek a Jézus Krisztusban, 
Isten egyszülött fiában . . . Hiszek benne, nem mint egy tnásodik 
Istenben, hanem abban az Atyában, aki kijelentette magát az én 
üdvösségemre a Jézus Krisztus által, hogy megismerjem a bűnt, 
attól megváltson és ártatlan halálával nekem is üdvösséget sze
rezzen.

III. Ennyi szeretet és kegyelem láttára, megtapasztalására 
maradhatok-e érzéketlen? A messze múltban lejátszódott tör
ténetek lelketrázó tanulságaként felém kiált az apostol szava: 
„Lássátok milyen nagy szeretetet adott nekünk az atya, hogy 
Isten fiainak neveztetünk." (I. Ján. III. 1.) Isten gyermekévé fo 
gadott. Kegyelmét, jóságát hálával kell viszonoznom, nehogy 
felém is hangozzék az édes atya szörnyű vádja: „Hálátlanság! te 
márványszívű ördög, útálatosb, ha gyermekben lakói, a tenger 
szörnyinéi.1' (Lear király.)

Hová? merre menjek? hogy egész életem hála legyen Iste
nemnek szeretetéért? A zsoltárírónak felolvasott szavai segít
ségemre jőnek. Amikor a régi időből eseményeket elevenít 
meg, azzal a szándékkal teszi „hogy Istenbe vessék reménysé
güket és el ne felejtkezzenek Isten dolgairól, hanem az ő párán-
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csolatait megtartsák." (7. v.) Nem jelent ez mást, mint hogy 
Izrael népe a múlt eseményeiből tanulságot vonjon a jövendőre 
nézve: feltétlen bízzék Istenben és tartsa meg parancsolatait.

Istennek velünk szemben tanúsított szeretete minket is erre 
a feltétlen bizalomra ösztönöz, hív, kötelez. Ebben a bizalomban 
erő van, amely a mi erőnket messze fölül múlja. Ennek segítsé
gével át tudjuk törni azt a korlátot, amely bennünket a hideg 
önzés, elvakult önszeretet és a bűn hatalmában tart. Az Isten 
iránti hála az embertársak iránti szeretetre sarkal oly mérték
ben, amint mi az ő szeretetét érezzük a Jézus Krisztus által. Le
mondást jelent ez részünkről és a bűn hatalmának legyőzését.

Régi történet tanulsága biztatólag figyelmeztet. A tétovázó, 
ingadozó apostolok lelkét sebesen zúgó szél és tűz töltötte meg. 
A Krisztus Ígérte Szentlélek töltetett ki reájok. Isten ismét bele
szólt az emberiség életébe. Ezúttal harmadszor bizonyította be 
végtelen szeretetét. Azóta is „hív, gyűjt, megvilágosít, megszen
tel, bűnt megbocsát" és oly cselekedetekre képesít, amilyenekre 
a magunk erejéből erőtelenek volnánk. Eszméket állít az ember 
szeme elé, melyekért még az életet is érdemes és méltó fel
áldozni. Ha a lelkeket megrázó és gyújtó tüze átfut az emberek 
százezrein: vitézek, hősök teremnek, akikre a félvilág csodál
kozó bámulattal tekint.

A mai nap a magyar hősök napja is! Hősökről emlékezünk, 
akik még poraikban is beszédes tanúi és igazmondó bizonyság
tevői a keresztyén ember sziklaszilárd és szent hitének: hősies 
cselekedetük, önfeláldozó haláluk a Szentlélek Isten működését 
és hatalmát ismerteti meg, s nyilvánítja ki.

Régi történetek sorakoznak fel szemünk előtt. Az élet nem 
ismer megállást. A mai élet holnap már a múlté lesz. A magyar 
hazáért hősi halált halt testvéreink élete is a múlté már. Bele
írták nevüket a történelem egyik ragyogó korszakába. Nem tin
tával: vassal és vérrel, és nem is csak szétmáló kőbe vagy szerte- 
foszló papírosra, hanem az emberi tisztelet és hála élő templo
mába, az emberi szívbe: „Hogy megtudja azokat a jövő nemze
dék, a fiák, akik születnek; és felkeljenek és hirdessék azokat 
fiaiknak." (6. v.) „És hol sírjaik domborúlnak, unokáik leborul
nak és áldó imádság mellett mondják el szent neveiket!"

A mi lelkünk pedig e megragadó gondolatok bűvkörében 
Istenhez emelkedik. Mi hisszük és valljuk, hogy az Atya Isten 
teremtett, a Fiú Isten megváltott, a Szentlélek Isten pedig meg
szentel és segít minket igaz és önfeláldozó keresztyén életre. 
Mi nem tudjuk a Szentháromság titkait megfejteni. Nem is ku
tatjuk hát, csak tisztelni és csodálni akarjuk. Hatalmát érezzük, 
kegyelmét megköszönjük. Ne engedjük tehát, hogy a múlt tör
téneteiből felénk kiáltó sok tanulság nyomtalanúl tűnjék el sze
münk elől. Ámen.
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3. Vasiatok.

/. A történelem  az élet tanítómestere.
1 A múltra nézve Isten iránti hálára kötelez.
2. A jövőt illetőleg' bátorságot és reményt fakaszt.

II. F igye ljü nk  a zso ltá ríró  tanítására.

1. Lássuk meg Isten kezét a múlt eseményeiben.
2. Tegyünk erről bizonyságot a jövő nemzedék előtt.
3. Hogy ők is Istenbe vessék reménységüket.

I I I .  Lapozz az élet könyvében és m egtanulod, hogy Isten né lkü l semmi 
sem történhet.

1. sem a múltban,
2. sem a jelenben,
3. sem a jövőben.

Házanként.
Délutánra. — Ap. Csel. 2, 42—47.

A felolvasott néhány sorban az első keresztyének élete áll 
előttünk röviden, nagy vonásokkal megrajzolva. Ez alkalommal 
különösen egy tényre irányul tekintetünk. Ez pedig az, amelyről 
a 46. vers szavai alapján értesülhetünk. Ezek a szavak arra en
gednek következtetni, hogy az istentiszteletek a templomban tar
tattak, de házanként is. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a jeru- 
zsálemi gyülekezet tagjai a zsidóság köréből toborzódtak. Ezek 
a keresztyének nem szakítottak teljesen a zsidó vallással és szo
kásokkal. Eljártak a zsidó templomba. Résztvettek az ottani 
istentiszteleten. Még pedig „minden nap egy akarattal kitartva 
a templomban." Azonban fontosabb volt számukra a „házanként" 
való istentisztelet, vagy a szöveg szavaival élve: a kenyérnek 
házanként való megtörése. Az éneket, imádságot, Isten igéjét 
és az úrvacsorát jelentette ez.

1. A házanként tartott összejövetelek alkották az igazi gyü
lekezeti közösséget. Testvér! —  így szólították egymást. Mint 
egy atyának gyermekei testvérként szerették egymást. Gyakorlott 
szokásuk lett ennek kifejezésére a kézadás.

2. De nemcsak vallották egymást testvérnek, hanem gyako
rolták is a testvéri szeretetet. Az éhezőt kielégítették, a mezíte
lent felruházták. „Jószágaikat és marháikat eladogatták és szét
osztogatták azokat mindenkinek, amint kinek-kinek szüksége 
vala." (45. v.) „Tehát szűkölködő sem vala ő közöttük senki." 
(Ap. Csel. IV. 34.)

3. „És foglalatosak valának az apostolok tudományában." 
(42. v.) Magukat azok tanításaihoz tartották. Attól eltérni sem
mi áron nem akartak. Tudták nagyon jól, hogy a különféle 
irányzatok tanításai csak emberi rövidlátás múló következmé
nyei. A Krisztus apostolainak tanítása pedig élet és üdvösség.
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4. Az imádkozásban is foglalatosak vaiának. (42. v.) Érezték, 
hogy vallásos életük üres formasággá alacsonyodik imádkozás 
nélkül.

5. A benső, lelki növekedést a gyülekezet külső gyarapodása 
követte. „Az Úr pedig minden napon szaporítja vala a gyüleke
zetét.“ (47. v.) Ez elsősorban számbelileg jelentett gyarapodást, 
de jóindulatot, megértést, megbecsülést és tiszteletet is kölcsön
zött az egyes gyülekezeti tagoknak éppen úgy, mint az egész 
keresztyén gyülekezetnek. Általában véve pedig az Istenorszá
gának terjedését bizonyította. Az Istenországa nagy, szent kö
zösségének mindnyájan tagjaivá lettek a Jézus Krisztus által. 
Végül a feltámadásnak és az örökéletnek boldog részeseivé.

Kétszeresen hangsúlyoznunk kell e szót: házanként. Sokszor 
megállapítottuk már, hogy szórvány egyház vagyunk. Isten háza 
néha messze esik házunktól. Mily rendkívüli hordereje van külö
nösen ilyenkor a házankénti istentiszteletnek! Az éneklésnek, 
imádkozásnak, az Isten igéje olvasásának. A szeretetteljes 
együttélés megakadályozná a békétlenség házunkba költözését. 
Az egymással való önző civódás és féltékenység helyett a kenyér 
megtörésénél másokra is gondolnánk. Általában az Isten törvé
nyének szellemében meghatározott házirendünk az Istenorszá
gának előbbre-vitelére kötelezne.

Házanként! Mint orcapirító vádbeszéd hangzik felénk. Az 
egész keresztyénségünk csak látszatra törekvő kirakat-keresz- 
tyénség. Házunkban valóban nagytakarításra és alapos söprésre 
van szükségünk.

Házanként! E varázsszó boldog jövendő képét idézi lelki 
szemünk elé. A család a legkisebb társadalmi közösség. Meg
tisztítása, lelki berendezkedése az első keresztyén gyülekezet 
mintájára, az emberek egymás közötti boldog együttélését: az 
Istenországának terjedését jelentené.

Ezért még ma hívd és engedd hajlékodba Jézust, hadd mond
hassa el: Ma lett üdvössége ennek a háznak! Ámen.

3. Vázlatok.

/. A keresztyén gyülekezetben

1. mindenki testvérünk,
2. könyörgünk egymásért,
3. osszuk meg kenyerünket.

II. Házunk legyen

1. az igaz hit,
2. a tiszta szeretet,
3. a lankadatlan reménység temploma.

Lábossá Lajos
debreceni vt. lelkész.
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Konfirmációi beszéd.
Efézus 6, 13— 18.

Olyan időben álltatok a konfirmációi oltár elé, amikor a 
világ legnagyobb hatalmai földön és levegőben, tengeren 
és tenger alatt vívják a történelem legszörnyűbb csatáit, a kö
rülöttük lévő többi országok és népek lázasan fegyverkeznek, 
mert nem tudják, hogy nem szólítja-e őket is harcba a hol
napi nap.

Még az erős és hatalmas nemzetek is szövetségeseket ke
resnek, mert így jobban bíznak a győzelemben. Az az ellenség 
azonban, amely ellen Nektek, kedves gyermekeim, állandóan 
fegyverkeznetek kell, egymagában is hatalmasabb és veszedel
mesebb minden más földi hadseregnél, mert ez az ellenség: az 
ördög, amelyről Péter apostol első levele azt mondja: „V igyáz
zatok, mert a ti ellenségetek az ördög mint ordító oroszlán szerte 
jár keresvén kit nyeljen el“ (5, 8.) s amelyre mutatva Pál apos
tol, a fölolvasott szöveg előtti versekben, így int benneteket: 
„Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok 
az ördögnek minden ravaszságával szemben.“ Az a harc, amelybe 
ti indultok az Ür Jézus nevében: örök egyetemes és kegyetlen, 
mert nincs benne más választás, mint: élet, vagy halál.

Ezért kezdi az apostol a lelki felfegyverezést ezzel a fel
hívással: „Álljatok hát elő!" Ebből a harcból senki sem vonhatja 
ki magát, helyetted senki sem vívhatja meg ezt a harcot. És eb
ben a harcban mindenki „tűzharcos", itt csak egyféle beosztás 
van, mert mindenkinek a rohamcsapatban kell megvívnia a maga 
harcát, itt mindenkinek elő kell állnia.

Egész eddigi: családi, iskolai, vallásos hitbeli neveléstek, az 
egész konfirmációi tanítás nem volt más, mint az Ür Jézus az 
égi Fővezér újoncainak kiképzése, előkészület a lelki fegyver
forgatásra. Ezen a mai ünnepen pedig az evangélikus keresztyén 
anyaszentegyház kiosztja közöttetek a lelki fegyvereket.

A fegyverek közül az apostol először az igazlelkűséget em
líti. Az Ür Jézusnak az lesz igaz lelkű harcosa, aki ismeri a maga 
gyengeségét, bűnös állapotát s aki Pál apostollal vallja, hogy: 
„nem a jót cselekszem, amit akarok, hanem a gonoszát, ame
lyet nem akarok." (Róm. 7, 19.) Aki önmagát tökéletesnek tartja, 
vagy legalább is olyan erősnek, hogy nem szorul rá másokra, 
az vagy nem védekezik az ördög ellen, vagy elfogadja játszó
társnak az ördögöt, vagy pedig alkudozik veíe, mindhárom eset
ben vesztébe rohan, mert elnyeli az ördög.

Az igazlelkűség után az igazság mellvasát adja reátok a mai 
ünnepen evangélikus keresztyén anyaszentegyházatok. Ha vala
mikor elkerültök a Felvidékre, okvetlenül nézzétek meg „Krasz- 
nahorka büszke várát", mert a várnak emlékei között láthattok 
különféle páncélingeket és mellvasakat, amellyel a régi harcosok 
a háborúban védekeztek. Pál apostol, amikor az igazság mell
vasát ajánlja, az Ür Jézus Krisztus igazságának mellvasára gon
dol, amelyet evangélikus hitünk az apostol nyomán így foglal
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tételbe: az ember hit által igazul meg a törvény cselekedetei nél
kül, Isten ingyen való kegyelméből. Ne felejtsétek el soha, amire 
tanítottalak benneteket, hogy az evangélikus ember kegyelemből 
élő ember, amely kegyelemnek nagyságát ezekkel a szavakkal 
írta fel Isten a Golgotára: „Ügy szerette Isten e világot, hogy az 
Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen Őbenne, el ne vesszen, 
hanem örök élete legyen." (János 3, 16.)

A következőkben az apostol a békesség evangéliumának 
készségéről beszél, amellyel Krisztus katonáinak lábát fel kell 
saruzni. Az első pillanatban ellentétesnek látszik az a gondolat, 
hogy a békéért harcolni kell, hiszen a harc már maga békétlen
séget jelent. De gondoljatok most az Ür Jézusnak a mondására: 
Máté 10, 34/b; János 14, 27. És gondoljatok arra a régi latin 
közmondásra: „si vis pacem, para bellum“ (ha békességet akarsz, 
készülj háborúra), akkor meg fogjátok érteni, hogy szívetekben, 
a családban, társadalomban, egyházi és nemzeti életben és az 
egész világon igaz békesség csak akkor lehet, ha az ördöggel 
való harcodat bátran és diadalmasan megharcoltad. Pál apostol 
a római levél 12. részében azt mondja: „Ha lehetséges, amennyire 
rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek" (18. v.) —  
ez azt jelenti, hogy nem minden béke kedves az Ür előtt. A gyá
vaságnak, a megalkuvásnak, vagy cinkosságnak békéjét az Ür 
megveti. Jónak a rosszal, tisztának a tisztátalannal, angyalnak 
az ördöggel sohasem lehet és szabad együttesen békességben 
élnie.

Az apostol az általa felsorolt sorrendben most újra két védő
fegyvert kínál tinéktek: a hitnek a paizsát és az üdvösségnek a 
sisakját. A paizsról, mint védelmi fegyverről, már bizonyára hal
lottatok. Amikor még a nyíl volt a távol-harcban a főfegyver, 
nagy hasznát vette a pajzsnak a katona. Az ördögnek sok nyila 
van, amit majd felétek röpít. Keresztyénellenes világnézetek tü
zes nyilai halálra sebezhetnek benneteket, ha nem tartjátok 
eleikbe annak a hitnek a paizsát, amelyre Istennek a lelke vé- 
sette János apostol kezével ezeket az Igéket: „Az a győzedelem, 
amely legyőzte a világot, a mi hitünk." (I. Ján. 5, 4.) Az ördög 
a maga nyilait nagyon sokszor a világ, a test és a vér csábításai
nak tegzéből veszi, úgy lődözi majd felétek, vigyázzatok, mert 
mérgezett nyilak ezek, amely méregből sokszor egy csepp az 
egész testet megöli. Hajdan várak ostromainál szokásban volt, 
hogy az ostromló sereg fővezére nyilvesszőre üzenetet köttetett, 
amelyben, mindent ígérve, megadásra, árulásra akarta reávenni 
a vár védő seregét. így tesz az ördög is. A világ minden gyönyö
rűségét kínálja majd nektek, csakhogy őt szolgáljátok. Tartsá
tok felé a hitnek a paizsát, melyre az Ür Jézus szavai vannak 
felírva feleletül: „Távozz tőlem Sátán, mert meg van írva: az 
Urat a Te Istenedet imádd és csak néki szolgálj." (Lukács 4, 8.)

A sisak a fej védelmét szolgálta a háborúban. Az üdvösség 
sisakja, amelyet most evangélikus keresztyén anyaszentegyhá- 
zunk helyez a fejetekre, elsősorban azt juttatja eszünkbe, hogy
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a mi egyházunk feje maga az Ür Jézus Krisztus, akinek nincs 
szüksége helytartóra ezen a földön, mert Ő velünk marad a vi
lág, végéig és üdvösségünknek is az ő megváltói halála az egye
düli biztosítéka. Aki az üdvösség sisakját ölti magára, annak 
vallania kell jó  és rossz napokban, alkalmas és alkalmatlan idők
ben, bizonyságtevő erővel, hogy az üdvösségről szóló lutheri ta
nítás nekünk drága kincsünk, amit nem szégyenlünk, sőt di
csekszünk vele, amint a katona is dicsekszik és díszeleg sisak
jával az emberek előtt. Azért nem szabad nektek soha elhagyni 
evangélikus keresztyén anyaszentegyházatokat, azért nem lehet 
soha Döntetlenül reverzális adásával megtagadni azt, mert az élet 
legfőbb kérdésében: az üdvösség kérdésében egyetlen egyház 
sem tud adni olyan megnyugtató és tiszta evangéliumból fakadó 
üdvbizonyosságot, mint az evangélikus keresztyénség.

Eddig a lelki fegyverek inkább védelmi célt szolgáló fegy
verek, most azután olyan fegyvert ád az apostol, amellyel ugyan 
védekezni is lehet, de inkább hadakozni kell: a lélek kardja, az 
Ige. A régi magyar leventéket már gyermekkorukban kardfor
gatásra tanították, azért volt egész Európában híres és félelme
tes a magyar kard. Evangélikus keresztyén anyaszentegyházunk 
is arra törekszik, hogy a magyar evangélikus ifjúság a lélek 
kardját is ilyen ügyesen tudja használni önmaga és mások ja 
vára. A vasárnapi iskola, a különböző bibliaórák, a vallástanítás, 
mind ezt a célt szolgálták. Egész konfirmációi tanításunk nem 
volt más, mint az Isten igéjében való elmélyedés, evangélikus 
keresztyén hittanunknak és életünknek az Igére való felépítése. 
Amíg az evangélikus egyház hívei a lélek kardját nem hagyják 
hüvelyében rozsdásodni és naponta Isten igéjével hadakoznak az 
ördög ellen, addig ezt az egyházat nem kell félteni akármilyen 
kicsi is az.

És végül még egy fegyvert ad kezünkbe a mai Igénk: az 
imádság fegyverét. Magyarázat helyett egy, az életből vett pél
dával világítom meg, hogyan lehet az imádság fegyver. Egy 
Felvidéken lakó főerdész, amikor a világháborúban Przemysl 
vára elesett, orosz fogságba került. Odahaza felesége és két
hónapos kis leánya maradt nagy szomorúságban. Múlt az idő, 
a kisleány már egyéves is lett, amikor megtanult imádkozni és. 
minden reggel és este buzgón imádkozott a jó  Istenhez, hogy 
apukáját az orosz fogságból egészségesen hozza haza. Egyszer 
a kisleány édesanyja ilyen imádkozó helyzetben lefényképeztette 
Bözsikét és a fényképből minden héten egyszer elküldött egyet 
férjének oroszországi címére, abban a reményben, hogy vala
melyiket csak megkapja. Meg is kapta. De azóta az édesapának 
nem volt nyugta. Egyik bajtársával elhatározta, hogy hazaszök
nek. A határon sikerült is a szökés, de éppen a német határon 
fogták el őt a bolseviki katonák. Az egyik orosz katona társát 
a közeli őrségre vitte el és Bözsike édesapja ott a'határon várta 
sorsát, amit nagyon szomorúnak festett le a határon őrködő má
sik bolsevista katona, mert szelíden korholta a szökevényt, hogy
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miért kockáztatja az életét. A főerdész erre szó nélkül kivette 
imádkozó kisleánya fényképét és csak ennyit szólt az őrnek: 
,,Ezért!“ És íme megtörtént a csoda, az imádság fegyverének 
győzelme. A bolsevista katona szemébe, amint nézte a fényké
pet, könnycsepp ült és azután gyors elhatározással a következő
ket mondotta a főerdésznek: „A  német határ nincs egészen száz 
lépésre innét, gyorsan meneküljön, amíg a társam vissza nem 
jön. Pár pillanat múlva, hogy magamat igazoljam, lőni fogok, 
de a levegőbe." És Bözsike apukája hazakerült, ma is él és bár 
vitéz katona volt a háborúban, mindenki előtt bizonyságot tesz, 
hogy a puska, géppuska, ágyú, mind-mind hatalmas fegyver, de 
leghatalmasabb fegyver az imádság.

Kedves tanítványaim! Remegő szívvel engedlek útra ben
neteket, mert jól tudom, mennyi ellenség vár reátok az életben. 
De ha felveszitek magatokra az Istennek most felsorolt fegy
vereit és harcolni fogtok, nem félek, hanem veletek imádkozva 
éneklem a győzedelmi dalt: „Él az Ür s áll Ígérete, Ördög s világ 
minden csele megszégyenül mirajtunk. Isten velünk s mi ővele, 
Nagy az Istennek ereje, Győzelmet kell aratnunk." Ámen.

H. Egyed Aladár.
tb. esperes, Szeged.

Illusztrációk.
110. Zsolt. 1886-ban történt, hogy egy sereg egyetemi hallgató Japán

ból táviratot küldött a Csendes óceánon keresztül amerikai killégáinak, 
akik ugyancsak nyári konferenciára jöttek össze. A távirat szövege így 
hangzott: Tegyétek Jézust k irá lly á ! — Ez volt a keresztyén ifjúsági moz
galom elindulása.

Csel. 1, 1— 11. I. Zsigmond, Lengyelország királya, Krakkóban szép 
kastélyt építtetett. Az ajtó fölé a következő felírást tétette: „Ne hidd, 
hogy az, aki e kastélyt olyan pompásra megépíttette, elfeledte volna a 
mennyei hajlékot."

27. Zsolt. 1—8. v. A maulbronni kolostor oltárán 1473 óta áll egy 
12 láb magas kőkereszt. Egyetlen hatalmas sziklatömbből készítette a 
művész a keresztet és a megfeszítettet. Az alkotás félhomályban áll és 
mély benyomást kelt. Az esztendő leghosszabb napján rövid időre rá
vetődik a napfény a művésziesen kivésett töviskoronára. A kép így még 
elevenebb lesz. És így van a mi lelki életünkben is. Gyakran áll a meg
feszített sötét árnyékban, de a szükség idején, amikor szabadítás után 
kiált a szív, belekerül a fényözönbe.

Csel. 1, 15—26. v. A tanítványok kicsiny serege — 12 ember — alapí
totta a földön a legnagyobb birodalmat, amelynek alapkövét Krisztus 
rakta le. Ennek fényében látni, hogy milyen felmérhetetlen jelentősége van 
egy meggyőződéses keresztyén léleknek. Luther az egész keresztyénség 
számára felbecsülhetetlen áldást jelent. Wesly János írta egy alkalommal: 
„Adj nékem 10 igaz keresztyént és átváltoztatom egész Angliát." Monod
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Adolf francia református professzor mondotta: „Csak egy maroknyi bátor 
protestánst — és a legnagyobb dolgokra várhat az egyház."

51. Zsolt. 12— 14. v. Az Ige és Lélek követik egymást, mintahogy az 
elektromos áram is követi a vezetéket. Az Ige nélkül nincs Lélek. Ha el
szakad a vezeték, megszűnik az áramszolgáltatás. Ha elveszítjük Isten igé
jével a kapcsolatot, elveszítjük a Lelket is. (Erling Eidem.)

Csel. 2, 1— 13. v. Mott János írja: Amikor a missziói területeken tett 
első utamról visszaérkeztem, nagy súlyt helyeztem a hiányzó sok ezer 
misszionáriusra. Amikor második missziói utamról tértem haza, legnyoma
tékosabban azt hangsúlyoztam, hogy egy sereg bennszülött vezető hiány
zik valamennyi missziói területen. Amikor harmadik utamat is befejezhet
tem, meggyőződésem egészen más volt. Természetesen még mindig szük
ségünk van ezer és ezer misszionáriusra és egy sereg bennszülött veze
tőre is. De amit legjobban hangoztattam, az az volt, hogy e nagy munká
ban szükségünk van a Szentlélekre, mint velünk együttmunkálkodóra.

Ezék. 36, 26—27. v. Nagy különbség az, hogy valaki csak ha llga tja  
Krisztus igéjét vagy m eg ta rtja  azt. Mit segít a betegen a gyógyszer, ha 
nem használja? Isten Lelke és erőforrása: a világosság, a békesség és az 
öröm, csak azé lesz, aki hallgatja és megtartja Krisztus igéjét. Az engedet
lenség beteggé teszi a szívet, az engedelmesség meggyógyítja azt.

Csel. 2, 14— 18. v. Egy Párisban rendezett hatalmas kiállításon az 
elektrotechnikai osztály bejáratán állt a következő felírás: Világosság — 
E rő  — Meleg. Isten Lelkének e világban való munkája ugyanez.

IV . Mózes 6,22—27. Amikor III. Ottó császár lelki kérdéseivel felkereste 
Dél-Itáliának egyik híres szerzetesét és távozáskor arra kérte gyóntatóját, 
hogy kívánjon valamit, a szerzetes odalépett a fiatal császárhoz, mellére 
tette kezét és azt mondotta: „Őrizd meg, óh császár, a te lelkedet." Isten 
az ő áldásával és kegyelmével tanít meg minket arra, hogy megértsük: 
milyen drága néki a lelkünk.

Csel. 2, 38—39. v. Hogy fa növekedhessék, el kell vetni a magot, mely 
magában rejti az egész fát. Hogy ember növekedhessék, gyermeknek kell 
születni. Hogy kialakulhasson az Isten gyermeke, meg kell találni azt. 
(Frommel Emil.)

78. Zsolt. 1—7. v. „Soha se olvassuk úgy a bibliánkat, mint az ügyvéd 
a végrendeletet, hanem úgy, amint az igaz örökös olvassa azt“ — hangoz
tatta Newton János. Mire célzott ezzel? Az ügyvéd kritikai szemmel és 
nem a szívével olvassa a végrendelkezést. Felülvizsgálja annak alakiságát, 
minden mondatát nagyítóüveg alá helyezi és megvizsgálja, hogy tulajdon
képpen mit tartalmaz és mit hallgat el. Sajnos sokan ilyen hidegen és 
kritikusan olvassák bibliájukat. Nem is adhat nekik örömet. Boldog az, 
aki mint örökös olvassa azt. így minden sorából azt olvashatja: Ez értem  
van. Ez értem  íratott meg.

Csel. 2, 42— 47. v. A halálos ágyán fekvő Monod professzor mondotta: 
„Ha újból élhetném az életemet, egy dolgot tennék: több időt fordítanék 
az imádkozásra." Sundár Singh mondotta: Imádság által éljük át a leg
nagyobb csodát: mennyet a földön.

Kendeh-rKirchkopf György
nyáregyházai lelkész.
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K a tedrán .

Konfirmáció.
Kritika.

A konfirmáció történeti örökségének futó áttekintése után következő 
feladatunk ennek a hagyatéknak a bírálata. Eközben keressük azokat az 
értékeket, melyekből az igazi evangélikus konfirmáció kialakítható. Vizsgá
latunk két részre oszlik: először (I.) a konfirmáció egyes mozzanatait vesz- 
szük sorra, majd pedig (II.) a konfirmáció célját és értelmét helyezzük 
mérlegre, ahogy azt az eddig ismereteit konfirmációi felfogások képviselik.

1. 1. Az evangélikus kon firm ációhoz hozzátartoz ik  az egyházi tanítás 
összefüggő közlése és ennek elsajá tításáról való számadás: a kon firm ác ió i 
vizsga. A konfirmáció az egyháznak az az alkalma, amikor szerves egészé
ben és belső összefüggésében fiatal tagjai elé tárhatja az evangélim igaz
ságait s meggyőződhetik ezeknek elsajátításáról.

2. Az evangélikus kon firm ációnak szerves része az első úrvacsoravétel, 
és ezzel az úrvacsorái jog megadása. A konfirmációnak akár tisztán kateche- 
tikai jellegét, akár élő gyülekezetei létrehozó célját fogadjuk is el, az 
úrvacsora mindegyik értelmezéstől elválaszthatatlan. Az egyház oktató
nevelő munkája a keresztség és az úrvacsora között mozog: a keresztség- 
ben adott kegyelmet bontakoztatja ki és célját az úrvacsorában éri el. 
A katechetikai konfirmációnak is lényege tehát az úrvacsora, de ugyanígy 
a Bucer irányában elinduló konfirmációnak is nélkülözhetetlen tartozéka 
az oltári szentség. Élő gyülekezet csak az úrvacsorái oltár vendégeiből 
alakulhat ki.

3. Az evangélikus kon firm ációnak szerves része lehet a kézrátétel. 
A kézrátétel kifejezője Isten népe imádságának, melyben a gyülekezet 
Isten Szentleikét kéri az anyaszentegyház teljes kegyelmi életébe felvett 
tagjaira.

4. A kon firm ác iónak  kérdéses eleme a h itva llás  és az igére tté te l. 
Vitathatatlan tény, hogy a konfirmandusok legnagyobb része csak kény
szerből, belső meggyőződés nélkül veszi ajkára a hitvallást és halvány 
fogalma sincs arról, hogy miről is van tulajdonképen szó. Nem jobb a hely
zet a konfirmációi Ígérettel kapcsolatban sem: mögötte alig áll szilárd 
elhatározás a Krisztus mellett való, mindhalálig tartó hűségre. Az egyház
nak lelkipásztori kötelessége, hogy legyen szeme és mersze ennek a tény
nek meglátására és mérlegre helyezésére. Nem szabad, hogy valótlan hit
vallásra és meggondolatlan ígérgetésre késztessük konfirmandusainkat 
vagy túlbecsüljük a gyermekkor hitbeli képességeit. A mai konfirmációi 
életkorban személyes hitvallás és komoly Ígéret feltételezése akkora jó
hiszeműség, melyet Isten egykor talán vétkes könnyelműségként fog egy
házunktól számonkérni. A 12— 14 éves gyermekek, akik még a fiatalkor 
krízise előtt vannak, alig képesek a mai konfirmáció követelte személyes 
döntésre.

A konfirmációi hitvallás és igérettétel azonban nemcsak a m ai 
gye rm ek-ko n firm ác ió t tek in tve kérdéses, hanem általában teo lóg ia ilag  is
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problem atikus. Igaz, hogy Istennek a gyermekkeresztségben történő cse
lekvése megkívánja a felnövekedett gyermek hitét, mellyel elfogadja a 
keresztségben kapott kegyelmet és igent mond Isten keresztségben adott 
kegyelmi tányéré. Ha az egyház nem akarná erre elvezetni megkeresztelt 
gyermekeit, nem lenne jogcíme a gyermekkeresztség gyakorlására.

A gyerm ekkeresztség hitben tö rténő  elfogadásának szükségessége 
m elle tt azonban meg k e ll gondo ln i eg y fe lő l azt, hogy ennek ide jé t Isten 
szabja meg. Van-e joga az egyháznak arra, hogy előírja Istennek, mikor 
érlelje meg annyira igéje elvetett magvát a megkeresztelt gyermek szívé
ben, hogy abból személyes hitvallás és ígéret fakadjon? Nincs-e igaza 
annak a véleménynek, amely szerint: miközben az egyház a konfirmációi 
hitvallásban és Ígéretben „megállapíthatónak véli az Isten mellett való 
döntés óráját, Isten felségjogaiba nyúl bele“ (Schafft)?

Másfelől kérdés az is, hogy m ilyen értelmezést adhatunk a k o n f ir 
m áció i h itva llásnak?  Pietisztikus értelemben személyes döntést kívánjunk-e 
meg benne, vagy megelégedhetünk azzal, ha a gyermek bizonyságot tesz 
az evangélium megismeréséről?

Még nagyobb kérdőjelekbe ütközünk az igé re tté te l teológiai vizsgá
latánál. A lapíthat-e  egyházunk és az Isten emberi fogadkozásokra? Nem 
inkább az Isten hűségén fordul meg keresztyén életünk és üdvösségünk? 
„Ha hitetlenkedünk, Ö hű marad; Ő maga-magát meg nem tagadhatja." 
Helyes-e, ha ilyen pszihológiai, emberi kötelékkel akarjuk Istenhez és az 
egyházhoz kötni a megkeresztelt gyermeket, akit pedig a hűségben egye
dül csak Isten kegyelme tarthat meg?

M ásrészről azonban tagadhatatlan, hogy hitvallás csak akkor igazi, 
ha az a meggyőződés is kifejezésre jut benne: ebben a hitben aka
rok élni és meghalni. Az igérettétel mellett szól az a megondolás is, 
hogy amint az igazi hitvallás csak ebben a kettősségben hangozhat el: 
„Hiszek, Uram! légy segítségül az én hitetlenségemnek" — úgy az igazi 
ígéret sem emberi hűsége, hanem Isten kegyelmére támaszkodik.

Anélkül, hogy a hitvallással és igérettétellel kapcsolatos vázolt kér
déseket végleges válasszal el akarnánk intézni, annyit mindenesetre meg
állapíthatunk, hogy két irányban kínálkozik megoldás: vagy megtartjuk 
a hitvallást (esetleg az Ígéretet is) a személyes hit kifejezéseként, de ebben 
az esetben a konfirmáció elképzelhetetlen a gyermekkor határán; vagy 
pedig a mai konfirmációi életkornál való megmaradás mellett elhagyjuk 
az ígéretet és a konfirmációi tanításban és liturgiában a konfirmációi hit
vallásnak azt az értelmezést adjuk, hogy az a keresztyén tnaítás ismere
téről való bizonyságtétel.

II. Nem szorul bővebb magyarázatra, hogy 1. a konfirmációnak mind
azon értelmezése, mely a gyerm ekkeresztség kiegészítését célozza, akár 
a szakramentális felfogás értelmében, mely a kézrátételhez a Szentlélek 
ajándékozását fűzi, akár a pietizmus állítása jegyében, mely a konfirmációt 
a keresztségbeli szövetség megújításának tartja, — nem kaphat helyet 
egyházunkban.

2. Ugyancsak „idegen" lélek nyilatkozik meg a felvilágosodás kon
firmációban is, melyben egyházi nagykorúsítássá és a humánum  ünne
pévé deformálódik. Sajnos, a mai konfirmációi áldások legtöbbjében a fel
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világosodásnak könnymirígyeket és emberi érzéseket megindító törekvése 
egészen háttérbe szorítja Isten igéjét.

3. Feltétlenül helyes a konfirmációnak az a meghatározása, mely 
szerint a konfirmáció az egyház ifjú sá g o t-ta n itó  szolgálatának viszony
lagos lezárása és befejezése, m ásfelő l pedig az egyháznak az a cselek
ménye, m e llye l felveszi ifjú ságá t az úrvacsorái közösségbe.

4. Kérdéses azonban, hogy a konfirmációval kapcsolatban lehet-e 
célunk, élő gyülekezetnek, „gyü lekeze ti m agnak“  kia lakítása. Ez a cél
kitűzés szorosan együtt jár azzal a konfirmációi felfogással, mely a kon
firmáció lényeges mozzanatának tartja a felserdült ifjú személyes hit
vallását és ígéretét. Ebben a megnyilatkozásban ugyanis a konfirman
dusok kifejezik azt a készségüket, hogy ők „komolyan keresztyének akar
nak lenni“ s az ecclesia militans tagjai sorába lépnek, mint olyanok, 
akikre az egyház munkájában számíthat. Az úrvacsorázó gyülekezetnek 
ez a közössége a megkereszteltek tömegén belül élő és tevékeny belső 
kört képez.

Ez az elgondolás veszélyes lehetőségeket rejteget magában. Ezen 
az úton könnyen annak a szektás tévelygésnek közelébe kerülhetünk, mely 
már most megállapíthatónak véli a szentek közösségét és megpróbál az 
egyházban elválasztó határt húzni a búza és a konkoly közt, mely ítéletet 
pedig Isten az utolsó napra, magának tartotta fönn. Felmerülhet az az 
aggodalom is, hogy az ilyen „egyházfegyelmi“ konfirmációban nem 
adnánk-e fel áldott missziói lehetőségeket nyújtó „népegyházi" jellegün
ket, és nem hajolna-e el egyházunk struktúrája a „szabad-egyház“ felé. 
Vitás az is, hogy vájjon a lutheri egyházfogalom szerves részének tekint
hető-e Luthernek elvétve említett kívánsága az ecclesiola, a gyülekezeti 
mag kialakításáról.

Másfelől viszont nyomós érvek vannak a fentebb kifejtett konfir
mációi célkitűzés mellett is. Ez a konfirmáció alkalmas eszköz lenne arra, 
hogy egyházunk úrvacsorái gyülekezeteket neveljen; az úrvacsorái jognak 
ehhez a konfirmációhoz való kötése kisebb lehetőséget nyújtana arra, 
hogy az Ür asztalához méltatlanok, azaz hitetlenek járuljanak ítéletre; s 
végül: ez a konfirmáció egyházunkban olyan komoly keresztyén közössé
geket alakíthatna, melyek hordoznák a belső missziót.

A konfirmáció egyházfegyelmi célkitűzését mindenesetre lehet vitatni, 
de nincs jogunk kereken elutasítani.

Válaszút.

Az eddigi eredményekből ké t lehetőség bontakozik ki, mint kivezető 
út a konfirmáció mai válságából.

Az egy ik , régebbi reformtörekvések betetőződéseként, Martin Doerne 
nagyszabású konfirmációi elgondolásában áll előttünk. (Die Neubau dér 
Konfirmation.)

Doerne az egyház nevelő munkáját két szakaszra osztva szeretné 
látni. A mai konfirmációi oktatás helyére az ú. n. „gyerm ekkatechum e- 
nátus" lépne, melynek ünnepélyes befejezése pótolná a mai konfirmációt 
ünnepélyt a gyermekkor határán. Ennek a gyermekkatechumenátust le
záró ünnepélynek imádság, áldás és esetleg vizsga alkotná a tartalmát. 
A tulajdonképpeni konfirmációi oktatás a 14—21. életévet magában foglaló
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„ i f jú k o r i katechumenátusban" kapna helyet. Az egyház a pubertás korá
ból kilépett ifjúságot nemek és kor szerint négy csoportban gyüjtené 
össze havonta néhány estén. Ennek a tanító-nevelő munkának a végén 
következnék el a tulajdonképpeni konfirmáció, amikor a felserdült nem
zedék közül azok, akik személyes hitre jutottak és komolyan keresztyének 
akarnak lenni, önként vallást tesznek hitükről, és hűséget Ígérnek az egy
háznak (Krisztus testének és a szervezett gyülekezetnek egyaránt), erre 
a hitvallásra és Ígéretre a gyülekezet elismeri és megerősíti egyháztagsá
gukat, megadja nekik az úrvacsorával való élés jogát, az Ür testével és 
vérével még szorosabban odafűzi őket az anyaszentegyház közösségéhez, 
majd pedig a lelkész kézrátételével és Isten Szentlelkéért könyörgő imád
sággal szolgálatra küldi őket az egyházban.

Doerne javaslatának előnyei közül csak néhányat húzunk alá: el
gondolásában fennmarad a konfirmációi oktatás kötelező volta, de bizto
sítva van a konfirmációban való részvétel teljes önkéntessége; a hitvallást 
és ígéretet érett fejjel teszik le a konfirmandusok; végül lehetőséget nyújt 
az egyháznak, hogy tagjait a legveszélyeztetettebb életkorban fokozott lelki
pásztori gondozásban részesítse. Nem tagadhatjuk azonban elgondolásának 
első pillantásra szembeötlő nehézségeit sem. Ilyenek a személyes hit
vallással, igérettétellel és a szűkebb gyülekezet gondolatával kapcsolatos, 
már említett teológiai kérdőjeleken kívül az ifjúság nehezen hozzáférhető
sége és az oktatásra kényszerítő eszközök hiánya ebben a korban; az anya
gyülekezetből való elkerülés; az időt és erőt igénybe vevő, megkezdődő 
életküzdelem (gyári munkások, cselédek, stb.).

A mai konfirmációi válságból kivezető másik lehetőség hívei az ősi 
evangélikus konfirmációra és az előbbi elgondolás nehézségeire hivat
kozva tisztán katechetikai jellegű konfirmációt követelnek. Az ige egy
házának nevében elutasítják (Rendtorff) a konfirmációnak „egyházfe
gyelmi" célkitűzését, mely a megkereszteltek tömegéből élő gyülekezet 
kiválasztását tartja feladatának. Ugyancsak tiltakoznak mindennemű kon
firmációi hitvallás és ígéret ellen is. Egyházunknak — mondják — nincs 
más feladata, mint az ige hirdetése, ezért a konfirmációnak sem lehet más 
célja, mint az, hogy általa az egyház a gyermek és ifjúkor határmes- 
gyéjén álló tagjainak szolgáljon az igével. Egyházunknak minden olyan 
kísérlete, mely igeszolgálatának eredményeit -meg akarja állapítani a 
konfirmáció alkalmával, nem méltó evangélikus nevéhez és lényegéhez.

Ez a másik út megmarad a mai gyermekkonfirmációnál, de kikap
csolja belőle a kérdéses elmeket. Az ily leegyszerűsített konfirmáció az 
oktatást lezáró vizsgából és első úrvacsoravételből állna. Lényegileg tisz
tán lelkipásztori és katechetikai aktus, mellyel az egyház a megkeresztelt 
gyermekeket tanító munkájának összefoglaló befejezést ad, s felveszi őket 
úrvacsorái közösségébe. Amennyiben hitvallás is kapcsolódnék ehhez a 
konfirmációhoz, az csupán a gyermekek hitbeli ismereteiről való bizony
ságtételt jelenthetne. A konfirmáció kézrátétellel, imádsággal, és áldás
sal fejeződhetnék be.

Ennek a konfirmációi megoldásnak egyik előnye, hogy a hitvallás 
és ígéret kikapcsolásával megszünteti a konfirmációnak tulajdonképpeni 
teológiai nehézségeit, a másik, hogy töretlenül megtartja a „népegyházi" 
jelleget, hiszen majdnem minden megkeresztelt gyermek meg is konfir-
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máltatnék. Hátránya ellenben mindaz, amit az előbbi megoldás értékei 
között felsoroltunk.

A mai konfirmációi helyzetből kivezető harmadik út — ha jól lát
juk — nincsen. Egyházunk jól tenné, ha minél hamarabb felszámolná 
érvényben levő konfirmációi gyakorlatát, s alapos megfontolással, teológiai 
átgondolással, a helyzettel való számvetéssel a válaszút közül a helyeseb
bikre rálépne.

Veöreös Imre
egyházkerületi missziói 

másodlelkész, Győr.

Bölcsőtől a koporsóig.

Jegyesek iskolája.

Sok gyülekezetünkben megvan az az ünnepélyes szép szokás, hogy 
a jegyesek „feliratkozni1' jönnek a lelkészhez egyházi kihirdetés céljából. 
Régente nagyon s?ép és fontos lelkipásztori feladat hárult ezzel kapcso
latban a lelkészre: ki kellett kérdeznie a fiatalokat a Kis Kátéból. Az volt 
ugyanis az uralkodó elv, hogy aki a Kiskátét nem tudja, nem lehet jó 
családapa, vagy családanya és a Kiskáténak ismerete jogosít fel csak vala
kit arra, hogy igazi keresztyén apa, vagy anya legyen. Sok igazság van eb- . 
ben és fel kellene újítani ott, ahol még nincsen bevezetve! Jöjjenek a fia
talok és vizsgázzanak le „Családtan“ -ból. A sok hiú és felesleges udvarias- 
sági formula helyett kitölthetné itt a látogatás idejét is az Isten igéje és 
arra való hivatkozás, hogy a fiatalok imádkozva tegyék meg életük eme 
nagyon fontos lépését! Alkalom van itt intimebb dolgok megbeszélésre is, 
mint pl. a mindkét részrőli anyós és apóskérdés megbeszélésére, a közös 
imádkozás, templombaj árás, családnevelés és fontos kérdések megvitatá
sára, amelyek mind nem foglalhatnak helyet egy ünnepélyes és vegyes 
közönség előtt mondott esketési beszédben. Jó alapul kínálkozik a beszél
getés témájához itt a Kiskáté, amely minden keresztyén bölcseségnek és 
erkölcsnek az alapja.

Nem arról van szó, hogy kínos tortúrán vizsgáztassuk a jegyeseket 
arról, hogy tudják-e a Kiskátét, s nem arról, hogy az egyes kérdések szó- 
szerint „mennek-e" még, hanem, hogy annak a szelleme benne él-e még 
a jegyesek szívében és képes-e arra, hogy életformáló erejével a családi 
együttélés minden viszonylatát áthassa? Ilyen kérdéseket fogunk legfeljebb 
tehetni: „Melyik parancsolatban van szó a házasság szent viszonyáról?" 
Felelet: „A hatodikban!... Kiki az ő hitvesét szeresse és megbecsülje!"...
Itt rámutathatunk arra, hogy e két szócskában: „szeresse és megbecsülje", 
benne van az egész családi életnek a boldogsága, s ha a múló szerelem el 
is fogy, a szeretet megbecsüléssé kell hogy váljék, hogy a családi tűzhely 
melege el ne fogyjon. Egy másik kérdés: „Az első hitágazatban hol fordul
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elő a házastársi viszony?" Itt már talán kissé hosszasabban fognak gon
dolkodni a kérdezettek, de végül mégis csak rájönnek a helyes feleletre: 
„Hiszem, hogy Isten teremtett engemet... Ö adott... feleséget, gyerme
keket, stb----“ S itt rá kell mutatnunk arra, hogy hitvestársunk Istennek
szent és kegyes adománya... minden érdemem nélkül!... atyai isteni 
irgalmából és jóvoltából..." Milyen nagy adomány is a hitves! S ez már 
rávezet a harmadik kérdésre is: „Hát a Miatyánkban hol szerepel a csa
lád?" Felelet: „A negyedik kérdés magyarázatában: Mit jelent a minden
napi kenyér? Mindazt, ami szükséges, úgymint étel, ita l. . .  kegyes há
zastárs, istenfélő gyermekek . . . “ „Kegyes házastárs!" . . .  Én vájjon milyen 
házastárs leszek? Fogok-e imádkozni a feleségemmel együtt, bibliát ol
vasni, istentiszteletre járni, istenfélő gyermekeket nevelni, stb. stb___
Igen mély gondolatokat ébreszthet a Kiskáté a jegyesekben és ezért na
gyon nagy szükség van arra, hogy azt figyelmükbe ajánljuk és a családi 
biblia mellé esetleg egy Kiskátét is adjunk ajándékba!

Amilyen félve és bizalmatlanul jönnek hozzánk a jegyesek, éppen 
olyan megnyugvást keltő érzéssel távoznak: Jó volt eljönnünk! S azzal a 
fogadalommal távoznak, amelyre Luther figyelmezteti őket a Kiskáté vé
gén: „Mindenki a maga dolgát jól tanulja jól végezze. — úgy az egész 
háznak dolgát felviszi az Ür kegyelme!*

F. J.

Magunk között.

Munkáshiány egyházunkban.

A magyarországi evangélikus egyházban pusztán számszerűleg is 
aránylag kevesebb a lelkész, mint a többi egyházakban. Ha pedig hozzá
vesszük ebhez azt a körülményt, hogy egyházunk jellegzetesen szórvány
egyház és így feladatának elvégzéséhez sokkal több munkaerőre van szük
sége, mint az egymás közelében nagyobb tömegekben élő hívekkel rendel
kező egyházaknak, akkor különösképpen látjuk, hogy már ma is munkás
hiány van egyházunkban. Csak azért nem érezzük még ezt, mert szegény
ségünk és a misszió ügyéért érzett felelősségünk lanyhasága még nem 
tette lelkiismereti kérdéssé számunkra ezt a kérdést.

Most azonban olyan jövendő körvonalai bontakoznak ki, amely az 
amúgyis meglévő, de még tudomásul nem vett munkáshiányt létkérdéssé 
teheti egyházunk számára. A hittudományi kar hallgatóinak száma csök
kenő irányzatot mutat. Ma már elérkeztünk odáig, hogy a hallgatók lét
száma csaknem felére csökkent le annak, ami több évvel ezelőtt volt. 
1934/35-ben 131, 1935/36-ban 122, 1936/37-ben 122, 1937/38-ban 119, 1938— 
39-ben 88, 1939/40-ben 80 volt az első félévre beiratkozott hallgatók száma, 
az 1939/40. tanév II. felében pedig 67. Ebből negyedéves mindössze 19. 
A következő esztendőben ennél is kevesebb lesz a végzett hallgatók száma. 
A kérdés ma még csak theologus kérdés, rövid idő múlva segédlelkész-



256

kérdés lesz belőle, azután missziói lelkészi válsággá fog dagadni s végül 
parochus-hiányban fogja legérzékelhetőbben megmutatni, hogy van.

Ha ennek a hiánynak az okait kutatjuk, akkor rá kell jönnünk 
arra, hogy van ebben valami gazdasági törvényszerűség. Minden pályának 
megvan a maga konjunktúrája és dekonjunktúrája. Mikor egy pályán na
gyobb a kínálat, mint a szükséglet, a gazdasági élet törvényszerűsége 
szerint csökken azon a ponton a termelés. Mikor másutt állástalan fiata
lok százai lézengtek s a lelkészi pályán mégis csak el lehetett helyezkedni, 
ha szűkös kenyérrel is, természetes, hogy megdagadt a theologusok száma. 
Most, amikor másutt megfelelőbb gazdasági viszonyok között tud az ifjú
ság elhelyezkedni, természetszerűleg megcsappan az érdeklődés a theologia 
iránt s inkább mennek ma mérnöknek, orvosnak s egyéb más olyan pá
lyára, ahol ma ember-hiány van.

Ha a theologus-hiány nem lenne másnak eredménye, csupán csak 
ennek a törvényszerű gazdasági hullámzásnak, akkor nem volna semmi 
aggodalomra okunk. Aggodalmassá teszi ezt a jelenséget az, hogy a theo
logus-hiány mögött uralomra jutó elvi felfogások világnézeti hatását is 
meg kell látnunk s nem csupán a gazdasági tényezőket. A ma uralkodó 
világnézetek nem kedvezők a lelkészi pálya számára. Ez a magyarázata 
annak, hogy az egyházi munkás-hiány kezd világjelenséggé válni. Azokon 
a területeken, amelyek egyházilag a régi Poroszországhoz tartoznak, 7288 
lelkészi állásból 787 üres. Szászországban Brandenburgban, Pomerániában 
és Kelet-Poroszországban is nagy a lelkészhiány. Kérdés, hogy ennek a 
világnézeti hatásnak visszatartó erejével szemben a gazdasági elhelyezke
dés vonzó erői föl fogják-e tudni venni a versenyt, ha majd erre kerül 
a sor.

A thologus-hiány okait azonban nem lehet csupán magunkon kívül 
való tényezőkben keresni. Mi magunk is hozzájárultunk ennek a helyzet
nek a kialakulásához, mert telesírtuk az egyházi életet a theologus-túl- 
termelés rémétől való ijedelemben és nem tudtunk olyan evangéliumi szel
lemet teremteni magunk körül, amely termi a lelkipásztorokat akkor is, 
amikor koldus-tarisznya, vagy száműzetés az egyedüli fizetés a szolgálatért.

Lehet ezt az egész kérdést olyan szempontból is nézni, hogy örül 
az ember néki. A theologus-hiány következtében remélhetőleg hamarosan 
el fognak tudni helyezkedni ideiglenes és kisegítő szolgálatban dolgozó 
s épp ezért családot alapítani nem tudó idősebb kollégáink. E tekintetben 
örvendetes lehet a theologus-hiány. Nem szabad azonban ilyen rész-szem
pontok miatt behunyni szemünket azok előtt a veszedelmek előtt, amik 
kibontakoznak szemünk előtt, ha messzebbre is keressük e helyzet ki
hatásait.

Az egyik leghamarább jelentkező veszedelem az lesz, hogy megáll 
a munka a missziói munkaterületeken. Nem fogunk tudni embereket 
kapni erre a munkaterületre, mert el fognak tudni helyezkedni végleges
állásokban. Ez pedig olyan katasztrófa lesz az egyházra, mint amilyen ka
tasztrófa lenne egy hadsereg számára az, ha az első vonalban harcoló 
bakák elfogynának mind azért, mert hátul, a vezérkarban tudnának el
helyezkedni. Igaz, hogy ezt a kérdést meg lehetne úgy oldani, hogy ezek
nek a munkaerőknek kellene a legtöbb fizetést adni. Joggal meg is illetné 
őket az egyházi hadi-pótlék. Kívánatossá kellene tenni a legkiválóbbak
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számára is azt, hogy erre a munkaterületre vágyakozzanak, nem pedig 
azt cselekedni, hogy olyan körülmények között hagyjuk őket, melyekből 
még a leglelkesebbek is mindig elkívánkoznak és kifelé sandítanak. Erre 
azonban nem sok reménységünk van.

Egy másik veszedelme lesz ennek a hiánynak az, hogy minden külö
nösebb rendszerváltozás nélkül is alacsonyabbra szállítjuk lelkész-képzésünk 
mértékét, mert szükség van az emberekre. (A ref. egyház most emeli fel 
öt évre.) Arról pedig nem kell beszélni, hogy mihelyt nagyobb szeművé 
válik az egyház rostája, melyre leendő papjait ráhelyezi, milyen súlyos 
következményei lehetnek később annak.

Veszedelemmé válik majd az is, hogy a munkáshiány következtében 
a koruknál vagy egyéb okok miatt szolgálatra már alkalmatlan embereket 
az egyház nem fogja tudni nélkülözni s helyükön lesz kénytelen hagyni 
csak azért, hogy az állás-üresedés révén még nagyobb kárt ne szenvedjen 
az egyház. Érdekes, hogy Németországban pl. már arról tárgyalnak, hogy 
a nyugdíjas vagy pedig más okokból állásukat otthagyott lelkészek milyen 
feltételek mellett lehetnek a szolgálatba visszavehetők.

Mindezeket a veszedelmeket súlyosbítja az a lelkiség, amely újabban 
egyházunkban a laikus munkásokat háttérbe próbálja szorítani. Ennek csak 
egyik tünete az, hogy a legutóbbi egyetemes közgyűlésen elfogadott 
szabályrendelet szerint a lévita-tanítók csak olvashatják az igehirdetéseket. 
Hol marad az egyetemes papság elve akkor, ha mi a léviták igehirdető- 
bizonyságtevőkké való nevelése helyett azt a kényelmesebb megoldást 
választjuk, hogy gramofonokká tesszük őket! Más vonalon is láthatjuk 
az önkéntes munkások csendes visszaszorulását s a hivatalnak és hivatásnak 
azonosítását.

Mit kell tennünk, ha ezeket a veszedelmeket el akarjuk kerülni?
Önmagunknak kell égőbb lelkű és Szentlélekkel teljesebb lelkészekké 

lennünk. Az emberek mindig egy személyen keresztül szeretik meg a tár
gyat. A diák érdeklődése a tanárja iránt érzett rokonszenv következtében 
gyűl fel valamilyen tárgy iránt. Itt van általában minden lelkésznek, de 
Jdilönösképpen a vallástanító lelkészeknek személyi jelentősége és felelős
sége a lelkész-hiány kérdésében.

Tudatos propagandát is kell indítanunk a munkáshiány csökkentése 
érdekében. Nem azt jelenti ez, hogy beszéljünk rá ifjakat arra, hogy 
lépjenek a lelkészi pályára, mikor talán nincs is bizonyosságunk afelől, 
hogy Isten is ezen a pályán szeretné látni azt az ifjút, hanem igen is 
jelenti azt, hogy beszéljünk nékik ennek a pályának szépségéről s hősies
séget kívánó értékéről s mindenek fölött illusztráljuk is ezt nékik a 
magunk életével. Jelenti továbbá ez azt is, hogy egyházunknak erőteljesebb 
áldozatot kell hozni még a mainál is azért, hogy lelkésznek való szegény 
tanulók tanulmányaikat elvégezhessék.

Szakítanunk kell azzal az akár tudatos, akár öntudatlan „hierarchiá11- 
val, amely elvi okokból akarja az önkéntes munkások számát csökkenteni 
az egyházban, akár pedig hiúsági okokból nem akarja őket az eke szarvá
hoz engedni. Minél nehezebbé válik az egyház élete, annál fontosabb az 
önkéntes munkások táborának megszervezése. Figyeljük csak meg, hogy 
a római katolikus egyház ezen a téren milyen céltudatos munkát végez.
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Erőteljesebben fel kell karolnunk a diakónia ügyét. Diakonisszákat 
és diakónusokat kell útnak indítanunk az ilyeneket kiképző intézetek felé, 
hogy ha elérkezik majd az az idő, amikor nem jut mindenüvé lelkész, 
legalább mindenüvé juthasson diakonissza és diakónus.

Mindenek fölött pedig meg kell tanulnunk Máté 9, 25—38. fájdalmas 
látását és buzgó imádságát.

A theológus-túltermelésnek is megvolt a maga áldása: a missziói pon
tok megszervezése. A theológus-hiányban is bizonnyal áldást tartogat 
számunkra az egyház Ura. Ügy látom, hogy a laikus apostolatus és a 
világiak mozgósítása területén tartogat számunkra sok áldást a ma még 
csak a láthatáron jelentkező egyházi munkáshiány. Rajtunk múlik: áldás 
lesz-e belőle, vagy átok. II. Móz. 11, 26—28.

Túróczy Zoltán.


