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Csendben Isten előtt

Az egyház és a gyermek.
„Ekkor gyermekeket hozának hozzá, hogy il

lesse meg őket; a tanítványok pedig feddik vala 
azokat, akik hozák. Jézus pedig ezt látván ha
ragra gerjede és monda nékik: Engedjétek hoz
zám jőni a gyermekeket és ne tiltsátok el őket; 
mert ilyeneké az Istennek országa.“

Márk 10, 13—14.

Jézus és a gyermekek között elhárítólag, visszautasítólag, 
eleven tilalomfaként ott állanak a tanítványok, az egyház. Ügy 
vélik: Jézusnak kisebb gondja is nagyobb annál, mintsemhogy 
gyermekekkel törődjék. Nagy és szent dolgai közt minden perc 
drága, országos — istenországos! — gondjaiban elmerülve 
zavarhatná csak a gyermeklárma. S különben is: úgysem ért
hetné meg az apró had az Isten országának titkait. Majd idő
vel kávéskanalanként, cseppenkint juttatunk nekik valamit az 
élet vizéből; csak ne sokat, hogy meg ne ártson.

Ma is, de sokszor áll így az egyház Jézus és a gyermek 
között. De sokszor álltam s állok én is így felemelt, tiltó kézzel, 
aggodalmaskodó, kétkedő szívvel Jézus és az én gyülekezetem 
gyermekei között. Nagyképű érvekkel megokolt tilalmam mö
gött ott bujkál a lustaság, felelőtlenség, hitetlenség.

Jézus pedig azt akarja, hogy engedjük hozzá a gyermeke
ket. Nem kíván sokat: csak engedjük! Csak takarítsuk el az út
ból az akadályokat s főleg mi magunk ne álljunk oda eleven 
torlaszul. Csak híven sáfárkodjunk az igével és a szentségekkel: 
adjunk alkalmakat a Léleknek, hogy az egyház Ura ma is ke
zébe vegye s megáldja a gyermekeket.

Szeptember jön, iskolák — egyházi iskolák! — kapui ismét 
kinyílnak. Hozzák a gyermekeket. Jézushoz engedjük őket!

„Mi már úgyis csak az ifjúság kedvéért prédikálunk, akik
nek szíve még nincsen egészen megmérgezve, ha talán adna 
nékik az Isten megtérésre való kegyelmet. Az öregekkel nincs 
mit kezdeni, azok teljesen e világnak élnek, mintha a magok 
urai lennének s nem is volna felettük Úr az Isten . . . “ (Luther.)

Groó Gyula.
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A  dolgozó szob ában .

Luther, az Ószövetség magyarázója.

Csodálkozás és áhitat fogja el az embert, amikor Luther 
Márton ószövetségi magyarázatait olvassa. Csodálkozás, hogy 
milyen látást adott Isten ennek a szolgájának. Egy-egy szá
munkra semmitmondó versben Isten kijelentésének milyen gaz
dagságát találja meg, hogyan van hosszú oldalakra terjedő 
mondanivalója róla. És áhitat, mert jelentéktelennek, értelmet
lennek vélt versekben is az élő, hatalmas és csodálatos Istent 
láttatja meg, közvetlen, egyszerű, szinte gyermeteg módon.

Mi ennek a titka? Azzal szoktunk feleletet adni erre a kér
désre, hogy Luther Istennek választott embere volt és Isten cso
dálatosan megajándékozta őt ezzel a látással. És ebben a fele
letben befejezett és természetes tényként fogadjuk el, hogy ma
gunk képtelenek vagyunk erre a látásra, nekünk nem „adatott" 
meg.

Luther maga nem ilyen röviden intézi el a választ. Első fi
gyelmeztetése: „Azért, mikor ezeket a könyveket olvasod, (Mó
zes 5 könyve), tedd félre a magad véleményét, és ellenszenve
det, és tekintsd ezt az írást a legszentebbnek, a leggazdagabb 
bányának, melyet soha nem lehet eléggé kiaknázni. Akkor meg
találhatod azt az isteni bölcseséget, melyet Isten itt oly egyszerű 
formában tár az ember szeme elé, hogy letörjön minden emberi 
önhittséget."

Nyilvánvaló, hogy sok ellenszenv volt Luther idejében is 
az Ószövetséggel szemben, sokan tartották együgyű dolognak 
a mózesi könyvek elbeszéléseit, stb. Lehet, hogy a bibliakritika, 
a felvilágosodás, a tudomány haladása és sok egyéb ezt az előre 
már ellenszenves vélekedést azóta még fokozta. De az akadály 
nem nagyobb. Az embereknek a maguk bölcseségében való ön
hittsége semmivel sem volt kisebb, mint ma. És ha valaki, úgy 
Luther valóban ismerhette és láthatta, mennyire emberi kéz 
munkája az Ószövetség. Hisz’ hosszú évekig tartott, míg lefor
dította, és közben legalább olyan jól látta azt a sok szöveg- 
romlást, amely nem egyszer teljesen érthetetlenné tette a szö
veget, mint mi; legalább olyan jól látta a rétegeződéseket, egyes 
történetek kétszeri meglétét, a közöttük lévő ellentétet és sok
sok mindent, mint mi. És neki is le kellett küzdenie a magában 
felmerülő előítéletet. Ezt a figyelmeztetését tapasztalatból 
mondja. Ő maga bizonyára megtapasztalta, hogy amíg előíté
lettel és lekicsinyléssel közeledett a Bibliának ehhez a részéhez, 
addig az néma maradt. Ezért mondja oly sürgetően: „Minden 
igaz keresztyént tiszta szívből kérek és óvok, ne botránkozzék
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meg azon az együgyű beszédmódon és elbeszélésen, amellyel 
az Ószövetség olvasásánál gyakran találkozni fog. Sőt ne kétel
kedjék afelől, hogy bármily együgyűnek látszanak, azok mégis 
Isten nagy méltóságának és bölcseségének szavai, cselekedetei, 
ítéletei és történetei. Mert ez az írás tartalma, amely balgákká 
teszi e világ tudósait és bölcseit, és csak a kicsinyek és egy- 
ügyűek előtt nyilvánvaló, ahogy Krisztus mondja Mt. 11:25-ben.“

Luther, korának legtudósabb theologusa, minden bölcsel- 
kedő és tudálékoskodó előítéletét elvetve, szinte gyermekes hit
tel és bizodalommal fogadta el az Ószövetséget Isten tulajdon 
igéjének.

Emellett azonban az Újszövetségre van szükség az Ószö
vetség megértéséhez és magyarázásához. „Az Újszövetség az 
Ószövetség világossága." Az Új nélkül az Ó sötét, érthetetlen 
és néma, ahogy Pál apostol mondja, hogy a zsidók tekintete 
előtt lepel van az Ószövetség olvasásánál „felfedetlenül, mivel
hogy a Krisztusban tűnik el“. (II. Kor. 3 : 14 k.)

Az Ószövetséget Luther szerint nem lehet még fordítani 
sem helyesen Krisztus nélkül. Két prédikátor, akik tagadták 
Krisztus istenségét, Wormsban kiadták a prófétai könyvek né
met fordítását. Luther erről a fordításról így nyilatkozik: „Erre 
(a fordításra) valóban nagy gondot fordítottak és az közel is 
jutott az enyémhez. De zsidók készítették, akik nem nagy tisz
telettel voltak Krisztussal szemben; egyébként a tudás és szor
galom nem hiányzott ennél a fordításnál."

A magyarázás igazi módjának a „szellemi értelmezést" 
(geistliche Deutung) tartotta. „Erről sokat lehetne írni, amihez 
hely és idő kellene, és azt bizony nagy hangosan kell kifejteni." 
Szellemi értelmezésnek az ószövetségi kijelentés Krisztusra való 
vonatkoztatását értette. „Ha helyesen és biztosan akarsz magya
rázni, vedd Krisztust magad elé; mert ez az az ember, akire 
vonatkozik minden teljes egészében." Az Ószövetségben „meg
találod a pelenkákat és a jászlat, amelyben Krisztus fekszik . . .“ 
„Egyszerű és jelentéktelen pelenkák ezek, de drága a kincs, 
amely bennük fekszik, Krisztus." Ezért tudta ő megtalálni Mózes 
első könyvében „az egész írást" és láthatta meg benne, hogy 
„mesteri módon tanítja a hitet".

Nem az emberi szellemességnek nyit utat az ilyen értelme
zésben. Ö maga élesen kel ki az újrakeresztelők ellen, amikor 
azok az Ószövetség képeit „Isten kegyelmi ajándéka és minden 
hozzáértés" nélkül félremagyarázzák a saját maguk ötletei sze
rint, amelyeket a Szentlélek közvetlen kijelentésének tartanak. 
Luther úgy olvassa az Ószövetséget, hogy közben teljesen benne 
él az Újban és egy-egy szakasz olvasásánál nagy örömmel fedezi 
fel az összefüggést valami újszövetségi igehellyel. Allegorikus 
magyarázatai soha nem saját bölcselkedéséből, hanem magából 
az Igéből születnek. Ő mindig csak fölfedezi, hogy hogyan vilá
gosodik meg az Ószövetség az Újban. Ahogy az evangélisták 
visszautalnak a prófétákra: „hogy beteljék a próféta mondása",
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stb., úgy utal Luther minden kép magyarázásánál az Újszövet
ségre: „amint Szent Pál mondja" stb.

Az Ószövetségben írott előszavában az ilyen értelmezéshez 
egy kis útmutatást (kleines Grifflein) is ad: „így Áronból, a fő
papból, csinálj Krisztust, mint a zsidókhoz írt levél; ez a levél 
maga is eléggé mutatja, hogyan kell Mózes könyveiben minden 
képet Krisztusra értelmezni. . „De a főpap fiait, akiknek a 
naponkénti áldozattal kell foglalatoskodniok, értsd ránk, keresz
tyénekre . . .  Hivataluk, melynél fogva állatokat vágnak és áldoz
nak, az evangélium hirdetését jelenti, ami által a régi embert 
megöljük, Istennek megáldozzuk és ahogy az a szeretet tüzében 
a Szentlélek által elég és megsemmisül; ennek jó illata van Isten 
előtt, vagyis jó, tiszta, bizodalmas lelkiismeretet támaszt előtte. 
Erre az értelmezésre gondol Pál apostol Róm. 12:1-ben, amikor 
ott arra tanít, hogyan áldozzuk oda testeinket Istennek, élő, 
szent és kedves áldozatul." Ebben a kis „útmutatásban" is meg
figyelhetjük, hogyan igazolja magyarázatát mindjárt az Új
szövetséggel.

Luther nemcsak felületesen, de nagyon alaposan ismerte az 
Újszövetséget, sokat tudott belőle könyv nélkül, és emlékezet
ből oly pontosan tudott idézni, hogy disputációin kortársai is 
elcsodálkoztak. Luther benne élt az Igében. Ez a titka annak, 
hogy úgy tudta magyarázni az Ószövetséget.

Magyarázói munkája szorosan összefügg fordítói munkájá
val, a kettő között nincs éles határ. Amikor fordít, magyarázni is 
akar, nem szavakat fordít, hanem az értelmet (den Sinn) akarja 
visszaadni németül. És amikor magyaráz, csak még jobban le 
akarja fordítani a Bibliát szeretett németjeinek, hogy minél job
ban megértsék és Isten minél jobban a szívükbe hatolhasson.

Éppen emiatt Luther ószövetségi magyarázói munkájának 
titkához hozzátartozik alapos képzettsége. Elsősorban nyelvi és 
kortörténeti képzettsége. Nemcsak előadásaiban, de a nyilvános
ság számára kiadott irataiban, sőt prédikációiban is nem egy
szer a héber és görög szót veszi elő és mutat rá arra a gazdag 
tartalomra, ami így megvilágosodik. Kedvenc zsoltárának, a 118. 
zsoltárnak magyarázatában mindjárt az első versben az „olám“ 
(örökkévaló) szót boncolgatja, stb. Ez az alapos képzettség is 
hozzátartozik ahhoz a „hozzáértéséhez, amit Luther követel. 
Ez persze párhuzamos a gondossággal és fáradsággal. Ő bizony 
nem sajnálta a fáradságot sem magyarázói munkájában, külö
nösen az Ószövetségnél keményen dolgozott. Magyarázatai ilyen 
kemény, fáradságos munkának az eredményei. Éles gúnnyal 
beszél azokról is, akik tudatlanul és fáradság nélkül szólásra 
nyitják szájukat. Hosszúfülű szamaraknak nevezi őket, „füleik
ről már megismerheted őket, mielőtt még szólásra nyitnák 
szájukat".

Számunkra talán érthetetlen, miért magyarázta Luther az 
Ószövetséget többször és többet, mint az Újat. Mi éppen fordítva 
vagyunk, az Ószövetség szinte idegen számunkra. Ennek oka
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talán az, hogy abban oly „együgyű és jelentéktelen pelenkákat 
és jászlat" látott, és éppen egyszerűségében talán közelállóbb- 
nak tartotta azokhoz, akiknek az Igét hirdette. „Hogyan olvas
sák a keresztyének Mózest" című iratában, illetve a tízparan
csolat magyarázatának bevezetésében arra mutat rá, hogy Mózes 
jelentősége keresztyén ember számára törvények tekintetében 
csak annyi, amennyiben a természetes törvénnyel egyezik, a 
többi csak a zsidóknak szól, ahhoz semmi közünk; de Mózes 
nagy jelentősége a pompás példák (feine Beispiele) és a benne 
adott Ígéretek. Luther kezében az Ószövetség gyakran illusztrá
ciós könyv és az illusztráció alapján beszél Krisztus igehirdeté
sének tényeiről, máskor meg az ígéret alapján mutatja meg az 
Ígéretet beváltó Istent.

Az Ószövetség számunkra azért idegen, azért nem halljuk 
meg belőle Isten Igéjét, mert nem úgy közeledünk hozzá, mint 
Luther: előfeltételek és ellenszenv nélkül Isten Igéjét keresve, 
az újszövetségi kijelentés világossága mellett, fölkészülten, 
fáradságot nem kímélve. Isten nemcsak Luthernek adott oly 
csodálatos látást, Ő ma is ugyanaz az Isten, csak szánjuk oda 
magunkat olyan készséges eszközül, mint ő.

Összekulcsolt kézzel.
Az egyház ősi kollekta-imádságai.

66. Szentháromság ünnepe után XV. vasárnapon. — Urunk, 
kérünk Téged: kegyelmed jöjjön elénk és kísérjen bennünket 
mindig, hogy szüntelenül jócselekedetben buzgólkodhassunk; 
a mi Urunk Jézus Krisztus, Te Fiad által, aki Veled és a Szent
lélekkel egységben mint Isten, stb., ámen.

67. Szentháromság ünnepe után XVI. vasárnapon. — Urunk, 
kérünk Téged: segítsd meg népedet, hogy kikerülje az ördög 
cselvetéseit és tiszta szívvel követhessen Téged, egyedül igaz 
Istent; a mi Urunk Jézus Krisztus, Te Fiad által, aki Veled és 
a Szentlélekkel, stb., ámen.

68. Szentháromság ünnepe után XVII. vasárnapon. — Urunk, 
kérünk Téged: hathatós irgalmad igazgassa szívünket, mert 
Nélküled nem lehetünk kedvesek Előtted; a mi Urunk Jézus Krisz
tus, Te Fiad által, aki Veled és a Szentlélekkel egységben, stb., 
ámen.

69. Szentháromság ünnepe után XVIII. vasárnapon. — Min
denható és irgalmas Isten, tarts távol tőlünk kegyelmesen min
dent, ami ártalmas: hogy testben és lélekben egyaránt akadály-

Foltin Brunó
diákszövetségi titkár.
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talanul készek legyünk a Te ügyed odaadó szolgálatára; a mi 
Urunk Jézus Krisztus, Te Fiad által, aki Veled és a Szentlélek
kel egységben, stb., ámen.

70. Szentháromság ünnepe után XIX. vasárnapon. — Urunk, 
kérünk Téged: engesztelődj meg és ajándékozz híveidnek bocsá
natot és békességet, hogy minden bűntől megtisztítva, meg
nyugodott lélekkel szolgálhassunk Néked; a mi Urunk Jézus 
Krisztus, Te Fiad által, aki Veled és a Szentlélekkel egységben, 
stb., ámen.

Szentháromság vasárnapja után a 15. vasárnap óegyházi evangélioma 
(Máté ev. 6—24—34.) az emberi aggodalmaskodásokkal szembeállítja az 
Istennek a természeti világban mindenütt megnyilvánuló gondviselését. 
Az emberi szív szorongató gondjainak nekiszegezi a kérdést, mely egy
ben felelet is: „Nem sokkal különbek vagytok-e ti azoknál?!“

Ugyanerre a vasárnapra a száz ótestamentomi perikoparendszer a 
Zsoltár 37—4—6. verseit jelöli ki. Maga a 37. zsoltár a maga teljes egé
szében a hitetlenek (istentelenek) ideigvaló szerencséjét és a hívők (igazak) 
ideigvaló próbáját tárgyalja. Ebben a tekintetben a 37. zsoltár Jób köny
vének és a 73. zsoltárnak központi gondolatához simul. A zsoltárnak a 
mai vasárnapra textusul kijelölt három verse (4—6.) azonban a mai vasár
napra szóló óegyházi evangéliom tartalmára utal és Istennek a hívő ember 
életében mindenkor és mindenütt megmutatott gondviselését hangsúlyozza. 
Az igehirdetés anyagát tehát ez a központi gondolat adja meg.

Tudós orvosok azt állítják, hogy ennek a mi korunknak 
uralkodó betegségévé lett: a szívbaj! A halálozási statisztika 
félelmes számoszlopai is azt mutatják, hogy emberi nemzetsé
günknek ma leggyakrabban a szívét teszi tönkre a nagy ellen
ség: a halál. A baj gyökere abban keresendő — mondják az 
orvosok —, hogy a mai ember egy olyan küzdelmes élet sodrába 
került, ahol örökösen kemény gondok szorongatják és emésztő 
aggodalmak izgatják a szívét. Egyetlen hajsza ma az élet,

Dr. Jánossy Lajos
egyetemi ny. r. tanár.

Szószéken.

Szentháromság utáni 15. vasárnap
Délelőttre. — Zsoltár 37, 4—6.

1. Szövegmagyarázat.

2. Igehirdetés.

Aggodalom és gondviselés.
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állandó rettegés a holnap, virrasztás az éjszaka, csalódás a reg
gel vagy magunkért, vagy másokért! . . . Nem bírhatja ezt 
sokáig a szív!

íme így jár az ember, amikor magára marad s maga akarja 
megvédeni saját életét és szeretteit feltornyosodó veszedelmek 
ítéletidején. Pedig mindig nyilvánvalóbbá lesz előttünk, hogy 
naponként százféle formában robognak el mellettünk és szeret
teink mellett a halálos veszedelmek. Nem lehet egyetlen nyu
godt pillanatunk sem. Kétségbeesve védekezünk. Kifulladva is 
megfeszítjük maradék-erőnk s megpróbáljuk kitépni magunkat 
ránk törő veszedelmek halálos öleléséből.

A szívünk meg minden megnyert gond-csata után egyre 
nyugtalanabbul ver, mert belátja, hogy az aggodalmakkal vívott 
harcainkban mindig megismétlődik a régi mesék bölcs tanítása: 
Hiába vágjuk le az aggodalmak sárkányának egy fejét, azonnal 
másik öt nő helyette.

. . .  „Hagyjad az Ürra a te utadat és bízzál benne, majd Ő 
teljesíti! . . . “ Nem ez az igazság hiányzik-e a mi életünkből? 
Nem azért vág-e közöttünk széles rendet a szívbaj, mert ki
veszett belőlünk a gondviselés megnyugtató hite? . . . Általában 
nem azért kapkod-e idegesen, lázasan a mai ember, mert el
veszett szeme elől az erőt adó igazság halk biztatása: Hagyjad 
az Ürra a te utadat és bízzál benne!

 * * *

Sietve megvallom azonban, hogy ez az igazság csak a meg
váltott, hívő emberre talál! A Krisztus váltságát nem ismerő 
ember ebből az Igéből kiokoskodhat ja a fatalista mindenbe való 
kénytelen beletörődését, aki csüggedt leikével így nyugtatja 
magát: Hát hiszen persze — úgyis minden hiába! Isten elhatáro
zását, örök végzéseit úgy sem lehet megváltoztatni. A nagy 
Allah — tanítják Mohamed hívei — a születés pillanatában meg
határozza minden ember életfolyását, megírja életünk törté
netét már akkor, amikor még csak a bölcső álmait álmodjuk 
s ebből az égi írásból nem lehet semmit sem lealkudni, kemény 
dekrétum az, amelyen semmiféle emberi erőlködéssel nem lehet 
változtatni. Törődj hát bele az életbe úgy, amint van! Várd 
a holnapot, amint majd megérkezik! Aggodalmak nélkül, bátran 
nézz szembe a veszedelmekkel, mert ha Allah azt határozta, hogy 
ma el kell veszned — botorság volna még csak gondolatban is 
elleneállni és menedéket keresni, ha pedig . . .  ha pedig azt hatá
rozta, hogy késő öregség verőfényes őszét is megéred — akkor 
rád zuhanhat egy összeomló világ minden veszedelme, mégis 
semmit nem árthatnak azok tenéked! . . . így beszélnek a fata
listák a maguk pogány bölcselkedésével . . .  És így beszélünk 
mi is — óh, Uram Isten, hányszor — és még azt gondoljuk, hogy 
evangéliumot hirdetünk a sebzett szívűeknek. Oda állunk a gyá
szoló testvérek elé és így vigasztaljuk őket: Nyugodjék csak 
bele a változhatatlanba. . .  Ne sírjon Édes lelkem, úgy sem tud
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már változtatni semmit sem a könnyeivel! . . . Csak magának 
árt! . .. így rendelte ezt a nagy Üristen, nem lehet azzal szembe
szállni! . . .

Mondjam-e, Testvéreim, hogy a mi zsoltárunk valami egé
szen mást tanít, amikor az aggodalmaktól szorongatott szí
vünkre hullatja ezt a csendes Igét: Hagyjad az Orra a te utadat 
és bízzál Őbenne!

* * *

Mások meg bűnös könnyelműségüket akarnák igazolni a 
gondviselés égre mutató igazságával. Nem a hitnek Istenre 
hagyatkozásával, hanem a nemtörődömség könnyelműségével 
mondják: Majd az Ür teljesíti! .. . Mire is mennék én szegény, 
boldogtalan ember, aki csak köd, pára és lehelet! . . .  És lecsüg- 
gesztett karokkal várják új napjuk ébredését. „Míg másnak 
lesz — nekem is lesz!“ — adják tovább a jelszót és várják, 
hogy az Isten kiszolgálja őket minden szükségünkben. Álljon 
rendelkezésükre védelmező karja minden hatalmával, áldást 
osztó keze a bőség szarujával . . . Hát ez lenne a gondviselés 
hite!? . . . Hiszen akkor csak a tunya semmittevésnek lenne a 
vánkosa, hiszen akkor a gondviselés hite kiölné az életből a len
dületet, az emberből az elszántságot, a hitből a harcot és annak 
diadalát!? . . .

* * *
. . . Hagyjad az Úrra a te utadat és bízzál Őbenne! Ez az Ige 

a megváltott embernek szól csupán! Annak az embernek, aki 
a Krisztus keresztfájától indult el, bele egy ellenséges világba, 
hogy a hitnek nemes harcát megharcolja. Hagyjad az Ürra a te 
utadat és bízzál Őbenne! . . . Nem lehet ezt megérteni addig, 
amíg meg nem tanuljuk ezt a beszédet: Az az Isten, aki az ő 
tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért oda
adta, mimódon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk!? 
(Róma 8, 32.) Az Isten gondviselésében nem lehet addig hinni, 
amíg meg nem álltunk a kereszt tövében és meg nem láttuk 
éppen ott: mennyire szeret az Isten! De amikor a megnyílt 
szemek látása megpihen a Golgothán, akkor fogantatik a gond
viselés hite, hogy leverje szívünk aggodalmait ■— akkor szólal 
meg egyre hatalmasabb bizonyossággal álmélkodásunk sza\a: 
Tulajdon Fiának sem kedvezett énérettem! . . .  Hiszen akkor én 
egészen az Övé vagyok . . .  gyermeke vagyok . . .  szemefénye 
vagyok! Akkor Ő soha többé el nem feledkezhetik rólam, hiszen 
akkor az az Isten, aki mondhatatlanul több minden gondjaim
nál, több, mint az étel, ital, ruházat, erősebb minden ellensé
gemnél, ami reám és szeretteimre törhet, ez a mindenható, erős 
Isten nékem Atyám, ki hű szívét hozzám hajtja! Minden elhagy, 
elfeled, Isten végnélkül szeret!

Szeret! . . . Nemcsak akkor, amikor van nyugodt megélhe
tésem, egészségem, békességem és megelégedésem; szeret, nem
csak akkor, ha életviszonyaim kedvező alakulásában észre kell
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vennem, hogy ő  van, él, kormányoz és szemmel láthatóan bele
nyúl éltembe, megadja szívem kéréseit, és felhozza igazságomat, 
mint a világosságot — de szeret akkor is, amikor könnyhulla- 
tással eszem kenyeremet, akkor is, ha végigvezet a halál árnyé
kának völgyén, vagy a nyomorúság tornácain, magasság, és 
mélység próbáló útjain. Gondviselése akkor is fölibém hajol, 
mert aki az Ö tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt mind
nyájunkért odaadta, mimódon ne ajándékozva vele együtt min
dent minékünk? . . . Utamat hát reá hagyom, Őbenne bízom, mert 
Ő ígérte meg, hogy akik az Istent szeretik, javukra vannak min
denek. (Róma 8, 28.)

Sőt éppen az a legcsudálatosabb, hogy a megváltott lélek 
mindig akkor érzi a legbiztosabban az Isten gondoskodó szere- 
tetét és bizonyos védelmét, amikor veszedelmes idők minden 
ékességüket leszaggatták. A megváltottak legszebb énekei a 
szenvedés szakadásaiból szárnyaltak fel a gondviselő Istenhez.

Mai énekünket (Kér. énekeskönyv 370.) az istenes Gerhard 
Pál írta, az „Isten hárfása“. 1666 februárjában berlini papi állá
sából elparancsolták, mert Isten igéjéből és hitvallásainkból még 
a császár kedvéért sem volt hajlandó mit sem engedni. Tár
szekérre rakatta szegényes ingóságait és elhagyatott földönfutó
ként elindult családjával, maga sem tudta még merre, maga sem 
tudta még hova. Este egy falusi vendéglőben szálltak meg. 
Családja lepihent, Gerhard Pál meg a közeli erdőbe ment, hogy 
egyedül lehessen Istenével. Ha valaki elhagyott volt — Gerhard 
Pál az volt. Ha valaki csalódott — Gerhard Pál csalódott. 
Ha valakinek bizonytalan volt a holnapja — Gerhard Pálé az 
volt. . .  És mégis ekkor született meg lelkében ez a vigasztaló 
szent ének:

„Hagyjad a jó Istenre 
Minden te utadat!
Ha bánt szíved keserve,
Ő néked nyugtot ad.
Ki az eget hordozza,
S oszlat felhőt, szelet:
Napját rád is felhozza,
Atyád ő, áld s szeret."

Magyar evangélikus egyházunkban is akkor termett a leg
több egekig szálló imádság, amikor Isten a bujdosások tüzes 
kemencéjén vezette át eleinket. . .  ők is éppen akkor hitték 
nagy, erős hittel, hogy az Ür gondot visel!

Testvérem, a te szíved is, az én szívem is annyiszor tele van 
kínzó aggodalmakkal, keserves kétségekkel, melyek naponként 
meggyötrik és végül halálra kínozzák szegény szívünket. Mere
dek életúton felfelé tartva nem mered, nem tudod hinni, hogy 
van gondviselés. Magadat sem, másokat sem biztatod a csendes 
Igével: Hagyjad az Úrra a te utadat és bízzál Őbenne! Sodor 
magával a fatalisták szenvtelen beletörődése, vagy a könnyel
műek könnyelműsége. Álmatlan éjszakáid kínos virrasztásában
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miért nem jut eszedbe: Az az Isten, aki az ö  tulajdon Fiának 
sem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mimódon ne 
ajándékozna vele együtt mindent minékünk? . .. Akkor azután 
már csak egy lépést kell tenned, hogy utadat Istenre hagyd, 
fejedet ölébe hajtsd, mint fáradt gyermek, mikor estendend — 
hazaérkezik.

3. Vázlat.

Az aggodalmak idő előtt megölik az embert.
Azért hagyjad az Urra a te utadat.
A gondviselés hite nem fatalismus, nem is könnyelműség,
Hanem a megváltó Isten ajándéka a hívőknek.
Illusztráció Gerhard Pál életéből.

Délutánra. — Acta 16, 9—15.

1. Szövegmagyarázat.

Az apostolok cselekedeteiről szóló könyv sem emberek cselekedetei
ről szól, hanem az Isten nagyságos dolgairól. íme bizonyság a mai textu
sunk! Isten indítja el Pált és Timotheust Ázsiából Európába. Isten mutat 
új munkatért s ő  készít új világrészben utat az evangéliom számára.

Vasárnapunk óegyházi epistolája (Galata lev. 5, 25—6, 1—10.) sum
mája az egymáson való készséges lelki és anyagi segítést követeli. Ehhez 
az alapgondolathoz csatlakozik a száz ótestamentomi perikopa rend mai 
mai textusa. Pál Isten parancsára segítségére siet a filippibeli pogányok- 
nak az evangéliommal — Lídia pedig otthont ad az evangéliom hirdetőinek.

2. Igehirdetés.

Előre.

Folyik a világon olyan háború is, amelyről nem igen adnak 
hírt az újságok. Ma is folyik vallásháború is. Persze nem véres 
csatákra gondolok. Nem új 30 éves háborúkra! De gondolok 
arra, hogy mindegyik vallás igyekszik minél több embert meg
hódítani a maga igazságai számára. Amelyik vallás híveiben hol
nap nem akar több lenni, mint ma — az egészen bizonyosan 
megindult a lejtőn!

A buddhizmus Ázsiát akarja meghódítani. Az izlam három 
világrészben harcol: Európában, Ázsiában és Afrikában. A kérész - 
tyénség viszont igényt tart az egész világra.

Ezt parancsolta maga Jézus is. Ismerjük nagy követelését: 
Menjetek el mind a széles világra. . .  (Máté ev. 28, 19.) És lesz
tek nekem tanúim . . .  a föld mind végső határáig. (Ap. csel. 1, 8.)

Ezt kívánják az apostolok is. Pál így szól: A Jézus nevére 
minden térd meghajoljon . . .  (Filippi 2, 10.) János apostol így 
biztat: Az a győzedelem, amely meggyőzte a világot, a mi hi
tünk . . .  (I. János 5, 4.)
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A mai szent Ige arról a döntő pillanatról emlékezik meg, 
amikor a keresztyénség átlép Ázsia földjéről Európa földjére. 
Isten látomásban adja tudomására Pálnak, hogy Európa népei
ben is éhséget támasztott az evangéliom után. Az apostol kése
delem nélkül elindul s Macedónia első gyarmatvárosában, Filip- 
piben, kezdi meg munkáját. Elsőnek egy Lídia nevű asszony 
keresztelkedett meg egész házanépével. Ők voltak tehát Európa 
földjén a keresztyénség első zsengéi. Innét egy bíborárus asz- 
szony otthonából indul el az evangéliom európai hódító útjára. 
Azóta Európa minden népe megkeresztelkedett. A mustármag
ból terebélyes fa lett. Ma már „keresztyén11 Európáról szoktunk 
beszélni nem kis büszkeséggel. Jó azonban megvizsgálni, hogy 
csakugyan keresztyén-e Európa és abban keresztyének vagyunk-e 
mi? .. . Ázsia egyik nagy misszionáriusa, Saddhu Sundar Sing, 
az európai keresztyénség megismerése után úgy nyilatkozott, 
hogy a mi keresztyénségünk olyan, mint a folyó vizében fekvő 
kavics. A kavics belseje sohasem nedvesedik át a folyó vizétől, 
mindig csak a külseje lesz nedves! Európa népei is századok óta 
élnek a keresztyénség légkörében, de a belsejüket, a lelkűket 
mégsem hatotta át az evangéliom ereje. Magyar keresztyénsé
günk is alig több — antiszemitizmusnál! Milyen a magunk gyüle
kezetének keresztyénsége? . . . Milyen a családoké? . ..

Az igazi keresztyénség mindig hódító erejű!
A félmilliónál valamivel több magyar evangélikus keresz- 

tyénségnek van-e hódító ereje? Egyházunk népe érez-e felelős
séget a nyolcmillió magyar róm. katholicizmussal szemben? 
Amelyik egyház nem mer, vagy nem akar térítő-missziót foly
tatni, az napról-napra csak kevesebb lehet!

Hányszor látjuk magunk körül az evangélium hiányában el- 
nyomorodott keresztyénséget. Mit teszünk értük? .. . Meg
sajnáljuk, vagy lesajnáljuk őket! . . .

Nincs látomásunk az evangéliomra szomjas lelkek felől, 
akik előttünk állnak és szólnak: Jer által és légy segítségül 
nekünk!

Evangéliomnak magyar népe, felelős vagy az evangéliom 
nélkül élő magyar felebarátaidért! Elindulsz-e feléjük, mint Pál 
apostol? . . .

Ugyanígy eseng felénk saját vérünk, a szórványok evangé
likus népe is. A templomtalan nép. Készséggel tudunk-e segíté
sükre sietni? .. . Lídia unszolva hívja az apostolokat házához, 
hogy míg Filippiben tartózkodnak, segítségükre legyen.

Evangéliom magyar népe, felelős vagy testvéreidért, a szór
vány evangélikusaiért. Mit cselekszel értük? Segíted-e őket, 
mint Lídia az apostolokat? A szórvány népe evangélikus egy
házunk előőrsei. Ne hagyjátok őket magukra!

Nagy Miklós
zalaegerszegi lelkész.
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Krisztusi ige szülőnek, tanítónak 
és tanitványnak.

Tanévnyitóbeszéd. — Máté 5, 13—16.

A gondtalan szabadság ideje, mint a könnyű hab elsuhant. 
Drága benyomásai édes melódiaként zsonganak keblünkben. De 
íme a nagy diktátor, az Élet parancsol: Fel munkára! És felálltok 
valamennyien a sorba. Remény és aggodalom közt hányódó, 
magzataitokért mindennapi áldozatra kész szülők; a nevelés 
magasztos hivatását vállalt, a saját tüzükben felégő tanítók; 
ígéretes jövendők hordozói, az élet majdani harcosai, az ifjak 
és Krisztus kis barátai, a gyermekek.

Felálltatok indulásra készen. De várjatok még egy rövidke 
ideig. Üljetek le a Krisztus lábai elé, mint egykoron a tanítvá
nyok és a nagy sokaság ott a hegyen, ahol az alapul választott 
igék elhangzottak. Mindegyikhez van Krisztusnak szava; szülők
höz is, tanítókhoz is, tanítványokhoz is szól.

I. Nem vitatható, hogy minden idők legnagyobb feladata a 
nevelés. Ennek minőségétől függ az egyházi, állami és tárra- 
dalmi élet virágzása, vagy leromlása, de ezen fordul meg az egyes 
ember jövendőjének az alakulása is. A jó nevelés termékenyítő 
eső, életfakasztó meleg sugár; a rossz nevelés a reménymezőt 
elverő jég, avagy perzselő hőség, vagy az életet letaroló fagy. 
A jó nevelés meder, melyben Isten áldása hömpölyög tovább, 
a rossz nevelés mély sírgödör, melybe ígéretek, szép jövendő, 
nagy törekvések, egy nemzet élete temetkezik.

A nevelés két legfontosabb tényezője az otthon és az iskola. 
A szülői ház nevelése a bölcsőnél kezdődik és csak akkor vég
ződik, amikor apa és anya halálos álomra hunyják le szemüket, 
sőt még akkor sem. Az édesanya szeretete óva, védve, áldva, 
akkor is kísér az életútunkon, amikor az a kebel rég megszűnt 
dobogni, amely az édes anyatejet adta nekünk. Édesapánk bölcs 
tanácsai intelmei akkor is visszacsengnek a lelkűnkben, amikor 
a beszédes ajkak régen lezárultak.

Boldog a gyermek, akit melegszívű, hűséges édesanya, szi
gorú, de jóságos, bölcs édesapa vezet az élet útaira és nevel az 
élet harcaira. De jaj a gyermeknek, akit a téves szülői nevelés 
helytelen utakra vezet.

A gyermek első életmegnyilvánulása az utánzás. Elsősor
ban a szülőt utánozza. Cselekszi, amit lát, jót, vagy rosszat. 
Ezért a szülő felelőssége nagy. Szülők, hallgassátok meg az 
Ür Jézus Krisztus hozzátok intézett szavát: „Ti vagytok a föld
nek sava, ha a só elveszti ízét, mivel sózunk? Nem való az 
másra, csakhogy kidobják és megtapodják!“

A só ízesít. A szülői nevelés ad színt, egyéni jelleget. Azért 
a családi nevelés nélkülözhetetlen. Hiába mondja azt a spártai, 
vagy most a bolsevista államforma, hogy a nevelést az iskola 
végzi és a szülőnek véle semmi vonatkozása nincs. Ez az állás
pont merő tévedés, A családi nevelést nem pótolja semmi. A
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családi nevelés hiánya és fogyatékossága a legtanultabb emberen 
is kiüt.

A só a romlástól óv. Keleten, ahol a rothadás a nagy meleg 
következtében igen gyorsan beáll, felbecsülhetetlen értékű a só. 
A családi nevelésnek is az a fontos feladata, hogy a romlástól 
óvja a gyermek és ifjú lelkeket. Az anya ne csak dolgozzék, 
hanem imádkozzék is a gyermekéért a gyermekével. Az apa ne 
csak a mindennapi kenyeret szerezze meg mindennapi fáradsá
gos munkával, hanem adjon az élet kenyeréből is magzatának 
és itassa a bölcseség vizével. Míg a szülő ezt a kötelességét tel
jesíti és teljesen odaadja magát a nevelés szent ügyének, minden 
tiszteletet és megbecsülést megérdemel, de ha, mint az ízét el
vesztett só, értéktelenné válik, megérdemli sorsát, hogy kivet
tessék az élők földéről.

Szülők ti vagytok a föld sava. Vigyázzatok, hogy vala
hogyan romlott sóvá ne legyetek! Ne legyen köztetek Heródiás, 
aki Salómét nevel!

II. A családi otthonból az első út az iskolába visz. A görög 
és római a tanítóban az istenek gyűlöltjét látta. A perzsa emel- 
kedettebb nézetet vall és azt mondja, hogy Ormuzd parancs
noka; Izrael népe azt mondja a tanítóról, hogy árnyék a hév- 
ség ellen és szikla a támadások ellen. Mózes IV. könyv 21. 
fejezetben olvassuk, hogy kút, amelyből a bölcseség vize árad. 
Dániel próféta szerint: Ragyog a tanító, mint a mennynek a 
fényessége. Az Ür Jézus mégis a legmagasabbra értékelte a 
tanítói pályát. Hiszen maga is, mint vándortanító járta be az 
ígéret földjét. Maga magát a világ világosságának nevezi. (János 
8, 12.) De ugyanígy szólítja tanítványait is: „Ti vagytok a világ 
világossága. A hegyen épült város nem rejtőzhetik el.“

Tényleg a legmagasabb és legeszményibb hivatás a nevelőé. 
Nem száraz tudományt nyújt csupán, nemcsak az ismeretek 
forrásait nyitja meg, hanem növel, nevel, azaz a szellemi, er
kölcsi fejlődésünket irányítja, alakítja és viszi keresztül.

A serdülő gyermek és a szárnybontó ifjú eszményképet 
keres, akinek a nyomdokába léphet, aki ragadja magával az 
eszményibb, szebb világokba. És boldog az ifjú, ha eszményekért 
nem kell a szomszédba mennie, nem kell a múltban, letűnt idők
ben keresgélnie, hanem ott áll előtte mindennap az eszmény
kép tanítójában. A tanító legyen fényszóró az iskolában, hintsen 
fényt a tudása, az erkölcse, a jelleme, de legeslegfőképpen a 
hite, imádságos érzése! „Úgy ragyogjon a tanító világossága a 
tanítványai előtt, hogy látván az ő cselekedeteit, nemes tetteit — 
Isten dicsőségét szolgálják!" A tanító legyen az iskolában mag
vető, ki minden órában és minden napon drága magvakat vet, 
melyekből élet és virulás zsendül; legyen kertész a Karmelen, 
az Isten kertjében, ahol ültet, öntöz, nyeseget, olt nemes galy- 
lyakat s teszi mindezt a lelkesedés örömével, az apostoli kül
detés fenséges tudatával.

Valaki a magyar tanítót a nemzet napszámosának nevezte
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el. Meg akarta ezzel tisztelni a tanítót, pedig bántó éle van, 
mert azt fejezi ki, hogy a tanító bérért dolgozik, napszámért, 
pedig a tanító bérért dolgozó napszámos sohase legyen! Ha 
azonban az volt az értelme, hogy a tanítót a magyar nemzet 
nem fizette úgy, ahogy megérdemelte volna és csak napszámot, 
csekély díjazást juttatott neki, akkor ki kell emelnünk, hogy a 
legjobban kamatozó befektetés, amit állam, egyház és társa
dalom az iskolára fordít, mert sokszoros áldásban térül vissza. 
Viszont a fösvény többszörösen fizet rá a fösvénységére. Amely 
országban, egyházban a nevelés ügye nem szívügye az államnak 
és az egyházhíveknek és elhanyagolva parlagon hever, ott az 
állam biztonsága, jövője, élete forog kockán. E ponton különö
sen ki kell emelnem azt, hogy egyházunkat az utóbbi évtizedek
ben azért érték aránylag súlyos veszteségek, mert az iskola- 
fenntartó apák buzgósága, áldozatkészsége megfogyatkozott az 
evangélikus egyház híveiben és könnyű szívvel mondtak le az 
utódok az ősi hagyatékról s adták át sok helyütt iskoláikat az 
államnak. Minden egyes felekezeti iskolának az átadása az egy
háznak súlyos vérvesztesége s minden egyes iskolának a meg
szüntetése a lobogó evangélikus öntudat fáklyájának a kialvá
sát jelenti. Apáink vérrel védték templomaikat és áldozattal 
iskoláikat, mert tudták, hogy mindegyik egy-egy hegyen épült 
város, amelynek messzire kell látszania. A hegyen épült váro
sokban ragyogjon továbbra is az evangélikus hit világossága, 
áradjon onnét ki apostoli küldetést érző nevelők szívéből a sze
retet melege, a lelkesedés szent ereje, a hűség lenyűgöző ha
talma, az evangélikus hit ragyogó fényessége!

III. Ti vagytok a föld savai, édes szülők, ti vagytok a világ 
világossága, lelkes nevelők; ti pedig, kedves gyermekeim, lesz
tek. Ti még az ígéret vagytok, a jövendőt hordjátok magatok
ban. Gyakran hallott szólásmód, amilyen a gyermekvilág és az 
ifjúság, olyan lesz a jövő. Ti lesztek a föld savai. A szülői sze
retet mindent megtesz, mindent áldoz; az iskola szellemi mun
kásai nemes versenyre kelnek, hogy mentői több jó érzést, men
tői több nemes indítást, jó hajlandóságot ültessenek el szíve
tekbe, de magatoknak is vigyáznotok kell, hogy a Sátán ki ne 
tépje szívetekből a jót s be ne hintse gonosszal. „Vigyázzatok 
és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek!"

Vigyáznod azért kell, hogy az ördög támadását minden pil
lanatban visszautasíthasd. A múltkoriban az idegen légióról ol
vastam egy könyvet. Többek között le van írva az a veszély, 
mely a magános őrálló katonára vár. Egy-egy vérszomjas vad
állat odakúszik a magános őrhöz és orvul reátámad. Ha nagyon 
ébren nem vigyáz a légionista, bizonyosan áldozatul esik, jó 
fegyverzete dacára is. Ha nem vigyázol, kedves ifjúság, éberen 
a lelkedre, hiába fegyverezted fel magadat tudományokkal, isme
retekkel gazdagon — a gonosz mégis hatalmába ejt. A yigyá- 
zás mellett ott legyen az imádkozás is. „Ha az Úr nem építi a 
várost, hiába fáradoznak az építők, ha az Úr nem őrzi a várost,
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hiába virrasztanak az őrízők.“ Buzgó imádság állítja mellénk 
szent segedelmével a jó Istent. Ti lesztek a föld sava és a világ 
világossága, tehát az erkölcsi erők, az erények hordozói és fény
források. De fényforrássá csak akkor lehetsz, ha megteltél ma
gad világossággal. A fából, a szénből az általa elnyelt hőnek, 
napsugárnak a melege árad ki akkor, amikor fűtünk vele. A 
gyémánt sok-sok millió napsugarat nyelt el évmilliók alatt és 
azt a sugárözönt árasztja ki magából tündöklő ragyogásában.

Ifjúság, kedves gyermekeim, te sem áraszthatsz ki magad
ból fényt, ha be nem szívtál. Korod nagyon alkalmas a fény 
felfogására. Az ifjú kor olyan, mint a gyűjtő lencse, csak ki 
kell a napra tenni és szedi magába az izzó napsugarakat. A taní
tóidból árad ki a fény, csak tárd ki a kebledet előtte és meg
telsz, de ha elfordítod a fény elől tekintetedet s szívedre a figyel
metlenség, könnyelmű léhaság vagy megvetendő lusta közöny 
kérget borít, amelyen nem tör át a fénysugár, akkor olyan 
maradsz, mint a biblia öt balgatag szüze, aki elmulasztotta kellő 
időben lámpását olajjal megtölteni. Nagyon szomorú, ha az 
ifjúság úgy hagyja elrepülni az időt maga felett, hogy a fény
forrásokból meg nem töltőzött. Használd fel ifjúság a drága 
időt, készülj a nagy elhívatásra, hogy légy valójában a föld sava 
és a világ világossága. Ámen.

Smid István
, i esperes, Rozsnyó.

Szentháromság utáni 16. vasárnap.
Délelőttre. — I. Kir. 17, 17—24.

Út a kegyelem Istenéhez.

A régi emberek hitvilágában az a nézet uralkodott, hogy 
Istenüknek látása bajt, veszedelmet jelent, halált okoz. S nem
csak a pogányok körében élt ez a felfogás, hanem az Ótestá- 
mentom népénél is. Ezért olvassuk gyakran, hogy félelem fogta 
el azok szívét, akik az isteni hatalom közelségét érezték, akik 
előtt valamilyen formában nyilvánvalóvá lett az Isten jelenléte. 
Bűnös voltuk tudata ilyenkor sokszoros erővel támadt fel ben
nük, érezték, tudták, hogy okuk van a félelemre: Isten, ki maga 
a szentség, nem tűri a bűnt s büntetéssel sújtja a bűnöst. S nem
csak Isten látásától rettegtek, hanem azoktól is, akik mint az ő 
emberei, vele életteljes kapcsolatban voltak, akik által Isten szólt, 
Isten cselekedett: a prófétáktól. S csak titokban élt a szívek 
mélyén a vágy, mint csírázó magszem a föld sötét ölén, óh, 
vajha nem szigorú, büntető bíró volna az Isten, hanem olyan 
valaki, akihez mindig így lehetne a lélek csöndjében felfohász
kodni: „Abba, azaz Atya!“
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Bizony megijedt ez a szövegünkben sareptai asszony is, 
amikor a megelőző versek elbeszélése szerint a város kapujánál, 
ahol fát szedegetett, megpillantotta azt a tekintélyes külsejű, 
ősz szakállú idegent, aki vizet és kenyeret kért tőle. Hátha pró
féta, az Isten embere? Valóban az! Már a neve is mutatja: „Az 
én Istenem Jehova“, ezt jelenti az Illés név. Hát nem elég isten- 
verés-e rajta az, hogy már az éhínség szélén állnak, egy ma
réknyi lisztje és kevés olaja van mindössze s most ez is idejön 
s még hozzá enni kér tőle?! Nem oszlatta el félelmét egészen 
az a csoda sem, hogy a próféta szavára a liszt ki nem fogyott 
a hombárból, sem az olaj el nem apadt a korsóból, csak aggasz
totta továbbra is a próféta jelenléte s nem tudott szabadulni 
attól a gondolattól, hogy mégis valami csapást hoz majd reá 
az Isten embere. Meg is érdemelné ezt, hiszen lelke mélyén han
gosan vádolják őt bűnei. Milyen jó volna, ha csak azért jött 
volna, hogy őket az éhhaláltól megmentse! Milyen jó volna, ha 
nem kellene rettegnie Istentől. Milyen hálával borulna akkor 
a próféta lábai elé, hogyan magasztalná az Urat az ő csodá
latos segedelméért! De nem meri tenni. Hátha csak ideiglenesen 
hagyta őket életben s más formában tartogat halált a számukra 
a bűnökért bosszúálló, szigorú Úristen! Óh, rettegések-rettegése, 
valóban így is van! Beteg lett a fia. Hiába virrasztóit mellette 
gondverte éjszakákon, hiába ápolta, hiába csókolta, lesújtott 
a halál kegyetlen sarlója, meghalt szívének gyermeke! Hát akkor 
meghal ő is, minden mindegy most már! Mint a gátját áttört 
patak fékevesztett árja, úgy ömlenek szeméből a könnyek és 
zuhognak a próféta felé ajkáról a keserű szavak: Hát ezért 
jöttél hozzám, Isten embere, hogy az én bűneim ne legyenek 
elfelejtve és megölessék azok miatt az én gyermekem! Óh, 
bosszúálló Isten, aki megbünteted az anyák vétkeit a fiákban! 
Miért, miért nincs számomra irgalom Tenálad! A próféta meg
rendültén hallgatja az anyának zokogó panaszát s aztán meg
ragadja az élettelen testet, felviszi szobájába, ráborúl a holt
tetemre és olyan imádságban, amilyent ő is csak kevésszer imád
kozott, fordul az Istenhez: „Én Uram, Istenem, térítsd vissza 
a gyermekbe az ő lelkét!" S íme a megfakult arcra visszatért 
az élet pirossága, megmozdultak a dermedt tagok, a gyermek 
életre kelt halottaiból. Hogy sietett vele remegő lábakkal le 
a felház lépcsőjén, milyen szent diadallal helyezte oda az édes
anyja ölébe: „Nézd, a te fiad él!“ Óh, hogyan omlottak tovább 
az anyai könnyek, nem a bánatnak, nem a fájdalomnak, hanem 
az örömnek könnyei, miként ölelte-csókolta visszanyert drága 
gyermekét, miként szálltak ajkáról a lelkét megrázkódtató, ál
dott tapasztalásnak szavai: Én Uram, Istenem, kegyelmes vagy 
hozzám, légy áldott gondviselő szeretetedért s legyen áldott 
ezen Te embered, aki ily boldogító örömmel tett bizonyságot 
Felőled én előttem! Magasztaltassék a Te szent neved örökké!
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II.

A Szentháromság utáni 16. vasárnapot éljük. Az egyház 
által a mai napra rendelt evangéliomi textus (a naini ifjú fel- 
támasztása) rokontartalmú a Királyok I. könyvének most ma
gyarázott szövegével. Özvegyasszonyról és annak fiáról van szó 
itt is, ott is. Halottfeltámasztásról beszél egyik is, másik is. 
Csakhogy míg emitt a próféta, ott Jézus végzi. Mintha e körül
mény alkalmi, figyelmeztető ujjmutatás lenne arra, hogy az 
Ószövetség és az Újszövetség szorosan összetartozik. A régiek 
ezt ezzel a találó mondással fejezték ki: Nóvum Testamentum 
in Vetere latét, Vetus in Novo patet. Az Üjtestámentom benne 
rejtőzik az Ó-ban, az Ótestámentom kiteljesedik az Üj-ban. 
Valóban így van ez. A kettő egymást kiegészíti. Az üdvtörténet 
ószövetségi eseményei előkészítik az újszövetségieket, ezek 
amazokból következnek. Amaz Isten az üdvtörténetben meg
nyilvánuló munkájának előkészítő felét tárja elénk, emez a be
tetőző második felét. De a kettő át meg át van szőve összekötő 
szálakkal. Mint ahogy a két Szövetség egy könyvvé van kötve 
a Szentírásban. Az evangéliumok és Pál apostol szent levelei 
egész sorát jelölik meg azoknak a próféciáknak, előképeknek 
és szimbólumoknak, amelyek mind-mind az Üjtestámentom ese
ményeire mutatnak az Ótestámentomban s amelyek az Újszö
vetségben lettek teljesekké, szent valóságokká.

így vagyunk a mi mostani ótestámentomi szövegünkkel is. 
Ez is egy darab Üjtestámentomot láttat meg az Ó-ban s egyben 
jelzi, miként lesz ennek az újszövetségi történetnek lélektani 
folyamata magasabb értelmű, szent kiteljesedéssé és valósággá 
az Újszövetség világában. Előkép ez is. Nem egyetlen újtestá- 
mentomi esemény, hanem megszámlálhatatlan soké; azt lehet 
mondani, hogy a keresztyén embernek a kegyelmes Istenhez 
vezető útját tárja sejtelmes vonásokban elénk. De ez az újtestá- 
mentomi út az Ótestámentom világából indul ki s azon vezet 
keresztül. Azért olyan ez a történet, mintha az egész Ó- és Üj
testámentom össze volna sűrítve benne, olyan mint egy miniatűr 
teljes Szentírás, ahol egyetlen ember lelki élménye és a körü
lötte történő események, mint harmatcsöppek a nap egész ké
pét, sejtetik az egész üdvtörténetet és tükröztetik a hívő ember 
Istenhez vezető útjának minden fázisát. Nézzük, hogyan, mennyi
ben?

III.

Azt az asszonyt szorongó félelem fogta el a prófétának 
jelenléte miatt. Hiszen kétségtelenül az Isten embere ő. Csodát 
tett. Megszaporította lisztjét és olajkészletét. Ezzel használt 

‘neki, segített rajta, de ugyanezzel az erővel bizonyára árhat is 
neki. S érzi, hogy megérdemelné a büntetést, vádolják őt az ő 
vétkei, súlyosan nehezül reá bűnös voltának tudata. Szinte azt
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szeretné, ha a próféta el se jött volna hozzá, mert benne, mellette 
az ő bűneit számontartó Isten közelségét érzi. Olyasmit érez, 
mint az újtestámentomi Péter, amikor szemtől-szemben állt az 
őt csodásán gazdag halfogáshoz juttató Jézussal. Péter sem 
arra kéri az Urat, hogy maradjon vele és segítse őt máskor is 
gazdag halfogásra, hanem hogy távozzék el tőle. „Távozz tő
lem, Uram, mert én bűnös ember vagyok."

Az isteni hatalomtól való ezen félelem ma is megvan az 
emberekben. Ha kutatnók, hogy sokan miért nem szeretnek 
templomba járni, azt találnók, hogy azért, mert nem jól érzik 
magukat benne. Ott minden az ő bűneikre emlékezteti őket. 
Ott áll előttük az Ige fényében az Isten csodálatos embere: 
Jézus. Akiről azt hallják, milyen szent, tiszta, áldozatkész, igaz 
s vele szemben milyenek ők! Hiszen igaz, hogy jóság és szelíd
ség ömlik el lényén, de milyen rettentő követelményeket tá
maszt — jóval túlmenően az Ótestámentom parancsain és tilal
main — a hegyi beszédben! Hogyan teljesíthetnék ezeket? Ho
gyan állhatnának meg Isten előtt? Félnek végeredményben a 
Jézustól, mint Luther is félt lelki fejlődése elején, újjászületése 
előtt, amelyről így emlékezik: „Valahányszor Krisztusra tekin
tettem a Kereszten, úgy hatott rám, akárcsak a villám!" Mint 
az a villám, amely lecsapott egykor mellette — rettegésbe bo
rítva szívét. Ezért sokan inkább elkerülik Jézust, el a templomot, 
nem olvassák a Szentírást, nem gondolnak komolyan az Istenre.

De Jézust nem lehet sokáig elkerülni, Istenre kell gondolni. 
A bűntudatot nem lehet mindig elhessegetni. Előbb-utóbb utol
érnek bűneink és megmutatják arcukat a maguk rettentő való
ságában nekünk minden következményeikkel egyetemben. Amint 
annak a sareptai asszonynak is megmutatták. Eljött hozzá a 
bűnnek zsoldja, a halál. Azt ragadta el tőle, ami tulajdon életé
nél is drágább volt előtte: lelkétől-lelkezett kedves gyermekét. 
Félelemsejtése nem csalt: azért jött hozzá az Isten embere, hogy 
bűnei el ne fedeztessenek és Isten ne felejtse kimérni rá a bün
tetést! Ott hánytorog a csüggedt kétségbeesés sötét örvényé
ben! Mint valami nehéz álomban látja csak, hogy a próféta el
távozik halott gyermekével. Félájultan roskad a földre s ott 
fekszik, mint egy szétkuszált ruhadarab: eltiporta az Isten! De 
léptek zaja töri meg a fekete csöndet. Az ajtó nyílik, a próféta 
lép be — karján az édesanyára mosolygó gyermekkel. Öröm
sikoltással borul a nyakába, elborítja anyai csókokkal, majd 
leborul a próféta előtt, átöleli lábait s átengedi magát egy eddig 
soha nem érzett nagy örömnek, ujjongó, diadalmas tapaszta
lásnak: íme, az Isten mégis az, akinek titkon érző lelke olykor 
óhajtva sejtette, a kegyelem Atyja, aki nem tekinti az ő sokszor 
megsíratott bűneit, nem sújtja halállal, hanem életet ajándékoz 
neki s ez az ujjongó, nagy érzés ily szavakban buzog fel szívé
ből s árad elő ajkán a próféta felé: „Most látom csak tisztán, 
hogy te valóban az Isten embere vagy és az Urnák beszéde a te 
ajkadon: igazság!" így találta meg ez az asszony bűntudaton,
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halálon s azoknak minden félelmén keresztül a próféta segít
ségével a kegyelmes Istent.

Mi is így találjuk meg Jézus segítségével. Egyikünk rövi- 
debb idő alatt, megrázó módon, mint ez az asszony, vagy Pál 
apostol, másikunk hosszabb vívódás után, mint Luther, de akár 
így, akár amúgy történjék, mindig ezt kiáltja bennünk a lélek: 
„Wie ich einen gnadigen Gott kriege?“ Miként találom meg 
a kegyelem Istenét? A bűntudat szorongásán, halál sötétségén 
keresztül a megváltó Jézus Krisztus által! Egyedül Általa me
hetsz a kegyelem Atyjához, Ö az út, az igazság és az élet s 
téged is feltámaszt a bűnök miatti félelem halálos álmából, 
amikor csüggedt kétségbeeséssel így sóhajtasz fel: „Kicsoda 
szabadít meg engem a halálnak eme testéből?" önmagam erre 
képes nem vagyok. Hiszen érdemem mint kövön a hangyanyom, 
bűnöm pedig mint levél a fákon (Zrínyi Miklós). Minden ember 
bűnös. Mindenki magában hordozza a bűnök kárhozatba döntő 
betegségét, csak az egyik érzi azt, a másik nem. De amiként 
a fájdalommal járó betegség jobb a fájdalomnélkülinél, mert 
figyelmeztet a gyógyítás szükségességére, míg emez orvúl, hir
telen teríti le áldozatát, akként jobb, ha bűnünk miatt félelem 
fog el bennünket a szent Isten előtt, mintha attól mentesen há
nyadunk bele hirtelen-váratlan a kárhozat örvényébe. Jó jel 
a bűnök miatti félelem! Az Istenhez vezető útnak szükségszerű 
állomása. Elkerülni nem lehet. Mert csak a miattuk való vívódás 
csüggesztő sötétségében „de profundis" való imádságainkra lát
juk meg a Szentlélek világosságában Jézust a maga valóságá
ban, a maga tulajdonképeni szent rendeltetésében és az Öt 
küldő Istent bűnöket elfedező kegyelmének gazdagságában. Hir
telen megvilágosodva, vagy lassan-fokozatosan megértjük, hogy 
Ö nem azért jött e világra, hogy kárhozattal sújtsa a bűnöst, 
hanem hogy megtartsa, ami nélküle elveszendő vala. Amiként 
a próféta jelenléte nem halált hozott annak az asszonynak haj
lékába, hanem megmentést a haláltól. Ezért is imádkozott érette. 
Éretted is imádkozott a Jézus. Nemcsak tanítványaiért könyör- 
gött főpapi imájában, hanem mindazokért is, akik az ő beszé
dökre hisznek majd Őbenne (Ján. 17, 20). Hogy te is benne légy 
abban a megváltó munkában, amelynek elvégzésére jött Ö a 
földre le. Nézd, Rajta van a te bűneidnek büntetése, az Ö sebei
vel gyógyulsz meg a bűn betegségéből. Bűneid adósságlevelét 
összetépte és saját testével szögezte a kereszthez. Semmi nem 
választhat el immár az Isten szerelmétől, szent Fia megváltó 
érdemében eltöröltnek veszi a te bűneidet. Ne félj, csak higyj! 
Nem halál a sorsod, hanem az élet! Megtartásod feletti túláradó 
örömmel borulj hát le Előtte és kiáltsd ennek az ótestámentomi 
asszonynak szavával — lefordítva az Újszövetség nyelvére: „Óh 
érzem, tudom, világosan látom, hogy Te nemcsak Isten embere 
vagy, hanem az Istenember s nemcsak az Ür Igéje igazság a Te 
ajkadon, hanem Te magad vagy az Igazság, -— az én Igazsá
gom!" Ámen.



Felosztások.

I.

A közmondások általános igazsága. Itt is egy közmondás szerint 
történik:

Hol legnagyobb a veszély,
Legközelebb a segély.

II.
Az Úr gondot visel:

Ha megsebez és összezúz,
Be is kötöz és kezei meggyógyítanak.

Hitünk a Jézus Krisztusban,
Délutánra. — Csel. 16, 22—34.

Nem kell nagyon megerőltetnünk elménket annak belátá
sára, hogy ez az újtestámentomi történet legbensőbb lényegé
ben mennyire rokon a délelőtt magyarázott ótestámentomi tör
ténettel. Az a folyamat, amely annak a sareptai asszonynak lel
kében végbement ugyanaz, ami végbement ennek a filippibeli 
tömlöctartónak és övéinek a lelkében. És ugyanazok — hatásai
kat tekintve — a körülöttük lejátszódó események is. Halál 
miatt való félelem, az isteni segítség megtapasztalása, öröm, — 
Isten embereinek közreműködése mellett. A megtett lelki utak 
végállomása: megtalálása a kegyelmes Istennek. (A párhuzam 
részletezhető.) A főbb vonásokban való egyezés mellett vannak 
különbségek is.

Ez az esemény mozgalmasabb és drámaibb amannál. Több 
a szereplő személy; ágyhoz szögező betegség helyett mindent 
felforgató földrengés, inkább megvan benne a hely, az idő, a 
cselekmény egysége. Minden ott játszódik le egyetlen éjszakán 
a szemünk előtt. Egy templomjubileumi ünnepség alkalmával 
egy előadást hallottam a templomról. Az előadó arra is kitért, 
hogy a templom középület. S mialatt nagyságával és tornyával 
az összes középületek fölé emelkedik, magasabb értelemben 
egyesíti is magában a középületek nevelő hatásait és azok ren
deltetését. Részletesen kifejtette, hogy a templom, iskola, ka
szárnya, vendéglő, vasúti állomás, gyógyító kórház, bíróság 
és — színház, ahol az embersors és rendeltetés dantei értelmű 
„isteni színjátékjának mozgalmas és megrázó jelenetei és képei 
tárulnak elénk. Ezen szövegünkbeli mozgalmasan megrázó je
lenet is a legfőbb jót állítja elénk, amelyet mindennél inkább 
óhajtanunk kell: az üdvösség állapotának boldog tudatát. Arra 
felel: mit kell tennünk, hogy üdvözülhessünk? És a megadott
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feleletben van a másik főkülönbség, amely az újtestámentomi 
jelenetet attól az ószövetségi eseménytől nem elválasztja, hanem 
fölébe emeli. Világosan megmondja és cselekményben elénk ál
lítja, hogy az üdvözüléshez kettő szükséges: a Jézus Krisztus
ban való hit és a megkeresztelkedés.

Ez a sorrend azonban nem azt jelenti, hogy a hitnek meg 
kell előznie a keresztelést, csak a főszemélynek és a felnőttek
nek ad a helyzetből fakadó elsőséget a mellékszemélyek és a 
gyermekek között. Mert a börtönőr egész háznépével együtt 
részesült a keresztség szentségében. Tehát kiskorú gyermekeit, 
vagy ha volt csecsemő gyermeke, azokat is megkeresztelték. 
A helyzetből adódó alkalmi sorrend volt az, hogy abban a töm- 
löctartóban, mint már gondolkodni tudó, felnőtt emberben előbb 
felébredt a Jézus Krisztusban való hit s azután keresztelkedett 
meg. Ez a sorrend tehát nem adhat semmiféle tápot baptista 
felfogásnak. Nem helyes az az álláspont, hogy csak felnőtt ko
rában kell megkeresztelni az embert, mert a csecsemő még nem 
képes hinni, nem is tudja, mi történik vele. Miért nem helyes? 
Egyszerűen, röviden és mégis meggyőzően el lehet mondani. 
Mi a keresztség? Isten ajándéka a léleknek, amellyel gyerme
kévé fogadja, eljegyzi a maga számára. Abban az Igével egye
sített vízben ott hat, ott működik — emberésszel föl nem fog
ható módon — Isten Szentleikének csodálatos ereje. Osztály
része lesz általa a Szentléleknek egy bizonyos mennyisége, kvan
tuma. Mint ilyen a léleknek tápláléka. Nem baj, ha a gyermek 
nem tudja, mi történik vele a keresztség kiszolgáltatásakor. 
Nem baj, ha nem tudja is, mire való ez a lelki táplálék. A testi 
táplálékot sem veszi ekkor még öntudatosan magához, nem 
tudja, mire való az; de mi történne vele, ha megvonnák tőle? 
Elgyengülne, elsorvadna, elpusztulna az ő testi élete. így kell 
táplálni a lelket is, ha öntudatlan is még. Később meg fogja 
érteni. Felelősek vagyunk már a kisdedekért is! Megkeresztelé- 
sük lelkiismereti kötelesség. Engedjétek hozzám jőni őket s ne 
tiltsátok el tőlem — mondja Jézus.

Felfogásunk helyességét csak megerősíti az a körülmény, 
hogy ez a börtönőr és házanépének felnőtt tagjai sem az igazi, 
a teljes hit birtokában keresztelkedtek meg. Csak felvillant előt
tük annak mentő valósága, csak felébredt bennük annak csírázó 
kezdete. Hiszen annyi mindent történt azon az egyetlen éjszakán. 
Az a rövid idő, míg Pál és társa hirdették előttük az Igét, 
semmiképp sem lehetett elegendő arra, hogy igazán hinni tud
janak. Inkább egész lényüket felkavaró, megrázkódtató elszánás 
ébredt bennük, hogy elindulnak az üdvözítő Jézus Krisztus felé 
abban a meggyőződésben, hogy nála, véle, benne osztályrészük 
lesz a hitnek megtartó világossága. Ez a hit még csak ezután 
fogja kifejteni rajtuk, bennük a maga áldott hatásait, csak ez
után lesz az övéké annak életet irányító és életet, megszentelő, 
boldog valósága. Hitték, hogy lesz hitük! Ilyen értelemben tehát 
még náluk is megelőzte a megkeresztelkedés a hitet.
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És megelőzte nálad is. Még akkor, amikor nem is ébredt 
öntudatra szunnyadó lelked. Alvó telkedbe már akkor beoltotta 
Isten a hit alvó rügyét. Amikor Szendéikével dajkáló karjaira 
vett és rád lehelte a keresztség vízében atyai szeretete Magának 
eljegyző égi csókját. Már akkor homlokodra írta láthatatlan 
betűkkel üdvözítő akaratát: Higyj az Úr Jézus Krisztusban! És 
azóta is életed számos eseményével ezt a hitet akarja felkelteni, 
ébren tartani, fejleszteni, növelni, erősíteni benned. Ezt szol
gálja a vallástanítás, a konfirmáció, az Igének hirdetése. Ezt 
szolgálják a fájdalmak, a betegségek, a megpróbáltatások, ame
lyeknek éles késével Isten mint szőlőmíves levagdalja rólad a 
vadhajtásokat, hogy ennek a rügynek, a Krisztusban való hit
nek hajtása növekedjék benned s életed szőlőtőkéje sok és jó 
gyümölcsöt teremjen. Szeretetet, békességet, Szentlélek által 
való örömöt. A múló bajokkal is lelki győzelemhez akar segí
teni. Időleges fájdalmakkal állandó örömforrást akar nyitni a 
számodra. Hogy hited birtokában boldogan érezd, hogy az vagy, 
aminek Isten a keresztségben eljegyzett: néki az üdvösség tu
datával és annak drága jutalmával koronázott, a Krisztusban 
megváltott s ezen Ő véghetetlen kegyelméért Öt imádó, Neki 
szolgáló, szerető gyermeke. Te is örvendezel akkor, hogy hívővé 
lettél. Az a diadal, ami meggyőzi a világot, a mi hitünk!

Ezt hirdeti délutáni Szentigénk, amikor elmondja, miként 
lett a földrengés következtében az a börtönőr is Pálhoz és Silás- 
hoz hasonló fogoly: a Krisztusnak foglya. Miként érezte át ve
lük és egész háznépével együtt és fogja még inkább érezni a 
jövőben, hogy ez az egyetlen fogság, amely nem lenyűgöző 
kalodát, nem bilincset és nem börtönt jelent, hanem szabadsá
got; olyan terhet, amely könnyű és olyan igát, amely gyönyö
rűséges. Mert ahol hit van, ott az Úrnak Lelke van, „s ahol az 
Úrnak Lelke, ott a szabadság" (II. Kor. 3, 17), szabadulás bűn
től és halálból. A Krisztusban fogoly, vagy azzá lenni vágyó 
Testvérem, nézd: földrengésben és világrengésben szilárdan áll 
a Krisztus menedéket nyújtó kősziklája; vészen és viharon, há
borgó tengeren át mentő hajó halad az üdvösség biztos rév
partja felé, lobogója büszkén csattog a világorkánban, rá van 
írva diadalra vivő, szent jelszavunk: Sola Fides, hitünk a Jézus 
Krisztusban! Ámen.

Vázlat.

Kettős átváltozás történik itt:
1. A fogoly Pál börtönőrré lesz; gondoskodik a foglyok lelki táplá

lásáról; ezeket a börtönből való meneküléstől tartja vissza, a börtönőrt 
pedig az élettől való meneküléstől.

2. A börtönőr Krisztus foglya lesz megtérése által. (Fabianke.)

Botyánszky János
mezőtúri lelkész



425

Szentháromság utáni 17. vasárnap.
Délelőttre. — I. Mózes 37, 4—11.

1. Szövegmagyarázat.

A testvérek gyűlöletének okát az előző 2. és 3. versek adják, mely 
szerint József „rossz híreket hord vala felőlük az ő atyjuknak1'. „Izrael 
pedig minden fiánál jobban szereti Józsefet" „és cifra ruhát csináltatott 
neki". József hírhordása ha még a legjobb szándékkal, azaz a testvérek 
megjavításának szándékával történt is, alkalmas volt arra, hogy a testvé
reket tőle elidegenítse. Ehhez járult még az apa megkülönböztető szere- 
tete, mely az elhidegülést gyűlöletté fokozta s azt a hiedelmet támasztotta 
a testvérekben, hogy József elsőszülöttségi jogokra tör. József álmai csak 
megerősítették ezt a gyanút, sőt második álmának elmondása után még 
az apa is meginti nagyralátó fiát.

A 10. versben anya helyett nem Ráchelt, József édesanyját kell érteni, 
ki öccsének Benjáminnak születésekor meghalt, hanem nevelő anyját Bilhát.

2. Igehirdetés.

A gyűlölködő, boldogtalan család.

Ennek a bibliai szakasznak felolvasásával kedves gyermek
kori emlékeink elevenednek meg. József és testvéreinek törté
nete izgalmas forulataival nemcsak érdeklődésünket kötötte le 
felette nagy mértékben, de — emlékezzünk csak rá — az iskola 
padjaiban ezek az Isten igazságszolgáltatását bemutató történe
tek csalták szemünkbe a meghatódottságnak első könnyeit.

Hanem bármily megragadó és kielégítő is József és test
véreinek sok viszontagságon s megpróbáltatáson keresztül ve
zető története, maga ez az első jelenet nagyon visszataszító 
képet mutat. Sejttetik előre a megrázó drámai forulatokat. Egy 
család életébe nyerünk bepillantást, melynek tagjait oly bűnök 
terhelik, amik magukban hordják az elmaradhatatlan bűnhődést, 
a megpróbáltatások hosszú sorozatát, szenvedést és könnye
ket, boldogtalanságot.

Rá kell mutatnunk ezekre a bűnökre, mert amelyek meg
írattak, a mi tanulságunkra írattak meg.

I. A legszembeszökőbb a testvérek gyűlölete. Meggyűlölik 
testvérüket úgy, hogy még csak egy jó szavuk sincs hozzá. Ki
mondani is rettenetes, hát még átérezni, átélni. Mi lehet annak 
a családnak a sorsa, hol az egymás támogatására hívatottak 
gyűlöletet éreznek egymás iránt? A felelet nem kétséges. Aki 
amit vet, azt aratja is. A gyűlölet magvetésének boldogtalan
ság az aratása. Ahol a gyűlölet él a szívekben, ott a sátánnak, 
minden ördögi hatalomnak nyert ügye van.

De boncolgassuk csak ezt a gyűlöletet, miből fakadt? Irigy
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ségből. A testvérek irigyelték Józseftől atyjuk megkülönbözte
tett szeretetét, irigyelték tarka ruháját, előmenetelét, emelkedet- 
tebb gondolkodását, fegyelmezett magaviseletét, mellyel atyjuk
nak szeretetét, mások becsülését kiérdemelte. Megsértett hiúság
ból. Ök, az idősebb testvérek, rendeljék alá magukat öccsüknek? 
Sérelem ez, mi ellen lázadozik önérzetük. Önzésből. Az atyjuk 
bizalmába férkőzött testvérük mellett mellőzöttnek érzik magu
kat. Majdnem minden gyűlölködő életet vissza lehet vezetni 
ezekre az ősbűnökre. Vigyázzatok testvérek, minden őrízésnek 
felette őrizzétek meg szíveteket ezektől a nemtelen indulatoktól, 
mert ahol irigység van, ott háborúság és minden gonosz csele
kedet is van. Jakab 3, 16. Örökségen összevesző testvérek sok
szor engesztelhetlen gyűlöletet szítanak egymás ellen. Egy falun 
átutazóban gondozatlan, összeroskadt házat láttam. Kié lehet 
ez az összeomlott ház? kérdeztem önkéntelenül? Két gyűlölködő 
testvéré — volt a felelet — kik elperelték örökségüket s pokollá 
tették egymás életét. Aki vet a testnek, a testből arat örök 
veszedelmet. Mert kár ugyan az anyagi romlás is, de miként fog
nak ezek megállni az Úr előtt ha a saját lelkűkért, és testvérü
kért fogja őket felelősségre vonni az Úr?

II. De történt ebben a családban más mulasztás is. József 
és testvéreinek áldatlan életéért felelős Jákob, az atyjuk is. 
Akár, mert elmulasztotta gyermekei gondos nevelését, a maga 
idején alkalmazott fenyítéket akár, mert különbséget tett gyer
mekei között s kitüntette az egyiket a másik rovására. Jobban 
szerette az egyik gyermekét, mint a másikat. Pedig éppen a 
betegeknek van szükségük gyógyító orvosra. Az igazi féltő 
szeretet az elesettet támogatja, a veszendőt keresi aggódó gond
dal. Jákob akaratlanul is hozzájárult a gyermekei közt fennálló 
ellentétek kiélesítéséhez, amikor József iránti kitüntető figyel
mével s tarka ruha ajándékozásával még nagyobb tápot nyúj
tott a testvérek irigységének. Vigyázzunk, szülők, gyermekeink 
nevelésénél a szeretet ne váljék szeretetlenség okozójává, sze
mélyválogatásunk gyűlölködés forrásává! Isten dicsőségét, gyer
mekeink javát csak az igazságosságon nyugvó, részrehajlást nem 
ismerő, felelősségteljes nevelés munkálhatja. Jákob keserves 
könnyekkel fizetett meg mulasztásáért.

III. De magának Józsefnek jellemében is volt olyan tulaj
donság, mi alkalmas volt a testvérek békés együttélésének meg
bontására. József „rossz híreket hord vala felőlük az atyjuk
nak". Fel kell tennünk, hogy ezt azzal a legjobb szándékkal tette, 
hogy atyjuknak módjában legyen testvéreit a rossztól vissza
tartani. Ámde ezt azok csak árulkodásnak minősítették s ha
ragjukat vonta magára. Azután az is bántotta testvéreket, hogy 
József többnek érezte magát testvéreinél. Az álmai is bizonyít
ják ezt. A lelki világára fényt derítő álmaiban előbb csak a 
testvérei, majd a szülei is meghajolnak előtte. Mindezek csak 
növelték a testvérek irigységét és gyűlöletét, mely végeredmé
nyében a család széthúzásához, boldogtalanságához vezetett.
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IV. Az Ür Jézus minket arra tanított, hogy minden ország, 
mely magával meghasonlik, elpusztul és egy város és egy ház
nép sem állhat meg, mely meghasonlik magával. Megdöbben
tőek az élet tapasztalatai. Nem kellene ennek így lenni, atyám
fiái, hogy mi emésztő gyűlölettel, fékevesztett irigységgel, má
sokra nem tekintő rút önzéssel keserítjük meg egymás életét. 
József és testvérei kihívták maguk ellen Isten büntetését, de ki
hívja ezt ma is minden gyűlölködő család, minden irigykedő 
társadalom, s összefogás helyett széthúzó nemzet is. Azok ott 
jártak a meredély szélén, honnan az Ür kegyelme vezette őket 
csodás útakon a megértés és megbékélés boldogságára. Jóra 
fordította mindazt a gonoszságot, ami a gyűlölködő testvérek 
szívében megszületett. Ámde a könyörülő Isten igazságos Isten 
is, ki mefizet mindenkinek a cselekedetei szerint. Nem mond
hatja közülünk senki, hogy Isten nem helyezte őt az élet kapu
jába, hogy nem mutatta meg nekünk boldogulásunk ösvényét 
s nem adta meg az ez úton járás előfeltételeit. Szent igéjének 
fáklyafényével világít útunkra, a Jópásztor szeretetével hívogat 
minket a lélek szerint való élet kies mezejére, hol szeretet, öröm, 
békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség szelídség, mérték
letesség a lelki élet gyümölcsei. Uram, védj meg minket a gyű
lölködés kárhozatos életétől, s add szívünkbe a te boldogító 
szeretetedet. Ámen.

3. Vázlat.

Házi áldás.

I. Irigységtől, gyűlölettől védd meg szívem.
II. Békességet, szeretetet adj én nekem.

Délutánra. — Csel. 17, 16—34.

2. Igehirdetés.

Ennek a nagyon élénk menetű s megragadó bibliai sza
kasznak találóbb címet nem is adhatnánk. Örök emberi termé
szetünknek Istent kereső olthatatlan vágyakozása sír fel itt min
den sorból.

Istent keresi: 1. A tudomány és műveltség fővárosa, Athén, 
melynek utcái tele vannak emberi kéz által faragott bálványok
kal. Minden emberi kézzel faragott bálvány egy-egy emberi lé
leknek vergődése, örök vágya az elérhetetlen Isten iránt.

2. A tudósok, bölcselők serege. Ügy az epikureusok, mint a 
stoikusok más-más úton keresték az ember rendeltetését s az 
élet végső célját. Hiába akarta egyik a gyönyörkeresés hullá
maiba fojtani, a másik fájdalmas világszemléletével eltompítani 
égretörő emberi lelkét, minden törekvésük hiábavaló volt. Nem 
találták meg lelkűk nyugalmát. A költő szerint a tudomány 
hideg kútfejénél szomjú lelked szomj öli meg.
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3. A tömeg, mely „semmi másban nem vala foglalatos, mint 
az újságnak beszélésében és hallgatásában11. Ez megint egy 
módja a kielégülés után vágyó lélek elaltatásának, mely ideig- 
óráig leköt ugyan, de a szívbe megnyugvást nem hoz. Újság, 
rádió mellett szomjas marad a lélek. Más, más valami után 
vágyunk.

4. Az Istent kereső ember legmegrázóbb bizonyítéka az az 
oltár, ott Athén utcáján, melynek ez volt a felírása: Az isme
retlen Istennek". Nem tudjuk, hogy hol keressük, nem tudjuk, 
hogy kicsoda ő, csak azt tudjuk, hogy van, és hogy csak egyedül 
Ő elégíthet meg minket.

5. Pál ezt a vágyat akarja kielégíteni: Akit ti nem ismerve 
tiszteltek, azt hirdetem én nektek. Isten teremtette a világot. .. 
az egész emberi nemzetet. . . hogy keressék az Urat és hogy 
megtalálják azt. Egy út vezet csak Hozzá — hogy megtérjen 
mindenki. Isten megítéli ezt a földet „egy férfiú által11, aki még 
ma — ha megtérsz — elvezethet Hozzá — örök emberi vágyad 
kielégüléséhez — Istenhez. Ez a férfiú — ég és föld Ura, ura 
életnek és úr a múlandóság felett, mondja neked most is, „senki 
sem mehet az Atyához csak én általam11. Ragadd meg hát ve
zető kezét s engedd, hogy vezessen, hogy örök vágyakozásod 
boldog célbaérésével mondhasd el már itt is: „Csak az Istenben 
nyugszik meg az én lelkem.11 Ámen.

Magyar Géza
száki alesperes-lelkész.

Szentháromság utáni 18. vasárnap.
Délelőttre. — Zsoltár 42, 2—6.

1. Irásmagyarázat.

Szövegünk magyarázatáról, ha nem is közvetlenül, volt már szó a 
Lelkipásztorban (lásd az ezévi 4. szám 112. lapját). Ott a 43. zsoltárral kap
csolatban megállapítást nyert, hogy a 42. és 43. zsoltár eredetileg egy 
éneket, az Isten utáni honvágy énekét alkotta. Így nem szükséges a 
keletkezési idő és a zsoltáríró történelmi helyének kérdésére kitérni, van 
azonban az említett fejtegetésben olyan 'kitétel is, amelyre feltétlenül ki 
kell térni. Az ottani szerző azt állítja, hogy „a zsoltár hátterét az a gon
dolat alkotja, hogy Istent csak egy bizonyos helyen, a templomban lehet 
igazán imádni, bár maga a zsoltár ennek az elvnek áttörése.11 A szerző 
ezt a mondatot kétségkívül a 43. zsoltárra vonatkozóan írta le. Az, hogy 
ezt az állítást teljes egészében megdönthetetlen ténynek kell-e tekinteni 
a 42. zsoltárra vonatkozólag, most nem fontos, azonban szövegünkkel 
kapcsolatban hozzátehetjük azt, hogy a 42. zsoltár méginkább áttörését 
jelenti ennek az elvnek, hisz legalább is az általunk tárgyalandó részében 
egyáltalán nincsen arról szó, hogy az író csak az „Isten házáig11 szeretne 
eljutni. Ellenkezőleg, világos, hogy a szerző az Istennel, az „élő11 Istennel 
való találkozást óhajtja. Erre vonatkozóan érdemes megfigyelni a 42. 
zsoltár 6. és a 43. zsoltár utolsó verse közötti különbséget.
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Éppen ez a tény veti fel azt a kérdést, hogy ha a két zsoltár vala
mikor egy éneket alkotott is, valóban egy és ugyanaz időben keletkezett-e 
mind a kettő. A 42. zsoltárban az élőbb említett elvnek olyan világos 
áttörésével találkozunk, amely közelfekvőnek tünteti fel azt a gondolatot, 
hogy a két zsoltár keletkezése között mégiscsak el kellett telni egy bizo
nyos időnek. És ez az idő nem is lehet nagyon rövid, mert túlságosan 
nagy a két zsoltár gondolatvilágának egymástól való eltérése ahhoz, hogy 
mind a két zsoltárt ugyanattól a szerzőtől és ugyanabból az időből szár
maztassuk. Talán a különválasztásnál is szerepe volt ennek az észrevétel
nek. Ha azonban így van, akkor helyesebb a 43. és azután a 42. sorrend, 
mert világos, hogy a 42. a „fejlettebb" és mélyebb.

A továbbiakban elég utalnom az említett fejtegetésre!

2. Igehirdetés.

Szemtől-szembe !

Keresztyén életünknek szinte megkövesedett jellemvonásává 
vált, hogy Isten létezésének puszta tudata is kielégít minket. 
Mintha az a tudat, hogy van Isten megoldaná minden problé
mánkat, minden bajunkat. Mindinkább hajiunk egy olyan fel
fogás felé, mely szerint „Isten ott van az égben, a világ rendben 
van!“ Ehhez talán a korszellem is hozzájárul. Az Isten az égben 
van, mi pedig a földön az egyházban, vagy azokon a helyeken, 
ahol alkalmunk nyílik megmutatni, hogy mi tudunk Istennek 
létezéséről. Néhanapján még a templomban is ott vagyunk. 
Egész keresztyén életünk ebben éli ki magát. Igen megszoktuk 
azt a gondolatot, ha nem is juttattuk külön kifejezésre, hogy 
köztünk és az Isten között a bűnön kívül még egy nagy távol
ság is van, melyet másnak kell áthidalni, elhárítani. Legegysze
rűbben az egyházra gondolunk, mert közvetíteni kell azt, amit 
Isten nekünk mondani akar és azt is, amit mi akarunk az Ür- 
nak mondani. Nem igen jut eszünkbe, hogy mi is megkíséreljük 
felvenni a személyes kapcsolatot Istennel, hogy „beszélgessünk" 
Ővele. Oda jutunk, hogy nem is tudunk és nem is merünk meg
jelenni Isten színe előtt! Ezért estünk ki mindannyian Istennek 
tenyeréből.

Pedig keresztyén hitünk tanúsága szerint az nem más, mint 
az Istennel való legbensőbb életközösség. Elképzelhető-e egy 
„legbensőbb" életközösség, ha nem is tudunk, vagy nem is 
merünk megjelenni Istennek színe előtt, az „élő" Isten előtt, 
ha nem merek Ővele beszélgetni én, a gyarló, Vele, a tökéletes
sel? Ha nem merem megszólítani mint fiú az Atyát? Ha nem 
tudom a sok tér- és időelmélettel megterhelt agyammal felfogni, 
hogy Isten nemcsak ott az égben van jelen, hanem itt a földön is, 
velem és mellettem? Keresztyénnek nevezhető-e az, aki „rend
ben" találja a világot pusztán azért, mert Isten „ott van az 
égben?"

Elhangzott a világon már az a mondás, hogy: „ha nem 
volna Isten, akkor ki kellene találni!" Keresztyén hitünkkel mi
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csak azt mondhatjuk: ha Isten csak a mennyben volna, akkor 
le kellene hoznunk, le kellene könyörögnünk! Mert a szarvas 
sem elégedett meg pusztán annak tudatával, hogy ott a távol
ban van egy kies forrás, amely hűs vizet tartogat számára. Ez 
csak annál inkább felfokozta szomjúságát! Mit neki a forrás, 
ha az nincsen közelében! Kinyújtja nyakát és keserves bőgésbe 
kezd, mintha már a pusztulás közeledtét érezné, oda kívánkozik, 
hogy a forrás vizében megláthassa elcsigázott képének mását és 
igyék a forrás vizéből.

A mi valóban keresztyén viszonyunk is csak szemtől-szembe 
kezdődhet Istennel, csak akkor nem hall senki más, csak Isten 
hall téged! És akkor Isten úgy hallgat meg, mintha csak egyedül 
tégedet hallgatna! Csak akkor láthatod meg saját torz képedet, 
csak akkor veszed észre, hogy mennyire csak látszat volt az, 
amit te véglegesnek és tökéletesnek tartottál. Könyörögd le 
Istent a földre, könyörögd le legalább magadhoz, amikor egye
dül vagy. Lásd meg magadat arcának tiszta tükrében és akkor 
majd meglátod, hogy nem keresztyén az, akinek Istene csak a 
mennyekben van, vagy aki azt szeretné, ha Ő mindig csak ott 
a távolban maradna! Meglátnád, hogy az a keresztyén, aki szem
től szembe bir állni Istennel! „Bir“, mert hittel „mer“! Aki mer 
kívánkozni hozá, aki meri hívni Őt a magányos kamrába, aki 
kész az ítéletre szemtől-szembe! Aki hiszi, hogy a nagy talál
kozás Krisztus érdeméért nem lesz számára pusztulás, hanem 
nagy, személyes meghívássá lesz a mennyek országába!

Testvérem, ne gondold, hogy ehhez „képzettség" kell. Hívd 
csak egyszerűen, mint a szarvas a vizet, hívd, ha mással nem, 
keserves sírással, csak annyit mondj: Isten, Isten! Meglátod fe
lelni fog, az arca megszabadít és azt mondja: Fiam! Gyermekem! 
És akkor igyál a forrásból! És újra imádkozzál!

3. Vázlat.

Istenre a világon van szükség.
1. Mert minden, ami köztünk és Isten között történik, itt történik. 

(A teremtés, megváltás és megszentelődés is!)
2. Mert minden, ami a világon történik nem más, mint Istennek tör

ténete a világon.
3. Mert „idegenben" járunk. „Hazánk" csak ott van, ahol az Isten.
4. Mert Isten is keres minket, mint a forrás is várja a szomjas 

vándort.

Délutánra. — Csel. 19, 23—40.

A „világ" és Isten nem fér meg egymás mellett. A kézzel 
csinált isteneknek ideje Krisztussal lejárt. Nem véletlen, hogy 
éppen Pál az, aki megbotránkoztatja az efezusiakat, hisz ő az, 
aki „egymaga többet munkálkodott" mint a többi együttvéve, 
ő  ingatta meg leginkább a kézzel csinált istenek uralmát Mert 
az, aki Krisztust hirdeti, bálványokat döntöget!
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A „világ11 azért fél Istentől, mert félti javait, félti a hasznot 
hozó bálványokat. Ma is így van. Szinte csodálatos pontossággal 
ismétlődik meg mind ez a mai világban. Őrjöngő népgyűlések, 
mint ott Elezusban. Azt sem tudják miért, de kiáltoznak órák 
hosszat, mert érzik, hogy Krisztus igazsága mindennek végét 
jelenti! Érzik, hogy meginog alattuk a föld, mihelyt megjelenik 
közöttük valaki, aki Krisztust hirdeti. Még ha nem is szól, még 
ha nem is mutat rá a haldokló bálványokra, már hisztérikus 
imádattal ragadják magukhoz! Pál sem szólt még semmit, maga 
a város jegyzője állapítja meg, hogy nem káromolta az isten- 
asszonyt! És mégis, a nép szükségesnek látja kórusban kiáltani, 
hogy nagy az efezusi Diána. Éppen ebből látszik meg Krisztus 
hatalma, némán is ítél, némán, tétlenül is lerombol egy világot! 
A keresztfán sem sokat mondott és mégis beleremegett a föld, 
elsötétült az ég és meghasadt a ^„templom11 kárpitja! A nép 
pedig tombol: „nagy az efezusi Diána!11 Ez a tombolás jellem
vonása minden népnek, amely megérzi, hogy vége a hazugságra 
épített reményeknek. Az igazságot követés legkisebb látszata is 
kétségbeesett dühbe ejti.

Demeter támad, mert tudja, hogy vége van. Pál nyugodt, 
mert tudja, hogy győz! Vajha tanulnánk ebből mi is, a mi né
pünk is! Efezusi Diana, napjaid megszámláltattak, mert Krisztus 
megjelent ezen a világon és nem fértek meg egymás mellett.

Bagár István
budapesti segédlelkész.

Szentháromság utáni 19. vasárnap.
Délelőttre. — Ézsaiás 55, 8—9.

1. Szövegmagyarázat.

A „gondolataim" kifejezés Isten benső lényegét jelenti. „Útaim . . . “ =  
cselekedeteim. Mint a Szent írás sok helyén, úgy itt is az „út“ képletes 
kifjezés. Istennek cselekedeteteit fejezi ki, melyekkel Isten a maga ki
tűzött céljait el akarja érni.

A 9. vers élesen rámutat arra, hogy Isten és az ember lénye és 
cselekedetei között óriási, szinte kiegyenlíthetetlen különbség van. Isten 
egészen más, mint az ember.

„Magasabbak" világosan kifejezésre juttatja, hogy a szétválasztó 
különbség Isten javára áll fenn.

2. Igehirdetés.

Uram, találkozhatnak>e utaink?

Egymástól idegenbe szakadt emberek lelkében gyakran 
szólal meg ez a kérdés. Belenyilal azoknak szívébe is, akik egy
mást szerető szívvel valaha közös úton jártak, de lélekben el
szakadtak egymástól s külön útra tértek.
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Az Isten útját hűtlenül elhagyó, a bűn útjára sodródott 
ember lelkét is öröktőlfogva égeti ez a kérdés. A bűnös ember 
szívét újra és újra hatalmába keríti a kitagadott királyfiak vagy 
a tékozlófiak fájdalmas, leküzdhetetlen honvágya. Rátalálni az 
elhagyott, hazavezérlő útra. Együtt lenni, vele járni és együtt 
élni az Atyával, akit megtagadtunk s aki — úgy érezzük — 
kitagadott.

A legtöbb vergődő szív azonban nem jut tovább annál, 
hogy felteszi a félelem és vágyakozás közt tépelődő kérdést: 
találkozhatnak-e útaink? Istené és az enyém, melyről az ige azt 
mondja, hogy az egyik szédületes magasságban vezet, a másik, 
az enyém, szédítő mélységben.

Ebben a félénken vágyakozó állapotban az a felismerés a 
legszomorúbb, hogy valaha a két út: az Istené és a mienk, egy 
volt. A teremtő Isten nem is tervezhette másként, minthogy Ö 
és gyermekei egy úton járjanak. Világteremtő terveiben egy 
útat mért ki az atya és a gyermek számára. Ennek a közös út
nak kellett volna elvezetni a célhoz: az Atya dicsőségéhez és a 
gyermek boldogságához.

Ennél a felismerésnél is szomorúbb az a tudat, hogy a 
szakadásnak, kettéválásnak, a jelenlegi két út mérhetetlen sza- 
kadékának nem Isten az oka, hanem: én. Az ember. Nem Isten 
akarta így, hanem én. Nem ő veszített vele, hanem én. Nem neki 
van szüksége a megbánásra és a két út találkozására, hanem 
nekem. Az embernek. Nekünk: embereknek.

Nem csoda tehát, ha beleremeg a szívünk a felolvasott ige 
könyörtelen leleplezésébe: „Mert nem az én gondolataim a ti 
gondolataitok és nem ti útaitok az én útaim.“ így is mondhatná 
Isten: Az én lényem nem a ti lényetek. Egészen más vagyok, 
mint ti. Nem vállalok közösséget veletek, mert nem vagytok 
többé azok, akiket az én lelkem ébresztett életre. Elrontottátok 
magatokban azt, ami az én lelkemnek és lényemnek belétek 
lehelt darabja. Ezért útaitok, cselekedeteitek sem lehetnek az 
én útaim és tetteim. Elromlott fa nem teremhet jó gyümölcsöt. 
Az ördögöt fogadtátok atyátoknak s az ördögatya gyermekei 
lettetek. Mint ilyenek nem cselekedhettek úgy, mint én: az Isten.

Ha komoly önvizsgálattal vetjük össze a mi útainkat Isten 
útjaival, akkor valósággal megdöbbent annak a szakadéknak 
mélysége és áthidalhatatlannak látszó szélessége, mely Isten út
jait a mi útjainktól elválasztja.

a) Istennek útja a hűség, a mienk pedig a hűtlenség útja. 
— Az első emberpár azonnal a hűtlenség útjára lépett. Azóta 
is az ember a leghűtelenebb teremtménye Istennek. Izráel népé
nek története az Istentől való elfordulás, a vele szemben való 
hűtlenség szakadatlan láncolata. A tanítványok ijedten szét
rebbenő csapata, Péter tagadása is erről a mi emberi hűtlensé
günkről beszél. A mi életünk is tele van vele. Naponként meg
tagadjuk Istent. Naponként beleesünk a hűtlenség bűnébe. Ez 
alól még a kegyesek sem kivételek. — Isten ezzel szemben a
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hűség útján jár. Minden ígérete betelt. Szava mindenben meg
áll. Öröktőlfogva mindennapon ugyanaz: Szent Isten, aki gyűlöli 
a bűnt és szerető Atya, akiben Ádám bűnével egyidejűleg szüle
tett meg a bűnöst megtartó megváltó akarat.

b) Isten útja az igazság útja, az ember útja a hazugság 
utja. Minden szava igaz, minden tette igaz. Az álnokság hozzá 
fel nem ér, hazugság szennye hozzá nem tapad. Személyváloga
tást igazsága meg nem tűr. A világ egymást túllicitáló hazugságai 
közt az egyetlen igazság, melyhez semmi kétség nem fér, amely 
mindenben és mindenkor megáll: Ő — maga. — Az ember gon
dolata, szava, tette, egyszóval egész élete tele van önmagát ál
tató, embereket ámító és Istent is félrevezetni akaró hazugság
gal. Legtöbbször a kegyessége, vallásossága, jócselekedetei, ki
felé szépet mutató élete is hamis. A legtöbb ember Krisztust el
szomorító és haragra gerjesztő, farizeus, Istent becsapni kész 
Anániás és Safira.

c) Isten útja a boldogság, a mienk meg a nyomorúság útja. 
— Az embert a bűn teszi nyomorult boldogtalanná. A nyomo
rúság és boldogtalanság egyetlen forrásból fakad: a bűnből. — 
Isten boldog, mert semmi köze a bűnhöz, mert hatalma van a 
bűn fölött.

d) Isten útja az irgalom útja, az ember útja a könyörtelen
ség útja. — Beszédes, meggyőző példája ennek a bűnös nő 
története. A bűnös nő sírástól vonagló és félelemtől reszkető 
alakja mellett ott vannak a követ szorongató könyörtelenek és 
az irgalmas szívű és kegyelmet gyakorló Krisztus: Isten Fia.

e) Isten a szeretet útján jár az ember a gyűlölet útján. — 
A kereszt kínjai közt vergődő Istenfiú ellenségeiért imádkozik, 
miközben az ember csúfondárosan szitkokat szór feléje. Oh 
milyen mélységes szakadék a két út között! Ha rágondolunk az 
ember világot romba döntő, pusztító gyűlöletére s Isten szere- 
tetére, nem kell-e remegő szívvel feltenni a kérdést: Uram, talál
kozhatnak-e útaink?

f) Isten útja az önfeláldozás, az emberé a legrútabb önzés 
útja. — Isten feláldozta magát a kereszten érettünk, mi emberek 
pedig Judás mammonimádó önzésével eladtuk és elárultuk Öt. 
Ma is könnyen adjuk el Istent a Mammon kincseiért, könnyen 
cseréljük el a mennyet a földért.

g) Isten útja az élet útja, a mi útunk a halál útja. — Az 
övé az életbe, a mienk a kárhozat halálába vezet. Mégis: milyen 
kevesen választják azt és milyen sokan emezt. Az a keskeny út, 
melyen kevesen járnak. Ez a széles út, melyen a nagy tolon
gásban egymást gázolják le az emberek.

Ezen az úton azonban egyszer borzadva torpan meg az 
ember s felhördül ajakán a kétségbeesett kiáltás: „Oh én nyo
morult ember, kicsoda szabadít meg a halálnak eme testéből?!"

Aki igaz vágyakozással, igaz bűnbánattal tudja ezt kiáltani, 
annak Isten megadja a választ erre a kérdésre és arra is, amely 
elmélkedésünk tárgyát képezi: Uram, találkozhatnak-e útaink.
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A felelet ez lesz: igen! A golgothai kereszt alatt! A két út, 
az Istené és az emberé csak itt találkozhatik össze újra. Sehol 
máshol ezen a világon. A golgothai keresztnél egyesülhet újra 
az, amit a bűn kettéválasztott, az Isten és az ember útja, hogy 
azután újra egy legyen Krisztusban, aki azt mondta: „Én vagyok 
az ú t . . . “ Igen Ö az egymásra talált Isten és ember, a tékozló 
fiú és könyörülő Atya egyetlen közös útja, melyen mindkettő 
elérhet a célhoz: az Atya dicsőségéhez s a gyermek boldogságá
hoz. Ámen.

3. Vázlat.

I. S z a k a d é k  k é t  ú t  k ö z ö t t .

1. Az ember útja felől áthidalhatatlan.
2. Csak Isten hidalhatja át.
3. A hídépítő erő: Isten mentő szeretete.
4. A híd: Krisztus keresztje.
(A 4. ponthoz ajánlom Túrmezei Erzsébet: Egy út vezet csak égbe 

c. versének gondolatait.)

II. K e s k e n y  ú t — s z é le s  ú t.

1. Isten útja a keskeny út,
2. rajta csak az igazság járhat,
3. igazság pedig csak egy van: Istené.
4. A mi útunk széles út.
5. A bűn tette szélessé.
6. Mert bűn nagyon sokféle van.

Délutánra. — Csel. 20, 17—38.
I. Szövegmagyarázat.

28. v. „Vigyázókká." A görög eredetiben episkopos kifejezés áll, ami
nek szószerinti fordítása elöljárók. Ebben az időben az összes gyülekezeti 
véneket ezzel az episkopos szóval jelölték. A 100-as évek elejétől kezdve 
már csak egyes gyülekezeti vezetők kapták ezt a nevet. Később pedig 
csak több gyülekezetből álló nagyobb körzet, közösség vezetője nyerte el 
ezt az elnevezést.

„Amelyet tulajdon vérével szerzett. . .  “ Ez a kifejezés az itt olvasható 
összefüggésben sajátságosán hat. „Isten anyaszentegyiházának, melyet 
tulajdon vérével szerzett. . .  “ Eszerint Krisztus helyett nem Isten Fia, 
hanem Isten kifejezés áll. Keresztyén hitünk szempontjából nincs ebből 
semmi kivetni való, de mivel máshol sehol sem fordul elő, feltehető, hogy 
a „tulajdon vérével szerzett" főszava „Krisztus" volt.

30. v. A tévtanítókra vonatkozik. Valószínűleg Hymeneus, Alexan
der és Diotrefes-re (I. Tim. 1, 20; III. János 9. v.) céloz, akik vének voltak 
az efezusi gyülekezetben. A jánosi levelekből, melyeket Efezusból írtak, 
kitűnik, hogy ezek a tévtanítók gnostikus és doketi'kus színezetű tanokat 
hirdettek. János legnagyobb ellenfele Efezusban, Kerint, ugyancsak gnos
tikus volt. A gnosticizmus törekvése az volt, hogy a keresztyénséget a



hellén vallás synkretisztikus elemeivel összekeverje. A doketizmus pedig 
Krisztus emberré léteiét csak látszatnak tekintette s annak valóságát 
tagadta.

34. v.-hez lásd Csel. 18, 3; I. Kor. 4, 12; I. Thess. 2, 9; II. Thess. 3, 8.
35. v. „Az erőtlenekről gondot viselni. . .  “, azaz a védtelenekről. Arra 

buzdítja a véneket, hogy, mint ő, dolgozzanak két kezükkel a segítségre 
szorulók támogatására. „Jobb adni, mint kapni. . .  “ Az evangéliumokban 
sehol sincs nyoma, hogy ezt Jézus mondotta yolna. De Jézus egész élete 
igazolja annak valószínűségét, hogy valóban Ő mondotta.

36—38. v. Mutatja, hogy az apostolnak a sok ellensége mellett ilyen 
vele érző és érte aggódó barátai is voltak.

2. Igehirdetés.

Életünkben nem egyszer kerülünk a búcsúzás nehéz fel
adata elé. Mikor hosszabb útra indulunk. Ha máshová költözünk. 
Ha kiválunk a családi körből és új otthont alapítunk. Ha a halá
los ágyon végső búcsút veszünk. A búcsúzás mindig nehéz fel
adat, de különösen nehéz Istennek tetsző búcsút venni.

Ilyen, Istennek tetsző búcsút vesz az apostol az efezusi 
vénektől.

1. Pál apostol úgy búcsúzik, mint aki soha többé vissza nem 
tér. így is van rendjén. Aki útra kél, nem tudhatja, hogy lesz-e 
visszatérése. Ö is számol azzal, hogy többé nem láthatja az 
efezusi híveket. (22. v.)

2. Ez az oka, hogy búcsúszavai tele vannak a végrendelet 
komolyságával. Szinte örökséget hagy a gyülekezet véneire:

a) Saját munkás élete buzdító példáját. Nem azért vet visz- 
szapillantást közöttük végzett munkájára, alázatos szolgálatára, 
könnyhullatásaira, kísértéseire, bátor bizonyságtevésére, hogy 
tőlük dicséretet és hálát kapjon, hanem azért, hogy megmutassa 
nekik, mire képes az, aki Isten dicsőségére él és munkálkodik. 
(18—21. v.)

b) Üresen maradó munkahelyét. — Kész eredményeket bíz 
rájuk megőrzésre, félbemaradt munkát befejezésre és új felada
tokat elkezdésre. Milyen drága örökség egy üresen maradt mun
kahely, de egyben milyen nagyon félelmetes is, ha olyan valakié 
volt, aki azon a munkahelyen mindig Istennek dicsőségét szol
gálta! Milyen kívánatos az ilyen munkahely az Istent szeretők 
számára! (28—31. v.)

3. Az ismeretlen sors és feladat bátor vállalásával vesz bú
csút. Nem pihenésre vágyik, hanem új szolgálatra, sőt vértanu- 
ságra, mert csak egyetlen célt lát mindenkor és mindenütt: 
Krisztust szolgálni és bizonyságot tenni Isten dicsőségére. (24. v.)

4. Isten áldó és megsegítő kegyelmét kéri azokra akiktől 
búcsút vesz. — Nem emberi bölcseség tanácsát adja nekik. Nem 
buzdítja őket erőszakos cselekedetekre azokkal szemben, aki
ket Krisztus ellenségeinek tart, hanem csak éber Vigyázásra. Ő 
maga imádkozik értük és Isten kezére bízza őket és az elvég
zésre váró feladatokat. Tudja, hogy Istennel mindent a legjob-

43.5
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bán végeznek, nélküle viszont semmire sem mennek. (32. v.)
5. Külön is lelkűkre köti, az erőtelenek, védtelenek sorsát. 

Ezzel nemcsak a hitnek és tanításnak ügyét, hanem a keresztyén 
szeretet cselekedeteit is rájuk bízza. A hit cselekedetek nélkül 
holt önmagában — ezt Pál is vollatta s azért helyezi szívükre 
az elesetteket, a segítésre szorulókat. (35. v.)

6. Aki így búcsúzik, azt az otthonmaradottak szeretete és 
imádsága kíséri. — íme a vének együtt imádkoznak vele, magu
kért és őérette. „ . . .  imádkozék mindazokkal egyben . .. “ Az 
élet veszedelmei, sok bizonytalansága között igen nagy erő sze
retteink imádsága és bennünket kísérő szeretete. „ . . nyakába 
borulának és csókolgaták ő t . . . “

7. Az imádság és a szeretet a legerősebb összekötő kapocs 
azoknak, akik elszakadtak egymástól. Nincs az a távolság, ame
lyet a szeretet és az imádság át ne hidalna és meg nem rövi
dítene. Ámen.

3. Vázlat.

I. A  b o ld o g  s z á m a d á s  fe lt é t e le i.

1. Kifogástalan viselkedés az emberek között.
2. Alázatos Istenszolgálat.
3. Minden nehézség vállalása az Űrért.
4. Bátor bizonyságtevés Isten teljes akaratáról.
II. Ö r á l ló k  I s te n  b ir t o k á n .

1. Örállókká Isten Szent Lelke avat, nem emberek.
2. A reánkbízott kincs: Isten gyülekezete.
3. E kincset Krisztus szerezte tulajdon vére árán.
4. Mi nem vagyunk tulajdonosai e kincsnek, csak sáfárai.

Kiss György 
kiskőrösi lelkész.

Illusztrációk.
Z s o lt .  37, 5.: Egy szép nyári alkonyaton egy fiatal napszámos asz- 

szony a küszöbön a kis fiának ruhát varrogatott. Mellette üldögélt mun
kája végeztével a férje is. A kis fiuk nem messze tőlük vidáman, gond
talanul játszadozott. Közben felsóhajt az asszony: „Istenem, hogyan leszünk 
majd a télen, amikor még most is oly nehéz a megélhetés". A férj felelet 
helyett azt kérdi: „Mit varrsz, feleségem?" „Egy téli ruhát a Karcsinak." 
„És tudja a gyerek?" „Dehogy tudja." „Mondd meg neki: ne aggodalmas
kodjék, hogy a telet hogyan húzza ki ruhával." „Hogy jutsz ilyen gondo
latra, — néz fel csodálkozó tekintettel a feleség — hát miért aggodal
maskodna?! Nem látod, milyen jókedvű és ha eszébe jut a télre gondolni, 
tudja, hogy az édesanyja majd gondoskodik számára ruháról." „Nem gon
dolod, — felelt vissza a férj — hogy ez a gyermek bölcsebb, mint az 
édesanyja?"

T a n é v  e le jé n :  A mese szerint egy kis fiú vándorútra indult. Édes
anyja telerakta a tarisznyáját elemózsiával. Már jókora útat tett meg:
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elfáradt, meg ís éhezett. Leült pihenni s falatozni. Amint eddegél, ott 
terem előtte az ördög: „Add nekem azt a kezedben levő szép piros almát“. 
„Nem adom én." „Ha nem adod, elveszem erővel." „Majd elválik." A 
gyermek, amint otthon istenfélő szüleitől minden munkájuk kezdeténél 
látta s tanulta, azt mondja: „Isten segíts!" Azzal bírókra mennek. Rövid 
küzdelem után földhöz vágja az ördögöt. „Nem áll, — felel az — meg
botlottam; kezdjük újra." A fiú ajkáról elhangzott „Isten segíts!" után 
ismét összekapaszkodnak. Megint csak a gyermek került felül. „Az ám, 
— mondja neki az ördög — könnyű neked, mindig segítséget hívsz. De 
gyere magad; majd meglátjuk akkor: ki az erősebb." A gyermek önerejé
ben bizakodva s az előbbi sikerektől elkapatva a harmadszori mérkőzésnél 
nem mondta, hogy: „Isten segíts!" s az ördög lett győztes. Földhöz terem
tette a fiút s elvette az almáját.

I. K ir .  17, 22.: így imádkozta vissza Luther valósággal a halál torká
ból Melanchont. Nagybetegen feküdt Melanchton Weimárban. Luther ked
ves barátjának a súlyos állapotáról értesülvén azonnal hozzája sietett. 
Maga is megrémült, mikor Melanchtont a betegágyon meglátta. Szemei 
már megüvegesedtek, az eszméletét is elvesztette. Az orvos teljesen le
mondott róla. A szenvedő láttára megrendültén szaladt Luthernek az 
ajkára a felkiáltás: „Irgalmas Isten, mivé silányította a sátán ezt a szer
vet!" Majd az ablakmélyedésbe vonulva imádkozni kezdett; azzal a bizal
mas, erős, szilárd hittel, mely meggyőzi a világot. Maga beszélte később: 
„Meg kellett akkor az Ürnak engem hallgatnia, mert zörgettem az ajta
ján és a füléhez dörgöltem minden ígéretét, hogy meghallgatja az imád
ságot". Aztán a beteghez fordult, megragadta a kezét: „Fülöp, neked 
nem szabad meghalnod. Ne engedd át magadat a csüggedésnek; bízzál 
az Ürban, aki megölhet, de új életre is kelthet". Melanchton elhaló hangon 
kéri, hogy ne tartóztassa föl, hiszen jó úton van. De Luther nem tágít: 
„Szó sincs róla, neked a mi Urunk Istenünket még tovább kell szolgálnod". 
S ennivalót hozat és megkínálja vele a beteget. Mikor az vonakodik, rá
kényszeríti: „Hallod, Fülöp egyél, ha azt nem akarod, hogy rögtön átok 
alá vesselek". Melanchton evett és lassanként erőre kapott: meggyógyult.

C se l.  16, 31.: A hit hasonlít a kapcsoló lánchoz, mely a vonatot a 
mozdonnyal összeköti. A láncnak magában véve nincs ereje; de kapcsolás 
nélkül a vonat állva marad, nem mozdul. Így rejlik minden isteni erő 
egyedül a Krisztusban és a Szentiélekben; de a hit az, mely bennünket 
a Krisztusban ezzel az erővel összeköt s azt a sajátunkká teszi, úgyhogy 
az egész vonat mozgásba jön tőle s általa. (Frommel M.)

/. M ó z .  37, 5.: A legújabb megfigyelések és kutatások a lelki élet 
terén az álomnak mind nagyobb jelentőséget tulajdonítanak (Freud: 
Álomelmélet). Annyi tagadhatatlan, hogy Isten a maga mindenhatóságá
nál és bölcseségénél fogva az álmot is be tudja állítani az Ő üdvtervébe; 
s nem egyszer álom által jelenti ki a maga akaratát. Abimeleket álomban 
inti meg az Ür, hogy tartsa magát távol Sárától (I. Móz. 20, 3—6.), Jákob 
egy égig érő lajtorját lát álmában, melyen angyalok hozzák neki Isten 
üzenetét (I. Móz. 28, 11—17). A fáraó pohárnoka és sütője megálmodják 
sorsukat, jövendőjüket (I. Móz. 40, 9—22); a fáraó is az 'országára jövő 
hét kövér és hét szűk esztendőt (I. Móz. 41, 1—32). Gedeonnak a midiani- 
ták feletti győzelmét álom által jelenti meg az Ür (Bir. 7, 13—16). Sala
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mont álomban hívja fel, hogy kérjen Tőle, amit akar (I. Kir. 3, 5—15). 
Nabukodonozornak álomban adja tudtára Isten a bukását (Dán. 4, 1—24). 
Józsefnek álomban jelenik meg az Ür angyala, hogy óvja Mária elhagyá
sától (Mt. 1, 20—24). A napkeleti bölcseket álom által inti Isten, hogy más 
úton térjenek vissza hazájukba (Mt. 2, 12). A gyermek Jézussal való egyip
tomi menekülést és az onnan való visszatérés időpontját álomban jelenti 
meg szüleinek az Ür. Pilátus felesége az álomban nyert isteni ujmutatásra, 
sugallatra akarja visszatartani férjét a Jézus dolgába való beavatkozástól 
s elítésétől (Mt 27, 19). Pált éji látásban hívja egy férfi át Európába misz- 
sziói útra (Csel. 16, 9—10). — Petőfi is megálmodja a reá váró dicsőséget 
(Jövendölés).

C se l.  17, 18.: Egy hajón összetalálkozott egy bölcsész és egy matróz. 
Az öntelt filozófus az ismeretköre, tudása felől vallatta a hajóst; s így 
szólt hozzá: „Te igazán-nem érsz semmit; mert nem tudsz semmit". A 
matróz azzal felelt: „De tudok úszni". A bölcsész ezt a tudást kevésre 
értékelte. — Két nap múlva nagy vihar támadt s a hajó léket kapva 
sülyedni kezdett. A matróz azt mondja a megrémült filozófusnak: „Nincs 
számunkra mentség, a hajó pár óra múlva el fog merülni. Mit fogsz csi
nálni most?" A bölcsész fejét lekókasztva szól: „Bizony nem tudom." 
Mire amaz: „Hát a filozofálásod, mellyel oly nagyra voltál, nem segít 
most? Lásd — folytatta aztán — én az úszásommal meg fogom menteni 
az életemet; te pedig minden tudásod, bölcseséged ellenére is elveszíted 
azt." Ügyis történt: a matróz megmenekült; a filozófus belefulladt a ten
gerbe . . .  E világ nagyképű tudósai is így nézik le s minősítik semmit érő 
„csacsogásnak", „ámításnak", „képmutatásnak" a vallást. De így is járnak.

C se l. 19. 25.: Ceylonban egy szingaléz aranyműves a bibliaterjesztőtől 
megvett a Példabeszédek könyvéből egy példányt. Amint azt felnyitotta, 
történetesen a 11. rész első versére esett a tekintete: „Az álnok font utá
latos az Űrnál; az igaz mérték pedig kedves néki." Erre eldobta magától 
a könyvet azzal: „Ez a könyv akadályoz engem az én mesterségemben; 
soha nem veszem többé a kezembe és nem olvasom."

E z s . 55, 8,: Sachs János, a reformáció-korabeli mesterdalnok egy este 
a gondviselés útjai felett töprengett: sehogyse tudván megérteni azokat. 
S a rá következő éjjel — mint maga beszéli — a következőt álmodta: 
Egy homályos, nagy erdőben jártam, amikor egyszerre egy titokzatos alak 
terem mellettem: „Kövess engem és megmutatom neked az isteni gond
viselés útjait." Együtt haladva, valami közeli vendéglőbe értünk, ahol a 
házigazda nagy örömmel fogadott bennünket; s azzal dicsekedett, hogy 
régi haragosával kibékült, aminek emlékére az szép arany serleget aján
dékozott neki. Amint elbúcsúztunk, társam titkon zsebre tette a serleget. 
Viselkedésén megbotránkozva, azzal némított el: „Hallgass, ez az isteni 
gondviselés útja." — Aztán más házba tértünk be, amelynek mogorva 
gazdája kelletlenül, barátságtalanul fogadott bennünket. Nem is időztünk 
ott, hanem mindjárt tovább mentünk. Búcsúzáskor útitársam a szép serle
get neki adta ennek az embernek. Szóvá akartam tenni eljárását, de ujját 
felemelve, némaságra intett: „Hallgass, ez az isteni gondviselés útja." — 
Harmadszor egy szegény, becsületes embernél kopogtattunk be, aki nagy 
szegénysége mellett is szíves vendégszeretettel marasztalt magánál. Távo
zásunkkor kísérőnk rágyújtotta a házat. Méltatlankodván eljárásán, ismét
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csak azzal felel: „Hallgass, ez az isteni gondviselés útja.“ — Végül egy 
apához kerültünk, akinek minden öröme, büszkesége egyetlen fia volt. 
Búcsúzáskor társam említette, hogy nem ismeri az utat, mire az édesapa 
vezetőül a fiát adta mellénk. Mikor a folyón átkeltünk, útitársam a hidul 
szolgáló deszkát felfordította s az egyetlen fiú a hullámokban lelte halálát. 
Erre már — útitársamat megragadva — kitört belőlem az elfojtott indulat. 
De az hirtelen angyallá változott s mennyei dicsfény sugározta körül, és 
így szólt: „Te az isteni gondviselés útjain töprengtél. Hát tudd meg, 
hogy az a serleg meg volt mérgezve, azért vettem el a jó embertől s adtam 
annak a gonosznak. A felgyújtott ház romjai alatt az a szegény, derék 
ember kincset lel, mely őt és családját megmenti a nyomortól. Az a 
kényén-kedvén nevelt fiú pedig, ha életben marad, gaztetteivel nagy szomo
rúságára lett volna a szüleinek; azok érdekében kellett meghalnia."

C se l.  20, 24.: Midőn Stanley Afrika szívében összetalálkozott Living- 
stonnal, minden áron rá akarta venni azt a hazatérésre. Azt mondta neki, 
hogy otthon várják a gyermekei; s hogy éppen ideje volna magát öreg 
korára való tekintettel kipihennie. Livingston akkoriban a sok munkától 
csakugyan fáradt volt és állandó láz gyötörte; elegendő személyzete sem 
volt, hogy eredményesen folytassa tovább missziói munkáját. Mindezek 
ellenére nem volt hajlandó visszatérni; mert — mint Pál apostol — ő sem 
tartotta még az életét sem drágának, csakhogy elvégezhesse a reá bízott 
s magára vállalt szolgálatot. „Nem, nem — felelt Stanleynak —, hogy a 
királynőtől nemességet kapjak s ezerek ünneplésének a tárgya legyek? 
mint ön mondja. Lehetetlen. A feladatomat be kell fejeznem."

Kiss Samu
nagybarátfalui lelkész.

B ölcsőtől a  ko porsó ig .

Házi istentisztelet.
Eredete visszanyúlik abba a bibliai korba, amikor az apostolok ajkán 

szólalt meg az ige egy-egy családi hajlék belsejében. A jeruzsálemi gyüle
kezetben. Ap. cs. 2, 42—47. A bíborárus asszony és a filippi börtönőr 
házánál. Ap. cs. 16, 14—15, 32. Az üldözések századában szintén becsukott 
ajtajú otthonok belsejébe menekült a hívők csapata lelki szükségleteinek 
kielégítése végett. A keresztyénség győzelemre jutása idején, amikor 
világi hatalom, külső ellenség nem fenyegeti többé, a díszes templomok, 
nyilvános istentiszteletek, tömegfelvonulások mellett elveszti jelentőségét 
ez az ősi bibliai gyakorlat. A reformáció kora az, amelyben újra feléled 
régi tisztaságában, áldást adó erejében. Csaknem minden magyar evan
gélikus gyülekezetnek az életében, amelyiknek történelme idáig nyúlik 
vissza, megtalálhatjuk nyomait. Lelkész, tanító, gyülekezési engedély nél
kül, otthonokban gyülekeztek össze az evangélikus hívek, a családi áhítat 
volt az egyetlen lehetőség a lelki élet gyakorlására.
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Próbás, nehéz múltból fejlődött ki és maradt fenn az evangélikus 
kegyességnek ez a sajátságos formája, a házi istentisztelet. Nem szabad 
azonban összetévesztenünk azokkal az összejövetelekkel, amelyeket ma
napság nem egy gyülekezetünkben, lelkész vezetésével rendeznek egy- 
egy családi otthonban. Valamilyen nevezetesebb eseménnyel kapcsolatban 
(haláleset, házassági évforduló) vagy tisztán igehallgatás céljából az egy 
utcában lakó evangélikusok, barátok, rokonok köre, 20—60 ember, össze
jön. A lelkész, vagy a gyülekezet valamelyik hivatalos munkása imádkozik 
s hirdeti az Isten igéjét. Ezeknek áldását mindenki elismeri, azonban ezek 
az összejövetelek nem azonosak a házi istentisztelettel. A házi istentisztelet 
a családnak az ünnepe, istentisztelete volt. Szülők, gyermekek, cselédek 
egészen Luther házi áhítatainak a példája szerint összegyűltek hétköznap 
és vasárnap Isten dicsőítésére. Csak a család meghitt köre volt együtt, 
idegen legfeljebb akkor, ha váratlanul és hívatlanul bevetődött. Lelkészi 
szolgálat nélkül, a családfő imádkozott és olvasott föl evangéliumi tar
talmú, egyházunk tanításának szellenében írt családi postillából komoly 
tanításokat. Ige-, illetve postillaolvasás inkább a vasárnapi áhítatokon volt, 
a hétköznapiak imádságból és éneklésből állottak. A házi istentisztelet 
ilyen értelemben és formában, mint a család áhítata, sajnos, ma már igen 
kevés gyülekezetben van meg, ott is szórványosan. Egyházi életünknek 
nem utolsó kérdése a házi istentiszteletnek ezzel a formájával foglalkozni 
és életre keltéséért mindent elkövetni. Ezt sürgeti sok-sok panaszunk, 
amellyel el vagyunk telve, egyházi, lelkiéletünket illetőleg.

A  t e m p lo m i ig e h ir d e t é s  e r e d m é n y te le n  és h a tá s ta la n . Azoknak, akik 
végighallgatják, á vasárnapjuk kétségtelenül szebb és különb, mint a temp
lom és ige nélkül élőké, de hétköznapjuk semmiben sem különbözik 
azokétól. A legmegáldottabb igehirdetés hatása sem tudja elkísérni a hall
gatókat a hétköznap verítékezéseibe, a kísértések pergőtűzébe. A vasárnapi 
keresztyénség vasárnapi ruha, amely miután lekerült, egy héten át pihen 
a szekrényben, de sokszor több, szégyenletes áruló csók az Úr arcán. 
A családi istentisztelet a szószéknek a gyülekezetben szétszórt rádió- 
készülékei, amelyek az ige üzenetét beleviszik és hallhatóvá teszik a hét
köznapokban. Áthidalják azt az óriási távolságot, amely az egyes ember, 
család és a szószék között tátong.

E lh a n y a t lo t t  az e v a n g é l iu m i ö n tu d a t .  A harsogó, ostorozó prédikáció 
is falrahányt borsó, ha nincsenek családfők, akik a család kertjében olto- 
gatják, ápolják az egyházhflséget, a megnemvásárolható meggyőződést, 
öntudatot. Nem egy evangélikus gyülekezet történetében, amikor a kró
nika a házi istentiszteletek virágzásáról szól, nemcsak hogy kárunkra 
adott reverzálisról nem tesz említést, de még vegyes házasságról sem. 
Ezeknek hanyatlásával arányban van a szórványveszedelmek és kérdések 
megnövekedése.

N in c s e n e k  g y ü le k e z e t i  m u n k á s o k .  Egyházunk a bethesdai beteggel 
panaszkodik: „Nincs emberem.“ Belmissziói munkások, ifjúsági vezetők, 
titkárok kiképzésén gondolkodunk. Szükségük és hasznuk mindenki előtt 
nyilvánvaló, de pótolhatja-e a hívő családfőt a legjobban bevált, alaposan 
kiképzett belmissziói munkás is? Azt a családfőt, aki talán sokszor ke
mény szigorúsággal, családfői tekintéllyel a biblia mellé ülteti le a csa-



441

ládot. Az egyházvédelem, az egyházfegyelem legeredményesebben dolgozó 
munkásai, a családapák maradnak.

M e g h id e g ü l t  a z  o t t h o n o k  le v e g ő je .  Menekül hazulról szülő és gyer
mek. Mindkettőnek addig van békessége, míg távol vannak egymástól. 
Szabad idő, kényelem, a legpompásabb lakás nem tud lekötni, otthon tar
tani. A családi közösség lelke kell hozzá, amely az egymásért való fele
lősségnek az érzetével egészen közel hozza egymáshoz a tagokat. A hazul
ról való menekülés oka nem mindég szórakozás, világi mulatság, az élet 
forgatagába való elmerülés, de sokszor — bármilyen különösen hang
zik is — gyülekezeti, közösségi, vagy ifjúsági óra. Az egyik gyülekezetben 
egy szektamozgalom megindulásakor a férfiak semmi erővel sem tudták 
visszatartani feleségeiket az összejövetelekről. Elverték őket, rájuk csuk
ták az ajtót, minden hiábavaló volt. Az ablakon szöktek ki sokszor éjsza
kának idején, de mindenképen elmentek. Nem dicsérhetjük e férfiaknak 
— említett eljárásukkal — tanúsított evangélikus öntudatukat és meg
győződésüket, de ezeknek az asszonyoknak a fanatizmusát sem tekinthet
jük Isten lelke által gyújtott buzgóságnak. Egy ilyen egymással meg- 
hasonlott szülő párnak a fia addig, amíg édesanyja a közösségben időzött, 
az apja otthon búsult, agyonütötte egyik legénytársát. Ez a gyilkosság 
semmiképen sem írható a közösségi órák számlájára, de mindenképen 
benne van ez a figyelmeztetés: Szülők tudjatok, akarjatok otthon ülni! 
Nyilvános helyen, közösségben tett bizonyságtevés, nyilvános imádkozás, 
csak annak a részéről vehető komolyan, aki ezt otthonában a gyermekei 
előtt is megteszi. Eredményes ifjúsági egyesületi munkának előfeltétele 
a házi istentisztelet, csak azt az ifjút bízhatjuk rá nyugodtan idegen lelki
gondozóra, akinek a szülei eleget tettek ennek az alapvető követelmény
nek: Szülők sohase bocsássátok el gyermekeitek kezét!

Ha ennyi szent érdek és ilyen sok áldás fűződik a házi istentiszte
lethez, mi a tennivalónk e téren? Egyszerűen divatba kell hozni és sok 
kérdést megoldottunk? Csakhogy nem lehet elrendelni. A házi istentisztelet 
az élő hitnek, komoly lelkiéletnek a látható jele. Előfeltétele a család
apák lelki ébredése, Krisztushoz való megtérése. Ébredést pedig csak Isten 
Szent Lelke támaszthat.

A mi tennivalónk az, hogy könyörögjünk Isten Lelkének ébredést 
adó erejéért. Minden irányú belmissziói munkánkban ne tévesszük szem 
elől ennek nagy fontosságát, sokcímü és fajtájú munkánk között ne 
tegyük az utolsó helyre. Sürgős feladatunk a családfők evangélizációja. 
Azokon a házi összejöveteleken, amelyekre meghívnak híveink, dombo
rítsuk ki élesen, hogy ezek csak minták és példák arra, miképen tartsanak 
a családfők áhítatot azokkal, akiket Isten rájuk bízott.

Az evangélikus kegyesség e sajátságos formájának az életre keltése 
érdekében gondoskodnunk kell hozzávaló eszközökről is. Azok, akik ezt 
a szolgálatot végeznék, nagyrésze olyan, akitől ne várjunk írásmagyará
zatot, prédikációkat, de nagyon sok esetben még önálló imádságot sem. 
Adjunk a kezükbe imádságos könyveket, családi postillát. és más áhítatos 
könyveket. E tekintetben ma sok minden áll a rendelkezésünkre, mégsem 
mondhatjuk, hogy nincs szükség ennek az irodalomnak a gazdagítására, 
bővítésére. A leszakítós naptár írásmagyarázatai például igen rövidek egy 
áhítatnak a számára. A családi postilla mellett hasznosnak és szükségesnek
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tartom a magyar Tranoszcius értékesítését. Lefordították magyarra ezt 
az értékes kincsestárat, ezidőszerint azonban még parlagon hever.

Különböző belmissziói munkák segítségével lehet, hogy sikerült nem 
egy gyülekezetben megmozgatni, az igéhez közel hozni az asszonyokat, 
az ifjúságot, azonban a családfők még mindég távolmaradnak kemény, 
közömbös, vagy hitetlen szívvel. Ezért kell a házi istentisztelet. Evangé
liumi öntudat, evangélikus kegyesség, komoly lelkiélet csak akkor vár
ható, ha megfordul a sorrend, egészen az igéhez igazodik, így: „Én azon
ban és az én házam . . Jozsue 24, 15.

Rőzse István
alesperes, Nyíregyháza.

K atedrán.

Az iskola és a családi ház viszonya 
a vallásoktatásban.

Ennek a címnek nagyon sok mondanivalója van. Teljességről tehát 
szó sem lehet e cikk keretében.

Azt általánosságban megállapíthatjuk, hogy jelen helyzetünkben na
gyon sok kívánni valót hagy maga után az iskola és a családi ház egy
máshoz való viszonya. Sok helyen ez a vallásoktatás terén fokozottabb 
mértékben áll. Ez már csak ezért is igaz, mert a vallástanító-lelkész haj
szás, rengeteg elfoglaltsága közepette kénytelen mostohán bánni ennek 
a viszonynak az ápolásával. Pedig ezen a téren sürgősen a cselekvés meze
jére kell lépnünk. Nem tudjuk, milyen idők következnek reánk, de az 
bizonyos, hogy már a közeljövőben is inkább a megpróbáltatások érkez
nek el egyházunkra is és a mélyebb, de egyben nagyon sürgős szántásra 
van szükségünk. Éhez tartozik az iskola és a családi ház viszonyának 
a rendezése vallásoktatásunk terén.

I.
A modern nevelési irányzatok mindig jobban ki akarják kapcsolni 

munkájukból a családot. Vannak már államok, ahol szinte intézményesen 
arra éptíenek, hogy ú. n. családi megkötöttség nélkül kerüljön a nevelés 
tárgya, a gyermek az állam kezébe. Pedig a gyermeknek a családhoz való 
tartozását semmiféle erőfeszítéssel, még a törvénytelen születések szente
sítésével sem lehet általánosságban megszüntetni. Viszont az is áll, hogy 
az iskola nevelési munkájának ts a gyermek a tárgya. Az a gyermek, 
aki csupán a puha, meleg otthonban az anyai szeretetet és az apai gondos
kodást élvezi, nem fejlődhetik önálló, az élet viharaira is felkészült emberré 
az iskola nélkül. Ez még akkor is áll, ha lerongyolódott, szegény családi 
ház sarja az iskolás gyermek. Az iskola és a család nagyon egymásra van 
utalva a gyermek miatt. Ez a tétel a vallásoktatásban még inkább megáll.
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Olvassuk csak el a gyermek-evangéliumot, rögtön igazolva látjuk állítá
sunkat: Márk 10, 13—16.

De nemcsak a nevelés tárgyára, hanem a céljára nézve is nélkülöz
hetetlen az együttműködés. Az előbbiekben részben már ez benne van, 
de még külön hangsúlyoznunk kell, hogy sem a család, sem az iskola 
nem lehet öncél, a vallásoktatás sem. Ha az iskolának a nemzet s az embe
riség számára és a családnak hasonlóképen kell nevelnie, akkor feltétlenül 
áll az, hogy a vallásoktatásnak Isten dicsőségét és ebben a családot, 
a nemzetet és az emberiséget állandóan szem előtt kell tartania, mert 
ezeknek is az a rendeltetése, hogy Isten dicsőségét hirdessék.

A gyermekkel való foglalkozás módszere pedig szintén egy, közös: 
a nevelés. Nem elég a tanítás, nem elég az elmélet, nélkülözhetetlenül 
hozzátartozik ehez a munkához a nevelés. Gondoljunk a növelés szóra. 
A modern iskola inkább sablon-embereket szeret, a család is szívesen meg
elégszik valami kis eredménnyel, csak hogy ne kelljen a nehezebb mód
szert alkalmazni. Az igazi nevelés azonban állandó permanenciát követel. 
A soha be nem érkezettség ténye nem tűri a megállást. Hogy mi majd 
az elkövetkezendő országban érjük el a végső célt, ezt az állandó és nem 
egy kaptafára való munka biztosítja: ez a nevelés. A vallásoktatás terén 
ennek elvi alapja és erős gyakorlati jelentősége van, hiszen Isten az A t y á n k  

és Krisztus a mi M e s te r ü n k .

Még van valami, ami az iskola és a család helyes viszonyát meg
kívánja, ez nemcsak a hasonló, hanem a közös jutalom, amit mindegyik 
egyformán élvezhet. Az írás szerint úgy nevezzük ezt, hogy a tanítónak 
és a tanítványnak, de a szülőnek és a gyermeknek a többrebizatása. A csa
ládnak akkor van öröme, ha több és értékesebb gyermek nő fel benne, 
de az iskolának is hasonlóképen. A vallásoktatás terén ez az áldás, jutalom 
felmagasztaltatik az Isten trónusáig, mint Jézus Urunk mondja: „többre 
bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe."

II.

Az iskola és a családi ház egymásra-utaltságát még jobban szemlél
hetjük, ha megismerjük mindegyiknek külön-külön a kívánságát a másik
kal szemben. Bizonyos, hogy ott, ahol ketten egy dolgon fáradoznak, ott 
mindegyiknek megvan a maga követelése a másikkal szemben.

Először nézzük, mit kíván a család az iskolától? Ezek a kívánságok 
megmutatják a családok típusát is és egyúttal segítenek a velük való 
foglalkozás terén.

A legtöbb család kereseti alapot vár és remél az iskolától. Azért já
ratja oda gyermekét, hogy a mindennapi kenyér harcában a legjobb és 
— elképzelése szerint — a legkönnyebb megoldáshoz jusson iskolázott
sága és főként oklevele által. Egészen egyoldalulag mutatkozik ez olyan 
helyen, ahol csak a földi élet irányában tájékozódnak a szülők. Az anyag- 
elvűség és sokszor vele együtt a hitetlenség hívei minden mást mellékes
nek látnak. Innen van az, hogy ezek a vallásoktatást semmibe sem veszik 
és a vele kapcsolatos keresztyén életgyakorlat, templombajárás stb. mind 
hiábavaló. Ha nem volna kötelező, akkor soha semmit nem hallanának 
gyermekeik az Igéből. A vallásoktató is csak arra való számukra, hogy
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az iskola elvégzése után állásba segítse gyermeküket, ha egyáltalán igénybe 
veszik szolgálatait.

Azután van család, amelyik tudományt vár az iskolától. Persze ez 
a kívánalom nagyon sokszor nem más, mint a ma olyan sokat hangoztatott 
általános műveltség, ami az értelmiség közé sorozza majd gyermekét. 
Az a család, amelyik ezzel a kívánsággal lép fel az iskolával szemben, 
a vallástanítástól is azt várja, hogy az ne legyen más, mint világnézet
közlés és lecke-megkövetelés. Sokszor nagyon jogos ez a követelés. Valljuk 
meg, hogy a vallástanítás megismerési és megtanulási szempontjait nagyon 
háttérbe szorítottuk. Innen van az, hogy evangélikus értelmiségünk nem 
tudja, mit és kiben hisz, tájékozatlan egyházunk tanítása terén. Tanköny
veinket pedig erősen kritika tárgyává teszik középosztálybeli családjaink 
részéről, de mivel egyházunk vallástanítása sem találta még el a helyes 
módot a hit tudománya iskolai közlésére vonatkozólag, nem nyer kielé
gítést ez a kívánság. De tulajdonképen amelyik család az iskolától ú. n. 
korszerű tudományt követel, legtöbb esetben a vallástanítást nem is tartja 
tudomány tekintetében mérvadónak. Vannak szülők, akik gyermekeiket 
tudatosan „felvilágosítják" a hit meseszerűségéről. Ezek nem kívánnak 
mást a vallástanítással kapcsolatban, mint azt, hogy töröljék az iskolá
ból. Ma már nagyon kezd ez a felfogás előre törni nyugati mintára. Erre 
is sor kerülhet. Persze a megoldás nem az, hogy a világ szerint át- 
vedlessük egyházi tanításunkat valami világnézet-tanítás köntösébe és így 
sajátos egyházi tanításunkat és Krisztust magát megtagadjuk.

Még a jobbik eset, ha az iskolától erkölcsi segítő nevelést vár a csa
lád. Fontosnak tartja az iskola fegyelmező, akarat-nevelő munkáját és 
nagyon bízik abban, hogy így acélosabb lesz gyermeke jelleme. Sokat ad 
a „jó“ gyermek típusra. Minden vágya az, gyermeke mindenkinek kedvé
ben tudjon járni, mindenki csak jót mondjon róla. Az igazi vallásoktatás
nak nehéz ezt a kívánságot kielégíteni, mert annak nemcsak az egyetemes 
bűnösséget, hanem az egyéni életnek cselekedetekben és titkon élő bűneit 
is ostorozni kell. E tekintetben pedig nincsen különbség jellemes és ferde 
erkölcsi értékű, jól vasalt és lerongyolódott emberi élet között. Vallás- 
oktatásunknak az a bűne e kívánsággal szemben, hogy már eleve, családi 
neveltetése folytán erkölcsi fölényben álló gyermekek mellett háttérbe 
szorítja például a barakk-erkölcsök nyomorékét. Nem talál módot arra, 
hogy miképen lehetne a keresztyén erkölcsi követelésekre vágyat ébresz
teni minden családban egyaránt. Ugyanekkor magabízó gazdag-ifjakat ne
vel akaratlanul, de sokszor tudatosan is a „jó‘‘ fiúkból és a „jó“ leánykák
ból, mert bár az evangéliumot tanítja, de sajátságosán megtűri és kedveli 
mellette az autonóm erkölcsiséget.

Nagyon fontos családjaink mindegyik követelése az iskolával szem
ben. Viszont nem kerülhet sor az igazi megoldásra, mert maga a család, 
de az iskolai vallásoktatás sem követel igazán hitet és szeretetet. Vannak, 
de mindig kisebbségben, családok, melyek hitet és szeretetet kívánnak 
gyermekeik számára a vallástanítástól. Vannak, akik ebből a szemszögből 
ítélik meg az iskolák értékét. De nem merünk a többi kívánalmak kielé
gítése felett az egy szükségesre beállítani mindent. Nem hiszünk talán 
abban, hogy a hit mindenre képes Isten kegyelméből. Vagy pedig tévesen 
értelmezzük a hitet. És amikor hitet követelnek: kegyeskedést, érzelgőssé
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get értünk alatta és a tudománnyal ellenkező dolgok elhívásét. Pedig az 
Ür Jézus Krisztusban és az evangéliumában való hit az, mely mindenre 
képes: megélhetést biztosítani, Isten bölcseségét nyújtani és igaz, tiszta 
életet fakasztani a hitből fakadó engedelmes szeretet révén.

III.
Mit kíván az iskola a családi háztól?
Még a vallástanítás terén is előtérben áll az, amiért különösképen 

van az iskola: az ismeretek bővítése. Ezzel kapcsolatosan azt kívánja a 
vallástanításunk, hogy a feladott leckét otthon jól megtanulja a tanuló. 
Sokan vannak, akik az iskolától még a vallástanításban is elvárják azt, 
hogy ismereteket sajátíttasson el a tanulókkal, de sokkal többen vannak, 
akik zúgolódnak a hittanlecke miatt. Azt mondják, nem elég az iskolai 
lecke, még ezzel is terhelik gyermekeinket?! Bizony nem is első, hanem 
utolsó helyre kerül ilyen családokban a gyerekek hittanleckéje. Csak épen, 
hogy elolvassák. Ne engedjen szigorú követeléséből a vallástanító-lelkész, 
de különösképes vigyázzon arra, hogy tanítása ne száraz ismeretanyag 
közlése legyen. Azt is mondhatjuk, hogy csak a Szent Lélek által lehet 
igazán érdekesen és mélyrehatóan tanítani a hittant.

A másik követelés a családtól, hogy az példaadó keresztyén életű 
legyen. A tízparancsolat, a hegyibeszéd tanítása, de leginkább az evangé
lium gyakorlati ereje kell, hogy legelsősorban otthon kapjon illusztrációt 
a gyermek előtt. Szomorú tapasztalatok vannak arra, hogy az iskolába 
érkező gyermek, különösen városon, még azt sem tudja, mi az imádság. 
A Miatyánkot is kevesen tudják jól. Vannak szülők, akik akkor kezde
nek feleszmélni, hogy hiszen evangélikus templom is van a helységükben, 
amikor a vallástanító-lelkész berendeli a gyermekeket istentiszteletre. A 
Biblia és annak használata meg nagyon sokszor nemcsak felesleges jó- 
cselekedet számba megy, hanem veszedelmesnek minősíttetik az ú. n. jól
rendezett családi körökben. Még felnőtt diákok szülei is aggódva tiltakoz
nak a Biblia olvastatása ellen. Az erkölcsi ideálizmus rombolása még ma 
is, sőt ma újból, talán fokozott mértékben mutatkozik. Vasárnapi iskola, 
bibliakör, diákszövetség, míg igazán ki nem fejlődnek és a munka nem 
hozza itt-ott istenadta gyümölcseit, kegyeskedő mozgalmak gyanánt álla
nak a templomot is ritkán látó szülők szemében. De e téren is szükséges 
a komoly, következetes munka és a közetlen kapcsolatok kiépítése a vallás- 
oktatás és a család között.

Minden irányban több szigort vár az iskola a családtól. Nagyon kevés 
édesapa és édesanya van, akik nem elnézést, hanem igazságosságot kérnek 
gyermekükkel szemben. De többen azzal a jeligével: hát hiszen nem lehet 
minden a gyermekem, én nem szentnek és nem egyházi embernek nevelen, 
— olyan dolgokat is megengednek, melyek nemcsak a keresztyén erköl
csökkel nem egyeznek, hanem ellenkeznek a Krisztusban való váltsággal. 
Különösen fiúkkal szemben a paráznaság bűne terén egészen elképesztő 
könnyelműség uralkodik szülők, apák felfogásában. Nagyfokú engedé
kenység és elnézés akkor, amikor saját örömére távol marad hazulról és 
kemény számonkérés, ha bibliakörben volt! Hála Isten, ijyen esetekben 
előfordul, hogy maga a diák képviseli Isten Igéjét a családban és ha kell, 
szembe is száll szüleivel a kellő tisztelet megtartásával.
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A vallástanítással szemben nagyobb érdeklődést kíván a munkánk. 
Vannak persze vallástanítók, akik örülnek, ha senki nem törődik a mun
kájukkal, legfőképen az egyházi hatóságok nem. De a munkánk természete 
nélkülözi, különösen a szülők éber érdeklődését, közvetlen bekapcsolódá
sát. Volt alkalom, hogy szülői értekezlettel kísérelték meg a család fi
gyelmének a bekapcsolását. Nagyon nehézkesen indult meg és nem sok 
eredménye lett. Leánytanulók szüleiben sokkal nagyobb az érdeklődés 
a vallástanítási munka iránt. Az érdeklődés hiányosságainak sokszor oka 
a gyermek maga, a hanyagságával, rendetlenségével. Szégyenli a szülő. 
De mindenképen meg kell találni a módját annak, hogy megtörjék a kö
zöny a család és a vallásoktatás munkája között.

De ezt ne csak kívánja, hanem szorgalmazza és egészen gyakorlati 
módon hajtsa végre maga a vallásoktatás felelős szolgája, a vallástanító
lelkész.

IV.
Végezetül az iskola és a családi ház együttműködése gyakorlati mi

kéntjéről akarunk még pár szót szólni.
A fentiek inkább a sötétebb oldalt festették le, hogy minél jobban 

lássék, mennyire nélkülözhetetlen a vallásoktatás és a családi ház közölt 
nem lévő, de talán soha nem is volt igazi kapcsolatok kiépítése. A jobb 
körülmények sem mentik fel ennek követelménye alól az illetékeseket. 
Jézus Krisztus a jó pásztor m in d e n  bárányát ismerte. Nekünk külön mun
kálnunk kell az ismeretség ápolásának alkalmait, mert emberi gyarlósá
gunknál fogva képtelenek vagyunk bele látni másokba csak úgy magától

Fontos, hogy a szülő keresse fel az iskolát. Biztosítson minden vallás- 
tanító-lelkész fogadó órát, amikor a szülő egy-egy héten felkeresheti. Ezt 
a szolgálatot úgy kell kiépíteni, hogy ebben a legsürgősebb heti esemé
nyek kerülhessenek megbeszélésre. Van többször olyan esemény a serdülő 
gyermek életében, amit nem lehet a három-négy havonként adódó más 
találkozási alkalomra halasztani.

Meg kell szervezni a vallásoktatás számára is a szülői értekezlete
ket. Ezeken a vallástanító-lelkész egyházi, hitbeli, lélektani, erkölcsi isme
reteket és tapasztalatokat közöljön a szülőkkel különösen a saját tanít
ványain szerzett élmények alapján. Beszéljen a keresztyén diákélet fontos 
közösségi kérdéseiről. A szülők viszont fejtsék ki, mit tapasztaltak gyümöl
csöt, vagy kárt az eddigi munkamódszerek következtében, hogy a lelkész 
is tisztán lásson.

Ez azonban mind nem elég, sőt a tulajdonképeni kapcsolat az iskola 
és a családi ház között a lelkipásztori munka révén fejlődhetik ki. — Elő
ször is tartsa nyilván, törzslapokon minden tanítványát a vallástanító- 
lelkész. Ez csak eleinte okoz több írnivalót, azután már minden új iskolaév 
elején automatikusan kialakul a nyilvántartás. De természetesen nem ez 
a lényeges, hanem az, hogy necsak az iskolapadok és a katedra távlatá
ból ismerje meg a reábízottakat, mert ott mindig sajátságosán más arcot 
vesz magára a gyermek- és a serdülő lélek. Kíséreljen meg a tízpercek
ben, játék közben, kirándulásokon való közeledést. Ha csak egy kirándu
lást rendez egy iskolai évben, már feloldódott a gyermekek zárkózottsága.

Legmélyebbre terméseetesen az otthon felkeresésében rejlik ennek 
a munkának az áldása. Legyen az ilyen lelkipásztori látogatás mindig
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fesztelen. Ne a maga számára, hanem a szolgálatért tegye a lelkész. Lerí 
az arcról, kicsendül a beszédből, hogy a család gyermeke és annak üdvös
sége iránt táplált féltő szeretet viszi-e a lelkipásztort erre az áldott szol
gálatra, vagy más szempont. A gyermek szeretete és az érette hordozott 
imádság lelke minden kémkedés, iskolai ellenőrzés vádját elcsitítja a szü
lőkben és a gyermekben. Sokszor csodálatosképen meg a legelvetemültebb 
gyermek és annak szülei is megtalálják az iskola és a család nélkülöz
hetetlen összekötő kapcsát: a bizalmat és a szeretetet. A vallásoktatásban 
nekünk e téren nehéz dolgunk van azért, mert nem társadalmi látogatásért 
megyünk, de könnyű dolgunk van azért, mert nem magunktól megyünk, 
hanem a mi Urunk Jézus Krisztus küld minket, sőt Ö maga állít be álta
lunk és velünk kis tanítványaink és szüleik családi fészkébe.

Befejezésül szeretném nagyon hangoztatni a vallásoktatás tanító mun
kájának fontosságát is és azt, hogy kevés az a heti egy, vagy két óra, 
amikor-tanulóinkkal együtt vagyunk. De mégis meg merem kockáztatni azt 
a kijelentést, hogy inkább maradjon csak heti két hittanóra, de a vallás- 
oktatás és a családi nevelés szoros kapcsolata sürgős kiépítésének halo
gatását e téren a legnagyobb mulasztások közé soroztam a magam életé
ben és sorozom egész egyházi gyakorlatunkban most is.

Ittzés Mihály
győri püspöki másodlelkész.

M agu n k között.

Egyházközigazgatási gyűléseink.

Egyházközigazgatásunk hosszú történeti kialakulás eredménye.
Az őskeresztyén eklézsia az újszövetség Istenének kiválasztott népe, 

amely a Krisztusban megtalált új élet alapján a feltámadott és élő Úrban 
(Kyrios) való hit és szeretet közösségében él. Egyház ott van jelen, ahol 
a Krisztus van és a hívők minden gyülekezetében az élő Krisztus cselek
szik (Mt. 18, 20.). Az egyetemes papság elve: élő valóság — egyházszer
vezetről még nem igen beszélhetünk, egyházszervezést az emberi gyen
geség és bűn hozta magával. Nehogy az emberi gyengeség miatt anarchia 
legyen úrrá a gyülekezetekben — kezd az őskeresztyénség bizonyos egy
házszervezési munkába pusztán kényszerűségből, nem pedig elvi megfon
tolások alapján. (Csel. 6, 1—7.)

Az így meginduló bizonyosfokú egyházszervezés sem jogi, vagy ha
talmi alapon történik. A „de ne úgy legyen ti közietek" (Mt. 20, 26) krisz
tusi elv élő valóság. Krisztus az általa adományozott charizmák alapján 
kormányozza a gyülekezetei. Mátyás apostollá választása, a kegyelmi ado
mányok őskeresztyén értékelése (I. Kor. 12) mutatják, hogy az egyházi 
szolgálat és bizonyos emberi közösségekben nélkülözhetetlen külső rend 
mennyire lelki beállítottságú volt. Kormányozni kellett az őskeresztyén
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gyülekezeteket is, de egyetlen kormányzó eszköz az ig e  volt: amelyen ke
resztül a Lélek ereje munkálkodott és tette papokká az Isten népét 
(Jel. 1, 5—6.).

Az Isten Lelkének közvetlen hatása alatt élő őskeresztyénség evan
géliumi szabadságban élt (II. Kor. 3, 17) a Lélek fegyelme alatt. És mégis 
létrejött az egyházjog és szervezet. A természetes ember, az újjá nem szü
letett és a Lélek kormányzása alól magát kivonó ember számára kell a 
törvény. A természeti ember az élő keresztyénség született ellensége, még
ha vágyakozik is az evangélium után. Ebből a vágyból, de egyszersmind 
az evangéliumi ügy féltéséből született meg az egyházi jog és törvény 
rendszer. A keresztyénség elvilágiasodása hozta létre az egyházi jogi hi
vatalokat. Az őskeresztyén egyházban voltak presbiterek, püspökök, dia
kónusok és volt bizonyos kifejlődött rend pl. az úrvacsora vételénél, de 
ezek nem jogi hivatalok voltak, mert egy gyülekezetben több püspök is 
lehetett (Fil. 1, 1.). A II. században megszűnt a bizalom a charizmák sza
bad szolgálatára nézve, a gyülekezetek növekedésével együtt kialakult a 
szabályozott külső rend és ezzel a papi hivatal. Ebből alakult ki az epis- 
kopális egyházjogi forma.

A keresztyén hit, mely eddig személyes közösség volt Krisztussal, 
belsőleg átalakul — hozzákapcsolódik a látható, szervezett egyházhoz. Aki 
tehát a Krisztushoz akart tartozni, a látható, jogi egyházhoz is tartoznia 
kellett. A gnoszticizmus és montanizmus támadásai a püspökök tisztsége 
ellen (a kulcs-hatalmat támadták) méginkább megerősítették és győzel
messé tették az episzkopalismust. Kialakult az a keresztyén közvélemény, 
amely szerint a püspök a keresztyén igaz tanítás letéteményese. Nagy 
Konstantin állami támogatása (birtokok, kiváltságok) elegendő volt ahhoz, 
hogy kialakuljon a pápaság: az egyház kuriális formája.

Nagy Konstantintól kezdve, az egyetemes zsinatok, a patriarchátusok 
kialakulása, majd a római püspök egyeduralmi törekvései, a keleti egyház- 
szakadás, a középkori missziók (nemzeti egyházak kialakulásai) a politi
kus pápák történelmi jelentősége (VII. Gergely, III. Ince) mind egyenes 
vonalban járult hozzá a római pápaság kialakulásához. Szerzetesrendek, 
zsinatok, királyokkal való viták és harcok, az egyházi vezetők teljes el
világiasodása mellett a püspökök a reformzsinatokon (Konstanz, 1414—18, 
Básel, 1431—43) hiába küzdöttek az episkopális (zsinati) elv mellett, a 
kuriális jog csak újra megerősödött. Nem segített a fejedelmi hatalom be
avatkozása sem a püspöki székek betöltését illetőleg — az alkotmányvál
tozások a keresztyén szellem megújhodását nem hozták magukkal.

Az egyház jog és hatalmi törekvések tűzében szenvedő megüszkösö
dött épületté lett. Az evangélium a szíve alatt volt, de feltörni nem bírt 
és feltörését mindig elfojtották. A bajokat sokan őszintén látták, de nem 
segíthettek sem királyok, sem pápák, sem püspökök, sem zsinatok, az élő 
Krisztusnak kellett közbelépnie, aki Lelke által szolgái közül gyermekévé 
fogadta azokat, akik csak az ő uralmáért akartak élni. Az egyház meg
szűnt az élő Krisztusban való hit és szeretet közössége lenni — hatalmi ér
dekek jogi szervezeteibe szorított választottak uralmi területévé lett. Üjra 
el kellett jönnie az időnek, amikor az egyház nem a jog, de a hit és sze
retet alapján működik.

A reformáció a Krisztusban való hit és szeretet közösségét akarta
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megteremteni újra az egyházban. Nem akart új szervezetet, nem gondolt 
egyházjogi és rendszer reformokra: lelki megújulást akart. A történelmi 
kényszer, a természeti embernek az evangélium elleni ösztönös lázadása 
hozta magával ismét azt, hogy a reformáció nyomán is kialakul az egyház- 
szervezet.

Az ágostai hitvallás és a schmalkaldeni cikkek az egyházi és világi 
kormányzatot gondosan meghatározzák. Az egyházé a lelki, az államé a 
világi hatalom. A világi hatalom külső fenyítő hatalom, míg a lelki hata
lom „az evangélium szerint Istentől való hatalom vagy megbízás az evan
gélium hirdetésére, a bűnbocsánat megadására vagy fenntartására és a 
szentségek kiszolgáltatására.“ (Ág. hitv. 28. cikk.) Ez a hatalom az igének 
tanítása vagy prédikálása által történik, ezért ezt a hatalmat az igehir
detői tiszt gyakorolja. Az igehirdetői tiszt kormányzó hatalom is az egy
házban az egyház megbízása alapján, bár ez természetesen lelki termé
szetű. A világi hatalmat gyakorlók (királyok, fejedelmek) segítsége igény
bevehető az egyház szolgálatában, minthogy ők a hatalmat Istentől kapták 
az igaz keresztyénség védelmére. Ezért álltak világi fejedelmek a keresz- 
tyénség területén a reformáció védelmére és innen indult ki a világiak 
szerepe egyházi életünkben nálunk is.

A világiak szerepe tehát elvi és történeti alapon alakult ki. A terri- 
toriális-konzisztoriális egyházi elv így alakult ki: a világiak (fejedelmek, 
főurak) lettek az egyház védelmezői kifelé, míg befelé az ige szolgálatá
nak szerves intézői a konzisztóriumok (püspökök) lettek. A lutheránus 
északon a kettő együtt fejlődött tovább: az uralkodó (az állam) az egyház 
védelmezője, püspökök kinevezője ugyan, de ugyanakkor az ige szolgá
latának minden kérdését az egyház saját szervei (káptalanok stb.) útján 
gyakorolja.

Kálvinista talajon keletkezett a zsinatpresbiteri egyházalkotmány, 
amelynek elgondolása szerint az egyház kormányzása az egyházközség 
presbitereinek a dolga, illetve ezekből alakult zsinatoknak.

Nálunk a territoriális, illetve patronátusi (cuius régió, eius religio) és 
presbiteri elvek sajátos találkozásából alakult ki az egyházi alkotmány és 
egyházi szervezet. Innen ered a világiak szerepe (egyet, felügyelő, ikerelnök
ség) és a másik oldalon az egyházközösségi alkotmányos demokratikus elv. 
Az ősi episkopális elv is egyre kísért, annál inkább, mert a luteránus északon 
új formában valósult meg. Ha új Egyházi Törvényeinket nézzük, sajátos 
vegyülete a háromféle egyházi alkotmány elvnek. Egyetemes felügyelőnk 
az egyetemes egyház feje, felügyelőinknek nagy jogkörük és szerepük 
van (territoriális elv) — minden jog az egyházközségből ered elvének 
parlamentáris gyakorlata a zsinatpresbiteri elvnek kedvez, míg a püspöki 
jogkör állandó kiszélesedése (pl. egyetemes püspökség, legidősebb püspök 
elnöki jogai) az episkopálizmus felé viszik az alkotmány fejlődését.

Egyházközigazgatási gyűléseink egész helyzete most már ennek a 
történeti kialakulásnak az eredménye-képen áll előttünk. Elvi szempont
ból ki kell jelentenünk azt is, hogy a külső szervek az egyház életében 
nem elsőrendű fontosságúak. Hierarchia mellett is lehet az egyházi élet 
evangéliumszerű, viszont a demokratív elvek sem mindig evangéliumiak. 
Az utóbbi évszázad tapasztalatai, de különösen a közelmúlt és a ma mutat
ják, hogy a nagy szabadság (autonómia) evangéliumellenes is lehet. Bár
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melyik egyházkormányzati elv érvényesüljön is — csak megegyezzék az 
evangéliummal. Az ige szolgálatát (hirdetett ige, szentségek, kulcsok ha
talma) kell mindegyiknek előbbre vinnie.

Az egyház történelmén belül kialakult alkotmányelveken kívül kívül, 
ről is jöttek állandóan hatások. Elég itt rámutatni kettőre: az egyik a 
liberalizmus, amely megüresítette a presbiteri demokratikus egyházi el
vet — s a másik a mostani diktatórikus-totális államelv, amely az egy
házat és keresztyénséget a maga szekerébe szeretné befogni. Ma már 
ott állunk, hogy fel kell vetnünk a kérdést, van-e értelme demokratikus- 
adminisztratív egyházi gyűléseinknek a mai diktatórikus világban? Hogy 
a kérdésre megfelelhessünk, nézzük meg „magunk között" közigazgatási 
gyűléseinket! Van-e és mennyiben ezeknek közük az egyház lelki síkján 
mozgó munkájához, amelyet az őskeresztyén egyházi élet és a reformáció 
hitvallási iratai megszabnak?

Nézzünk őszintén néhány kérdés szemébe! Egyházközigazgatási gyű
léseinken rettenetes a fegyelmezetlenségünk! Az állandó tere-fere, a hán- 
gyabolyszerfl mozgásban és beszélgetésben alig értjük az előadók szavát. 
Egyetemes gyűléseink alkalmával többször volt alkalmam külföldi vendé
geket tolmácsolni, — akik sokszor botránkoztak meg fegyelmezetlensé
günkön. A másik az érdektelenség! Ismerek lelkészeket, felügyelőket, akik 
semmiféle egyházi gyűlésre el nem jönnek. Ha eljönnek, a bevásárláson 
és egyéb elintézni valón kívül egyéb nem érdekli őket. Erre jó tehát 
a demokratikus egyházi elv? A gyűlés dolgaival nem törődünk, ha ott 
vagyunk — vagy pedig el se megyünk, mert úgyis úgy történik minden, 
ahogyan a vezetők akarják?! Itt olyan hibák vannak, amelyek a diktató
rikus szemléletnek kedveznek. A rosszul értelmezett demokrácia (kevesek 
diktatúrája!) a politikában is bukófélben van — nem szabad engedni azt, 
hogy az egyházi életben is ennek az elvnek ez legyen a sorsa!

Nálunk is protekció is van, különösen a segélyügyeknél látjuk ezt. 
Sokszor kapnak segélyt olyan egyházak, amelyek vezetői a tűznél vannak, 
vagy sírni jobban tudnak — és az igazán rászorultak kimaradnak, mert 
az igazságot a s z a v a z á s  dönti el, de nem az igazság ereje. Vájjon a lel
kész- és egyéb választásnál nem sokszor úgy van-e, hogy oda nem való 
emberek kerülnek demokratikus elv alapján fontos őrhelyekre, a hivatot- 
tabbak pedig lemaradnak?! Közgyűléseinken a lelki egyház ügye jóformán 
alig jut szóhoz az évi jelentésekbe szorítottakon kívül. Jogi, anyagi ügyek, 
adminisztratív kérdések özönében hol a lelki egyház és annak feladatai?

Az egyházközigazgatási gyűléseinkről a lelki egyház szolgálata telje
sen kiszorult és a konferenciákra hárult. Az egyház lelki szolgálatának 
ügye, el kell ismernünk, hogy egyre jobban jut szóhoz, de még mindig 
nem a központi része közigazgatási gyűléseinknek. Egy-egy jogi vita, 
vagy fellebbezés mennyivel több időt és erőt vesz igénybe, mint az egy
ház lelki szolgálatának egy-egy kérdése!

Gyűléseink alkalmával nincsen úrvacsora, de sokszor nincsen ige
hirdetés sem. A megnyitó istentiszteleteken alig veszünk részt. Felügye
lőink által tartott megnyitóbeszédek, ritka kivételtől eltekintve, nemzet- 
és egyházpolitikai megnyilatkozások, az illető egyházközigazgatási szerv 
egyházi életét nem is érintő, evangéliumi tannal hígított ú. n. keresztyén 
világnézeti elvek hangoztatásai, — az egyház lelki szolgálatához, az élő
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keresztyénséghez közük nem sok. Az évi jelentések nagyrésze sérelmek, 
panaszok felsorolása, vagy olcsó dicsekedés: a tulajdonképeni bajokra, 
hitetlenségünk és gyarlóságunk hibáira, a lelki egyház szolgálatának nagy 
hiányaira alig-alig merünk kitérni. A jogi életszemlélet, a jogi elvek és 
viták túltengése fárasztóan nehezedik reánk igen sokszor. Lehetnek ezek 
sokszor érdekesek, beszédes bizonyságai a demokratikus egyházelvnek — 
de hol maradtak ezek az egyház charizmatikus szolgálatától, a bibliai ős
gyökértől?! Az adminisztratív jellegű kérdések gépies és gépi gyorsaságú 
ledarálása után sokszor ringatjuk magunkat abban a hamis szemléletben, 
hogy mennek a dolgok, mint a karikacsapás!

Bizottságaink improduktívek. Pl. énekügyi, liturgiái, tankönyv bizott
ságaink nem arra valók, hogy az esetleg eléjük kerülő terveket meg
bírálják, — de arra, hogy állandóan és tervszerűen dolgozzanak. Engedélyt 
kapott szabad használatra konfirmációs tankönyv, amelyben eretnekségek 
vannak, ugyanakkor a liturgiái reformot a liturgiáért égő egyik püspö
künknek kellett megcsinálnia, mert a liturgiái bizottság munkája impro
duktív volt. Ne értsen félre senki sem! „Magunk között11 szólok. Énekes
könyv reform előtt állunk. Vájjon vannak-e énekgyüjtéseink, tervezeteink, 
van-e pl. statisztikánk arról, hogy egyes énekeink milyen közkedveltség
nek örvendenek gyülekezeteink életében? Nem szabad egyes emberek 
felelősségétől várnunk mindent és nem szabad egyéni szempontoknak alá
rendelni engedni a közszükségletet. A finn énekügyi bizottság énekes
könyv reform előtt 10—15 évig készítette a tervezeteket, de főképen 
énekgyüjteményeket bocsátott közre, hogy a hozzáértők hozzászólhassa
nak. A bibliafordító bizottság pedig szinte állandóan dolgozik a szöveg
revízió munkáján. Legújabb bibliafordításuk hosszú éveknek és sereg 
hozzáértő embernek a munkája. Tankönyvet a bizottság szerkeszt és ad 
ki — mást nem is lehet használni!

Egyházközigazgatási gyűléseinknek mássá kell válniok, ha a mai 
világban be akarják tölteni hivatásukat. Ilyen formában nem sok értel
mük van, központi irányítással könnyebben és olcsóbban pótolhatók. A terri
toriális, illetve patronátusi egyházelvből kifejlődött világi vezetés elvének 
örüljünk, de. igyekezzünk lelki síkra átállítani. Legyenek a felügyelők is 
az ige szolgái, a lelki egyház sáfárjai. Szerepük a hitvallási iratok szerint 
az volt, hogy világi hatalmukkal az egyház tanításának tisztaságát védel
mezzék, — ma is világi apostolokká kell válniok. Nem szabad engedni 
azt, hogy az evangélium élő erői ellen a természeti ember érdekeit véd
jék és az ú. n. lelkiismereti szabadság elvének védelmi ürügye alatt az 
evangéliumi felelősség alól kibújjanak. Világi hatalmukat és vagyonukat 
állítsák, mint elődeik tették, a lelki egyház szolgálatába. Évi jelentéseink
ben első helyet és egyetlen helyet a lelki egyház szerepe és munkája 
kell, hogy nyerje. Az egyház missziói kérdése döntőbben kell, hogy 
érvényesüljön. Amikor majd közgyűléseink kiküldöttjei — valóban kikül
dötteknek (apostol) fogják tudni magukat, akik közösségben, ige- és úr
vacsora-közösségében, alázatosan, de a Lélektől vezéreltetve szolgálják 
a lelki egyházat, közigazgatási gyűléseink akkor töltik be történelmi hi
vatásukat.

Vegyük észre, hogy nem sok értelme van a mai „lelki" beállított
ságú egyházi demokráciának. Ugyanúgy elvilágiasodott, mint a történe-
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lem folyamán bármelyik egyházi elv. Nem szervezettségen, de belső lelki 
fegyelmen, nem ilyen vagy olyan alkotmány- és törvényrendszeren, nem is 
zsinatokon múlik az egyház jövendője: de a vezetőknek Urukhoz való 
hűségén, lelki bátorságán és a feladatok láttán az engedelmességen.

Egyházközigazgatási gyűléseinket át kell állítani lelki beállítottságú 
síkra. Újra finn példára hivatkozom: mennyi hűséggel és felelősséggel 
tárgyalják meg az ébredések terjedésének, a gyülekezeti élet lelki termé
szetű kérdéseinek az ügyeit. Gyülekezeti tagjaink nagyrésze igekerülő 
(templomkerülő isi), gyülekezeti vezetőségeink (lelkészek, felügyelők, 
presbitériumok) nem lelki közösségek, közigazgatási szerveink lelki be
állítottságáról (pl. egy esperességi közgyűlés) nem is lehet beszélni. Mikor 
lesznek ezek ige-imádság közösségek?! Pedig minden feltétel megvan 
hozzá, hogy azzá legyenek!

Sok áldott jel van egyházunkban is, hogy <a közigazgatási gyűlések 
az egyház lelki szolgálatába álljanak. Sokszor csak úgy magától kirobban 
az ének, vagy imádsággal fejeznek be olyan bizottsági gyűlést, amelyen 
azelőtt nem imádkoztak. A nagy érdektelenségben az évi jelentések lelki 
és evangéliumra tartozó része kelt legnagyobb érdeklődést. A lelkileg 
ébredező lelkipásztori sereg mellett egyre több az öntudatosan keresztyén 
világi vezető ember.

Nagy áldássá válhatik még egyházi életünkben a demokratikus elv: 
ha vissza tudunk térni az ősi bibliai charizmatikus elv gyakorlásához, ha 
e szerint történnek minden vonalon a választások, ha az igazságot nem 
a rosszul értelmezett többségi elv, a nagyobb szavazat fogja eldönteni, 
de az igazság belső ereje. Az egymás hite által való erősödés irányvonala 
az igazi bibliai demokrácia. Ennek van jogosultsága ma is és ezt nem 
söpörheti el semmiféle diktatórikus törekvés. De ennek ki kell közöttünk 
formálódnia, hogy a történelem zúgó áradása el ne söpörjön.

„Magunk között" szóltam. Megállapításaim lehettek talán élesek, né
hol szűkszavúak, másutt homályosak is, de a jövőért való aggódás és szent 
felelősség késztetett az írásra. A jelen felett bírálatot gyakorolni annak 
mindig van joga, aki a jövendőért Isten előtti felelősséggel aggódik és 
imádkozik.

Zászkaliczky Pál
esperes, Fót.

A harmadik lelkész-evangélizáció.
Isten kegyelméből a folyó évben már a harmadik lelkész-evangelizáció 

folyhatott Kapernaumban. Alig pár esztendeje sokan vélekedtek úgy, hogy 
divatos kegyességi importról van szó, amely nem tud gyökeret verni ná
lunk és amely hatástalan marad. Ma már láthatjuk, hogy Isten nagy éb
resztő tervének szerves láncszeme. Istennek különös kegyelme fordul ma 
a magyarság felé, az evangélikus egyház felé. Abban jelentkezik ez, hogy 
Isten nagy átalakításhoz fogott, amely gyökeresen meg fogja változtatni 
egyházi életünket és a magyar keresztyénséget.

A lelkész-evangelizáció ma egy egyre izmosodó evangélizáló hadjárat 
része. Beletartozik a gyülekezetek, a nevelők, sőt újabban az értelmiség 
evangélizációjába. A megújhodó igehirdetés tette szükségessé ezt a misz-



453

sziói megmozdulást. A Szentlélek műhelye a több napos Isten előtti el- 
csendesedés: az ige hatalma megbizonyulásának és a testvéri közösség 
kiépülésének egyik eszköze. A sok és sokféle evangélizáció sorában kü
lönleges hely illeti meg a lelkész-evangélizációt. Az egyház ébredése 
a lelkészek ébredésétől függ.

A Mele megújulására vall, hogy hivatalosan magáévá tette a lelkész- 
evangélizációt. Most iátszik meg az is, hogy a Kapernaum lelkész-üdülő 
milyen fontos hivatást kezd betölteni azzal, hogy ilyen lelki gócpontjává 
válik egyházi életünknek. Örvendetes jel az is, hogy a lelkészi kar negyed
része, majdnem százan gyülekeztek össze az ige körül, még pedig minden 
kerületből. A magyar evangélikusság egyetemessége és igazi lelki egysége 
születhet meg a lelkipásztorok testvéri közösségének kibontakozásából. 
Fontos az is, hogy az evangélizációt egyik püspök testvérünk tartja. El
indultunk ezzel azon az úton, hogy a püspökeink és espereseink az ad
minisztráció útvesztőjéből vissza kezdenek térni eredeti és igazi hivatásuk
hoz, hogy ők a lelkipásztorok lelkipásztorai. Jelentős lépés a lelkészi kari 
szolidaritás felé az is, hogy a nemzedékek harca, a korkülönbség, a lelkészi 
munkakörökből és egyházi megbízatásokból eredő különbségek élüket 
vesztik az evangélizáción és a különbözők egyetértése és összetartozásának 
tudata, az igazi gyülekezeti közösség felé jelentős lépésekkel indultunk el.

Az evangélizáció az élő Isten igényét szögezi a mellünknek. Személyes 
hitünknek és lelkészi munkánknak sok fogyatkozása, bűne, tévedése, mu
lasztása lepleződött le az élő Krisztus lángtekintete előtt, ugyanakkor 
csodálatosan megnőtt a Krisztus kegyelme és elhívása, amellyel új szol
gálatra, új feladatokra küld el bennünket.

Az evangélikus lelkészek egyetértése, konszenzusa kezd kiépülni min
den teológiai különbség ellenére ezeken az evangélizációkon és a gyüle
kezeti munkában a missziói lendület, az elveszettek megkeresése kezd ha
tása alatt érvényesülni.

Isten különös kegyelme az evangélizáció. Azért lesz a mienk, mert 
nagy próbára akar felkészíteni minket az Isten. Ennek a három napi el- 
csendesedésnek folytatása kell, hogy legyen a lelkészek csendes óráiban, 
életújulásában, gyülekezeti munkájuk megelevenülésében. Bárcsak hiába 
ne vettük légyen az Isten kegyelmét. n. ö.




