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C s e n d b e n  Is te n  e lő tt i .

Egy lelkipásztor önvallom ásai.
(Csel. 20, 17—36.)

7. A megtérés és a hit felől.

„Bizonyságot tévén ... az Istenhez való meg
térés és a mi Urunk Jézus Krisztusban való hit 
felől.“

Ebben a vallomásában „homiletikai módszerét11 árulja el az 
apostol.

Hogy missziói igehirdetésének ez a velős megfogalmazása 
mennyire nem esetleges, bizonyítja a korai thessalonikai evan- 
gélizálásának munkamódszere; már ott feltűnik teljes határo
zottsággal ez a kettő: bizonyságtétel a megtérés és a Jézus 
Krisztusban való hit felől (I. Thess. 1, 9— 10.). Efézusig ez csak 
még inkább kikristályosodott, tapasztalatban megedződött, gyü
mölcsökben megszenteltetett.

Azóta ékeskedhetett a prédikáció tudománya, fejlődhetett 
az emberismeret, mesteri művészetté lett légyen bár a lélek elem
zése, —  csak ez a kettő maradt, ami felől bizonyságot kell ten
nünk, nyilvánosan és házanként, mind zsidóknak, mind görögök
nek: az Istenhez való megtérés és a mi Urunk Jézus Krisztusban 
való hit. Bennök hirdetjük az Istennek teljes akaratát.

Térjetek meg az élő, igaz, egy Istenhez, térjetek meg a 
bálványaitoktól! (I. Thess. 1, 9.) E nélkül a bizonyságtétel nélkül 
nincs értelme a prédikációnknak. Ez a kemény beszéd divatját 
nem múlhatja. Elhibázott módszer a pusztán kérlelő, nyájas, 
finom szónoki modor. Az emberek démoni erők hatalmában 
vannak, az ördög fűzi rabszíjra őket, s maguk se tudják leg
többször mily veszedelmes hajcsár parancsa alatt rohannak vész
tőkbe. Úgy kell kiszaggatni őket a sorból, nyersen és fenyege
tően; vasvesszővel suhintani feléjök, míg mellüket nem verik 
s hamut nem hintenek fejükre.

Higgyetek a mi Urunk Jézus Krisztusban, ki feltámasztatott 
a halálból s eljövendő, hogy megszabadítson ama haragtól! (I. 
Thess. 1, 10.) E nélkül a bizonyságtétel nélkül hiúvá lenne min
den rettentésünk. A bűnbánat magamagában elem, észt. Az el
rontott élet romlásának felismerése magamagában kész kétség- 
beesés. A vad Hajcsár ostora alól csak a Jó Pásztor pálcája alá 
jutni: menekülés. Egyetlen prédikációnk sem szűkölködhet 
Krisztus nélkül! Mégpedig a halottaiból feltámadott, szabada
sunkra eljövendő Krisztus nélkül. Felemelt ujjal kell a meg
rémült lelkekhez szólnunk: semmi kárt ne tégy magadban; higyj 
az Úr Jézus Krisztusban és üdvözülsz (Csel. 16, 28. 31.).

Egyiket se felejtsük ki a homiletikánkból.
Scholz László.



326

A   do lgozó  szobában .

A közös im ádkozás.
Az imádság az embernek legbensőbb, legszemélyesebb ügye. 

Apró földi porszem találkozik a világmindenség Urával, van 
kihallgatáson a királyok Királya előtt. Imádságban lesz való
sággá, hogy az ember Isten színe előtt áll: felel megszólító 
igéjére, kiált hozzá ínségében, elpanaszolja minden szükségét s 
kéri azt, amire szüksége van, magasztalja és áldja Istent meg
mutatott kegyelméért és jóságáért. Kérdéses lehet, hogy tarto- 
zik-e mindez más ember elé, van-e létjogosultsága a mások előtti, 
a közös imádságnak.

Jogosultsága.
A közös imádság ellenzői mindjárt az Ür Jézust idézik 

tanúnak és az ő szavaival mondják: „ .. . amikor imádkozol, menj 
be a te belső szobádba és az ajtódat bezárva imádkozzál a te 
Atyádhoz . . .“ (Máté 6, 6.). Jézusnak ez a szava azonban nem a 
közös, hanem a nyilvánosságot hajszoló imádság ellen szól. 
A farizeusok nem azért imádkoztak a zsinagógákban és az utcák 
szegletein, hogy mások is velük együtt imádkozzanak, hanem 
hogy „lássák őket az emberek11 (Máté 6, 5.). Az egyéni imád
ságnak ezt a kirakatba helyezését feddi Jézus, de a közös imád
ságra buzdítja, tanítja övéit.

A Miatyánkot is közösség ajkára adja a gyülekezet Ura, 
azért van minden kérésében többesszámú személynévmás. Az 
imádság meghallgatásának és teljesítésének ígéretét is különös
képen a közös imádsághoz kapcsolja Jézus: „  . .. hogyha ketten 
közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, 
amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám.11 (Máté 
18, 19.). Sőt maga Jézus is érezte szükségét a közös imádság 
erősítésének, azért vitte magával három legmeghittebb tanít
ványát a gecsemánéi gyötrődéshez (Máté 26, 38— 40: „ .. . ma
radjatok itt és vigyázzatok énvelem.“ )

Az első gyülekezet is gyakorolta a könyörgésben való 
közösséget (Csel. 2, 42.) és a hívő gyülekezet imájára nyílt meg 
Péter rabsága is (Csel. 4, 23. kk.). Pál apostol nagy gonddal 
építi ki evangélium-hirdetése mögött az imádkozó közösség 
frontját (Róm. 15, 30; Ef. 6, 18— 20; Kok 4, 3; I. Thess. 5, 25; 
II. Thess. 3, 1. stb.). Végül a betegség, a bűn legyőzésére is alkal
mas eszközként ajánlják az apostolok a közös, egymásért való 
imádkozást (Jak. 5, 14— 16; I. Ján. 5, 16.).

Mindez bizonyítja, hogy a közös, együttes imádkozás a 
Krisztus gyülekezete elsőrendű életmegnyilvánulása és az Isten 
országa térhódítása munkálásának s a hit harcában való meg
állhatásnak elengedhetetlen velejárója, Krisztusunk tanította 
 erőforrása.
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Formái.
Templomi istentiszteleteinken, gyülekezeti alkalmainkon el

hangzó imádságok lényegük szerint közös imádságok. A gyüle
kezet együttes Isten elé járulása: felelet a hallott igére, hála
adás és kérés együtt, dicsőítése, imádása a gyülekezet Urának. 
Ilyen imádság lehetett az, ami Csel. 4, 23— 31-ben van leírva, 
amikor a közösség imádságának hatására „megmozdula a hely, 
ahol egybegyűltek és heteiének mindnyájan Szentlélekkel. . . “ 
Ahol hívő gyülekezet ül a templompadokban, ott a lelkész imád
ságának ma is szárnyat ad mindenütt a közösség s a belőle áradó 
erő tapasztalati valóság az egész gyülekezetnek.

Közös azoknak az imádsága is, akik testben ugyan távol 
vannak egymástól, de egy bizonyos ügyért való könyörgés ösz- 
szefogja őket. Ilyen imádságláncot épített ki Pál apostol a maga 
missziói munkája mögé. Sokan voltak, akik vele együtt és érette 
tusakodtak imádkozásokban (Róm. 15, 30.), bár szerte laktak 
Rómában, Korinthusban, Efezusban, Kolosséban, Thessalonikában 
és másutt. Az ilyen közös imádkozásnak az áldását tapasztalja 
már egy évtizede a Baráti Mozgalom, melynek tagjai hetenként 
ugyanabban az időben közös vezérfonal fölött viszik az Ür elé 
Isten országa terjedésének ügyét a maguk és egymás terheivel 
együtt. Ugyancsak ilyen kapcsok fogják össze azt az imádság 
frontot is, amely az evangélizációs munka hátvédjeként könyö
rög az ige ajtajának megnyílásáért és magyar népünk közötti 
terjedéséért.

Harmadik formája a közös imádkozásnak az imaóra, ame
lyen a jelenlevők nemcsak magukban, hanem hangosan is részt 
vehetnek a közös imádkozásban. Ennek is nyoma van már az első 
keresztyén gyülekezetekben is, melyekről gyakran olvashatjuk, 
hogy foglalatosak voltak a könyörgésekben. A korinthusi levél
ből pedig nyilván tudjuk, hogy a gyülekezeti összejövetelek 
kötetlen menetében a prófétálók, tanítók és nyelveken szólók 
mellett az is a gyülekezet elé állhatott, akinek a Lélek ajándéka- 
képen zsoltára (nyilvánvalóan imádság) volt (I. Kor. 14, 26.). 
Az ilyen imaközösségek az evangéliumi munkának hazánkban is 
régebb idő óta tápláló tűzhelyei, újabban pedig a gyülekezeti 
evangélizáció utómunkája folyik ilyen imaközösségek formájá
ban.

A továbbiakban a közös imádság mindhárom formájára 
tekintettel leszünk, de különösen az utóbbit tartjuk szem előtt 
napjainkban egyre növekvő jelentőségénél fogva.

Feltételei.

A fentebbi bibliai igazolásokból láthattuk, hogy az imádság
nak mélyen egyéni és érzékenyen személyes jellege nem zárja 
ki az egymás előtti, a közös imádkozást. De viszont szükség 
van valamire, ami lebontja az egyéni és személyes imádság-meg
nyilatkozásokat belső szobákba tanácsoló válaszfalat és lehetővé 
teszi, hogy az imádság személyes jellemvonásának sérelme nél
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kül közösség dolga is lehessen. Éppen ezért a közös imádkozás
nak feltételei vannak.

Az első ilyen feltétel a hitbeli közösség. A nélkül, hogy 
valaki eljutott volna a Jézus Krisztusban való bibliai hitre, amely
ben valóságos, hogy Ő „lerontotta a közbevetett válaszfalat" s 
keresztjének vére által békességet hirdet a „távolvalóknak és 
közelvalóknak" (Ef. 2, 14— 17.), nincsen alap a közös imád
kozáshoz. Jézus maga és az apostolok nem tanácsolják sehol 
és soha az imádkozást hitetlen vagy különböző „vallásos fel
fogású" társaságoknak, hanem azt megtartják a Krisztusban 
hívő közösség szent előjogának.

Ezért nem lehet az imaközösséget senkire rákényszeríteni 
és sehol „bevezetni", annak elengedhetetlen feltétele a hitbeli 
közösség. Ennek a hiánya bontotta meg istentiszteleteinken az 
imádságnak közös imádságként való szerepét. A templomjáró 
gyülekezeti tagok nagy többségét a prédikáció még „érdekli", 
de az imádsággal már nincs semmi kapcsolata. Ha teheti, el
megy közben, ha nem, türelmetlenül vagy unottan várja végig 
míg a pap elolvassa a már semmi újat és érdekeset nem hozó 
imádságot. Ez a magyarázata annak is, hogy a nagytömegű 
úrvacsoravételeiknél sok gyülekezetben az úrvacsorázóknak csak 
kis hányada várja meg a közös hálaadó imádságot.

Még inkább meglátszik a hitbeli közösség feltételének a 
szükségessége az imaórákon rendszeresített közös imádságban 
való részvételnél. Aki nem egy az ott hangosan is imádkozó 
közösséggel a bűnösök Megváltójában való személyes hitben, 
annak számára unalmas, érdektelen, sőt kibírhatatlan másoknak 
az imádkozása. Ügy érzi magát mint olyan társaságban, ahol 
csupa olyan dolgokról beszélnek, amihez ő nem ért s ami őt 
nem érdekli. Lelkész mondotta, hogy szívesen eljárna az ima
órákra, de ő ott mindig elalszik. Az elsőt még hallja, de a máso
dik-, harmadiknál már lecsukódik a szeme és csak a Miatyánk 
együttes imádkozásánál ébred fel. Akinek nincsen kapcsolata 
azzal az Ürral, akihez az imádságok szállnak, annak nem lehet 
sok köze az eléje járulókhoz sem.

A hitbeli közösség hiányának a bevallása sértő sok emberre 
nézve s ezért kevésbbé sérelmes okot választva kifogásokat hoz
nak a közös imádkozásban való részvétel ellen. Orosházán többen 
szóvá tették, hogy szívesen járnának a gyülekezeti közösség 
összejöveteleire, ha nem volna ott nyilvános közös imádkozás. 
Erre beállítottunk olyan bibliaórát, amelyen nem lesz közös 
imádság. Az első hárman voltak, olyanok, akik különben is rend
szeresen járnak az imaórákra, ráérvén eljöttek erre az alka
lomra is. A másodikra és harmadikra nem jött senki. Világos, 
hogy a közös imádkozás kifogásolása csak ürügy volt. A hit
beli közösség feltétele hiányzott. Akinek kibírhatatlan volt a 
közös imádság, azt nem hajtotta az Isten igéje utáni szomjúság 
olyan alkalmakra sem, amelyen nem volt közös ima.

A közös imádkozáson való részvételnél megérzi az ember 
saját hitbeli állapotának a változásait is. Másképen veszek részt
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a gyülekezet imádságában akkor, ha az én szívemben is van 
imádság: hálaadás vagy esdeklés s máskép, ha sivár, imátlan 
lélekkel ülök az imádkozok között. Ha közbejött bűnöm el
takarja előlem a Megváltómat, idegenül cseng a fülembe mások 
imája, amellyel a gyülekezet jelenlevő Urát magasztalják. Ha 
énmagam nem akarom levetni a lelkiismeretemet tompító vétket, 
akkor nem tudok együtt könyörögni mások szabadulásáért sem. 
Mégis az a nagy áldás, hogy a gyülekezet akkor is tud imád
kozni, amikor én nem tudok és az ő könyörgésük akkor is az 
Atya trónusáig száll, amikor nekem szívemben sem tud meg
foganni. Az érettünk mondott imádságnak is van ereje. Sokszor 
átforrósodik a hideg szív is, amikor hallja, érzi, hogyan hor
dozza a Krisztus népe Ura elé a megkísértett, megfáradt, el
esett, meghidegedett lelkeket is.

A hitbeli közösségből folyik az a felismerés, hogy a Krisz
tus gyülekezetében közös az áldásokban való részesedés és 
közös a teherviselés. Ez teszi különösképen közössé az ember 
legegyénibb és legszemélyesebb ügyét az imádságot is. Az el
veszett juhnak és elveszett drachmának a megtalálói nem is 
tudnak egyedül örülni, hanem összehívják barátaikat és szom
szédaikat, hogy velük együtt örüljenek (Lukács 15, 4— 10.). A 
bűnbocsánat kegyelmét megtapasztaló zsoltáros Isten dicsőíté
sére hívja az Ür minden angyalát, szolgáját és teremtményét s 
azok hatalmas magasztaló énekébe vegyíti az ő háladásának 
gyenge szavát: „Áldjad én lelkem az Urat!“ (Zsolt. 103.)

Semmit nem tud a Krisztus gyülekezete közösségének való
ságáról az, aki azzal intézi el a közös imádságot: Mit érdekel, 
engem, hogy Julis néni vagy István bácsi miért hálás és mi 
hiányzik neki; minek örül vagy mi fáj neki! Még az ég angyalai 
is mind közösen örülnek egy-egy ember megtérésének, hogyne 
volna közös öröm itt a földön járó keresztyének között, amikor 
Istennek a kegyelme egy kicsit is megmutatkozik egy-egy ember
társuk életében. Az örülőkkel való együttörülés (Róm. 12, 15.) 
akkor a legmélyebb és a legigazabb, amikor Isten előtt tudunk 
szívből hálát adni azért, amit felebarátunkkal, testvérünkkel tett. 
Akik egyek Isten áldásának, bűnbocsánatának, gondoskodó 
vezetésének az elfogadásában, olyan természetesen egyek az 
ezért való hálaadásban is. A legszemélyesebb dolgok meg- 
köszönésében is az én köszönni valóm ismerem fel s lesz az 
minden erőszakolás nélkül az én hálaadásom. S ekkor már igazán 
közös az imádság.

A terheknek a hordozása is közös a Krisztus gyülekezetében. 
„Ki beteg, hogy én is beteg ne volnék? Ki botránkozik meg, 
hogy én is ne égnék?" —  mondja Pál apostol (II. Kor. 11, 29.). 
Már a szenvedés átvállalásának a tudata is könnyebbség, hát 
még az a felismerés, hogy Isten hasznos erőt is adott az igaz 
buzgóságos könyörgésének. Közösségben a hívő ember nem azért 
panaszolja el Istennek szenvedéseit és bajait, hogy mások is 
megtudják és esetleg megosszák azt, hanem hogy vele együtt 
könyörögjenek a gyülekezetnek adott Ígéret terhére a szaba
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dulásért. Sok helyütt megtapasztalták már, hogy a „hitből való 
imádság megtartja a beteget" (Jakab 5, 14— 15.), azért viszik 
bátorságosan Isten elé betegeiket a közös imádság szárnyain.

A bűnt sem csupán megfeddésre rendelte Jézus a gyülekezet 
elé (Máté 18, 15— 17.), hanem a bűntől való megszabadulás útja 
is a gyülekezeti közösségen át vezet. „Valljátok meg bűneiteket 
egymásnak és imádkozzatok egymásért" (Jakab 5, 16.), „Ha 
valaki látja, hogy az ő atyjafia vétkezik, de nem halálos bűnt, 
könyörögjön és az Isten életet ad annak." (János I. 5, 16.) —  
oly ígéretek, amelyek biztatására sok megkísértett lélek merte 
a bűnterheit is a gyülekezet elé hozni, hogy az ott hangzó fel
oldozó evangélium által megtisztuljon attól s a közösség kö
nyörgő imádságára megfoganjon szívében a bűnbocsánat hite.

Ha jól esik nekünk, hogy vannak, akik megosztják velünk 
örömünket, hogyne esnék még jobban, ha a bánatunk, bajunk, 
terhűnk megosztására és megszüntetésére is kínálkozik segítség. 
Együtt imádkozni szűkös viszonyok között élők napi kenyéré
ért, árvízfenyegette családok hajlékának a biztosságáért, meg- 
hasonlott otthonok békéjéért, szülőkkel a rossz útra térő gyer
mekekért és gyermekekkel az evangélium ellen hadakozó szülő
kért, a gyenge és botladozó testvérekkel erőért, a hit harcában 
állhatatosságért, naponkénti megtérésért és mindennapi bűn
bocsánatért —  ez az, ami összefogja s gyülekezetté formálja 
Isten gyermekeit már itt a földön. „A  közös imádság lehetősége 
és csupáncsak ez az emberek közötti vallási közösség alapja." 
(Hirsch Emánuel: Dér Sinn des Gebets.)

Nyilván nem is kell említenünk a közös imádság feltételei 
között az imádság meghallgatásában való feltétlen bizakodást. 
Ez egészen magától értetődő. Mégis a közös imádság ellenzőinek 
legtöbbje már ennek a feltételnek a rostáján kihullana. Nem 
hisznek az imádság erejében és ezért nem kívánnak imádkozni 
közösségben, sőt —  zártajtójú szobában sem.

Itt is van tanulnivaló.

Amikor a tanítványok kérték Jézust: „Uram, taníts minket 
imádkozni!" bizonyára nem csupán a magános könyörgésben 
való járatlanságukat panaszolták fel. Annál is inkább gondol
hatunk erre, mert Jézus a fenti kérésre tanította meg övéinek 
minden időkre legközösebb imádságát: a Miatyánkot. (Lukács 
11, 1. kk). A fenti feltételek megléte esetén is lehet tanulni 
valónk a közös imádkozásra nézve.

Először is azt kell hangsúlyoznunk, hogy a gyülekezeti 
közösség nem tölti be a belső szoba szerepét, a közös imádkozás 
nem helyettesíti a magános könyörgést. Imádságaink nagyobb 
részének a helye továbbra is a zárt ajtó mögött marad és csak 
kisebb hányada kerülhet a közös alkalmakra.

Az imádság sok esetben Istennel való beszélgetés. De soha
sem a közös imádság. A gyülekezet nem kiváncsi arra, hogyan 
tudunk mi Istennel beszélgetni, azt folytassuk le csendességben, 
•magánosán. A közösség tagjai nem hallgatóság, hanem együtt
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imádkozó front, amely segítségét kínálja. Éppen ezért nem tar
tozik a közösség elé csak olyan hálaadás, ami közös öröm és 
olyan kérés, amelyben a gyülekezet segítségére is szükségünk 
van. A tájékoztató, gondolatközlő, elmélkedő, prédikáló tar
talmú imádságok már magukban is rosszak, de különösen a 
közös imádság lelkének a megbontói. Ha valahol, akkor a közös 
imádkozásnál megszívlelendők Jézus szavai: „  .. . mikor imád
koztok, ne legyetek sok beszédűek .. “ (Máté 6, 7.). Isten kevés 
szóból is ért. Megköszönni neki azt, amit adott és könyörögni 
hozzá azért, amire szükségünk van, áldani és magasztalni, imádni 
Öt. Ami ezen felül van, az már legtöbb esetben inkább emberek
nek szól és nem Istennek. Ez a közös imádkozás legközelfekvőbb 
kísértése: embereknek imádkozni és nem Istenhez. Aki ezen a 
ponton megejteni engedte magát, ahhoz már feddőleg szól 
Jézus szava: „ . . . mikor imádkozol, menj be a te belső szo
bádba

Az imádság még közösségben is, nagy gyülekezet előtt is 
egyedül Istenhez szól. Embereknek a tetszését, helyeslését vagy 
ellenvetését nem is kérdezheti.

, Még egy ellenvetés.

Utoljára még egy ellenvetést kell szóvá tennünk. Többször 
halljuk, hogy a közös imádkozás eme gyakorlása nem egyezik 
a magyar ember természetével, különösen nem a férfiakéval. 
A magyar férfi szemérmes természete gátlás a lelke bensőjének 
hangos imádságban való megnyitásához. Ezzel szokták magya
rázni azt, hogy a gyülekezeti evangélizáció gyümölcseként 
együttmaradó imaközösségekben kis százalékban vannak férfiak.

Ez tényleg sajnálatos tény, de a magyarázata nem a közös 
imádkozás formájának alkalmatlanságában van, hanem még 
mélyebben abban a tényben keresendő, hogy manapság az evan
gélizáció szolgálata nyomán is kevés a férfiébredés, férfimeg
térés. Hogy miért, annak itt nem kereshetjük az okát, de a 
meglevő példák igazolják, hogy hívő közösségben imádkozás
ban való megnyilatkozáshoz férfi embernek sincs több gátlása, 
mint a nőnek. Vannak évtizedeken át áldást sokszorozó férfi 
imaközösségek is. Nemcsak a Baráti Mozgalomban, diák- és 
ifjúsági munkában, hivatásos gyülekezeti munkások körében, 
hanem parasztemberek között is. Gondoljunk a felsőszeli közös
ségre, amelyben idestova 25 éve parasztférfiak tudnak együtt
imádkozni hetenkénti imaórákon asszonyokkal is. A népfőiskolái 
munkában, KIE-télitáborokban Isten iránti hálával tapasztaljuk, 
hogy amelyik parasztlegénynek a szíve megnyílt az evangélium 
befogadására, annak a szája is megnyílik közös és hangos 
imádságra is. Orosházán azt tapasztaltuk, hogy a megtérő legé
nyeknek semmivel sem volt nehezebb bele illeszkedniük a több
ségben asszonyokból álló meglevő imaközösségbe, .mint a meg
térő leányoknak. A Krisztus gyülekezetében nincs férfi, sem nő, 
hanem ott mindnyájan egyek a Krisztus Jézusban (Gál. 3, 28.).

Ahol megértettük és szívünkben tapasztaljuk a Krisztus népe
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egységének ezt a hitvallását: Egy a test és egy a Lélek, egy az 
Ür, egy a hit, egy a keresztség; egy az Isten és mindeneknek 
Atyja, aki mindeneknek felette van és mindenek által és mind- 
nyájotokban munkálkodik (Ef. 4, 4— 6.), ott magától értetődő 
az együttes, a közös imádkozás is.

Csepregi Béla
Orosháza.

Az élő gyülekezet kialakítása.*)
(Folytatás.)

A megújuló igehirdetés eddig említett két feltételéhez: több bátorsá- 
got! és több teológiát! — hozzájön még harmadiknak: több hitet! Nemcsak 
az a baj, hogy nem merjük vállalni és nem ismerjük az igét, hanem az is, 
hogy nem hisszük azt. Nem arról van szó, mintha Krisztus létét kétségbe
vonnánk, mikor Krisztusról prédikálunk, vagy husvét napján hazugságnak 
minősítenénk magunkban a feltámadást, de arról igenis, hogy igehirdeté
seinkből hiányzik a bizonyságtevés lelke. Félreértések elkerülése végett 
hozzá kell tenni: nem a szubjektív keresztyénségnek émelyítő vallomásaira 
gondolunk. Evangélikus szószékről nem prédikálhatja az igehirdető önmaga 
kegyességét és legalább is Ízléstelennek kell minősítenünk egyéni lelki 
élmények és kegyes tapasztalatok kiteregetését. Megállapításunk éle ellen
ben arra céloz, amikor az igehirdetéstől végtelenül messze van elmondójá- 
nak lelke. Az, amit prédikál, nem az ő legégetőbb ügye. Beszél a bűnről, 
de közben ez számára fogalommá lett és nem érzi véres kínzó valóságát 
az életében. Beszél a kegyelemről, de annak a hitnek forró háladatossága 
nélkül, mely élete legnagyobb vigaszának, minden kérdése megoldásának 
és elvehetetlen kincsének az Isten mentő szeretetét tartja. A rutin és meg
szokás talán áthevíti szavait s azt a látszatot kelti, — de csak abban, aki 
először hallgatja—.mintha mindez szívéből jönne. Hogyan gyújtogathatna 
igehirdetésünk, ha nem lángol benne a szívünk? Ne akarjuk felelősségünket 
csökkenteni azzal a vitathatatlan igazsággal, hogy az Isten és nem a mi 
hitünk tartja kézben az igét, hanem vegyük észre, hogy minket tanúbizony
ságoknak rendelt az Isten. Hittel áthatott férfiaknak, akik az ügy mellé 
odaállnak egész életükkel, meggyőződésükkel, személyiségükkel. Beszédük 
nem egy hideg igazság vagy eszme nyugodt fejtegetése, hanem bizonyság
tétel. Az evangélikus lelkipásztor nem előadást tart valami vallási témáról 
a szószéken, hanem Krisztus szerelmétől áthatott heroldja az ő Urának. 
Élő gyülekezet kialakítása nem lehetséges a hitnek bizonyságtétele nélkül.

Igehirdetésünk megújulásához szükséges eme három feltétel nem- 
csupán csak az igehirdetés feltétele, hanem egész szolgálatunknak. A tel
jes igének bátor és tiszta és hivő vállalása szolgálatunk minden ágában 
szükséges az élő gyülekezet megteremtéséhez.

2. A második feladat az élő gyülekezet kialakításában a gyülekezet 
tanítása. Luther Mártont vizitációs körútja során a keresztyén tanítás dol
gaiban tapasztalt ijesztő tudatlanság a Kiskáté elkészítésére és kibocsátá
sára kényszerítette. Bennünket nem sarkal semmire az a körülmény, hogy

*) A MELE által kitűzött témáról a győri egyházmegye böjti lelkész
értekezletén elhangzott előadás.
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templomlátogató népünk nem tudja, mi az úrvacsora, mi a keresztség, mi 
az istentisztelet, mi az igehirdetés és nem utolsó sorban, hogy mi a gyü
lekezet?! Hogyan álmondhatnánk, hogy híveink élni fognak az igéből és 
az úrvacsorából, ha nem tudják, mi az?! Hogyan kívánhatnánk, hogy élő 
gyülekezetünk legyen, ha gyülekezetünknek fogalma sincs arról, hogy 
mi az élő gyülekezet?! Hogyan remélhetnénk, hogy híveink megállnak akár 
a római katolikus, akár a szektás vonzással szemben, ha nem ismerik, 
hogy mi egyházunk hitvailásos tanítása?! — El kell kezdenünk a gyüleke
zet tanítását! Tartalmilag alig kellene többet a gyülekezet elé vinni, mint 
amit a kis iskolásokkal akarunk megtanítani a hittanórákon és a konfir
mációi oktatás során. Ha ott merjük mindazt tanítani, amit tanítunk, akkor 
nem jöhetünk elő a felnőtt gyülekezet tanítása kérdésénél olyan ellen
érvekkel, hogy nem értik meg vagy nem való nekik. A gyülekezet tanítása 
kisebb részben az igehirdetésben kell, hogy megtörténjék. Sokszor van 
alkalmunk tanító igehirdetésre. Egyetlen közeli példát említek csak: a 
negyedik böjti vasárnapnak ebben az évben kirendelt igéje az úrvacsoráról 
szól. A gyülekezet hitvallásos tanításának oroszlánrészére azonban külön 
alkalmakat kell felhasználnunk. Nőegyleti összejövetelek, vallásos esték, 
sorozatos előadások stb., nem megoldhatatlan a keret kérdése. És azt sem 
hiszem, hogy ügyesen megfogalmazott címekkel és egyszerű, fordulatos 
előadásokkal nem lehetne vonzóvá tenni a keresztyén tanításnak ezeket 
az óráit.

3. Harmadik feladatunk az élő gyülekezet kialakításában a konfir
mációhoz kapcsolódik. Anélkül, hogy a konfirmáció sokrétegű fogalmának 
tisztázásában és különböző céljai közül a helyesnek kiválasztásába bele
mennénk, kettőt egyetemesen megállapíthatunk a konfirmációról.

a) A konfirmáció végső erőfeszítése és összefoglaló koronája annak 
a tanító és pásztorló munkának, melyet az egyház a gyermeken végez. 
Itt az utolsó alkalom, hogy a szokás és fegyelem erejével még együtt
tartott fiatal nemzedéket a maga egészében hitre, szeretetszolgálatra és 
hitvallásra ébreszteni, azaz élő gyülekezetté nevelni igyekezzünk.

b) A konfirmációval az ifjúság a felnőtt gyülekezetbe kerül. Még
hozzá nem mint testület, hanem mint szétömlő elvegyülő kovász. Ha való
ban hivő, szolgáló és hitvalló lenne ez az ifjúság, akkor Ízesítő só, szerte- 
ömlő fény lehetne a gyülekezetben, mely átjárná, megújítaná az egészet.

Ez a két megállapítás megjelöli azt a szerepet, melyet a konfirmáció 
betölthet az élő gyülekezet kialakításában. Hogy ezt a szolgálatát elvégez
hesse, annak egyik feltétele, hogy a konfirmációi életkort a lehető leg
felsőbb határig vigyük. Határként egyházegyetemünk legújabb ren
delkezése a 13. évet jelöli meg. Remélhető, hogy ezen alul már ebben az 
évben sem kerülnek gyermekek a konfirmációi oltár elé. De törekedni 
kell arra, hogy, amennyire a helyi viszonyok megengedik, minél idősebb 
korban konfirmáljuk az ifjakat. Élő gyülekezeti taggá nevelést nem lehet 
a pubertás korának határán álló, testileg-lelkileg éretlen gyermekkel el
érni.

Második követelmény: konfirmációi oktatásunknak legyen igehirdető 
jellege a tanító elem károsodása nélkül. Bizonyságtevés, hitre, hívás feladata 
vár a katechétára. Ne múljék el ez a kitűnő alkalom, hogy az ifjúság 
lelke elé oda ne állítassék évről évre, mint személyes ügyük, a Krisztus 
keresztjében és feltámadásában végbement megváltás. Munkálja a katechéta
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a gyermekben a keresztséget elfogadó hit megszületését és megerősödését. 
Legyen pásztor a konfirmáló lelkipásztor. Ez persze nem jelenti azt, hogjr 
a konfirmációi órák a pietizmus szellemében beleveszhetnének az egyéni hit 
és a megtérés erőszakólásába. Az előbbi szempont kidomborításánál vi
gyázni kell arra, hogy károsodás ne érje a keresztyén tanításbeli érdeket. 
Hiszen az a halottnak hitt tananyag, amit a gyermekek fejébe vésünk, 
megteremheti és megtermi egyszer a gyümölcsöt Isten Lelke által!

A harmadik feladat: a konfirmációi oktatás neveljen egészen határo
zottan és gyakorlatiasan a gyülekezeti életre. Ismertesse meg a katechéta 
a gyermekkel az élő gyülekezet valóságát: a hitközösséget, szeretetközös- 
séget és hitvallóközösséget. Helyezze lelkiismeretükre: élő tagként ebbe 
kell nekik beleépülniük. Mutasson rá: mit jelent mindez a gyülekezet 
mindennapi és istentiszteleti életében! — Mondanunk sem kell, hogy a 
második és harmadik kivánalom csak alátámasztja az elsőt: a konfirmációt 
életkor emelését.

4. Az élő gyülekezet kialakítása felveti a gyülekezeti tisztségek és 
testületek személyi kérdését is. Talán a mai helyzetben ez a legkényesebb 
pont, de nem lehet megkerülni. Mit csodálkozunk, hogy a gyülekezeteink 
nem gyülekezetek a szó újszövetségi értelmében, ha a világiak közül éle
tüket gyakran olyanok irányítják és ügyeikben olyanok döntenek, kiknek 
halvány fogalmuk sincsen arról, hogy micsoda az élő gyülekezet. Ez a 
tény nemcsak tanbeli fogyatékosságként van jelen legtöbbször, hanem 
hitbeli fogyatékosságként is. Ideje lenne már egyházi választásainkat alá
rendelnünk az egyházi szempontnak. Nem lehetnek addig élő gyülekezetek, 
míg nem olyanok vezetik és szolgálják, kik valóban gyülekezetei akarnak 
építeni és nem csupán egy e világi jogi testületet fenntartani és gyarapítani. 
A felügyelő, a gondnok, a presbitérium nagyon sok helyen tehertétel, hátra- 
huzó kölönc az élő gyülekezet kialakulásában. Belenyugodunk a gyülekezet 
halottságába és megtagadjuk Isten jogát a gyülekezetünkre, ha a tiszt
ségekre azokat választjuk, kiknek csupán tekintélyi vagy anyagi súlya 
lesz hasznára az egyházközségnek. — Van ennek a kérdésnek persze másik 
oldala is. Egyházunk felépítésében uralkodó liberális demokratikus elv 
(mert az és nem újszövetségi alapelv!) mindenkinek megadja a választó
jogot: olyanoknak is, kiknek egyáltalában nincsenek egyházi szempontjaik 
a választásokhoz. Addig, míg ez a kérdés egyházjogilag helyesebb irányba 
terelődhet, bölcs lelkipásztori tapintattal és eréllyel befolyásolhatjuk a 
választásokat és az egyház egyik ismertető jelének: a keresztnek vállalá
sával, talán kevésbbé fényes, de munkásabb tisztviselőket állíthatunk a 
gyülekezet szolgálatába.

5. Ötödik feladatként a gyülekezeti kovász megteremtése mutatkozik. 
Nem mondom gyülekezeti magnak, mert ez nem újszövetségi fogalom és 
hamis képzeteket kelthet. A lelkésznek össze kel! gyűjteni azokat, akiket 
komoly keresztyéneknek ismer. Ez az összefogás történhet bibliakör kere
tében. Itt mélyítheti őket a lelkipásztor a hitben, növelheti a kegyelemben 
és viheti előre a megszentelődésben. De nem azért, hogy lubickoljanak 
kegyességük langyos fürdőjében, vagy hogy elkülönüljenek a „meg nem 
tértektől", hanem azért, hogy kovásszá váljanak a gyülekezet életében. 
Összegyűjtésük azért történik, hogy szétmenjenek. Közös igéből élésük 
azért van, hogy adhassanak. Együttlétüknek az az értelme, hogy szolgá
latra fegyverkezzenek. így nevelhet a lelkész munkatársi gárdát magának:
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hívők, szolgálók, hitvallók közösségét, kik bizonyságtevő és szeretet-szol- 
gálatra indulnak a gyülekezetben, hogy az egész gyülekezet ilyen közös
séggé váljék.

6. Az utolsó eszköz az élő gyülekezet kialakításában a legláthatat
lanabb és mégis a legerősebb: a lelkipásztor imádsága. Ezen a ponton 
azután teljes a csőd az életünkben. Lelkipásztori szolgálatunknak itt van 
a legmélyebb hiánya és a legégetőbb szüksége: nem imádkozunk a gyü
lekezetünkért. Hiányzik a belső szoba munkája. Vájjon nem tudjuk, hogy 
az élő gyülekezet kialakulását nem emberi erők gátolják, hanem a gonosz
ság hatalmai, melyekkel szemben tehetetlenek vagyunk?! Nem tudjuk, 
hogy elkövethetünk mindent a prédikációban, agyon fáraszthatjuk magun
kat lelkipásztori látogatásokkal, évekig gyúrhatunk egy-egy emberi lelket 
az igével és mégsem terem hit, ha a Szentlélek meg nem nyitja a szívek 
ajtaját?! Nem tudjuk, hogy hiába vágyódunk mi magunk is élő, bizony
ságtevő hit után, ha az Isten nem gyújt fel bennünket?! Nem tudjuk, hogy 
elővehetünk minden elképzelhető eszközt, eléghetünk hűséges munkában, 
s halott marad gyülekezetünk, ha közbe nem lép az, Aki által a sziklából 
is víz fakad? És másik oldalról: Nem tudjuk, hogy mi az imádság hatalma?! 
Nem tudunk arról, hogy a kérőnek adatik, a zörgetőnek megnyittatik?! 
Nem ismerjük az imádság felséges ígéretét: „amit csak kérni fogtok az 
Atyától az én nevemben, megadja néktek“ ?! Nem tudjuk, hogy Luther 
Márton a térdén vitte véghez a reformációt?! — Ügy látszik nem tudjuk, 
mert többet imádkoznánk. Tusakodnánk Szentlélekért, hitért, bizonyság
tevő tüzért, vallástevő bátorságért, az ige megértéséért, igehirdetéseinkért, 
egyes híveinkért. Odavinnénk az Isten elé halott gyülekezetünk ügyét 
ugyanolyan kétségbeesett könyörgéssel, szilárd hittel, ahogy Luther tusa- 
kodott az egyházmentő Istennel a wormsi napok előtt: „Isten, én Istenem, 
állj Te mellém... Tedd meg! Meg kell tenned! Hiszen nem az én ügyem 
ez, hanem a Tied. Hiszen a magam nevében nincs itt mit keresnem.. . “

Az élő gyülekezet kialakítása egészen az Isten kezében van. Ö nem 
adja ki kezéből sem igéjét, sem szentségeit. Akkor áldja meg Szentleiké
vel, amikor Néki tetszik. — De ami a lelkipásztoroknál lehetetlen, az az 
Istennél lehetséges. Ö a kövekből is teremthet magának fiakat. Az élő 
gyülekezet kialakításának kérdései, feladatai egyetlen mondatba sűrűsöd
nek és egyetlen kéréshez vezettek el: „Jövel Szentlélek Úristen!“

Veöreös Imre
Győr.

Az egyházi esztendő a szószéken.
Pünkösdvasárnap.

Az ünnep jellege. A Szentlélek eljövetele és az egy ház, születése ön
magától adja a nap témáját: Szentlélek és egyház, mégpedig elválasztha
tatlan egységben.

A szószéki ige (János 14 : 15—21.) jelentése. Jézus búcsúbeszédéből 
vett igében a tanítványok kettős Ígéretet kapnak: egyik a húsvéti viszont
látásra (18—20. v.; „azon a napon" =  husvétkor), a másik a Szentlélek 
elnyerésére (16— 17. v.) vonatkozik. János evangéliumában e két esemény 
egybefonódik: a tanítványok a feltámadás estéjén kapják a Szentlelket
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(v. ö. Ján. 20 : 19—22.). Ez is szólaljon meg igehirdetésünkben: husvét és 
pünkösd elválaszthatatlanok, egymás nélkül csonkák, hiányosak. A kettő 
együtt a tanítványság ismérve, kincse és öröme.

A Szentlélek 1. „Vigasztaló", azaz az eredeti szöveg szerint „ügyvéd", 
ki a tanítványok mellé áll a világgal való küzdelemben.

A Szentlélek 2. „az igazság lelke“ azaz az Isten igazi kinyilatkozta
tását jelenti ki a tanítványoknak. A világ elzárkózik előle, hiszen fejedelme 
az ördög, a hazugság atyja.

A Szentlélek 3. — ez emelendő ki legjobban — a feltámadott Krisztus 
jelenlétét jelenti a tanítványokban. Hozza az élő Krisztussal (s rajta keresz
tül az Atyával) való teljes közösséget („ti énbennem és én tibennetek" 
20. v.) s ennek a közösségnek következményét: Krisztus örökélete a miénk 
(„én élek, ti is élni fogtok" 19. v.). A Szentlélek által létrejött közösség 
személyes viszony, melyet egyfelől az Atyának és Fiúnak szeretete fűt 
(21. v.), másfelől a tanítvány szeretetéből folyó engedelmessége jellemez 
(15, 21. v.)

A szószéki és oltári (Ef. 2 : 19—22.) ige egysége. Akiken az evangé
liumi szentleckének kettős ígérete teljesedésbe ment, azokból építi — 
a levélbeii szentlecke szerint — a Szentlélek az anyaszentegyházat.

Pünkösdhétfő.
Az ünnep jellege az előző napéval egyezik.
A szószéki ige (János 15 : 9— 16.) jelentése. A textus különböző gon

dolatait összefogó vezértémája: Jézus közössége tanítványaival. Ezért 
önmagától kínálkozik, hogy igehirdetésünk egyenes folytatása, sőt kitelje
sedése legyen a tegnapinak: itt az egyes tanítványnak Krisztushoz való 
viszonyán túl a tanítványseregnek azaz az egyháznak közösségét látjuk 
a Krisztussal (Sammetreuther).

A tanítványokat Krisztus választja ki a Vele való közösségre (16/a. 
v.). Az egyház nem emberek akaratából, önkéntes Jézus mellé állásából 
keletkezik, hanem „felülről" születik. A „választottak" gyülekezete.

A Krisztussal való közösségben az egyháznak „méltóság“ jut: Jézus 
maga mellé emeli bizalmas barátaiként tanítványait és nekik adja a kinyi
latkoztatást (15. v.).

A Krisztussal való közösségben az egyház részese Jézus örömének, 
az istenfiúság teljes boldogságának (11. v.).

A Krisztussal való közösségben az egyház feladat elé kerül: gyü
mölcstermés, Krisztus parancsainak megtartása, engedelmesség, mely leg
főképpen a szeretet parancsára vonatkozik. A Jézussal való életközösség
ben az egyház köteles és képes arra, hogy tagjai egymást ugyanazzal az 
életáldozásig menő szeretettel hordozzák, amit Uruknál láttak (12— 13. v.).

A Krisztussal való közösségben megkapja az egyház az imádság meg
hallgatásának ígéretét (16/b. v. „Jézus nevében" =  Jézus váltsághalálának 
érdemére támaszkodva).

A szószéki és oltári (Ef. 4:11— 16.) ige egysége. Az oltári ige is 
Krisztus közösségét mutatja az egyházzal: Krisztus él az egyházban, Ő 
növeli, szolgálatát végezteti, tagjait összetartja.

Szentháromság vasárnapja.
A vasárnap jellege. Pünkösd után következő első vasárnap a közép

kor óta a Szentháromság ünnepe. Témája nem a Szentháromság elvont
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tantétele, hanem az Atya, Fiú, Szentlélek magasztalása, mindegyiknek 
sajátos munkájáért és így a háromságos egy Isten imádása.

A szószéki ige (Máté 28 : 16—20.) jelentése. Jézus feltámadásával tel
jesedésbe ment Dániel 7, 14: a feltámadott Jézus Ür mennyen és földön, 
hatalma örökkévaló hatalom. Most még nem mindenek ismerik ezt el, 
egyesek kételkednek, de tanítványai leborulnak Előtte (17. v.).

Hogy minél több térd meghajoljon Előtte, hogy uralmát minden 
ember elismerje, azért kapják a már most Előtte térdelők a missziói pa
rancsot. Ez pedig kettős feladat: keresztelés és tanítás. A keresztségben 
az Atya, Fiú és Szentlélek megváltó munkája, „karácsony, nagypéntek, 
husvét és pünkösd" megy végbe egy-egy emberen. A tanításban, az ige
hirdetésben pedig ennek a csodálatos ténynek a magyarázata, értelme, 
jelentése világosodik meg a megkeresztelt előtt.

Krisztus uralmának terjesztésében az egyház nincsen magára: saját 
bölcsességére és erejére utalva, mert vele van szüntelenül Az, akié minden 
hatalom. Az egyház szolgálatán keresztül ö  viszi előre birodalmát ezen a 
világon (20/b. v.).

Szentháromság-ünnepi vonatkozás: Keresztségemben az Atya, Fiú és 
Szentlélek Isten üdvösséget adott nekem. Az élő Krisztus, kivel enyém az 
Atya, velem marad a Szentlélekben mindörökké. Nem kell-é mind a kettő
ért magasztalnom a háromságos egy Istent?!

A szószéki és oltári (Ef. 1 :3— 14.) ige egysége. A háromságos Isten 
magasztalása megváltásunkért — amit a szószéki igében csupán Szent- 
háromság ünnepének fényében fedezett fel szemünk — az oltári igében 
nyilvánvalóan zendül fel: Áldott az Isten, ki megáldott minket minden lelki 
áldással a Krisztusban és elpecsételt Szentleikével a teljes megváltásra.

Szentháromság után az I. vasárnap.
Vasárnap jellege. Az egyházi esztendőnek ünnepi és ünnepiden fél-- 

évre osztását az egyházi év belső szerkezete, de értelme sem engedi meg. 
Pünkösd után következő vasárnapok egészen ádventig a pünkösdi ünnep
körhöz tartoznak, s nagyjából az egyház életét, küzdelmét és jövendőjét 
világítják meg. Vannak teológusok, akik a pünkösdi ünnepkörön belül 
egy-egy központi téma köré csoportosuló belső köröket állapítanak meg, 
ez azonban az óegyházi perikóparendre tekintve erőltetettnek látszik és 
inkább csak az utolsó vasárnapokon vihető következetesen keresztül. A 
pünkösdi ünnepkör egyes vasárnapjainak témája sem szegezhető le minden 
alkalommal, így mindjárt mai vasárnapunkon sem. — Itt jegyezzük meg, 
hogy az evangélikus perikóparend az egyházi év pünkösdi időszakában 
némileg eltér a római misekönyvtől: a legtöbb szentháromsági vasárnapon 
az epistolák egy, az evangéliumok két hellyel állnak előbbre a mai római 
rendben. Ennek okaival most nem foglalkozhatunk. Mivel az eisenachi 
perikóparend készítői valószínűleg az óegyházi perikóparend egyházunkban 
használatos formáját tartották maguk előtt, mi is azt tesszük.

A szószéki ige (Máté 13 :31—35.) jelentése. Minden valamirevaló 
exegéta óva int ennek az igének szokásos és kézenfekvő félremagyarázá
sától. Ne olvassunk hát ki ebből az igéből „fejlődést" s hesseg.essük el az 
álmot arról, hogy ez a világ egyre jobb és jobb lesz, míg lassankint át 
nem alakul Isten országává. Ehhez az amerikai izü felfogáshoz sem a 
bibliai, sem a világ és a történdlem valódi ismerete nem nyújt semmi tápot.
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Ellenben vegyük észre az igében Isten királyságának ma még csak 
reménységben látható csodáját: A kicsiny kezdetből: Jézus igéjéből (ezt 
példázza a mustármag és a kovász) — mely ma is ugyancsak kicsiny 
kezdet és nem több — lesz egyszer (az eschatológia jövő idője ez) Isten
nek mennyet és földet átfogó örök birodalma. Lehetetlen meg nem látnunk 
textusunkban az előző vasárnap igéjének jövendőbe táruló diadalmas be
fejezését: egy napon világos lesz, hogy valóban Krisztusnak adatott minden 
hatalom mennyen és földön.

A szószéki és oltári (Csel. 4 :32—35.) ige egysége. A szószéki ige: 
az egyház fenséges jövője. Az oltári ige: az egyház mindennapi jelene a 
közösségben, a bizonyságtételben és a cselekvő szeretetben.

Szentháromság után a II. vasárnap.
A vasárnap jellege. A nap témája (v. ö. az óegyházi evangéliummal: 

Luk. 14 : 16—24.): a bűnösök evangéliuma.
A szószéki ige (Máté 9 : 9— 13.) jelentése. Jézus a bűnösöké: ez az 

első mondanivalója. A farizeusokat feltétlenül tiszteletreméltó vallásosság 
és becsületesség jellemezte. De Jézus nem tudott sem akkor és nem tud 
ma sem a „vallásos11, a „jó“ emberrel mit kezdeni; éppen magabiztossága 
és öntudata miatt, amit vallásossága és polgári erkölcsössége eredményez.

Jézus a bűnösöké: ez a második mondanivalója igénknek. Egy asz
talhoz ült a bűnösökkel és ez teljes közösségvállalást jelentett velük. Akié 
pedig Jézus, azé a bűnbocsánat, azé minden.

Valóban a bűnösök evangéliuma (és mind a két szón külön-külön 
hangsúly van) csendül fel igénkben és akar tovább hangzani igehirdeté
sünkben.

A szószéki és oltári (Róm. 10 : 1— 15.) ige egysége. A tulajdon igaz
ság érvényesítése és a hitből való igazság: e kettő ellentéte feszül az oltári 
igében s ugyanez a szakadék tátong a szószéki ige farizeusai és Jézus 
közösségébe került bűnösei között is.

Szentháromság után a III. vasárnap.
A vasárnap jellege. A nap témája (v. ö. az óegyházi evangéliummal: 

Luk. 15 : 1— 10.): Isten öröme a bűnösök megtérésén.
A szószéki ige (Lukács 15: 11—32.) jelentése. E példázat az elveszett 

juh és az elveszett drahma példázatához kapcsolódik. A közös bevezetés
ből (15 : 12.) érthetjük meg helyesen az otthonmaradt fiú történetének 
értelmét: az öncélú és önigazságu (29. v.) vallásosság ellen hangzott el e 
példázatrész, míg a tékozló fiú történetével a bűnösök felé hangzik újra 
csak az evangélium.

A tékozló fiú példázatának ma röviden ennyi a jelentése: A bűn ott 
kezdődik, hogy az Istentől mi, — akik a keresztségben fiai lettünk, — 
elszakadunk, mert önállóak, függetlenek, a magunk urai akarunk lenni, 
minden megkötöttségtől menten. Ennek az alapbűnnek természetes követ
kezménye a többi egyes bűn („eltékozlá vagyonát, mivelhogy dobzódva 
élt“ 13. v.). Az Istentől elszakadt élet előbb-utóbb nyomorúságba kerül. 
A megtérés: vágyódás vissza az Istenhez, de a méltatlanság teljes tuda
tával (17— 19. v.). Isten „elibénk jön“ (a megtérésben, a bűnbánatban is 
egyedül ö  a cselekvő!), a bűnbánónak és bűnvallónak kegyelemből bűn
bocsánatot ad s újra fiává fogadja, még pedig annak minden méltóságá
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val és gazdagságával (22—23. v.). — Hogy pedig mindez Jézus által tör
ténik, az kétségtelenné válik előttünk, ha a 15 : 1—2. v. és a 20. v. egy
másra vonatkozását észrevesszük: amit Jézus a tékozló fiú történetével 
-az Isten bűnbocsánatáról elmond, azt Ő máris végrehajtja Atyja nevében 
ezeken a vámszedőkön és bűnösökön.

A szószéki és oltári (Csel. 3 : 1— 16.) ige egysége. „Nem adatott az 
•ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk": ezt üzeni a 
tékozló fiú története abban a helyzetben, melyben Jézus ajkáról elhangzott 
•és ezt üzeni a sánta meggyógyításának magyarázata is Péter apostol ajká
ról (Csel. 4 :5— 12.).

Veöreös Imre
győri, egyházkerületi missziói 

másodlelkész.

Összekulcsolt kézzel.
Evangéliumi kollekták a 16. századból.

Közli: Dr. Schulek Tibor.

Pinkesd napjára.
Apostolok Cselekedetei 2, 1— 13.

Ür Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk, ki az új pün
kösd napján az apostolokra a te szent Fiadnak, a mi idvözítő 
Urunknak, a Jézus Krisztusnak ígérete szerint a Szent Lelket 
csudálatosképpen nagy örvendetesen gazdag ajándékokkal 
mennyből alábocsáttad, és azáltal őket megvilágosítottad és 
megerősítetted, —  kérünk tégedet, adjad minekünk azon lelki 
ajándékodat, hogy igazgasson és vezéreljen minket is a te ked
ved szerint való életbe, ő vigasztaljon minket minden kísérte- 
tinkben és nyavalyáinkban. Ő tartson meg az eretnekség ellen 
az igaz tudományban, a te szent Fiadnak igaz. ismeretiben, hogy 
az igaz hitben megmaradhassunk. Ö erősítsen, hogy a tebenned 
való bizodalom mindvégig megmaradhasson bennünk, az atyafiúi 
szeretetben és minden jóban nevekedhessünk, és annak a kegye
lemnek reménysége által, melyet minékünk szent Fiadnak halá
lával szerzettéi, az örök boldogságra juthassunk. Ki élsz és ural
kodói a Fiúval és a Szent Lélekkel egyetemben mind örökkön 
örökké. Ámen.

Pinkesd hétfőre és keddre.
János 14, 23—31.

Úr Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk! Hálát adunk 
mi teneked, hogy a te atyai kegyelmességedből minekünk bűnös 
embereknek a te szent Fiadnak érdeme által ajándékoztad a te 
tulajdon Szent Lelkedet, hogy általa újonnan szülnél, magadnak 
szentelnél, vigasztalnál, megerősítenél, éltetnél és megtartanál
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bennünket az örök életre. Kérünk tégedet, tartsd meg ötét mind
végig mibennünk, hogy ő általa mi is mindenekben tisztelhessünk 
és dicsérhessünk tégedet mind örökkön örökké. Ezt engedd meg 
minekünk a te áldott idvözítő szent Fiadnak, a mi Urunk Jézus 
Krisztusnak elégtételéért, mellyel ő ezt érdemiette és nyerte mi
nekünk. Ki teveled és a Szent Lélekkel él és uralkodik mind 
örökkön örökké. Ámen.

Szent Háromság napjára.
János 3, 1— 76.

Úr Isten, mi szerelmes szent Atyánk! Valljuk, hogy semmi 
jó  nincsen mibennünk, és hogy a mi bűneinkért örökké el kellene 
vesznünk. De kérünk tégedet, légy kegyelmes mihozzánk, és 
adjad a mi szívünkbe a te szent Fiadért, a mi Urunk Jézus Krisz
tusért a te Szent Lelkedet, hogy minket újonnan szüljön és új 
emberré tegyen, hogy mi a bűnnek Krisztusért való bocsánatját,. 
mely a keresztségben megígértetek, bizonnyal hihessük és fele
barátunkat szerethessük, minden jóban öregbülhessünk és ekkép
pen az örök boldogságra juthassunk. Ugyanazon te szent Fiad, 
a Krisztus Jézus által, ki teveled él és uralkodik a Szent Lélek
nek egyességében mind örökkön örökké. Ámen.

Örök mindenható Atya, Fiú és Szentlélek Ür Isten! Segíts 
minket, hogy igazán ismerhessünk meg téged, amennyire most 
e nagy gyarlóságban ily felséges Ür akar megismertetni. Segíts 
kegyelmes Atyánk, hogy tebenned, mint irgalmas Atyánkban, a 
te szerelmes Fiadban, mint kegyelmes megváltónkban, a te Szent 
Lelkedben, mint megszentelőnkben örvendezvén bízhassunk, és a 
mostani gyarló élet után az örök boldogságban mindörökké lát
hassunk és dicsérhessünk. Ügy legyen.

Első úrnapjára Szent Háromság napja után.
Lukács 16, 19—31.

Ür Isten, mi mennyei szent Atyánk! Kérünk tégedet, hogy 
úgy igazgassad és úgy vezéreljed a mi szívünket a te Szent 
Lelked által, hogy meg ne útáljuk a te szent Igédet, mint a 
gazdag ember, hanem tebenned bízván a mi tetőled vett mar
hánkkal jól élhessünk, a kevélységet és a szertelenséget eltávoz- 
tassuk, szegényeket és nyomorultakat, amennyiben tőlünk telik, 
segíthessünk, és a háborúságot, melyet reánk bocsátasz, az örök
kévaló jóknak reménységével békességgel szenvedhessük és az 
örök életre juthassunk. Ezeket engedd meg minékünk a te 
szent Fiadnak a mi Urunk Jézus Krisztusnak érdeméért, ki te
veled és a Szent Lélekkel egyetemben él és uralkodik mind 
örökkön örökké. Ügy legyen.

Másod űrnapjára Szent Háromság nap után.
Lukács 14, 16—24.

Ür Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk! Hálát adunk 
mi teneked, hogy te minket a te szent Igéd által a te szent
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vocsorádra, azaz a te szent Fiadnak ismeretire és az örök életre 
hívtál. Kérünk is tégedet a te Szent Lelked által, gerjeszd fel a 
mi szívünket, hogy a te Igédet hiába ne hallgassuk, és hogy 
magunkat a te vacsorádhoz készítsük és semmivel attól magun
kat el ne szakasszuk, hogy ekképpen a más világon is a te 
szent Fiad által élhessünk és vigadhassunk, ki teveled és a Szent 
Lélekkel egyetemben él és uralkodik mind örökkön örökké. 
Ügy legyen.

Harmad űrnapjára Szent Háromság nap után.
Lukács 15, 1—32.

Úr Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk! Mi szintén 
olyanok vagyunk, mint az eltévelyedett juhok, mert eltévesztett 
minket a pokolbeli ördög és a mi bűnös testünk. De kérünk 
tégedet, légy kegyelmes minékünk és bocsásd meg minden bűne
inket a te szerelmes szent Fiadért, a Krisztus Jézusért, és gerjeszd 
fel a mi szívünket a te Szent Lelked által, hogy mi a te szódat 
fogadhassuk, igazán penitenciát tarthassunk és a te szent Fiad 
által tebenned bízhassunk, hogy ugyanazon te szent Fiadnak 
vállán a te szent országodba, az örök boldogságra vitessünk, ki 
teveled él és uralkodik a Szent Lélekkel egyetemben mind örök
kön örökké. Ámen.

Im ádkozzunk együtt.
Aranymondás: az igaz pedig az ő hite által 

éi. Hab. 2, 4.

Június 7. Róma 3, 1— 18. v. Az Isten Igéje kíméletlenül lerántja rólunk 
a leplet, amely eltakarja az ember szeme elől saját valóságos állapotát és 
reádöbbent bennünket arra a szomorú tényre, hogy mi hazugok, haszonta
lanok, megmérgezettek, gyilkosok vagyunk. Ilyen mélyre estünk a bűn 
miatt. És ez ellen hiába hozzuk fel minden tiltakozásunkat! Nem mond
hatom, hogy én mégiscsak büntetlen előéletű vagyok, hogy hatósági er
kölcsi bizonyítvánnyal rendelkezem, hogy jó működési bizonyítványaim 
vannak. Nem vagyok jobb másnál. Itt csak az az egyetlen szomorúan 
vigasztaló tény van, hogy mindnyájan egyformák vagyunk. A bűnben 
vagyunk mindnyájan egyformák. Ami miatt az emberek nem tudnak test
véri közösségben élni, nem tudnak soha egyek lenni, hanem egymásnak 
gyilkosaivá lesznek: a bűnben egyek tudnak lenni! Bűnközösségben vagyok 
az egész egyetemes emberiséggel. Minden mentegetőzésemre, minden em
beri okoskodásomra, beképzelt érdemeimre és egész bűnös életemre Isten 
elutasítása a felelet: távol legyen!

Június 14. Róma 3, 19—31. v. A hitetlen ember az Isten ítéletét kímé
letlennek, igazságtalannak tartja, vagy pedig egyáltalán figyelembe sem 
veszi egész életében. A hívő keresztyén azonban ebben is Isten csodálatos 
igazságát magasztalja. A hívő ember Isten kezére bízza egész elrontott 
életét, hogy „újjá Ö teremtsen, az űrt Ö töltse ki“ . A hívő ember nem perel 
az Isten ellen, hanem alázatosan beismeri: igen Atyám, „nem vagyok méltó,
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hogy a te fiadnak hivattassam“ (Luk. 15, 21. v.). A hívő keresztyén tudja, 
hogy olyan óriási szakadék, olyan tökéletes ellentét van a Teremtő és a 
teremtmény között, melyet semmiféle emberi erővel és okoskodással át
hidalni nem lehet De ebben az elveszett és elkárhozott állapotban boldo
gan tudja azt is, hogy Istennél minden lehetséges és Ő már áthidalta ezt 
a szakadékot a golgothai kereszt tényében. Ő jött hozzánk, értünk, Ö aláz- 
kodott ilyen mélyre, a mélységben lévőkhöz, amikor mi már egyáltalán 
nem tudtunk Őhozzá emelkedni: Hiszed-é ezt?

Június 21. Róma 4, 1— 10. v. Mindnyájan boldogok szeretnénk lenni. 
Szinte reménytelenség ellenére is szeretjük remélni, hogy egyszer felvirrad 
a mi napunk is, nem lesz mindig úgy, ahogy most van, hogy mindenki 
más jobban boldogul, mint mi. Milyen messze vagyunk attól a boldog
ságtól, amiről az Ige beszél! Nem is vágyódunk utána, mert nem ismerjük. 
Pedig nincs más boldogság sem ezen, sem a másik életben, mint az, ame
lyikre az Űr Jézus Krisztus tanított és váltott meg minket! Ez a boldogság 
abban van, hogy bűneink megbocsáttattak, hogy miénk a menny örökre. 
Ezt a boldogságot a világ boldogtalanjai és kitaszítottjai is elnyerhetik 
épen úgy, mint Ábrahám és Dávid, tehát — hit által! Csak én volnék belőle 
kizárva? Ne kívánd lelkem a mulandókat, keressed inkább az égi jókat!

Június 28. Róma 4, 11—25. v. Ábrahám a hívő ember mintaképe. Nem 
arra néz, hogy körülötte hogy folyik a világ sora, hogy más ember mit 
csinál, minek él, hanem az köti le őt testestől-lelkestől, hogy mit paran
csolt neki az Úr és milyen Ígérettel ajándékozta meg őt. Mások a mának, 
a kézzelfoghatónak élnek, ő a jövő és a hit embere! Őt kiválasztotta az Úr 
házanépe, fajtája közül, neki utódai lesznek, ő sok nép atyjává lesz. Neki 
tehát erre kell gondolni, ez az ő életének a célja. Isten ilyen kegyelmesen 
cselekedett ővele. Ámde mivelünk még Ábrahámnál is sokkal kegyelme
sebben cselekedett! Nemcsakhogy minden emberre kiterjesztette az először 
csak egy embernek adott kegyelmes ígéretét, hanem az Ő tulajdon szent 
Fiát is halálra adta, hogy mi hazug, bűnös emberek igazak lehessünk 
Öelőtte! Mennyivel többet adott nékünk és érettünk az Űr, mint Ábrahám. 
nak, mégis mennyivel kisebb a mi hitünk az Ábraháménál!

Adjunk hálát:
1. A Szentlélek kitöltéséért és közöttünk való munkálkodásáért.
2. Az egyházi esztendő elmúlt ünnepi félévének Isten drága kegyel

méről szóló üzeneteiért.
3. A hazatért délvidéki gyülekezeteinkért és testvéreinkért.

Könyörögjünk:
1. Hogy növelje az Üf a mi hitünket;
2. hogy békéltesse meg egymással a háborús keresztyén népeket;
3. hogy konfirmandusaink ne feledkezzenek meg a fogadott hűsé

gükről;
4. hogy az aratás Ura tartsa meg vetéseinket az aratásra.

Tarján Béla
délszabolcsi lelkész.
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Szószéken.
Pünkösdvasárnap.
Délelőttre. — János 14. 15—21.

Krisztus urunk pünkösdi szent igénkkel is önmagához kíván 
bennünket fűzni. Az ő szavát halljuk, az ő ígéretének örven
dezünk, az ő hatalmában megbízva találunk nyugodalmat és 
békességet lelkűnknek. Most is kijelenti, hogy urunk akar lenni 
■és parancsolatainak megtartását követeli. Azonban nem a szolgai 
•engedelmesség alapján, hanem a szeretetviszonyból kifolyólag, 
így pünkösdi ünneplésünk már szentigénk első versének tartal
mából reámutat arra, hogy a Szentlélek, akinek kitöltését ünne
peljük, mindenekelőtt arra az egészen új fundamentomra kívánja 
helyezni az újjászületett életet, amely maga a Jézus Krisztus. 
Tehát nem valamely általános lelki felébredésről és megújulásról 
van itt szó, amely hasonlítható lenne egyes történelmi megmoz
dulásokhoz vagy nemzeti megújhodásokhoz, amelyek a pusztán 
emberinek körébe tartoznak, hanem egy egészen meghatározott, 
és pedig a Jézus Krisztus személye által meghatározott feléledés 
és megújulás ez amely odaszenteltséget jelent Krisztus iránt a 
szeretetből fakadó engedelmesség jegyében.

A Szentlélek a Jézusról tesz bizonyságot, a Jézushoz vezet 
és a Jézusnál tart meg. Aminthogy a Szentlélek is azért adatik 
az embereknek, mert Jézus kéri az Atyától ezt a drága ajándékot 
az övéi számára. Igéjét és szentségeit azért hagyja itt a földön 
az embereknek, hogy ezek által megkaphassák és elfogadhassák 
azt a Szentlelket, akit egyébként a világ be nem fogadhat, mert 
nem látja és nem ismeri őt. Krisztus főpapi szolgálatának, állandó 
esedezésének tehát mintegy a kiegészítése itt a földön az anya
szentegyház munkája: az igehirdetés és a szentségek kiszolgál
tatása. Mert Főpapunk kéri az Atyát, az Atya örömest adja a 
Szentleiket, de az emberek az ige és a szentségek által lesznek 
alkalmasokká és képesekké arra, hogy a Szentleiket befogadják 
s hogy a Szentlélek náluk maradjon.

Nem véletlen tehát, hogy az anyaszentegyház megalapítása 
egybeesik a Szentlélek kitöltésével. Az anyaszentegyház a Szent
iéleknek nem csupán alkotása, hanem eszköze is. Mint ilyen 
óriási felelősséget visel Isten és a világ irányában. Felelős azért, 
hogy a világban az igazság lelke utat találjon, szíveket hódítson, 
lelkeket borítson lángba. Hogyha én a saját értelmem vagy erőm 
által képtelen vagyok a Jézus Krisztusban, az én Uramban hinni 
és őhozzá eljutni, hanem a Szentlélek hív engemet az evangé- 
liom által, akkor az én üdvösségemért vagy elkárhozásomért 
felelősség terheli a szenteknek azt a gyülekezetét, amelyre az 
Úr az evangéliom igazán tanítását és a szentségek hfelyes kiszol
gáltatását bízta és ruházta. És ha én ezen anyaszentegyház tag
jának vallom és tartom magamat, akkor viszont én is felelős 
vagyok azokért a lelkekért, akik csak az evangéliom és a szent
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ségek által kaphatják a Szentlelket, juthatnak el a Krisztushoz 
és ezáltal az üdvösségre.

Az a világ, amely a Szentlelket be nem fogadhatja, amely az 
igazságnak ellensége, amely az igazságnak csak a kényszer, nem 
pedig a lélek hatása alatt enged, a keresztyénség számára egy 
óriási és nehéz munkaterületet jelent. Amikor Krisztus Urunk azt 
mondja: „Én élek és ti is élni fogtok", ez az élet itt a földön 
nem lehet más, mint a Krisztus élete a Szentlélek erejében. Krisz
tus megmondja az övéinek, hogy ezek még nálánál is nagyobb 
dolgokat fognak cselekedni, mert ő az Atyánál lesz és mert az 
Atyától kéri és onnan elküldi a Szentlelket a bátorítót és vigasz
talót. A tanítványok és követők élete nem merül ki a Krisztus 
érdemeinek élvezetében, a biztonságtudatban, a békességben és 
az örömben, amelyeket Krisztus megígért és megád. Az igazság 
Lelkét bírni ebben a világban harcot jelent; nem a világ hívja ki 
a porondra a keresztyénséget; a világ legjobban szeretné, hogy
ha az egyházat elsikkaszthatná, agyon hallgathatná, úgy tehetne, 
mintha egyház nem is létezne. Az egyháznak a szerepe az, hogy 
porondra hívja napról-napra az igazság elől menekülő és el
bújni igyekvő világot. A keresztyénség szerepe, hogy a krisztusi 
élet teljességének birtokában bizonyságot tegyen az igazságról. 
A hegyen épült város nem sülyedhet el a lapály ingoványában; 
a világosságot nem nyelheti el a sötétség; a sónak nem szabad 
megizetlenülnie. Az egyház, ha hű akar lenni Urához és önmagá
hoz, vagyis, ha az akar lenni, ami lényege és rendeltetése, akkor 
ebben a világban harcos egyháznak kell lennie és maradnia, 
amint maga Krisztus és apostolai, legkiválóbb szolgái harcosok 
voltak, életüket tették kockára, állandóan a halál torkában 
éltek.

Nem valami méla érzelgősség mondatja Jézussal, hogy 
vigasztalót kér az Atyától és nem hagyja az övéit árvákul. Nem 
szabad szavainak értelmét és élét így letompítani és kicsorbítani. 
Árvák azok, akikről a hatalmasok azt hiszik, hogy minden joguk
ból kiforgathatják őket és iparkodnak is őket kiforgatni. A 
kapzsi és lelkiismeretlen erőszakosak minden időben prédát lát
tak az árvákban. Jézus előre látja, hogy az övéit a világ hatal
masai ilyen könnyű prédának nézik és mindig lesznek, akik ipar
kodnak őket prédául ejteni. Az egyháznak és a hívőknek mindig 
voltak ilyen ellenségeik. Azért erősíti meg az övéit Jézus már 
előre ezzel az ígérettel: „nem hagylak titeket árvákul". Éppen 
úgy rá fognak szorulni az övéi vigasztalásra is; mert a keresz
tyén öröm és békesség nem zavartalan birtoklás, hanem ajándék, 
amellyel Jézus úgy örvendezteti meg az övéit, hogy erőt ád 
nekik minden szenvedés elhordozására és olyan terhek elhordo- 
zására, amelyek alatt összerogy vagy kétségbeesik a hitetlen.

Amikor a Szentlélek a Krisztus iránti szeretet szívünkbe 
plántálásával Krisztushoz visz és a Krisztusba beolt, beleilleszt, 
akkor nyer életünk teljes jelentőséget és értéket Istennek az 
Atyának szemében. „Aki engem szeret, azt szereti az én Atyám." 
A  tény az, hogy amíg a Jézust meg nem szerettük, önmagunkat
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szeretjük, azt az embert szeretjük önmagunkban, aki elveszett 
és elkárhozott a bűnei miatt; azt az embert, aki megtagadta cél* 
ját és rendeltetését; azt az embert, aki életének kicsiny és nagy 
alkalmait mindig csak arra használja fel, hogy a világban ter
jessze mindazt, ami az életet megfertőzi és rombolja. Amíg az 
Atya szeretetének melengető, teremtő és megvilágosító sugarai 

-át nem járhatnak bennünket, addig a halálban vagyunk és mara
dunk. Ellenben hogyha a Fiúhoz eljutottunk a Szentlélek által 
és az Atyának szerető szívéhez a Fiú által, akkor az én szeretet- 
ből fakadó engedelmességem az én életemet áldássá és életté 
teszi százaknak és ezereknek. Mert akkor én rajtam keresztül 
és én általam működik Istennek az az akarata, hogy az emberek 
üdvözüljenek és az igazság ismeretére eljussanak. Vagyis álta
lam az Isten munkálkodik.

Pünkösd ünnepe a keresztyén életre és a keresztyéni tettekre 
való felhívásnak ünnepe. Egyúttal kihívás a világnak, amely az 
igazságtól fél és visszariad. Pünkösdöt nem ünnepelhetünk mél
tóan és helyesen anélkül, hogy életünket oda ne szentelnénk 
Urunknak a Jézus Krisztusnak a Szentlélek minden erejével való 
szolgálatára. Hogy miután Krisztus kijelentette magát nékünk, 
mi is kijelentsük őt a világnak egész életünkkel.

Délutánra. — Ezékiel 36, 22—28.

Az ember bűnös természete lehetetlenné tette Istennek, hogy 
Szentlelke által az emberben lakozzék. Jézus Krisztus, Istennek 
Szentje volt alkalmas edénye a Szentiéleknek s Krisztus, aki 
azután a megváltás munkájával a Szentlélek kitöltését a tanít
ványokra eszközölte és lehetővé tette. Krisztus megváltói mun
kájának eredménye és egyúttal célja is az, hogy Isten új lelket 
és új életet adjon az embereknek. Ami a tanítványokkal pün
kösdkor történt, amit ők akkor kaptak, az nemcsak nekik szól, 
hanem az egész világnak. A Szentlélek által Isten ereje működik 
a világban és véghez viszi azt, amit az ember saját erejéből 
semmiképen sem tudna elérni. Luther a magyarázatban a Szent
lélek munkájáról a következőket mondja: hívott, megvilágosí
tott, az igaz hitben megszentelt és megtartott, a bűnöket meg
bocsátja, a halálból feltámaszt és örök életet ád. Eszközei ebben 
a munkában az evangéliom és az ajándékai.

Tehát Krisztus, amikor a megváltás művét az egész világ 
számára áldássá akarta tenni, nem bízta a munka folytatását 
szent berendezésekre vagy tanokra, hanem a legbensőbb, leg
szellemibb, emberi számítás szerint legbizonytalanabb funda- 
mentomra. A Szentiéleknek feladata nem az, hogy a világtól 
elkülönülve éljen vagy munkálkodjék, hanem bele kell elegyülnie 
a világba, a világnak szellemi és lelki életébe, hogy azt átgyúrja. 
Abban a veszedelemben foroghatna tehát, hogy összetéveszthető 
lesz, vagy összezavarodik a világ szellemével. Ez ellen meg
védelmezi Jézus azzal, hogy odaköti a Szentlelket az evangé- 
liomhoz és a szentségekhez. A Szentlélek az ige, az evangéliom
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által hívja az embereket. Az ige tehát eszköze, de egyúttal biz* 
tosítéka és bizonysága is.

Az evangéliom által munkálja bennünk a Szentlélek az igaz 
hitet, amelyben minket megszentel és megtart. A megszentelés, 
munkája felöleli bűneink felismerését és megbánását. A meg
térést és egész életünk megváltoztatását. Luther amikor a meg
szentelést az igaz hittel kapcsolja egybe, a reformáció alaptanára, 
a hit által való megigazulásra utal. Megszentelés és megigazulás 
nincsen a hit nélkül, ellenben az igaz hit egyúttal megszentelés, 
megigazulás is. Állandóan szükségünk van arra, hogy a Szent
lélek bennünket megtartson az igaz hitben, mert hitünket állan
dóan fenyegeti kétféle veszedelem: az egyik a hitetlenség, a 
másik a tévhit.

A Szentlélek munkája az egész keresztyénség hívása, gyűj
tése, megvilágosítása és megszentelése. Az a szó „amiképen" 
arra mutat, hogy az egyes ember nem külön kiváltságként kapja 
a Szentlélek ajándékait és azok áldásait, hanem az egész keresz- 
tyénségnek egy tagjaként. Ez vonatkozik a Szentlélek teljes 
munkájára: az elhívástól egészen az örök élet megadásáig. A 
Szentlélek ugyanolyan erősen kapcsol bennünket az egyházhoz, 
mint az egyház Urához Jézus Krisztushoz. A Krisztusban való 
élet feltételezi az egyházban, ennek teljes közösségében való 
életet. Ebben a közösségben bocsátja meg a Szentlélek a bű
nöket.

Viszont a bűnbocsánat, és pedig minden bűnnek naponként 
való megbocsátása rámutat arra, hogy itt a földön sem az egy
ház, sem annak tagjai nem szentek abban az értelemben, mintha 
bűn nélkül valók lennének. Itt naponként sok bűn szorul bocsá
natra. A tökéletességet úgy az egyház, mint tagjai csak a más
világon érik el, ott is az isteni kegyelem gazdagságából. Éppen 
azért szigorú következetességgel jut el Luther a harmadik hit
ágazat magyarázatában a végső dolgokhoz: az ítélethez és a 
holtak feltámasztásához. Az örök életet és üdvösséget Luther 
megint a hithez, a Krisztusba vetett hithez köti. A magyarázat 
az ember tehetetlenségének a hangoztatásával kezdődik s azzal 
végződik, hogy ez a gyarló és tehetetlen ember Isten kegyelmé
nek gazdagságából elnyeri az örök életet. A Szentlélek munkája 
abban áll, hogy a Krisztushoz visz és a Krisztusnál tart meg. 
Krisztus szerzi meg a bűnbocsánatot és az üdvösséget. „Ahol 
bűnbocsánat van, ott élet és üdvösség is van.“ S ne feledjük, 
hogy Luther az Úrvacsorában is a bűnbocsánatot, életet, üdvös
séget az Igéhez köti. Németh Káf0ly

Pünkösd II. ünnepén.
Délelőttre. — János 15, 9— 16.

Szentlélek az egyházban.
Korunk keresztyénségének hamupipőkéje a Szentlélekről 

szóló tanítás. Megszíntelenedett, vérszegény, bizonytalan, homá
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lyos lett a mai ember szemében a 111. hitágazat ősi apostoli 
tanítása. Sok olyan gyülekezetei találnánk, amely előtt ha fel
vetnénk a kérdést: „Vettetek-e Szentlelket?“ —  úgy felelnének, 
mint az efezusiak: Azt sem tudjuk, hogy van-e Szentlélek! Sok 
ember a Szentlélekről szóló tanítást olyan elvont, a való élettől 
távoleső tannak tartja, amivel alig tud mit kezdeni. Vannak, 
akik a Szentlelket összetévesztik az ember lelki működésével. 
Azonosnak tartják a lélek belső élményével, a lelki erőkkel, az 
elragadtatással, lelkesedéssel, és ezzel megüresítik a Szentlélek 
Istenről szóló tant. Alig tudják megérteni, hogy a mi lelkünk 
jelenségei nem lehetnek azonosak egy isteni személybe vetett 
hit valóságával. Az energia nagy jelentőségű az egyén és a tár
sadalom életében, de vak és céltalan az, ha egy magasabb szemé
lyes intelligencia nem irányítja. A villamosság hatalmas erőit az 
ember szelleme állítja munkába. A Szentlélekről vallott hitünk
ben éppen azt fejezzük ki, hogy az a világot formáló erő, mely 
megnyitja szívünket az evangélium előtt és ujjászüli a lelki éle
tet, világfeletti személyes szellem; nem elvont fogalom, hanem 
az egész világmindenségre kiterjedő munkássága révén kézzel
foghatóan is tapasztalható valóság.

Bár a Szentlélek lényegében felfoghatatlan szellemi lény, ma 
mégis azzal a szándékkal szólok hozzátok, hogy Róla valami 
határozott, kézzelfogható dolgot mondjak. Valami olyat, amiről 
a Szentlélek jelenlétét, vagy hiányát kétségtelenül meg lehet 
állapítani. A felolvasott igében a Szentiéleknek a tanítványok 
seregére, azaz az egyház közösségére gyakorolt hatását figyel
hetjük meg.

1. Az Ürnak meglepő, gondolkodásunkkal szöges ellentét
ben álló kijelentése ragadja meg figyelmünket, amikor tanít
ványainak ezt mondja: „Nem ti választottatok engem, hanem én 
választottalak titgket*.“ Nem úgy történt, hogy a tanítványok 
meghallgatták az Úr mindeneket felülmúló tanítását és ennek 
hatása alatt elhatározták, hogy követik őt, mint üstököst a köd
uszály, hanem ellenkezőleg úgy történt, hogy az Ür az ember
milliók közül kiválasztotta a tizenkettőt és a tizenkettő után a 
százezreket és milliókat, akiket anyaszentegyházának lelki áldá
saiban részesíteni akart. Valamikor még én is így gondolkodtam: 
Milyen helyesen és jól választottam meg életpályámat, hogy 
az Ige hirdetője lettem! —  pedig nem én választottam az aratás 
munkáját, hanem Jézus Krisztus választott engem végtelen 
kegyelméből az egyház szolgálatára, amikor nekem arról még 
tudomásom sem volt. Az evangélikus egyházat sem mi választot
tuk, nem a mi emberi akaratunk eredménye, hogy most a Jézus 
Krisztus élő testének tagjai vagyunk. Ha Afrikában, vagy Ázsiá
ban születtünk volna, talán még ma is a pogányság jármában 
nyögnénk. Isten kegyelme azonban a világ két milliárdnyi népé
ből minket kiválasztott, mint egykor tanítványait, hogy legyünk 
az ö  országának tagjai, akiknek Ura a Krisztus és vezére a 
Szentlélek. Istennek jóságos akarata az, hogy te az evangélikus 
egyháznak tagja vagy!! Az embermilliókból téged kiválasztott!
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Nem mindenki lehet az Ő egyházának tagja! Nem egyesület az, 
amelybe bárki emberi elhatározásból beléphet, vagy kiléphet! 
Az egyháznak csak az lehet tagja, akit a Szentlélek meghív, 
megszentel és vezet, Krisztus, mint egyedüli fő alatt egy igaz 
hitben és munkálkodó szeretetben egyesít örökkön fennmaradó 
szívközösségben. A Kis Káté III. hitágazatának magyarázata 
világosan mondja, hogy nekem teljesen lehetetlen saját erőm
ből, vagy okosságomból a Jézus Krisztusban hinni, ő hozzá el
jutni és vele életközösségben lenni. Képtelen vagyok arra, hogy 
az ő testének élő tagja legyek. Mégcsak a vágyódás és sóvár
gás is ismeretlen volna szívünknek, amelynek szárnyán felemel
kedhetnénk oda, ahol az Istenben megszentelt élet boldogsága 
van: a szentek szívközösségébe. Sőt sokszor az ész és ösztönök 
rugódozása ellenére, egészségünk és életünk romlása árán is 
ragad bennünket a Szentlélek a szentek közösségébe. Világ 
fiainak szemében esztelen és bolond módon, sokszor templomok 
és egyházi szervezet nélkül is csodálatosan megvan a Szentlélek 
által egybehívottak egyházi közössége. Volt idő, hogy az egyház 
ott volt a cirkuszban, ahol vadállatok szaggatták szét a Krisztus
ban hívőket, és van egyház a szibériai ólombányák mélyén, vagy 
az orosz társadalom számkivetettségében, ahol a Krisztushoz való 
hűségért szenvedés a jutalom. Itt az egyház minden jól felfogott 
emberi érdek, a józan ész számításai ellenére áll fenn.

Mindazoknak, akik a Krisztussal életközösségben voltak, 
boldog tapasztalása, hogy életük kibontakozása nem saját egyé
niségükből adódott, hanem a Krisztus nyúlt be egyéni életükbe, 
Ö választotta őket a Maga számára, a Szentlélek a bűnös em
berbe új benső érzéseket öntött, vak értelmét megvilágosított 
értelemmé, pártütő akaratát engedelmes akarattá tette, megújí
totta, újjászülte a lelki életet és isteni javakkal, új cselekedetek
kel ékesítette fel. Az a tény, hogy nem emberi megegyezésből, 
emberek akaratának eredményeként áll az egyház, hanem ter
mészetfeletti eredetű és egy felsőbb isteni hatalom választja ki, 
gyűjti, világosítja meg és tartja meg annak tagjait —  kézzel
fogható bizonyítéka a Szentlélek jelenlétének az egyházban. 
Amely egyház valláserkölcsi egyesületnek érzi magát, amely
nek tagjai nem érzik a Krisztusról való kiválasztás dicsőségét 
és felelősségét —  abban kialudt a Szentlélek tüze.

2. Az apostoli hitvallás III. hitágazatának két nevezetes 
tétele van: 1. Hiszek egy keresztyén anyaszentegyházat, 2. szen
tek közösségét. Mindkettő sok embernek botránkozás köve, mert 
nem érti. A római egyház elferdíti, mert szerinte csak annak van 
hite, aki az ő egyházi szervezetét elfogadja. Jézus Krisztus főpapi 
imájában azért imádkozott, az volt szívének utolsó dobbanása: 
Hogy mindnyájan egyek legyenek! Krisztus magában érezte a 
Szentlelket és megígérte, hogy kitölti azt az egyházra is és 
ilyen módon beteljesedik az egység, amelyért az Úr imádkozott, 
amelyet az apostoli hitvallás szentek egységének és egy anya- 
szentegyháznak mond. Egy lélekkel itattunk meg, egy áram 
hordoz mindnyájunkat, egy lelki szervezet alkatrészei leszünk,
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melyben a Szentlélek az éltető elv. Ezért mondja az egyházról 
hitvallásunk azt az utolérhetetlen mélységű, értékű és szépségű 
meghatározást, hogy az egyház a hívő lelkek szívközössége. 
Ennek a szívközösségnek himnusza a mai evangélium. A szeretet 
egyházának isteni aranybullája. Örök misztérium, amely a gyü
lekezet életében folyamatosan és állandóan történik: „Isten sze- 
retete kitöltetett a mi szíveinkbe a Szentlélek által“ (Róm. 5, 5.). 
A Szentlélek az egyház templomának élő köveibe beárasztja lük
tető szívdobbanását, éltető melegét: a szeretetet. Gyűlölködő, 
élet-halál harcot vívó, önzéstől elvakult világban a Szentlélek 
az egyházat tette hangszóróvá, hogy belőle áradjon a szeretet 
aranyzuhataga a világra: „Maradjatok meg az én szeretetemben! 
Szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket!” A rombolás 
és pusztítás hadi dicsősége helyébe a szeretet hősiességét állítja: 
„Nincsen senkiben nagyobb szeretet, mintha valaki az ő életét 
adja az ő barátaiért!" , A Szentlélek az egyházban az egy hiten 
és a Krisztussal életközösségben lévőket a szeretet által egy 
nagy családdá formálja. (Példák: A vonatban egy kis. gyermek 
utazik velem szemben és Luther rózsa van a gomblyukában. 
Kórházban, katonaságnál hívő evangélikussal találkozol és rög
tön melegebben dobban meg a szíved! Hogyan fáj a szívünk, 
amikor szomorú tragédiákról érkezik hír a Kárpátokon túlról és 
örömtől dobban meg, amikor egy új evangélikus templomban 
a másvallásúak tengerében felcsendül az evangélium üzenete!) 
Arról is megismered a Szentiéleknek jelenlétét az egyházban, 
hogy a hittestvérek összefognak, egymást támogatják, szeretik, 
megbecsülik és gyümölcsöket teremnek. Aki a gyülekezet közös
ségének szükségét nem érzi, aki a gyülekezettől függetleníteni 
tudja magát anélkül, hogy ez fájdalmat okozna neki, abban nincs 
jelen a Szentlélek és nem tagja a szentek szívközösségének. És 
amely egyházközség megrestül a szeretet gyakorlásában, nincs 
füle az árvák, szegények, szerencsétlenek, a pogányok, a szór
ványhívek jajszavának meghallására, —  abban a Szentlélek tüze 
kihamvadt. Ellenben ahol a gyüleket a szeretet szívközösségében 
él, ott a Szentlélek működik az egyházban.

3. Társadalmi életünkben az egyháznak bizonyos tisztelet és 
méltóság jut osztályrészül. (Ecclesia praecedit) Az egyháznak 
méltósága azonban nem barokk pompájában és közjogi helyzeté
ben van, hanem a benne munkálkodó Szentlélek erejében és 
hatalmában. Az egyháznak legnagyobb dicsősége nem az, hogy 
nemzetünk nagyjai belőle szökkentek sudárba, hanem sokkal 
inkább, hogy sorainkban foglalnak helyet azok, akiket Jézus 
Krisztus barátainak tart. „Nem mondalak többé szolgáknak 
—  mondja az Úr — , mert a szolga nem tudja, mit művel az ő 
Ura, titeket pedig barátaimnak mondalak, mert mindeneket, 
amelyeket hallottam az Atyától, megjelentettem néktek." Jézus
nak nincs titka előtted. Amit Ő tud, mind megmondja neked az 
élet értelméről, céljáról, tartalmáról. Élete munkájának részesévé 
akar tenni. Ugyanazt a célt és reményt állítja elénk, mely őt 
magát tettre buzdította. A hit szellemi magaslatára emel, ahon
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nan láthatjuk, hogy nem vagyunk többé a sors és a világ rab
szolgái, hanem a világ kormányzásában vele együtt mi is részt- 
veszünk, szeretetének nemcsak tárgyai, hanem együttmunkál
kodó társai is vagyunk. Jézus maga jön hozzánk és azt mondja: 
Munkálkodjunk együtt, kössön össze minket a cél és a munka 
egysége. Ebben a mélységes barátságban kitárul a szív előtte. 
Ő lesz lelkiismeretünk, megmondja mi jó, mi méltó hozzánk.. 
Felkiált, vészjelt ad, ha a kísértő közeledik hozzánk és meg
ítél, megdorgál, ha elbukunk, de nemsokára irgalomról és új 
életről beszél. Mint anya gyermeke szégyenét, eltakarja bűnein
ket és vétkeinket és teremt új szívet, új életet, adva az ő örömét, 
hogy a mi örömünk beteljesedjék. Érzéseit átömleszti barátja 
szívébe, mint delej erejét a vasreszelékbe. Együtt járunk immár 
az életúton, ő  előttem és én boldogan utána. Lelkünk tükörré 
válik, melyben az Atya arca ragyog fel, lényünk tengerré, melyet 
az ö  mélysége tölt be, szívünk kehellyé, melyben az Ö szeretete 
hullámzik. Boldog ez a világ, hogy benne vannak Krisztus ba
rátai! Áldott Szentlélek, mely Krisztus barátainak adja az isten- 
fiúság teljes boldogságát, mint legnagyobb bizonyságát, hogy a 
Szentlélek az egyházban működik az emberi nem boldogságára 
és üdvösségére.

Délutánra. — Ézsaiás 44, 1—5.

Fűzfák a folyó mellett.
A folyó két partján végesvégig őrt állanak és kémlelik a 

víz mélységeit. Csak víz mellett tudnak élni, hegyoldalban, szá
raz talajban elpusztúlnak, mert a víz szerelmesei.

Tudnátok-e Szentlélek nélkül élni? Tudnátok-e elszakadni a 
Szentlélek áldott forrásvizeitől? Tudnátok-e lemondani Bibliá
tokról, imakönyvetekről? Tudnátok-e kiszakadni ebből az áldott 
közösségből? stb. Nem érzitek-e, hogy milyen mély igazságot 
mond rólunk az írás, hogy olyanok vagyunk, „mint a fűzfák a 
vizek folyásai mellett". Csak itt jó  nekünk, ahol a Szentlélek 
áldott forrásai áradnak az Igében és a szentségekben.

A fűzfa a vízből él. Ott található nagy csoportokban, ahol 
vízdús a talaj. Felszívja a nedvet és ott kering benne, mint éltető 
mézga. A hívő ember is a Szentlélekből él, mint a fűzfa az élető 
vízből. Mint az aszú föld a meleg nyári esőt, olyan szomjuhozóan 
szívja magába a hívő a Szentlélek éltető vizét. Isten Igéjét szí
vében forgatja, a szentségeket áhítattal magához veszi, hogy a 
kegyelem eszközei által a Szentlélek munkálkodjék benne. 
Áldott geszt, mely bennünk munkálkodik!

A fűzfa ott áll a parton és kémleli a víz mélységeit. Az első 
zsoltár pedig azt mondja, hogy a kegyes embernek, aki olyan 
mint az élő vizek mellé plántált fa, „az Űr törvényében vagyon 
az ő gyönyörűsége és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és 
nappal". Elmélyed a kegyelem vizeinek mélységeiben. A szeretet 
mély tengerében látja tükröződni életének csodálatos útját. 
Mielőtt még a világon lett volna, már rajta nyugodott az Úr
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áldása. Családjának küzdelmes történetében, mint vörös fonál, 
húzódik végig Isten kegyelmének boldog tapasztalása, mint 
Jákob is tapasztalta ezt nemzedékről nemzedékre. A Szentlélek 
pedig megnyitja a szívet és az, mint holdfénves éjszakán a ten
ger mélyén megnyílt kagyló magába szívja az' ezüstös ragyogást, 
úgy megtelik hittel és békességgel.

A fűzfának van reménysége, —  mondja Jób. „Mert vagyon 
a fa felől valami reménység, ha levágattatik is, ismét megújul 
és az ő csemetéi meg nem szűnnek. Még ha meg is öregszik a 
földben gyökere, ha a porban szinte meghalna is törzsöké, 
mégis a víznek nedvességétől megvirágzik és kisarjad, mint a 
csemete." Jób. 14, 7— 9. öreg fűzfák: bízó, imádkozó, hívő életek 
a Szentlélek éltető vizeinél, milyen meggyőzően tudják vallani, 
sóhajtani, imádkozni Igénk szavait: „Én az Űré vagyok". Ódon, 
szent szavak, melyek újból és újból kisarjadnak, mint csemeték, 
minden kor imádkozóinak szívéből. A Szentlélek által megújult 
ember bűnei bocsánatának hitében ugyanazt az utat rója, mint 
élőhitű őseink, akik szerették Istent, jóságában bíztak és iránta 
való szeretetből engedelmeskedtek az Ö törvényének.

Vannak a folyók mellett szomorú füzek is, melyeknek ágai 
leborulnak a víz tükrére. Szomorú füzek: gyászoló emberek, 
akiket a fájdalom a földre ver és reményeik a porban vergőd
nek, az élő vizek folyásai mellett halljátok a Szentlélek vigasz
talását: „Ezt mondja az Ür, a te Teremtőd, aki téged formált 
anyád méhétől fogva és segél téged: Ne félj én szolgám Jákob és 
én szerelmesem, akit én választottam. A Szentlélek a szomorú
ságot is megáldja és megtérést szül, mely üdvösségre visz.

Folyó partján álló fűzfák, jaj, mi lenne veletek, ha a folyó 
kiszáradna? Mi lenne velünk, ha az Ür elvenné tőlünk az ő 
Szentleikét?

Vargha Sándor.

Szenthárom ság vasárnap.
Délelőttre. — Máté 28, 16—20.

1. Szövegm agyarázat.

Nincs közelebbről meghatározva az a hegy, ahová Jézus tanítványait 
rendelte. Az Acta szerint (1, 12) Jézus az Olajfák hegyén mondott végső 
búcsút tanítványainak. Máté a külső körülmények megrajzolására nem 
helyez nagy súlyt. A külső keretek az elbeszélés végén hiányoznak. Hogy 
mi történt Jézus búcsúszavai után, arról nem tesz említést. Jézus szavai 
a fontosak és nem a szituáció.

Exúzia =  hatalom, melyet az Istentől kapott. A „panta“ jelenti, hogy 
azt teljes mértékben nyerte az Űrtói. Nem csak bizonyos mértékben. Hiszen 
akkor a Szentháromság egy Istenben a Fiú alárendelt viszonyban lenne. 
A hatalmat Jézus nem ragadta magához (Filippi 2, 6.), hanem az adatott 
neki. S miután elvégezte azon feladatot, mely reá lett bízva, visszaadja a 
hatalmat, hogy Isten legyen minden mindenekben. (I. Kor. 15, 28.)

A missziói parancs lényege, hogy „minden népet" tegyetek tanítvá
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nyokká. A tanítványok hajlandók lettek volna csak „egy népnek11 hirdetni 
az evangéliumot. (Acta 11.) Jézus missziói parancsa egyetemes.

Szövegkritikai szempontból lehet arról beszélni, hogy az Atya, Fiú, 
Szentlélek nevében való keresztelés már egy későbbi, dogmatikai fejlődés 
eredménye, mert az Üjszövetség a Jézus Krisztus nevében, a halálba való 
bemerítkezésről szokott inkább beszélni. Acta 2, 38. a Jézus Krisztus nevé
ben való keresztelkedéshez fűzi a bűnök bocsánatát és a Szent Lélek 
ajándékát. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében való keresztelés jelentése, 
hogy az Atyának a kegyelme, a Fiúnak a megváltói műve és a Szent 
Léleknek az elpecsételése tesz minket tanítványokká. Jézus tanításának 
a hallgatása még nem elég. A megkeresztelkedés nélkülözhetetlen.

Expressis verbis Máténál nincs szó Jézus mennybe távozásáról. De 
•ezekben az igékben: Veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, 
az a vigasztalás hangzik felénk is: Ha most el is megyek tőletek, ha távoz
nom is kell, azért ne féljetek, mert én mindig veletek leszek.

2. Igehirdetés.

A feltámadott Krisztus végső szavai.

Szentháromság vasárnapján értelmünket felülmúló mun
kába fognánk, ha a Szentháromság titkát akarnók megfejteni. 
Képekben, hasonlatokban ugyan felkelthetjük az érdeklődést. 
Például az emberi léleknek hármas megnyilatkozása van: úgy
mint az értelem, az érzelem és az akarat, az izzó vasnál is három 
dolog ötlik a szemünkbe: a tűz, a fény és az anyag. Ezek azon
ban a Szentháromság' megoldásához közelebb nem visznek, leg
följebb azt teszik nyilvánvalóvá, hogy sok megfoghatatlan dolog 
van a világon, ami megnyilatkozásában három és lényegében 
mégis egy.

A legtöbb ember úgy van a Szentháromsággal, mint a 
tanítványok voltak a feltámadott Krisztussal. Elmentek Galileába 
arra a helyre, ahová Jézus rendelte őket s amikor megjelent 
előttük a feltámadott Ür, leborultak ugyan előtte mindnyájan, 
de némelyek kételkedtek. Ha a titkok titka, a Szentháromság, 
előttünk állana a maga mivoltában, akkor valószínűleg mi is 
mindnyájan leborulnánk, de bizonyára közöttünk is lennének 
kételkedők.

Szentháromság vasárnapján ne törjük a fejünket a Szent- 
háromság titkán, ne is találtassunk a kételkedők között, hanem 
buzgó imával emelkedjünk fel Ahoz, akiről az oltár előtti szent 
igék ezt mondják: Áldott legyen az Isten, aki megáldott minket 
a Krisztusban és megpecsételt az ígéretnek ama Szent Leikével. 
S dicsőítsük az Isten csodálatos útjait. (Róm. 11, 32— 36.)

Hívő lélekkel és buzgó áhítattal hallgassuk azért szent 
igéinkből a feltámadott Krisztus utolsó szavait, melyet tanítvá
nyainak mondott. S akkor azokból meg fogjuk érteni az Ö 
hatalmát, parancsát és Ígéretét.

1. Hatalmát. A történelem sok példát mutat, mikor királyok, 
hadvezérek kezében óriási hatalom volt. Uralkodtak a félvilág 
fölött. Hatalmuknak az alapja azonban az erőszak, fegyver, ámí
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tás és ravaszság volt. Lépten-nyomon láthatjuk ezt egyeseknél is, 
akik felemelkedtek a hatalom lépcsőfokán és visszaélnek a hatal
mukkal.

Jézus hatalma egészen más. Ö a „fegyver nélkül is hatal
mas, ellenség nélkül is diadalmas, békesség hőse, nagy király". 
Hatalma lett nyilvánvalóvá tanításában (Máté 7, 29.), mert nem 
úgy tanított, mint az írástudók. Követői ott hagytak mindent: 
Lévi a vámszedők asztalát, Simon a hálóját. Hatalma volt a 
démonok fölött, a hullámzó tengeren.

Ilyen nagy hatalom honnan volt? Azért, mert az adatott 
neki. Istentől való volt s ezért totális. Dániel 7, 14. szerint 
örökkévaló hatalom adatott az Emberfiának. Ez előtt a hatalom 
előtt meghajlik mindenki. (Filippi 2, 10— 11.)

Ha földi hatalmak szeszélyére, hatalmaskodására gondo
lunk, megdöbbenünk, hogy mi lesz velünk, ha az ő játékszerei 
leszünk, ha haragjukat, gyűlöletüket rajtunk kiönthetik. Ezzel 
szemben milyen boldog érzés annak a tudata, hogy a mi Urunk
nak, a Jézusnak adatott minden hatalom. Tehát a felettem való 
hatalom is. A leghatalmasabb intézkedik velünk. „Az ég és a 
föld Ura, ő  a mi diadalmunk." Ezért nem félünk, hanem várjuk 
parancsszavát. Nem állunk a kételkedők közé, egy pillanatra se 
vonjuk kétségbe hatalmát, hanem leborulva Előtte, dicsőítjük 
nagy nevét.

2. Parancsát. Minden parancsnak a lényege és értelme, hogy 
azt teljesítsék. Ha nem vesszük komolyan, nem hajtjuk végre, 
szomorú következmények várnak reánk. A parancsot pedig attól 
kapjuk, akinek minden hatalom adatott a mennyen és a földön. 
Hogyne teljesítenők azt! Ez pedig az Ür utolsó parancsolata 
volt. A gyermek szülőjének végső intézkedését tiszteletben 
tartja, teljesíti. Hogyne tennénk mi is eleget Üdvözítőnk utolsó 
parancsának! Hiszen ettől függ a jövőnk, győzelmünk. Mikor 
a háborúban a katonák a parancsot bírálgatni kezdték s a felett 
civódtak, hogy az jó-e, vagy rossz s azt követni kell-e, vagy 
nem, akkor a háborút már el is vesztették. Mihelyt Urunk paran
csával szembehelyezkedünk s fontolgatni kezdjük, hogy teljesít
hető-e vagy nem, akkor a kételkedők közé álltunk és sorsunk 
meg van pecsételve.

A tanítványoknak különösen nehéz lehetett Jézus parancsa. 
Hiszen csak 11 -en voltak s minden néphez, milliókhoz és milliók
hoz kell menniök az evangéliumot prédikálni s őket megkeresz
telniük. Ha arra gondoltak, hogy milyen rövid az ember élete, 
bizonyára aggodalmaskodtak. De ők engedelmeskedtek s neki
látták a parancs teljesítésének. Az életüknél is kedvesebb volt 
a Krisztus parancsa, hogy tanítványokká tegyenek minden 
népeket.

A parancs azonban nekünk is szól: mindnyájunknak, az 
egész keresztyénségnek. A „menjetek el“ azonban nem jelenti 
azt, hogy most mindenki szárazon és vízen induljon el a széles 
világra minden népekhez. Hiszen akkor az egész világnak meg 
kellene indulnia. Minden nép, a széles világ azonban nemcsak



Afrika, idegen földrészek és a pogányok, hanem minden falu 
és város, kunyhó és palota s az a hely is, ahol mi lakunk. Ide is 
el kell jutni az evangéliumnak és pedig a szívek mélyéig. Mit ér 
az, ha a víz csak a föld színén folyik keresztül?! A földbe kell 
jutnia. A fűszál, a fa gyökeréig. Akkor lesz élet, fejlődés minden
felé.

Mikor Urunk parancsszavát halljuk, ne legyünk a tétovázók 
között, hanem lássunk a munkához, mert sok az aratni való 
és kevés az arató. Egy ház építésénél két munkás azon fárado
zott, hogy egy hatalmas követ a megfelelő helyre tegyen. Körü
löttük volt az emberek tömege. Mindenkinek volt valami meg
jegyzése, de senki még a kisujját sem mozdította meg. A této
vázók, a fontoskodók, a kételkedők- szerepe ez, akik hallják 
az Űr parancsát, de azt nem teljesítik. De mi ne álljunk közé
jük, hanem mikor Jézus parancsszavát halljuk, boruljunk le 
Előtte s odaadó, őszinte lélekkel szóljunk: Urarp, minden paran
csodat teljesíteni fogom.

3. ígéretét. Amit az Úr igért az Ószövetségben Izrael népé
nek (V. Mózes 31, 6— 8.), a prófétáknak (Jeremiás 1, 8.), azt 
ígéri a feltámadott Krisztus tanítványainak, gyülekezetének: 
íme, én veletek vagyok . . .  De hol van velünk Ö, hol keressük, 
hogy megtaláljuk Őt? Az Isten igéjében és a szentségekben. 
S ezért Jézus Ígérete, hogy minden napon veletek vagyok, nem
csak valóság, hanem vigasztalás és bátorítás is a számunkra. 
Az igében maga Jézus szól a bűnösökhöz: Ne félj, elég neked 
az én kegyelmem. Ö törli le a megszomorodott szívűek köny- 
nyeit, mikor így vigasztal: Boldogok, akik sírnak. . .  A bűn, 
a gonoszság ellen való harcban pedig az Ö igéje a legjobb 
fegyver. Mellettünk van, mint a vezérünk. S mikor az utolsó 
ellenséggel, a halállal kell szembe néznünk, Ő a halált győző 
vitéz, aki a feltámadás és élet.

Így van Ő mi velünk minden napon szent igéjében. De ve
lünk van a szentségekben is. Nem hiába adta ki parancsként, 
hogy kereszteljetek meg minden népeket s nem hiába mondta 
az utolsó vacsorán: ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Mert, 
aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az én bennem 
lakozik és én is abban. (János 6, 56.)

Egy görög király, aki bölcs törvényeket adott népének, 
összehívta alattvalóit és megigértette velük, hogy azokat nem
csak megtartják, hanem azokon semmi változtatást nem tesz
nek, amíg ő vissza nem tér. így akarta biztosítani népe jövőjét 
s meghozta azt az áldozatot, hogy soha nem tért vissza hazájába.

Urunk Üdvözítőnk nem így akarta biztosítani hívei jövőjét. 
Amikor a földön járt, a törvény, a parancsolatok teljesítésére 
erőt adott. Evangéliumot hirdetett. S amikor utolsó parancso
latát köti tanítványai lelkére, a legboldogítóbb igérettel biztatta 
őket, hogy velük lesz mindenkoron. A görög népnek örökségül 
jutott a törvény, de a királya soha nem tért vissza. Nekünk azon
ban több jutott osztályrészül. Az élő Krisztus, aki közöttünk 
van, aki velünk marad minden nap, a világ végezetéig.

354
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Íme, én ti veletek vagyok. Ez a feltámadott Krisztus végső 
szavainak boldogító vigasztalása. Bárcsak mi is vele maradnánk 
s kételkedés, hitetlenség ne ásná a szakadékot közénk és Ö közé, 
hanem Előtte leborulva átadnék neki szívünket és életünket, 
hogy Ő velünk maradjon és mi is Ö véle. Ámen.

Délutánra. — Máté 6, 9a.

A Miatyánk megszólítása.

Azt mondják, hogy az Ür imádságnál a megszólításban 
benne van keresztyén hitünk három drága gyöngye: A hit, szere
tet s a remény. Az „Atya“ szóban kifejezésre jut hitünk mély
sége. A szeretetet hirdeti, hogy Ő a mi Atyánk. A mennyekben 
pedig benne van a reménység.

A zsidó az Isten nevét nem is merte kimondani. S mikor 
az Istennel keres összeköttetést, akkor benne az Urat látja, aki 
parancsol s akivel szemben az ember csak szolga és alattvaló 
lehet. A zsoltárokból mélységes bizalom, Isten után való vágyó
dás tör elő. De csak az Úrhoz tud a lélek felemelkedni, érezze 
bár az élet nyomorúságát, vagy töltse el szívét az isteni kegye
lemben való öröm. (18. Zsoltár 7; 37. Zsoltár 4— 5.) Mikor azon
ban Jézus tanítványait imádságra tanítja, tekintetüket nem a 
távol messzeségbe, a királyi trónuson ülő hatalmas Ür felé irá
nyítja, hanem ahoz a jóságos Atyához, akinek mi mindnyájan 
gyermekei vagyunk.

Az Újszövetségben sok van az Ószövetségből. De új a Jézus 
tanításában, hogy Isten az Atya. Ez a központi gondolat. 
A fénylő nap, amiből sugarak özöne hull életünk útjára és meg
világítja célunkat, hivatásunkat, átvilágít a legsötétebb éjszakán 
s irányít mélységek és szakadékok között.

Már 12 éves korában abban foglalatos Jézus, melyek az ő 
Atyjának a dolgai. A Hegyibeszédben a mennyei Atyáról prédi
kál, ki felhozza az Ö napját mind a jókra, mind a gonoszokra. 
Távozása előtt azzal vigasztalja tanítványait: Az én Atyám házá
ban sok hajlék van. Getsemane kertjében Atyját kéri, hogy ha 
lehetséges. S mikor a keserű pohárról van szó, azt mondja, hogy 
nem kell-e kiinnia, hisz a mennyei Atya adta azt? A keresztfán 
utolsó sóhaja Atyjához szállt, kinek a kezébe ajánlotta lelkét.

Jézus minden szavából, tettéből, szenvedéseiből érzi az em
ber, hogy neki Isten atyja volt. Nem volt neki senkije e földön, 
de volt Atyja, nem volt neki otthona, hová fejét lehajtsa, de volt 
Atyja. Mindene volt, mert volt Atyja.

Mély, igaz hit ébredjen a szívünkben s erősödjék napról- 
napra, valahányszor elhangzik ajkainkról az Ür imádságának 
első szava.

De az Atya nemcsak az enyém, vagy a tied, hanem a mi 
Atyánk. Mindnyájunk Atyja. Azért, mikor egy gyülekezet ajkai
ról hangzik el ez az ige: Miatyánk, akkor azt a közösséget 
a szeretet fűzi össze. Ez pedig abból az érzésből fakad és erő
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södik, hogy mindnyájunknak egy Atyja van s akit mi Istennek 
nevezünk, az a mi Atyánk. Ha tehát egy Atyánk van, akkor 
mi testvérek vagyunk. Ha az Atya szeret minket, akkor nekünk 
is szeretnünk kell egymást. Buzgó szívvel azért csak olyan gyü
lekezetben tudják imádkozni a Miatyánkot, hol őszinte, tiszta 
és igaz szeretet él a szívekben. Ahol az emberek nemcsak érzik, 
hogy testvérek, de a testvéri szeretetről szóval és tettekben is 
bizonyságot tesznek.

El tudja-e imádkozni ez a mostani vérben, háborúban élő 
világ az Űr imádságát? Ha nemcsak mormolja, hanem engedi, 
hogy megszólaljon a lelkiismerete, akkor már a kezdő szavak
nál kénytelen megállani. így lesz a Miatyánk memento a testvéri 
szeretetre és a békességre.

Isten megszólításában még ezt mondjuk: Ki vagy a meny- 
nyekben. Ha a mennyország a mostani kor gyermeke számára 
a csillagvilágokon is messzebb került, a fényéből, a ragyogásá
ból azonban nem veszíthetett. Jézus tanítása alapján azonban 
még gazdagabb, áldottabb lett reánk nézve. Mert az nem úgy 
van, hogy az ember azt eszébe vehetné, itt van, vagy ott van. 
Isten országa tibennetek van. Hol van a menny? Ott, ahol Isten 
van. Igen távol és mégis igen közel. S minél jobban érezzük, 
hogy Isten a mi Atyánk, annál közelebb vagyunk mi is a 
mennyhez.

Csak rész szerint van bennünk minden! Még nem vagyunk 
azok, amivé lehetünk. De a reményünk él és erős, hogy az Atyá
nál reánk is várnak azok a hajlékok, melyeket Jézus nekünk 
elkészített. Akkor a reménységből valóság lesz s mi Atyánk keb
lére borulva, mint a gyermekei vele leszünk örök dicsőségben, 
örök szeretetben. Ámen.

Lic. Fizély Ödön
Somorja.

Szenthárom ság utáni 1. vasárnap.
Délelőttre. — Máté 13, 31—35.

Jövendőnk.
„Megnyitom számat példázatokra és feltárom, amik e világ 

alapítása óta rejtve valának." Ez az Ige jelöli meg a példázatok
nak, tehá^ ennek a két példázatnak is, a célját és az okot, amiért 
Jézus példázatot mond. Rejtett dolgokat kíván feltárni előttünk. 
Értelmünk előtt érthetetlen, szemünknek láthatatlan világot tesz 
érthetővé és láthatóvá, de csak annyira, amint Ö gondolja, amint 
példázatai által megmutatja. így tárja fel előttünk ma is e két 
példázatban a mennyek országának kapuját, hogy mi megláthas
suk annak megjelenését és jövendőjét.

Mi az Isten országa? Látszólagos ellentétként olvassuk a 
Szentírásban, hogy Isten országa egyrészt itt van mibennünk, 
másrészt csak ezután jön el. Mind a kettő igazság. Ha mint 
jelenvalóra gondolunk, nem érthetünk mást rajta, mint az Anya-
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szentegyházat, a Krisztusban hívők közösségét, a szentek gyüle
kezetét. Ha pedig, mint eljövendőről szólunk, értjük azt az időt, 
amikor ég és a föld elmúlnak s egy ország lészen, az Isten 
országa. A következőkben Isten országáról, mint jelenvalóról 
szólunk és szívünkbe fogadjuk Igénk üzenetét az Anyaszentegy- 
ház megjelenéséről, növekedéséről és végső uralomrajutásáról.

Gyakran hallani olyan embereket, akik az Anyaszentegyház 
jövendője miatt aggódnak. Azt mondják, hogy a Sátán hatalmas 
erőket mozgósítva tör Krisztus és egyháza ellen. Ha igaz is 
mindez, maga Jézus diadalmas jövendő képét tárja elénk mai 
Igénkben.

Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz és a kovász
hoz. Mind a kettőhöz hasonló a megjelenésben.

A mustármag minden magnál kisebb, a kovász is elenyésző 
csekélység a három mérce liszthez képest. (Egy mérce 12— 13 
liter.) Amikor a mustármag a földrehull, vagy amikor a kovász 
a nagy tömeg tésztába kerül, szinte észrevételen kicsiség mind
egyik. Milyen jelentéktelen esemény a világ előtt, a nagy tömeg 
előtt,'az a bethlehemi jászolbölcső is! Milyen elenyészően cse
kély az a 12 tanítvány, kik elsőkként szegődtek a Mester nyo
mába! Milyen semmiség volt Ázsia nagy tömegei között, mikor 
az első misszionárius megjelent az Igével, hogy az evangélium 
kovásza vegyüljön a pogány tömegbe. Milyen csekélység volt 
az a házacska, mely Francke hallei szeretetintézményeinek jelen
tette megindulását!

Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz és kovászhoz 
növekedésében is.

Amiképpen a kicsiny mustármag sorsa a növekedés és pedig 
az állandó növekedés, éppen így növekedett az Isten országa, 
az anyaszentegyház is e földön. Mivé lettünk?! Hatalmas, száz
milliókat számláló tömeggé. Az egész világon milliók dicsérete 
száll Krisztushoz, milliók könyörgése zörget Nála. A keresz- 
tyénség intézményei, alkotásai hirdetik az Isten országa terje
dését itt e földön. Múltúnknak, történelmünknek vértanuk véré
vel itatott lapjai hirdetik a tényt: nem tudta megállítani ezt a 
növekedést sem a zsidók, sem a római császárok kegyetlen üldö
zése, sem a keresztyén egyházban keletkezett belharcok és viták, 
sem gyűlölet, sem hűtlenség.

S ez a növekedés mind a mai napig tart. De vajjon elég, 
ha csupán e külső jelek mutatják a hatalmas fává növekedést? 
Elég-e, ha az egyház meghódítja az egész világot és minden 
ember keresztyén anyakönyvekben lesz nyilvántartva? Nem elég! 
Franciaország népe is római katolikus volt —  névleg, mert kívül 
állott az egyházon, távol Krisztustól. Ezért kell hasonlóvá lennie 
növekedésében a kovászhoz is Krisztus egyházának. Kovásszá 
kell lennie, mely átjárja az egész tésztát. Kovásszá, mely áthat 
társadalmat, egyeseket és közösségeket és a hatalmas fává 
növekedett keresztyénséget benső értelemben is értékessé teszi. 
Ezért bízott ránk Isten az ő országának növekedésében szent 
szolgálatot. Ne minket hasson át a világ, ne a világ vonjon el
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minket Krisztustól, hanem a mi életünk, a mi hitünk, a mi csele
kedeteink —  mi keresztyének legyünk világító, vonzó, köve
tésre serkentő emberekké. Nem lehetünk kovásszá mindaddig, 
mig magunk, naponkénti bűnbánat és bűnbocsánat által nem 
válunk a Krisztusban új teremtéssé.

Ha pedig a példázatok harmadik jellemző vonását is észre
vesszük, akkor teljes biztonságban, a legnagyobb reménységben 
lehetünk az anyaszentegyház jövendője, a mi jövendőnk felől. 
Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz és kovászhoz 
végső uralomra jutásában is.

A mustármag növekedése folytán eljut addig, hogy minden 
fa között a legnagyobbá lesz. A kovász is az egész tésztán úrrá 
lesz, amikor az egészet áthatja. Isten országának erről az ura
lomra jutásáról mond nékünk ma Jézus is üzenetet. S ezt az 
uralomra jutást kettős szempontból kell látnunk —  Isten országa 
végső uralma mind e földön, mind e világ elmúlásakor valóság 
lesz. Két évezred története győz meg minket arról, hogy az Ige 
mindig kőszálként megállóit és megszégyenült, ki bántotta. 
Nem hiábavaló reménység, hát, ha mi szilárdan hisszük, hogy 
ez Ige ezután is kőszálként megáll. Nem ábrándkép, ha bizonyo
san hisszük, hogy e földnek minden részén megsemmisülten 
vonul vissza a Sátán és megszűnik ezerarcú támadása.

És bizonyosak vagyunk abban, hogy „azon a napon“ pedig 
teljessé válik a diadal, akkor ég és föld elmúlik és mennyet- 
földet átfogó uralom kezdődik és lészen egy akol, az Isten or
szága és egy pásztor, a Jézus Krisztus.

Aggódva kémleled a jövendőt? Félelemmel kérdezed: mi 
lesz Jézussal, mi lesz az anyaszentegyházzal? Mi lesz veled, a 
Krisztus hívével? Jézus mondja, hogy a mennyek országa, mi
ként a mustármag és a kovász, nagyobb lesz mindennél és egybe
foglal eget és földet. Ámen.

Délutánra. — Máté 6, 9b.

Szentek legyetek — Isten szent.

Sok ember szerénykedve hárítja el magától az apostol inté
sét: szentek legyetek. (I. Thess. 4, 3., 7.) Hogyan lehetnénk mi 
szentek? Nekünk nincsenek szentjeink! Egyedül az Isten szent! 
Hiszen a Miatyánkban is így imádkozunk: szenteltessék meg a te 
neved. Jó és szükséges, ha evangélikus ember ismeri, tudja, hogy 
mit jelent ez a szó: szent. A Szentírás szerint egyedül Istent 
tekintjük szentnek, aki bűntelen, és hatalmas Úr kezdettől fogva. 
Isten azonban nem zárkózik el szentségébe, hanem az a célja, 
hogy a teremtett világot is megszentelje. Ezért küldötte el 
Jézust is.

Annak feltétele, hogy mi emberek az apostol intését be- 
tölthessük, vagyis szentségben élhessünk, az, hogy Isten neve 
szent legyen a mi szívünkben. Ha Isten neve mindenkor szent 
előttünk, akkor a mi életünk is ennek a szentségnek hatása
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alatt áll, és tartózkodunk minden olyan cselekedettől, szótól és 
gondolattól, mely az Isten nevét megszentségtelenítené. Ekkor 
lehetünk mi is szentekké, vagyis olyan emberekké, akik tudjuk, 
hogy nem a magunkéi, hanem a szent Isten tulajdona vagyunk, 
hozzá tartozunk. Amikor tehát Istent mondjuk szentnek, értjük 
e jelzőn a bűntől, emberi gyarlóságtól mentes, fenséges Urat; 
amikor pedig az apostol intése szerint emberről szólunk, mint 
szentről, korántsem a bűntelen és felesleges jócselekedettel és 
bőséges érdemekkel rendelkező embert értjük ezen, hanem min
den embert, aki az Istené, aki Krisztus által megváltott ember.

Amikor tehát a Miatyánkban azért imádkozunk, hogy szen
teltessék meg Isten neve, azt kérjük, „hogy közöttünk is szent 
legyen" . Nagyon távol áll ennek a kérésnek tartalmától az az 
ember, aki azt hiszi, hogy az Isten a mi kérésünk nélkül nem 
szent, aki azt hiszi, hogy nem a saját érdekében, hanem az Isten 
érdekében kér. „Isten neve magában is szent ugyan", mondja 
Luther Márton Kátéjában. Istennek ezt a mindenekfelett való 
szentségét érezte Mózes a Hóreb hegyén (II. Mózes 3), ezt érez
ték a próféták (Ésaiás 6, Jeremiás 1) és ezt kell éreznünk mi
nekünk életünk minden napján.

Mily sok mégis éppen a mai napokban is a példa, hogy 
emberek nem hajolnak meg Isten szentsége előtt. Milyen sok 
trágár, káromló beszéd szentségteleníti meg közöttünk Isten 
nevét munka közben, korcsmákban és társasági beszélgetések
ben! Mily sok ember úgy tölti ki bosszúját, mérgét, hogy Isten 
nevét káromkodva emlegeti!

Szenteltessék meg a te neved! Azért imádkozzuk, hogy a mi 
életünk, felebarátaink élete mentes legyen szentségtelen szavak
tól, cselekedetektől és az Ő neve szent legyen minden ember 
 életében. Ha szívünket Isten örök szentsége tölti be, akkor lesz 
a mi életünk is szent és Istennek tetsző élet. Ámen.

Buthi Dénes
zalaegerszegi s. lelkész.

Szenthárom ság utáni 2 . vasárnap.
Délelőttre. — Máté 9, 9— 13.

Csak bűnösöknek.
Közel egy évtizede jelent meg ezen a címen egy angol 

könyv, amelyet rövidesen több európai nyelvre is lefordítottak. 
Magyarul is megjelent. A cím után a szerző szerénységére és 
szerénytelenségére egyaránt lehetett gondolni. Aszerint, hogy ki 
mit vélt a cím mögött felfedezni, egyesek fölényes mosollyal 
hárították el maguktól, mások nem titkolt kíváncsisággal ragad
ták meg az alkalmat, hogy elolvashassák s voltak olyanok, akik 
azzal a reménységgel olvasták, hogy megoldást találnak élet
kérdéseikre, megszabadulhatnak bűneiktől.

Ez lehet a mai ige címe is, de bátran írhatnánk ezt a címet
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az egész biblia elé is. Csak bűnösöknek érdemes a kezükbe venni, 
hallgatni Isten üzenetét. Jézus Krisztus csak a bűnösök M eg
váltója. Aki nem bűnös, akit nem kell megváltani, azzal neki 
nincs semmi dolga. Itt van a magyarázata, hogy miért kerülnek 
aránylag olyan kevesen vele személyes kapcsolatba. Két oka van 
ennek.

Nem tekintjük magunkat bűnösnek. Sokan szinte jóleső ér
zéssel hallgatják, hogy nem az egészségeseknek van szükségük 
orvosra, s hogy Jézus a bűnösök hívogatására jött. Egy kis 
egyháziasság, templombajárás, vagy bibliaolvasás elég ahhoz, 
hogy az ember az egészségesek közé számítsa magát s ami által 
kapcsolatot vélünk felfedezni, magabízásunk miatt az válik a 
Jézussal való személyes kapcsolat akadályává. —  Bár a testünkre 
rendszerint nagyobb gondot fordítunk, mint a lelkünkre, a leg
több ember természetesnek veszi, hogy amíg nem fáj semmi, 
addig nincs baj. Az előzetes, rendszeres vizsgálatra senki sem 
gondol. A tanulóifjúságnál igyekeznek ezt néhány éve megvaló
sítani több-kevesebb eredménnyel, de a felnőtt ember testi álla
pota gyakran már csak akkor kerül beható orvosi vizsgálat alá, 
amikor már baj van, fájdalmak jelzik a betegség jelenlétét. 
Ilyenkor sok esetben már súlyosabb esettel van dolgunk. —  A 
lelki életre mindez fokozottan áll. Csak az iskolakötelesek kerül
nek az evangélium rendszeres hatása alá, de a fejlődés eredmé
nye ezeknél sem ellenőrizhető. A felnőtt ember valóságos és 
vélt akadályok miatt könnyen elhanyagolja a lelki életet. Van, 
aki teljesen megfeledkezik arról, hogy lelke is van s van, aki 
kielégítőnek találja a lelki élet fenntartására azt a néhány isten
tiszteletet, esetleg úrvacsoravételt, amelyekről ugyanolyan üre
sen, betegen, bűnösen tér vissza, vagy még súlyosabban, a min
dennapi életbe. Nem kap s nem is kaphat semmit, mert az ige 
és a szentségek „kegyelmi" eszközök. Kegyelmet csak bűnösnek 
lehet adni, mégpedig olyannak, aki már belátta a bűneit, ismeri 
annak súlyos következményeit s éppen ezért kéri is a kegyelmet. 
Aki nem tartja magát bűnösnek, nem is tart igényt az Isten 
kegyelmére. Ha azután beáll a fájdalom, a bűn elhatalmasodik 
az emberen, van kapkodás, erőfeszítés, kétségbeesés. A bűn okát 
magunkon kívül, a körülményekben, vagy egyenesen az Istenben 
keressük s még mindig nem gondolunk a magunk megvizsgál- 
tatására. —  Rendszeres bűnvizsgálatra van szükségünk, hogy a 
bajt mielőbb észrevehessük. Ne várjuk meg, amíg elhatalmasodik 
rajtunk, hanem menjünk azonnal orvoshoz. Itt van a Krisztus 
nélkül való életünk másik oka.

Nem ismerjük fel Jézusban az orvost. A legtöbb ember úgy 
van Jézussal, mint a kuruzslókkal és javasasszonyokkal. Szé- 
gyenli felkeresni, ha bajba jut, mert fél, hogy megszólják az 
emberek. Sokszor nincs bizalmunk Jézusban, mert a módszere 
még mindig ugyanaz, mint Máténál, meg a többieknél: kövess 
engem. Nem találjuk elég modernnek. Egyesek kifogásolják a 
fényes rendelő, a különös műszerek hiányát, mert azt gondolják, 
hogy ezek a jó  orvos ismertető jelei. Nem imponál nekik az,
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aki nyomorúságos viskóban is elvégzi gyógyító munkáját, aki 
a legsúlyosabb bűnössel is keresi a személyes érintkezést s aki 
még mindig a régi műszerekkel, a kegyelmi eszközökkel dolgo
zik. Mások csillapítószerekkel próbálkoznak, élvezetekbe teme
tik a lelkiismeretfurdalást, vagy munkával akarják csökkenteni 
a bűntudatot. Az ilyen kísérlet csak arra jó, hogy rövid kábultság 
után fokozottabb legyen a fájdalom. Jézus nem csillapítószerek
kel akarja enyhíteni a fájdalmat, hanem meg akarja szüntetni 
azt. Közösséget akar teremteni minden bűnös emberrel, amint 
Mátéval és társaival tette. Nem akar közénk sűlyedni, hanem 
minket akar magához emelni. A Jézus Krisztussal való gyakori 
együttlét juttathatja csak a bűnöst a naponkénti megtérésen át 
abba a boldog közösségbe, amely az örök üdvösségben folytató
dik. Nem mentegeti a bűnt, de meg akarja menteni a bűnöst. 
Nem emlegeti a bűnöket, nem turkál azokban, de meg akarja 
szabadítani azoktól az embert. —  Ha valaki nagy bajban van, 
mit törődik azzal, hogy milyen gyógymóddal szabadul meg 
attól, hogy keserű-e az orvosság, amit be kell venni, hogy fá j
dalmas-e a műtét, amin át kell esni, csak az eredmény a fontos. 
A bűntől való szabadulás egyedüli módja a naponkénti meg
térésen át vezető krisztuskövetés. Aki nem érzi magát bűnösnek, 
a megtérést fölöslegesnek tartja. Ezért nem lehet Jézus orvosa 
a magabízó, önelégült embereknek, csak a bűnösöknek.

A kórházak különböző osztályaira, rendelőire kiírják, hogy 
ott a betegség milyen fajtáját gyógyítják. Hiába megy oda 
valaki más betegséggel, átküldik az illetőt más osztályra, mert 
a sebészeten nem foglalkoznak belgyógyászattal, stb. Jézust 
mindenki, bármikor felkeresheti s nemcsak a bajt állapítja meg 
pontosan, hanem az orvosságot is megadja, a gyógyulás útját is 
megjelöli. Jézus rendelőjének a felirata a kegyelmi eszközök 
felirata: Csak bűnösöknek. Nem az emberiség egy kis töredéké
nek a gyógyításával akar foglalkozni, hanem kivétel nélkül 
minden emberrel. Gyógyulást azonban csak annak ígérhet, aki 
már belátta bűnösségét, aki tudja, hogy a bűn veszedelmes, 
halálos betegség s aki hajlandó alávetni magát a gyógymódnak: 
követi Jézust, mert tudja, hogy ő az egyedüli orvos, aki ebből 
a betegségből kigyógyíthatja, megmentheti az örök életre.

Délutánra. — Máté 6, 10a.

Jöjjön el a Te országod.

Ha elfogadjuk Jézust orvosunknak s engedjük, hogy minket 
bűneinkből kigyógyítson, amint arról a délelőtti igehirdetésben 
hallottunk, ha továbbá Istent atyánknak tekintjük és kérjük, 
hogy a neve szenteltessék meg közöttünk, amint arra az előző 
két vasárnap délután igéi tanítottak, úgy egészen természetes 
Isten országa közénk való eljövetelének a kérése. V ajjon ilyen 
természetesnek tartjuk ezt mi is? Gondolunk arra, hogy mit 
kérünk ebben a kérésben? —  Isten országának az eljövetele azt 
jelenti, hogy az életem Isten parancsuralma alá kerül. Le kell
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mondani az egyéni életfelfogásomról, félre kell tenni az önzést, 
tudomásul kell venni, hogy nem én vagyok az élet középpontja 
s Krisztust az életem középpontjába állítva be kell rendezkedni 
az Isten akarata szerinti életre. Ne féljünk ettől, mert Isten éppen 
ezáltal akar minket megtartani, hogy átveszi életünk irányítását. 
Kérjük hát Isten országának a mi életünkben való megvalósu
lását.

Kérjük őszintén. Megvan a kötött imádságnak az a vesze
delme, hogy elkalandoznak a gondolataink. Ha szabadon imád
kozunk, minden kérésen külön hangsúly van. Az Ürtól tanult 
imádságnál rendszerint csak a negyedik kérésre figyelünk fel, 
az első három szinte észrevétlenül csúszik ki a szánkon. Pedig 
ezekben életbevágó dolgokat kérünk. Ma Isten országa eljövete
léért könyörgünk. —  Feleslegesnek látszik, mert úgy is eljön. 
Ha sohasem kérnénk, sőt tiltakoznánk az eljövetele ellen, akkor 
is megvalósulna. Ebben a kérésban azonban benne van, amint 
a Kis Káté magyarázata is mondja, hogy a magunk számára 
kérjük: mihozzánk jö jjön  el. —  Az elszakított területen élő
magyaroknak őszinte volt az imádságuk, hiszen idegen uralom 
alatt nem volt meg a megfelelő életlehetőségük. Kérték az Istent, 
hogy lakóhelyük, szülőföldjük ismét magyar föld lehessen. —- 
A keresztyén ember, aki a keresztség által Isten országa polgár
ságára hivattatott meg, a Sátán uralma alatt, a bűn hatalmában 
él. Érzed-e életednek a bűn által való megkötöttségét? Akkor 
ma s ezentúl mindig őszintén imádkozd ezt a kérést.

Kérjük alázatosan. Nem valami lényegtelen dolgot kérünk. 
Nem ruháért, élelemért, egy napi jó  időért imádkozunk. Nem 
is egy évvégi bizonyítványért, hogy egy esztendő munkája, igye
kezete hiábavaló ne legyen, hanem az Isten drága ajándékáért, 
hogy egy egész élet minden sikertelensége, bűne, elbukása elle
nére az ő  országának a polgárai lehessünk. Nem megérdemelt 
jutalmat, hanem kegyelmet kérünk, azt, amit a maguk erejéből 
sohasem érhetnénk el. Lehet-e ezt másképen, mint alázatosan 
kérni? Követelheti-e a halálraítélt a kegyelmet, lehet-e kierősza
kolni azt? —  Éppen ezért hiábavalónak látszik az Isten országa 
eljöveteléért való könyörgés, mert nem tőlünk függ. A halálra
ítélt azonban nem mérlegeli, hogy érdemes-e kegyelmet kérni, 
hanem megragad minden alkalmat s igyekszik tőle telhetőleg 
alázatos lenni, hogy a kérését meg is hallgassák. A tékozló fiú 
sem öntelten, hanem alázatosan ment vissza az apai házhoz. —  
A Sátán uralma alatt álló, a bűn hatalmában élő ember is csak 
akkor lehet Isten országának a polgára, ha alázatos kérésére 
Isten kegyelemből befogdja. Azért ma s ezentúl mindig aláza
tosan imádkozd ezt a kérést.

Kérjük hittel. Bár emberileg lehetetlen, a mi erőnkből meg
valósíthatatlan a kérésünk, ne feledjük, hogy nem mi találtuk 
ki. Jézus Krisztus tanított meg erre az imádságra. Isten erejének 
a kisebbítése, hatalmának a lebecsülése, ha nem merjük tőle 
hittel kérni. Ha nem tudná megadni, nem mondta volna a tanít
ványainak, hogy így imádkozzanak. Ha nem akarta volna meg-
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adni, akkor nem vállalta volna a megváltás áldoztos munkáját. 
Az egész üdvösségtörténet arról beszél, hogy Jézus az Isten 
országa számára toboroz polgárokat. Szabad-e hát hitetlenkedni? 
Bűnt követ el, aki kétségbevonja Isten országa megvalósulásának 
a lehetőségét s aki hitetlenségével megakadályozza, hogy Isten 
őt is országa polgárává avassa. Azért ma s ezentúl mindig azzal 
a hittel imádkozó ezt a kérést, hogy bár nem vagy rá méltó, 
Isten téged is befogadhat az országába. —  Ne csak kérd, hanem 
fogadd örömmel, amint az ige és a szentség által naponta for
mál, alakít az Isten, hogy téged is befogadhasson. Isten országa 
nem valamely földi ország, természetes határokkal, állami szer
vezettel, katonasággal, de a megvalósulása már itt a földi élet
ben kezdődik meg. Az embernek már itt kell elfogadni a polgár
jogot, itt kell magát Isten akarata alá helyezni, amint arra a 
jövő vasárnap délutáni igéje, az Úrtól tanult imádság harmadik 
kérése figyelmeztet. Jávor Pál

hatvani lelkész.

Szenthárom ság ünnepe utáni 3. vasárnap.
Délelőttre. — Lukács 15, 11—32.

Az én fiam meghalt és feltámadott.
1. Mint valami nagystílű operában, annyi ebben a példázat

ban a szereplő. Még zenészek is közreműködnek: a mezőről 
hazatérő idősebbik fiú „szimfóniá"-t hall az eredeti görög szöveg 
szerint, s körtánc dübörgésétől visszhangzik az örvendező ház. 
Kívül az atyai házon meg ott vannak a „paráznák“ (30. v.), 
akikkel a kisebbik fiú elveri mindenét. Ott van a vidéki gazdag 
„polgár", akinek disznait a fiú legelteti. Ott vannak az atyai 
házban a szolgák, a sok béres, kik „bővelkednek kenyérben". 
Ott van azonban mindenekfelett a jóságos, megértő atya, s az 
idősebbik fiú. Gyönyörűek a díszletek is: az első és az utolsó 
felvonásban az atyai ház, közben a könnyelmű örömök s a nagy 
nyomorúság színhelyei. Szinte érthetetlen, hogy még nem akadt 
élelmes filmrendező vagy színműíró, aki ezt a megrendítően szép 
anyagot színpadra, illetve vászonra vitte volna. Már ezek a mel
lékszereplők és —  körülmények is annyira élethűek és tipikusak, 
hogy szinte önmagukban is biztosítanák a sikert.

A főszereplő azonban mégis a kisebbik fiú. Ö a legérdeke
sebb, mert az ő problémája az én problémám, minden ember 
problémája, az t. i., hogy a közönséges, „természetes", „e világi" 
emberből hogyan leszek Isten igaz gyermeke. Más szóval: 
Hogyan jutok el a teljesebb, igazabb élethez, melyhez képest 
előző, régi életem olyan, mint a halál, mint a kárhozat („e l
veszett"!), s amelyhez képest az új életformába-lépésem olyan, 
mint a feltámadás.

2. De ő a főszereplő azért is, mert az ő élete' —  kalandos. 
Nem olyan szimpla és hétköznapi, mint az idősebb fiúé. Benne 
van bátorság: kimerészkedik az apai ház biztonságából az isme
retlen, titokzatos nagyvilágba. Vállalja a szabadság kockázatát.
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Nyugtalanul tör azután, ami új. A régi, megszokott élet nem kell 
neki. Még atyja s testvére gondoskodó két karját is bilincsnek 
érzi. Unja az ősi közösséget, melybe beleszületett. Más társaság 
kell neki. Maga akarja a sorsát intézni. Nem kell neki a gyám
ság. Nem kell az apai ház erkölcsi rendje. Semmi se kell, ami 
régi, ami van, ami volt. Anyagilag is függetlenségre törekszik. 
Nagykorú akar lenni. És ime, mindez nem is lehetetlen. Hogyne 
lelkesednék tehát, hogyan is tudna ellentállni ekkora vonzerők 
csábításának! Hogy is ne vágna neki az útnak, mely olyan érde
kes, olyan nagyszerű szemben az atyai ház unalmas egyhangú
ságával!

így indul el tehát hazulról. A zsebe tele az ősök kincseivel, 
a teste fiatal, szívében szilaj öröm, erős karjaiban pedig csodá
latos új zászló leng, rajta aranybetűs felírás: Szabadság!

3. Vájjon hol hibázott a tékozló fiú, hogy ilyen nagyszerű 
elindulás után csakhamar annyira tönkretette magát? Véletlen 
szerencsétlenség, kedvezőtlen körülmények gonosz összjátéka 
idézte-e elő lerongyolódását, elszegényedését, szörnyű testi és 
lelki nyomorúságát? Vagy talán valami rettentő, kérlelhetetlen 
szükségképeniség játszott közre szomorú sorsa kialakulásában? 
Talán egy kicsit mindenki és minden nép, kultúra is úgy jár, 
mint a tékozló fiú, ha enged a szabadság eszméje csábító szavá
nak? De ki merne ilyenre gondolni? Hiszen évszázadok óta a 
művelt emberiség legfelségesebb eszménye, mozgató ereje, vér
rel megszentelt zászlaja a szabadság! Hiszen mily sokat köszön
het neki az emberiség, mi evangélikusok és magyarok is! Hiszen 
a reformáció sikerében is erőteljesen közrehatott Luther Márton 
örökszép tanítása a keresztyén ember szabadságáról! Sőt: az 
Ür Jézus Krisztus nem „Szabadító“ -e? És Pál apostol nem arra 
inti-e tanítványait, hogy a szabadságban, melyre Krisztus szaba
dította fel őket, álljanak meg?! Nem az igazi szabadság után 
sóhajtozik-e, amikor szenvedései között így szól: Kicsoda sza
badít meg engem e halál testéből?! —  A nagy felfedezések, 
találmányok, a tudományos megismerés rendkívüli sikerei, ame
lyek nélkül ezen a sárból való égi csillagon, földünkön ma már 
a több, mint kétezermillió ember alig élhetne meg, hogy nincs 
rabszolgaság, jobbágyság, sőt, hogy a trianoni s egyéb bilincsek 
is szakadoznak széjjel, mind-mind nem a szabadság csodálatos 
gyümölcsei-e? Tehet-e mást normális ember, minthogy ezekért 
ma is lelkesedik, és semmi szín alatt sem mondana le róluk?

Persze-persze, minthogyha a keresztyén emberiség utolsó 
évszázadai valahogy mégis hasonlítanának a tékozló fiú sorsá
hoz. Mintha a szabadságnak valóban árnyoldalai is lennének . . .  
Minthogyha sok lenne az áldozat, akire rettentő nyomorúság 
rongyai nehezednek, aki sokszor örülne, ha legalább annyit 
törődnének vele, mint házi állatainkkal. Minthogyha sokan len
nének az olyanok, akik boldogok lennének, ha éhes gyomrukat 
azzal a morzsával tölthetnék meg, amely a gazdagok asztaláról 
lehull ugyanakkor, amikor folyik a történelem legőrületesebb 
anyagtékozlása, mely eddig előfordult és előfordulhatott. ..
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4. Nem csoda, ha ilyen körülmények közt sokan a szabadság 
eszméjének már csak az árnyoldalait hajlandók látni. Róma 
mai előtörése, akárcsak az ellenreformáció idején is nagyrészt 
annak „köszönhető11, hogy a hatalom birtokosait meg tudja 
rémíteni a szabadság hátrányos következményeivel. Ezért van 
az, hogy ma szinte minden vonalon bizonyos ijedt reakció szem
tanúi és sokszor —  mint protestánsok —  szenvedő alanyai 
vagyunk. Sokszor az az érzésünk, hogy Dosztojevszkij Nagy 
Inkvizitorának a szemeivel kell megállapítanunk: „Soha semmi 
sem volt az embereknek elviselhetetlenebb, mint a szabadság .. . 
Nincs az emberre nézVe szakadatlanabb és gyötrelmesebb gond, 
mint az, hogy szabad maradván, keresse, ki előtt hajtson térdet- 
fe je t .. . Inkább félreáll, vagy a halált választja, mintsem azt, 
hogy szabad választása legyen a jó  és a rossz megismerésében. 
Semmi sem csábítja az embert annyira, mint a lelkiismeret sza
badsága, de nagyobb gyötrelme sincs ennél . . .“ (Karamazov 
Testvérek V. könyv 5. fej.) Az Ember ma ott tart, hogy megy, 
szinte menekül vissza, ahhoz, ami régi. Sokszor hatalmas bűn
tudattal, méltatlanságának és hitványságának teljes tudatában, 
mint a tékozló fiú. Készen arra, hogy szolga legyen, olyan, mint 
a béresek közül egy, lemondva minden szabadságról és önálló
ságról, örülve annak, hogy lesz kenyere, nem lesz gondja a meg
élhetésre . .. Megy vissza az ősi közösség felé, újra kell neki az 
apai ház, a nemzeti kötelékek, az egyház. Az mondja: „Inkább 
tegyetek bennünket rabszolgákká, csak adjatok ennünk!11 (Dosz
tojevszkij u. o.).

Nem kell különleges látnoki képesség, hogy észrevegyük, 
ma itt tart az európai emberiség tekintélyes része, s ami a leg- 
elgondolkodtatóbb: éppen a lutheri reformáció népe tör előre 
ezen az úton olyan elemi erővel, akkora odaadással, hogy út
jában előreláthatólag semmise állíthatja meg, mint ahogy a 
tékozló fiú is ment-ment, talán sokszor futott étlen-szomjan 
előre, visszafelé . . .  A nap hiába égette, eső hiába vágta ron
gyokkal alig védett, elcsigázott testét: nem nyugodott addig, 
amíg haza nem érkezett az egykor lenézett és elhagyott apai 
házba. Nem törődött azzal se, hogy régi ismerősei kigúnyolják, 
kinevetik, vagy egyenesen útját akarják állni: a fő, hogy hazaért.

5. Otthon nagy meglepetés várta.
Szorongó szívvel közeledett haza. El volt a legrosszabbra 

készülve, hogy atyja haragos tekintetének villámlása, felháboro
dásának mennydörgő hangja sújt reá, amikor megpillantja. 
Nyugtalanul-, mégis boldogan hitte, hogy így lesz. Nem is érde
mel más. De ez is jobb, mint az, ami azelőtt volt. Nem, másra 
még csak gondolni se lehet. Vétkezett, vétkezett az Ég ellen, 
atyja ellen, a testvére ellen. Minden büntetést megérdemel. És 
másra nem is gondolhat. Mint ahogyan ezt ismét éppen ma a 
reformáció népei Isten előtti lelkiismeretének képviselői, az új- 
reformátori teológia szószólói, a hazafelé tartó protestantiz
mus és keresztyénség élcsapatai illusztrálják a legfényesebben: 
ők vannak legközelebb az atyai házhoz, de mert mögöttük egy
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szomorú múlt ijesztő emlékei, nyomukban pedig a szörnyű nyo
morúság képe, mindezért a felelősségérzet mardosása keblükben: 
el se tudják képzelni még az evangéliumokkal a kezükben se., 
hogy Istenhez másként is szólhatnának, mint a tékozló fiú kéz
tördelő szavaival: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened- 
Nem vagyok méltó, hogy a fiadnak nevezz.

Pedig ime: milyen másképen történik minden, mint ahogy- 
a tékozló fiú még csak az imént is gondolta! Az atya kimond
hatatlanul örül fia hazatérésének. Nem a szolgaság bilincseivel, 
hanem szeretetének ölelő karjaival várja. Egyetlen dorgáló szava 
sincs a számára, hanem sugárzik az örömtől, valami kimondhatat
lan boldogságtól. Fia hazatérésében boldog szíve a feltámadás 
csodáját ünnepli. „Egészségesen** tért haza. Meggyógyult. Most 
már igazán ember: „érett férfiú**.. . Szolgaság? Szó sincs róla: 
olyan örömet szerez neki, amilyet az idősebb fiának sose enge
dett meg. Levágatja a hizlalt tulkot, és vígadnak, és szól a zene, 
és ropják a táncot. És boldogan tapasztalja, hogy sehol olyan 
jó, mint otthon, sehol akkora szabadság nincs, mint az atyai" 
házban . . . Mint ahogy soha sehol annyira nem élheti át az ember 
a szabadság örömét és szépségét, erejét és mélységeit, mint ott, 
ahol azokkal van együtt, akikkel a teremtés rendjénél fogva 
tartozik össze: a testvéreivel, a népével, a nemzetével, az egy
házával, s velük együtt hisz, örül, bánkódik, szenved és vigasz
talódik.

De valamilyen dorgáló szó mégis csak elhangzik az atya 
ajkáról. Azonban ez nem a hazatérő fiúnak szól, hanem a na- 
gyobbiknak, akiről kiderül, hogy messze mögötte maradt lelki 
érettség tekintetében a kisebbiknek. Mert tele van még irigy
séggel, szeretetlenséggel, testvérietlenséggel: pont az hiányzik 
belőle, amivel meggazdagodottan érkezett haza a testvére. 
Szinte úgy érezzük, hogy neki se ártana megjárnia a tékozló 
fiú útját, a szabadság kockázatos útját, mely mégis az új életre 
való feltámadás útja lehet, s amely nélkül úgy látszik, az ember 
soha-soha nem tudhatja meg, mi is az élet, kicsoda is az ember, 
milyen drága is az atyai ház, kicsoda is az Isten, s milyen jó  is, 
vele mindig együtt lenni.. . egyeseknek és népeknek egyaránt.

* * *
Valamikor a népek sorsával többet foglalkoztak a próféták, 

mint a mai keresztyén igehirdetés. Egyiptom, Assúr, Babilon 
állandó témája az isteni kijelentést hordozó próféciának. Az a 
kinyilatkoztatás, mely az Ür Jézusnak a tékozló fiúról szóló pél
dázatából sugárzik azért olyan fenséges, azért hordozza magán 
oly nyilvánvalóan az isteni bélyeget, hogy ime, nemcsak sokszor 
önző módon csak magunkkal törődő egyéni életünkre, hanem a 
népe, a ma élő nemzetek sorsára is világosságot derít. Jézus nem 
is azért mondta el tanításait, hogy azok tükre előtt az egyéni 
önzés foglalkozzék önmagával, nem is csak, hogy hallgatósága 
csak egyetlen egyszer okuljon belőle, hanem hogy azok minden 
időben messzire világító fáklyát jelentsenek tanítványai számára- 
Hiszen Ő minden vonatkozásban a világ világossága .. .
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Délutánra. — Máté 6, 10b.

„Mint a mennyben úgy itt a főidőn i s !“
Isten országáról s annak eljöveteléről úgy szól a kiskáté, 

hogy ez „ önmagától“ történik. Ugyanebben az irányban ma azt 
halljuk, hogy Isten akarata teljesül a mi kérésünk nélkül is,, 
akár akarjuk, akár nem. Aminek meg kell lennie, az meglesz, 
akarjon vagy tegyen az ember, amit csak jónak lát. Nem az a 
lényeges tehát végeredményben, hogy az embernek tetszik-e, 
helyesnek, igazságosnak, lehetségesnek véli-e, hanem kizárólag 
Isten akaratán fordul meg itt minden.

Ez így van az egyes ember és a nagyvilág életében egyaránt. 
Az egyes ember szembehelyezkedik Isten akaratával, a világ 
pedig e világ akar maradni a bennerejlő tehetetlenségi „energiá"- 
nál fogva. De ez végső vonatkozásban mit sem számít: „Isten 
megtör és meggátol minden gonosz szándékot és akaratot, m ely 
az ő nevét megszentelni és országát hozzánk jönni nem engedi.“

így van ez akkor is, ha a látszat mást mutat, ha úgy tűnik 
fel néha, mintha Istennek mégse sikerülne keresztülvinni az ő 
kegyes és jóságos akaratát, sőt minthogyha a hosszú, sikertelen 
próbálkozásba végül is belefáradna, s most már mit sem törődve 
teremtményei sorsával, átengedné őket „végzetüknek1', mint 
ahogyan ezt látszólag a tékozló fiúval tette, amidőn készséggel 
teljesítette fia kérését s ellenkezés nélkül kiadta rossz útra térő 
fiának az örökségből ráeső rész. Isten, az Atya tudja nagyon 
jól, mit miért cselekszik. És ő nem fél sokszor hozzánk, földi 
szülőkhöz hasonlóan gyermekeit szabad pórázra engedni, nem 
fél attól, hogy a mindig kockázattal járó szabadság veszede
lembe sodorhatja akár a saját dicsőségét, akár teremtményeit. 
Nem mintha gyönge lenne szembeszállni teremtményei akaratá
val, hanem mert ez az út, amelyen gyermekei egyedül juthatnak 
el „érett férfiúságra", hogy benne igazán Atyjukat ismerjék fel, 
tiszteljék és szolgálják. Az a kockázat, az a nyomorúság, az a 
sok-sok halálos veszedelem, mely ezen az úton engedetlen gyer
mekeire tör, s amelynél fogva a tékozló fiúhoz hasonlóan teremt
ményei maguktól szállnak mintegy magukba, fordulnak meg az 
eddig járt úton s térnek vissza az atyai házba, tulajdonképen 
mégis az ő akaratából éri őket. Isten akkor is törődik gyermekei
vel amikor nem látják. A nagy szenvedéseknek, vérontásnak, 
éhínségnek s más megpróbáltatásnak éppen az a célja, hogy 
amire az ember magától mégse lenne képes előzőleg, azt ezek 
nyomására mégis megtegye. Így töri meg és gátolja meg Isten 
azokat a gonosz szándékokat és akaratokat, amelyek az ő orszá
gának hozzánkjövetelét akadályozzák.

Ma éppen ilyen időket élünk. Azok, akik a világ urai voltak, 
nem akarták Isten jóságos és kegyes akaratát a magukévá tenni 
többi embertársukkal szemben. Elmerültek az Arapy Borjú 
imádatába, s míg körülötte duhaj dőzsölések közepette élték 
világukat magukkal sodorva másokat is, mit sem törődtek népek
kel és embertömegekkel, melyek mérhetetlen nyomorúságban,
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a rájuk mért igazságtalanság terhei alatt roskadozva sínylődtek. 
Az ördögnek, a világnak és a saját testüknek akaratát szolgálták 
s nem Istenét, úgyhogy az Ember már-már kétségbevonta Isten 
jóságát, igazságát, sőt még a puszta létét is. Ekkor azonban 
megtörtént a nagy fordulat. És tart még most is. Szörnyű szen
vedésekkel, sok könnyel és megpróbáltatással jár és fog is még 
járni. De a hívő szív előtt mint viharfelhők között a napsugár 
már is kitetszik, hogy Isten mégse csúfoltatik meg, hogy az Úr 
táborbaszállt, kinyújtotta hatalmas karját s munkában van, 
hogy megtörjön minden gonosz szándékot és akaratot, mely 
az ő nevét megszentelni s országát hozzánk jönni nem engedi. 
Mert lehetetlen az, hogy az ő akarata ne legyen meg a földön is, 
holott az történik még az egek egeiben is, amit ő akar.

Ezzel a hittel kell néznünk ma arra a véres színjátékra, mely 
a történelem színpadán dübörög. Ez a hit azonban csak úgy 
lehet a mienk, ha először is szüntelenül kérjük Istent, hogy az ő 
jóságos és kegyes akarata köztünk is teljesüljön, nehogy minket 
is össze törjön s szét zúzzon kegyes akarata mindazokkal együtt, 
akik gonoszul szembeszállnak vele. Másodszor pedig, ha ő maga 
az ő igéjével, ki a Krisztus, megerősít és megtart bennünket 
életünk végéig. Magyar népünk a háború után inkább szóval, 
mint valósággal megpróbált a Krisztusé lenni. Egyetlen ország 
nincs ma már, amelyben „még mindig“ olyan fontos lenne az 
egyház, a vallás, a keresztyénség, mint nálunk. Ki ne látná, mily 
felületes és bűnös ez a mi keresztyénségünk és vallásosságunk. 
És ime, Isten még e fölött a keresztyénség fölött is megragyog- 
tatja ismételten is az ő dicsőségét, míg más népek mérhetetlenül 
többet szenvednek.

Kérjük Istent, erősítsen és tartson meg minket szilárdan 
az ő igéjében és a hitben életünk végéig, hogy egyre inkább meg
valósuljon köztünk az ő kegyes és jóságos akarata, s egyre 
messzebb távozzék tőlünk az ő rettenetes haragjának pusztító 
vihara! Dr. Vető Lajos

alesperes.
Diósgyőrvasgyár.

Tanévzáró istentisztelet.
103. zsoltár 2.

Vége van az iskolaévnek! Itt az aranyszabadság! Kemény 
munka után megkezdődik az édes pihenés. Hogyne töltené el 
hát túláradó öröm sok-sok iskolásgyermek szívét! . . .  Mintha 
ma a tarka rét sok kicsi virágja is mind-mind örömet haran
gozna. Örömtől dúdol a langyos szél. Örömet ont a földre az 
áldott napsugár. Örömmel, ujjongó örömmel van tele a levegő.

De az öröm között ne feledkezzünk meg a háláról, hála
adásról se. Azért jöttünk ma össze a templomban, hogy hálát 
adjunk. Nagy okunk van a hálaadásra.

Gondoljunk most csak arra, milyen csoda, hogy Isten meg
tartotta életünket. Persze legtöbben ezt természetesnek tartják.
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Pedig nem az! Mindnyájunk szívében ott él még a háború iz
galma. Repülők szántották felettünk dörgő lármával az eget. 
Páncélos csapatok robajától volt hangos az utca. A háború vér
zivatarja határainkat paskolta. Hajszálon függött, hogy át nem 
csapott hozzánk. És tudjuk, hogy a kerekedő ellenségeskedésnek 
egy kicsiny iskolásgyermek volt első áldozata. Te is az lehettél 
volna. Én is az lehettem volna. Hogy mi épen, egészségesen 
gyülekezhettünk most itt össze és békében örülhetünk hazánk 
újabb gyarapodásának, ki másnak köszönhetjük, mint a világ
kormányzó, kezét felettünk tartó hatalmas Istennek. Ezért áld
jad én lelkem az Urat és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről!

Ne feledkezzél meg, kis barátom, arról sem, hogy Isten oly 
szülőket adott néked, akik híven gondoskodtak rólad. Kora 
reggeltől késő estig fáradoztak, hogy te gond nélkül járhass 
iskolába és tanulhass. Te már régen az igazak álmát aludtad, 
jó  édesanyád még foltozott, mosott. Te már régen színes álmok 
virágos mezején sétálgattál, édesatyád pedig a gyárban, mű
helyben, bányában, irodában fáradt testtel még egyre dolgozott. 
Csókold meg ezért szüleid kezét. Mondd meg nekik, mily hálás 
vagy, mennyire szereted őket. És áldjad Istent, aki ilyen jó, hűsé
ges, önfeláldozó szülőket adott. Áldjad én lelkem az Urat!

A szülőkről tanítóinkra esik tekintetünk. Az ő munkájukon 
keresztül is Isten felénk áradó szeretetét érezzük meg. Fontold 
csak meg, mennyire szeret téged az Isten, hogy már az iskolaév 
elején figyelmeztette tanítóidat: jaj nekik, ha általuk kárt vall 
a lelked! Jaj nekik, ha számtan és mértan, földrajz és természet- 
tan fontosabb számukra, mint lelked üdve! Jaj nekik, ha min
den tanításuk mellett nem az volt a legfőbb vágyuk, hogy lelked 
hazataláljon és Istennél otthon legyen! Én hiszem, hogy jó  taní
tóid voltak. Én tudom, hogy sok idegerőt, egészséget, egy darab 
életet áldoztak oda, hogy gyarapodj a jóban, ismeretben, isten
félelemben. Köszönd ezt meg tanítóidnak és áldjad az Urat!

Ha így körülnézünk és látjuk azt a sok-sok áldást, amit 
Isten ránk árasztott, azután magunkra tekintünk és látjuk, milye
nek vagyunk mi, akkor nem tehetünk mást: mélységesen el- 
szégyelljük magunkat. Sokan vannak itt, akik nem visznek haza 
jó  bizonyítványt. Sokan vannak, akik nem használták ki jól az 
elmúlt iskolaév napjait, óráit. És nincsen itt senki, aki nem lehe
tett volna még buzgóbb, még szorgalmasabb, még szófogadóbb. 
Nincsen itt senki, akinek nem kellene most szemét lesütve fel
kiáltani: Istenem, irgalmazz, bocsásd meg bűnömet! . . .  Ha így 
a keserű bűnbánat könnyeivel szemünkben keressük félve Isten 
atyai tekintetét, akkor látjuk meg csak igazán kibeszélhetetlen 
jóságát. Krisztus érdeméért megbocsátja minden bűnünket: 
mulasztásunkat, gonoszságunkat és alkalmat ad, hogy ezentúl 
jobb tanulók, engedelmesebb gyermekek, hívőbb keresztyének 
legyünk. Magasztaljuk azért az Urat, a mi Istenünket, életünk 
minden napján. Áldjad én lelkem az Urat és el ne feledkezzél 
semmi jótéteményéről!

Napestig kellene beszélnem, ha fel akarnám sorolni Isten
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minden jótéteményét. És még akkor sem mondottam volna el 
mindent. Kérlek, most a tanév befejeztével tekints végig élete
den, vedd számba, mily sok jót tett veled az Isten és áldjad Öt! 
Egész nyarad, egész életed hálaadás legyen.

Egy édesanyának súlyosan beteg leánykája volt. A gyilkos 
kór a gyermek agyát támadta meg. Az édesanya már évek óta 
ápolta gyermekét. Minden idejét a betegágy mellett töltötte. 
Éjszaka is ott virrasztóit. Leánykája minden kívánságát szemé
ről igyekezett leolvasni. A kis beteg minden vágyát teljesíteni 
törekedett. És mégis, mégis évek múltán szívszaggató fájdalom
mal arról kellett panaszkodnia: Gyermekem még csak meg sem 
ismer! . . .  Ez volt az édesanyának legnagyobb fájdalma.

Hány ember, hány iskolásgyermek miatt kell Istennek is 
ma fájdalmasan mondania: Egy iskolaév hosszú hónapjaiban, 
még több hetében, sok-sok napján vele voltam, segítettem, min
dent megtettem, hogy ez az iskolaév javára váljék, és íme most 
még csak meg sem ismer. Nem gondol reám.

Kis testvérem, te ne okozz Istennek ilyen fájdalmat. Áldjad 
Öt! Ne feledkezzél el az Ö jótéteményeiről. Magasztald Öt! 
Isten magasztalása az angyalok sorába állít. Beyer Pál

ágfalvai lelkész.

Magunk között.
A lelkész egyéni és családi tiszta élete.
Aki csak egy kis tárgyilagossággal figyeli is a saját maga testi életét 

s aki előtt lelkipásztori szolgálatában csak egy kicsit is őszintén meg
nyílnak a szívek, az kénytelen látni, hogy a nemi élet területén olyan tragé
diák vannak, amelyeket szeretnek agyonhallgatni a társadalmi illem ürügye 
alatt, vagy próbálnak méntegetni elismert társadalmi hazugságokkal, de 
amelyeken ezer meg ezer egyéni és családi élet jut testileg és lelkileg 
hajótörésre. Egy-egy ilyen bepillantás alkalmával szeretné a lelkipásztor, 
ha Sámson erejével meg tudná rázni e világ oszlopait, amely az álszemé
rem és a bűnpártolás világ-hazugság-szolidaritásában úgy tünteti fel ezt 
a kérdést, mintha nem is léteznék. Aki e tekintetben nem tud, vagy nem 
mer híveinek lelkipásztora lenni, az a legnehezebb pontokon hagyja cser
ben a nyáját.

Ez a hivatásbeli kérdés azonban elsősorban személyi kérdés. Senki 
sem vezethet magasabbra, mint ahol ő van. Senki sem oldhatja meg ezt 
a kérdést a más életében, amíg a maga életében meg nem oldotta. A társa
dalom egyéni és családi tiszta életének előfeltétele tehát a lelkész tiszta 
élete.

Nem kérdés az, hogy a lelkész számára parancs a tiszta élet. Nem 
beszélek ótestámentomi tilalmakról, csak egy pár újtestámentomi igére 
hívom fel a figyelmet.

Efezus 5 : 1—5 világosan mutatja, hogy a paráznaság mindenkit ki
zár az Isten országából, mert nem ránk rakódott és így lerázható por, 
hanem belső fekélynek felfakadása.
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I. Kor. 6 : 13/b—20 a paráznaság egyetemleges tilalmát a templom 
hasonlatával erősíti meg s ezzel közelebb hozza a lelkészekhez. Kik tart
sák templomnak testüket, ha nem a templom szolgái!

I. Tim. 3 :2  és 3:12 pedig már egyenesen a papról beszél s mikor 
a püspököt és a diakónust egyfeleségűnek kívánja látni, világosan meg
állapítja a lelkészek különleges elkötelezését a tiszta életre.

* * *

A lelkész egyéni tiszta életének megvannak a maga különleges 
nehézségei.

A lelkész is ember, tehát ő is ég a vágyaiban. (I. Kor. 7 :9.) Kísér
tése azonban nagyobb, mint a többi embereké, mert a Sátán fokozott erő
vel támadja ezen a ponton a papokat. A Sátánnak ugyanis mindig botrány 
kell s a világ, mely maga ugyanezen bűnökben leledzik, semmin sem tud 
olyan kárörvendve nagy hangon botránkozni, mint a lelkészek paráznasá- 
gán. Bárány György idézi egyik munkájában Seriver szavait: „Amint az 
angyalok örülnek a mennyben egy bűnös ember megtérésén, úgy örül e 
világ valamely egyházi ember megbotlásán." A lelkészek minden bukása 
nagy győzelem a Sátán számára, e téren való elbuktatása azonban egye
nesen főnyeremény. Semmivel sem tud nagyobb lyukat szakítani Isten 
hálóján a Sátán, mint ezzel.

A paráznaság kísértése sokszor a szemen keresztül lép be az ember 
•életébe. (Máté 5 :28.) A Sátán kitűnően fel tudja használni e tekintetben 
azt a körülményt, hogy a lelkészt hivatása jobban távoltartja a nyílt, vagy 
raffináltan takart mezítelenség látásától, mint a többi embert. Mások szeme 
mindehhez jobban hozzászokhatik s így az kevesebb ingert tartalmaz szá
mukra. Isten gyermekei nem vigyázhatnak eléggé a szemükre. A szemen 
keresztül buktatta el a Sátán Dávidot is és sodorta bele mindenféle bűnbe 
és gyalázatba. (II. Sámuel 11.)

A Sátán az embereken keresztül is fokozottabban kísérti a lelkészt. 
Vannak nők, akik külön gyönyörvágyból vetik ki reájuk a hálójukat. Ez volt 
a József kísértése is. (I. Móz. 39 :7— 12.) Potifár udvarában bizonnyal volt 
több fiatalember is. Lehettek közöttük délcegebbek és formásabbak is, 
mint József. Valószínű, hogy a legtöbben megtiszteltetésnek, vagy egyene
sen férfi-büszkeségüknek hízelgő hódításnak tekintették volna Potifár fele
ségének fölkínálkozását. Neki azonban József kellett. Épen azért, mert 
tudta, hogy tiszta s hogy Isten tulajdonának tekinti magát. Ma sem veszett 
ki még ez a női típus. Valaki egyszer szellemesen ezt mondotta: Teológu
sainknak mélyen a leikébe kell vésnünk, hogy óvakodjanak a „hit- 
görlöktől" .

A Sátán eszközeivé tudnak lenni a lelkipásztor életében a barátok is, 
akik tisztátalanságba akarnak lerántani, hogy a maguk tisztátalanságát 
menthessék. Lelkipásztori tapasztalataim szerint így bukik el e területen 
a legtöbb teológus.

Külön kísértés e tekintetben a lelkipásztoroknak a gyónás. A gyóná
sokban feltáruló ilyen történetek nagyon meg tudják fertőzni a lelkész 
képzeletét. Óva intem minden lelkésztestvéremet, ne kíváncsiskodjék e 
tekintetben tovább, mint amennyit a gyónó őszintesége és mindig jelent
kező szemérme e tekintetben feltár. Ne engedje magát befolyásoltatni 
azzal a gondolattal, hogy lelkipásztori szolgálatához a tények és helyzetek 
alaposabb ismerete szükséges. E mögött a gondolat mögött a gondolat
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beli paráznaság kéjelgése van, mely fertőz s melynek mindig keserűen 
issza meg levét később a lelkipásztor.

Van a gyónásoknak e tekintetben még külön lelkipásztori kísértése is.
A gyónás mindig bizonyos lelki megmezítelenedés és az sokszor teremt 
kényes helyzetet. A bizalmat sokszor csak egy lépés választja el a bizal
maskodástól s a bizalmaskodást már csak egy hajszál attól, hogy ami a 
legnagyobb lelki beállítottságban indult meg, a legdurvább testiségben 
fejeződjék be. Ezért kívánatos, hogy ahol csak lehetséges, végezzék a nők 
között a lelkipásztori szolgálatot nők, s a férfiak között férfiak.

* *  *
A lelkész családi életének tisztaságánál is megvannak a különleges 

nehézségek.
Zsidók 13 :4 azt kívánja, hogy a házasság minden tekintetben tisztes

séges és a házaságy szeplőtelen legyen. Tudjuk, hogy a családi életen belül 
nem a házasságtörés az egyedüli paráznaság. A parancs tehát itt is világos. 
Világosan kell azonban látnunk a nehézségeket is.

A lelkipásztor családi életében is ott van a gyermek nagy kérdése.
A közszellem egykét hirdet, a gazdasági szegénység pedig egykét taná
csol. Már pedig a lelkipásztorok általában a szerény-jövedelmű emberek 
közé tartoznak. A szerény papi jövedelem fölött számolgató emberi érte
lem mellett külön nehézség a lelkipásztor életében az, hogy a gyermek- 
áldás korlátozása mögött megbúvó önzés és gyönyörvágy a lelkészeknél 
fokozottabban belebújik a felelősség védő palástjába. Nemcsak azért fél
nek a gyermektől, mert esetleg nem tudják felnevelni, hanem azért is, 
mert félnek 1. Tim. 3 :4—5 alapján a tapasztalat szerint sokszor rosszul 
sikerült pap-gyermekektől, a papfi-gazfiktól, akik nemcsak a családi élet 
boldogságát teszik tönkre a paplakokban, hanem magát a lelkészi szolgá
latot is.

A családi életben I. Kor. 7 : 3—5 szerint általános törvényként köte
lező kímélet a hitvestárs iránt szintén sokszor jelent súlyos nehézségeket 
a lelkipásztor családi életében. A terhesség alatti idő, vagy a beteg feleség 
iránti kötelező kímélet sokszor lesz súlyos lelki konfliktusok előidézőjévé, 
mert a családi életben életnek indultak a testi vágyak és sokkal könnyebb 
itt is a teljes önmegtartóztatás, mint az időleges. „Az ilyeneknek háború
ságuk lesz a testben." (I. Kor. 7 : 28.)

* *  *
Hogyan oldják meg általánosságban a lelkipásztorok ezeket a nehéz

ségeket saját életükben?
Nem beszélek a legdurvább megoldásról, arról, amikor a mocsárba 

dobja bele magát az, aki tisztaságra rendeltetett. Beszélek azonban arról, 
hogy lelkipásztori tapasztalataim szerint sok lelkész az önfertőzésbe mene
kül egyéni életében és óvszerekhez családi életében. Ez azonban állandó 
lelkiismereti gyötrelmet jelent. A lelkipásztor tudja, hogy Krisztus nem 
ismeri azt a különbséget, amit ebben a tekintetben a világ emleget. Az ilyen 
lelkipásztor igehirdetése ép ezért bátortalanná válik, még pedig nemcsak 
a VI. parancsolattal, hanem mindén bűnnel szemben is, hiszen meg van 
kötözve. Lelkipásztori szolgálatában is bizonytalanná és zavarttá válik. 
Eltűnik mellőle a szentség levegője. Még életben marad a prédikátorodé 
meghal benne a próféta és a pásztor.

A menekülésben keres megoldást egy másik tábor. Lemond társasá-
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gokról, olvasmányokról, szórakozásokról, amelyek kísértést jelentenek szá
mára. Ennek a megoldási próbálkoz.ásnak Róma 13 : 14/b-ben van a bibliai 
alapja: „A  testet ne tápláljátok a kívánságokra." Szomorúan kell azonban 
tapasztalnia, hogy ez csak negatív védekezés, mely elfelejti Róma 13 :14 
elejét: „öltözzétek fel az Ür Jézus Krisztust." A bűnnek nincs mindig szük
sége új táplálásra. Kitűnően fel tudja eleveníteni a régi képeket és gondo
latokat, sőt-a képzelet ecsetjével csak még jobban kiszínezi azokat.

Vannak, akik megfáradva minden küzdelemben, az időtől várnak 
gyógyulást. Ezek elfelejtik, hogy ez a kísértés nincs korhoz kötve, csak 
minden korban másképen jelentkezik. E megoldásnál a sok rossz között 
még a jobbik eset, mikor csak a képzelet fertőződik meg teljesen s teszi 
a szájat mocskossá, kell azonban találkoznunk a rosszabbik esettel is, a 
minden szoknya után futkosó s mindig következetesen fiatalabbaknak 
szépettevő, szerelmeskedő öreg ember utálatos alakjával.

* *  *

Lássuk meg világosan, hogy embereknél a megoldás lehetetlen, de 
Istennél ez is lehetséges. (Máté 19 :26.)

Csak pozitíve lehet e kérdést megoldani. Ilyen pozitív megoldás volt 
a Józsefé. Isten szerelmével védekezett a Potifárné szerelme ellen. (I. Móz. 
39 :7— 12.) Ezt látja megoldásnak Pál is: iszonyodni a gonosztól és ragasz
kodni a jóhoz. (Róma 12:9.) Sok mindenre rá lehet az embert kénysze
ríteni, de nem lehet rákényszeríteni arra, amitől iszonyodik. A gyönyör 
szerelmét csak az Isten szerelmével lehet megtörni. (II. Tim. 3 :4.)

így van ez a sportban is. A sportszerelem erősebb tud l^ini, mint 
a gyönyör szerelme.

Így van ez a tiszta jegyesség idejében is.
Amit a sport dicsősége és egy leány szerelme el tud érni a férfi 

szívében, azt ne tudná elérni az Isten szerelme? Minden elbukásunk e téren 
azt mutatja, hogy inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői vagyunk. 
(II. Tim. 3 : 4.)

Senki se keressen e sorokban nagyképű kioktatást. Aki írta, nem 
akart mást, mint azt, hogy leüljön küzködő testvérei közé s beszélgessen 
pásztori lelki azonosodással egy olyan kérdésről, amelyről beszélni sokak 
szerint nem illik, de még többek szerint: nélkülözhetetlenül szükséges.

Túróczy Zoltán.

Pedagógus evangelízáció
lesz a tiszai evangélikus egyházkerület pedagógusai számára 1941 június 
23—27-ig Nyíregyházán az evangélikus Kossuth Lajos gimnázium épületé
ben. Az evangélizációra a tiszai egyházkerület minden (anítója és tanára 
hivatalos, de szívesen látják azon az ország egész pedagógus-táborát. Az 
előadások legnagyobb részét Báró Podmaniczky Pál dékán tartja „Evan
gélikus pedagógusok" címen a következő pedagógusokról: Zinzendorf, 
Wichern, Malmivaara, Bárány György, Zeller, Grundtvig, Björquist; Schnel- 
ler. Reggel a „matutinum laudes" rendje szerint reggeli dicséret lesz a 
templomban, melyet vallástanító-lelkészek végeznek. Délután eszmecserék 
lesznek „Kórmegállapítás és gyógymód" összefoglaló dinen a következő 
tárgyakról: A pedagógus- hiány. Az egyházi önkormányzat és az iskolák. 
A kari szellem. Mit csinálnék máskép, ha , újrakezdhetném a tanévet? 
Az esti áhítatokat Túróczy Zoltán püspök fogja tartani.

Jelentkezési határidő június 10. Jelentkezési díj 1 P. Étkezési dij az 
evangelízáció egész tartamára 12 pengő.


