
Csendben I sten előtt.
Egy lelkipásztor önvallomásai.

(Csel. 20, 17—36.)

6. Mind zsidóknak, mind görögöknek.*
, .Bizonyságot tevén mind zsidóknak, mind görögöknek."

Korszerűtlen vallomás.
Már akkor az volt, mikor pedig még csak a puszta élet

folytatás különbözősége különítette el a fajtákat s a fajelmélet
nek eszmehordozója nem. igen akadt. Ma egyenest életveszélyes 
korszerűtlenség minden ehhez hasonló kijelentés. S mégis melyi
künk merné ekkép tekerni a szót: „Csak zsidóknak!", avagy: 
„Csak görögöknek!"

Már akkor is volt alapja a magától értetődő szétválasztás
nak: egy-egy fajtának öntudata. A zsidó zsidó módra nézte a 
világot: „Zsidók és népek (azaz pogányok)" — mondotta. A 
görög görög módra nézte a világot: „Görögök és barbárok" — 
mondotta (Róm. 1, 14.). Ma egyenest a csúcsára hágott ez a 
gondolkodás: „Mi és egyebek" — mondják a nemzetek vala
mennyien. S mégis melyikőnk merné bármelyik irányban való 
kötelességünket nyíltan tagadásba venni?

Kötelesek vagyunk mind zsidóknak, mind görögöknek; mind 
magyaroknak, mind más nemzetiségeknek; mind európaiaknak, 
mind ázsiaiaknak; mind evangélikusoknak, mind katolikusok
nak, (mert hiszen a vallási ellentét is ott sajog Pál vallomásá
ban); mind művelteknek, mint parlagiasoknak, (mert hiszen ez 
is ismerős az apostol előtt).

Mit jelent ez? Vessünk ide egynéhány példát.
Evangélikus lelkipásztor nem osztogathatja vigasztalását a 

vigasztalást kereső okmányai szerint; nem hallgathatja el, hogy 
Krisztus a világ Megváltója; nem prédikálhat hol így, hol úgy 
nagy ügyességgel válogatva meg a bibliai szakaszokat a minden
kori politikai és korhangulathoz alkalmazkodva; nem lehet a 
külmisszió ellensége, ócsárlója, de még közönbös szemlélője 
sem; nem tekintheti áttörhetetlennek a felekezeti határokat, ha 
Isten alkalmat ad neki a tanuságtevésre; nem kerülheti ki valaki
nek a házát, csak azért, mert egy másik nem szívesen látja ezt 
s még az evangéliumot is irigyli attól; vállal mindenféle fajta 
üldözést és szenvedést, mely hivatásának ilyen egyetemes be
töltése miatt éri.

Nem szabhatjuk meg Istennek, kit küldjön elénk. Nem szab
hatjuk meg magunknak, merre nem megyünk, nem a világért. 
Isten megszabta már szolgálatunkat, mikor a világnak közepén 
állította fel a keresztet.   Scholz László.
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*) Az áprilisi számban kim aradt „Isten  te ljes a k a ra tá t"  című elmélkedésünk igéje. 
Pótlólag közöljük; „M ert nem vonogattam magamat, hogy hirdessem  néktek az Istennek teljes 
ak ara tá t."
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A  dolgozó szobában .

A háború előtti és a jelenlegi 
teológiai munka főirányai.

IV.

Az ember azt gondolhatná, hogy az elmondottak számunkra, 
akik a magyar evangélikus egyházban élünk, csak távolfekvő 
és minket csak elméletileg érdeklő dolgok. Azonban magyar 
evangélikus egyházunk a reformáció kora óta állandóan szoros 
szellemi kapcsolatban élt a német evangélikussággal. Annak 
szellemi áramlatai néhány évtizednyi különbséggel mind eljutot
tak hozzánk és ily értelemben formálták a mi egyházunk lelki 
arcát is. Ezért magyar evangélikus egyházunk teológiájának a 
képét csak ezen a háttéren rajzolhatjuk meg úgy, hogy az való
ban érthetővé váljék.

Ennél a megállapításnál mindenek előtt arra kell figyel
nünk, hogy a világháború előtti magyarországi evangélikus egy
ház teológiáján könnyen felmutathatók mind azok a rezdülések, 
amelyek az evangélikus teológia történetét és alakulását irányí
tották. A racionalizmus pusztítása egyházunkban talán még 
súlyosabb volt, mint külföldön, mert csak fokozta az üldözések 
során bekövetkezett lelki elernyedést. Ehhez járult, hogy a 
napóleoni háborúk után Európa-szerte tapasztalható ébredés 
hullámai, amennyire ma meg lehet állapítani, egyházunkat el
kerülték. Úgy látszik, csak Wimmer Ágost, Felsőlövő „nagy 
papja11, aki elévülhetetlen nevet szerzett magának a Biblia ter
jesztése körül, került a hatása alá. De ő sem lett egyházunkban 
ébredés gócpontjává. így azután nálunk a racionalizmust a 
teológiai kritika és a liberalizmus gondolatvilága váltotta fel. 
Az uniós törekvésekben, a pesti közös teológiai akadémia szer
vezésében, a múlt század egyházi vezetőiben ez a szellem jutott 
uralomra egyházunkban. Talán a legjellemzőbb megnyilatkozása 
volt ennek a budapesti zsinaton alkotott Egyházalkotmány. 
Amikor a múlt század végén egyházunk végre hosszú harcok és 
elernyedés után új szervezkedéshez foghatott, teljesen kiveszett 
már a köztudatból az, hogy mi is voltaképen az egyház s létre
jött az az egyházi „alkotmány", amely az evangéliumot az egész 
vonalon összetévesztette a liberális demokrácia felvilágosult 
eszmevilágával. Lelkészképzésünk irányítói közül, — hogy csak 
a legfontosabbakat említsem — Bancsó Antal Sopronban ritschlia- 
nüs volt, Masznyik Endre Pozsonyban és Szlávik Mátyás Eper
jesen a liberálizmusnak nem iskolaszerűén meghatározott, de 
annál határozottabb képviselői voltak. A nemrég elköltözött
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nagynevű Schneller István, aki nemcsak mint a pozsonyi teoló
giai akadémia professzora és igazgatója hatott lelkészeinkre, ha
nem mint kolozsvári egyetemi professzor középiskoláink sok 
tanárára is elhatározó befolyást gyakorolt, az idealisztikus gon
dolkodás híve volt és a személyiség pedagógiájával középiskolá
inkban is erőteljes tényezővé tette az idealizmus szemléletmód
ját. A liberálizmus újabb változatait, a vallástörténeti irányzatot 
képviselték egyházunkban úgy nagyjából, ha nem is mindig 
iskolaszerű megkötöttséggel Hornyánszky Aladár és Szelényi 
Ödön Pozsonyban, valamint lelkészeink közül Szimonidesz Lajos 
és az általa szerkesztett „Evangélikus Lap“ körüli csoport.

Nem szabad azonban feledni, hogy a múlt század derekától 
fogva egyre erőteljesebben jelentkeznek egyházunkban a kon- 
fesszionális irányzat hívei: részben a reprisztináció, részben a 
biblicizmus formájában. Képviselőik első sorban a tót és német 
gyülekezetek lelkészei közül kerültek ki. Közöttük több nagyon 
markáns egyéniség is volt, akiknek hatása még ma is érezhető 
kisebb-nagyobb körben. Daxer György, a boldogult emlékű 
nagytudású pozsonyi professzor testvérével, Daxer Henrikkel 
együtt az erlangeni teológiának voltak a közvetítői, Stettner 
Gyula, a nagyérdemű felsőlövői esperes, Stráner Vilmos, akinek 
életmunkája már átnyúlik a háború utáni időszakba, inkább a 
konfesszionális biblicizmusnak voltak a hívei. Akárhányan itt él
nek még közöttünk ennek a konfesszionalizmusnak a képviselői 
közül, ezért nevüket inkább megemlítetlenül hagyjuk. Mégis 
meg kell említeni azt, hogy a konfesszionalizmus már a világ
háború előtt oly erőssé lett, hogy megindíthatta az „Evangélikus 
Egyházi Élet"  c. folyóiratot. Sajnálhatjuk, hogy ez a kitűnően 
szerkesztett folyóirat is áldozatává lett az összeomlásnak.

A világháború magyar evangélikus egyházunkat nem ke- 
vésbbé rázta meg, mint az egész keresztyénséget. Egyházunk 
testének a feldarabolása, a belőle folyó keserűségek és szenve
dések nem szolgáltak az új tájékozódás javára sem a csonka
országban, sem pedig a leszakadt részekben. Inkább megmere
vítették a helyzetet, az új tájékozódás keresőit könnyen meg
tévesztő gyanúsításoknak tették ki és elősegítették a külsőséges 
egyháziasság kialakulását, melynek legfőbb törekvése az ön
magában egészségtelen és állandó vérkeringési zavarokkal járó 
helyzet stabilizálása volt. Ezt még csak fokozta, hogy az evan- 
gélikusság annál jobban kényszerült védekezésre, minél inkább 
gyengültek a társadalmi liberalizmus eresztékei és minél inkább 
érezte a katolikus restauráció támadásait. Ebben a helyzetben a 
történeti múlthoz való ragaszkodás, az evangélikus öntudat sok
szor nagyon is külsőséges hangoztatása, a jogi szervezet bás
tyái mögé való visszavonulás — elhanyagolt szórványterületek 
jogi megszervezése, templomok és iskolák építése — sokaknak 
kielégítő megoldásnak látszott, annak ellenére, hogy az egy
házi statisztika adatai, a reverzális veszteség állandó növekedése, 
az áttérések szaporodása, a születések ijesztő méretekben való 
csökkenése a vakokat is figyelmeztethetik egyházunkban arra,
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hogy a hibák sokkal mélyebbre nyúlnak, mint gondolják és hogy 
gyökeresen új tájékozódásra van szükség.

Ez valóban meg is indult, részben szinte észrevétlenül. 
Eleinte a háború előtti nemzedék kényszerült arra, hogy leg
alább két ponton keressen új utakat: egyik volt a már minden
képen elavult egyházi szervezet korszerű átdolgozása. Sajnos, 
a zsinat nem jutott túl, — sok értékes és le nem kicsinyelhető 
alkotása ellenére sem, — a toldozás-foldozáson. Ami a leg
nagyobb hiba volt, nem tudott szakítani a liberális-demokratikus 
szemléletmóddal az egyházra vonatkozólag. A másik mozzanat 
az istentiszteleti reform kérdése volt, amely hosszú évtizedes 
vajúdás után született meg, egyelőre aligha véglegesnek mond
ható formában. Az istentiszteleti rend új kialakítása még mindig 
rászorul arra az új tájékozódásra, mely annak középpontjába 
nem a hívő alanyiságot teszi annak különféle kegyes érzelmei
vel, hanem Isten igéjének nagy objektivitását szólaltatja meg.

Az 1930-as évektől fogva azonban a felnövekvő fiatal nem
zedék egyre határozottabban és egyre erőteljesebb hangon szólt 
bele egyházunk életébe, ha nem is ügyeinek az intézésébe. Azok 
a hatások, amelyeket a fiatal nemzedék nyert, többrétűek vol
tak. Az új tájékozódásra az első és a döntő indítást nem a 
teológiai gondolkodásban bekövetkezett irányváltozás adta, ha
nem az ébredési mozgalmak. Ezek hatásukat kisebb mértékben 
már a század eleje óta éreztették, a háború utáni összeomlás
ban, a huszas évek elején azonban jelentős tényezővé lettek. 
Új nyomatékot kaptak ezek a mozgalmak, amikor összeköttetés 
létesült a finn evangélikussággal, annak is elsősorban az ébredési 
irányzataival. Ez a kapcsolat egyházunkban az ébredésben kon- 
fesszionális színeket juttatott érvényre a nélkül, hogy a pietisz- 
tikus kegyességi formákat megtagadta volna. A finn kapcsola
tok elevenségének reprezentatív megnyilatkozása volt a Buda
pesten rendezett finn-ugor lelkészi kongresszus, mely ennek a 
kapcsolatnak az értékéről és elevenségéről azokat is meggyőz
hette, akik több-kevesebb idegenkedéssel nézték azokat. Való
ban, magyar egyházunk már eddig is sok áldásos indítást nyert 
e kapcsolatok kiépítéséből a Finnországban járt fiatal lelkészek 
révén s bizonyos, hogy azok egyre több ébresztő és megelevenítő 
áldásos hatással vannak egyházunk lelki életére.

E mellett azonban az egyéb országok protestantizmusával való 
kapcsolat, részben az ökuménikus mozgalmakban való részvétel
nek a révén, részben pedig a fiatal lelkész-nemzedék külföldi 
tanulmányai révén is egyre erőteljesebben érezteti a hatását az 
új tájékozódás tekintetében. Természetszerűleg első helyen áll 
ezek közt az evangélikus teológiában bekövetkezett irányválto
zásnak a hatása. Barthnak ugyan evangélikus egyházunkban a 
legutóbbi időkig nem volt közvetlen tanítványa, a teológiai 
katedrákat sem hódította meg úgy, mint a reformátusoknál 
Kolozsvárott és kisebb nagyobb mértékben a többi főiskolán. 
Azonban hamarosan egyházunkban is tolmácsolták -gondolatait, 
elsőnek a megboldogult Gáncs Aladár. Barth hatása azóta is
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részben irataiból, részben pedig közvetett módon — nem utolsó 
sorban a németországi egyházi harcokban a szimpátiát nálunk 
is maga felé fordító hitvalló front („Bekenntnisfront") révén — 
állandóan érezhető, sőt talán még növekvőben van. Barth és 
Asmussen mellett a fiatalabb nemzedék figyel a kimondottan 
lutheri jellegű teológusokra, Althausra, Elértre és Sassera, és 
vannak, akik kapcsolatokat tartanak fenn az északi, első sorban 
svéd teológiai tudományossággal is.

Mindez természetesen nem ad lezárt és kerek képet. Fontos 
volna ezért ebben az összefüggésben azokról a feladatokról is 
szólni, melyek magyar evangélikus egyházunkban erre az új 
tájékozódásra várnak. De erre itt nincs sem hely, sem idő. Csak 
azt az egyet kell kiemelni, hogy a fiatal nemzedék nemcsak 
teológiai gondolkodásában más, mint az előtte járó, hanem vele 
együtt másként szemléli egyházunk életkérdéseit is. Ehhez nagy 
mértékben hozzájárul az a körülmény, hogy erősen hatása alá 
került azoknak a szellemi áramlatoknak, amelyek ugyan ön
maguk közt sem egységesek, de találkoznak abban a meggyőző
désben, hogy fel kell számolni a magyarságban, de egyházunkban 
is a neobarokk korszellemet, mely a súlyos egyházi és magyar 
problémák megoldását mindenütt gátolja és megköti. A fiatal 
nemzedék mélységesen átérzi a mai magyarság nagy kérdéseit, 
az egyke, az aránytalan földelosztás problémáit és a nemzetiségi 
kérdést. Látja és egyre fokozódó figyelemmel kíséri azokat a 
törekvéseket, melyek e kérdéseket egyházunkon kívül igyekez
nek megoldásra vinni és keresi azokat az utakat, melyek népünk 
e nagy életkérdéseiben valóban evangéliomi megoldást adhat
nának. Ha a mai helyzetet tekintjük, egyházunknak talán külön
leges feladata van kiváltképen a nemzetiségi kérdés terén. Hiszen 
egyházunkban biztosítani kell a magyar, német és tót gyüleke
zetek zavartalan békés együttélését. Ma egyházunkban alig mer
jük kimondani azokat a kérdéseket, melyeket e helyzet magában 
rejt. Pedig egyházunk további evangéliomi munkája és az egész 
magyar nemzettestben betöltendő szolgálata érdekében döntő 
fontosságú ennek a kérdésnek világos, minden gyűlölködéstől 
és egyoldalúságtól mentes, igazságos megragadása és evangé
liomi megoldása. Ha ezt egyházunk elérné, szolgálatot tehetne 
vele az egész világ evangélikusságának, sőt az egész keresztyén- 
ségnek, mivel alig van még egy egyház, melyben három nemzeti
ség hasonló módon él együtt.

Zárjuk fejtegetéseinket avval az imádságos kéréssel: Vajha 
megadatnék egyházunknak, hogy Isten Leikétől ihletett erővel 
megoldhatná a reá váró nagy feladatokat.

Dr. Karner Károly.
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Az élő gyülekezet kialakítása.*
Két út áll előttünk kérdésünk megközelítésére. Az egyik a tapaszta

lati módszer útja: nézzük meg az egyházban az „élő gyülekezetek“-et és 
a található adalékokból hordjuk össze az élő gyülekezet jellemvonásait, 
állapítsuk meg kialakításának előfeltételeit és módját. A másik a kijelen
tésre figyelés útja: hallgassuk meg, mit tart Isten igéje élő gyülekezetnek 
és így keressük megvalósításának eszközeit.

Az első utat taposva bizonyára nagyon gyakorlati és kézzelfogható 
eredményekre, tanácsokra bukkannánk, de ez az út járhatatlan. Először 
is azért, mert tapasztalati úton az élő gyülekezet fogalmának meghatáro
zása jó lelkiismerettel lehetetlen. Ugyan mi lenne a k r i t é r i u ma  az élő 
gyülekezetnek?!

Talán az, hogy megtelik a templom?! Ott, ahol néhány öregasszony 
szállingózik csupán Isten házába, bizonyosak lehetünk, hogy halott gyüle
kezet csontmezején járunk. De a zsúfolt templom és az országos átlagot 
tekintve jónak mondható templomlátogatási százalékszám még nem sokat 
számít. Tapasztalt lelkipásztorok előtt tudott dolog, hogy templomláto 
gató „törzsközönségünk" hihetetlenül távol áll lélekben mindattól, ami 
a templomban valójában történik. Ha ismeretessé válik előttünk egy-egv 
gyermekkoráig visszamenő templomozó múlttal rendelkező hívünk belső 
vallási élete, a prédikáció benne keltett visszhangja, — sokszor ököl
csapásként zuhan a lelkünkre: ennyi az igehallgatásnak az eredménye?!

Vagy talán az úrvacsorázók száma lenne a hőmérője a gyülekezet 
életének? Az egyházkormányzat manapság legtöbbször ezen méri a gyü
lekezetek nem annyira lázának, mint inkább kihűlésének fokát. Bizonyos, 
hogy halott az a gyülekezet, melyben a lelkész ha meri évente egynél több
ször megteríteni az Úr oltárát, előfordul vele, hogy senki sem marad bent. 
A vak is láthatja, hogy itt nem lehet gyülekezet, mert gyülekezet az egy 
kenyérből és az egy pohárból születik és él. De vájjon úrvacsorázók kielé
gítő statisztikája feltétlenül élő gyülekezetei mutat?! •— Az úrvacsora 
kegyelem vagy ítélet. Kegyelem, ha hiszi a vele élő, hogy az úrvacsorában 
valóban adja az Isten az élő Krisztust, adja a bűnbocsánatot, a testvéri 
közösséget és az üdvösség elvehetetlen reménységét. Ha ezt nem hiszi, 
ítéletet eszik és iszik. Mernénk-e néhány hívünknél többre mondani, hogy 
van úrvacsorái hite?! Vagy talán egyre sem mernénk mondani?! Talán 
magunkra sem mernénk mondani?! Nem lehet az ebben a kérdésben rejlő 
lesújtó ítéletet az úrvacsorával élő gyülekezet felett enyhíteni azzal, hogy 
a hit láthatatlan, mert beszédből, magatartásból, megnyilatkozásból nagyon 
gyakran nyilvánvalóvá lesz: híveinknek nincsen, egyszerűen nincsen úrva
csorái hitük.

Talán a gyülekezet áldozatkészsége és adományozó buzgósága legyen 
az élő gyülekezet fokmérője?! Mondanunk sem kell, hogy baj van annak 
a gyülekezetnek lelki életével, amelyikben hulló vakolat, korhadt fapadok, 
ásító gödrök festik meg a pusztuló templom képét. Hitben erőtlen gyüle
kezetről tanúskodik a néhány egyfillérest zörgető persely is. Más gyüleke
zetekben meg egyre másra nőnek ki a földből ifjúsági ház, iskola; meg

* A MELE által kitűzött témáról a győri egyházmegye böjti lelkész
értekezletén elhangzott előadás.
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megújuló köntöst kap a templom és az adományok vetekesznek az egyházi 
adóval. Talán ezek holtbizonyosan „élő gyülekezetek"? A mellverő feleke
zeti öntudat, a templomépítő ősökre emlékezés feszítő ereje, az Istent is 
kifizetni akaró gőgös kézmozdulat, az egyházi buzgóság: mindez már ele
gendő jele az élő gyülekezetnek?! Valóban nem kívánunk többet az élő 
gyülekezettől annál, hogy tagjai — ki tudja, milyen motívumokból és cél
lal — de minél többet jótékonykodjanak az eklézsia javára?!

És ha mindez nem, hát akkor talán a gyülekezeti élet zsúfolt 
programmja jelöli az élő gyülekezetét?! Sűrű istentiszteletek, bibliaórák, 
előadások, nőegyleti összejövetelek, ifjúsági színdarabok, tea-esték, esetleg 
ping-pong-délutánok és a többi bizony változatos alkalom sok gyülekezet
ben impozánsan lüktető életet mutat. Ez a felfokozott, tévesen „belmisz- 
sziónak" nevezett munka az élő gyülekezet zászlója?! E nagyszabású 
menetrenddel talán a gyülekezet ige-éhségét elégítik ki és a gyülekezet 
éhségét igével elégítik ki?! — Ne kérdezzünk tovább: az élő gyülekezet 
fogalmát mindabból, amit a legtöbbre értékelt gyülekezeteinkben is látunk, 
nem vonhatjuk le, mert nagyon relatív, erősen megtámadható, felületesen 
látszatos lenne a megállapításunk.

Járhatatlan a tapasztalati módszer témánk megközelítésére másod
szor azért, mert megalkuvó. Ami „van“ az egyházban, az sohasem az, 
aminek lennie „kell"! Az egyház súlyos hűtlenséget követne el küldetésével 
szemben, ha szolgálata céljának, munkája mértékének, élete értékének, 
reménysége tárgyának azt venné, amit talál és nem azt, amit az Ür követel.

így hát témánk boncolgatásánál rálépünk a másik útra: a teológiai 
eszmélkedés vonalára.

A legelső és legfontosabb kérdésünk: mi a gyülekezet? Még pedig 
nem mint adottság, hanem mint feladat. Tisztában vagyunk-e, hogy mit 
akarunk kialakítani, mire törekszünk fáradozásunkkal, milyen célt lát szol
gálatunk maga előtt? A gyülekezet lényegét három szóban foglalom össze: 
hit-közösség, szeretet-közösség, hitvalló-közösség.

1. Vegyük az elsőt: a gyülekezet a Krisztusban hívők közössége. Ebből 
a meghatározásból nem engedhetünk. Nem lehet felhozni ellene, hogy a 
gyermekkeresztség gyakorlása következtében népegyházzá lettünk és na
gyobbrészt olyanok tartoznak a gyülekezetbe, akik végig élik életüket 
a nélkül, hogy a keresztvíz valamit is jelentene számukra. Nem lehet félre
tolni ezt a meghatározást azzal, hogy ilyen igénnyel a szekták lépnek fel. 
Nem lehet elintézettnek tekinteni azzal sem, hogy a gyülekezet — jelen 
viszonyaink között: egyházközség, azaz jogi testület, demokratikus beren
dezéssel és paragrafusokkal szabályozott élettel. — Mennyi teológiai és gya
korlati kibúvót keresünk, csakhogy megszabaduljunk ettől a követeléstől: 
a gyülekezet hívők serege kell, hogy legyen, azaz olyan embereké, akik 
nagy nyomorúságban voltak és vannak, — bűnök, kísértések, erőtlenségek 
között, — de személyes élő hittel hisznek abban, hogy a Bárány vére 
fehérre mosta őket és egykor a mennyei seregben örökké fogják zengeni 
a Bárány dicséretét.

Ez a hit azonban elszakíthatatlan Isten hitet ébresztő Szendéikétől, 
igy tehát a Szentlélek eszközeitől: az igétől és a szentségektől. Gyülekezet 
ott van, ahol ezeket tisztán és igazán nyújtják s elfogadják. Ennek a tétel
nek első fele reánk, lelkipásztorokra helyezi a felelősséget; de lássuk meg
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a Szentlélek eszközeinek fogadásával kapcsolatos tényt is: gyülekezet azok
nak közössége, akik élnek az igével és az úrvacsorával, sőt még több: akik 
élnek az igéből és az úrvacsorából. Gyülekezet csak olyanokból állhat, 
akiknek asztalára tett és megszegett mindennapi kenyér a biblia, szom- 
juhozott és hálával vett ital az ige élő vize, és örök élet kenyerének 
tartott ajándék az úrvacsora.

A Szentlélek eszközeivel élés — hogy még egy lépéssel előbbre jus
sunk! — nem elszigetelt egyeseknek a magándolga, hanem a „gyülekezeté
nek, azaz „összejövetelnek" a foglalkozása: igazi gyülekezet ott él, ahol 
közösen, egy. szívvel-lélekkel hallgatják az igét, veszik az Ür testét és 
vérét, közösen imádkoznak és adnak hálát, vagyis ahol élő istentiszteleti 
élet lüktet. Az „élő“ gyülekezetben az istentisztelet minden egyes mozza
nata a gyülekezet lelki éhségének, hitének, imádásának valóságos, nem 
farizeusi vagy megszokott vagy értelmetlen vagy át nem gondolt kifejezése.

2. A gyülekezet második vonása a szolgálatban ütközik ki. Az igazi 
gyülekezet szeretet-közösség. így mondja Isten igéje és így mutatja az 
első gyülekezetek élete. Egymás terhének hordozása, az árvák és özvegyek 
meglátogatása, betegek és foglyok gondozása, a nélkülözők szükségének 
enyhítése, együtt szenvedés a szenvedővel, sirás a siróval, örvendezés az 
örülővei: ez a gyülekezet feladata. A gyülekezet egy test, összefüggő 
organizmus, melynek közös az élete, nyomorúsága, diadala. Mit mutatnak 
ebből a testvéri közösségből a jelen idők? Legfeljebb kettőt. Némely gyü
lekezet megszervezte a szegénygondozást. De ez még nem minden; kiviteli 
módját sem lehet sokszor evangéliuminak nevezni. Az egyház szeretet- 
közösségi életének a másik fennmaradt jele: a diakónia, mely nálunk a 
női diakóniára korlátozódik. De ez utóbbit is szerény és szegény hamu
pipőkeként kezeli közegyházunk. Hát még arról hol van gyülekezeteink
ben a tudat, hogy a diakónia minden egyes gyülekezetnek a leghétköz
napibb kötelessége lenne? Hogy a lehajlás Krisztus nevében a betegekhez. 
Ínségesekhez és a kétségbeesettekhez legalább olyan mértékben hozzátarto
zik az egészséges gyülekezeti élethez, mint az istentiszteletlátogatás?! Az 
élő gyülekezet elmaradhatatlan életnyilvánulása a szeretetszolgálat, a dia
kónia.

3. A gyülekezet végül hitvalló közösség.*) Tagjainak hite nem valami 
bizonytalan vélekedés, harmonikusan kialakított világnézet, kényelmes 
életfelfogás, időjárás változása szerint felhúzható vagy leakasztható köpö
nyeg, hanem meggyőződés olyan igazságról, amely eget és földet, életet 
és halált, múltat, jelent és jövőt, ismertet és ismeretlent átfog és hordoz. 
Bizonyosság, melyet nem rendíthet meg fenyegetés vagy ígérgetés, erő
szak, üldözés vagy halál. A gyülekezet hit-va//ó és nem hit-íagadd közösség 
el egészen a mártír-kereszt vállalásáig.

Hítvallónak lenni azután fáklyát és gyújtogató tüzet jelent. Aki a 
gyülekezet körébe kerül, lehetetlen, hogy meg ne perzselődjék. Gyülekezet 
nem lehet önmagába tokosodott, félénken összebújt bizonytalan társaság, 
hanem hódító erővel Krisztus zászlaját magasra tartó hitvalló sereg.

* E  sorrend: hit, szeretet, hitvallás — nem időrendi vagy fontossági
sorrend, sőt egyáltalában nem is sorrend, mert e három „aktus** kört 
képez: egymásbafolyik, egymástól elválaszthatatlan.
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Hitvallás harmadszor a hitnek őrzését jelenti a világgal szemben. 
A körülölelő világ: a filozófiai rendszerektől a napi sajtó termékeiig, a 
faji és nemzeti ideológia vallásos árnyalatától a kispolgári életbölcsességig, 
— naponta támadja a gyülekezet hitét és annak tisztaságát. A hitvalló 
gyülekezet ismeri és a meghamisítástól óvja a rábízott igazságot. Atyái 
hitében Istentől rábízott örökséget ismer fel és őrzi hűségesen a tanítást. 
A hitvalló gyülekezet hítvaliásos gyülekezet is.

így határoltuk körül három oldalról a gyülekezetei: hívők közössége, 
szeretet-közösség, hitvalló közösség. Ne menjünk most bele annak teológiai 
fejtegetésébe: megállapíthatja-e emberi szem egy gyülekezetről, hogy 
ilyen értelemben gyülekezet-e? Ne foglalkozzunk azzal, hogy Istennek az 
igéhez és a szentségekhez fűzött Ígérete megengedi-e akármilyen halottnak 
látszó gyülkezetről annak kimondását: ez nem gyülekezet. Nem ilyen 
ítélettétel a mi dolgunk, ez az utolsó nap eseménye lesz. — Azt hiszem 
azonban, mindegyikünk gyülekezete sóvárogva hiányolja a hitnek, a sze
retetnek és a hitvallásnak a közösségét és megérett arra az igére, melyet 
a Szentlélekben jelenlevő Úr küldött valamikor az egyik kisázsiai gyülekezet
nek. Ennek az igének végéhez azt fűzte az élő Krisztus: „Akinek van füle, 
hallja mit mond a Lélek a gyülekezeteknek". így minden gyülekezet szá
mára tartogat mondanivalót üzenete. Állítsa hát ez az ige gyülekezetünk 
jelenét Krisztus ítéletének fényébe: Jelenések 3 : 1—6.

A sardesi gyülekezet, noha a gyülekezeti és az egyházi közvélemény 
ezt nem veszi észre: halott, — tehát az az élet. melyet fentebb hitközös
ségnek, szeretetközösségnek és hitvalló közösségnek mondottunk, nincs 
meg benne. A gyülekezeti keret, a gyülekezeti élet külső burka megvan, 
de mögötte kipusztult a hit, a szeretet, a hitvallás. Amint a halott ember
nek is van szeme, szája, lába, külsőleg emberi a formája, csak éppen hogy 
nem tud látni, szólni, járni; már nem is ember, hulla. Ahol nincs közös 
hit, közös szeretet, közös hitvallás, ott már nincs is „gyülekezet". Az „élő 
gyülekezet" kifejezés tehát pleonazmus, szószaporítás. A biblia az idézett 
helyet leszámítva nem is ismeri ezt a fogalmat. Gondolatmenetünk további 
során a közérthetőség kedvéért mégis használni fogjuk, de nem értünk 
alatta sem többet, sem kevesebbet annál, amit a „gyülekezet" jelent a szó 
ige-értelmében.

Már most mit csinál az egyház Ura a halott gyülekezettel? A legelső, 
hogy feltárja valóságos helyzetét. A sardesi gyülekezetben külsőleg lük
tető élet lehetett. „Az a neved, hogy élsz" megállapítás mindenesetre meg
engedi, hogy jóhirü gyülekezetét sejtsünk mögötte. Az egyház Ura össze- 
dönti ezt a légvárat, csalóka látszatot az idős János apostol írásával és 
megmutatja a gyülekezet igazi arcát: halott vagy.

A második szó megtérésre hív. „És térj meg." Szól ez elsősorban a 
gyülekezet tagjaihoz. A megtérés nem kollektív történés, hanem a leg
egyénibb fordulat. De szól azért a gyülekezet egészéhez is, mert a gyüle
kezet életének mássá kell lennie, ha élő gyülekezetté akar válni.

A harmadik szó: Emlékezz! „Megemlékezzél azért, hogyan vetted és 
hogyan hallottad." Emlékezz a hallott igére, tanításra, intésre, ígéretre! 
Az emlékeztetőhöz kapcsolódik az ige megtartására szolgáló figyelmez
tetés: „és tartsd meg". Ez az ébresztés nem akar semmi újat adni a gyű-
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lekezetnek, csak feleleveníteni, megújítani, elibetárni és a szívére helyezni, 
amit kapott és amit Isten vele cselekedett.

A negyedik szó: fel szolgálatra! „Vigyázz és erősítsd meg a többieket,, 
akik haló félben vannak." Vannak most is közötted, kik élő tagjai a halott 
gyülekezetnek, de figyeljenek, nem önmagukért vannak, ne egymás között 
örvendezzenek keresztyén életüknek, menjenek azokhoz, kik haldokolnak 
hitükben és erősítsék, ébresszék őket.

Eddig a Lélek üzenete a sardesi gyülekezetnek. Mi más ez az üzenet, 
mint evangélizáció?! Mi más az evangélizáció, mint ennek az üzenetnek át
adása a gyülekezetnek?! Az evangélizáció szerepe az élő gyülekezet kiala
kításában ennek a mondatnak tolmácsolása: „Az a neved, hogy élsz és halott 
vagy.“  De több jelentősége nincsen. Nem adhat „új“ igét, csak a régit, 
a sokszor és részletekben hallottat idézi a gyülekezet emlékezetébe. Népi 
mutat új utat, csak odautal az Isten kegyelmes cselekvéséhez az igében 
és a szentségekben. Nem alakíthatja meg a hívők „klikkjét", csak a hitre 
jutottakat fogja össze és küldi szerte a gyülekezetben a hitnek és a szere
tetnek bizonyságtevő és segítő szolgálatára. Amelyik evangélizációnak 
ezen a célon túl több vagy más igényei vannak, kisebbíti az egyház Urának 
minden gyülekezetben végbement és végbemenő cselekvését a Szentlélek 
eszközeivel.

Gyakorlatilag mindez azt jelenti: minden gyülekezet életében legyen 
időnkint olyan alkalom, amikor az Isten ítélő, térítő és kegyelmező szava, 
az evangélium teljes igéje, az egyházépítő Krisztus ébresztése pergőtűzként 
rápereghet a gyülekezetre. Az első szeretet elmúlik és újra meg újra fel
gyújtásra szorul. Szükséges az evangélizáció: a hang, mellyel az egyház. 
Ura elmondhatja ma a gyülekezetünkben azt, amit egykor a sardesi gyü
lekezetnek mondott.

A szükségszerűség vitathatatlan megállapítása mellett másodrangü 
kérdés az evangélizátor személye és az evangélizáció formai kialakítása. 
Az ideális evangélizáció a gyülekezeti lelkipásztor szolgálatát kívánná meg. 
Hogy mégis tanácsos más lelkésztestvér szolgálatát igénybe venni, annak 
oka egyrészt az a tapasztalati meggondolás, hogy különösen egy lelkész
szel rendelkező gyülekezetben hosszú évek alatt annyira megszokják a 
lelkész stílusát, kifejezésformáit, képeit, gondolatmenetét, beszédfordulatait, 
hogy az evangélizáció súlyos mondanivalója pszihikai okokból nem érvé
nyesülhet kellőképpen. Másrészt viszont az is tagadhatatlan, hogy Isten 
különböző szolgálati adományokkal látott el bennünket. Vannak pásztorok, 
kik tehetetlenek a szószéken, de felülmúlhatatlanok a személyes lelkipász
tori beszélgetésben s egyéniségük szinte önmagától nyitja fel gyónási 
bizalomra a lelkeket. Mások megfontolt, erőskezű bölcs egyházkormány
zók. Gyakran találunk eldugott falvakban csendes, szerény papokat, kik 
hűségükkel és életük beletemetésével gyülekezetük szántóföldjébe a köz
egyház előtt láthatatlan, de Isten szemében annál értékesebb munkát vé
geznek és rendíthetetlenül állnak őrhelyükön gyermekneveltetés, családi 
nyomorúság és az elhagyatottság gondjaival vállukon, ahol helyükben 
talán egy csillogóbbnak törtető lelkipásztor eltékozolná hűtlenségével 
a gyülekezetei. Vannak tudósaink, teológusaink, szónokaink. Igen és vannak 
prófétai tűzü, mély hitű, — nem tudok más kifejezést találni: Istennek 
átadott életű apostolaink, kiknek hitből és igehirdető karizmából mérhetet
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lenül több adatott mint nekünk. Jó lenne, ha lehetőleg ilyenek végezhetnék 
az evangélizációt. — Az evangélizáció formai kérdései ma még vajúdnak. 
Vannak evangélizátorok, akik a főösszejövetelek mellett a személyes be
szélgetésre fektetik a fősúlyt, mások ezek helyett is inkább bibliaórát tar
tanak. Az utóösszejövetelek verete sem alakult még ki: erősen kérdéses, 
szabad-e utóösszejövetelekről szinte a pokol tüzének kilátásba helyezésével 
elűzni azokat, akik még nem tudják teljes szívből mondani, hogy komolyan 
keresztyének akarnak lenni. A nyitott kérdések idővel bizonyára meg
felelő feleletet kapnak és a tapasztalat meg fogja hozni az evangélikus 
egyházi evangélizáció helyes keretét.

Amikor így az élő gyülekezet kialakításának eszközei közül első 
helyen említettük az evangélizációt, sietünk hozzátenni, hogy ez a kiemelés 
sem értéksorrendet, sem idősorrendet nem jelez. Egyedül az előadás eset
leges logikai felépítése tette szükségessé, hogy az elején foglalkozzunk 
az evangélizáció kérdésével. Az evangélizáció lényegének a Jelenések köny
véből vett igével történt megvilágításakor kitűnt már, hogy az evangélizá- 
ciónak önmagában nincsen értelme és jelentősége. Arra utal és ahhoz kap
csolódik, ami ige- és szentség-munka a gyülekezetben volt. És kiegészít
hetjük: abban válik teljessé, ami ige- és szentség-munka a gyülekezetben 
lesz. Az evangélizáció gyökértelenül és gyümölcstelenül függ a levegőben, 
ha nem előzi meg és nem követi hűséges lelkipásztori munka. így maga 
az evangélizáció is két kézzel mutat arra, ami az élő gyülekezet kialakí
tásának legnagyobb feltétele és legbiztosabb útja: a lelkész hűséggel vég
zett mindennapos szolgálata. Ezzel elérkeztünk tulajdonképpeni tárgyunk
hoz. Az élő gyülekezetei egyedül a lelkipásztor rendes kötelességvégzése 
teremtheti meg. Lehet, hogy túl szürkének találják lelkésztestvéreim ezt a 
receptet. Az élő gyülekezet kialakításának hangzatos cime mögött talán 
valami újszerű, lendületes eszközt vártak, amivel csodát teremthetnek majd 
megkövült és látszatkeresztyén és halott gyülekezetükben. És most egy
szerűen odautaltatnak megszokott életük százszor megszokott funkcióihoz. 
Ahhoz az igehirdetéshez, mely már nem okoz problémát mint a kezdő 
időkben, hiszen a gramofonlemez biztonságával pereg le fennakadás és 
minden különösebb lelki emóció nélkül. A kereszteléshez és az úrvacsora
osztáshoz, mely gépies egykedvűséggel és rutinnal történik. Ahhoz a meg
szokott, begyakorlott mesterséggé vált szolgálathoz, melyet lelkipásztori 
hivatásnak hívnak. Frázisnak tetszik, pedig nagyon súlyos teológiai meg
állapítás: az élő gyülekezet kialakulása azon fordul meg, hogy vállaljuk-e 
hűséggel hivatásunkat?

Hivatásunkat: tehát nemcsak azokat a kötelességeket, melyeket a 
hiány vagy a gyülekezet közvéleménye elengedhetetlenné tesz: a prédi
kációk és a kazuáliák végzését, hanem azt a soha véget nem érő feladat

sorozatot, melyet az egyház Ura elénk helyez. Gyülekezeti lelkész soha 
nem mondhatja, hogy elvégezte munkáját. Városi lelkésznek eszébe sem 
juthat, hogy eleget tett kötelességeinek, mert a körülmények világossá 
teszik előtte, hogy pásztori feladatát tizedrész megközelítőleg is lehetetlen 

teljesítenie. A falu helyzete viszonylagosan teljesebb lelkipásztori munkára 
ad módot, de ennek a lehetőségnek teljes kiaknázása — félős, hogy ritka 

jelenség! — sem engedhet meg lelkipásztori önelégültséget. Nem űz és 
nem sarkal-e bennünket ez a tény arra, hogy erőnkhöz és időnkhöz mérten
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mindent elkövessünk gyülekezetünk gyülekezetté építésére?! Teljesítjük-e 
például pásztori kötelességünket? A lelkipásztori látogatás és beszélgetés 
nem kedvtelésünktől vagy hangulatunktól függő többlet-„jócselekedet“, 
hanem hivatásunkban rejlő kötelezés. De a hivatását valóban vállaló lel
késznél kimerülhet-e barátságoskodó csevegésben az időjárásról, a föld
birtokreformról, a háború kimeneteléről és a politikáról? Nem kell-e híve
ink életébe és lelkivilágába való belehelyezkedés mellett „talán11 annak az 
üzenetnek a közvetítésére is vállalkoznunk, ami tulajdonképpen hivatá
sunk?! Csak egy részletet említettünk, de lássuk meg benne és általa a 
porosodó lelkészi feladatok vádját és vessünk számot: miben áll hivatá
sunknak és feladatainknak egésze? Mert élő gyülekezetre csak az számít
hat, aki jó lelkiismerettel mondhatja az apostol bucsuprédikációját: „Ti 
tudjátok,. . .  hogy semmitől sem vonogattam magamat, ami hasznos, hogy 
hirdessem néktek és tanítsalak titeket nyilvánosan és házanként." (Csel. 
20 : 20.)

És a másik: Hűséggel! Elkoptatott szó, pedig alig lehet találni még 
egyet, amely teljesebben és tökéletesebben kifejezné mind azt a kívánal
mat, amit szolgálatunk minőségével szemben az Isten megkíván. Hűség: 
ebben benne van a szakadatlan tudat megbízatásunknak felülről származásá
ról. Hűség: ebben benne van a felismerés a sáfárságra kapott kincsekről, 
a kegyelmi eszközökről és karizmáinkról. Hűség: ebben benne van az 
elfordulás a lélektelen, gépies, béresszerű, filiszterlelkü munkavégzéstől. 
Hűség: ez feladataink értelmének és funkcióink helyességének szüntelen 
keresését jelenti. Hűség: ebben benne rejlik a számadás felelőssége. Hűség: 
ebben benne van a szolgálat nyugalma és lázas hajtóereje. Hűség: ez szí
vünknek, vágyainknak, jövendőnknek, erőinknek, életünknek teljes oda
adását, belevetését jelenti a lelkipásztori szolgálatba.

Hivatásunk hűséggel vállalása: ennél különbet ajánlani az élő gyüle
kezet kialakítására nem lehet. A továbbiak során ennek a központi köve
telménynek időszerű parancsait világítjuk meg a lelkipásztori szolgálat 
néhány részletterületén. Melyek hát a legfontosabb feladataink az élő gyü
lekezet kialakításában?

1. Az első: igehirdetésünk megújulása. Sok mindent rovására lehet 
írni az igehirdetőknek. Van, aki nem készül rendesen; a másik „magasan" 
beszél: olyan szófüzéssel és nyelvkinccsel, mely érthetetlen embereinknek; 
a harmadik elvontan prédikál és mondanivalója az élettől mérhetetlen 
távolságban hömpölyög el hallgatói feje felett. De mindezzel szemben ott 
van sokak fáradozása, kik érdekessé igyekeznek tenni gonddal elkészített 
beszédeiket: ollózzák össze innen is, onnan is az illusztrációkat és ha mással 
nem, legalább könnyek facsarásával a szívre is hatnak. De nem itt, az 
igehirdetésnek mondjuk formális kérdéseinél van a gyökérbaj, hanem mé
lyebben: Igehirdetésünk legnagyobb hiánya, ami minden egyéb jóindulatú 
fáradozásunkat csirájában ítéli eredménytelenségre az, hogy nem igét hir
detünk.

Vagy azért, mert nem tudunk, vagy azért, mert nem merünk. Kezdjük 
az utóbbival.

Az igehirdetések mértéke általában az „Ember" lett. De nem így, 
az egyedekről elvont általános fogalomként, hanem a mi embereink. 
Az az ötvenholdas keménynyakú presbiter, aki ott ül az első pad-
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ban. A sokbeszédű Mári néni, aki időnkint megtisztel bennünket és 
kifejti, hogy hol és miért beszélt szépen a tisztelendő úr. Az alvó Pista 
legény a karzaton. Vagy városon a mérnök úr és a nagyságos asszony és 
a buzgó csizmadiamester. De nemcsak így egyesek, hanem a gyülekezetünk 
egésze, ahogy mi látjuk. Rémülten gondolnánk arra, — dehát nincs rémület, 
mert nem gondolunk: — mi lenne akkor, ha egyszer a teljes igét kezdenénk 
prédikálni, amint hitvallásaink tanítják. Egyik lelkészértekezleten elhang
zott egy előadás, amely az Ágostai Hitvallás bűnfogalmának és antropoló
giájának érvényesítéséről szólott az igehirdetésben. A hozzászólóknak az 
volt a véleményük, hogy kiürülnének templomaink, ha az ember nyomorúlt- 
ságát és'bűnösségét ennek a hitcikkelynek (II. cikk) az értelmében hirdetnék. 
Nem mondom, hogy a tiszta ige prédikálására valami hasonló jelenség nem 
következhetnék be, mert az igazi igehirdetés botrány és bolondság az embe
reknek. De nem félek attól, hogy nem maradna gyülekezetünk, sőt éppen 
akkor születnék. Mert Isten igéje, — de csak a hamisítatlan, meg nem 
erőtlenített, nem csirátlanított ige: a kétélű kard, a fákat emésztő tűz, 
a sziklazuzó pöröly, a keresztről szóló ige, — nem lehet el Isten népe 
nélkül. Idézek két mondatot: „Az egyháztörténelem tanuságtétele szerint 
amelyik igehirdetés ki próbálja kerülni a kereszt botrányát, hogy annál 
könnyebben találjon megértésre, — gyümölcstelen marad. — Minden egy
házi igehirdetés, mely mértékéül az embert vette, kemény ítéletet vett 
érette." (Furche). A legtermékenyebb igehirdetés a meg nem másított és 
meg nem rövidített evangélium. Minden egyéb, legyen az a legtetszető
sebb, fülcsiklandozóbb és szívrendítőbb hegedűszó a szószékről, legyen a 
mindennapi élet dolgainak érdekes. fejtegetése, vagy illusztrációk mese- 
tömkelege, legyen szónoki lenyűgöző virtuozitás mesterműve, — csak a 
halál mérgét oltja a gyülekezetbe, mégha látszólag érdeklődést vált is ki. 
Élő gyülekezetünk csak akkor lesz, ha nem kérdezzük, mit szólnak igehir
detésünkhöz az emberek, nem aggságoskodunk, hogy elfogynak hallgató
ink, rossz véleménnyel lesznek szónoki képességeinkről, hanem szóljuk 
bátran, rövidítés és félelem nélkül azt, ami reánk bízatott.

De tudjuk-e, mi bízatott reánk?! Igében szűkölködő igehirdetéseknek 
ez a másik oka: az igehirdető nem ismeri az igét. Hamisan prédikál, mert 
nincs mértéke, sorompója, mely helyes irányba terelné és kordában tartaná 
gondolatait meditáció és prédikáció közben. Arra a hiányra gondolunk, 
amikor igehirdető szolgálatunk mögött nem áll teológia. Mert az igehirde
tés korláta, mérővesszeje, vezércsillaga a teológia. Tekintsenek most el 
az idősebb lelkésztestvérek, hogy fiatal szolgatárs ajkáról hallják ezt, aki 
egyházi gyakorlati szolgálata közben legalább is szeretne teológiával is 
foglalkozni, tehát könnyen tapasztalatlansággal és előítélettel vádolható, 
és próbálják tárgyilagosan mérlegelni azt a több mint szubjektív meg
állapítást: a magyarországi evangélikus igehirdetés kiáltó módon nélkülözi 
a teológiai, — és ez annyit jelent, hogy: hitvallásos, — ez megint egyet 
jelent azzal, hogy: egyházi vezetet. Egyházunk területén elhangzó nagyon 
sok igehirdetést tekintve ijesztő ellenmondássá és nevetséges anakroniz
mussá válik egyházunknak a hitvallásaira nézve jogos belső igénye, hogy 
mi képviseljük a tiszta evangéliumot. Ideje lenne már, hogy belevésődjék 
egyházi köztudatunkba és szolgálatformáló igazsággá lenne mindegyikünk 
előtt: teológiai háttér nélkül még a legegyszerűbb embereknek sem lehet
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és szabad prédikálnunk, mert nem akármiféle vallásos serkentés, hanem a 
tiszta ige szólása a feladatunk. Gyülekezeteink megújulása nem utolsó 
sorban a lelkészek továbbképzésén fordul meg. Vesznek-e maguknak fá
radságot a hitvallási iratok tanulmányozására, irásmagyarázattal foglal
kozásra, teológiai elmélyülésre? Engedik-e magukra hatni legalább azt a 
kevés hozzáférhető írást, mely magyar egyházi lapjaink némelyikének 
némelyik hasábjáról a lutheri teológia friss levegőjét csapja arcunkba? 
Lesz-e a magyar evangélikus lelkészi karban teológiai ébredés és nem 
marad-e néhányak izolált ügye a teológiai összefogás?

Ütleirásokból és missziói történetekből ismerjük a bennszülötteknek 
azt a tulajdonságát, hogy egy-egy csillogó üveggyöngyért, értéktelen cse
csebecséért mindent oda tudnának adni. Lelkiismeretlen fehéremberek 
tudatlanságukat és vágyukat gyakran ki is aknázták, önkéntelenül jut 
eszembe ez a hasonlat, amikor visszatekintek az igehirdetésről eddig el
mondottakra. A textusban benne rejlenek, sőt sokszor belőle messzire ki
világítanak az evangélium igazi kincsei és mi, vagy azért, hogy kiszolgál
ju k  az emberek Ízlését, vagy azért, mert magunknak sincs fogalmunk az 
igazi értékről, — értéktelen, de csillogó semmiségekkel fizetjük ki igehall
gató gyülekezetünket. Belekapaszkodunk egy mellékes, de hatásos szóba, 
vagy előkotorászunk valami divatos gondolatot és így becsapjuk (hogyan 
is lehetne másként nevezni azt az eljárást, amikor valaki tudatlannak érték
telent ad — az értékes, vagy mást — a kínált és a cégjelzett helyett!) 
híveinket. Nem régiben egy prédikációt hallgattam. Textusa (Ján. 11:20—27) 
az evangéliumnak egyik legközpontibb, legtöbbet-mondó, legfelségesebb 
üzenetét tartalmazta, melyet még magyar bibliánk is vastagbetűvel kínál az 
olvasónak. Ez a kincs nem juthatott szóhoz a beszédben, ellenben zúgva 
hömpölyögtek benne a magyar falvakat fenyegető árvíz szennyes hullámai, 
halált sikoltott az egyke, sírtak a szétzilált családi életek. Szabad nekünk 
így elsikkasztani az ige tulajdonképpeni üzenetét?!

(Folytatjuk.) Veöreös Imre
győri, egyházkerületi
missziói másodlelkész.

Az egyházi esztendő a szószéken.

Jubilate vasárnap.

A vasárnap jellege. A vasárnap óegyházi evangéliumi perikópájának 
hangulata megfelel az egyházi év e szakaszának: a gyülekezet husvét és 
pünkösd között van. Jézus készül testileg elhagyni tanítványait s a meg- 
szomorodottaknak Szentlelkét ígéri. A ma egyháza számára a „kevés idő“ 
a világban való küzdelmes életet (ecclesia militans) jelenti s a Jézussal 
való viszontlátás öröme a parusiát. Ebben az időszakban Jézus csak Szent
iélekben van jelen egyházában. Az eisenachi perikópa ebbe a gondolat
körbe a szenvedő Jézus és szenvedő egyházának sorsközössége hangsúlyo
zása révén illeszkedik bele.
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A szószéki ige (János 12, 20—26.) jelentése. Jézus útja szükségszerűen 
vezet a kereszt felé. Éppen ebben, áldozatában nyilvánul meg dicsősége. 
Ezért tanítványai számára is csak ez az út lehetséges. Jézus halálának, 
áldozatának gyümölcse az egész világ üdvössége. Ebben a gyümölcsben 
csak az a tanítvány részesülhet, aki nem vonja ki magát az áldozat 
törvénye alól.

A szószéki és oltári (1. János 4, 9—14.) ige egysége. Jézus áldozata, a 
kereszt, Isten szeretetéről beszél s így hirdeti Isten dicsőségét. A tanítvány 
keresztvállalása ezért nem keserű kényszerből fakad, hanem boldog önkén
tességből, hálából, mintegy feleletként Isten szeretetére. Erre erőt egyedül 
a Jézustól küldött Szentlélek adhat, — itt kanyarodunk vissza az óegyházi 
pefikópa gondolatához s illeszkedünk bele a pünkösd felé néző egyházi 
évszakba.

Cantate vasárnap.

A vasárnap jellege. A Jézus búcsúbeszédét tartalmazó óegyházi evan
gélium egyenesen a mennybemenetelre s azontúl pünkösdre mutat. Ezzel 
előkészít arra az időre, amelyben a gyülekezet Ura nélkül, de Szentlélek- 
től kormányozva él e világban. Ugyancsak a mennybemenetel és pünkösd 
felé mutat az eisenachi perikópa is.

A szószéki ige (János 6, 60—69.) jelentése. A Jézussal szemben való 
állásfoglalás az ő igéjével szemben való döntéssel egyenlő. Ugyanaz az 
ige ébreszt hitet és botránkoztat meg (kiválasztás kérdése, kulcsok ha
talmai). Az igében a Szentlélek munkálkodik s eszközöl választást az 
emberek között.

A szószéki és oltári (II. Tim. 2,8—13.) ige egysége. Az epistola is Krisz
tus mellett döntésre szólít fel. Ez a döntés a világ részéről üldöztetést 
eredményez, de másfelől csak így nyerhető el az örök élet.

Rogate vasárnap.

A vasárnap jellege. A vasárnap nevének megfelelően az óegyházi 
evangélium a Jézus nevében való imádságra hív fel. Az eisenachi perikópa 
szintén az imádságról szól s egyúttal rámutat a Szentlélekért való imádság 
jelentőségére. Pünkösd közeleg!

A szószéki ige (Lukács 11, 5—13.) jelentése. Jézus példája azzal szé- 
gyenít meg, hogy imádságainkban Istenről nem tételezünk fel annyi jó
indulatot, amennyit felebarátainktól joggal elvárunk. Pedig az emberek 
csak földi javakkal ajándékozhatnak meg, Isten azonban Szentlelkét adja 
az őt kérőknek. Minden földi atyaság csak halvány visszfénye Isten örök 
Atyaságának. „Nincsen semmitek, mert nem kéritek." (Jakab 4, 2.)

A szószéki és oltári (I. Tim. 2, 1—6.) ige egysége. Az eisenachi epis- 
tolai perikópa pompásan simul az evangéliumhoz és konkretizálja az imád
kozás célját, tartalmát. Egyben, az óegyházi evangélium és a vasárnap 
jellegének megfelelően, hangsúlyozza a Jézus nevében mondott imádságot. 
„Egy a közbenjáró, a Jézus Krisztus!" Az imádság parancsolatára (az ev.) 
az epistola adja az imádság evangéliumát: imádkozhatunk, mert van 
közbenjárónk.
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Áldozócsütörtök.

Az ünnep jellege. Áldozócsütörtök Jézus mennybemenetelének ünnepe. 
Csak örülni lehet annak, hogy az utóbbi években egyre több gyülekeze
tünkben került el a konfirmáció erről a napról, amelynek jellege eddig a 
konfirmáció miatt egészen háttérbe szorult. Az óegyházi perikópa a menny- 
bemenetel mellett a nagy missziói parancsolattal az egyház hivatására is 
rámutat. Az eisenachi perikópa inkább Jézusnak tanítványaitól való testi 
elszakadását emeli ki.

A szószéki ige (Lukács 24, 50—53.) jelentése. A gyülekezet itt marad 
a földön — Jézus dicsőségesen uralkodik a mennyben. Ez a kettősség jel
lemzi az egyház életét: e világban kell élnie, de mennyei Ura van. Ennek 
tudata a mi örömünk forrása. Ez ad erőt a hit harcára s ez szolgáltat 
okot szüntelen dicséretre, imádásra, hálaadásra.

A szószéki és oltári (Kol. 3, 1—4.) ige egysége. Az epistola mégegy- 
szer kiemeli, hogy az egyház élete Jézus mennybemenetele és visszajöve- 
tele (parusiája) között játszódik le, reá való várakozásban, a vég felé való 
örvendező kitekintésben. Ebből a helyzetből azután le is vonja a gyakor
lati következtetéseket: „Az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel.“

Exaudi vasárnap.

A vasárnap jellege. Az óegyházi perikópa a közvetlenül pünkösd 
előtt álló, Szentlélekre várakozó egyházat állítja elénk. Az eisenachi peri
kópa szintén a várakozó egyházat rajzolja.

A szószéki ige (János 7, 33—39.) jelentése. Jézusnak mennybemenete
lére célzó homályos szavait igazán a mennybemenetel után értheti meg 
egyháza. Jézus mennybemenetele a Szentlélek kitöltésének feltétele. Nem 
ugyan abban az értelemben, mintha azelőtt nem lett volna sőt nem működött 
volna a Szentlélek. Hanem abban az értelemben, hogy gyülekezete szá
mára csak a mennybemenetel után vált szükségessé és lehetségessé a Szent
lélek kitöltése, hiszen addig Jézus személyében közöttük lakozott a Szent
lélek. (V. ö. Csel. 2, 33.) A Szentlélek ébreszt majd hitet, olyan hitet, amely 
nem maradhat meg magában, hanem mint a forrásvíz kiárad egész kör
nyezetére s ott is életet: hitet fakaszt. „Pünkösd: kapni, tovább adni!“ 
(Stanley Jones.)

A szószéki és oltári (Ef. 1, 15—23.) ige egysége. Az epistola arra 
mutat reá, hogy a Szentlélek közlése nem egyszerű aktus, hanem a gyü
lekezetnek újra meg újra kapnia kell a Lelket, s hogy ezért állandóan 
imádkozni kell.

Groó Gyula
győri vallástanító 

lelkész.
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Összekulcsolt  kézzel.

Evangéliumi kollekták a 16. századból.
Közli: Dr. Schulek Tibor.

Harmad úrnapjára az Űr feltámadása napja után, 
Jubilate vasárnapra.

János 16, 16—23 a.

Úr Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk, ki a te atyai 
jó ítéletedből minket, a te fiaidat e világon ostor alatt akarsz 
tartani, hogy mi a te egyetlen egy Fiadhoz mind szenvedéseiben, 
mind dicsőségiben hasonlatosok legyünk, — kérünk tégedet, 
vigasztalj minket a mi kíséríetésünkben és háborúságinkban a 
te Szent Lelkeddel, hogy mi kétségbe ne essünk, hanem a te 
szent Fiadnak az ígéretihez ragaszkodjunk, hogy a mi szenve
désünk kevés ideig való, de az öröm, mely követi a szenvedést, 
örökké megmaradó. Hogy mi e reménység által minden nyava
lyát békességgel szenvedhessünk és az örök boldogságra ju t
hassunk, ugyanazon te szent Fiad által, ki veled él, uralkodik a 
Szent Lélekkel egyetemben mind örökkön örökké. Úgy legyen.

Negyedik úrnapjára az Úr feltámadása napja után, 
Cantate vasárnapra.

János 16, 5—15.

Úr Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk, ki a te szent 
Fiad által a Szent Lelket minekünk ígérted, hogy e világot a 
bűnről, az igazságról és az ítéletről megfeddje, — kérünk tége
det, világosítsd meg a mi szívünket, hogy mi a bűneinket ösmer- 
hessük és a Krisztus-beli hit által az Örökkévaló igazságra ju t
hassunk és minden nyavalyánkban és kíséríetésünkben magunkat 
evvel vigasztalhassuk, hogy a Jézus Krisztus e világ fejedelmé
nek, a gonosz ördögnek és a halálnak urává lett, meg is akar 
minket minden ellen oltalmazni és az örök boldogságra vinni. 
Ki teveled él és uralkodik a Szent Lélekkel egyetemben mind 
örökkön örökké. Ámen.

Ötöd ú rnapjára feltámadás után,
Vocem iucundatis vasárnapra.

János 16, 23b—28.

Ür Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk, ki a te szent 
Fiad által minekünk megígérted, hogy valamit az Ő nevében 
kérünk, megadod nekünk, — kérünk tégedet, tarts meg minket 
a te igédben, adjad minékünk a te Szent Lelkedet, hogy igaz
gasson minket és viseljen a te akaratod szerint. Oltalmazz meg
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az ördög országától, csalárd tudománytól és hamis isteni tisz
telettől. Őrizd meg testünket és életünket minden gonosz sze
rencsétől. Adjad minékünk a te áldásodat és békességedet, hogy 
mi mindenben a te kegyelmességedet ismerhessük és téged mind 
e világon, mind a másikon a Jézus Krisztus által dicsérhessünk 
és magasztalhassunk. Ki teveled él és uralkodik a Szent Léleknek 
egyességében mind örökkön örökké. Ámen.

Az Úr mennybemenése napjára.
Márk 16, 14—20.

Úr Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk! Hálát adunk 
teneked a te véghetetlen nagy irgalmasságodért, hogy a mi 
Urunk Jézus Krisztust felmagasztaltad mindeneknek fölötte a 
mennyekbe és ő vele egyetemben minket is helyheztettél a te 
jobbodra. Kérünk is tégedet, bocsásd el minekünk a te Szent 
Lelkedet, és adj jámbor egyházi szolgákat, ki által gyüjts meny- 
nyei polgárokat a te szent Fiad által szerzett országunkra. 
Bocsásd el a te szent Fiadat is mihozzánk, ki által tarts meg a 
te szent igédben minket; és távoztassa él tőlünk az ördögöt és a 
kegyetleneket, hogy őáltala a mennyei örök boldogságra ju t
hassunk és örökké élhessünk. Ki teveled él és uralkodik a Szent 
Lélekkel egyetemben örökkön örökké. Ámen.

Hatodik úrnapjára feltámadás után, ^
Exaudi vasárnapra.

János 15, 26—16, 4.

Úr Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk! Hálát adunk 
mi teneked, hogy a te Szent Lelked által a te szent Fiadról, a 
mi Urunk Jézus Krisztusról bizonyságot tettél. Kérünk tégedet, 
mivel hogy e világ efféle bizonyságtételt el nem szenvedhet, 
adj bátor szívet minekünk és vigasztalj minket, hogy a háború
ságban meg ne botránkozzunk, hanem a te bizonyságtételedben 
és Igédben megmaradhassunk, és abban a gyülekezetben, mely 
tégedet és a te szent Fiadat ismeri, találtassunk, s végre az örök 
boldogságra juthassunk. Ugyanazon te szent Fiad, a Krisztus 
Jézus által, ki te veled él és uralkodik a Szent Léleknek egyes
ségében mind örökkön örökké. Ámen.

Im ádkozzunk együtt.
Aranymondás: Azért küldött engem a Krisz

tus, hogy az evangéliumot hirdessem. (I. Kor. 1,17.)
Május 3. — Róm. 1, 1—12. Pál apostol a Krisztus szolgájának vallja 

magát. Az ókori szolga (rabszolga) nem rendelkezett önmagával; nem a 
maga akaratának volt a teljesítője. Pál sem a maga, hanem az Isten evan
géliumát hirdeti. És mert Krisztus Isten Fiának bizonyíttatott meg: azért 
az Isten evangéliumával azonos jelentésben beszél a Krisztus evangéliumá-
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TÓI (16.). Ennek az evangéliumnak a hirdetésére érzi magát elválasztva s 
elhivatva, amely elhivatottságból folyólag készül Rómába, hogy ottani 
híveivel valami lelki ajándékot közölhessen, hitüknek a megerősítésére. 
A mai rendkívüli időkben a mi híveinknek is különősképen szükségük van 
lelki megerősödésre. Ennek a forrása, eszköze és módja az evangéliumnak 
tisztán és igazán hirdetése. Ahol a hitben való engedelmességgel hirdetett 
evangéliumot, mint lelki ajándékot, szívesen és örömest fogadják, ott van 
meg a hívő, keresztyén életnek az az áldott és boldog kölcsönössége (12.), 
mely az egészséges egyházi életnek is nélkülözhetetlen feltétele és alapja.

Május 10. — Róm. 1, 13—23. Pál apostol Istennek a dinamikus hatal 
mát ismeri fel az evangéliumban. Az ember által gyártott dinamitnak 
hatalmas robbantó ereje van, amit sok jó dologra (sziklák repesztése, 
bányászat) lehetne felhasználni; manapság azonban inkább rombolásra, 
pusztításra használják. Az evangéliumnak, az Isten igéjének is van ilyen 
ereje; hiszen olyan az, mint a sziklazúzó pöröly (Jer. 23, 29.). Valóban 
képes a legkényesebb követ is porrá zúzni. Saulnak farizeusi önhittséggel 
és elfogultsággal telt szívét az zúzta össze s tette fogékonnyá az isteni 
kegyelem, üdv befogadására. Az evangélium ereje, dinamisza, csak áldásos 
hatásokban és eredményekben nyilatkozik; és sohasem rombolásban, pusz
tításban. Hiszen még a pusztúlásba, romlásba is életet tud vinni. Mert 
ez az erő képes a balgatag okoskodásaiban hiábavalóvá lett s Isten dicső
ségét felcserélő emberiséget visszavezetni az örökkévaló Istenhez. Azért 
nincs azon semmi szégyelni való. Hiszen még a nyers, fizikai erővel is 
büszkélkedni szoktak az emberek; mennyivel több okunk van dicsekedni 
az evangélium építő erejével.

Május 17. — Róm. 1, 24—32. Akik bűnös szívük kívánságait követve 
a tisztátalanságra adják magukat s nem méltatják az Istent arra, hogy 
az ismeretükben megtartsák; mint aki viszont az ő lelkiismeretüket tisz
títhatná meg a holt cselekedetektől (Zsid. 9, 14.): hogy ne szolgáljanak a 
test ferteimességeinek, — azok méltók a halálra. E bűnhődésükért annál 
is inkább magukra vessenek, mert ismerik Isten végzését: hiszen ő  a 
maga lényét, ami felőle megtudható, megjelentette mindezeknek, amikor 
a teremtés alkotásaiban az Ö örökkévaló hatalmát és istenségét nyilván
valóvá tette (19—20.); és Isten képmását viselő, emberi mivoltukhoz mél
tatlan gondolkozásban mégis illetlen dolgokra és undokságokra vetemed
nek. Mennyivel nagyobb félelemmel és rettegéssel kell véghez vinniök 
üdvösségüknek munkáit azoknak, akik az evangélium tanításán nevelked
tek s így az Isten végzését még jobban kell ismerniök: I. Kor. 6, 9—10. 
De még nagyobb a felelősségünk nekünk, akik az evangéliumot hirdetjük. 
Vigyázzunk azért, hogy míg másoknak prédikálunk, magunk valami módon 
méltatlanokká ne legyünk (I. Kor. 9, 27.).

Május 24. — Róm. 2, 1., 16. Isten a maga törvényét mindenkinek tud
tára adta; nemcsak a zsidóknak a két kőtáblán, hanem a pogányoknak is 
az Ö akaratát mutató s a törvény cselekedeteire hajtó lelkiismeretükben. 
Tehát aki keménységében megveti Isten jóságának, elnézésének, meg
térésre intő hosszútűrésének a gazdagságát, — menthetetlenül Isten ítélete 
alá esik. Személyválogatás nélkül. Mert amiképen az evangélium, mint 
örömhír és erő, zsidónak, görögnek egyaránt szól: úgy áz ítéletben sem 
tesz Isten különbséget. Legfeljebb sorrendi különbséget: „először zsidó
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nak“. Mert a zsidóknak a lelkiismeret figyelmeztetése mellett van külön 
törvénye is; így fokozódott a felelőssége. Hát akkor a keresztyénekre 
nézve, akiknek Isten a lelkiismeret és a törvény mellett az Ö egyszülött 
Fiában is kijelentette magát, mennyivel lesujtóbb az apostol megállapítása: 
„menthetetlen vagy ó ember!" S különösen ránk nézve, akik Isten akara
tának a szószólói és ítéletének a hirdetői vagyunk. Nem azt jelenti ez, 
hogy a bűnnel szemben elnézők legyünk, szemet hunyjunk; hanem hogy 
komoly lelki vizsgálatot tartsunk, hogy másokat ítélve önmagunkat ne 
kárhoztassuk.

Május 31. — Rám. 2, 17—29. Amint a külső, test szerinti körülmetél- 
kedés nem tesz valakit zsidóvá, úgy hozzátehetjük s folytathatjuk: a 
keresztyén név viselése és hangoztatása sem tesz senkit igazán keresz
tyénné s Krisztus hívévé. A zsidóra nézve a szívnek lélekben, bensőképen 
való körülmetélkedése volt a fő: úgy a keresztyén élet sem a külsőségek
ben, hanem a lélek mélységében, a Krisztussal, mint a keresztyén név 
lényeg-szerinti hordozójával és megtestesítőjével való bensőséges össze- 
forrásából fakad és táplálkozik. Milyen messze vannak ettől az eszményi 
követeléstől azok, akik lopás, paráznaság, bálványimádás, szentségtörés 
bűnének hódolva még a törvény külsőségeit, cselekedeteit sem teljesítik. 
De még súlyosabb ítélet alá esnek azok, akik a törvény ismeretének és 
az igazság formájának a birtokában arra vannak hivatva, hogy a sötétség
ben levőknek világossága, a betegek tanítói s a kiskorúak mesterei legye
nek. Tehát első sorban a vezetők. Ha a reánk bízottak vakok, nekünk 
annál éberebbeknek és tisztán-látóbbaknak kell lennünk; nehogy a vak 
vezetők végzetes tragikuma rajtunk is teljesülésbe menjen (Máté 15, 14.).

Adjunk hálát:
1. Krisztus mennybemeneteléért s a Szentlélek kitöltetéséért.
2. Hogy a nehéz, megpróbáltatásos idők ellenére is annyiszor érez

hettük és tapasztaltuk Istennek hozzánk és népünkhöz való nagy kegyelmét.
Tegyünk bűnvallomást:
1. Hogy nem tudjuk mindig bátran, szégyenkezés nélkül hirdetni az 

evangéliumot s a Krisztusról való vallástételünk gyakran bizonytalan 
zengésű.

2. Hogy sokszor könnyelműen ítélkezünk mások felett, mikor magunk 
is kárhoztatást érdemiünk.

3. Hogy míg másokat vezetünk, magunk sem járunk mindenkor az 
evangélium világosságában.

Könyörögjünk:
1. Konfirmandusainkért, hogy hitvallástételüket és bizonyságtevésüket 

erősítse meg Isten az ő  Szentleikével.
2. Hogy oltalmazza meg Isten súlyos megrázkódtatásoktól hazánkat 

és nemzetünket.
3. Hogy adjon termő időket mezeinkre s adja meg számunkra a 

mindennapi kenyeret.
Kiss Samu

Nagybarátfalu.
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Szószéken.

Husvét után 3. vasárnap.
Délelőttre. — János 12, 20—26.

1. Szövegmagyarázat.

Igénk Jézus megdicsőítéséről szól. A „Hellénék" alatt görög, félig- 
meddig a zsidóság felé hajló pogányokat kell értenünk. (V. ö. Máté 23, 15; 
János 7, 35.) Ezek az igazságot szomjuhozzák és személyesen szeretnének 
beszélni Jézussal. Kérésükkel Fülöphöz fordulnak, aki — úgy látszik — 
földijük volt. (V. ö. Máté 4, 15. Zebulon és Naftali tehát Galilea földjét 
Jézus idejében pogányokkal vegyes zsidóság lakta.) Fülöp emlékezve 
Jézus parancsára (Máté 10, 5.), itt Jeruzsálemben, a zsidóság központjá
ban, nem mer a görögök kérésével Jézus elé járulni: Andráshoz fordul. 
Jézus enged a kérésnek (V. ö. János 6, 37.), kilép a szentély előtornácára 
(Dáchsel) és a görögökhöz, tanítványaihoz és az ott álló sokasághoz for
dulva, szól. — E görögöket az Úr küldötte, hogy Jézus beszéljen nékik az 
Ö megdicsőüléséről. — A 25. és 26. versben szereplő „Pszühé" jelenti: 
1. a világ tetszése szerinti életet, 2. az Isten tetszése szerinti életet. Ameny- 
nyiben az ember az előbbit szereti, örökéletét elveszi, amennyiben az 
utóbbit, úgy a világ szerinti életet veszti el, de az örök életet megnyeri. 
— A „tempus clausum" hat hetes ideje volt az Egyház előkészülete a 
husvétra, husvét után hat hétig hangzik a feltámadásból való igazi keresz
tyén öröm, áldozócsütörtökig, a húsvéti diadal megkoronázásáig. Ez az 
öröm jellemzi vasárnapunkat is.

2 Igehirdetés.

Dicsőittessék Jézus.

1. Életpéldánkban.
Feltámadott az Úr — halleluja! Az e fölött érzett keresztyén 

öröm nem lehet szólam, hanem élet. Az ilyen örömöt pedig élni 
nem kegyes szó- és arcjátékot, hanem tetteket jelent. Hozzá
tartozóink között, gyülekezetünkben, hazánkban, mindenütt, 
így lesz életpéldánk az Ür felé mutató útjelző.

Igénk beszél a kereső, az igazság után vágyódó görög lel- 
kekről. Ezek nem mernek közvetlenül az Úrhoz fordulni. Hama
rább földijeiket keresték meg. Az Ür messze, felettük, — Fülöp 
közel, mellettük áll — így gondolkoztak. Azután meg: Fülöpről 
úgy látták, hogy már az igazság birtokosa. Mennyi felelősség 
múlott Fülöpön! Ha ő, aki földijük is volt, nem sugározza felé
jük életpéldájában az Ür igazságát, talán sohasem jutnak el 
Jézushoz!

Fülöp és András idejében Jézust szemmel lehetett látni, ma 
csak a lelki szem keresheti meg Őt. Fülöp csak kézen-fogta a 
görögöket és odavitte András közbenjöttével Jézushoz őket: Itt
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van a Mester. Valóban Jézus szeretetével átitatott életnek kell 
lennie annak, aki életpéldájával az Úrhoz akar lelkeket elvezetni
— ma. Hány és hány lélek nem tud Jézussal találkozni, mert 
a mi életpéldánk akadályozza meg ebben?

„Eljött az óra, hogy megdicsőíttessék az embernek Fia!“ — 
Eljött valóban az óra, hogy a mi életünkben is dicsőíttessék 
Jézus, hogy mások is dicsőíthessék őt. Talán az utolsó. Ismered 
Megváltódat? Ha örülsz ennek, dicsőítsd ö t életpéldádban!

2. Önátadásunkban.
Jézus a keresztre feszíttetett, de feltámadott. A gabona 

magja elhal a földben, de csirává zöldül és kalászba szökken: 
Egy gabonaszemből több lett. Ezt jelezte előre Jézus az igaz
ságért szomjazó pogány lelkeknek.

Keresztyén közösség csak azért létezhet ma, 2000 év múltán, 
mert Jézus meghalt és — feltámadott. Hogy ennek a keresztyén 
közösségnek valóban tagjai lehessünk, tehát valóban örvend
hessünk Jézus feltámadásának és élvezhessük gyümölcseit, dicső
íthessük Őt, mint gabonaszemnek a földbe, Belé kell vettetnünk 
és Ő benne új életre támadva —  élnünk.

Láthassák tehát a szomjuhozó, kereső lelkek, hogy a mi
— ebben a gonosz világban is — új életünk nem a magunk
erejéből elért eredmény. Mi csak annyit tettünk, hogy reá 
hagyatkoztunk Jézusra.  »•

Önmagunkat átadni Jézusnak ennyi: „Tied mindenem Uram, 
gondolatom, életem, földem, házam, pénzem." Életünkben nem 
azon töprenkedünk: „Mit tennék én?“, „Hogyan csinálnám én?“, 
hanem Jézusra hagyatkozom: „Tedd Te Uram, mert a Tied 
vagyok." Jézus — ez a mi biztos bizodalmunk, nem utasít visz- 
sza. Önmagunkat Jézusnak átadni: örökéletet jelent, önmagun
kat Jézus számára megtagadni, önmagunkban való pusztulást.

Dicsőíttessék Jézus néki való önátadásunkban, hogy ez által 
is sok, sok lélek adja át magát Neki s így üdvözülhessen!

3. Szolgálatunkban.
Ha az Úr kezében eszközök akarunk lenni, életpéldánk, ön

átadásunk kötelez a — szolgálatra. Ez a szolgálat örökös érvé
nyű, kezdődik, mikor Jézust Urunknak fogadtuk. Nem lehet 
tehát pillanatnyi fellángolás-szalmaláng.

Ez a szolgálat tehát hűséges — mint Jézus hűséges volt az 
Atyához. Ez a szolgálat nehéz, mert kísértések gáncsolnak, mint 
Jézus is megkísértetett; könnyű, mert Jézust követjük. Törvé
nyei vannak, mert Jézus az egyedüli Urunk.

Mérhetetlen kinccsel jutalmazott, mert a szolga — örök 
életet nyer, tehát a legnagyobbat. Ott lesz, ahol az ő Ura és az 
Atya becsülésével tünteti ki.

Méltó, hogy életünk ilyen szolgálatával dicsőíttessék Jézus.
Örüljünk, hogy feltámadott az Úr és ez örömünket juttas

suk kifejezésre valóságos tettekkel, amilyeneket az Ür elvár 
mitőlünk, tehát életpéldánkban, önátadásunkban, szolgálatunk
ban.
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Ezt a magunk erejével — sohasem tudjuk megtenni. Ehhez 
az Úr kell.

Kérjük tehát Öt, hogy dicsőíttesse meg magát — bennünk is!

Péter hirdette Krisztust, aki megfeszíttetett, de feltámadott 
— leszállt a Szent Lélek és a hallgatók megkereszteltettek. Ezek 
a dolgok Kornéliussal, háza népével és a jelenlévő rokonokkal 
történtek. így lehettek mindnyájan együtt a Krisztus dicsőítésé
ben. így léphettek be a keresztyén egyház közösségébe.

Nem véletlenül történt ez Kornéliussal és háza népével. Ön
maga vallja Péternek: „Negyednaptól fogva mind ez óráig böj
töltem és kilenc órakor imádkozék az én házamban.“ (Ap. Csel. 
10, 30.) Imádkozott tehát Kornélius és az Isten felelete ez volt: 
„Meghallgattatott a te imádságod." így lettek a pogányok a 
keresztyén egyház tagjai.

Sokan tudatosan kívül élnek az egyházon és nincsenek 
együtt azokkal, akik az Istent imádják és Jézust Megváltójuk
nak elfogadják. Valamikor pedig beírták nevüket a megkeresz
teltek anyakönyvébe és mégis az ördög kezét tétetik reá erre a 
bejegyzésre. Nem akarnak egy házban, az Isten házában együtt 
imádkozni a bűnösökkel.

S ha — mégis — egyszer belecsömörlik a lélek az ördög 
füttye szerinti táncba és a karját széttárná az ég felé:„Uram nem 
merek Hozzád fordulni, olv egyedül vagyok és annyira tele 
bűnnel." Igénk erre tanít, akkor imádkozni kell, hogy az ember 
befogadhassa az Igét.

Péter hirdette Krisztust — ez az Ige —- és Kornélius, hozzá
tartozóival áhítattal hallgatta. Hallgatásuk ünnepélyes, komoly 
volt. Tudták, hogy itt dől el az életük.

És Isten minden akadályt elhárított. Kornéliusék pogányok 
voltak, Péterék — zsidók s mégis a zsidók közbenjöttével vettek 
a pogányok Szentleiket.

így hallgatta meg Isten Kornéliusnak és házanépének az 
imádságát. Mert most már nem voltak egyedül. A Szentlélek 
segítségével elkezdének nyelveken szólani. Mintha Igénk ezzel 
is ki akarná fejezni, hogy még a nyelvi nehézségek kiküszöbö
lése árán is, de Kornéliusék most már bele tartoznak egy nagy 
családba: a keresztyén anyaszentegyházba. Messze más keresz
tyénektől, mégis érezték, hogy együtt vannak velük.

Beletartoztak a keresztyén egyház közösségébe nemcsak 
azért, mert Szentleiket vettek, hanem azért is, mert a szent 
keresztségben is részesültek. Péter a Jézus nevére megkeresz
telte őket.

Ha az ember tényleg fel akar hagyni istentelen életével és 
komolyan keresi az Istent, el kell mennie az egyházba, az Isten

Délutánra. — Ap. Csel. 10, 44—48. 
III. H itágazat b. 

Együtt.
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házába, hogy hallgathassa az Isten Igéjének a hirdetését. S ott 
nem szabad közönnyel viseltetnie az Igével szemben, sem pedig 
kritikával, hanem hallgatnia kell áhítattal, komolyan, úgy, 
mintha tudná, hogy az élete itt dől el.

S Isten, ha komoly a kérésünk, felel a kopogtatásunkra. 
Minden akadályt elhárít és részesülhet az ember a Szentlélek 
ajándékában. Csak így fogjuk érezni, hogy nem vagyunk egye
dül, hanem benne vagyunk egy nagy közösségben, a keresztyén 
anyaszentegyházban, ahol minden hívő bűneinek bocsánatát 
Jézus keresztjében látja. így újul meg a régen elfelejtett kereszt- 
ség, a Krisztusban való alámerülés és új életre való támadás. 
Mert bűneim bocsánatát a Krisztusban nyerem s őt csak a ke
resztyén anyaszentegyházban találhatom meg, ott hirdetik az 
Igét s ott kaphatom a Szentleiket. Boldogan vallom, hogy hiszek 
egy keresztyén anyaszentegyházat, amelybe a Szentlélek vezetett 
el és tett engem annak a testnek a tagjává az által, hogy Isten 
igéjét hallgattam és mindig hallgatni fogom.

Vallod-e te is ezt?
Sólyi Géza

nyíregyházi s. lelkész.

Cantate vasárnap.
Délelőttre. — János 6, 60—69.

Kem ény beszéd.

Aki nemcsak értelmi töprengés útján jutott el az Isten
gondolathoz, hanem életében megsejtette Isten valóságát, tudja, 
hogy hatalmas az Isten és Vele szemben mi emberek elenyésző 
semmik vagyunk, kisebbek, mint egy szakadékokkal teli, sziklás
erdős hegyóriáshoz képest annak lábánál álló ember-parány. 
Minél kisebbnek látjuk magunkat, annál nagyobb lesz számunkra 
Isten. És akkor természetes, hogy Istent a maga nagyságában 
nem tudjuk felfogni, mint ahogyan a hegy lábánál álló ember 
sem látja a hegyet a maga egészében, csak részleteiben látva 
azt, csodálkozik el, vagy döbben meg annak mélységein. Isten
ből is csak gyenge vonásokat ismerhetünk meg, azokat is sok
szor egészen tévesen. Sokszor látjuk úgy, hogy büntet és ver 
minket Isten, pedig csak próbált, máskor vígan sütkéreztünk 
áldása fényében, pedig közben már elhagyott, mert elpártoltunk 
tőle.

Ha erre ráeszmélünk, megzavarodunk, vagy értelmetlen és 
kemény beszédnek mondjuk. Az is ez, mert abban fog meg, 
amire a legbüszkébbek vagyunk: az értelmünkben.

Isten beszéde sokszor kemény beszéd. Ha nem az, akkor mi, 
annak tolmácsolói faragtuk le az élét és változtattuk mindenfelé 
hajlíthatóvá és mindenre magyarázhatóvá.

Amikor Isten beszéde megtérést követel (Mt. 4, 17.), egész 
addigi életirányunkat elhibázottnak mondja. Amikor önmagunk
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megtagadását követeli Krisztus követésében (Mk. 8, 34.), lehe
tetlennek látszó követelésnek, irtózatosan kemény beszédnek 
tűnik fel. Választás elé állít: Vele vagy Ellene, mert senki sem 
szolgálhat két úrnak (Mt. 6, 24.) és unszolva unszol az Istennek 
szolgáló életre, a Mammonhoz kötött életünk számára kemény 
beszéd. Jn. 6, 23., Ef. 5, 1—5., vagy Fii. 2, 5. követelése mind 
húsúnkba vágó kemény beszéd.

Lehet-e csodálkozni azon, hogy e kemény beszéd hallatára 
sokan ma is zúgolódnak az ő tanítványai közül (mások meg sem 
hallgatják), megbotránkoznak benne és nem hisznek neki?!

A megdöbbentő az, hogy nem az ellenségei, hanem Jézus 
tanítványai tehetnek és tesznek így! Azok, akik nem a maguk 
elhatározásából keresték Jézust, hanem akiknek az Atya adta 
meg, hogy megtalálják Öt! (65. v.) Milyen kemény beszéd ez, 
hogy én, aki nem a magam erőfeszítésével, jószándékával, Isten
keresésével ismertem meg Jézust, hanem az Atya vont Hozzá, 
újra és újra az elé a kérdés elé kerülök: „Te is el akarsz-e 
menni?!“

Ma a nyílt színvallások korát éljük. A bujkáló keservesen 
ráfizet. A mi életünkben sem maradhat titok, hogy el akarunk-e 
menni Jézustól, vagy pedig vele akarjuk élni az életünket. Szint 
kell vallanunk! Vele, vagy Ellene.

Nehéz választanunk. Mert nem egyszeri és mindenkorra 
szóló döntésről van szó, hanem naponkénti megtérésről! Tehát 
kudarcoknak is a vállalásáról. Mindannak a választásáról, amit 
kemény beszédnek bélyegeztünk meg. Ne lássuk csak a kemény 
beszédet, hanem érezzük belőle kiremegni az irántunk való 
féltő-aggódó szeretetet is, mindjárt könnyebb lesz a választás! 
El is várhatja, hogy Öt válasszuk, hogy kérdésére hitvallással 
feleljünk: „Kihez mehetnénk?!" Gyermekkorunktól vont az Atya 
Hozzá. Az első imádságban Ö fogta a kezünket. Konfirmációi 
fogadásunkban életkísérőül állt mellénk. Öröm-bánat változá
sainkban Ö figyelmeztetett: ne sántikálj kétfelé!

Tudhatnék régen, hogy az Ö beszéde csupán az ingadozók 
számára kemény és teljesíthetetlen, a Péterek és a Mellette színt 
vallók számára nem gyötrelem a követelés teljesítése, hanem 
magától értődő és magától teljesíthető a „mindenkor örüljetek" 
(Fii. 4, 4.) és „az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus 
Jézusban is" (Fii. 2, 5.) követelése, amely nem is követelés, mint 
ahogyan nem követelés a gyökeres, jó földbe került fa számára 
a növekedés. Egy elszáradt kórónak hiába is mondom, hogy 
csak növekedjék, nem lesz abban élet. Krisztus a „krisztusi lélek" 
és az öröm forrása. Tőle távollevő élet számára mindenkor 
hiábavaló követelés lesz ezek megkivánása.

De nem a mi számunkra! Isten legnagyobb csodája, hogy 
számunkra Isten Igéje nem kemény beszéd, hanem gyönyörűség 
hallanunk és tanulnunk! Belőle napról-napra több vonás tárul 
fel a hatalmas Isten-arcból, új és új mélységek ejtenek ámu
latba, olyan dolgok, amiket szem nem látott, fül nem hallott. . .
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Csoda-e, ha Isten irántunk való szeretetének mélységét meg
tapasztalt ember dicsőítő énekkel, hálaadó imádsággal é.s Isten 
dicsőségére szolgáló élettel tesz hitet az élő Isten Fiáróí?!

V á z la t:
Emberek Jézus körül: 

akik nem hisznek, 
akik hitvallást tesznek Róla.

Délutánra. — I. Tim. 3, 16.

Hiszem  . .  . szentek közösségét.

Valamikor azt tanultuk, hogy „szentek nincsenek, mert 
szent egyedül csak Isten.“ Ember nem lehet szent. Hivatkoztunk 
arra, hogy egyetemben megromlottunk, nincs, aki jót cseleked
nék (Róm. 3, 12.). Megrekedtünk a puszta tagadásnál és nem 
tudtunk mit kezdeni magával az Igével, amely tud szentekről. 
Hiszen beszél az írás Saulról, aki „bosszúsággal illette az Isten 
szentjeit Jeruzsálemben" (Csel. 9, 13.), Pál apostol nem egy 
levelét „hivatalos szenteknek" (Róm. 1, 7.) írja, buzdít arra, 
hogy „a szentek szükségeire adakozók legyetek" (Róm. 12, 13.), 
az efezusiakat a „szentek polgártársainak" nevezi (Ef. 2, 19.) stb. 
De magával az apostoli hitvallással sem tudtunk mit kezdeni, 
amikor vallást tettünk a „szentek közösségében" való hitünkről. 
Mi lehet ez? A mi gyülekezetünk? Alig. Hiszen abban benne 
vagyok én is, aki pedig nem merném magamat senki előtt szent
nek mondani, pedig sok tekintetben „szentebbnek" látszik az 
életem gyülekezetem sok tagjáénál. Mi hát a szentek közössége?

Pál apostol a szentek közössége alatt mindig az egyházat, 
a gyülekezetei érti. Nem a hibátlanokat, a tökéleteseket, hiszen 
a korinthusi gyülekezetei is elhívott szenteknek mondja (I. Kor. 
1, 2.), pedig ez a gyülekezet ugyancsak nem volt hibátlan, 
tökéletes. Nagyon is gyenge, külsőségekbe kapaszkodó, bűnös 
emberek közössége. Mégis szentek közössége, a Krisztus Jézus
ban megszenteltek gyülekezete.

A szentek közössége tehát nem jelent tökéletességet er
kölcsi értelemben, Efez. 4, 12. a szentek tökéletesbbítéséröl szól!' 
A Krisztus Jézusban megszenteltetést, Krisztusban Istennek való 
felajánlkozást, valamint ezeknek a közösségét jelenti.

A szentek közösségének ismertető jele: Jézusban, a testet 
öltött Istenben való hit. Szeretetben tevékeny, jócselekedetekre 
mindig kész indulat. A szentek közösségébe tartozás jeleit má
sokban nem láthatjuk, nem is a mi dolgunk annak kutatása. 
De magunkat meg kell próbálnunk. Van-e az életünkben a „tu
dom, kinek hittem" (II. Tim. 1, 12.), a „tudom, hogy megváltóm 
él" (Jób 19, 25.), tudjuk, hogy nem látunk halált soha örökké, 
mert általmentünk a halálból az életre (Ján. 5, 24.) bizonyos
ságából. Ügy járunk-e, mint akiknek élő Megváltójuk van, aki 
belehelyezett minket egy közösségbe, amely minden fogyatékos
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sága, hiányossága, tökéletlensége ellenére is szentek közössége?! 
Nem azért, mintha mi volnánk méltóak arra, hogy szenteknek 
tartassunk, hanem mert Istennek tetszett minket kiválasztani 
ebből a világból, hogy legyünk Neki bizonyságai ebben a vi
lágban! Legyünk sáfárai az Isten testté létele mély titkának!

A mi dolgunk az, hogy Isten eme kiválasztó kegyelmének 
útjába ne gördítsünk akadályokat. Ne legyünk olyan tanítvá
nyok, akik megbotránkoznak és megbotránkoztatnak nem lö
vésükkel. Akkor vagyunk valóban tagjai a szentek közösségé
nek, ha nem csak szavainkkal, de életünkkel teszünk bizonysá
got a testté lett Istenben való hitünkről!

Detre László
mendei lelkész.

Husvét után 5. vasárnap.
Délelőttre. — Lukács 11, 5—13.

Szövegm agyarázat.

A kérés hatalmáról mond az Ür példázatot. A barátját álmából fel
zörgető nagy bizalmát, nehézségek ellenére is eredményt elérő kitartását 
illusztrálja. Kérése elől nem tér ki a jóbarát. S ha az emberek egymás 
közti kapcsolatában ilyesmit ér el a kérés, mennyivel inkább érvényesül 
Istennel kapcsolatban, aki a legjobb szívvel van a hozzá bizalommal folya
modókhoz. Az Őhozzá intézett kéréseknél ne azon legyen a hangsúly, 
hogy mit és mennyit kérjünk, hanem csak azon, hogy szüntelen elébe 
vigyük gondjainkat, dolgainkat. Amit Ö ad, az sokszor nem az, amit mi 
szeretnénk, de mindenkor megadja azt a Szentlelket, amely minden álta
lunk kért dolognál is fontosabb, a legfőbb Jó.

Szükséglet — kielégedés.

Böhm Károly, a legnagyobb magyar filozófus azt mondja, 
hogy az élet nem egyéb,‘mint egy nagy körforgás a Szükséglet 
és a Kielégedés között.

Megszámlálhatatlan sokasága az élet fentartásához szüksé
ges dolgoknak, mint egy felhőkoszorú veszi körül az embert. 
A kenyér, ruházat, lakás, közbiztonság, mindmegannyi nélkülöz
hetetlen feltétele az életbenmaradásnak. De mindezeken kívül a 
levegő, napfény, a világosság, a meleg stb. nélkül vájjon elkép
zelhető-e az élet? Ezek mégis mind-mind anyagi dolgok. Mind 
a testre vonatkoznak és e világból valók. És mégis mennyi erő
feszítést, verejtéket követelnek mindnyájunktól. Hiszen a leg
több embernek az egész élete nem áll egyébből, mint az ezekért 
való, reggeltől napestig tartó küzdelemből, hogjy ennek árán a 
Kielégedés elkövetkezhessék és az élet megmaradhasson.

Ezek az anyagi, testi dolgok is mind Isten ajándékai e 
világban. Ő teremtette mind és Ő ajándékozza kinek-kinek is 
az ő  mértéke szerint. Erre emlékeztet a mi Üdvözítőnk a mai
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evangéliumban, amelynek példázatában arra int, hogy a Mennyei 
Atyáról el nem feledkezve, elébe vigyük kéréseinket és könyör
géseinket mindezekre vonatkozólag is, annál is inkább, mert 
nekünk nemcsak ezekre a testi dolgokra van szükségünk, hanem 
ami mindennél fontosabb: a Lélekre, a Szent Lélekre, hogy e 
világban való életünk útjain az ővele való összhangban is meg
maradhassunk.

1. Magasan van a menny a földtől és még messzebb az 
embertől az Isten! — hangoztatják sokan. Elképzelhetetlen 
— mondotta nekem egyszer egy gyárigazgató —, hogy az Isten 
kivel-kivel s minden szükségletével külön is törődjék. Ha csak 
magamat tekintem — úgymond — akinek keze alatt csak vagy 
kétezer munkás dolgozik, csak ennek az aránylag semmit jelentő 
tömegnek a dolgaival való hivatalos törődés is, mely lehetet
lenségeket kíván! Hát még ezek minden apró-cseprő dolgaira 
való kiterjeszkedés! Ha — feleltem — az Istent is az ember 
mértékével mérjük s a magunk formájára képzeljük, úgy van 
ebben a megjegyzésben valami. De hát az Isten nem ember és 
nem a mértékünkkel mérhető reánk kiterjesztett figyelme sem. 
Ennek megvilágítását látjuk a mai szentigében is, amelyben a 
mi Urunk úgy biztat Isten elé járulásra, mint ahogy barátodhoz 
fordulhatsz, amikor szükség szakad reád s segítséget csak tőle 
remélhetsz.

2. Minden emberben van valami jó! — ez a felirata egy 
amerikai iskolának. Kétségtelen nagy igazságot tartalmaz ez a 
megállapítás. Rabságba ejtheti még annyira is az embert a bűn 
és akár egészen megszállhatja a Sátán, ám a lelke mélyén ha 
sokszor csak szunnyad is, de marad valami benne a jóból. Amely 
csak alkalomra vár s az érvényesülése elől ha elhárulnak az aka
dályok, önkénytelen is érvényesülni igyekszik. Számtalan példát 
tár elénk errevonatkozólag az élet. Kiváltképen ha embertár
sunk közvetlen s életérdeke tárul elénk. Hát még aki ilyen vonat
kozásban mint atya kerül kapcsolatba gyermekével! — Ennek 
a jónak a teljessége pedig maga az élő Isten, a mi Mennyei 
Atyánk. Örök szeretettel figyeli nemcsak a világ, de főként 
gyermekei sorsát is. Nyitva vannak szem ei felettünk és fülei az ő 
könyörgésük meghallgatására. Az a jóság, amely az Ö szívét 
betölti irányunkban, még mielőtt ajkunkon volna a szó, már is 
tudja gondolatainkat s ez kérés formában elébe száll, ha zör- 
getés formában keresi őt s a bennünket körülvevő sok-sok szük
ségletet imádság tárgyává teszi: áldásvisszhanggal felel nekünk.

3. Nemcsak kenyérrel él az ember — tanít szent hitünk 
Ura. Nem a testi szükségletek kielégítése az élet. Mindezeknél 
sokkal fontosabb és nélkülözhetetlenebb a Lélek. A bennünket 
az Isten gondviselésének tárgyaivá tevő szentség lelke; a Szent 
Lélek. Mi csak jó ajándékokat adhatunk egymásnak a szeretet- 
megnyilatkozás, a segítség formájában. A legfőbb jót, a Szent 
Lelket a mennyei Atya adja meg nekünk. Általa bűneink bocsá
natát, az éltető kegyelmet. Az e világgal kapcsolatos szükség
leteink felhőkoszorúját körülvevő örökkévalósággal összekötő
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szükségleteink kielégítését is felajánlja nekünk és megadja az 
Ür Jézus Krisztus, a halálból feltámasztott szent Fia által.

A Szükséglet és Kielégítés két nagy világsarka közé iktató- 
dik a munka, a létért való küzdelem, a kenyérharc, a nemzetek 
közti háború, s még annyi sok más életmegnyilatkozás, még a 
vallásháború is. A szükségletek vérfagyasztó öleléséből, hogy 
kiszabaduljon az ember, latba veti minden erejét, tehetségét és 
képességét és áldozatul dob ezért verejtéket, könnyet, vért is 
annyiszor. Ezek helyett a mai vasárnap arra hív, hogy: Rogate! 
Kérjetek, könyörögjetek. Isten színe elé járuljatok szükségletei
tekkel, ö  elébe vigyétek gondjaitokat, sorskérdéseiteket, aki 
Atyátok néktek. Óh, mely sokak a mi mostani gondjaink, ha
zánkban, egyházunkban egyaránt. A lét és nemlét nagy kérdései 
szántanak végig rajtunk naponta. Mennyi a kérni valónk! Ezek 
felhői mögül biztató égi hang gyanánt száll felénk égi s egyet
len közbenjárónk mai vasárnapi üdvüzenete: Rogate! Kérjetek! 
Imádkozzatok és amit könyörgéseitekben hittel kértek s ami 
javatokra válik — elnyeritek!

A bűnök bocsánatáról.
III. hitágazat, d.

Délutánra. — Lukács 15, 1—7.
A diadal, amely meggyőzi ezt a világot, a mi hitünk — tanít 

a szentírás. A mi hitünk, amely szellemi karjaival belefogódzik 
az élő Istenben, az Atyába, ő Szent Fiába az Ür Jézus Krisztusba 
és az ő Szentleikébe, akit kiáraszt ránk, hogy bennünket az ő 
kegyelmi ajándékaiban részeltessen. E világ feletti világba, a 
kegyelem világába emel bennünket. Ennek körében lassan le
marad rólunk a föld szaga, a világ sara és a bűn salakja. És 
mint a virágkehely, bár földből való és a földből lett ugyan és 
a földben gyökerezik, mégis a napsugárban él és az ég felé 
árasztja illatát — úgy nő bele a Szentlélek hatása alatt élő lélek 
a kegyelem áldott és az életszentség illatát árasztó körébe.

Ebben a világban sok drága ajándék készíttetett el a hívő 
számára. De a légdrágábbak egyike, ami minden másnak is elő
feltétele és minden máshoz való hozzájutás kulcsa is — a bűn
bocsánat, amelyben hittel hiszünk és amire anyaszentegyházunk 
ezen a vasárnapon emlékeztet. '

1. Nekünk, az eredendő bűntől megfertőzött embereknek a 
legnagyobb égi ajándék a bűnbocsánat Isten kezéből a Krisztus 
által és az ő érdeméből. Isten pedig, mely készséggel adja 
nekünk, arról mondott szép példázatot a mai evangéliumban 
Üdvözítőnk. Az elveszett bárány után siető jó pásztor s azt 
megtaláló jó pásztor nem fejt ki nagyobb igyekezetei, mint 
Mennyei Atyánk az ő elveszett gyermekeinek a felkeresésére és 
megtalálására. És a pásztor nem érez nagyobb örömöt, ha mégis 
rátalál és a magáénak tudhatja ismét bárányát, mint az Isten 
és az ő angyalai, ha a bűnökből valóban megtér hozzá egy-egy 
eltévedt gyermeke.
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2. Azóta, hogy a váltságművet Krisztus elvégezte, nem a 
büntető igazság mérlegével és nem az Edenkert kapuja mellé 
állított kerubok pallosával kíséri a bűnöst útjain, hanem az el
veszendő lélekért való aggódás és irányában is megtartott szere
tet és irgalom útjain követi, hogy megtérésre birja. Mert drágá
nak tart és az övének akar tudni minden lelket s mielőtt elveszne, 
mentő karját nyújtja feléje.

3. Istennek ez a bűnösök felé kinyújtott karja az anyaszent- 
egyház. A hívők százainak összessége ez, melyben azonban a 
99 igazak száma mindegyre jobban elfogyatkozik. Ennek a 
következménye a sok tévelygés, amely nemzeteket, felekezeteket 
eláraszt és az Isten kegyelmében való élet helyett a bűnbe el
merült életté változtatja át a világ sorsát. Amelyben mindegyre 
jobban burjánzik a bűn bozótja és egymást szúró tövises bo
gáncsa. S ami a legnagyobb baj, az ezek közé került lelkek nem 
is érzik, hogy messze sodródtak a nyájtól és a Sátán torkában 
vannak már. Anyaszentegyházunk mindezek ellenére is híven 
hirdeti a bűnbocsánatot ígérő evangéliumot és osztogatja a 
bűnbocsánat zálogát, az Úr szentvacsoráját. És keresi a lelkeket, 
akik megtérhetnek még, kikben még nem halt meg a lelkiisme
ret és ébredezik a vágy: vissza a nyájba!

A mai vasárnap Rogate vasárnapja. Könyörögjetek — hív 
a vasárnap nevével is mindnyájunkat egyházunk. Ma könyörög
jünk Isten Szentlelkéért. Adatnék az minden bűnös embernek! 
Ébresztetnék fel ezek mindegyike és engedné magát visszaho
zatni Isten és az ő angyalainak örömére az igazak elfogyatkozó 
nyájába. És imádkozzunk, hogy e mai bűnbe, vérbe és tűzbe 
borult világ is elnyerhesse annak a sok bűnnek bocsánatát, 
amelynek átka elvesztő teherként nehezedik rá a most élő nem
zedékre s amely olyan igen messze sodor bennünket jó pász
torunktól.

Dr. Csengődy Lajos
alesperes-lelkész, Salgótarján.

Áldozócsütörtök.
Délelőttre. — Lukács 24, 50—53.

A győztes hazaté r . . .
A világ még nem látott sem azelőtt, sem azután győztest 

úgy hazatérni, ahogyan a bűnt és halált legyőző Krisztus tért 
haza ebből a földi életből az Ő mennyei Atyjának dicsőségébe. 
Ez a hazatérés, amely az Üdvözítő kedvelt tartózkodási helyén, 
Bethániában játszódott le a tanítványok szemei előtt, egészen 
más volt, mint amikor a történelem hősei, Hannibál, Cézár, 
Napóleon tértek haza győztes csatákból. . .  Itt nem rivaltak 
kürtök, nem lobogtak győzelmi zászlók és nem hangzott fel 
diadalmi ének. Pedig az a Győző, aki most tér haza az égi haj
lékokba, nem öt évre, nem tíz évre, nem száz évre, hanem örökké 
megszerezte a váltságot és békességet azoknak, akik benne
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bíznak és Hozzá imádkoznak. Az Ő győzelme nemcsak egy 
népnek, nem csupán egy kiválasztott nemzetnek, hanem minden 
népnek szabadulást hirdet a bűn és halál szolgaságából. Ennek 
a Győztesnek útját nem jelzi vér, ha csak nem a saját vére, 
maga mögött nem hagyott letiportakat, ha csak nem a Sátánt, 
amelynek fejére taposott. Más győztes ilyenkor magasra emeli 
a győzelmi koszorút, hogy föléje magasodjék a tömegnek, a 
Mester pedig csak áldásra emeli kezeit, azokat a drága kezeket, 
amelyeket az emberi bűn és gonoszság szegezett át és az emberi 
hitetlenség kutatva vizsgálgatott.

Könnyű elképzelni, milyen megrendítő érzések háborogtak 
a tanítványok lelkében, mialatt követték a Mestert Jeruzsálem
ből Bethánia felé. Még teljesen hatása alatt vannak azoknak a 
szavaknak, amelyeknek során a Mester „megnyilatkoztatá az 
ő elméjüket, hogy értsék az írásokat" (45. v.). Kétség és remény
ség váltakoznak bensőjükben. Képesek lesznek-e vájjon arra, 
hogy betöltsék azt a hivatást, amelyre a Feltámadott hívta fel 
őket, amikor félreérthetetlenül kifejezte előttük azt, hogy éle
tükkel, szavaikkal és cselekedeteikkel hirdetniük kell a diadal
masan feltámadott Krisztust? Várakozóan, reménykedve néznek 
most fel Jézusra, aki ott áll előttük földöntúli fényességben és 
kezeit áldóan emeli föléjük. „És lőn, hogy míg áldá őket, tőlük 
elszakadván, felviteték a mennybe" (51. v.). Lehetett-e ennél 
méltóbb hazatérése annak, aki áldásként szállt alá a földre azon 
az első, csodálatos betlehemi éjszakán? És ekkor az elhagyott 
tanítványok nem kiáltanak panaszosan az eltávozó Krisztus után, 
mint valamikor Elizeus tette, amikor az Úr elragadta Illés pró
fétát, hanem térdreesnek a dicsőségébe visszatérő Krisztus előtt 
és „imádván Öt visszatérének nagy örömmel Jeruzsálembe". 
Egyszerre nyilvánvaló lesz előttünk, hogy a Mester hazament 
az Ő Atyjához, most értik meg azokat a szavait, amelyekben 
hazameneteléről beszélt nékik. Itt már többé nem arról van szó, 
hogy elragadtatással beszéljenek a prófétáról, a Mesterről, vagy 
tanítóról, egyszerre megvilágosodik előttünk, hogy a hazatérő 
győzelmes Krisztus elfoglalja az Isten jobbján az Őt megillető 
helyet, tehát Öt most már nem rajongás, nem rokonszenv, vagy 
hűség csupán, hanem imádás illeti meg!

Ugyanekkor megsejtik azt is a tanítványok, hogy az emberi 
élet igazi útja is arrafelé vezet, amerre Krisztust látták eltűnni. 
Meglátják, hogy a földi ember örök célja az Isten felé mutat! 
Ráeszmélnek arra a boldog tudatra, hogy a földi élet mindenkínja, 
gondja, baja semmiség annak, aki tekintetét az égi kapukra 
szegezi. Ezért történt meg, hogy nem lesújtott, nem kiábrándult, 
hanem örvendező tanítványok tértek vissza Jeruzsálembe, akik 
„mindenkor a templomban valának, dicsérvén és áldván az 
Istent" (53. v.). A mennybeszálló Jézus dicsőségének fénye ott 
ragyog az arcukon és szinte szeretnék az egész világba bele
harsogni, hogy ők már megismerték, melyek azok, amelyek az 
Ő üdvösségükre valók.

Sok mai ú. n. modern, valójában pedig hitetlen ember előtt
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a mennybeszálló Jézus megfejthetetlen rejtély, érthetetlen káp- 
rázat, vagy elhihetetlen régi történet marad. Óh, a mai ember 
nem mindenben ilyen hitetlen! Azt készpénznek veszi, hogy ha
marosan felszállunk a bolygókra, eldicsekedik azzal, hogy a 
tudomány megfejt minden titkot, de műveltsége hiányának tudná 
be, ha elhinné azt, hogy a világteremtő Isten különb csodát 
tudna tenni, mint aminőre ő képes az ő emberi erejével és földi 
eszközeivel. Ha pedig el is fogadja a mennybeszállás tényét, fel
színes gondolkodásával azt panaszolja: miért ment el tőlünk az 
Egyetlen, aki segíthetett volna rajtunk? Miért hagyott ma
gunkra, mikor pedig olyan esendők és nyomorultak vagyunk? 
így okoskodnak önmagukban és elfeledkeznek arról, hogy az 
Üdvözítő világosan tudtul adta: „Jobb néktek, hogy én elmen
jek, mert ha el nem megyek, nem jő el hozzátok a Vigasztaló!'1 
(János 16, 7.) 

Évekkel ezelőtt kis tanítványaimnak beszéltem arról, hogy 
nagy távcsöveken keresztül, milyen káprázatosán szépnek látszik 
az égboltozat. A gyermekek visszafojtott lélegzettel hallgatták, 
majd egy kis 8—9 éves leányka megkérdezte: '„Tisztelendő bácsi 
kérem a mennyországot is látta? Megszégyenülten álltam a kér
dés rettenetes súlya alat t . . .  és azóta tudom: szíveinket gyer
mektisztává kell mosnunk, hogy megláthassuk Isten dicsőségé
nek fényes országát. Áldozócsütörtök ünnepén fel kell vennünk 
hitünknek „menyegzői" ruháját, hogy meglássuk a győztesen 
hazatérő Krisztus dicsőségét!

Délutánra. — I. Kor. 15, 22—26.
III. H itágazat, e.

M eghalt a h a lá l!
Amikor a- halál elragadja tőlünk valamilyen szerettünket. 

vigasztalást nem találhatunk sem önmagunkban, sem másokban, 
csupán az Úr Jézus Krisztusban! Ezért van az, hogy Krisztus 
nélkül a halál borzalmas a hitetlenek számára, akik pedig Benne 
halnak meg, azoknak nem más, mint „elaluvás" (I. Thess. 4. 14.). 
Peráze a keresztyén ember nem huny szemet a halál ténye előtt, 
de tudja, hogy a haláltól való félelem rosszabb a halálnál. Szá
mot vet azzal, hogy a halál a bűn zsoldja, a kísértés óráiban 
felkiált „kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből?" (Róm. 
7, 24.), tudomásul veszi, hogy „Ádámban mindnyájan meghal
nak"-de ugyanolyan boldog hittel vallja „azonképen a Krisz
tusban is mindnyájan megeleveníttetnek" (22. v.).

A keresztyén ember számára az a vallomás, hogy „hiszem 
a testnek feltámadását", alapvető fontosságu. E nélkül nem tudná 
elviselni a földi élet ezer és ezer szenvedését, baját és igazság
talanságát. Örökös rettegés volna az élete mindaddig, amíg 
álomra nem hunyná le szemeit. Az „utolsó ellenség" megkeserí
tené az életét és a temetői sírban végzetét és rettenetes kudarcát 
látná saját életének. A hivő ember számára a sirgödör nem re-
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ménységeinek elfedezője, ellenkezőleg új, tisztább, boldogabb, 
szentebb életének kezdete.

Az apostol tehát a korinthusbeliekhez írt levelében nem 
kisebb dologról tudósít bennünket, mint hogy a halál meghalt! 
Meghalt abban az értelemben, hogy lehervassza jövőbe vetett 
reménységeinket, amelyek arra irányulnak, hogy várjuk a test
nek feltámadását és Krisztus eljövetelét. Mert e kettő, — lehe
tetlen észre nem vennünk, — szorosan összetartozik. Krisztus 
eljövetele fogja megelőzni az általános feltámadást. „Első zsenge 
Krisztus, azután akik a Krisztuséi az ő eljövetelekor" (23. v.). 
Persze Krisztusnak eljövetele nem jelenti egy halottnak az életbe 
való visszatérését, hanem egy Élőnek újra való megjelenését, 
aki eltörli a régi világot és dicsőségben megteremti az újat. 
A testből való feltámadásunknak kérdése tehát az üdvösségünk
nek a kérdése is egyúttal és a megváltás munkája tulajdonképen 
ekkor fejeződik be rajtunk. Pál apostol egyenesen odáig megy, 
hogy határozottan kijelenti: „Ha pedig Krisztus fel nem táma
dott, akkor hiábavaló a mi prédikálásunk, de hiábavaló a ti hite
tek is“ (14. v.). Nem nehéz magyarázatot találni arra, hogy miért 
lett ilyen nagy jelentőségűvé az apostol leveleiben a feltáma
dásba vetett hit, hiszen miközben a tarzusi Saulból Pál lett, saját 
életében, lelkiismeretében és megtérésében volt találkozása az 
Élő Krisztussal, Akit Isten és emberek elhagytak, keresztre feszí
tettek, de aki diadalmasan erőt vett a halálon „aki megbizonyít- 
tatott hatalmasan Isten Fiának a szentség Lelke szerint, a halálból 
való feltámadás által" (Róm. 1, 4.).

Az utolsó ellenség, a halál tehát számunkra, akik Krisztus
ban hinni, Benne reménykedni és Hozzá készülni akarunk, el
vesztette minden félelmetes és rettenetes voltát. Hiszünk rendü
letlenül abban, hogy ha porsátrunk össze omlik is, Krisztus meg
elevenít bennünket. Nem valami homályos, vagy misztikus „lélek 
halhatatlanságában" hiszünk, hanem tudjuk, hogy az Élet Feje
delme megszabadított bennünket a halál átkától, hogy „Ö a fel
támadás és az élet és aki Benne hisz, ha meghal is él." (Ján. 
11, 25.)

Valahol egy falu temetőjének kapujára felírták: „Vándor 
meddig még? Mikor térsz be ide pihenni?" Tőlünk függ, mi 
lesz számunkra a halál: reménytelen megsemmisülés, vagy pedig 
Krisztusban való boldog megpihenés?! Halász Béla

kapolcsi lelkész.

Husvét után 6. vasárnap.
(Hősök napja.)

Délelőttre. — János 7, 33—39.

Jézussal való találkozás.
A bibliai tanítások nagyon sok helyen érthetetleneknek, 

ellentmondást keltőnek látszanak előttünk, emberek előtt. Van
nak a Szentírásban olyan kijelentések, amelyeket az első olva
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sásra, vagy hallásra nem vagyunk képesek megérteni, vagy 
pedig könnyen félreértjük azokat. Az Úr Jézus Krisztusnak a 
mi üdvösségünkkel kapcsolatban mondott egyes tanításai külö
nösképpen ilyenek. A mai igénk is ilyen. Ha csak az eszünkkel, 
tudásunkkal akarjuk megérteni ennek az igének az üzenetét, 
akkor eredménytelen lesz minden kísérletezésünk. Imádkozó 
szívvel kell kérni az Atyát, hogy Ö vigye bennünk végbe az ő 
akaratát, Ő világosítsa meg a mi értelmünket és alázatos lélek
kel hallgassuk tanítását. Nem lesz hiábavaló együttlétünk, Isten 
megáldja buzgólkodásunkat.

A mai szentleckénkben egészen világosan áll előttünk az 
Istennek, mint Szentháromságnak, az emberek iránt érzett és 
tanúsított szeretete. Üdvösségünk elnyerésénél Jézus megváltói 
munkája és a Szentlélek ébresztő és megvilágosító ereje egy
aránt nélkülözhetetlen. Jézus és a Szentlélek öröktőlfogva mun
kálkodtak az Atya akarata szerint, de megjelenésük az emberi
ség részére az Istentől kijelölt időben és alkalommal történ
hetett csak meg. Amikor Jézus test szerint itt járt e földi élet
ben, a Szentlélek még nem lett nyilvánvalóvá, de azért megvolt 
és tudva, vagy tudatlanul, de vágyakozott az első pünkösd után 
az emberiség. Viszont, amikor az Ür Jézus a mennybe ment 
és megjelent a Szentlélek, a mi Megváltónk továbbra is munkál
kodott és munkálkodik az emberek üdvösségén. Jézus mennybe
menetele és pünkösd közötti időben, Exaudi vasárnapján ezért 
állítja elénk a mai igénk a Szentlélekre várakozó egyházat. 
Ezzel lett teljessé a Szentháromság egységének az ismerete. 
Hogy mi előzi meg a Szentlélek eljövetelét és, hogy mit jelen
tett Jézusnak a földi élete az emberiség részére, erről szól a 
mai ige.

„Egy kevés ideig még veletek vagyok." — Jézus e szavakat 
nem a tanítványainak mondja, hanem a farizeusoknak és a fő
papoknak. Nem értették e beszédet és nem is gondoltak arra, 
hogy ha nem tudják a maguk számára megtartani Jézust, hanem 
elmegy tőlük örökre, akkor ez az ő kárhozatbajutásukat jelenti. 
Nem gondoltak arra sem, hogy Jézus nélkül Szentlélek sem jő 
el hozzájuk. Nem bírták felfogni Jézus eme szavainak a jelentő
ségét. Ügy voltak, mint a legtöbb ember, akik között önmagunk 
arcképét is meg kell látnunk. Bizonyos dolgot csak akkor tudunk 
kellőképpen értékelni, amikor már kénytelenek vagyunk azt 
nélkülözni, amikor elveszítjük azt. Mi is abban a téves hitben 
ringatjuk magunkat nagyon sokszor, hogy az evangélium, az 
Úr, a Jézus Krisztus mindig mellettünk lesz, hogy az ige mindig 
ennyire tisztán és zavartalanul hirdettethetik majd közöttünk. 
Eszméljünk fel ebből a tévedésünkből! A Sátán akar bennünket 
ilyen álomba ringatni! Használjuk ki a kegyelmi időt és zárjuk 
a szívünkbe az Urat, mert jaj lesz nékünk már akkor, amikor 
az Isten beteljesíti, amit prófétája által mondott: „Éhséget 
bocsátók e földre, nem kenyér után való éhséget, sem víz után 
való szomjúságot, hanem az Ür beszédének hallgatása után." 
(Ámos 8, 11.)
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Ha az isteni ige hirdetésének alkalmai közül csak egyet is 
elhalásztunk bármilyen okból, vigyázzunk, mert jönnek majd 
más prédikátorok, akik a Sátánnak a követei, hogy helyettünk 
hirdessék a sötétségnek az igéit úgy, ahogyan az nékik tetszik 
és akkor szétzüllik a nyájunk.

Használjuk ki azért az időt hívők és hitetlenek egyaránt, 
amíg velünk van az Úr, amíg kopogtat szívünk ajtaján, hall
gassuk Őt és higyjünk az Ő beszédeinek.

„Kerestek majd engem és nem találtok." Jézus megtalálása, 
a vele való találkozási lehetőség csak addig van megadva szá
munkra, amíg itt élünk e földi életben. A számonkérésünk ide
jé t pedig egyáltalán nem tudhatjuk. Tervezgetünk, építgetünk 
jövendőt, különböző célokat tűzünk magunk elé és közben csak 
az első lépéseket tehetjük meg, mert az Ür véget vet földi éle
tünknek. Tehát nem lehet halogatnunk a Jézussal való találko
zást! Nem tudhatjuk, hogy meddig lehetséges az nékünk, hogy 
Őt keressük és meg is találjuk! Erre figyelmeztet bennünket az 
Isten prófétája által is, amikor azt mondja: „Keressétek az Urat, 
amíg megtalálható." (És. 55, 6.) Mindennek megvan a maga 
ideje az Ür háztartásában. Milyen nehezen és vágyó szívvel gon
dolunk mi nyáron a jégre és hóra, amikor tikkasztó forróságban 
gyötrődünk! És mennyire szeretnénk látni és érezni hideg, fagyos 
télben egy kis napsugarat! A lelki életünkben is megvan minden
nek a maga ideje. A Jézus keresésének is megvan az ideje! 
Ma még kereshetjük Őt, ma még megtalálható, ma még egyházi, 
társadalmi és nemzeti életünk is lehetővé teszi az Ür Jézus kere
sését! Ma még tavasz van a mi lelki életünk számára, de jöhet 
a rideg ősz és következhet a tél, amikor megfagyasztja az élet
nek a zordsága és a Sátánnak a hatalma a mi Jézus utáni vágya
kozásunkat és keresésünket! Keressük hát Őt, mert aki keres, 
az talál, aki kér, az kap és a zörgetőnek megnyittatik.

Aki hisz énbennem, az Szentleiket kap. Jézus nemcsak 
negatívumot mond elmenetelével kapcsolatban, de rámutat a 
forrásra is. A világ elé tárja az üdvösség elnyerésének a lehető
ségét is. A hitet állítja oda, mint amely olyan erő és kincs az 
emberek szívében, hogy érette kitöltetik a Szentlélek. És ez a 
hit a Jézus Krisztusba vetett hit, amely tehát személyes hit lehet 
csupán. Ez a hit magába foglalja Jézus születésére, csodáira, 
halálára, feltámadására, mennybemenetelére és örökkévalóságára 
vonatkozó személyes hitünket. Tehát Jézus istenfiúságának a 
teljes elfogadása az az egyetlen forrás, amely képes megadni 
számunkra az örökéletnek a vizét és eledelét. Az Isten és mi 
közöttünk, emberek között egy csodálatos folyó csörgedez. 
Jézus ennek a folyónak a tartalma (Ő az élet kenyere, vize, Ő 
a kezdet és a vég, az út, az igazság és az élet), a Szentlélek 
pedig ennek az örökéletet adó folyónak a medre, amely tehát 
meg van telítve a folyó tartalmával és amely tehát elválaszt
hatatlan az Atyától és a Fiútól. A Szentháromság külön-külön 
munkálja bennünk az örökkévalóságot, de mégis egységesen és 
egymástól elválaszthatatlanul hívják az emberiséget az örök
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életbe. Erre a nélkülözhetetlen Szentlélekre várakozott akkor is 
az emberiség és várakozik ma is mindenki, aki üdvösségért 
könyörög az Istenhez. Ezt a Szentlelket Ígéri Jézus ez igékben, 
de csak az Ő megdicsőülése után. Annak tehát, hogy ez a Szent
lélek kiáradhasson az emberekre, annak a feltétele az, hogy 
Jézus elmenjen az Atyához, aki Öt elküldötte.

Vajjon ebből a mennyei forrásból merítünk-e mi naponként 
életetadó lelki vizet? Vájjon kitöltetett-e már reánk a Szent
lélek buzgó könyörgéseink és megtért, újjászületett életünk 
eredményeképpen?

A mai szentleckénk nemcsak a farizeusoknak és az akkori 
főpapoknak szólt, hanem szól az az egész emberiségnek! Egyéni, 
családi, gyülekezeti, társadalmi, nemzeti életünk csak akkor lesz 
Istennek tetsző, ha a Szentlélek bennünk fog lakozni!

A mai nap a hősök vasárnapja is. Elvonulnak lelki szemeink 
előtt dicső hőseink, akik drága nemzetünkért áldozták oda éle
tüket. De gondolnunk kell ma azokra a hősökre is, akik a közel
múltban és napjainkban hősök a munkájuk végzésében, hősök 
az imádkozásban és hősök a Jézus-keresésben. Mert mindezek 
az egyetlen és igazi hőstől: az Úr Jézustól kapták a hitet, a 
bátorságot, a szeretetet és mindent, ami őket hőssé tette. Hős 
csak az lehet, aki úgy mennyei, mint földi hivatását örömmel és 
hűséggel tölti be, aki jó sáfár. így lehetünk mindnyájan hősök, 
ha Jézust szívünkbe zárjuk és a Szentlelket engedjük bennünk 
munkálkodni.

Délutánra. — János 3, 16.
III. Hitágazat f).

„H iszem  az örökéletet."
Minden, ami a földi életben a világ és az emberiség előbbre- 

haladásáért és boldogulásáért történik, az mind az Isten szerete- 
téből és kegyelméből van. Ezt együttvéve nevezzük mi emberek 
életnek. Kétféle életet ismerünk: léleknélküli, testi életet és lelki, 
mennyei életet. Minden teremtett lény valami csodálatos élet
ösztönnel ragaszkodik az életéhez. Ha megfigyeljük az állat
világot, azt tapasztalhatjuk, hogy azért ragaszkodik olyan 
nagyon az életéhez, mert érzi, hogy azt mástól kapta és mint
hogyha csak a háláját akarná kifejezni ezzel a ragaszkodásával 
annak a Valakinek, akitől kapta azt az életet. A növényvilágban 
is megfigyelhetjük az életnek a szeretetét és az élet felett való 
örvendezést. A fa, növény és virág, mintha csak a maga nyelvén 
hirdetné boldogan az élethez való ragaszkodását, akkor, amikor 
tavasszal rügybe fakad, később virágba borul, majd meghozza 
a maga termését és gyümölcsét. Ezzel akarja leróni a háláját az 
Isten iránt, amiért élettel ajándékozta meg. Azonban az állat- 
és növényvilág élete csak erre a földre szorítkozik, mert nincs 
meg benne a lélek.
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Nem így az ember. Bennünket, Isten saját képmására terem
tett és azzal különböztetett meg a többi teremtményeitől, hogy 
a saját lelkét lehelte belénk, amely' lé-lek az Úr Jézussal és a 
Szenlélekkel egyesülve képes bennünket e földi életünk után az 
örökéletbe átvinni, az Isten országának örökös polgáraivá tenni.

Ezt az Isten azért cselekedte így, mert mindenekfölött sze
reti az embert. Annyira szeret bennünket, hogy az egyszülött 
Fiát is odaáldozta értünk.

Minden ember számára lehetséges az örökélet elnyerése. 
Nem tesz kivételt az Isten semmiféle nemzetiségű, vagy társa
dalmi osztályban élők között. Éppen ebben van a mennyei 
Atyánk szeretetének az a csodálatos nagysága, amellyel az egész 
világon élő embereket magához akarja ölelni. Tehát nagyon 
tévednek azok a vallásfelekezetek, vagy vallásirányzatok, ame
lyek csak a maguk hívei számára teszik lehetővé az örökélet el
nyerését. Nem lehet beszélni „egyedülüdvözítőegyházról“, vagy 
több közbenjáróról és különféle szentekről, amint azt egyesek 
szeretik hangoztatni. Isten e mostani igénkben félreérthetetlenül 
és világosan mondja, hogy mindenki számára meg akarja nyitni 
az örökéletnek az ajtaját.

Az Úr Jézus Krisztusba vetett hit a feltétele az örökélet 
elnyerésének. Tehát mások nem végezhetik el helyettem az én 
üdvösségemet. Jócselekedetekkel, különféle szentekhez való 
imádkozásokkal, földi embereknek bűnbocsánatot adó hatalom
mal való felruházással nem szerezhetünk örökéletet. Egyedül a 
Jézusban való hitünk az az ajtó, az a feltétel, amelyet látva 
Isten az ő kegyelméből örökélettel ajándékoz meg bennünket. 
Arról a hitről van itt szó, amely személyes Megváltójának tekinti 
az Urat. Ezzel a hittel képesek vagyunk elkísérni Jézust a gol
gotái kereszthez, van erőnk megállni az ő feltámadásánál, de 
van Isten kegyelméből erőnk arra is, hogy legyőzzük a bűnt.

Az örökélet elnyeréséhez szükséges a Szentlélek ereje. Az 
az isteni erő, amellyel a Krisztusba vetett hitünket megszenteli 
és a jószándékunkat akarattá erősíti. Nem mi cselekszük a jót, 
nem mi vagyunk a jók. Bűnös, kárhozatot érdemlő emberek 
vagyunk, de az Úr Jézus és a Szentlélek alkalmasakká tehet ben
nünket az örökéletre, ha engedjük, hogy az Isten kegyelme mun
kálkodjék mibennünk.

Milyen sokan elfeledkeznek erről az örökéletről. Milyen 
sokan elfeledkeznek arról, hogy ők a teremtés koronái. Milyen 
sokan ölik meg készakarva önmagukban a lelket. Hirdessük 
hát, hogy van örökélet. Imádságainkban közösségi összejövete
leinken könyörögjünk azért, hogy az emberek elnyerhessék az 
örökéletet.

Solymár János
nyíregyházi lelkész.



Keresztvállalás.
Konfirmációi beszédvázlat.

Lukács 9, 23—24.
Bev.: Virágos oltár, imádkozó gyülekezet, ünneplőbe öltö

zött konfirmandus-sereg jelzik a konfirmáció ünnepének jelen
tőségét.

Drága családi-ünnep. A szülői otthonból elindul fiatok és 
leányotok s Isten oltára elé áll. Szülői munkátok gyümölcse ez 
is. Életük határvonalán állnak. Bizonyságtevéssel megpecsételik 
hitüket, vallásos meggyőződésüket, jó életszándékukat, melyre 
őket neveltétek. Gyermeketek konfirmáció ünnepén megáldunk 
titeket, szülők!

Nagy gyülekezeti-ünnep. Oltárodhoz áll saját Ígéretes ta 
vaszod. Testedből való test, véredből való vér. Közösségedben 
éltek eddig s közösségedben akarnak ezután is élni. Templo
modban, oltárodnál hivő emberré akarnak erősödni. Gyülekezet, 
fogadd őket szeretettel s áldd meg őket imádságoddal!

Nagy ünnep nektek, konfirmandusok! Hálatelt szívvel, meg
erősödött értelemmel és fiatalságtokon átvilágító élettapaszta
lással bizonyságot tesztek arról, hogy Isten a keresztség szent
sége által tulajdonaivá tett titeket, az üdvösség boldogságát 
nektek felajánlotta s ti ebben a szövetségben mindhalálig hű
séggel meg akartok maradni. Az ünnep nagy jelentőségére emlé
keztetett az otthoni előkészülés: anyátok csókja, apátok áldása, 
szívek felétek szálló imádsága. Lelkiismeretes munkálkodás után 
jöttetek. Hónapokon át előkészült szivetek és lelketek arra, hogy 
Isten és a gyülekezet előtt bizonyságot tegyetek hitetekről s 
bűnbánó szívvel részesüljetek az úrvacsora szentségének áldá
sában. Felvétettek az egyház felnőtt tagjai sorába.

Konfirmáció ünnepetek ne legyen könnyes érzelgősség, 
avagy tartalmatlan búcsuzkodás. Krisztus az ő igéjében kemény 
elhatározást, kötelesség-meglátást és elszántságot követel tőle
tek. Hármat követel: 1. Kövesd Krisztust; 2. Vedd fel keresz
tedet; 3. Mentsd meg életedet.

1. Kövesd Krisztust! A megdicsőült Krisztus, az örök király 
lép elétek. Szól hozzátok, kezét felétek nyújtja. Küzdelemben, 
szenvedésben, életben, halálban ugyanazon igével erősít: Én vele
tek maradok!

Jézus titeket követésére kötelez. Követése három feltétel
hez van kötve: a) halld meg hívását; b) járj nyomdokán, c) lépj 
vele belső közösségbe.

a) Jézust csak akkor követheted, ha meghallod hívását! 
Igéjében szól hozzátok. Világossá teszi éltetek célját és emberi 
rendeltetésieket. Nemsokára elérkeztek ama időszakhoz, midőn 
szüleitekkel együtt határoztok jövendő életpályátokról. A válasz
tott hivatás megjelöli közelebbi utatokat. De bármily munkával 
töltsétek meg élteteket s bármily sors várjon reátok, Krisztus 
hívása ugyanaz marad: Őt kell követnetek. Földműves, keres-
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kedő, orvos, mérnök, pap, tanító, hivatalnok, hitves és anya 
leszel, de mindig és mindenképpen Őt kell követned. Ez a nagy 
életcél: Kövesd Jézust! Halljátok meg hívását, mindennap szól 
hozzátok, naponként parancsot ad és célt mutat.

b) Nyomdokában kell járnotok. Előttetek megy, életpéldája 
világít. Nézzétek halálig hű engedelmességét, emberszeretetét, 
jóságát, megbocsátó irgalmasságát, emberek szolgálásában mu
tatott odaadását. Nézzétek az imádkozó, a kereszthordozó, a 
kereszten szenvedő Jézust. Járjatok nyomdokán! örök példa az 
engedelmességre, hűségre, szeretetre.

c) Belső közösséget kell teremteni Jézussal, hogy követhes
sétek Öt. Ez a belső közösség Isten kegyelméből van. Az ő 
Szentlelke cselekszik, hogy közösségre juthattok Jézussal. Az 
ige és szentség segítségével éritek el ezt a boldog életállapotot.

Kövesd a Krisztust! Jól vigyázz, mert Krisztus követése 
látszólag csupán erkölcsi parancsolat, azt gondolhatnád, hogy 
megvalósításához elég az erkölcsi erő. Azt gondolhatnád, elég 
ahhoz az engedelmesség, az önfegyelmezés és kitartás. Az igaz
ság pedig az, hogy Krisztus követése mindig a hitnek a kérdése. 
Nem lehet hit nélkül Istennek tetszeni s nem lehet hit nélkül 
Jézust követni. Hívását akkor hallod meg, nyomdokain akkor 
jársz, vele közösségbe akkor jutsz, ha elmondhatod: Uram, hi
szek benned!

2. Vedd fel keresztedet! Nem rejtjük el előttetek, hogy az 
életben sok kereszt vár rátok. A szenvedés előtt ne hunyjátok 
be szemeteket, ne keressetek szenvedés nélküli életet és ne me
neküljetek előle.

a) Az életnek vannak külső keresztjei: gond, betegség, csaló
dás. Velejárói az életnek. Ti sem kerülhetitek el ezeket. Isten 
erőt ad azok elviselésére és nem enged feljebb kísérteni annál, 
amint elviselhetjük.

Keresztet kell vállalni az élet erkölcsi és lelki értékeiért. 
A tiszta élet, a becsület, a hit, a lélek, az üdvösség áldozatokat 
követel. Vállalj szenvedést ezekért!

Legsúlyosabb kereszted a bűn. Ez ellen kell harcolnod, hogy 
követhesd azt, ki a mi bűneinket hordozta az ő testében a fán 
s a mi bűneinkért meghalt a Golgotán. Ezt a keresztet felvenni 
nehéz. Ezzel a kereszttel mindennap küzdeni valóban kereszt
vállalás.

Krisztusért szenvedsz, ha vallásos meggyőződésedért küz- 
desz s kísértések közt hű maradsz az anyaszentegyházhoz. Sok
szor kísértetek járnak körülötted. Kísértések behálózzák lelke
det. Kinálgatnak előnyt, gazdagságot, külső boldogságot, önző 
érdekeid kielégítését, de cserébe édesanyád megtagadását köve
telik. Ilyenkor vállald a keresztet s kövesd Jézust mindennap. 
Maradj hű anyaszentegyházunkhoz, hitedhez, vallásunk igaz
ságaihoz, Krisztus követeléseihez. Hűségedben legyen meg min
den, ami az egyházhűséghez hozzátartozik: a gyülekezet szere- 
tete, közösségben benneélés, vele szemben mindenféle köteles



316

ség teljesítése, a gyülekezet közösségében lelki élet élése, hit- 
igazságainak elfogadása és életté tétele.

b) A keresztvállalás csak önmagunk megtagadásával történ
hetik. Krisztus csak akkor jut uralomra életünkben, ha tudunk 
engedelmeskedni, tudjuk bűnös vágyainkat legyőzni s tudunk 
Isten kezében eszközzé válni.

Krisztus parancsában ezt a szót találod: mindennap. Ez 
pedig azt jelenti, hogy a keresztvállalás mindennapi, tehát ál
landó feladat. Küzdelmed sohasem szünetel. Soha sincsen befe
jezve. Nem mondhatod, hogy már elintézted és rendben vagy. 
Mindennap új kísértések, új küzdelmek állnak eléd, a keresztet 
mindennap fel kell venned.

Vállald hát a keresztet. Ne menekülj előle, ne akarj szen
vedésmentes életet. A keresztet ne azonosítsd életed külső szen
vedéseivel, hanem vállald a lélek, a jobb élet, a Krisztussal való 
élet keresztjét.

3. Mentsd meg életedet! Halálosan komoly Krisztus szava: 
aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt, aki pedig elveszti 
az ő életét én érettem, az megtartja azt.

Közel áll az a veszedelem, hogy elveszted életedet! Ha nem 
követed Jézust, ha nem vállalsz keresztet, elveszted életedet. 
Ha külső boldogságodat véded csupán és nem törődsz a lelked
del, elveszted önmagadat. Ha magadban akarsz megállani és 
nem látod, hogy az anyaszentegyházban Isten által adott örök 
erőforrások nélkül nem élhetsz, akkor erőtlenül megsemmisülsz.

Akkor mented meg magadat, ha hajlandó vagy Krisztusért 
mindenre. Ha meghalsz a bűnnek és élsz Őbenne. Ha nem mégy 
a magad útján, hanem követed Őt. Elveszíted a te bűnös, gyarló 
életedet és megtalálod Krisztusban a te jobb életedet!

Ebben a lélekmentésben segítségedre jön hű lelki édesanyád: 
az egyház. Ige, szentség, templom, hívő közösség azért rendel
tetett, hogy általuk erőt nyerj Krisztus követésére, kereszted 
vállalására, életed megmentésére. Ezek nélkül nem tudsz Krisz
tussal egyesülni. Azért becsüld meg, szeresd, értékeld és értéke
sítsd mindazt, amit neked az egyházban és az egyház által Isten 
adott. Légy hű mindhalálig, hogy elvedd az élet koronáját!

Végül pedig ne felejtsd, hogy mikor Isten mindezt életed 
megmentésére felkínálja, akkor figyelmeztet arra, hogy életedet 
nem te, hanem egyedül Krisztus mentheti meg. Életed megmen
tése nem emberi munka, hanem isteni kegyelem. Számodra 
Krisztus igazán minden: előtted menő példa, életcél, erő, meg
tartás, üdvösség. Kövesd Őt, vedd fel keresztedet, keresd meg 
benne a te megmentett életedet.

Az ige ezüst harsonája zendül felétek: Előre Krisztus nyom
dokain, Krisztussal, keresztet vállalva, az élet felé!

D. Kapi Béla.
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M agun k között.

Az első papszentelési beszéd.
Drága vagy.

Máté 10, 29—31.
Nem magától értetődő igazság a lelkipásztor számára ez: 

Drága vagy! Sokszor megkérdőjelezi: tényleg drága vagyok-e 
én az Isten, az ember és az anyaszentegyház számára?

Mindig felmerül ez a kétség a lelkipásztori szívben, vala
hányszor az elhagyatottság érzése erőt vesz rajta. Nagy kísértés 
az elhagyatottság érzése. Nem az, mikor úgy érezzük, hogy az 
emberek nem törődnek velünk, még az sem, ha azt kell látnunk, 
hogy az egyház sem törődik velünk, a legnagyobb kisértés az, 
amikor azt kell éreznünk: a gazdánk, az Urunk nem törődik 
velünk, az Isten hagyott cserben bennünket! Akkor jelentkeznek 
ez'ek a kísértések az Isten gyermekeinek életében, amikor az 
egyház és az Isten ügye a vértanuság útját járja.

Ez volt a kísértésük azoknak az első keresztyéneknek is, 
akik a vértanuság útján voltak kénytelenek megtapasztalni azt, 
hogy Isten nem védi meg övéit azok ellen, akik üldözik. Mintha 
csak pazarolná embereit, munkásait, olyan könnyen engedi őket 
prédául odadobni, mint juhokat a farkasok közé.

Ugyanez a szomorú tapasztalat sokszor a missziók törté
netében is. Ez is arról beszél, hogy mikor Isten új ugart szánt 
fel valahol, két kézzel szórja bele a magot, azt, amely Máté 
evangéliuma szerint nem az Isten Igéje, hanem az Isten fiai. 
Az Isten fiait szórja bele a felszántott barázdákba. Engedi, hogy 
elpusztúljanak. Mintha azt akarná mondani: Nincs rátok szük
ségem, én a kövekből is tudok magamnak fiakat teremteni.

Ha pedig Oroszországra, vagy a balti államok' sorsára gon
dolunk, egyszerre elénk áll ennek a kérdésnek örök jelenvaló
sága, hordereje és súlya. Hol van a Te Istened? — ez volt a 
zsoltáríróhoz intézett gúnyos kérdés egykoron. Isten ellenségei 
most is odaállnak oroszországi és balti szolgatársaink elé és 
gúnyolódva azt kérdezik: Hát most hol van a Te Istened? És 
ők erre sokszor nem tudnak mit felelni.

Azonban nem a vértanuság útja az egyetlen alkalom, ami
kor felmerül ez a nagy kísértés és ez a nagy kérdőjel Isten 
gyermekeinek életében. Néha megtörténik, hogy nem hagyja 
cserben az Úr a munkást és a munkát, de otthagyja a munkát 
és a munkást. Elvonul, eltávozik a munkától.

Figyeljük meg, hogy azokban a példázatokban, amelyekben 
az Úr az Ő országa érdekében végzendő munkákról szól, hány
szor találkozunk azzal a ténnyel, hogy a munkaadó távol van 
a munka területétől. Gondoljunk pl. a talentumokról szóló példá
zatra. Máté 25, 15-ben azt olvassuk: „És ada az egyiknek öt
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talentumot, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, 
kinek-kinek az ő erejéhez képest; és azonnal útrakele." Tehát 
otthagyja őket a kiosztott talentumokkal, a különböző meg
oldatlan és megoldásra váró feladatokkal, hogy próbáljanak a 
maguk lábán megállni. Máté 25, 19. szerint nem is rövid időre 
hagyja magukra szolgáit. „Sok idő múlva pedig megjőve ama 
szolgáknak ura, és számot vete velők." Tehát sok ideig marad 
távol.

Másik ilyen példázat a szőlősgazdáról szóló. Márk 12, 1.: 
„ . .. Egy ember szőlőt ültetett, és körüivevé gyepűvel, és sajtót 
ása, és tornyot építe, és kiadá azt munkásoknak, és eiutazék 
Tehát ő maga dolgozott ott a szőlőben, nagy dolgokat hajtott 
ott végre, de azután otthagyja a munkásait, elutazik, tehát távol
marad a munkatértől és a szolgálattól. Hogy pedig mi történik 
akkor, mikor magukra maradnak Isten munkásai, mutatja a 
megdicsőülés hegyének története, hol addig, amíg az Úr távol 
van tőlük, a tanítványoknak minden próbálkozása kudarcba ful
lad és nem tudják meggyógyítani a beteg gyermeket. (Máté 
17, 16.)

Melyikünk nem tapasztalta még azt, hogy néha az Úr ott
hagyja a munkát és a munkást! Néha egy-egy gyülekezet életé
ben, egy lelkipásztor szűkebb szolgálatában vagyunk kényte
lenek ezt tapasztalni, néha egy egyház életében, néha népek 
életében áll elénk megdöbbentő zordonsággal. Ez az az idő, 
amit az orosz és balti keresztyénség ma leél. Elutazott az Űr. 
Távol van. Sok idő múlva tér vissza. A magunk kis szolgálatában 
mi is hányszor éltük át azt, amit a tanítványok Máté 17, 16-ban: 
hiába hozták hozzájuk a szegény meggyötört gyermeket, hiába 
szedték össze minden tudományukat, szívük minden szeretetét, 
hiába próbálták elmondani azokat a mondatokat, amelyeket 
addig elmondtak s amelyek addig eredményesek voltak, mind
mind falrahányt borsóként hullott vissza. Kudarc kudarc után 
jött, mert nem volt velük az Ür.

Miért nem volt? Ki tudná megmondani, hogy miért kelt 
útra a gazda? Utazása nem volt semmiféle összefüggésben azzal, 
hogy alkalmasak-e a munkára az egytalentumosak vagy öttalen- 
tumosak. A szőlősgazdának elutazása sem volt semmiféle össze
függésben azzal, hogy azok a szőlőmunkások, akiket a maga 
által elkészített szőlőbe beállított, alkalmasok, vagy alkalmat
lanok voltak-e. Egyszerűen tetszett az Ürnak otthagyni magukra 
őket. Ez nagyon nehéz kísértés.

Gondoljunk Jób történetére. Könyve első fejezetében 
Istentől olyan dicséretet olvashatunk róla, amilyent Isten 
emberről nem mondott még, mégis mikor elhagyja őt Isten, 
amikor visszavonul a küzdőtérről s a Sátán kezébe adja őt, 
hogy birkózzék meg vele, mi lesz akkor Jób békességé
ből! Aki ezt a könyvet végigolvassa, nem úgy, hogy esetleg 
az érthetetlenségén bosszankodik, vagy végigunatkozza a szün
telen ismétlődő problémákat, hanem úgy, mint aki a saját szívé



vei tudja olvasni ezeket az örökösen visszatérő nyugtalanságo
kat, perbeszállásokat, melyek Jób lelkét tépik, megérti, micsoda 
kísértés az: elhagyott engem az én Istenem.

Gondoljunk a mi Urunkra, a Jézus Krisztusra. Ott a golgotai 
kereszten egyetlen egyszer kiáltott az Úr, amikor így kiáltott: 
Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet? Ez a mi 
Urunk, a Jézus Krisztus szenvedésében az egyetlen miért. Ő el 
tud hordozni mindent. Fáj neki, a szíve vérével verítékezik, 
mikor magára marad a Gecsemáné kertjében, mert tanítványai 
nem tudnak vele együtt imádkozni. Nem tudja szó nélkül, szem
rehányás nélkül elhordozni azt a fájdalmat, hogy elalusznak. 
Felette fáj neki az is, hogy akikkel jót tett, azok hiányoznak 
a kereszt alól. Csak pár gyenge asszony és egy fiatal gyerek az, 
aki ott van a gyűlölködők hatalmas táborában. De ezt mind el 
tudja hordozni. Még ellenségeiért is tud imádkozni. De amikor 
beborul felette az ég és hull alá az emberekért magára vállalt 
kárhozat rettenetes mélységeibe, akkor a mi örök türelmes 
bárányunk, az Ür is felkiált: Én Istenem, én Istenem, miért 
hagytál el engemet?

*  *  *

Mivel Jézus Krisztus olyan nagyon jól látja ennek a kísér
tésnek, ennek a szolgálati megpróbáltatásnak minden nehézségét, 
azért nem akarja útra bocsátani tanítványait anélkül, hogy erre 
is fel ne fegyverezze őket. Mert tudjuk, hogy ő soha nem bocsát 
senkire keresztet a nélkül, hogy az erőt előre fel ne kínálja 
hozzá. Itt kínálja fel tanítványainak ezt az erőt.

Két példát mond nekik: egyik a veréb példája, a másik a 
hajszálé s ebből vonja le a következtetést: „Ne féljetek azért, 
ti sok verebecskénél drágábbak vagytok." Mit akar ezzel mon
dani az Ür? Mindenek előtt le akarja szögezni azt, hogy mi 
drágák vagyunk az Istennek, akár tapasztaljuk ezt, akár nem. 
Ez mint tény van kijelentve. Tehát hogy az Istennek én drága 
vagyok-e, vagy nem, azt nem én állapítom meg. Következtetést 
vonhatok ugyan le velem kapcsolatos cselekedeteiből, de hogy 
az Isten, aki titkait felségjogokként mindig féltékenyen őrzi, 
mit gondol, mit érez irántam, abból legfeljebb annyit tudok, 
amit kijelent nekem. Tehát nem annyit, amit kikövetkeztetek a 
kijelentésekből. Óvakodnunk kell attól, hogy Isten kijelentésein 
túlmenően bölcselkedjünk és ne álljunk meg ott, ahol Isten 
igéje megáll. Ha Isten igéje azt mondja, én drága vagyok, sőt 
sok mindennél drágább vagyok, akkor nincsen jogom semmiféle 
emberi tapasztalat alapján kétségbe vonnom ennek az isteni ki
jelentésnek az igazságát.

Drága vagyok nem azért, mert a tenyerén hordoz, nem azért, 
mert a szeretetének külső jeleit érezteti, hanem azért, mert ezt 
mondja. Hogy ez mennyire így van, ezt igazolja a Zsidókhoz 
írt levél 12. fejezete is. Jól ismert és újra elolvasandó fejezet, 
mert világosan megmutatja, hogy az Isten máskép szeret mint

319



320

az ember. Az Isten úgy szeret, mint az Isten és nem úgy, mint 
az ember. Nincsen jogom azért, mert Istennek szeretete más, 
mint az ember szeretete, kétségbe vonnom ennek a szeretetnek 
meglétét. A Zsid. 12. fejezetében ezt olvassuk: „Mert akit szeret 
az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig mindent, akit fiává 
fogad. Ha a fenyítést elszenveditek, akkor veletek úgy bánik 
az Isten mint fiaival, mert melyik fiú az, akit meg nem fenyit 
az apja. Ha pedig fenyítés nélkül valók vagytok, melyben min
denek részesültek, korcsok vagytok és nem fiak." Azt a tényt, 
hogy elmarad a fenyítés valakinek az életéből s nyugodtan, 
minden zökkenő nélkül megy az élet útján, az ember annak mi
nősíti, hogy az Isten nagyon szereti. Isten pedig azt mondja: 
fenyítés nélkül való korcs, aki nem drága neki. Aki drága neki, 
arról azt mondja, hogy megdorgálja, megostorozza, fenyítéssel 
bünteti. Úgy bánik vele, mint az apa bánik a fiával. Ez kijelen
tése az Úrnak, és ezt nekünk határozottan, világosan tudomásul 
kell venni. Alázatosan el kell fogadni. Csak ha ezt elfogadtuk, 
azután bontakozik ki ennek a kijelentésnek minden csodálatos
sága, Isten gondviselésének aprólékossága.

A veréb értéktelen. Az a kis fillér, amiről itt szó van, a leg
kisebb váltópénz. Nem lehet tehát átszámításokat eszközölnünk, 
mennyibe is kerül egy veréb. Azt kell meglátnunk, hogy olyan 
érték, amelynél kisebb már nincs. Két veréb kerül egy asz-ba. 
Lukács 9, 6. szerint még olcsóbb. Ott öt veréb kerül egy asz-ba. 
Tehát teljesen értéktelen dologról van szó. Isten mégis törődik 
vele. Számon tartja.

A hajszál is elhanyagolható mennyiség. Melyikünk tartja 
számon a hajszálait? Nemcsak az nem számolgatja, akinek még 
dúsan van belőle, de kopasz, vagy kopaszodó ember sem sokat 
törődik azzal, hogy egy hajszállal több vagy kevesebbje van. 
És Isten ezzel is törődik. A mi Istenünk csodálatosan apróléko
san gondviselő Isten.

Amikor Mózes könyvében olvassuk akár a bárka, akár a 
sátor építésének történetét, sokan megbotránkoznak azon, hogy 
minek van benne, hogy hány sing legyen a hossza, szélessége, 
milyen szövetből készüljön stb. Pedig mily csodálatos, hogy 
Isten ilyen dolgokkal is törődik! Annyira szeret, hogy a leg
kisebb velünk kapcsolatos dolog is érdekli őt. Éppen ez a szere- 
tetének jele. Nemcsak a velünk kapcsolatos nagy dolgok érdek
lik őt, hanem minden, amihez hozzányúlok: a fa, amelyre rá 
fogok lépni, a bárka, ahová bemegyek. Érdekli őt, mert velem 
kapcsolatos. Olyan drága vagyok neki, hogy ilyen aprólékos 
dolgok is érdeklik őt. Figyeljük meg, hogy a szülőket milyen 
kis dolgok érdeklik gyermekeikkel kapcsolatban. Az a tény, 
hogy a gyermek feláll, elindul az első két-három bizonytalan 
lépésre, hogy kimondja az első szót, másnak milyen jelenték
telen semmiség, de az, akinek gyermeke az a gyermek, úgy 
érzi, ennél nagyobb ajándékot Isten nem adhatott neki. Ilyen 
Isten szeretete hozzánk. Olyan drágák vagyunk neki, hogy



minden kicsiny, jelentéktelen dolgunk érdekli. Nem lehet tehát 
életemben, szolgálatomban olyan jelentéktelen dolog, amit én 
imádságomban oda nem vihetnék Uram elé. Nem követek el 
szentségtörést vele. Drága vagyok a számára.

A másik, amit az Úr ezzel mondani akar az, hogy a mi 
Urunk gondviselése mindig személyes gondviselés.

Így szól: „Nemde két verebecskét meg lehet venni egy kisfil- 
lérért, és egy sem esik azok közül a főidre a ti Atyátok akarata 
n é l k ü l Tehát nem az Atya akarata nélkül, nem az ő atyja akarata 
nélkül, nem a verebek atyja akarata nélkül, hanem a ti Atyátok 
akarata nélkül. Az állatoknak csak teremtője az Isten, nekünk 
Atyánk. Ez azt jelenti, hogy mi egészen különleges atyai és gyer
meki viszonyban állunk Istennel. Én olyan drága vagyok neki, 
mint amilyen drága a gyermek az ő atyjának. Drága a tanítvány 
a Mesternek, drága a szolga az Úrnak, drága a pap az egyház
nak, de mindegyiknél drágább a gyermek az atyjának.

Máté evangéliumának egész 10. fejezete azt mutatja, milyen 
drága a kegyeseknek élete minden aprólékos részletében. De az 
Úrnak nemcsak az övéi élete drága, hanem az övéinek halála is. 
Zsolt. 116, 15-ben olvassuk: „Az Ür szemei előtt drága az ő ke
gyeseinek h a lá la ." Akkor is drága, ha mi úgy látjuk, hogy paza
rolja a munkásokat, hogy nem törődik velük, hogy könnyen túl
teszi magát személyi nehézségeken azzal, hogy a kövekből is 
tud magának fiakat teremteni. Nem igaz. Az ő szemei előtt drága 
az ő kegyeseinek halála. És ezt nemcsak a kijelentés igazolja, 
hanem az egyház történelme, a misszió történelme is.

*  *  *

Ha azonban valaki azt gondolná, hogy ezeknek a kijelenté
seknek következményeképen jogalapunk van arra, hogy köve
teléseket támasszunk Istennel szemben, hogy ő, mint drága 
értékeket, különleges bánásmódban, oltalomban részesítsen ben
nünket, annak tudomásul kell venni: ember Istennel szerződést 
nem köthet! Ember Istennel szemben semmiféle jogalapra sem
mikor sem hivatkozhatik, mert Istennek minden cselekedete az 
emberrel kapcsolatban csakis kegyelmi vonatkozásban érvényes. 
Éppen ezért kénytelen Isten sokszor elutazni a munkamezőről, 
ha a szolgák már nagyon természetesnek tartják azt, hogy Isten 
nekik mindent megad, amire szükségük van, mert nagyon drá
gának tartja őket. Akkor egy kicsit magukra hagyja őket, hogy 
megtanulják: minden kegyelem, hogy nyilvánvalóvá legyen erőt
lenségünk önmagunkban, s az Istentől való feltétlen függésünk. 
Nagyon szomorú dolog, hogy Istennek ilyen kemény leckéken 
keresztül kell megtanítani bennünket arra, hogy csak a mi erőt
lenségünkben lehet erős Istennek ereje, hogy csak a tőle való 
függésben végezhetjük szabadon szolgálatunkat.

De megteszi az Ür, hogy magunkra hagy, azért is, hogy pró
bára tegye a mi hitünket. Isten nem szereti a melegházi növé
nyeket a lelki életben. Nem szereti azokat a növényeket, melyek 
csak akkor nőnek, virágoznak, ha minden széltől óvják s köz
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ben fűtik a levegőt azért, hogy azon a növényen gyönyörűséges 
virág fakadjon. Ez nem Isten teremtésének útja. Isten teremté
sének az az útja, hogy a növény a természetes életbe, a szabad 
levegőre legyen kiültetve, a szabad természetben vágja a hó, a 
jégeső, áztassa, öntse el az árvíz, vihar tépje a koronáját, gyö
kerét szaggassa meg és ezáltal edződjék meg. Ez a mi Urunk 
akarata. Aki már látott életében olyan szolgákat az Úr munká
jában, akik ilyen melegházi növények voltak, akiknek nem kel
lett elszenvedniük az Istentől való elhagyatottság, magukraha- 
gyatottság keserű próbáját, azok látták, hogy az ilyenek hogy 
kétségbe tudnak esni a legkisebb nehézség közepette. Mikor még 
csak alszik a csónakban az Ür, de még velük van, csak fel kel
lene kelteni, már is kétségbeesetten kiáltoznak: Mester, kelj fel, 
mert elveszünk! Egészen mások azok, akiket kemény emberekké 
nevelt. Arcuk nem olyan lányos, tekintetük nem tud olyan mo
solygós lenni, nézésük nem olyan szivárványos, mint amazoké, 
de az ember érzi, hogy ezeknek hatalmuk, erejük van. Viharvert 
orcájukon rajta van a múlt időknek minden keserves tapaszta
lata. Nem félnek a vihartól, mert tudják, hogy Uruk ideig-óráig 
hagyta csak magukra. Eljön közéjük még a zúgó tenger hab
jain keresztül is, amikor szükségük lesz rá. így erősödött meg 
a Jób hite is a Sátán rostáján való megpróbáltatás után.

Azután sokszor magunkra hagy Isten azért is, hogy a tűré
sünkkel szolgáljunk neki. Melyikünk nem tapasztalta még azt, 
hogy vannak emberek, akik, amíg épkézláb emberként tudtak 
szolgálni az Ür ügyének, nem tudtak annyit szolgálni, nem tud
tak annyi lelket odavezetni a világ Megváltójához, mint akkor, 
amikor betegágyba fektette őket az Ür akarata! Melyikünk nem 
tapasztalta még, hogy voltunk betegágy mellett, amikor nekünk 
kellett volna vigasztalni, nekünk kellett volna erősíteni, reményt 
adni és mi kaptunk erőt, reménységet Isten csodálatos hatal
máról, a kereszthordozásban is erőt nyújtani tudó erejéről. Tele 
van az egyház, a magyar evangélikus egyház története is annak 
a bizonyságaival, hogy Isten sokszor azáltal arat diadalt, hogy 
halálra adja az övéit. Ahogy ezen a világon nem lehet diadalt 
aratni, csatát nyerni anélkül, hogy emberek, akik drágák, fel 
ne áldoztassanak, ugyanúgy kell Istennek is feláldozni embere
ket. De ezeknek földrehulló tetemén az utánuk következő csa
patok haladnak előre a diadalra. így is szolgálhatjuk Urunknak 
dicsőségét.

*  *

*

Mit jelent számomra, hogy drága vagyok az Istennek? Azt 
jelenti: az én Istenem tud mindent. Tudja, hogy egy verébbel 
több van-e a föld porában, vagy hogy a hajam szálai hogyan 
állanak. Mindent tud a legapróbb részletekig. Tudom, hogy ő 
akar mindent. Egy veréb sem eshetik le a földre az ő akarata 
nélkül. Tudom, hogy drága vagyok neki és az, amit velem 
cselekszik, az Ö mindentudása, mindenhatósága és csodálatos
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szeretetének az eredménye. Nem mindig értem meg, nem mindig 
látom, de hiszen mi nem is látásban, hanem hitben járunk. Hi
szem, hogy drága vagyok neki. Mikor csúfolnak engem: hehé, 
hehé, hol van a te Istened és földi szemem sehol sem találja Öt, 
hitem a kereszt alatt akkor is meglátja, hogy milyen drága 
vagyok Istennek. Erről Máté 10-ben nem beszél még az Úr, 
Pál I. Kor. 6, 20-ban azonban már így szól: „Mert áron vétette
tek meg, dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketek- 
ben, melyek az Istenéi." Ez az ár drága ár volt. A Kis Káténak 
legcsodálatosabb részében valljuk, hogy nem arannyal, nem 
ezüsttel váltott meg minket az Isten, hanem az ő drága vérével, 
ártatlan szenvedésével és halálával. Ilyen árat fizetett énértet
tem, hát hogyne lennék őnéki én drága!

Nemrégiben hallottam egy illusztrációt. Valamikor régen 
egyik rabszolgájával magas épület tetejét javíttatta a gazdája. 
Mivel nem akart állványt építtetni, egy pallót dugott ki a pad
lásablakon. Egyik felére rállt a rabszolga, a másik végére ráült 
a gazdája. Mikor megkérdezte az úr szolgájától: nem félsz attól, 
hogy én leszállók innét és te a mélységbe zuhansz? A rabszolga 
azt felelte: nem félek, mert sokba kerültem neked. Nagy pénzért 
vásároltál meg engem.

Bizonyos az, hogy mélységes szakadékok fölött, mikor úgy 
érezzük, nincsen alattunk sem emberi, sem földi támasz, ég föld 
között lógunk, tudhatjuk, hogy az ingatag, lebegő, ringó palló 
túlsó végén ott van a mi Urunk, aki vérét adta értünk, aki meg
mondta nekünk még vére hullása előtt: „Ne féljetek azért, ti 
sok verebecskénél drágábbak vagytok!" Hogyne vehetnék hát 
mindent nyugodtan az ő kezéből! Akármit cselekszik velem, tu
dom, hogy drága vagyok neki és szeret engem. És nekem is 
hűségesen szeretnem kell őt.

Nem lehet e kérdést lezárni anélkül, hogy egy ó- és új- 
testamentumi igét végig ne olvassunk.

Dániel 3. fejezetében királyi kihallgatás elé kerül Sidrák, 
Misák és Abednégó, mert nem imádták az arany állóképet. A 
király meg akarja menteni őket. Megmondja nekik világosan, 
hogy a kemence be van fűtve s ha meg nem hajolnak az arany 
állókép előtt, bevetik őket a tüzes kemencébe. Erre az ifjak ezt 
felelik: „Imé a mi Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud minket 
szabadítani az égő, tüzes kemencéből és a te kezedből is óh ki
rály, kiszabadít minket. De ha nem tenné is, legyen tudtodra óh 
király, hogy mi a te isteneidnek nem szolgálunk és az arany 
állóképet, melyet fel állíttattál, nem imádjuk." Mi tehát nem 
vagyunk szerződéses viszonyban az Istennel, mint ahogyan az 
ótestamentomnak ez a három ifja ezt világosan látta. Ök tudták, 
hogy drágák az Istennek, tudták, hogy Istennek van hatalma 
arra, hogy megszabadítsa őket az égő, tüzes kemencéből, aho
gyan semmiféle emberi hatalom ezt meg nem tehette volna, de 
mindennek alapján nem nyújtottak be keresetet az Istennek, 
hanem világosan megmondták; ha Isten nem tenné is, ha úgy
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látná jónak, hogy mi itt pusztuljunk el bizonyságtételünk nyo
mán az égő tüzes kemencében, akkor is bizonyságot teszünk, 
hogy a mi Urunk az egyedül élő, igaz Isten. Ám tegyetek velünk, 
amit akartok, mi más Istennek nem szolgálunk, az arany álló
képet, melyet a király felállított, nem imádjuk. 

Az Üjtestamentumban Róm. 8, 35—39-ben erről beszél Pál 
apostol: „Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? 
Nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, 
vagy veszedelem, vagy fegyver-e; amint megvan írva, hogy te
éretted gyilkoltatunk minden napon. Olybá tekintenek mint vágó 
juhokat. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki 
minket szeretett. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, 
sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, 
sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mély
ség, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az 
Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztus
ban." Ugyanaz a Lélek beszél itt is. Az én Uram meg tud szaba
dítani, de ha nem tenné is, akkor is tudom, hogy én drága va
gyok és ő nekem mindennél drágább. Tőle sem élet, sem halál, 
sem magasság, sem mélység, sem semmi engem el nem sza- 
kaszthat.

Hogy milyen drága a mi Urunknak az ember, híven bizo
nyítja a 182. ének: „Szerelmes Jézus vájjon mit vétettél . . .“. 
Egyik német gyülekezet templomában, ahol az énekeskönyveket 
ott szokták hagyni a templompadokban, mikor összeszedték a 
legrégibb énekeskönyveket, ennek az éneknek 10. versénél egy 
feljegyzést találtak. Öreges, reszketős betűkkel valaki ezt írta 
oda: könnyű énekelni, de nehéz megcsinálni. Csendesedjünk 
el magunkban és imádkozzunk azért, hogy amit csak énekelni 
tudunk könnyen, azt tegye gyakorlattá Isten a mi életünkben:

„Azért Uram, amint reám kimérted,
Elszenvedek bajt, üldözést teérted;
Veszélybe vagy bár a halálba küldj el.
Megyek örömmel.“

Túróczy Zoltán..


