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Csendben Isten előtt.

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

8. Isten kegyelmének evangéliumáról.

„ . . .  és azt a szolgálatot, melyet vettem az 
Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten 
kegyelmének evangéliumáról."

Ebben a vallomásban szolgálatának végső célját fedi fel 
előttünk az apostol. Mégpedig nem önmaga-jelölt célját, hanem 
a Krisztustól vett célját apostoli szolgálatának. Az emberek felé 
fordulva ez nem lehetett más, csak a megtérés és a hit felől való 
prédikáció. Isten orcájára nézve, Isten személyét, cselekvését és 
szándékát tekintve azonban nem nevezhető másnak, csak az 
Isten kegyelmének evangéliumáról szóló bizonyságtevésnek. S ez 
az utóbbi a magasabb, az összefogóbb és a felségesebb.

Ha mi Krisztus Urunktól vettük a szolgálatunkat, akkor ez 
többé nem esaiási rettenetes prófétaság (Es. 6, 9— 13.), hanem 
az új szövetségnek megvidámító izenet-hordozása. Nem mint 
ha Isten igéjének kemény követeléseit elhallgathatnék fenye
getéseivel egyetemben. De sohasem lehet ez a célunk, Istentől 
vett célunk miként Esaiásé csakugyan az volt! Az Üdvözítő Jézus 
Krisztustól vett szolgálatunk avégre adatott, hogy az Isten 
kegyelmének hírvivői legyünk, azok minden ítélet hirdetésén 
által, azok minden emberi ellenállás dacára, azok minden elkese
rítő tapasztalat után is.

Ez a víg herold-szolgálat óv meg attól, hogy a rideg tanítás 
munkájával be ne érjük. Jóllehet már a „bizonyságtevés'1 is el
árulja, hogy a mi szolgálatunk személyes tanúskodás, mégis 
formájában megmerevíthetjük. A puszta ítélet hirdetése is 
személytelen erkölcsi törvény dörgedelmévé lehet ajkunkon. 
Csak az evangélium megvidámító jóhirét nem lehet szív nélkül, 
érzés nélkül, személyes részvétel nélkül tudatni. Ezen a ponton 
dől el, hogy Isten céljához mérem-e a szolgálatomat; akarom-e 
azt, amit ő akar, t. i. a megengesztelődését minden emberrel; 
kivánom-e a másoknak szóló bocsánatát? Itt derül ki, tudok-e 
örülni az ömlőkkel, főként a Nagy Örülővei, Istennel (Luk. 15.). 
Ez a kegyelem-prédikáció a próbaköve annak, hogy valóban sze-, 
retem-e azokat, akikhez küldettem, le nem mondó reménységgel 
kinálgatva nekik a békesség evangéliumát.

Felületes prédikációja akad elég az Isten jóságának. A 
mennydörgő szónok se ritka holló. Pedig Istennek sokkal inkább 
olyanokra volna szüksége, akik a bűnös embernek a kegyelem 
evangéliumát, valóban a kegyelem evangéliumát hirdetik!

Scholz László.
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A dolgozó szobában.

A ielkipásztori beszélgetés.

I.

1. Az evangélium üzenetének „tisztán és igazán'' való tolmá
csolása, egyházunk lényegéből folyó, alapvető feladata. Min
den életnyilvánulása ezt szolgálja, és ezt kell hogy tükrözze. 
Annak az Úrnak az akaratát cselekszi ezzel, aki azt mondotta: 
„Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén 
azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén 
őket, az Atya, Fiú és Szentiéleknek nevében, tanítván őket, hogy 
megtartsák mind azt, amit én parancsoltam néktek: és íme én 
ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig." (Mt. 28.) 
Ha subjectiv szempontból vizsgáljuk ezt a feladatot, akkor azt 
mondhatjuk, hogy egyházunk ezzel nyitva tartja az utat Isten 
és ember között, hogy azok, akik hallják az üzenetet, a kegye
lem Istene elé borulhassanak; bűnbocsánatot nyerhessenek, 
„mert ahol bűnbocsánat van, ott élet és üdvösség is van." (Lu
ther: Kiskáté.) Hadd folytassuk itt az ágostai hitvallás 5. cikké
vel: „Hogy erre a hitre eljuthassunk, azért szerveztek szolgála
tot az evangélium hirdetésére és a szentségek kiszolgáltatására. 
Az ige és a szentségek ugyanis azok az eszközök, amelyek révén 
a Szentleiket nyerjük, aki ahol és amikor Istennek tetszik, hitet 
ébreszt azokban, akik az evangéliumot hallgatják.*)

*) 1. Kínos problémája evangélikus teológiánknak, hogy hitvallásaink 
alapján sincs meg az egység, egyházunkon belül sem, az egyházi hivatal
ról szóló tanításban. A reformáció óta küzd egyházunk teológiai munkája 
ezzel a kérdéssel. Aktuálissá és egészen gyakorlati jelentőségűvé tette 
ezt a kérdést a német és skandináv evangélikusságban az ökuménikus moz
galom. Kétféle, egymással ellentétes irányzat hívei adnak leggyakrabban 
hangot álláspontjuknak. Az egyik az ú. n. magasegyházi felfogás, amely 
az egyházi hivatalnak, mint hivatalnak, személyhez kötöttség nélkül, Isten
től való alapítását hangsúlyozza és szorgalmazza a successio apostolica 
bevezetését ott, ahol ez hiányzik. Svédországban van ennek az irányzatnak 
az erőssége és talán innen van az, hogy Így jutott az anglikán keresz- 
tyénség olyan szoros kapcsolatba és így tudott az ökuménikus mozgal
makban Svédország vezető szerepet betölteni. Az ú. n. „újlutheránusok“ - 
nak nevezett német teológusok közül Lőhet, Kliefothot, Vilmart, Stahlt 
szokták ide sorozni sokan; azt hiszem azonban ezzel nem szolgáltatnak 
az említetteknek teljesen igazságot. Az utóbbi időben F. Heiler és a veze
tése alatt álló Hochkirchliche Bewegung tartozik ide, hozzánk közelebb 
van Stáhlin a berneucheni mozgalom ismert vezetője. Ezzel a felfogással 
szemben áll egy másik felfogás, amely az egyházi hivatalt, mint hivatalt 
Istentől valónak tartja ugyan, de az empirikus hivatalt a gyülekezet cre- 
álta és az a gyülekezetét összefogó és representativ szerv. A kettő közötti 
különbséget Th. Harnack „Das Amt an sich“ és a „Das Amtstum" vagy 
„Die Amtsordnung" kifejezésekkel jelöli. Többféle árnyalata volt és van 
ennek az iránynak. Érdekes Grundtvignak a nyilatkozata, aki tudvalevő.
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Az ige szolgálatára így szervezett szolgálatnak három 
fontos funkciója van, amellyel igyekszik az egyház megközelí
teni az egyház Urától kapott nagy feladatot. 1. A különös érte
lemben vett igeszolgálat: a prédikálás és a szentségek kiszolgál
tatása. (Kegyelmi eszközök.) 2. A keresztyén hit és élet dolgaira 
vonatkozó tanítás, elvi útmutatás. És 3. a lelkipásztorkodás, mint 
a lelkipásztori hivatal munkájának alkotó tényezője, melynek 
az a feladata, hogy az egyes lelkeknek, mint az egyház tagjai
nak hirdesse az evangéliumot a konkrét helyzetben. E három 
funkció, mint organikus egység alkotja, a lelkipásztori, az egy
házi hivatal munkáját, és mint ilyen az egyházi munka totali
tásának a reprezentánsa. Ebben az értelemben természetesen 
csak gyülekezeti lelkészre gondolunk.

2. Ezzel már előre elvileg állást foglaltunk a témákkal 
kapcsolatban. A lelkipásztorkodás és a lelkipásztori beszélgetés 
az egyházi hivatal köteles munkája. Éppen olyan magától értődő 
mint a prédikáció, a szentségek kiszolgáltatása, vagy az oktató 
munka. Szinte megdöbbentő, hogy a Pastoralblátter 1929. év
folyamának egyik számában még vitás a lelkipásztorkodás 
fogalma is. Grundsatzliches zu dem Begriff dér „Seelsorge“ 
címen közöl egy cikket, amelyben teológiai folyóiratban szük
ségesnek tartja hangsúlyozni, hogy mikor lelkipásztorkodásról 
beszélünk akkor vallásos fogalommal van dolgunk . .. stb. nyil
vánvaló, hogy a pszichoterápiával és pszichoanalízissel szemben 
hangsúlyozza ezt. Ez is mutatja, hogy mennyire jutottunk. Meg
kockáztathatjuk bátran azt az állítást, hogy ahhoz, hogy a lelki
pásztorkodás, a lelkigondozás, annyira-amennyire idegen ke
zekbe ment át és elvilágiasodott, annak egyik oka föltétlenül a

hogy az egyház objektív munkáját nagyon nagyra tartotta, de az egyházi 
hivatalnak a magasegyházi értelmezését nem tudta elfogadni és maró 
gúnnyal ostorozta azt. Hivatkozott a hivatal tekintélyével szemben az ige 
tekintélyére, a szentségekre; ezek adattak elsősorban az Űrtől. Hallesby, 
a ma élő ismert norvég teológus, az egyházi hivatalt és az általa végzett 
munkát az egyházi munka minimumának tekinti a többi munkát az egy
házban a charizmatikus ajándékokkal rendelkező keresztyének végzik. 
Skagestad norvég teológus szintén erősen polemizál a magasegyházi fel
fogással. Harnackkal és Achelisszel érvelve a hivatal munkáját tartja Isten
től valónak, amelynek az elvégzésére Isten megadja gyülekezetének az 
alkalmas személyeket is. Mindezzel a kérdés kérdéses voltára szerettem 
volna rámutatni; sok más állásfoglalás is található hitvallási határunkon 
belül is. Egyházunk vallja kárát, ha erről nem veszünk tudomást és köny- 
nyen a tájékozatlanság vádjával illethetnek bennünket. A fenti fejtegetés
ben egyházi hivatalon az egyházban szervezett szolgálatot értem, amely 
az egyháztól veszi megbízatását, a gyülekezetből veszi eredetét, annak a 
munkának az elvégzésére, amelyet Isten bízott a gyülekezetre. Nem köz
vetlenül tehát, hanem közvetve isteni eredetű az egyházi hivatal és füg
getlen a viselőjétől, nincsen derűs positivus; mihelyt a gyülekezet meg
vonja a megbízatást, megszűnik a tisztség. Ettől függetlenül az egyetemes 
papság elvén, minden keresztyén felelős maga és embertársai életéért és 
a „neki adott kegyelmi ajándékok szerint" kötelessége'szolgálni.

2. Skagestad primér funkcióknak nevezi az említetteket bizonyos 
változtatással és secundér funkciók alatt összefoglalja mindazt a papi 
munkát amit az egyházkormányzat stb. jelent a lelkésznek.
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szervezett egyházi lelkipásztori munka elhanyagolása volt. Az 
azonban bizonyos, hogy a korszellem is megtette a magáét. A 
Zwischen den Zeiten c. folyóirat 1932. évf. 1. sz.-ban arról 
olvashatunk, hogy Jung egy keresztyén diákkonferencián felteszi 
a résztvevőknek azt a kérdést, hogy lelkibajuk, nyomorúságuk 
idején hová, kihez fordulnak segítségért, lelkészhez, vagy orvos
hoz? A jelenlevők közül 153-an adtak választ. A protestánsok 
84%-kal, a róm. kát. 8%-kal voltak képviselve. A feltett kérdésre 
az orvost választotta a protestánsok 57%-a és a róm. kát. 25%-a. 
A lelkészt választotta a prot. 8%-a és a róm. kát. 58%-a. Az 
bizonyos, hogy ebben a feltett kérdésben a lelkipásztorkodás 
széles mezejének csak egy keskeny sávja jöhet számításba, de 
beszélnek a számok ilyen vonatkozásban is eléggé. Nyugaton és 
északon sűrűn jelennek meg olyan könyvek, amelyek keresztyén 
terminológiát használnak, de teljesen a saecularizmus szellemé
ben ajánlják különféle módszereiket a lelkek gyógyítására és 
boldogítására. Skandináviában szinte közkézen forog P. Bjerre 
svéd orvos könyve: Hogyan gyógyítható meg a lélek. Nem cé
lunk itt bővebben ebben az irányban foglalkozni a tárggyal, de 
talán ebből is érthető, hogy az utóbbi években szüntelen hang
zott —  nyugtalan és forrongó korok jellemző sajátságaként —  
a követelés az egyházi élet területén belül is, hogy a lelkipász
torkodás intenzivebbé tételén fordul meg minden. így érthető,, 
hogy a prédikáció rovására akarták szinte a lelkipásztorkodást 
érvényesíteni. így jelenhetett meg egyebek mellett Fr. Bár: 
Weniger Predigt c. könyve a reformáció hazájában. Igaz Löhe 
szava, hogy a világ mindig ki akar találni valami csodaszert, ami 
a keskeny utat széles úttá varázsolná. Ez azonban, amíg az evan
gélium a kezünkben van, nem sikerül. Üjra meg újra oda kell 
visszatérnünk^ ahonnan elsodródtunk. Semper reformari debetí

Még mielőtt az elvi rész után áttérnénk a gyakorlati részre, 
fel kell vetnünk a lelkipásztori hivatal hármas funkciójának egy
máshoz való viszonyát. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a lelki
pásztorkodás: igehirdetés és tanítás. Az igehirdetés: lelkipásztori 
funkció és tanítás. A tanítás: igehirdetés és lelkipásztorkodás. 
Nincs minőségi különbség a három funkció között, hisz egy a 
célja és eszköze mindegyiknek. Csak a módban van különbség 
ahogyan az történik. Elvi konfliktus prédikáció és lelkipásztor
kodás között nem lehet-. A prédikáció az első, az alapvető funk
ció, amelyet a tanítás és lelkipásztorkodás követ. Néha a prédi
káció nyit utat a lelkipásztorkodás számára, néha pedig a lelki
pásztorkodás nyit kaput a prédikáció számára.

II.

Ha ilyen elvi állásfoglalás után a gyakorlati kérdések tár
gyalására térünk, akkor újra hangsúlyozzuk, hogy a lelkipász
torkodás, és vele a lelkipásztori beszélgetés; lelkipásztori köte
lesség, nem privát kedvtelés vagy ambíció, és ennek nagy jelen
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tősége van. Evangélikus egyházunk lelkipásztori munkájának 
sajátos jellegét kapjuk ebben.

1. Sokat olvashatunk a szakirodalomban a lelkipásztor 
modoráról, viselkedéséről, módszeréről. Az előzőkből követ
kezik, hogy nem a módszeren és nem a viselkedésen múlik a 
lelkipásztori hatás, hanem az igén, amit itt is minden alkalommal 
hirdetünk. Ezért kell legtöbbet imádkoznunk, hogy Isten készít
sen bennünket el arra, amit mondanunk kell és készítse el azt, 
vagy azokat akikkel lelkipásztori beszélgetés alkalmával talál
kozunk. Újra Löhetől veszek egy nagyon megkapó oéldát. Dér 
evangelische Geistliche c. könyve II. kötetének 247. o. olvasha
tunk arról, hogy egy fiatal lelkész már minden érvéből kifogyott 
látogatásai során, hogy gyülekezete tagjait a durva bűnökről 
leszoktassa és akkor arra a gondolatra jutott, hogy nem érti 
meg őt gyülekezet, nincs birtokában egy a köznép előtt érthető 
nyelvnek. Ügy segített a dolgon, hogy látogatásaira magával 
vitte a tanítóját, aki nagyszerűen bírta a köznyelvet, minden 
szólásaival együtt Valóságos tolmácsolásba kezdtek, a lelkész 
elmondta először, hogy mit akar mondani és a tanító azt ért
hetően elmagyarázta. Használt is a módszer, az emberek meg is 
cselekedték, amit akartak tőlük. De mégis csalódott a lelkész. 
Az emberek elfogadták a gondolatait a becsület és tisztességről, 
de nem tértek meg és jobbak nem lettek. Az óembert a tanító 
segítségével sarokba szorították, más irányba fordították, de új 
ember nem született meg. Hiszen ha ez ilyen módon lehetséges 
volna Demosthenes és Ciceró lettek volna a legnagyobbak lelki- 
pásztorok —  mondja Löhe. Tényleg a lelkipásztorkodás eszköze 
is egyedül az ige!

2. Lássuk azután a lelkipásztori beszélgetés alkalmait, hol, 
mikor, hogyan jut a lelkész abba a helyzetbe, hogy lelkipásztori 
beszélgetéssel szolgálhasson. Két szempontot veszünk tekintetbe, 
aszerint, hogy a gyülekezeti tagok, vagy a lelkipásztor keresi-e 
a találkozást.

A lelkipásztori beszélgetés legtermészetesebb formája az az 
alkalom, amikor a gyülekezet tagjai keresik fel a lelkipásztort. 
Evvel kapcsolatban nem olyanokra gondolunk, akik valamilyen 
ügyes-bajos dolguk elintézésére jönnek a lelkipásztorhoz. Nem 
is elsősorban azokra, akik a kazuáliákkal kapcsolatban lépik át 
a lelkészi hivatal, vagy a templomi sekrestye küszöbét. Minden 
ilyen alkalommal is meg van azonban a lehetőség arra, hogy a 
lelkipásztor szemtől-szembe szólja azt az igét, amelyet talán 
egy életen keresztül a szószék távolságából hirdet a híveinek. 
A kazuáliákkal kapcsolatos találkozásokat pedig elsősorban 
ilyen értelemben kell kihasználni. Hiszen egyik-másiknak ez is 
volt az eredeti értelme, pl. az úrvacsorán való részvétel bejelen
tése. Amire azonban itt gondolunk, az, az, amikor kifejezetten 
ebből a célból keresi fel lelkipásztorát a híve. Nem tudjuk soha
sem, hogy mi hozta az illetőt, így a beszélgetést sem tudjuk 
előre, merre indul és merre tereljük. Aki azonban egyszer rálép
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arra az útra, hogy felkeresse lelkipásztorát, azt valami belső 
nyugtalanság hajtja, kétely vagy bűnvád: a lekiismeret szüksége.
És kinek kell elsősorban nyitott ajtóval fogadni az ilyen híveit, 
mint a lelkésznek. Itt az első és alapvető követelmény; lelki- 
pásztorral találkozni lehet. Ez olyan elemi követelmény, aminek 
a hiányát semmivel sem lehet indokolni. Erre kell időnek lenni, 
ez a leglelkészibb és legfontosabb, olyan mint a prédikálás és 
a tanítás. Dániában a fővárosi lelkészeknek elrendelte a kopen- 
hágai püspök, hogy az ú. n. fogadóórákon kívül — amelyen 
bárki, bármilyen ügyben felkeresheti a lelkészt —  meg kell je
lölni egy időpontot, amikor is lelkipásztori beszélgetésre áll a 
lelkész rendelkezésre. Ahol a templomnak megfelelő sekrestyéje 
van, legalkalmasabb erre a sekrestye, egyébként történhet ez a 
lelkészi hivatalban, vagy a lakásban is alkalmas szobában.

Mit használ azonban, ha minden ilyen külső feltétele megvan 
a lelkipásztori beszélgetésnek, hiába vannak tárt ajtók és hiába 
van meleg lelkipásztori szív, ha a látogatók nem jönnek. Ez 
azonban elsősorban a lelkipásztor fölött ítélet, azután a gyüle- • 
kezet fölött. Ahol Isten Lelke működik ott vannak ilyen találko
zások, mert ott vannak felébredt, a bűnnel harcoló emberek. 
Akit pedig nem keresnek a Szentlélek által megelevenített lelkek 
az nem tud a Lélek eszköze lenni. Kegyetlen dolog ez egy lelki- 
pásztor számára, de való. Csak aki megvigasztaltatott, tud vi
gasztalni, csak aki meggyógyult, tud gyógyítani. Prédikálni és 
tanítani sem tud mindenki, aki tanít és prédikál: lelkipásztorko
dást végezni igaz értelemben azonban nem képes. Nem engedel
mes eszköz az ilyen az Isten kezében. Ezen a ponton szorul a 
lelkipásztor is lelkipásztorra! Az üres sekrestyében vagy szobá
ban fogja leggyötrelmesebb imádságait mondani és az üres 
sekrestyében Pásztorával fog tusakodni a pásztor, hogy pásztor 
lehessen. Jó és építő dolog az, ha tudja a gyülekezet, hogy 
pásztora abban a bizonyos órában ott van minden alkalommal, 
és egyedül, kínos keservesen, vagy hívével, vagy híveivel tusa- 
kodik az élő Istennel.

Isten iránti hálával kell gondolnunk az evangélizációkra, 
amelyek ezen a ponton is segítségére lehetnek a lelkipásztorok
nak és a gyülekezeteknek, szolgálva az igével és kínálva a lelki
pásztori beszélgetés alkalmait.

Nem szabad azonban az üres szobában megmaradni a gyöt- 
relmes imádság mellett, hanem ki kell lépni a gyülekezetbe. Rá 
kell lépnünk az alázatosság útjára, a Jópásztor nyomán, hogy 
így készítsük az útat az Úrnak. Ezt a lelkipásztori munkát, vé
gezni kell, Urunk és küldőnk áldozatos szeretetével, rendszere
sen. Lehetőleg minden gyülekezeti tag kerüljön sorra. Talán 
meg lesz ennek a munkának, ha hűséggel végezzük, az az ered
ménye, hogy mi bele találunk a gyülekezet szívébe, s a gyüle
kezet pedig megtalálja a bizalom útját általunk az Istenhez. 
Hogy nagy gyülekezet lelkészei nem tudják híveiket végig lá
togatni, az egyre jobban sürgeti az u. n. pastorális körökre való
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osztását a több ezres gyülekezeteknek. Elsőrendű lelkipásztori 
érdek követeli ezt is.

3. Befejezésül vessük fel a kérdést: Micsoda a lelkipásztori 
beszélgetés célja. Általában véve az, ami a prédikációé és a ta
nításé: az evangélium üzenetének a tolmácsolása. Különös érte
lemben pedig: ad personam igehirdetéssel, testvéri segítség
nyújtás az élet minden helyzetében. A célját akkor éri el a 
lelkipásztori beszélgetés és minden evangélikus lelkipásztorko
dás, ha feleslegessé teszi önmagát és a lélek, mint a gyülekezet 
tagja meghódolva meghajol az egyház Ura és Királya előtt. Le
het-e azonban feleslegessé ez a pásztori szolgálat? Ha igennel 
felelünk, akkor túl nézünk ezen a világon és anticipáljuk az 
örökkévalóságot. Ott nem lesz szükség sem prédikálásra, sem 
tanításra, sem lelkipásztorkodásra. Itt azonban fokozottabb 
bűnbánat, fokozottabb megtérés a célunk és a sorsunk. Ezért 
van szükség a személyes gyónás absolutiojának felemelő és meg
újító megtapasztalása után is a pásztori szolgálatra.

Kaiser József
Sopron.

Az egyházi esztendő a szószéken.
Szentháromság után a IV. vasárnap.

A vasárnap jellege. Az óegyházi evangélium (Luk. 6:36—42.) az előző 
vasárnap üzenetét egészíti ki: ott Isten irgalmas bűnbocsánatáról, itt az 
ebből folyó megbocsátási kötelességünkről van szó. Az eisenachi evangé
lium azonban e folytatást nem követi. Az óegyházi evangéliummal csupán 
az a kapcsolata, hogy njind a kettő a hegyi beszédből vett igét tartalmaz.

A szószéki ige (Máté 5 : 13— 16.) jelentése. A gyülekezet és a tanít
vány a világban só és fény (Figyeljünk arra, hogy nem felszólító módban, 
hanem kijelentésként mondja Jézus: „Ti vagytok11). Ez abban áll, hogy 
övék Isten igéje (Ennek exegetikai indoklása részletesen megtalálható pl. 
a Das Neue Testament Deutsch kommentárban Schniewind tollából. Számol
junk le azzal a téves magyarázattal, mintha jogunk lenne a „sót“ és „vilá
gosságot11 a hitre vagy példaadó életre vonatkoztatni!). Ezért feladatuk: 
meg ne hamisítsák az igét (13/b. v.), ne rejtsék el (15/b. v.), ne szégyeljék, 
hanem árasszák szét a világban. „Az egyház nem önmagáért van, hanem 
a világért11 (Sammetreuther). Az ige világosságához járuljon hozzá cseleke
deteiknek fénye (16. vers). A keresztyén ember „jócselekedetei11 nem ön
maga erejéből történnek, hanem Isten munkálja benne (Ef. 2 : 10). Végtére 
nemis az ember, hanem az Isten cselekedetei. Engedjétek — mondja 
Jézus — magatokon keresztül Istent cselekedni, hogy az emberek a ti 
cselekedeteitek láttán az Istent dicsőítsék. Ezen az úton lesz a keresztyén 
élet tanúbizonyság az Istenről.

A szószéki és oltári (Csel. 4 : 1— 12.) ige egysége. Az oltári ige illusz
tráció és megerősítés a szószéki igéhez.
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Szentháromság után az V. vasárnap.
A vasárnap jellege. Az óegyházi evangélium gazdag halfogásában 

(Luk. 5 : 1— 11.) Jézus és Péter lelki találkozását látjuk; az eisenachi evan
gélium a cezarea—filippi jelenetet közli, melyben ugyancsak döntő beszél
getés folyik le Jézus és tanítványai között. A vasárnap ideiglenes témája 
tehát: Krisztus és a tanítványok. Ezzel mindjárt egészen más iránymuta
tást is kapunk igehirdetésünkhöz, mint amelyet böjt első vasárnapján a pár
huzamos igehelynél követtünk. Akkor inkább a keresztre induló Jézus, ma 
inkább a tanítványság feltétele, feladata és sorsa áll az előtérben. Azonban 
az utóbbinál is Krisztus marad a középpontban, hiszen Ö szabja meg 
mindezt.

A szószéki ige (Luk. 9 : 18—26.) jelentése. Jézus tanítványa csak az 
lehet, aki a hitnek döntése elől nem tér ki, hanem minden más vélemény
nyel szemben elfogadja öt az „Isten ama Krisztusának". Jézus-követés, 
keresztfelvétel, önmegtagadás, élet-elvesztés: ezeket várja a tanítványtól 
Mestere (Közelebbi értelmüket lásd folyóiratunk ez évi márciusi számá
ban, sorozatunkban az Invokavit vasárnap tárgyalásánál). Még egy hozzá
jön: a bátor kiállás Jézus mellett, félelemnélküli bizonyságtétellel (26. v.).

Megjegyzés: 1. A 21. vers tilalma egyedül az adott helyzetre vonat
kozott. A mára ezzel szemben a 26. vers áll.

2. Húzzuk alá az igehirdetésben a 23. vers „mindennap" szavát. 
A krisztuskövetés nem nagyünnepi vagy hangulati alkalom, hanem szün
telen, mindennapi feladat. V. ö. az ismert könyveimmel: „A hétköznapok 
Ura“.

A szószéki és oltári (Csel. 5 :34— 42.) ige egysége. A bizonyságtéte
lükért megvesszőzött apostolok örvendeznek, hogy felvehették magukra 
Krisztus keresztjének gyalázatát, — egy jelenet az első gyülekezet életé
ből, mely alá oda lehet írni Jézus fenti igéjét.

Szentháromság után a VI. vasárnap.
A vasárnap jellege. Az eisenachi evangéliumnak az óegyházi evangé

liummal (Máté 5 :20—26.) közös vonása, hogy mindkettőben Jézus „igaz
sága" áll szemben a farizeusok „igazságával" (az egyszerűség kedvéért 
most „igazság" alatt — Lutherral — az Isten előtt érvényes igazságot 
értsük). V. ö. Máté 5 : 20 és 21 : 32/a.

A szószéki ige (Máté 21 :28—32.) jelentése. A példázat Izrael valláso
sainak (második fiú) és bűnöseinek (első fiú) magatartását mutatja 
Keresztelő János igehirdetésével szemben (31/b—32. v. és 24—27. v.). 
A nyilvánvaló bűnösök engedelmeskedtek Isten megtérésre hívó akaratá
nak, de a kegyesek nem hajlottak rá. Ítélet e példázat minden külső, meg
keményedett vallásosság felett, mely nem tartja szükségesnek a meg
térést és örömhír minden megtérő nyomorultnak. Térjetek meg! — hang
zik ma e példázatból a gyülekezet hitetlen és templomos, erkölcsös és 
becstelen tagja felé.

A szószéki és oltári (Csel. 8 : 26—38.) ige egysége. A szerecsen kincs
tárnok megtérése példa a szószéki igéhez.

Szentháromság után a VII. vasárnap.
A vasárnap jellege. A nap témáját az óegyházi evangéliumhoz (Máté 

9 : 35—38.) kapcsolódva így állapíthatjuk meg: Munka Isten országáért.



381

A szószéki ige (Márk 4 :26—29.) jelentése. A példázat hangsúlya nem 
a magvetőn, hanem a magon van. A mag Isten igéjét, továbbá ennek 
gyümölcsét: a keresztyén embert és az egyházat jelenti. Mindegyiknek 
növekedése „ m a g á tó l " azaz kizárólag Isten által, a Szentlélek munkája 
révén, minden emberi hozzájárulás nélkül, csendben és csodálatosan tör
ténik. Mindegyik célja az „aratás11, az Ítélet s vele Isten örök királysága 
a mennyben. (Kiegészítésül lásd magyarázatunk a Keresztyén Igazság 
f. évi júniusi számának „Együtt Isten előtt11 rovatában).

A szószéki és oltári (I. Tim. 6 :6— 12.) ige egysége. Az apostol meg
mutatja, hogy a keresztyén életben a „magától11 csodája nem ölhetett 
kezeket, hanem harcot jelent.

Szentháromság után a VIII. vasárnap.

A vasárnap jellege. Az óegyházi evangéliumhoz (Máté 7 : 13—23.) 
alkalmazkodik a vasárnap üzenete: Aki Jézusé akar lenni, annak csele
kednie kell az Isten akaratát.

A szószéki ige (Máté 12 : 46—50.) jelentése. Mindenki, aki cselekszi 
Isten akaratát, Jézus Krisztus testvére (v. ö. Zsid. 2:11; Róm. 8:29), 
„Isten akarata11 nemcsak erkölcsi követelést, hanem az ö  egész, üdvössé
günket munkáló, Országának eljövetelét készítő kegyelmi akaratát jelenti. 
Ezen üdvözítő szándék előtt hittel és engedelmességgel való meghajlás 
az Istenhez tartozás útja. Minden vérségi, e világi kapocsnál mélyebb 
és szentebb kötelék fűzi egybe az Isten családjában, a szentek közössé
gében azokat, akiknek lelkében és életében valósággá vált a Miatyánk 
döntő kérése, a harmadik kérés.

Megjegyzés. 1. Jézus eljárásának keménységét Márk 3:21 magya
rázza. A Hozzá tartozás feltétele az Isten akaratának elfogadása.

2. Isten országának közössége minden e világi közösség (család, nép, 
faj, nemzet) felett, sőt gyakran azzal szemben áll. Adott esetben érvénybe 
lép Máté 19 : 29 kötelezése.

A szószéki és oltári (Csel. 16 : 16—32.) ige egysége. Az oltár! igében 
Isten üdvözít: akarata egy család elé tárul.

Veöreös Imre
győri egyházkerületi missziói 

másodlelkész.

Összekulcsolt kézzel.

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

Negyed úrnapjára Szent Háromság nap után.
Lukács 6, 36— 42.

Úr Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk, ki kegyelmes 
és irgalmas vagy mihozzánk, és ki á te szent Fiad által minekünk 
megígérted, hogy minket, kik tehozzád tértünk, nem akarsz
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megítélni sem elkárhoztatni, hanem bűneinket meg akarod bo
csátani és minden szükségünket megadni, —  kérünk tégedet, 
hogy öregbítsed és erősítsed mibennünk a te Szent Lelked által 
ezt a te irgalmasságodban való bizodalmát, és segíts, hogy mi 
is irgalmasok lehessünk a mi felebarátainkhoz, hogy senkit ne 
ítéljünk se kárhoztassunk, mindennek megbocsássunk, minde
neknek adakozzunk, mimagunkat pedig ítéljük és kárhoztas
suk, és tebenned való félelemben idvösségesen élhessünk, a te 
szent Fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által, ki teveled és a 
Szent Lélekkel egyetemben él és uralkodik örökkön örökké. 
Ügy legyen.

Ötöd úrnapjára Szent Háromság nap után.
Lukács 5, 1— 11.

Ó Jézus Krisztus, élő Istennek szent Fia! Hálát adunk mi 
teneked, hogy te minket a te szent Igéddel nagy bőséggel legel
tetsz és annak fölötte minden testi jóval ajándékozol. Jóllehet 
ismerjük és valljuk, hogy mi ezekre nem volnánk méltók, de 
mindazáltal kérünk tégedet, hogy ennekutána is minden nya
valyánkban és minden szükségünkben légy segítséggel mine
künk. Ne nézzed a mi méltatlan voltunkat, se hálaadatlansá- 
gunkat, hanem nézzed a te emberekhez való szeretetedet és jó 
tétedet, hogy mi ekképpen te keresztyéneid lehessünk és teve
led mind örökkön örökké maradhassunk, ki élsz és uralkodói 
az Atya és a Szent Lélek Úristennel mind örökkön örökké. Ámen.

Hatod úrnapjára Szent Háromság nap után.
Máté 5, 17—28.

Úr Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk! Ismerjük és 
valljuk, hogy mibennünk jó nincsen, de kérünk tégedet, hogy 
bocsásd meg a mi bűneinket és adjad minekünk a te Szent Lel
kedet, hogy mi igazán tehozzád térhessünk, tebenned bízhas
sunk, felebarátunkhoz szeretettel lehessünk és a te szent Fiad, 
a Krisztus Jézus által örök boldogságra juthassunk. Ámen.

Heted űrnapjára Szent Háromság nap után.
Márk 8, 1—9.

Úr Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk! Hálát adunk 
mi teneked, hogy miképpen a pusztában a te szent Fiad, a Jézus 
Krisztus által mintegy négyezer embert hét kenyérrel és egy 
kevés hallal megelégítél, azonképpen minket is minden szük
ségünkben éltetsz és táplálsz. Kérünk is tégedet, világosítsd meg 
a mi szíveinket a te Szent Lelked által, hogy ismerhessük a te 
mihozzánk való jótétedet és távoztathassuk el a telhetetlenséget 
és evilági életünkről való szorgalmatosságot és kereshessük 
mindennek előtte a te szent országodat és annak igazságát és 
ekképpen élvén a te szent Fiad által vehessük az örök boldog-
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ságot. Ki teveled és a Szent Lélekkel egyetemben él és ural
kodik mind örökkön örökké. Ügy legyen.

Nyolcad úrnapjára Szent Háromság nap után.
Áfáié 7, 15—23.

Úr Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk! Hálát adunk; 
mi teneked, hogy te minket a te szent Igédnek igaz ismeretére 
hoztál. Kérünk is tégedet, hogy tarts meg minket mindvégig 
a te szent Igédnek ismeretében és értelmében, és oltalmazd meg 
a hív és igaz tanítókat tévelygéstől és hamis tudománytól. A 
hamis tanítókat pediglen, kik noha jámboroknak mutatják ma
gukat, de azért ragadozó farkasok, távoztasd el a te keresz- 
tyéneidtől, hogy mindnyájan tégedet ismerhessünk, tebenned 
bízhassunk, tégedet tisztelhessünk és a te szent Fiad, a Krisztus. 
Jézus által az örök boldogságra juthassunk, ki teveled él és. 
uralkodik a Szent Lélekkel egyetemben, mind örökkön örökké.. 
Ügy legyen.

Im ádkozzunk együtt.
Aranymondás: Hit nélkül pedig lehetetlen 

Istennek tetszeni. Zsid. 11, 6.

Július 5. — Róma 5, 1— 11. A hivő ember számára csupa biztatás, 
csupa ígéret, csupa öröm ez a szakasz. Megtudjuk belőle, hogy Jézus 
Krisztus által az Istennel való békességet szerezheti meg a hivő ember 
és ezzel dicsekedhet még a háborúság, az elnyomás, a próbatétel idején 
is, mert a hivő ember reménységben él. Ez a reménység pedig nem alap
talan, mert a Szentlélek által megismeri a hivő ember Istennek azt az 
iránta való végtelen nagy szeretetét, mely Jézus Krisztus halálában lett 
nyilvánvalóvá. Elmondhatjuk-e, hogy ilyen a mi békességünk, dicsekedé- 
sünk és reménységünk? Ha igen, akkor van hitünk, de akkor életet ízesítő 
sóvá, világosságot árasztó fényforrássá kell lennünk, mert ezt kívánja 
tőlünk a mi urunk (Máté 5, 13— 16.) s erre van szüksége a hitetlen, még 
Istennel is békétlenségben élő, önmagával dicsekedő, légvárakat építő 
emberiségnek. Ha nekünk sincs hitünk, úgy mindenek előtt azt kérjük az 
Istentől, mert anélkül izetlen sóvá, kialudt fényforrássá válik a még meg
lévő keresztyénségünk is.

Július 12. — Róma 5, 12 21. Az Istennel való békétlenség nem mai 
keletű, hanem az első bűnesettel kezdődött s Ádám óta a bűnnel, mint 
a békétlenség okával, valamint annak eredményével, a halállal szomorú 
öröksége minden nemzedéknek, minden embernek. Ádám örökségétől csak 
úgy szabadulhatunk meg, ha elfogadjuk Krisztus örökségét, ha engedjük, 
hogy a bűn helyét életünkben a Krisztus igazsága foglalja el s így az 
Istennel való békességünk eredménye az örök üdvösség lehessen. Ha 
azonban elfogadjuk Krisztus örökségét, úgy ne szégyeljük, őt Urunknak, 
Isten ama Krisztusának (Luk. 9, 18—26.) vallani, követni, ha küzdelmes 
is az út, amerre vezet s rábízni az életünket, mert tudjuk, hogy az élet
küzdelemben minden emberi erőfeszítés csődöt mond, ha az ember nem
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fogadja el Krisztus örökségeképen az Istennel való békességet. Ez kegyelmi 
ajándék s csak hit által fogadható el.

Július 19. —• Róma 6, 1— 11. Az ember nem biztosíthatja be magának 
a kegyelmet, még ha úgy érzi is, hogy van hite. De az is téved, aki a 
bűnös életet abban a reményben folytatja, hogy élete végén majd mindent 
elrendez az Istennel s legfeljebb nagyobb kegyelemben részesül, mert 
időközben megsokszorozódtak a bűnei. A keresztségben ugyan Krisztus 
kijelentette, hogy magáévá fogad, de csak az remélheti örökségének az 
elnyerését, aki a bűn számára halottnak nyilvánítható, aki nem akar egy
szerre Krisztus és Ádám örököse lenni. Krisztus örökségének a váromá
nyosa azonban teljesítse az Atya akaratát, mert hiába mondjuk magunkat 
hívőknek, ha az életünk nem igazolja ezt az állításunkat. (Máté 21, 28—32.) 
Ha eddig csak a szánk vallotta, ezentúl az életünk hirdesse, hogy a Krisz
tussal való közösségért lemondunk minden bűnközösségről, mint akik a 
keresztség által meghaltunk a bűnnek, hogy élhessünk a Krisztussal. 
Ennek az életnek a feltétele a hit. Fogadjuk el, hogy Isten gyermekei 
lehessünk.

Július 26. — Róma 6 : 12—23. Aki döntött Krisztus mellett, annak 
Krisztus szolgálatát is vállalni kell. Két úrnak nem lehet szolgálni (Máté 
6 : 24), de az sem lehet, hogy senkinek se szolgáljon az ember. A legőszin
tébb istenszolgálatnak látszó élet is lehet teljes bfinszolgálat. Vizsgáljuk 
meg, hogy kinek s milyen szolgálatra szántuk oda magunkat. Kérjünk 
hitet, hogy megállhassunk az istenszolgálatban, mert ha a bűn szolgálatá
ban állunk, csak zsoldot, megérdemelt bért, halált várhatunk, az Isten 
szolgálatában azonban sokkal többet: kegyelmi ajándékot, örök életet. 
Fel hát az istenszolgálatra hittel, örömmel, az örök élet reménységével.

Adjunk hálát:
1. amiért az evangélikus egyház közösségében élhetünk,
2. a konferenciákért, evangelizációkért, melyeken hitben erősödhettünk,
3. a termésért, amit Isten kegyelméből betakaríthatunk.

Tegyünk bűnvallást:
1. hitetlenségünkről, mellyel nemzetünk megerősödésére, gyarapodá

sára gondoltunk,
2. hűtlenségünkről, mellyel a Szentlélek munkáját fogadtuk.

Könyörögjünk:
1. hitért, hogy békességünk legyen az Istennel,
2. a háború Isten akarata szerinti befejezéséért,
3. a nyári pihenők testi és lelki gyarapodásáért.

Jávor Pál
hatvani lelkész.
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S z ó s z é k e n .

Szenthárom ság utáni 4 . vasárnap.
Délelőttre. — Máté 5, 13— 16.

1. Szövegm agyarázat.

A hegyi beszédben logikai belső egység nincs. Minden részlete egy- 
egy értékes gyöngyszem. Minden részlete tökéletes egész. Ezek a rész
letek Isten országáról szólnak és az idevezető út feltételeit világítják meg. 
Mai igénk Isten drága ajándékáról, a szolgálatról ad tanítást. Az ember 
életfeladata, élethivatása, életméltósága a szolgálat. Az Istentől ajándékba 
kapott hivatástudat az á lendítő-erő, mely elegendő az élet harcának meg- 
harcolására. A hívő szolgálata olyan, mint a só és a gyertya munkája. 
Szokták mondani, hogy a só „konzervál", „ízt" ad, de legjobb ha azt 
látjuk meg, hogy a só munkája közben teljesen felolvad, a gyertya pedig 
addig világít, míg teljesen feláldozza magát. A hívő életpéldája hódító erő. 
A szolgálatot az emberek között kell elvégezni. A gyertya fényének nincs 
értelme, ha véka alá rejtik. Nem lehet eléggé kihangsúlyozni, hogy a 
szolgálat eredménye nem a mi „kiválóságunk", „nagyságunk" eredménye, 
hanem Isten ajándéka.

2. Igehirdetés.

Életfeladatunk a szolgálat.

Miniszterek, képviselők, nagy emberek programmadásában 
mindig van valami ünnepélyes mellékíz. A szépen felépített mon
datok, a gondosan megválasztott állítmányok, a káprázatos sza
vak célokat tűznek ki, eszközöket mutatnak meg, erőket tárnak 
fel és a jövőbe mutatnak.

Azt mondhatnánk, hogy senki sem él életprogramm nélkül. 
Ez az életprogramm nagyon sokféle lehet. Láttam már kicsiny 
keretek között élő gazdát, ki nem akart addig meghalni, míg a 
régen álmodott földet meg nem vette. Ismertem írót, ki egész 
életét a könyvekre tette fel. Olvasott és éjszaka lázasan írt. 
Hallottam tudósról, ki valami apró részletigazság kutatásában 
emésztette fel egész életét. Vannak uzsorások, kiknek életprog- 
rammjuk a pénz. Ezt gyűjtik, ezt kamatoztatják és éjszaka be
csukott ablaktáblák mögött remegő kézzel számlálják, simogat
ják a gyűrött bankókat.

Vannak, kik életprogrammjukat meghatározzák, majd rész
letesen kidolgozzák és keresztül viszik. Lépésről-lépésre halad
nak felfelé. Síma modorral, vagy erőszakos rátöréssel, ügyes 
diplomáciával, vagy egyéb mesterfogásokkal foglalják el a ki
szemelt állásokat. Felfelé ívelő karriert futnak be. A kidolgozott 
életprogrammok célja lehet a pénz, a vagyon, a szerelem, az el
ismerés és így tovább.
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A felolvasott igében is éietprogramm adásáról van szó. Krisz
tus adja ezt az életfeladatot. Nemcsak akkor adta, mikor el
mondta az ú. n. hegyi beszédet, hanem adja ma is mindazoknak, 
akik Megváltójuknak ismerik. Emberek által megszabott és a 
Krisztustól kapott életfeladat között ég és föld különbség van.

A Krisztus által kijelentett életfeladat egyszerű, világos, 
könnyen érthető, mégis az egész életet betöltő és az egész életet 
kívánó programmot jelöl meg. Olyan, mint a nyári mező, mely 
szép, egyszerű, de benne minden az aratási áldozatra készül. 
A Krisztustól kapott életfeladat összefoglaló és lényeget jelölő 
szava a szolgálat. Jézus minden hívőnek a szolgálat életfeladatát 
adja. A Krisztusban hívőknek életfeladata tehát szolgálat.

Azt mondja Krisztus: „Ti vagytok a földnek savai. . ., Ti 
vagytok a világ világossága." A sóról nem is azt kell tudnunk, 
amit már annyiszor hallottunk, hogy konzervál, ízt ad, meg
őriz az enyészettől, ezt is teszi, hanem tudnunk kell róla, hogy 
munkája közben teljesen feloldódik. Ezt teszi a világító gyertya 
is. Miközben világít, fényt ad, teljesen önmagát áldozza. A szol
gálat lényege tehát a teljes önátadás, a teljes önmegtagadás és 
életáldozás. Krisztust nem lehet félszívvel, félerővel, félélettel 
szolgálni, csak teljes életáldozattal.

Ez a szolgálat élethivatás. Nagyon téved az, aki azt gondolja, 
hogy Krisztus ezt a szolgálatot csak az apostoloktól, vagy mond
juk, ma a papoktól kívánja meg. Lehet valaki tisztviselő, gépek 
fölé hajoló gyárimunkás, földet munkáló gazda, vagy iparos, 
mindezeken felül megbízatása van a Krisztustól. Szolgálni kell 
a Krisztust ott, ahová az Isten állított! Szolgálni a Krisztust a 
nemzeti, társadalmi, családi életben és mindenkor, ahol és amikor 
vagyok.

Jézus mindenkit pappá tett. A papok feladata pedig a 
bizonyságtevés, a szolgálat, az, hogy a szívükön hordozzanak 
másokat. Egészen az életed feláldozásáig hordozz másokat a 
szíveden. Kiket hordozol a szíveden?

Csodálatosan nehéz és szép feladat ez! Óh a magunk ereje, 
a magunk kiválósága, a magunk hatalma semmi ehhez a feladat
hoz, még arra sem elegendő, hogy felvegyük a szolgálatot. Csak 
egyedül a Jézus ad elegendő erőt a szolgálat elvégzésére. Ad 
Szent Lelket, ad hevítő erőt, ad szeretetet, mely képessé tesz 
arra, hogy egészen feloldódjunk és világítsunk életünk csonk
jáig, a koporsóig.

Ez a szolgálat hódító hatalom. Sok embernek egészen hibás 
fogalma van arról, hogy mit tesz a világot meggyőzni. Ez a hely
telen nézet onnan származik, hogy félreismerjük a világot. Abban 
a téves hitben ringatjuk magunkat, hogy a világot csak tankok
kal, gépesített hadosztályokkal, vagy repülőgépekkel lehet meg
hódítani. Pedig nem. A világon csak egyetlen hódító hatalom van 
és ez a szeretetben feloldódó szolgálat. Nézzük csak meg az 
egyszerű halászemberek hódításait. Nézd Pál apostol életét, aki 
megvesszőztetés, megköveztetés, börtön és minden megpróbál
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tatás után is' csak szolgálni tudott. Nézzük meg az első keresz
tyének életét. Életük csupa szolgálat. Palesztina, Kis-Ázsia, a 
római világbirodalom, egész Európa, később Amerika, majd az 
egész ismert világ állomásai ennek a szolgálat által végzett 
hódításnak. Krisztus nem is tagadta, hogy hódítani akar. „Te
gyetek tanítványokká minden népeket."

Krisztus nem akarhat ma sem mást, mint azt, hogy élet
példánkkal, szolgálatunkkal hódítsunk meg számára mindenkit. 
Hódítsuk meg számára azt a világot, melyet Isten úgy szeretett, 
hogy egyszülött Fiát adta érte.

A hódítás célja tehát az egész világ, eszköze a Krisztusban 
hivők életpéldája. Az életpéldának, a „jócselekedetnek" fényie
mé, világítania kell, hogy lássák az emberek és dicsőítsék az 
Istent. El kell jönnie annak a kornak, mikor minden térd meg
hajol a Jézus nevének hallatára.

Hódító katonái vagyunk egy diadalmas Úrnak, egy szuverén 
Királynak, az élő Krisztusnak, aki azt mondhatta: Nékem adatott 
minden hatalom az égen és a földön. Nincs okunk kételkedni, 
kishitűsködni, csüggedni, mert a hódító harc vége csak a teljes 
diadal lehet.

Szolgálatunk csak úgy lehet hódító erő, ha ezt ebben a 
világban, az emberek között végezzük. Nem vonulhatunk ki a 
világból, nem menekülhetünk el az emberek elől, nem rejthetjük 
szolgálatunkat, annak lobogó gyertyafényét a félelem, a rette
gés, a kishitűség vékája alá.

Minden szolgának agitátornak kell lennie, a szó eredeti, 
tiszta és nemes értelmében.

Minden szolgálat lényege az engedelmesség, a Krisztusnak 
engedelmeskedünk és Krisztus az engedelmes katonái, szolgái 
által egyre hódít.

Ez a szolgálat ajándék a Krisztustól. Sok ajándékot kapunk 
mi állandóan. Ajándék az egészségünk, a családi életünk, a gyer
mekünk mosolygó szeme, édesanyánk simogató keze, édesapánk 
gondoskodó szeretete, a hazánk, a mindennapi kenyerünk, csupa 
ajándék ami körülöttünk és bennünk van. A legnagyobb ajándék 
azonban a mi szolgálatunk. Szolgái lehetünk mindannyian a 
Krisztusnak. Ez a legszebb cím, a legnagyobb rang és a legfőbb 
méltóság ezen a földön.

Szolgálatunk módja, célja, eszköze Istentől kapott ajándék. 
Szolgálatunkra az erőt is természetesen Isten adja.

A legbotorabb dolog tehát szolgálatunk „eredményével" 
dicsekedni. Pogány dolog mellet verni és büszkélkedni: íme ezt 
végeztem én el, ezt tudom én, így tudok én stb.

Mások lássák „jócselekedeteinket", mások épüljenek élet- 
példánkból és dicsérjék az Istent.

Életpéldád hány embert vezetett el Istenhez?
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Délutánra. — Máté 6, 11.
IV. Kérés.

Testünk szükséglete.
A hívő ember sohasem helyezkedhetik arra az álláspontra, 

hogy mindaz, ami a test táplálására és szükségleteire vonatko- 
zik, nem fontos. Annyira fontos, hogy Jézus az erre vonatkozó' 
kérést belehelyezte az általa elmondott legszebb imádságba.

A negyedik kérés mindent magába foglal, ami a test szük
ségleteivel kapcsolatos. Luther azt mondja a Nagy Kátéban: 
„Hogy rövidre fogjuk, ez a kérés mindent magába foglal, ami 
a világon hozzá tartozik az élethez, minthogy a mindennapi 
kenyérre is csupán ennek kedvéért van szükségünk. Noshát az 
élethez nemcsak az tartozik hozzá, hogy a testnek meg legyen a 
maga tápláléka, takarója és egyéb szükséglete, de az is, hogy 
az emberekkel, akikkel élünk és érintkezünk, a naponkénti 
érintkezésben, mindennemű ügyes-bajos dolgainkban csendben 
és békességben kijöjjünk.“

A test táplálására és szükségleteire vonatkozó kérésünknek 
nem lehet más velejárója, mint a hit. Ez a hit mutatja meg, hogy 
ajándék mindaz, amit ezen a téren is kapunk Istentől, egyben 
ez a hit bátorít fel az Istentől való kérés lehetőségére. Kérés és 
hit összetartoznak.

Hit nélkül nem lehet a kérésemnek értéke és ereje. Kérésem 
csak úgy lesz élő kérés, ha benne a hit feszül.

A test szükségleteire vonatkozó kérésünk meghallgattatása 
az Isten tetszésétől függ. Isten felhatalmaz, hogy a test szükség
leteire tartozó vágyainkat, kéréseinket elébe vihetjük. Ez a fel
hatalmazás természetesen nem azt jelenti, hogy Istentől most 
már báli lakkcipőt és gyémántgyűrűt is szabad kérnünk. Isten 
nem a feleslegek felhalmozására ad feljogosítást. Ezt napjaink
ban külön is ki kell hangsúlyoznunk. Isten sokkal jobban tudja, 
hogy mi válik hasznunkra, tudja, hogy mire van szükségünk, 
mert a bőség hamar a Sátán rabjaivá tesz bennünket. Amire 
viszont szükségünk van, azt meg is adta és meg is adja. Méltó 
a munkás a maga jutalmára.

Amit ad Isten, hálaadással vegyük és köszönjük meg. Min
denért Istent illeti a hálaadás. Amikor ételt veszünk a kezünkbe, 
először Istennek mondjunk hálaimádságot. Ne büszkélkedjünk 
azzal, hogy a kenyér két kezem, vagy szellemi munkám ered- 
ménye.

Teljes életünket helyezzük az Isten kezébe. Tegyük oda 
életünket, italunkat, gyermekeinket, a felsőbbségünket, egészsé
günket, békességünket, becsületünket és mindent, amit Isten 
kegyelme megad.

Falun még mindig keresztet rajzolnak a kenyérre és úgy 
szegik meg. Jézus az életnek kenyere. Testi szükségleteinken túl 
figyeljünk állandóan a lélek kenyerére. Fontos a testi kenyér, 
de még fontosabb a lélek kenyere és itala. Fülöp Dezső

büki lelkész.
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Szenthárom ság utáni 5. vasárnap.
Délelőttre. — Lukács 9, 18—26.

Parancsuralom.

Krisztus azzal a küldetéssel jött a földre, hogy meghódítsa 
széles e világot és korlátlan urává legyen minden léleknek. Egy 
romlott világnak szóló hadüzenet és a jóakaratú emberek moz
gósítását elrendelő parancs volt az, amikor Galileában tanítását 
ezzel kezdte meg: „Betölt az idő és elközelített az Istennek 
országa; térjetek meg és higyjetek az evangyéliomban.“ Az a 
sereg, amely szavára és cselekedeteire felfigyelt, egyre nőtt. 
A mai igéket megelőző versek is ötezres tömegről emlékeznek 
meg. Jézus többször tartott seregszemlét mind elhívott tanítvá
nyai, mind a többi, követésére indult tömeg felett. Jól látta 
egyeseknek életüket odaadó harcikészségét és másoknak oldóz- 
kodását, —  mennék is, nem is —  tanácstalanságát. Ilyen sereggel 
nem lehet a világot meghódítani. De Krisztus nem is az a tépe- 
lődő, vagy puha vezér, akivel katonái alkudozhatnának, hogy 
hol és mikor induljanak rohamra. Tisztázza velük a főkérdése
ket. Megmondja: én tudom, hogy te ki vagy, de neked is tud
nod kell, hogy ki vagyok én és tudnod kell, hogy mit kívánok 
tőled.

A nagy tömeg nem tudta, csak homályos és bizonytalan 
sejtelmei voltak róla, hogy ki a názáreti Jézus. De a tanítványok 
hittel vallják, hogy ő az Isten ama Krisztusa: tehát az Isten fia, 
akiben teljesedett Istennek embert és népet megmentő és üdvö
zítő ígérete.

A mai vasárnapon az Úr ezeket a kérdéseket veled is tisz
tázza. Te tudod azt és vallód is a tanítványokkal együtt, hogy 
ki Jézus, azt pedig, hogy mit kíván tőled, a mai szent igékben 
a legnagyobb határozottsággal, parancsként megmondja. Paran
csa ez: egész életedet és egész szívedet vidd bele az én világ
hódító harcomba.

Nem csekély dolog az, amit tőled kíván. Azt mondja: „Ha 
valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az 
ő keresztjét mindennap és kövessen engem.“ Senki más a vilá
gon, senkinek ilyen parancsot nem adhatna. Mérd fel csak a 
helyzetet. Az élet zavaros hullámai a fejed felett összecsaptak. 
Fuldokolsz. Fuldokol a világ is a vérhullámokban. Ha pedig 
egy fuldoklóért valaki az áradatba veti magát, mégis csak külö
nös volna, ha a veszedelemben forgó kifogásolná, hogy a meg
mentő hajánál, vagy karjánál fogva ragadja-e ki a halál torká
ból. Mikor az ember földi életének megmentéséről van szó, 
menqyire engedelmes. Itt pedig sokkal nagyobb ügy, lelked meg
mentése forog szóban. Ezért nem kívánhat a Krisztus tőled sem
miségeket. Aki őt követni akarja, aki meg akar menekülni az 
örökhalál veszedelméből, annak meg kell tagadnia önmagát. 
Az földi bálványisteneit rombolja le, hogy eszébe se juthasson
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azokhoz a visszatérés. Ez nem felszámolás a világgal, hogy bizo
nyos földi értékeket mégiscsak megtartson magának az ember, 
hanem leszámolás a világgal úgy, ahogy azt Pál apostol tette, 
aki a Krisztusért mindent szemétnek ítélt. Világos állásfoglalás. 
Ahol az én egyéni érdekem és Krisztus ügye közt kell választa
nom, egy pillanatig sem ingadozhatom. Ha ezen az úton már 
megindultál volna, vagy most erre elhatározod magadat, ne 
csodálkozz azon, ha észreveszed, hogy életutad megnehezedett. 
Isten műveli ezt veled, mert az áldozatos életen, a több és na
gyobb teljesített kötelességeken keresztül, ad több és nagyobb 
boldogságot neked. Ezért kell mindennap megtagadnod maga
dat, legyűrnöd önzésedet, kötelességedet teljesíteni, ha kereszt- 
nehézségű is az, s megindulni minden új napon a Krisztus nyo
mában. Egész életedet néki kell adnod.

Egész életedet Krisztusnak csak úgy adhatod oda, ha egész 
szívedet is odaadod neki. Akinek teljes hatalom adatott meny- 
nyen és a földön, nem elégedhetik meg félig-meddig való el- 
kötelezéssel. Hogy mennyire magának kívánja minden érzésedet, 
megtudod, ha elolvasod Lukács ev. 9. fejezetének a végét is, 
ahol a tanítványokul neki felkínálkozó, de feltételeket szabó 
emberekről van szó, akik azt mondják: követlek, de engedd 
meg, hogy előbb ezt és ezt elvégezzem. Krisztus válasza: „valaki 
az eke szarvára veti kezét és hátra tekint, nem alkalmas az Isten 
országára1'. És ha odaadod a szívedet, ugyan milyen értéket 
adsz te oda Krisztusnak? Talán nem többet egy üres erszénynél, 
vagy olyant, amelyben hamis pénz van, vagy legjobb esetben 
néhány fillérnyi érték. Ezt veszted el. Aki pedig elveszti az ő 
életét én érettem, —  mondja az Ür —  az megtalálja azt. Igen, 
mert Krisztus a te szívedből kivet minden értéktelen lomot és 
megtölti az igaz és jóérzések aranyával, drágaköveivel. így lesz 
életed értéket hordozóvá és csak így van helyed Krisztus mel
lett, mert csak így használhat téged világhódító, embert boldo
gító és üdvözítő harcában.

Ha harcos vagyok, hazám és vezérem jelvényeivel megyek 
a küzdelembe. Ez azt jelenti, hogy neked, aki evangélikus ember 
vagy, evangélikus egyházadnak zászlaja alatt és annak hitigazsá
gaival kell Krisztus ügyéért küzdened. Ezt a lelki egyenruhát 
mindig büszkén viseld. Hadd lássa és tudja meg ez az ellenséges 
világ, hogy te a Krisztus jó vitéze vagy. így szerzel csak tiszte
letet vezéred nevének. Itt nincs arany középút, mert az óvatos
kodó embert az ellenség sem becsüli, a Krisztus pedig meg
tagadja, „mert valaki szégyel engem és az én beszédemet, az 
embernek Fia is szégyelni fogja azt, amikor eljő az ő dicsősé
gével, és az Atyáéval és a szent angyalokéval". Teljes, bizonyság
tevő szívvel kövesd Jézust!

A mai istentiszteletünkön seregszemlét tartott felettünk a 
mi Urunk. Megkérdezte tőlünk, hogy mi kinek mondjuk őt. 
Ne törődj azzal, hogy a nagy világ tudatlan tömegeinek, írás
tudóinak és farizeusainak mi a véleménye róla. Te állj eléje
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és szíved szerint tégy bizonyságot: Te vagy az Isten ama Krisz
tusa, akit a szeretet hozott le a földre, ezért adtad életedet 
mindenekért, értem is. Uram, én neked adom egész életemet. 
Hallom parancsodat; alázatos és elszánt lélekkel felveszem 
keresztemet és követlek téged. Erőtelenségemben szereteted le
gyen erősségem.

Délutánra. — Máté 6, 12.

Uram , ne ítélj e l !

Mindennap elimádkozzuk ezt a kérést is. Az első részét 
—  és bocsásd meg a mi vétkeinket —  a többi kéréssel együtt 
könyörögve és mégis valami örömös könnyűséggel, mert úgy 
érezzük, hogy Isten minden egyes imádságos alkalommal hagy 
terhet vesz le a lelkűnkről. Jól esik megszabadulnunk sok-sok 
vétkünk, hibánk reánk nehezedő apró ólomsúlyű, de végered
ményében elviselhetetlen nehézségű terhétől. Amikor azonban 
tovább mondjuk imádságunkat — „miképen mi is megbocsátunk 
azoknak, akik ellenünk vétkeztek", — egyszerre bizonytalan és 
zavaros érzés támad a szíveinkben, ha nemcsak szájjal, de át- 
érzéssel és értelemmel is imádkozunk. Ennél a kérésnél titok
zatos, belső énünk felsikolt: Uram, ne ítélj el! Te látod szívem
ben a sok neheztelést, haragot, ellenségeskedést és gyűlöletet. 
Uram, nem tehetek róla. Szeretnék szabadulni tőlük és nem 
tudok.

Jöjj, gyötrődő testvér, Jézus hív téged, aki maga mondotta 
tanítványainak, hogy így és ezt imádkozzék —  és ő megtanít 
téged úgy elimádkozni ezt a kérést, hogy lelked olyan csendes 
és tiszta lesz utána, mint a vihar után elcsendesült és a ragyogó 
napot tisztán mutató víztükör.

Világos; hogy erre a kérésre Jézus külön is figyelmet for
dít. A „Mi Atyánk,, után a 14. és 15. versben külön visszatér rá 
és azt mondja: „Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő 
vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei Atyátok. Ha pedig 
meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti meny- 
nyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket." Itt tehát nincs 
kitérés, nem lehet Isten előtt kimagyarázkodni. Embertársaink
nak meg kell bocsátani. És mert Jézus kívánja ezt, nincs is 
benne semmi lehetetlenség, mert Jézus lehetetlent sohasem kíván 
tőlünk. Miért rettennek tehát ettől vissza igen sokan és miért 
tartják a megbocsátást lehetetlennek? Azért, mert csak azokat 
a sérelmeket, igen sokszor csak a képzelt sérelmeket nézik, ami 
őket embertársaik részéről érte és figyelmen kívül hagyják azo
kat, amelyekkel ők szomorítják vagy gyötrik felebarátaikat, sőt 
a legtöbbször velük a vérség, vagy a hit kapcsán összetartozó- 
kat. Főképen pedig figyelmen kívül hagyják azt 3 megszámlál
hatatlanul sok vétket és bűnt, amit Istennel szemben elkövetnek.

Ha mást nem is vetünk a mérlegbe, csak azokat a vétkein
ket, amelyek ennek az imádságnak a kezdetétől, eddig a kérésig
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feltornyosulnak életünkben és nézzük: mennyire érdemetlen 
gyermekei vagyunk mennyei Atyánknak, —  mennyire nem gon
dolunk Isten nevének a megszentelésével, —  nem törődünk 
istenországával, törvényeit pillanatról-pillanatra megsértjük; —  
a magunk akaratát eléje helyezzük nap-nap után Isten akaratá
nak, —  és hol van a hála a mindennapi kenyérért, mikor nekünk 
megvan, mig mások sokan nélkülözik, —  mindezekre nem 
remeg-e meg a lelkünk? Lásd meg, hogy vétkeid tengerárként 
csapnak össze feletted és kétségbeesve kell felkiáltanod: „Óh én 
bűnös ember, kicsoda szabadít meg engem? . . És egyszerre 
az elveszettség rémületével ragadod meg hozzád mindenben 
hasonló embertársad kezét s együtt borulsz le vele Isten elé 
és rebegitek ketten, hárman, százan és milliónyian „És bocsásd 
meg . .

És ekkor felragyog felettünk Isten bűnbocsátó kegyelmé
nek napja. A lélekvihar elül, s lelked nemcsak visszatükrözi, de 
szét is sugározza Isten szeretetének ragyogását és melegségét, 
mert bocsánatot nyertél Istentől és te is megbocsátottál azok
nak, akik ellened vétkeztek.

Baráth Károly
rimaszombati lelkész.

Szenthárom ság utáni 6. vasárnap.
Délelőttre. — Máté 21, 28—32.

Kétféle em ber.
1. Mi az embereket ezerféleképen osztályozzuk. Isten csak 

kétféle embert ismer. Isten Ítélete nem szűkén sablonos, de 
lényegbevágóan igaz. Lehetetlen észre nem vennünk, hogy 
milyen jellegzetesek a bibliában azok a történetek, példázatok, 
melyekben az atyának két fiával való viszonyáról olvasunk. A 
két-fiús történetek csak úgy hemzsegnek a bibliában, s mind
megannyi remek világosságű utalás a kétféle emberre. Kain és 
Ábel, vagy Ézsau és Jákob története az atya szeretetében élő 
és az atyától elrugaszkodott gyermek lelkivilágába, sorsába 
magyarázatra alig szorulóan világítanak be. Vagy itt van a 
tékozló fiú, aki otthagyja az atyai házat, s bátyja, aki otthon 
marad. Mind példázatok ezek Jézusnak azokhoz a nyilatkozatai
hoz, melyekben kétfelé választja az egész emberiséget. Aki velem 
van, —  s aki ellenem. Aki hisz, —  s aki elkárhozik. Vagy az 
apostol szerint: akinek botrány, bolondság, —  s akinek erő a 
kereszt.

Ez a példázat nagyon gyakorlati kérdésnél ragadja meg 
Istennek ezt a lényegbevágó igaz ismeretét. A vallással szemben, 
a hit kérdésében, vagy Isten szempontjából kétféle viselkedésű 
ember igazi magunk közül való, jellegzetes típusok, s lelkipász
torkodásunkban, a gyülekezeti életben, s magunk megismerésé
ben is sokatmondók. Istennek ugyanaz a hívása éri el őket. Az
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egyik gyors igent mond, s mégsem lesz belőle semmi, a másik 
vonakodik, latolgat és késlekedik, Istennek azonban mégis módja 
van őt rávenni az engedelmességre. Jézus kérdéséből, a tanít
ványok feleletéből, de a magunk jámbor véleménye szerint is 
világos, melyiknek örül Isten. Arra esik kegyelmes ítélete, aki 
mégis elment!

2. Érdekes megfigyelni, s ezzel az igével kapcsolatban jól 
meg is gondolni, mi is viszi rá az embereket erre a kétféle visel
kedésre? Mért van az, hogy mi mindnyájan ilyenek vagyunk, s 
vagy az egyik, vagy a másik típushoz tartozunk? Mi viszi rá az 
embert arra, hogy gyors döntés után mégis visszasüllyedjen az 
Istentől elszakadt világba, s mi vesz rá másokat arra, hogy noha 
bennük nagyon lassan megy az Isten akaratának megvalósulása, 
mégis otthonosak lesznek az Úr királyságában, vagy munkások 
az ő szöllejében?

a) Az első csoportba tartoznak feltétlenül a:
Képmutatók. Az igére való felfigyelés náluk emberi póz.

Istennek csak azért üzennek igent, hogy eltereljék a figyelmet 
magukról. Ezek tetszelegnek maguknak az örök indulás utazási 
lázában, mindenkit szédítenek a nagy készülődésben, csak Isten 
tudja róluk, hogy egész lelki-vallásos életük sok hűhó semmiért.

A mozgékony-lelkű könnyen hevülők. Ez nem képmutatás 
náluk, de lelkiállapot, temperamentum kérdése. Nagyon sokan 
tartoznak ide. Kedves, lelkes örök gyermekek, akik sohasem 
érnek meg a hit harcának felvételére, de ezt állandóan fontos
nak, gyönyörűnek, s kívánatosnak tartják. Legtöbbször nagyon 
szerencsétlenek. Elégnek a sok lelkesedésben.

A skrupulózusok. Nem tudják sohasem felismerni olyan 
nagynak Isten erejét és kegyelmét, mint a maguk gyöngeségét 
és bűnét. Míg a maguk mellét verve befelé fordulnak, hiába vilá- 
goltatja felettük Isten az ő dicsőségét. Aztán ellankadnak abban, 
hogy elhitetik magukat a méltatlanság érzetével. Azt hiszik, hogy 
becsületesen, komolyan vették az Istent, pedig csak bizalmat
lanok voltak, s felfújták a maguk ügyét. Ez is lehet a bűn 
gőgje: nem hinni, hogy Isten ki tud belőle segíteni.

A bűnben nagyon elfoglaltak. Csaknem mind ilyenek va
gyunk. Annyira megszoktuk és megszerettük a bűnt, hogy hiába 
vágyunk ki belőle, s hiába mondogatjuk sűrűn Istennek az igent, 
mégsincs erőnk a szabaduláshoz. Minden tagunk, minden gondo
latunk, az egész képzeletünk visszahúz a bűnbe.

A bitben tehetetlenek. Kézenfekvő a biblia nagyon sok helye 
szerint, hogy vannak, akik eleve alkalmatlanok. Isten ezekről 
előre tudja, hogy nem lesz sohasem semmi sem belőlük. A Judá- 
sok ezek, akik, bár együtt indulnak Jézussal, Jézus mégis tudja 
róluk, hogy „jobb lett volna ezeknek nem is születni11.

b) A második csoportba tartoznak:
Az egyéniségek. Ezeknek kialakult egyéniségük, kristályos 

lelkiviláguk és szellemi életük, kemény jellem-életük van, még 
mielőtt igazán meghallották volna Isten hívását. Ezek ellent
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mondanak mindaddig, míg Isten egészen meg nem töri őket és 
be nem édesgeti az új életbe. Főként férfibetegség ez. A Pál 
apostoloké, s az Ágostonoké.

A vakmerő lázadók, akik elvet csinálnak az Istentagadásból. 
Tudósok, filozófusok, szocialisták, fiatalok, egészségesek, az 
élet erősei ezek, a „lássuk Isten, milyen erős vagy?“ lelki olym- 
pikonjai. Aztán lehullanak, mint Ikarus, olvadt szárnnyal az 
Isten kezébe.

A lelki csigák. Nemcsak járásban vannak tunyák és lassúk, 
de lelkileg is. Nehezen értenek, nehezen fontolnak, nehezen dön 
tenek, s nehezen indulnak. De Isten nem érti félre őket. Vár. És 
Isten hosszútűréséről ezek írják aztán a legszebb diadalénekeket.

Az alázatosak. Ilyen volt Jeremiás: „Uram, hogy mehetnék 
én?“ Alapos önismeretük van, s félik az Istent. És Isten felemeli 
őket, mint Pétert a porból, mikor az leborult Jézus elé: „Uram 
eredj el éntőlem, mert én bűnös ember vagyok . ..“

3. A világban nekünk sok gondot okoz ez a kétféle ember. 
Ki ismerhetné fel, hogy az, aki ma lelkes igent mondott, vájjon 
ki is megy-e az Ür szőlőjébe munkálkodni? Mi lesz a tanítványa
inkból, akik lelkesednek még az utolsó hittan órán is, s mi lesz 
az evangélizációk utóösszejöveteleseivel? Megmaradnak-e? És 
gondot okoz a másik típus. Aki ma ellentmond, vájjon tényleg 
elveszett-e? Ki lehet-e mondani valakire, hogy nem alkalmas az 
Isten országára? Az egyház mindenesetre vigyázzon a lelkesek 
dicséretével, s óvakodjék levenni a kezét a „reménytelenekről".

4. Végezetül vegyük észre az igéből, hogy Isten az engedel
mességet világosan az Isten országában felvett munkálkodáson 
méri. Nekünk sincs semmi lehetőségünk az ige meghallgatása 
nyomán született új életet máson mérni, mint azon, hogy valaki 
valóban elmegy-e munkálkodni az Ür szőlejébe.

Délutánra. — Máté 6, 13a.

A hatodik kérés.

Ne vígy m inket a kísértésbe.

Luther kemény bizonyossággal mondja rá a Miatyánk hato
dik kérésére: Nem Isten kísért! A kísértés azonban letagadhatat- 
lanul benne van az életünkben, s nem tehetünk mást, minthogy 
Istenhez fordulunk ebben az ügyben. Mi csak azért gondoljuk, 
hogy Isten benne van a mi kísértetésünkben, mert Isten terem
tései és Isten dolgai kísértéssé válnak sokszor számunkra. így, 
amint Luthér a mi tapasztalatunkat is vallja, kísértés számunkra 
a magunk teste, s kísértés a világ.

1. Sokszor kísértés a magunk teste. Kísértés lehet a testünk
kel nekünk adott legnagyobb isteni ajándék bármelyike:

Az egészségünk. Azt hisszük, az elpusztíthatatlan. S vakon 
bízva az életben, nem készülünk a halálra.

A szépségünk. Üresfejű bohócot csinálunk testünkből, a
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Szentlélek templomából. A divat és a magunk kelletése, a festék, 
s még a sport is elronthatja az üdvösségünket.

A fiatalságunk. De sok léleknek lett veszte a fiatalsága, mert 
nem tudott már akkor odaszegődni Jézushoz!

Az erőnk. Az erőnk miatt nézzük le az Isten erejét, s hitet
jük el magunkat az istennélküli élet igazságában. Hiszen nekünk 
erőnk van arra, hogy megéljünk, hogy mind többet tudjunk, 
alkossunk, harcoljunk, s győzzünk!

2. Mégtöbbször kísértés számunkra a világ. Pedig a világ is 
istené. Kísértéssé tud lenni, mikor azt hisszük, hogy ez a 
világ az egyetlen világ. Mikor csak erre figyelünk, erre rendez
kedünk be, ezt élvezzük. így valóban el lehet veszíteni a másikat.

Jó világ. Nem látjuk meg benne az Isten-ellenességet, az 
Istentől elfordultságot, a benne rejtőzködő bűnt, a romlottságot, 
s leborulunk előtte.

Ellenállhatatlan. Gyakran mondjuk azt, hogy a világnak 
nem lehet ellene mondani. A természet parancsának, a vér sza
vának, a társaság hatásának, a világi életkörülmények kény
szerének nem tudunk ellentmondani. Pedig mindezek ellenére 
is Istennel kell nekünk lennünk!

3. A mi kísértünk testben, világban nem valami véletlen 
történések elénk adott lehetősége, de magának a Sátánnak ki
agyalt, tervszerű munkája ellenünk. Azért vedd tudomásul, hogy 
nem test és vér ellen, de a világbíró fejedelemmel van tusakodá
sod, s ne feledd el a hatodik kérést erősen könyörögni!

4. A kísértésből van menekülés! Ezt már abból is látjuk, 
hogy minden kísértésben tulajdonképen Isten is működik. Fel
kínálja a jó utat. Éppen azért kísértés a kisértés, mert benne 
egyszerre lehet látni a számunkra adott lehetőséget a rosszra, 
de egyben a jóra is. A kísértésnek ezen kettős tartalma miatt 
kísértés a kísértés, s így mindig a kettő között idéz fel ben
nünk ingadozást. A jó és a rossz között. Hát mért ne választhat
nád a jót? Aki Istennel van, s az Isten igéjét tartja maga elé, 
mint Jézus a pusztában, az győzni tud a kísértésben!

Dezséry László.
budapesti lelkész.

Szenthárom ság utáni 7. vasárnap.
Délelőttre. — Márk 4, 26—29.

A z ige rejtett m unkája.

A felolvasott szentige a mi Urunk Jézus Krisztus áldott 
munkájába enged bepillantanunk. Üdvözítőnk szent Igéje által 
végzi munkáját a mi szívünkben, lelkünkben. A Biblia első lap
jain azt olvassuk, hogy Isten az embert az ő képére és hasonla
tosságára teremtette. (I. Mózes 1, 27.) Ámde Istennek a képét 
—  hasonlatosságát —  a bűn csaknem teljesen letörölte a mi lel
kűnkről. Néhány halvány, alig észrevehető vonás mutatja csak
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a mi lelkűnkön az Istennek a képét. S az Ur Jézus szent Igéje, 
evangéliuma által azt munkálja, hogy ez a kép —  az Istennek 
a képe -—- újra felragyogjon, újra látható legyen mibennünk és 
mirajtunk. Az ő Igéjének —  evangéliumának — mindennél na
gyobb, mindennél csodálatosabb ereje, hatalma van —  ezen a 
világon. (Róm. 1, 16b.) Igéje és az Igében az ő szentlelke által 
minket bűnös embereket újjászül, megszentel, úgyhogy mi új 
teremtmények leszünk őbenne, amint Pál apostol írja a ko- 
rinthusbeliekhez: ha valaki Krisztusban van, új teremtés az! 
(II. Korinth. 5, 17.) S így a lelki, erkölcsi élet területén, — sőt 
az élet minden területén —  evangéliuma által Üdvözítőnk cso
dáit naponként megismétli közöttünk. Mert vájjon nem csodá
latos-e az, amikor a fösvény és zsugori, ha csalárd úton is, má
ról-holnapra meggazdagodni vágyó kapzsi ember, egyszerre 
csak bőkezű adakozóvá válik. Nem csodálatos-e az, amikor a 
csupán szenvedélyeinek élő, testi gyönyöröket hajszoló világfi, 
megundorodván önmagától, szakít bűnös életmódjával és tiszta 
lelkű és életű ifjúvá lesz. Vajjon nem csodálatos-e az, amikor 
valakinek a szíve halálos gyűlölettel van tele egy más ember, 
felebarátja iránt s egyszer csak ez a kőkemény szív fölenged és 
meg tud bocsátani, s ha ő vétkezett, bocsánatot tud kérni. Váj
jon nem csodálatos-e, amikor a házsártos, összeférhetetlen ter
mészetű férfi vagy asszony, aki — amint mondani szokták — 
senkivel sem tud kijönni, nyugtalan, háborgó szíve számára bé
kességet talál s mintha kicserélték volna nyugodt, csendes ter
mészetűvé válik. Nem csodálatos-e, amikor a kevély, gőgös em
ber, talán a vagyonára, talán a származására, vagy tehetségére 
oly büszke ember az Ige kalapácsütései alatt megtörik és aláza
tos, hivő, imádkozó emberré lesz. Ilyen és a felsoroltakhoz ha
sonló példák, esetek mutatják és bizonyítják előttünk, hogy az 
Isten Igéje, az evangélium mily nagy változást, csodálatos át
alakulást idéz elő az ember belső, lelki világában, mindazoknak 
az életében, akik az Isten Igéjét a szívükbe, lelkűkbe fogadják. 
Isten Igéjének minket újjászülő, újjáteremtő ereje által való
ban új emberekké leszünk, akiknek a lelkülete, egyénisége, jel
leme, —  egyszóval szavaik és cselekedeteik —  az istenfiúság- 
nak megszentelt vonásait tükrözik s akikben éppen emiatt a vi
lág az Isten fiaira, gyermekeire ismer.

Amikor Isten Igéjének ezt a csodálatos, az embert újjá
szülő, újjáteremtő munkáját szemléljük egy-egy megszentelt 
életű keresztyén ember életében, önkéntelenül is felvetődik lel
kűnkben a kérdés: hogyan lehetséges, hogyan történhetik
mindez?

Isten Igéjének ezt a munkáját mi szabad szemmel nem lát
hatjuk. Isten Igéje „rejtve11, „titkon11 végzi a maga munkáját a 
mi benső, lelki világunkban. Jellemzésére e csodálatos munká
nak az Üdvözítő a mai példázatban azt mondja, hogy „úgy van 
az Isten országa, mint mikor az ember beveti a magot a földbe. 
És alszik és fölkel éjjel és nappal; a mag pedig kihajt és felnő.
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ő maga sem tudja miképen. Mert magától terem a föld, először 
füvet, azután kalászt, azután teljes búzát a kalászban."

Amikor a szántóvető a búzaszemet elveti a földbe, az előbb 
kihajt, majd kalászba szökken, végül pedig a kalászban meg- 
sokszorosodik.

Hasonlóképen vagyunk az Isten igéjével is. Hogyha Isten 
Igéjét, az evangéliumot a mi szívünkbe, lelkűnkbe fogadjuk, — 
miként az anyaföld magába fogadja az elvetett búzaszemet —- 
akkor az Ige a mi szívünk talajában meggyökeredzik, „titkon11 
fejlődésnek, növekedésnek indul és gyümölcsöt terem. Az Ige 
gyümölcse az új ember és új élet. Az új ember, aki Isten aka
rata szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. 
(Efezus 4, 24.) A befogadott Ige a testté lett igének és őbenne 
Istennek a képére formálja, alakítja a mi lelkünket.

Minden embernek a szíve, lelke mélyén ott van a vágy egy 
szebb és boldogabb élet —  az örökélet után. Ha tudatosan az 
ember erről a vágyról nem is tud önmagának számot adni, ez a 
vágy akkor is ott szunnyad minden embernek a szíve, lelke 
mélyén.

Azért, hogy mi is új emberekké s egy új — Isten akarata 
szerint való életnek a részeseivé legyünk, fogadjuk mi is min
denkor a mi szívünkbe, lelkűnkbe az Isten szent Igéjét, az evan
géliumot, amely hirdettetik nékünk. Bármi is vesz minket körül, 
bármily helyzetben vagyunk is, soha ne a mi saját értelmünk
re vagy erőnkre támaszkodjunk, ne a mi szívünk indulatjai sze
rint hagyjuk magunkat vezettetni, hanem hallgassunk minden 
kor az Ur áldott szavára és aszerint cselekedjünk. Vagyis en
gedelmeskedjünk az ő szent Igéjének, engedelmeskedjünk az 
evangéliumnak! És akkor az Ur Igéje elvégzi mibennünk és mi
rajtunk is a maga áldott, szent munkáját: újjászül és megszentel 
az örökéletre.

A földi élet vándorútján az Ur áldott szavára hallgatva, az 
ő szent Igéjének engedelmeskedve és azt hűn követve, mily bol
dog lesz számunkra az a pillanat, amikor a nagy, a végső ara
tás idején az Ur eljön és látva azt, hogy az ő szent igéje gyü
mölcsöt termett a mi életünkben, mint érett buzakalászokat be
takarít az ő mennyei csűrébe, vagyis részeseivé tesz minket az 
örökéletnek és üdvösségnek.

Engedjük azért, hogy az ő szent Igéje által maga az Ur 
munkálkodjon a mi szívünkben és mi az Urnak hűségesen enge
delmeskedve, —  Igéje sok gyümölcsöt teremjen a mi életünk
ben, lelkünk üdvére és Isten, a mi mennyei Atyánk örök dicső
ségére. Ámen.

Délutánra. — Máté 6, 13b.

De szabadíts meg m inket a gonosztól.

A Miatyánk hetedik, vagyis utolsó kérésében azt kérjük 
Istentől, a mi mennyei Atyánktól, hogy szabadítson meg min
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két a gonosztól. S ebben az utolsó kérésben olyan dolgot ké
rünk Istentől, amit egyedül csak Ö tud megcselekedni, mert 
egyedül csak ő szabadíthat meg minket a gonosztól.

Ha másutt nem, itt, e megszentelt falak között, hol a mi 
szívünket, életünket az Isten Igéjének tükrében vizsgáljuk, be 
kell vallanunk, hogy mi emberek mennyire erőtlenek, gyengék, 
sőt teljesen tehetetlenek vagyunk a bűn hatalmával, a gonosz- 
szál szemben. (Példák a Bibliából, a történelemből s a minden
napi életből. ) S talán éppen emiatt, hogy már oly sokszor meg 
kellett tapasztalnunk, —  kénytelenek voltunk tapasztalni — , 
hogy mily rettenetes hatalma van a bűnnek, a gonosznak, s vele 
szemben mi emberek mennyire erőtlenek, gyengék vagyunk. 
Talán már nem is egyszer, mi is így kiáltottunk fel Pál apostol
lal: Oh én nyomorult ember! Kicsoda szabadíthat meg engem 
e halálnak testéből? (Rom. 7, 24.)

Ha a lelki, erkölcsi élet hajótöröttjeire és a mi saját éle
tünk tapasztalataira, megromlott természetünkre, a bűnnel kap
csolatos kudarcainkra gondolunk, önkéntelenül is felvetődik 
lelkűnkben a kérdés: vájjon egyáltalán lehetséges-e az, hogy 
az ember megszabaduljon a bűnéitől, —  kiszabaduljon a gonosz 
hatalmából?

Lehetséges-e az, hogy lerázza leikéről a bűn rabbilincseit, 
melyekkel a Sátán — legtöbbször egy átkos szenvedély formá
jában — magához kötözi és rabságában tartja az embert( S a 
pusztulás, a romlás útján végül a kárhozat örvénylő mélysé
geibe sodorja?! (Rom. 6, 23a.)

Kérdezzük: lehetséges-e, hogy az ember —  megszabadulva 
bűneitől, testi és lelki élete szempontjából tiszta, Istennek tetsző, 
tehát „szent" életet éljen? (Mert ez az Isten akarata a mi szá
munkra! Péter I. 1, 16.) Lehetséges-e ez?

Hogyha a mi kezünkben nem volna ez a könyv a (Biblia),, 
amelyet a világ összes könyvei sem pótolhatnak, a felvetett kér
désre teljes határozottsággal azt kellene felelnünk, hogy — 
nem lehetséges!

Isten Igéje azonban azzal vigasztal minket s ebben a vo
natkozásban az evangélium éppen azért jelent oly nagy és bol
dog örömüzenetet a mi számunkra, mert azt hirdeti minékünk, 
hogy „ami lehetetlen az emberek előtt, az lehetséges az Isten 
előtt! (Máté 19, 26.)

Isten mindenkinél hatalmasabb és erősebb s örökkévaló 
atyai szerelmében megcselekszi azt mivelünk, amire mi saját 
erőnknél fogva sohasem volnánk képesek: megszabadít minket 
a gonosztól. Nékünk csak kérnünk kell Őt. Buzgó imádságban, 
gyermeki bizodalommal feléje kell fordulnunk, Aki meghallgat 
minket. (Máté 7, 7—8.)

A keresztyén embernek áldott, boldog tapasztalata, hogy a 
mi Istenünk imádságot meghallgató Isten!

A mi mennyei Atyánk az ő szent fiában, a Jézus Krisztus
ban —  még mielőtt kértük volna — felénk nyújtotta az ő sze-
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retetének hatalmas és erős karját. S nékünk, hogy megszaba
duljunk a gonosztól, s hogy valótan szabad és boldog emberekké 
legyünk, csupán meg kell ragadnunk a felénk nyújtott mentő, 
szabadító kezet. Vagyis a gonosz, a bűn ostromával szemben 
szüntelenül feléje kell fordulnunk, Őhozzá menekülnünk, Aki 
megszabadít és mindenkor megvéd, megoltalmaz minket. 
(Thess. I. 5, 17.)

A keresztyénség 2000 éves történetében minket a bizony
ságoknak hatalmas fellege vesz körül. S a bizonyságoknak ez 
a fellege minden emberi szónál hatalmasabban beszél minékünk 
arról, hogy az Ur valóban megszabadítja mindazokat, kik egye
dül őbenne bíznak, s akik a benne való rendíthetetlen hitre, 
mint mindennél erősebb fundamentumra építik az ő életüket. 
(Példák a Bibliából, a keresztyénség történetéből s a minden
napi életből. Elmondhatjuk saját életünk tapasztalatait is.)

Azért a Miatyánk naponkénti elmondásával, naponkénti 
buzgó imádságban keressük az Urat, forduljunk szüntelenül fe
léje, Aki meghallgat s megszabadít minket a gonosztól s e sza
badulás által új, tiszta és boldog életet, — örök életet ád mi
nékünk.

Átélve az Ur csodálatos szabadítását, a szívünk megtelik 
mennyei szent örömmel, Isten iránti boldog hálával s mindjob
ban eltölti a lelkünket az a vágy, hogy egyedül az Űréi legyünk 
és csak neki szolgáljunk. S szendéikével maga az Ur jön a mi 
segítségünkre, megerősít minket (Zsolt. 138, 3.), hogy győzel
mesen tudjunk küzdeni a bűn, a gonosz ellen s valóban az ő hű 
és engedelmes gyermekei legyünk és maradjunk —  mindhalálig. 
Véssük azért mélyen a szívünkbe a mi Urunk Jézus Krisztusnak 
a szavait, aki imigy szól hozzánk: kérjetek és adatik néktek, 
keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek; mert 
aki kér, mind kap, aki keres talál és a zörgetőnek megnyittatik. 
(Máté 7, 7— 8.) Ámen.

Váczi János.
terényi lelkész.

B ö lc s ő tő l  a  k o p o rs ó ig .

Esketési beszéd.

Isten akaratának utján . . .
Zsolt. 143, 10.

Testvéreim! A keresztyén házasság Isten határozott akarata. Isten 
teremtési rendjében adott kegyelmi ajándék a házasság az ember számara 
az emberi nem fennmaradására és boldogulására.

Minden egyedül élő ember csak fél életet él. Az ember egésszé, 
„ketten eggyé" — a házaséletben lehet. A mi magyar anyanyelvünk igen
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szépen fejezi ki ezt a bibliai gondolatot minden olyan alkalommal, amikor 
a férj asszonyát fele ségnek szólítja. Ez nemcsak azt jelenti, hogy a fele
ségnek a házaséletben az örömből és keresztből egyformán a fele jár 
és a fele jut, de jelenti azt, hogy féléletű emberek teljessé, egésszé, eggyé 
a házaséletben lesznek. Ezért nem jó az embernek egyedül lenni, ezért 
nyugtalan minden fiatal élet, amíg meg nem találja Istentől neki rendelt 
élettársát.

A házasélet Isten akarata nemcsak egyetemleges értelemben az em
beri társadalom számára, hanem Istennek kinek-kinek a személyéhez is 
intézett akarata. Szent ez az akarat, mert Istené, ezért szent a házasélet is, 
mert Isten akaratán nyugszik. Ezért sohasem szabad a házasság útjára 
lépni, sem a házasélet útjain járni Isten akaratának a kutatása nélkül. 
Minden házasélet csak akkor felel meg hivatásának, ha Isten akaratát 
kutatja, ha a zsoltár szavával tudnak a házasfelek imádkozni: „taníts aka
ratodat teljesítenem11.

A házaséletben tehát nem azon múlik a megértés, a békesség, hogy 
a férjnek vagy a feleségnek az akarata a döntő-e, ezt a világ szereti mérle
gelni, hanem az, hogy mi az Isten akarata. Épen ezért a házasságban 
nemcsak ketten: egy férfi és egy nő kötnek szövetséget, hanem hárman, 
Isten, azután a házasfelek. Az egyik szerződő fél mindig Isten, épen ezért 
minden házasság nemcsak szent, de felbonthatatlan is, mert Isten kötötte 
össze.

Mindebből következik, hogy a házasélet igen felelős élet. Nemcsak 
az élettársnak tartozunk számadással lelkiekben és testiekben egyaránt, 
hanem házastársunkat úgy kell tekintenünk, mint akit Isten kezéből kap
tunk, tehát akinek életéért teste, lelke békességéért felelősek vagyunk 
Isten előtt.

Ez a felelősség Isten akarata szerint való. A férfi felelős az új csa
lád kenyeréért, a családi békességért, a nő a kenyér megőrzéséért, a házi 
rendért s mindaketten felelősek Isten és a nemzet színe előtt Istentől 
ajándékba kapott gyermekeikért. Amikor egy férfi és egy nő a házassági 
esküt Isten színe előtt leteszi, új lapot kezdenek írni Isten történetírói, 
az angyalok és új lapot kezd írni a nemzeti történelem is. Felelősek a 
házastársak egymásért és önmagukért Isten előtt és felelősek a másik 
lelke üdvösségéért is. Nincs megdöbbentőbb ige az ítéletről szóló ama igé
nél, amelyben meg van írva, hogy az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. 
Szörnyű elgondolni is, hogy évtizedes házasélet után közös síri pihenés 
után, jön az ítélet, s akiket Isten egymásnak teremtett, egymásnak adott, 
nem sáfárkodtak hűségesen — s most az örökéletbe való bemenetel előtt 
az egyiknek van bemenetele a másiknak nincsen.

Hordozzátok azért egymást felelős szeretettel Isten előtt kutatva Isten 
naponkénti akaratát. A házas élet testi életközösség is — és ez is Isten 
ajándéka, de ha csak erre építetek — homokra épült várként fog össze- 
omlani házaséletetek. A házasélet lelki közösség is, és ez elsősorban is. 
A lelki közösségnek pedig az évek, a gondok, a keresztek szaporodásával 
egyre mélyülnie kell. Minden esztendő, minden gyermek, minden meg
próbáltatás, minden öröm, minden boldog tapasztalat közelebb kell hogy 
vigyen Istenhez és egymáshoz. Ahol házasfelek lelki közösségben kutatják 
naponként Isten akaratát, ott Isten lelke „egyenes földön11 vezet — azok
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tehát az élet minden körülményei között Isten kezében érzik az életüket* 
tehát mindig boldogok. A földi élet boldogsága és békessége nem emberi 
életfeltételektől függ. — hanem attól, hogy tudunk-e Isten akarata szerint 
élni?!

És még egyet! A házasság Isten rendelése, de mint mindent, ezt is 
megrontja a bűn. Ezért kereszt is a házasélet, mert ahol bűn van, ott 
keresztnek is kell lennie. És mégis lehet boldog a házasélet ennek fel
ismerésével is. Tanuljátok meg nemcsak meglátni egymás bűnét, de meg 
is bocsátani tudni egymásnak, hiszen mennyivel többet bocsát meg Isten 
kinek-kinek közülünk. Csak ott van boldog családi élet, ahol van meg
bocsátás is, ahol a keresztet Isten kezéből veszik, türelemmel hordozzák*
— ahol örömet és bánatot egyformán megosztanak és minden napnak az 
életét minden reggel megújuló isteni kegyelemből fogadják el. Csak így 
lehetséges Isten akaratán felépülő, tehát igazán boldog családi és házas 
élet!

Miként szerezhető ez meg? A férjnek naponta el kell mennie munka
mezejére megkeresni a kenyeret, a feleségnek naponta gondoskodnia kelt 
a házi rendről és az eledelről. Az igazán boldogságot kereső házasfelek
nek naponta kell kutatniok Isten akaratát az ő igéjéből. A keresztyén 
házaséletnek, a boldog családi életnek egyetlen záloga és biztosítéka van* 
otthon naponta élni Isten igéjével.

Minden tűz kialszik, ha újra meg újra meg nem rakják. Minden lélek 
és minden szeretet meghidegül, ha nem táplálják. Onnét felülről jön az 
áldás, a szeretet, a hűség, az imádság, a boldogság; minden onnét felülről 
jön azoknak, akik kérik, hogy itt alant Isten akaratából „egyenes földön11-
— boldogan élhessünk Isten dicsőségére, —- lelkünk üdvére. Ámen.

Zászkaliczky Pál
esperes, Fót.

Mit csinálnék, ha újra kezdhetném  a tanévet?
Ez évben végeztem először hitoktatást evangélikus középiskolások 

között. Ügy érzem, soraim a tapasztaltabbak számára nem hoznak bizo
nyára semmi újat, mégis jó azokról a dolgokról beszélgetnünk, melyek 
megoldatlan problémák a kezdőknél, és részben mindenki részére nehéz
ségeket jelentenek. Azonban nem olyasvalamik ezek, melyeket ne lehetne 
a legrövidebb időn belül eltávolítani minden hitoktató útjából.

Első hibám, melyet elkövettem, hogy mindenáron olyan új stílust 
szerettem volna megvalósítani, melynek alapja nem az Ige tárgyilagos 
hirdetése volt, hanem tetszetős emberi magyarázás. Ügy viselkedtem, mint
ha az ifjúságot kellene szolgálnom és nem Istent. Túlsókat kedveztem 
tanítványaimnak és ebből nem hiányzott a népszerűségre való törekvés 
sem. Nem hittem eléggé, hogy Isten kezében vannak diákjaim is, hanem
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azt gondoltam, hogy nekem kell Öt megvédelmeznem. Azt gondoltam, hogy 
el szabad keserednem, mikor Isten az idealizmus utolsó maradványaitól 
akar megszabadítani engem. Ügy indultam, mint aki nem tudja azt, hogy 
a hitoktató szempontjából a tanuló Istennek épen őt nevelő eszközévé lesz.

Rendkívül udvarias, szinte baráti hangon kezdtem első órámat. Tudá
somhoz mérten igyekeztem megmagyarázni a kitűzött anyagot és végül 
mintegy bocsánatkérően jelentettem ki, hogy ez volna tehát a jövő óra 
leckéje. Nem tartott hosszú ideig, míg észrevettem, hogy csak a természe
tüknél fogva szorgalmas és érzékeny lelkületű tanulók készültek el. Meg
győződésem abban az időben az volt, hogy a hittan nem erőszakolható rá 
senkire, hogy az a szív és lélek dolga. Ha nem az iskolák rendszerébe 
ágyazva tanítanánk hittant, akkor valóban csak így foghatnók fel azt, hogy 
t. i. az önkéntes. De iskolában elmaradhatatlan a kényszer nyomása, mert 
különben elveszti a hittantanítás minden komolyságát. Maguk a növen
dékek tartják igazságtalannak pl. az osztályozás elmaradását. Tekintettel 
arra, hogy az ifjúság lelkében ebben a kérdésben nagy az általános tájéko
zatlanság, és hol természetesnek veszik a szigort, hol pedig nem, én ha 
újra kezdhetném a tanévet, legelőször is határozottan körvonalaznám mód
szeremet, hogy semmi kétség munkám komolysága tekintetében ne lehes
sen. A mai ifjúság sem szakadt el korától, sőt jobban felfogta annak lénye
gét, mint a múltban: érzi a vagy-vagy erejét. Legyen tehát a hitoktató 
munkája is korszerű: katonás.

Ha újra kezdhetném, akkor nem vállalnék annyi egyéb egyházi mun
kát. Tapasztalatom szerint lelkésztársaink természetesnek veszik, hogyha 
a hitoktatók lehetőleg különféle belmissziói munkákba is belekapcsolód
nak. Igaz, ezen a téren minden helyen más és más viszonyok uralkodnak. 
Én csak a magaméról szólhatok. Bevallom, magam is szívesen végeztem el 
sok mindent, ami nem tartozott szorosan hozzám. Ez talán természetes 
dolog is. A hitoktató különös lelki állapotban van ma. Ügy érzi, hogy 
nem számít egész lelkésznek. Leginkább rendezetlen anyagi viszonyai járul
nak hozzá, hogy nem is tud teljesen megnyugodni munkakörében. Ezek 
olyan emberi momentumok, melyek letagadása sem változtat semmit a 
tényleg meglévő helyzetben: a hitoktató előtt szüntelen ott lebeg a „gyüle
kezeti lelkész'1, a „paróchia“ eszménye, melyek anyagi és emberi önálló
ságot Ígérnek neki. A hitoktatónak teljesen oda kell szentelnie magát 
tanítványainak és egész idejét velük, vagy a velük való találkozás előkészí
tésére kell fordítania.

Ha újra kezdhetném, első dolgomnak tekinteném tanítványaim ottho
nának felkutatását és szoros kapcsolatot fűznék a szülőkkel vagy azok 
helyetteseivel. Felfektetnék olyan íveket, melyek azok viszonyaira vonat
koznának. Azt tapasztaltam, hogy az órán nem lehet megismerni az ifjúság 
igazi arcát: nyilvánosság előtt nem várhatom őszinte megnyilatkozását. 
Viszont az Ige üzenete hogyan érje el a szív rejtett zugait, hogyha az 
mindig csak általánosan szól hozzá? A szülők sokszor a hitoktatóba vetik 
gyermekük megjavulásának reményét és olyan szigorúságot várnak tőle, 
melyet csak akkor gyakorolhat, ha nagyon jól tisztában van a helyzettel. 
Wichern akkor lett naggyá, amikor személyesen kereste fel tanítványait.

Az evangélikus ifjúságot első perctől fogva munkába állítanám. 
Ne legyen senkisem, aki tétlenül akarjon részesülni a közösség áldásaiból.
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A  közösség alatt a diákszövetséget értem. Itt közeledhetnek egymáshoz 
tanítvány és hitoktató és mindketten valami közös cél megvalósításához. 
Sok kísérletezés után találtuk meg a legmegfelelőbb csoportosítást: I—III. 
o. fiú- és I—II. o. leány (első csoport), IV—VIII. o. fiú (második csoport) 
és III—VIII. o. leány (harmadik csoport). Külön-külön gyülekeznek össze 
minden héten egyszer, és együtt havonta egyszer. Miután már előzőleg 
megbukott az önképzőkör-rendszer, most gyülekezetünk szolgálatkész tag
jai közül hívjuk meg az előadókat. Bármilyen is legyen az előadások 
tárgya, az írásmagyarázat sohasem maradhat el, énekkel együtt. Természe
tesen minden összejövetelen alkalom nyílik ifjúságunk számára a tálen- 
tumok gyümölcsöztetésére. Az egyes csoportokat a közös gyűléseken kívül 
valamilyen közös feladatnak is össze kell kapcsolnia. Páratlan eszköznek 
bizonyult pl. egy megfelelő színdarab begyakorlása. Semmi esetre sem 
szabad megfeledkeznünk a közös vidám alkalmak előkészítéséről sem.

A nemrég megrendezett csendes napok arról győztek meg, hogy 
ifjúságunk nem közönbös az Igével szemben és hogy az ifjúság evangé- 
lizálása talán sokkal fontosabb, mint amilyennek általában tartják. A jövő 
tanév elején kell már gondolnunk a csendes napokra és azokon kell le
fektetnünk az évi munka lelki alapját.

Visszapillantva a végéhez közeledő iskolaév munkájára, látok egy 
olyan körülményt is, amely megnehezítette előrehaladásunkat: a megfelelő 
tankönyv hiánya. Ifjúságunk nevelése nem bírja ki a tankönyvektől szaba
dabb oktatásnak az egyes növendék lelkiismeretességére és felelősség- 
érzetére ráhelyező terhét: csak azt tanulja meg, amit a tankönyvben maga 
előtt lát és a jegyzetekre nem sokat ad. Meglévő tankönyveinknek nagy 
részét a bennük uralkodó helytelen, idejétmúlt teológiai álláspontjuk miatt 
jó  lélekkel alig lehet hasznáni. De még hogyha ez a kifogás nem is állna 
fenn, akkor is rosszaknak tartom azokat. A legjobb volna, ha négy „tan- 
könyv“ állna rendelkezésre: a Biblia, az énekeskönyv, a Kis Káté és egy 
teljesen modern evangélikus egyháztörténet. Ezek egész életre szóló köny
vek volnának és megszerzésüket mindenki természetesnek tartaná. A VII— 
VIII. o. egy korszerű kérdésekkel foglalkozó, evangéliumi szellemben meg
írt előadáskönyvet kapna ezeken kívül, mely egyúttal minden evangélikus 
intelligens ember könyvtárának fontos alkotórésze is lehetne. Hogy a hit
oktató e felsorolt művekkel megfelelően bánhasson, el kellene készíteni 
egy hatalmas kézikönyvet. Soraimnak megírásánál az bátorít, hogy ezek 
nem is egészen eredeti gondolatok. A jó kezdethez jó eszközökre van 
szükség.

A hitoktatás az evangélikus lelkész nehéz feladatai közé tartozik. 
Nem hinném, hogy bárki is naív lelkesedésből elvállalná. Kell ehhez külde
tés, belső és külső kényszer. Ha a jövő év újrakezdésére szabad már most 
gondolnom, akkor nem némíthatom el szívem húzódását sem. Tudom, hogy 
a szünidő megnöveli majd bátorságomat, mert lesz időm a komoly fel
készüléshez.

Tessényi Kornél
vallástanító lelkész 

Kassa.



404

M a g u n k között.

Az első papszentelési beszéd.
Vallástevő vagy.

Máté 10, 32—33.

Mindenek előtt ki kell emelnem e két vers fontosságát.
Fontosságát mutatja az a körülmény, hogy az Ür Jézus 

Krisztus ebben a két versben külön kiemel a tanítványok szolgá
latából egy részt. A szolgálat célkitűzését megmondta mindjárt 
kiküldő beszédének elején: az igének hirdetése és a szeretetnek 
szolgálata. Most itt a kettő közül az elsőből, az igehirdetés szol
gálatából kiemel egy különleges területet, különleges kötelessé
get, amit a tanítványok lelkére akar kötni. Ez a vallástétel. A 
vallástétel ugyanis szintén nem más, mint az Igének hirdetése, 
még pedig személyes hirdetése, értve a személyes jelleget arra 
vonatkozólag is, aki az Igét hirdeti és arra vonatkozólag is, aki
nek az Igét hirdeti. A cura pastoralis mindig személynek szóló 
igehirdetés. Ha nem az, akkor homokra épülő bölcseség. Az a 
tény tehát, hogy az Ür kiemeli ezt a munkát az általános szol
gálati utasításból, mutatja ennek a munkának a fontosságát.

Mutatja továbbá fontosságát az is, hogy az Ür nem ott emeli 
ki ezt a munkát, ahol a többi kötelességeket felsorolja. Akkor 
is fontos volna, hogyha a 7. vers után írta volna azonnal: „Valaki 
azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek 
arról az én mennyei Atyám előtt; Aki pedig megtagad engem 
az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei Atyám 
előtt." De nem ott mondta el, hanem úgy tér vissza erre a kér
désre. Urunk úgy tekinti tehát ezt a kérdést, mint olyan valamit, 
amit nem lehet elmondatlanul hagyni. Hiába van benne abban, 
amit eddig elmondott, még külön is ki kell emelni, vissza kell 
térni reá.

A harmadik mozzanat, ami ennek a két versnek súlyát emeli, 
az, hogy azok közé tartozik, amikhez ígéretet fűz az Ür. „Valaki 
azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek 
arról az én mennyei Atyám előtt." Ez az ígéret az üdvösségnek 
az ígérete. Akiről ugyanis vallást tesz a mennyei Atya előtt az 
Ür, a Megváltó, az üdvözül. Más szóval a vallástevőt „martir“ 
szóval is jelölik. A vallástevő érdekében tehát mártír lesz az Ür 
Jézus Krisztus. Azért vérét hullatja. Van jogunk ilyen egészen 
átvitt értelemben is használni ezt az ígéretet. Akinek érdekében 
ö  vére hullatásával tesz bizonyságot, annak üdvössége van, mert 
ahol bűnbocsánat van, ott élet és üdvösség van. Igaz, hogy az 
első papszentelési beszédben van más vers is, amelyik ezt az ígé
retet bizonyos tekintetben megcsillogtatja a tanítványok előtt. 
Gondoljunk arra, ami a 22. vers második felében van „ . . .  aki
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mindvégig megáll, megtartatik“ . A 32. versben azonban sokkal 
világosabban össze van kötve az ígéret és a kötelsségteljesítés.

Még egy dolgot találunk, ami ennek a két versnek a súlyát 
különösképen kiemeli: ez az egyetlen olyan pont Jézus kiküldő 
beszédében, amelyikhez fenyegetést csatol. Csatol Ő fenyegetést 
mondanivalójához másutt is, de azokhoz, akik nem fogadják be 
az ő kiküldötteit. Kiküldötteivel kapcsolatban azonban itt ez az 
egyetlen fenyegetés. „Aki pedig megtagad engem az emberek 
előtt, én is megtagadom azt az én mennyei Atyám előtt." Ez a 
megtagadás a mennyei Atya előtt egyenlő a kárhozattal, mert 
akiknek ő ezt mondja: „Sohasem ismertelek titeket; távozzatok 
tőlem" (Máté 7, 23.), azokat megfogják s kidobják a külső sötét
ségre. Itt tehát valami olyan munkáról van szó, amelynél az Űr 
a motívumok közé beiktatja az üdvösség után való sóvárgást 
és annak ígéretét és beállítja a kárhozattal való rettegést és az 
azzal való fenyegetést is.

Vajjon miért tartja a vallástételt az Úr ennyire fontosnak? 
Azért, mert úgy látja és vele együtt úgy látják mindazok, akik 
ebben a kérdésben világosan látnak, hogy a bizonyságtevők 
mindenkinél fontosabbak Isten országának szolgálatában. A pré
dikátorok fontosabbak, mint a retorok, de a márt'írok, bizony
ságtevők még a prédikátoroknál is fontosabbak.

Kálvin azt mondja egyszer: csak az az igazi prédikátor, aki 
pásztor. Lám, Isten Kornéliushoz egy angyalt küld, de az angyal 
tiszte csak annyi, hogy figyelmeztesse Kornéliust, hogy küldjön 
el egy bűnös emberhez, Péterhez. Tehát itt is egy vallástevő 
emberhez akarja elküldeni az Úr. Mi magunk is sokszor tapasz
taljuk, hogy akármilyen hatalmas prédikáció is sokszor csak 
elzúg a gyülekezet feje felett, ellenben egy-egy jól elhelyezett 
vallástétel, mint tövis, benne marad a hívek lelkében, dolgozik 
tovább s.megtermi a maga gyümölcsét.

De nemcsak a fontosságáért hangsúlyozza az Úr ezt a szol
gálatot, hanem azért is, mert úgy látja, hogy ezen a területen 
bukhatik el legkönnyebben a kiküldött apostol. Ezért hang
súlyozza, hogy ezen az úton elkárhozhat a lelkipásztor. Ezért 
félti tanítványait attól, hogy erről a kötelességről el fognak 
felejtkezni és menthetetlenül el fognak kárhozni. Majdnem azt 
lehetne mondani, hogy az Úr nem mondja azt, hogy aki az ige
hirdető szolgálatban nem állja meg teljesen a maga helyét, azt 
ö  megtagadja; nem mondja, hogy aki a szeretet szolgálatának 
gyakorlásában gyengének fog bizonyulni, az elkárhozik .. ., de 
azt leszögezi, hogy aki abban a cura pastoralisban, amit bizony
ságtételnek hívunk, nem állja meg helyét és megtagadja Öt az 
emberek előtt, annak menthetetlenül az lesz a sorsa, hogy meg
tagadja az Úr őt is mennyei Atyánk előtt.

Vegyük tehát tudomásul, hogy nem lehet pótolni szószéki 
szolgálattal a cura pastoralist. Nem elég a szószéken való ige
hirdető bátorság, ha a személyes bizonyságtételben gyáván meg
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húzódunk, vagy pedig selyempapírba göngyöljük be az Ige éles 
kardját.

Hogy az Úr milyen súlyt helyez a papok bizonyságtéte
lére, mutatja Márk 8, 38. verse, ahol ugyanez az ige fel van 
jegyezve: „Mert valaki szégyel engem és az én beszédeimet e 
parázna és bűnös nemzetség között, az embernek Fia is szégyelni 
fogja azt, mikor eljő az ő Atyja dicsőségében a szent angyalok
kal." Ezt a sokaságnak mondja az Ür Jézus Krisztus. Egészen 
rejtélyes mondat ez. Különbséget tesz benne önmaga és az 
Embernek Fia között. Itt nem lehet megfogni azt, hogy ki az 
az „Embernek Fia“ , aki majd nem tesz bizonyságot, aki szégyelni 
fogja az ilyeneket az Atya dicsőségében a szent angyalokkal. 
Ez tehát titkos, elrejtett kijelentése az Ürnak. Megmondja tehát 
a bizonyságtétel fontosságát a sokaságnak is (34. vers), feltárja 
előttük is az e tekintetben való mulasztások súlyos következ
ményeit, de nyíltan, egészen határozottan, csak a kiküldötteknek 
mondja meg, hogy ő ez az embernek Fia: „Aki megtagad engem 
az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei Atyám 
előtt".

Szeretném, ha mi is világosan látnánk ezt a kérdést. Sokan 
vagyunk, akik abban a meggyőződésben élünk, hogy nem min
denkinek adatott ebben a tekintetben karizma Istentől. Bizonyos, 
hogy vannak, akik az igehirdetésnek, a tanításnak karizmáját 
kapták és vannak, akik a személyes lelki gondozás karizmáját 
kapták, azonban ennek nemléte, vagy legalább is az a gondolat, 
hogy nékem nem adatott meg, nem ad felhatalmazást nekem 
arra, hogy ez alól a kötelesség alól magamat felmentsem. Amikor 
az Ür elküldött erre a szolgálatra, akkor a személyes lelki gon
dozást ilyen különleges módon nekem is kötelességemmé tette.

*  *  *

Mi ez a vallástétel?
Személyes igehirdetés és nem prédikáció. Személyes ige-   

hirdetés, tehát sohasem maradhat el belőle az én. Azonban óva
kodjunk attól, hogy azt gondoljuk, hogy mindenki, aki akár pré
dikációban, akár felszólalásaiban, akár emberekkel való beszél
getésekben mindig a maga személyét tolja előtérbe azzal, hogy 
én így gondolom, én így látom, így cselekszem, nekem ilyen 
lelki élményeim vannak —  az vallástevő. Nem! Ez dicsekvés még 
akkor is, hogyha az illető a bűneiről beszél. Akkor a bűneivel 
dicsekszik, vagy azzal a kegyelemmel, amelyik őt ezekből a 
bűnökből kiszabadította. Dicsekszik azzal a magaslattal, ahonnan 
le tud nézni, vagy vissza tud nézni bűneire. Ez nem azt jelenti, 
hogy az én nem fordulhat elő lelkipásztori munkámban. Elő
fordulhat, de egészen máskép.

Az én előfordul pl. Pál apostolnál is, de miképen jelentkezik 
ez nála? Pál apostol is beszél önmagáról, de figyeljük meg, mily 
ritkán ejti ki ezt a szót: „én“ . Egészen személy nélkül való
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elvont igazságokat mond, mégis valahogyan ahányszor csak 
olvassa az ember kijelentéseit, kénytelen állandóan ottérezni 
mögötte magát a bizonyságot tevő embert. Ez az, amire nekünk 
is szükségünk van, hogy mikor emberekkel beszélünk, mindenki 
érezze azt, hogy azt, amit ez az ember ezekről a kérdésekről 
mond, nem azért mondja, mert ez a kenyere, ez a hivatása, mert 
így tanulta, mert becsületből ezt tartja kötelességének hang
súlyozni, hanem hogy mindezt azért mondja, mert ez az élete 
meggyőződése. Ezt lehet dokumentálni e világ előtt úgy is, 
hogy egyetlen egyszer sem ejtem ki: „én“ , s egyetlen alkalom
mal sem beszélek első szám első személyében. Ez nem jelenti 
azt, hogy így nem lehet, vagy így nem szabad beszélni. Csak 
nagyon vigyázzunk: nem vallástétel Krisztusról az, amelyikben 
az „én“ uralkodik. Csak az a vallástétel, amelyikben az Úr 
Jézus uralkodik.

De a vallástétel nemcsak annyiban személyes, hogy- én 
magam teszek benne bizonyságot, hanem abban is, hogy egy 
személyhez, vagy ha több személyhez, akkor is mindig apróbb 
közösséghez szól. Ez a vallástétel természete. Beszéltem már 
arról, hogy ki kell irtanunk szótárunkból a „reprezentatív szol- 
gálatok“ kifejezését. Figyeljük meg a mi Urunk Jézus Krisztust. 
Legcsodálatosabb tanításait — ha szaknyelvet használok —  leg
reprezentatívabb prédikációit mindig egy ember előtt tartotta. 
Gondolok itt János ev. 3. és 4. részére, Nikodémus és a samáriai 
asszony történetére. Az Ür Jézusnak esze ágába sem jutott az, 
hogy ezeket a csodálatos igazságokat kár egy emberre elvesz
tegetni és hogy haza küldje Nikodémust, hadd gyűjtsön össze 
pár embert farizeus társai közül s akkor szívesen ad majd fel
világosítást gyötrő kérdéseire. A samáriai asszonyt sem küldi 
először haza, hogy gyűjtse össze városának lakóit s csak mikor 
megfelelő számmal együtt lesznek, lesz hajlandó tanítani őket. 
Annyira látta a vallástétel jelentőségét, súlyát, annyira érezte 
egy ember örökkévaló értékét, hogy ezt az egy személynek szóló 
szolgálatot éppen olyan drágának, fontosnak tekintette, mint 
mikor 5000 embernek beszélt.

Vajjon nincs-e meg bennünk igen sokszor az a gondolat, 
hogy a szolgálat értékét a jelenlévők számának nagyságához 
mérjük? Amikor egy ember van a templomban, nem gondol
juk-e, hogy most nem érdemes megtartani a délutáni vagy reg
geli könyörgést, istentiszteletet? Mikor csak egy öreg asszony 
van a templomban, nem nagyoljuk-e el a szolgálatot, abban a 
meggyőződésben, hogy kár egy emberért annyira erőlködni?

A vallástétel egy személynek szóló szolgálat.
Ez a vallástétel szó-szolgálat. Tudjuk nagyon jól azt, hogy 

milyen sokan vannak, akik kifogásolják a szó-keresztyénséget. 
Vannak sokan, akik nem szeretik a szavakat a keresztyén élet
ben. Bizonyos, hogy ez a szó-keresztyénség kimondhatatlanul 
sok kárt okozott már e világban, azonban mégsem szabad el
felejteni, hogy az igazi keresztyén ember soha sem tud meg
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elégedni az életnek hangtalan bizonyságtételével. Az igazi 
keresztyén embernek tele van a szíve s ez olyan belső kényszert 
ad neki, amely beszédessé teszi azt az embert. Az Ür Jézus mon
dotta: „A szívnek teljességéből szól a száj." Az ilyen emberek
nél ezt a belső kényszert nem lehet levezetni prédikációval. 
Mindig baj van annak a lelkipásztornak a szíve teljességével, aki 
meg tud elégedni a nyilvános bizonyságtételeknek azzal a for
májával, amelyet a szószékről el lehet intézni. Akinek telve van 
a szíve, nem tud megelégedni azzal, hogy csak akkor nyitja meg 
száját, amikor fönt van a szószéken. Máskor sem jöhet ki más 
szívéből, mint amivel tele van a szíve: a Krisztus szerelme.

A vallástétel nem prédikáció. A vallástételnek és a prédiká
ciónak egyaránt igehirdetésnek kell lennie, de a különbség mégis 
megvan. A prédikációban a tanító és építő, magyarázó és moti
váló jelleg uralkodik. A vallástétel tanuságtétel arról, amit az 
Ür Jézus mond. Ez azt jelenti, hogy szóról-szóra ugyanazt mon
dom, amit az Ür Jézus. Akkor látjuk meg ezt világosan, ha a 
tanú szerepére gondolunk. A tanú értéke az, hogy a bíróság 
előtt ugyanazt mondja, mint amit a vádlott, vagy a vádló mon
dott. Éppen ezáltal válik a perben perdöntő tényezővé, mert a 
szava ugyanannak megerősítése és ismétlése, amelyet előzőleg, 
mint tényállást a vádban, vagy védelemben felhoztak. A vallás
tétel tehát nem elméleti megnyilatkozás, hanem tapasztalatok 
közlése. Nem önmagunknak adása, hanem felülről kapott tények
ről szóló bizonyságtétel. Ennek az „ugyanannak" elmondása és 
ismétlése.

Ebben benne van már az is, hogy a vallástétel sohasem lehet 
vita, hanem mindig csak kijelentés. Az, aki a bizonyságtétel papi 
kötelességét abban látja, hogy úton-útfélen odaáljjon vitatkozni 
azokkal az emberekkel, akik meg próbálják fogni Isten gyer
mekeit mindenféle érvek hurokjával, az teljesen félreérti a vallás
tétel kötelezettségét. Semmiféle vitatkozás sem segíti elő Isten 
országának ügyét. Azok az akadályok, amelyek bizonyos embe
rek megtérése előtt állnak, nem elméleti akadályok, ha ezerszer 
azt mondják is, hogy nekik értelmi nehézségük van. Minden 
értelmi nehézség mögött ott van egy gyakorlati nehézség, valami 
megkötöttség, amely miatt nem mer hinni abban, amit hinni 
kellene. Mindaz, amit kifogásképen mond, nem más, mint bástya, 
amelybe visszahúzódik a szégyenével, vagy álarc, amellyel el 
akarja takarni a maga igazi akadályát. Legtöbbször valami 
súlyos erkölcsi defektus van azoknál, akik nem akarnak, vagy 
nem mernek hinni az Ür Jézusban. Mihelyt az Isten megoldja 
ezeket a nehézségeket, felszabadítja ezek alól a kötelékek alól, 
abban a pillanatban ezek az értelmi nehézségek is úgy tűnnek 
el, mint a köd, ha kisüt az Isten áldott napja. A bizonyságtétel 
tehát nem vita, hanem kijelentés.

A vallástétel sohasem általános vallásosságról való fecsegés, 
hanem mindig az Isten Fiáról szóló bizonyságtétel.

Jelenések 12, 11-ben is ezt olvassuk: „És ők legyőzték azt
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a Bárány véréért és az ő bizonyságtételöknek beszédéért; és az 
ő életöket nem kímélték mind halálig." Amikor az utolsó idők 
nagy ütközeteinek fegyvereit rajzolja meg a Jelenések könyve, 
a fegyverek között ott van a bizonyságtétel beszéde is. Az eredeti 
szövegben lógósról van szó. A logos a kijelentés, a testté lett 
Igéről szóló kijelentés. A bizonyságtételnek tehát kötött szö
vege van. Kötött szövegét az Ürtól kapom s azt kell nekem el
ismételnem e világ előtt. Nem arról van tehát szó, hogy valaki 
tegyen vallást lelki élményeiről, mondja el az embereknek 
teológiai gondolatait, vagy hogy súlyos kérdésekben, amelyek a 
lelki élettel kapcsolatosak, tudjon határozottan állást foglalni, 
hanem arról van szó, hogy tegyen vallást a Krisztusról az embe
rek előtt. Mindig, minden körülmények között az Úr Jézusról 
szóló beszéd a vallástétel.

*  *  *

Így áll előttünk ez a parancs: Vallástevő vagy! A magunk 
számára tegyünk kérdőjelet utána és kérdezzük meg magunkat, 
v ajjon vallástevők vagyunk-e? Vallástevő vagyok-e én? Ez va
gyok-e ennek a világnak számára? Ez vagyok-e a Krisztus szá
mára? És ne feledjük el, hogy e mögött a két vers mögött a 
mi Urunknak, a Jézus Krisztusnak érettünk vérző szíve dobog, 
amelyik minden embert szeretne megmenteni a kárhozattól, de 
legjobban, leginkább az Ő papjait. Ezért mondja meg nekik 
ilyen nagyon határozottan, keményen, hogy aki ebben a szolgá
latban engedetlen, aki megtagadja, szégyenli őt az emberek 
előtt, vegye tudomásul, hogy Ő is megtagadja őt mennyei Atyja 
előtt.

Így talál az ember magyarázatot arra, ami Máté 7. végén 
van, amikor sokan mondják majd néki: „Uram! Uram! nem a 
Te nevedben prófétáltunk-e, és nem a te nevedben űztünk-e 
ördögöket, és nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te 
nevedben?" „És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismer
telek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők." Mi hiányzott 
ezeknél? Urunk nem állítja hazugságnak, amit mondanak. Prófé- 
táltak a Krisztus nevében, ördögöket űztek az ő  nevében, sok 
és hatalmas dolgot cselekedtek! De egyet — úgy látszik — nem 
cselekedtek: nem tettek bizonyságot Őróla! Nem is lehet ez más
kép. Nélküle dolgoztak érette s ezért maradt ki munkájukból a 
bizonyságtétel. Életüknek ez volt a nagy fogyatkozása és emiatt 
sújt le reájuk az ítélet: ti nem ismertetek engem az emberek 
előtt, én sem ismerlek az én mennyei Atyám előtt és megtagad
lak titeket!

Ügy érzem, mintha az Ür Jézus Krisztus megfogná most 
azoknak a lelkipásztoroknak a kezét, akik csak a szószéken 
akarnak szolgálni, akik azt gondolják, lelkiismeretes igehirde
téssel el tudjá végezni papi szolgálatukat. Ki akarja kergetni 
őket a templomból: menjetek az utakra, a háztetőkre, hirdessé-
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tek az evangéliumot! Ezen fogom megmérni, mennyire szerettek 
engem, ez mutatja mennyire van tele én velem a szívetek. Ha ez 
hiányzik életetekből, prédikálhattok az angyalok nyelvén, én 
mégis azt fogom mondani, hogy megtagadtatok engemet, szé- 
gyeltetek engemet, nem szerettetek engem úgy, hogy rólam 
beszéltetek volna az embereknek. Nem volt velem tele a szivetek. 
Nem ismerlek titeket. Megtagadlak az én mennyei Atyám előtt!

Ha a mi Urunk Jézusnak összeszorult a szíve, mikor a cura 
pastoralis útján nem járó lelkipásztorról úgy látta, hogy a kár
hozat útján jár, mennyivel inkább össze kell, hogy szoruljon a 
mi szívünk, amikor Urunk ilyen keményen, határozottan kény
telen beszélni nekünk erről a kérdésről.

Harcos vagy.
Máté 10, 34—37.

Ebben a szakaszban arról beszél Jézus Krisztus, hogy az Ő 
munkája és tanítványainak, papjainak munkája nyomán nagy 
meghasonlás támad. Ennek a meghasonlásnak méreteire jellemző 
az, hogy felbomlanak benne még a legelemibb kötelékek is: a 
családnak és a vérnek kötelékei Azok a legmélyebb szakadások, 
amelyekben a családnak, vérnek elemei, kötelékei bomlanak fel. 
Nagyobbak ezek, mint a más területen fellépő s számbelileg vagy 
földrajzilag sokkal nagyobb méretű szakadások. Ilyen nagy 
meghasonlás mindig kellemetlen, mégpedig nemcsak azok szá
mára, akik annak szenvedői, hanem azok számára is, akik annak 
előidézői.

Minden olyan embernek, aki akár akarva, akár akaratlanul 
valahol valami meghasonlást támaszt, mindig az a kellemetlen 
érzése, mintha rabló lenne. Elvesz olyan valamit, amit nem ő 
adott. Gondoljuk el, hogy mit jelent ez a lelkipásztor számára, 
aki úgy érzi, hogy azért küldetett e világra, hogy gazdagítsa 
ezt a világot, adjon ennek a világnak, nem pedig azért, hogy 
elvegyen értékeket ebből a világból! Itt elveszi a szülőtől gyer
mekét, a gyermektől szülőjét, hasadást támaszt a meny és napa 
között, a háznép és a ház ura között.

Kellemetlen ez a meghasonlás azért is, mert az, aki akarva 
akaratlanul előidézi, azzal a kellemetlen érzéssel teszi, hogy az 
a munka, amit végez, rombolás és nem építés. Majdnem olyan 
érzése lehet az ilyen embernek, mint annak, aki azt a parancsola
tot kapja: menjen bombázó repülőgépével békés polgári váro
sok fölé, dobja le bombáit minden különösebb célkitűzés nélkül, 
s irgalom nélkül pusztítsa el azt, amit mások építettek. Milyen 
nehéz egy családi közösséget létrehozni! Mennyi gond, szeretet, 
aggodalom és verítéknek könnyeiből tevődik össze a családi 
közösség épülete! Most beledobom a bombát és szétroppan, el
pusztul benne binden, amit emberek oly nagy fáradsággal épí
tettek.
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Nagy nehézséget jelent az is számunkra, hogy az ember 
úgy érzi: ez a meghasonlás-támasztás nem keresztyén dolog. A 
mi Urunk egy nagy családdá akarta összeforrasztani ezt a vilá
got, amelyben eltűnnek a faji korlátok, hiszen az evangélium 
Istennek hatalma minden hívőnek üdvösségére, amelyben eltűn
nek a nemzeten belül levő nemzeti korlátok, amelyben Judea, 
Galilea, Samária lakói felfüggesztik azokat a nemzeti ellentéte
ket, amelyek őket egymástól elválasztják és együtt tudnak le
telepedni a Megváltó lábai elé, amelyben még az úgynevezett 
erkölcsi korlátok is ledőlnek, mert farizeus és vámszedő együtt 
tud állani Isten előtt. Ebben a családi, testvéri közösségben le
dőlnek a legerősebb korlátok: a bűnnek elválasztó korlátái is. 
Gondoljunk csak arra a parancsra, amelyben Péternek azt paran
csolja az Úr, hogy nemcsak hétszer, de hetvenhétszer, sőt szám
talanszor is meg kell tudni bocsátani atyámfiának, aki ellenünk 
vétkezett. Nem szabad létrejönni annak a szakadéknak, amely
nek megásására jogot vélek formálni, mivel ismételten megbán
tott az atyámfia. Gondoljunk a hegyi beszédre, amelyben ott van 
a békességre igyekezés parancsa, vagy Pál apostolra, aki szerint 
szolgálatunk a békéltetés szolgálata, amelyet nemcsak Isten és 
ember, hanem ember és ember között is kell végeznünk.

Külön nehézséget alkotnak ennek a meghasonlásnak kérdé
sénél azok a példák, amelyeket Jézus felhoz erre a meghason- 
lásra. Mind olyanok ezek, amelyek a IV. parancsolat kötelékébe 
tartoznak, tehát annak a parancsolatuk kötelékébe, melyik az 
egyetlen parancs —  az írás szerint — ígérettel s amelynél Lu
ther szerint a kötelességek alól nem mentenek fel bennünket 
azok a személyi fogyatkozások, vagy bűnök, amelyek esetleg 
nehézzé teszik számunkra a IV. parancsolatban védett személyek 
tiszteletét. A IV. parancsolatnak reánk vonatkozó kötelezettsége 
független attól, hogy milyenek azok, akiket a IV. parancsolat 
szerint tisztelnünk kell.

Külön nehézséget jelent a fogalmazás is. Máté 10. fejezeté
ben a 37. vers csak így fogalmazza meg ezt a szakadékot: „Aki 
inkább szereti atyját és anyját, hogy nem engemet, nem méltó 
én hozzám.", azonban a párhuzamos hely, Lukács 14, 26, már 
keményebben és élesebben fogalmazza ezt meg, amikor így 
mondja: „Ha valaki és hozzám jő  és meg nem gyűlöli az 
ő atyját és anyját, feleségét és gyermekeit, fitestvéreit és nő- 
testvéreit, sőt még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítvá
nyom."

Nem utolsó nehézsége ennek az egész kérdésnek az, hogy 
nekünk ezt a meghasonlást nemcsak úgy kell elszenvednünk, 
hanem igyekeznünk is kell rá. A 35. vers azt mondja: „Mert 
azért jöttem, hogy meghasonlást támasszak az ember és az ő 
atyja, a leány és az ő anyja, a meny és az ő napa közt." Tehát 
ez a meghasonlás nemcsak olyan szükséges kellemetlen rossz, 
elkerülhetetlen velejárója a papi szolgálatnak, mint amilyen 
velejárója az esőnek az, hogy sár lesz belőle. Nem lehet úgy
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megáztani a szántóföldeket, nem lehet úgy felüdíteni a termé
szetet, hogy ugyanakkor nekünk magunknak is sárban ne kell
jen járnunk. Ez a meghasonlás azonban nem ilyen következ
ménye a lelkészi szolgálatnak, hanem a 35. v. első része szerint 
beletarozik azok közé a célkitűzések közé, amelyekre töreked
nünk kell. Az Ige úgy állítja be Krisztust, mint aki nem az a 
nagy békítő, akinek őt a világ szeretné feltüntetni, hanem a nagy 
összeveszítő. És mi hasonlóképen ezek kell, hogy legyünk akkor 
is, ha ezért a világ harcias, izgága, összeférhetetlen embereknek 
minősít is majd minket.

Ezen az Igén nem lehet változtatni. Nem én állapítom meg, 
hogy az Ür miért jött, hanem Ő maga, akár tetszik nekem, akár 
nem. Ha máskép képzelem is el megváltó munkáját, Krisztus 
mégsem olyan, mint amilyennek én elképzelem, hanem olyan, 
mint amilyennek kijelenti magát. Ezen a tényen nem lehet vál
toztatni, csak tudomásul lehet és kell venni. Nekünk harcias 
Krisztusunk van, aki harcias tanítványokat akar a maga számára 
nevelni. Olyan súlyt helyez erre, hogy azt mondja, méltatlan 
Ő hozzá az az ember, aki nem ilyen. Ez ugyanannyit jelent, mint 
mikor a sorozó bizottság azt mondja valakire: alkalmatlan a 
szolgálatra, ez nem való abba a táborba, amelyikkel a hadvezér 
győzelmet akar aratni. Nemcsak azt jelenti tehát, hogy bizonyos 
szolgálatra vagyok alkalmatlan, hanem azt is, hogy mindenre 
alkalmatlan vagyok és ezzel együtt alkalmatlan vagyok Isten 
országára is.

*  *  *

Mit jelent most már ez a megállapítás? Mindenek előtt 
halálos ítéletet minden etikai idealizmuson alapuló embertan 
fölött. Az Úrnak ez a kijelentése világosan mutatja, hogy az 
óember nem natura christiana, egyáltalában nem keresztyén a 
maga természeténél fogva. Az óember mindig ellensége a keresz- 
tyénségnek és mindig csak harc által hódítható meg. Soha nem 
lehet becsempészni hozzá az evangéliumot, mindig érzékenyen 
fog felfigyelni arra, amikor erről az oldalról támadás fogja 
érni. Mindig felágaskodik ellene. Mindig kivont karddal száll 
vele szembe.

De ez a megállapítás halálos ítélet minden teológia naturális 
fölött is. Az, hogy az Ür azért jött, hogy szakadékot teremtsen 
e világon és harcot indítson, amelyben sebeket osztogasson és 
kapjon, azt mutatja: ez a világ az Isten számára idegen világ és 
ennek a világnak számára az Isten mindig idegen Isten. Ebbe 
az idegen világba az idegen Isten csak a felülről való kijelentés
nek útján léphet be, tehát olyan utón, mint ahogyan a betlehemi 
éjszakában a sötétségben megszakadt az ég és megvilágosodott 
ez a világ; csak úgy, mint ahogyan nagypénteken meghasadt a 
függöny és be lehetett tekinteni a szentek szentjébe.

Az Úrnak ez a kijelentése halálos ítélet minden naív escha- 
tológia fölött is. Mi ez a naív eschatológia? Az, amelyik a jövő
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útját úgy képzeli el, mint örökös fejlődést, amelyben mindig 
kevesebb lesz a bűn, több lesz az erény, mindig kellemesebb lesz 
a lét, mindig emberhez méltóbbak lesznek a körülmények, Krisz
tus anyaszentegyháza egyre nagyobb diadalt fog aratni, míg 
végül ez a világ az Isten országává fejlődik. Urunknak ez a ki
jelentése világosan megmutatja, hogy a jövő útja nem az evo
lució, hanem a kikristályosodás útja, amelyiken elválik egy
mástól Krisztus és Beliál, a világ és Isten országa, Istennek gyer
mekei és azok, akik nem Istennek, hanem a Sátánnak gyermekei, 
az angyalok által megpecsételt lelkek és a Sátánnak, az örök 
halálnak jegyesei. Ez a jövendő útja s ez nem megy másképen, 
csak szakadások útján. Mindaddig, míg Krisztus igazán bele nem 
lép valahol a munka menetébe, addig lehet szakadások nélküli 
keresztyénség, langymeleg, se hideg, se meleg, határozottan 
állást nem foglaló semleges keresztyénség sajátságos vallásos 
színezettel. Vallásos cukorporral megédesített erkölcsi törek
véseknek a világnézete ez. Ahol azonban az élő Krisztus rálép 
a porondra, azonnal előállanak a szakadások, kiválnak azok az 
emberek, akik nem mernek határozottan az élő kristály köré 
csoportosulni.

Ez a kijelentés halálos ítélet minden papi nyárspolgárság 
fölött is. Ha sok más vonatkozásban is pálcát kell törni a filisz- 
ter életstílus fölött, különösképen pálcát kell törnünk, ha papok 
életében találkozunk vele. Mi nem pedagógusok vagyunk, hanem 
harcosok. Minden filiszter pap magát pedagógusnak gondolja. 
Úgy gondolja, hogy az a gyülekezet, amelynek szolgálatára 
rendeltetett, egy nagy iskola és neki abban tanítani, nevelni kell, 
ha kell szóval, ha kell pálcával, büntetéssel. Elfelejti, hogy nem 
lehet kitermelni semmiféle pedagógiával ebből a világból a 
keresztyénséget, sem az anyaszentegyházat, sem az Isten orszá
gát. Ezért harcolnunk kell. Isten Igéje kard Zsidók 4, 12. sze
rint is: „Az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden két
élű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az izeknek és a 
velőknek megoszlásáig és megítéli a gondolatokat és a szívnek 
in d u la ta itAmikor Pál apostol az Efezusi levél 6. fejezetében 
Isten harcosainak fegyverzetéről beszél, a 17. versben mondja, 
hogy az Isten Igéje a lélek kardja, Jelenések 1, 16-ban is ezt 
olvassuk: A szájából kétélű éles kard jő  vala k i . . ." Tudomásul 
kell tehát vennünk azt, hogy a mi Urunk nem civil, hanem katona 
papokat, nem polgári, hanem harcoló keresztyénséget akar.

A közfelfogásban még mindig uralkodik az elpacifizált 
Krisztus-arc és az elpacifizált keresztyénség. Krisztusnak és egy
házának szerepét még ma is inkább abban látják, hogy az élet
harc rajvonalai mögött járjon, mint e világ egészségügyi szol
gálata és ott szedje össze az élet sebesültjeit, kötözze be, gyó
gyítsa, vigasztalja, vagy temesse el őket. Pedig ez meghamisítása 
az eredetinek. Jézus Krisztus maga mondotta, hogy harcot hozott 
erre a világra és mennybemenetele alkalmával a legtotálisabb 
világhódító programm hadparancsával küldte szét tanítványait:
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„Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön, elmenvén 
azért, tegyetek tanítványokká minden n é p e k e t (Máté 28, 18— 
19.) Tanítványai is harcosok voltak. Ha az egyház nem lett 
volna ecclesia militans, sohasem lett volna a keresztyénség azzá, 
ami. Természetes dolog, hogy ennek a harcnak eszközei mások, 
mint e világ egyéb harcainak, azokban a harcot sohasem az 
eszköz teszi harccá, hanem mindig az a hódító szándék és 
támadó lendület, amely az eszközök mögött van.

A keresztyénség súlyos eltorzulása ennek a támadó lendület
nek megtorpanása, vagy eltorzulása. A keresztyénség is úgy 
járt, mint a túlhosszú ideig békében élt nemzetek: elpuhult, 
katonái parádés katonák lettek csupán és elpolgáriasult gondol
kodásmódja a védelmi vonalra való kényelmes visszavonulásra 
kényszerítette. Ma az egyház inkább a betévedt bárányokat gon
dozza, mint az eltévedtekért harcol. Ez az álló háború, melyben 
az egyház és a világ között csak a senki földjén folynak némi 
csete-paték, mutatja legjobban azt, hogy az egyház ma mennyire 
a világ járszalagjára kötött megszelídített keresztyénség.

Pedig az evangélikus egyház világhelyzete is világosan mu
tatja azt, hogy katonás szellemre van szükség egyházunkban. 
Elég e tekintetben egyetlen olyan eseményre rámutatnom, mely 
a világ érdeklődésének központjában állott: a finn háborúra. 
Az a harc Suomi hófedte gránitján életre-halálra folyt. A finn 
hősi halottak gyászjelentései szerint a hitért, otthonért és a 
hazáért folyt. Ez a háború tehát vallásháború is volt. Sokan 
voltak, különösen a kényszer-békekötés után, akik a balti álla
mok első megegyezésére gondolva úgy vélték, hogy mégis 
okosabb lett volna, ha teljesítik a finnek az oroszok követeléseit. 
Menayi pusztulástól megmenekülhettek volna! A következmé
nyek azonban világosan mutatták azt, hogy ennek a katonás, 
harcias léleknek köszönheti a finn keresztyénség megmaradását. 
Az, hogy a szervezett istentelenség birodalmának szomszédságá
ban Isten népe még zavartalanul élheti életét, hogy épülhetnek 
templomok, zúghatnak harangok, Isten dícséretét zengheti a 
hívő sereg, annak a hősiességnek következménye, mellyel a fin
nek, lelkészek és hívők egyaránt, életüket és vérüket tették föl 
a hit, az otthon, a haza oltárára. Ennek a harcias szellemnek 
hiánya pecsétele meg részben a balti államok sorsát. Fájdalom
mal gondolunk azokra a megpróbáltatásokra, amelyek Észt
országban és a többi balti államokban élő hit- és fajtestvéreinket 
próbálják most meg államaiknak a tanácsköztársaságba való 
beglvasztása után.

Vannak ugyan, akik rózsásabb szinben látják az egyház 
jövendőjét. Mikor ilyen reménységeket táplálnak, Középeuró- 
pára gondolnak elsősorban. Abban a meggyőződésben élnek, 
hogy az erőviszonyok új alakulása új világrendezést fog Közép- 
európában teremteni. Ez az átrendezés majd megszünteti az egy
házak politikai hatalmát s ez a protestantizmus számára nagy 
előnyt fog jelenteni, mert a politikai hatalmától megfosztott
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római katolicizmussal a politikai hatalom nélkül elsősorban egy
házi munkára berendezkedett protestantizmus könnyebben veheti 
fel majd a versenyt. Gondolnak arra is, hogy a tengelyhatal
makban a protestantizmus hatalma számánál fogva nagyobb lesz,, 
mint a régi világban. Ezek az elgondolások azonban elfelejtik, 
hogy Középeurópán túl más szelek fújnak és az égboltozaton 
nem bárányfelhők gyűlnek. Elfelejtik azt is, hogy Németország
ban az egyháznak nemcsak politikai működése szünetel, hanem 
súlyos nehézségek vannak a jellegzetesen egyházi munka vég
zése előtt is. S arra sem gondolnak eléggé — aminek más vonat
kozásban csak’ örülni lehet —  hogy a mai római katolicizmus: 
már nem csupán politikai hatalomra törő és mindent ebből a 
szempontból megítélő egyház, hanem hatalmasan bontakozik ki 
szorosan vett egyházi munkájának lelki lendülete is. Az egyház
nak tehát, ha a világhelyzetből fakadó tanúságot nem akarja 
figyelmen kívül hagyni, elpolgáriasult gondolkodásának kényel
mességéből ki kell gyógyulnia s a nyárspolgárok „civil11 egyhá
zából ecclesia militanssá kell lennie.

*  *  *

Ennek a kérdésnek sok kényelmetlenségén, nehézségén 
enyhít valamit két szempont, amit itt el kell, hogy mondjak. 
Egyik az, hogy Isten gyermekei tulajdonképen mégis csak 
inkább szenvedői, mint előidézői ezeknek a szakadásoknak. A 
36. vers azt mondja: „És hogy az embernek ellensége legyen 
az ő háznépe.“ Nem azt mondja, hogy az ember lesz ellensége 
az ő háza népének, hanem a háznép lesz ellensége az embernek. 
A másik az, —  amint Lukács mondja —  ennek a gyűlöletnek 
a hátterében, mint alapérzés, tulajdonképen nem a gyűlölet van, 
hanem a Krisztus szeretete. A 37. vers azt mondja: „Aki inkább 
szereti atyját és anyját, hogy nem engemet, nem méltó én hoz
zám; és aki inkább szereti fiát és leányát, hogynem engemet, nem 
méltó én h o z z á m ." Ez azt jelenti, hogy én szereteti atyámat, 
anyámat, fiamat, leányomat, de Krisztust még jobban szeretem, 
Mindaz, ami ennek következményeképen előáll, nem a szaka
dásra való törekvésből és a gyűlölet alapérzéséből folyik, hanem 
Ö érette szenvedek el mindenféle dolgokat.

Nagyon nehéz azonban eldöntenem azt, hogy ezekből a 
szakadásokból, vagy botránkozásokból mit idéz elő az evangé
lium, az Isten igéjének és a keresztnek botránya és mit idéz elő 
az én ostobaságom, kapkodásom, türelmetlenségem, óemberem, 
hiúságom, minden áron eredményekre, statisztikára való dolgo
zásom. Ez rettentő nehéz kérdés! Olyan nehéz, hogy nem is lehet 
reá sablonos választ adni. Erre a kérdésre mindenki csak az 
Isten igéjén megélesített és megszentelt lelkiismeretén keresztül 
tud az Isten Szentlelkétől a csendességében választ kapni. Bizo
nyosak lehetünk azonban abban, hogy az Úr, akinek még fon
tosabb ez a kérdés, mint nekem, nem fog engem kétségben
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hagyni e kérdés felől. Csak merj egészen őszintén, alázatosan 
így tusakodni előtte: „Mutasd meg, hogy ezekben a botránkozá- 
sokban, szakadásokban mi az, ami az én, és mi az, ami a Te 
rovásodra írandó? Ami az enyémre írandó, ki akarom küszöbölni. 
Ha kell, elmegyek a megalázkodás, a bocsánatkérés útján, el
megyek a Zakeus útján, de ha az evangéliumért van, megkemé
nyítem magamat, leszek acél, amivel senki és semmi sem bír. 
mert nem akarlak megtagadni Téged az emberek előtt!"

Nagyon nehézzé teszi a tisztánlátást e kérdésben az is, hogy 
a mi egyházunk népegyház. Én az egész gyülekezetnek vagyok 
pásztora: hívőknek és hitetleneknek, templombúj óknak és temp
lomkerülőknek, az Úrvacsorával élőknek és a tőle menekülők
nek, istentelen káromkodóknak és Isten dícsérőknek egyaránt, 
mindegyiknek, az egész nyájnak pásztora vagyok. Ezért jelent
kezik bennünk, valahányszor az Ige botránya, a kereszt botrán- 
koztatása következtében szakadékok támadnak, egy súlyos 
lelkiismereti kérdés: Nem fognak-e bennem a nyájam többi 
részében élők, egy pártnak, egy csoportnak külön papját látni, 
holott nekem az egész gyülekezet pásztorának kellene lennem!

Ezek a nehézségek megvannak, de még sincs más megoldás. 
Ha háborúba megyünk, nem lehet anélkül győzni, hogy ne hasz
náljuk fegyverünket s hogy fegyverünk nyomán sebek ne támad
janak. Nem lehet győzni úgy, hogy el ne szakadjanak szent 
kötelékek, hogy ne legyenek özvegyek, árvák, csonka-bonkák, 
nyomorultak. Ez a háborúval vele jár. Krisztus testét szakadások 
nélkül nem lehet építeni. Ahol az evangéliumot hirdetik, ott elő 
kell állani ezeknek a szakadásoknak. Bizonyos azonban, hogyha 
a szakadék innenső részén lévők lenéznek a túlsó részen mara
dókra úgy, mint akikkel semmit sem lehet már csinálni, akkor 
ezt a szakadást nem Isten Lelke munkálta. Akik a maguk kör- 
benforgó keresztyénségét, az élvező keresztyénség életstílusát 
élik, hiába szakadtak el a világtól, önmagukban bevitték a vilá
got a közösségbe. Nem fogják tudni egymást békességben, sze- 
retetben elhordozni, mert a gőgnek és az ítéletnek és nem a 
bűntudatnak és a szolgálatnak lelke lakozik közöttük. Nem 
véletlen dolog az, hogy a szekták útja az örökös felaprózódás 
útja. Ez egészen természetes, mert a szekták által teremtett 
szakadékokban az egyik oldalon lévő embereknél majdnem min
denütt ott találjuk az elkülönültség gőgjét. Az arisztokraták 
nem tudnak úgy elzárkózni a maguk kívülről kilinccsel el nem 
látott palotáikba, mint az Istennek gőgös gyermekei az Isten 
egyéb gyermekeitől, akik pedig ugyanúgy kegyelemre szorul
nak, mint ahogy ők. Mindez azonban nem változtat azon a 
tényen, hogy ennek a szakadásnak be kell következnie az egyház 
életében.

*  *  *

Egy területen nem engedélyez szakadást az Úr: A Krisztus 
teste szakadások nélkül nem épül, de a Krisztus megépült testé-
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ben nem szabad szakadásoknak lenniök. Azok, akiket az Isten 
kiválasztó kegyelme kihívott ebből a világból s akik ha fájdalom
mal, nehézséggel is, de elszakítottak kötelékeket, amelyek szen
tek voltak számukra, egy másik, erősebb kötelékbe, a Krisztus 
testébe épültek bele. Itt már nem volna szabad szakadásnak lenni. 
Itt kell nekünk nagy bűnbánattal megállni a szakadékot tá
masztó, izgágának csúfolt Ür Jézus előtt, aki olyan türelemmel 
tudta elhordozni tanítványainak minden nyomorúságát, tudat
lanságát, bűnét és minden más fogyatékosságát, mi pedig nem 
tudjuk egymást elhordozni! Nem tudjuk egymást tiszteletben 
tartani. Különbözőségek lehetnek, kell is, hogy legyenek köz
tünk. Az egyik ennyi talentumot kapott, a másik annyit, az 
egyiknek ilyen, a másiknak amolyan szolgálatra adott az Ür 
kegyelmi ajándékot. A szolgálatban is különbségek vannak Róm. 
12. szerint, ellenben az Ür, akinek mi szolgálunk, az egy és 
ugyanaz. — Isten gyermekei, tehát közöttünk, lelkipásztorok 
között is, különbségek lehetnek, de szakadéknak nem szabad 
lenni.

Szolgatársam! Ha az Isten Szentlelke ezen a napon eszedbe 
juttatja, hogy valamelyik szolgatársadnak panasza van ellened 
—  nem arról van szó, hogy megsértetted, hogy élete ellen valami 
bűnt kevettél el, hanem hogy rosszúl esett neki valami tőled — , 
akkor intézd el vele dolgodat, mert Isten gyermekei között csak 
különbségek lehetnek, de szakadékok nem. Tömjük be ezen a 
napon mindazokat a szakadékokat, amelyek közöttünk papot 
paptól elválasztanak. Két ember között a szakadékot csak a 
Krisztus keresztjének hídja tudja áthidalni.

„Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bo
csássák e földre. . Az Úr gyűlöli a hamis békességet. Nem 
azért jött, hogy békességet bocsáson, hanem hogy fegyvert, 
azért jött, hogy egyrészt meghasonlást támasszon a keresztyén 
és a világ között, de másrészt azért is, hogy keresztyén a keresz
tyént szeresse, kimondhatatlanul, forró és mentő szeretettel, ön
magát megalázó, szolgáló szeretettel, ahogyan az Ür megmosta 
tanítványainak lábát az utolsó vacsora alkalmával. Harc a világ
gal szemben! Békesség egymás között! Engedelmesség a Fő
vezérnek! Ez a harci jelszavunk.

Túróczy Zoltán.
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A segédleikészeink léte 
és egyházunk jövője.

Ügy gondolom, hogy nagyon felületes ember lehet az, aki nem látja 
be, hogy a fenti kérdés mennyire összetartozik. Ha nem biztosítjuk sürgő
sen és alaposan a segédlelkészek létét, megélhetési feltételeit, hamarosan 
elnéptelenedik a teológia, (máris megdöbbentően kevés a teológusok száma, 
ami egyáltalán nem csodálható, hiszen más pályán jobban biztosítottnak 
látják jövőjüket). És ha nem lesz segédlelkész utánpótlás, csakhamar abba 
kell hagyni a már eddig is szépen kiépített szórványgondozási munkát. 
Ha pedig ezt a munkát abbahagyjuk, fokozatosan és biztosan elvérzünk, 
mert amit az áldatlan reverzális harcban az anyagyülekezetek révén talán 
nyerünk, a szórványban feltétlenül kétszer annyit elveszítünk.

Nekem valahogy mindig az az érzésem, hogy az egyházi statisztikával 
mi csak ámítjuk magunkat. Mi ugyanis minden évben reverzális nyereségről 
számolunk be, míg az állami statisztikai hivatal ennek az ellenkezőjét 
bizonyítja. Hogy ez miért van így? Azért, mert mi parochus lelkészek 
vagy nem érünk rá, vagy nem gondolunk rá, hogy nemcsak a helybeli 
állami anyakönyveket kellene átvizsgálnunk minden évben ebből a szem
pontból, hanem az összes hozzánktartozó szórványközségek állami anya
könyveit is. Egyházunk felelős tényezői bizonyára látják, hogy itt hiba 
van, ezért mindent elkövetnek, hogy missziói központokat létesítsenek, de 
itt is az a baj, hogy nem tudnak rendes megélhetést biztosítani az ott 
működő segédlelkészek számára. Nem szégyenletes dolog-e, hogy sok 
helyen a missziói segédlelkészeink részére, akik pedig önálló hatáskörrel 
és teljes felelősséggel a legterhesebb munkát végzik, még azt a minimális 
fizetést sem tudják biztosítani, amit az állam a gyakornokok részére 
állapított meg?

Ezzel szemben ne mondja senki sem farizeus módjára, hogy az Isten 
szolgáinak nem a bért, hanem a mennyei jutalmat kellene nézniök, mert 
nem tudom, hogy ők bér nélkül vájjon vállalnák-e a mostani munkájukat? 
Keresztyén etikai szempontból is megkivántatik, hogy isteni és emberi 
rendeltetésünk betöltése végett a földi javaknak egy bizonyos mértéke 
állandóan rendelkezésünkre álljon. És erkölcsi méltóságunk is megköve
teli, hogy az élet legelemibb szükségleteinek kielégítése körül ne függjünk 
teljesen a környezetünktől. De bibliai szempontból sem lehet ellene kifogást 
emelni. Olvassuk csak el I. Kor. 9, 13— 14. verseket: „Nem tudjátok-e, hogy 
akik a szent dolgokban munkálkodnak, a szent helyből élnek, és akik az 
oltár körül forgolódnak, az oltárral együtt veszik el részüket? Eképpen 
rendelte az Ür is, hogy akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból 
éljenek11. De ne akarják egyesek azzal sem elintézni a kérdést, hogy 
várjanak a segédlelkészek türelemmel, majd egyszer ők is megkapják a 
várva-várt parochiát, mert ma már nem oly könnyű parochiát kapni.
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Hogy ez mennyire így van, csak a dunántúli egyházkerületre szeret
nék rámutatni, mivel ezt a kerületet ismerem legjobban. Az utolsó 10 
esztendő alatt lelkésszé avattatott 107 teológus, akik közül már 30-an ren
des lelkészi, vagy hitoktatói állást kaptak, 16-an más egyházkerületbe 
mentek, 6-an közben itt hagyták a lelkészi pályát és 55-en ma is segéd
lelkészek. A segédlelkészek száma jelenleg 59, mert 4-en más egyházkerü
letből jöttek át ide. Az 59 segédlelkész közül 2 már tiz éves segédlelkész, 
2 kilenc éves, 1 nyolc éves, 3 hét éves, 3 hat éves, 11 öt éves, 10 négy éves, 
4 három éves, 13 két éves és 10 egy éves segédlelkész. Ezzel szemben 
figyelembe kell venni, hogy egyházkerületünkben 150 rendes lelkészi és 
hitoktatói állás van. Már most azoknak a lelkészeknek a száma, akik a 
40 éves szolgálatot jelenleg már betöltötték, mindössze 8, közöttük van 
püspök urunk is, ki Istennek legyen hála, még jó erővel végzi szolgálatait. 
Azoknak a lelkészeknek a száma pedig, akiknek a lelkészi szolgálatuk 
30 és 40 év között mozog, mindössze 18. A többi állásokbail már mindenütt 
fiatal erők végzik a munkát. Tehát emberileg számítva mindössze 26 olyan 
lelkészi állás van, amely 10 éven belül üresedésbe jöhet. Igaz, hogy meg
halhat a fiatal is, de a fenti szerint a jelenlegi segédlelkészek közül 33 
még tiz éven belül sem juthat parochiához. Eddig is már sokszor előfor
dult, hogy lelkészekhez nem méltó tülekedés folyt egy-egy parochiáért, 
de ilyen körülmények között milyen várható ezután!

Vájjon az illetékes tényezők tisztában vannak-e ezzel a kilátástalan 
helyzettel és tudnak-e valami kivezető utat találni belőle?

De nemcsak a jövendőjük ilyen kilátástalan, hanem a jelen helyzetük 
is. Nincsenek benn a nyugdíjintézetben, mert a nyugdíj járulékra az egész 
évi fizetésük nem volna elég. Nincsenek benn semmiféle betegsegélyző 
egyletben, holott a mai szociális világban már a legutolsó munkás emberrel 
is törődnek, de a segédlelkészek, akiknek még annyi fizetésük sincs, mint 
egy gyári munkásnak, ha megbetegszenek, teljesen önmagukra vannak 
hagyatva, vagy adósságot kell csinálniok, vagy még ekkor is a szüleikre 
kell támaszkodniok. Kilátástalan ezután a nősülés is számukra, pedig 
a lelkészre áll elsősorban, hogy „jobb házasságban élni, mint égni“ . És ha 
35—40 éves korukban majd megnősülhetnek, vájjon kivánnak-e családot 
alapítani, amikor az életük javát már leélték. S lehet-e őket vádolni, hogy 
családi életükkel nem tudnak példát mutatni a híveiknek?

Ezek után talán már mindenki belátja, hogy igenis kell tenni valamit 
a segédlelkészek fizetésének rendezése ügyében. Hogy mit tehetünk? 
Magam sem tudom, de érzem, hogy valami újszerű megoldást kell keresni. 
Finnországban — úgy tudom — a káplánok is rendes lelkészi fizetést kap
nak. Talán nálunk is lehetne valami utat-módot találni. Talán azt a sokat 
emlegetett központi pénztárt kellene egyszer már felállítani, amivel meg
lehetne szüntetni azt a visszásságot is, hogy a nagyobb gyülekezetek ki
sebb, s a kisebb gyülekezetek nagyobb terhet viselnek, hogy lelkészüket 
eltarthassák. Talán a leánygyülekezeteket lehetne valami úton anyagyüle
kezetekké átszervezni. A gyülekezetek nagy autonómiája sem kedvez a 
szórványgondozó munkának. Az E. T. II. t. c. 16. §-a kimondja, hogy 
„a szórványgondozásnak költségeiről való gondoskodás az illetékes egy
házközség feladata". De mit tehetünk akkor, ha az egyházközség annak 
ellenére, hogy módjában állna a szórványgondozás érdekében anyagi
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áldozatot is magára vállalni, de egy presbiteri határozattal ki tud bújni 
e kötelessége alól!

A felvetett kérdésekkel kapcsolatban még sok mindent lehetne mon
dani. De nem is akartam teljességre törekedni, csak arra, hogy e néhány 
gondolat felvetésével mindnyájunk lelkiismeretére helyezzem a szerintem 
nagyon is égető kérdést.

Dr. Bányai Béla
várpalotai lelkész.


