
C s e n d b e n  Is t e n  e lőtt.

Egy lelkipásztor önvallom ásai.
(Csel. 20, 18—36.)

9. Gonosz farkasok, fonák beszédek.

„Mert én tudom azt, hogy az én eltávozásom 
után jőnek ti közétek gonosz farkasok, kik nem 
kedveznek a nyájnak. Sőt ti magatok közül is 
támadnak férfiak, kik fonák dolgokat beszélnek, 
hogy a tanítványokat magok után vonják.“

Nincs mit rajta tagadni, sőt józanul számba kell ezt venni 
minden lelkipásztornak. Nem egyedül csak mi lépjük át jühaink 
aki át!

Jönnek gonosz farkasok. Kívülről jönnek. A nyájnak sok
szor tetszik az idegen; új hangot hall, „nyájasabbat" a pásztoré
nál, hiszen báránybőrből hallatszik (Máté 7, 15.). S nem veszi 
észre a betolakodó felelőtlen mesterkedését, gyakran még akkor 
se, mikor már hiány van sorai közt. Ha ügyesebb a farkas, mint 
a pásztor, hadd vigye! Jönnek akkor, amikor nem vagy oda
haza. Ne félj attól, hogy előtted járnak, nem kell nekik a vető
munka, utánad sompolyognak, ők csak aratni jönnek. Hátad 
megett ejtenek el „jóakarattal" egy-'két szót rólad. Semmi bizo
nyosat, melyért bíróság elé lehetne őket állítani, csak az „azt 
mondják", „úgy hírlik", „nem hiszem, hogy tévednék, ha .. 
tovább nem mondandó titkát, —  s mire haza térsz, gyanakvás, 
mosoly fogad. Rablók jártak ottan.

És támadnak férfiak, kik fonák dolgokat beszélnek. Belülről 
támadnak. A soktudó, magát illegető, csillogásra vágyó juhocska 
is szeretne pásztor lenni. S a nyáj nem mindig veti meg őket. 
Pedig olyan buta, fonák dolgokat fecsegnek, hogy nincs az a 
pásztor, akitől eltűrnék. így  szakad pártokra a gyülekezet.

Mi itt a tennivaló? A világért se féltékenyen le nem szállni 
a trónusról, vagy tilalom-falakat építeni köröskörül, avagy erő
szakkal gyámság alatt tartani kicsinyt és nagyot. Vigyázókat 
kell állítani! Kiket a Szentlélek is vigyázóknek rendelt. Velők és 
nem egymagádban tartod meg a nyájat!

Scholz László.Scholz László.



A dolgozó szobában.

Bizonyságtevés a Szentlélek Úristenről.

Minden túlzás nélkül elmondhatjuk, hogy a Szentháromság 
harmadik személyének, a Szentiéleknek munkája hosszú idő óta 
elhomályosodott a keresztyénség köztudatában. Ez a szomorú 
állapot szinte az első századokban kezdődött. Az okozta a gyü
lekezet tagjai hitének megszegényedését és eltorzulását, hogy 
a keresztyén hittudomány és az igehirdetés mostohán bánt az 
evangélium e fő tartalmával. Egész korszakok voltak, amikor 
az egyház tagjai és tanítói egyaránt zavarba jöttek a Szentlélek 
említésekor. Karácsonynak és húsvétnak üzenetét úgy-ahogy 
megértette a bizonyságtevő egyház, pünkösd híradását azonban 
sem megérteni, sem tolmácsolni nem tudta. Amit a Szentlélekrő! 
elmondott egy-egy pünkösdi prédikációban, az nem volt egyéb 
tehetetlen dadogásnál. Ez a nagy fogyatkozás végzetes kárt 
okozott a keresztyén hit és élet területén.

Talán nem tévedek, amikor azt állítom, hogy erre a hiányra 
és a Szentlélek csodálatos valóságának kérdésére a pünkösdisták 
szektája hívta fel a figyelmet. A keresztyénség talajából kisar
jadt minden szekta, tévelysége ellenére, Istennek ujjmutatása, 
amellyel az egyház szolgálatának mulasztásaira, sáfárkodásának 
fogyatékosságára mutat reá. A pünkösdi mozgalom sem más, 
mint Isten figyelmeztetése egyházunkhoz, hogy eszméljünk reá 
szörnyű mulasztásainkra és keressük a Szentlélek Úristen fölsé- 
ges titkának megértését.1)

I. A Szentlélek Úristen szem élye.

Mindenekelőtt ezzel az alapvető kérdéssel kell szembe néz
nünk, hogy felnyíljék előttünk a Szentlélek tevékenységének 
döntő fontossága, mind a személyes keresztyén hit, mind pedig 
a gyülekezet munkájának és életének szempontjából.

Senki előtt sem lehet egy pillanatra sem kétséges, hogy a 
keresztyén hit: egy Istenben való hit. Ezt az egységet a Szent- 
háromságban való hit egy csöppet sem zavarja. Az Atya, Fiú 
és Szentlélek Istenről teszünk bizonyságot, de ezzel az egy Istent 
valljuk urunknak.

A Szentháromság egyik személyét sem lehet másikától el
választani vagy tőle függetleníteni. Mindhárom személyben egy 
és ugyanaz az Isten cselekszik és van jelen. (János 5, 19 és 16, 
13 világosan mutatja, hogy sem a Fiú, sem a Lélek nem csele
kedhet függetlenül az Atyától, hanem mindkettő az Atya meg-

9 A cikk forrásai: Aulén Gusztáv svéd püspök és Hallesby Öle norvég' 
theológiai tanár könyvei.
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váltó és megszentelő akaratának végrehajtója.) A Szentlélek 
tehát nem valami külön valóság Isten mellett, hanem mindig 
Istennek, vagy a Fiúnak a Szent Lelke.

Miért vallja az egyház a Szentlélek Úristent? Mert meg
tapasztalta, hogy a Szentiélekben a megváltó Isten közöttünk 
van. I s t en  jelenlétét, jelenvalóságát hirdeti ezzel a vallástevés
sel. Isten mentő szeretete legyőz és foglyul ejt minket. A Szent
iélekben a megváltó Isten nemcsak a történetbe lépett be, ha
nem egészen közvetlenül, rendkívüli, különleges és újszerű 
cselekvő módon jön hozzánk közel. A Szentlélek Istennek való
ságos, igazi, személyes jelenlétét jelzi.

A Szentlélek Úristen csodálatos jelenléte közelebbről tehát 
azt mutatja, hogy Isten nemcsak a világ fölött, hozzáférhetetlen 
magasságban és megközelíthetetlen messzeségben trónol, hanem 
egészen közelünkbe jön. Jelen van közöttünk, mégpedig „sze
mélyes" módon, nemcsak egykor régen, hanem ma is. A min
denütt és mindenkor jelenvaló Isten a Szentlélek által különös
képpen van jelen: kegyelmével, megváltó szeretetével.

Amikor a Fiúnak a Leikéről beszélünk, arról van szó, hogy 
a megváltáshoz elengedhetetlenül hozzátartozik a Lélek mun
kája. A váltság a Lélek küldésében tetőződik be. (János 16, 7.) 
A Fiú élete művét így is összefoghatjuk: hogy a Lélek „teljes
ségre jusson". (János 1, 16.) Egy régi teológiai kifejezés nagyon 
mély gondolatot tükröz: a Lélek a Fiúból származik. Ezzel nem 
homályosítja el a Léleknek Istentől való függését, —  hiszen 
ami a Fiúból ered, az egyúttal az Atyától is való, —  hanem azt 
húzza alá, hogy a Fiú munkája egyszeri esemény ugyan, de 
ugyanakkor egyszer s mindenkorra szól. Elvégeztetett, de nem 
valami lezárt és bevégzett mű, hanem a Lélekben és általa állan
dóan megismétlődik, folyik, előre halad, mert benne és általa 
elevenedik meg a bűnös számára és lesz személyes sajátja, a 
megtartás és életre támadás hitbeli tapasztalásává. (I. Kor. 12, 3).

A Szentlélek személyével kapcsolatban világosan kell lát
nunk, hogy amint Isten és az Ige, úgy a Lélek is öröktől fogva 
van. Gén. 1, 2 szerint már a teremtésnél működik. Általa kerül 
élet Ádám kiformált élettelen testébe is. Már az Ószövetség 
ismeri Istennek újjáteremtő lelkét. 104. zsolt. 30. A lélek mun
kálkodik a megváltás előkészítésében is. Isten emberei az Ószö
vetségben a Lélektől ihletett és vezetett emberek. Általa lettek 
Isten alkalmas szolgái és eszközei. Látjuk tehát, hogy a Szent
lélek nem az első pünkösd napján kezdi meg tisztét az ember 
megváltásának nagy művében, hanem már az előkészítésnek is 
cselekvő tényezője.

A fentieket összefoglalhatjuk abban, hogy nem is lehet Istenről 
és a Szentiélekről küiön-külön beszélni. Nem valamilyen „isteni" 
erő, személytelen ihlető, sugalló hatalom a Lélek, hanem Isten
nek és a Fiúnak a Lelke. Isten mentő és megváltó szeretetének 
megjelenése a jelenben, napjainkban. Isten cselekszik a Szent- 
lélekben rajtunk és bennünk. Isten akaratának érvényesülése és
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hatása személyes életünkben a Lélek valósága. Ahol a Szent
lélek hat, ott Isten működik. Amit Isten cselekszik, azt Szent
lelke által viszi véghez.

II. A Szentlélek Úristen m unkája.

A Szentlélek elsősorban az É l t e t ő .  A teremtmények általa 
kapják a Teremtőtől életüket. Nemcsak a természetes, közön
séges életet és annak megújulását (Gen. 2, 2 és 104. zsolt. 30.), 
hanem főként az „új életet1*, az újjászületést. (János 3, 5.) 
Ezért vallja az egyház a niceai hitvallásban: a Szentlélek „az 
életadó**. Az élet a Lélek munkája nyomán áradt a világba és 
ma is rajta keresztül árad bele. Különösen pedig az „igazi,r 
élet: az Istennel való közösségben élés. A bűn tehát, amikor 
megrontotta ezt a közösséget és a nagy szakadást- támasztotta 
Isten és közöttünk, elűzte egyúttal Isten Lelkét is. Ezért zuhant 
az ember —  Isten szemében —  a halál állapotába. A Szentlélek 
nélkül az ember —  halott. (Gén. 2, 17.)

A bűnbeesés után a Szentlélek új feladatot is kapott. l'Jj 
munkája az, hogy a Fiú megváltását közölje a hívőkkel és a 
kereszt-halál gyümölcseit szétossza az emberek között. (Ef. 1, 
4— 5.) Amíg a váltság nem lett meg, addig pedig előkészítette. 
Egyre többet világosított meg a választott nép előtt Isten 
üdvözítő akaratából, egyre nagyobb ígéreteket adott a próféták 
által. Azután a Lélek munkája elválaszthatatlan a Fiúnak életé
től. Az Ige a Lélek által ölt testet. (Máté 1, 18— 20.) A Megváltó 
nyilvános működését is akkor kezdi meg, amikor elnyeri a Lélek 
teljességét. (Máté 3, 13— 17.)

A Szentlélek részesít minket a megváltásban. Ezért olyan 
felséges az ószövetségi ígéret: Isten az egész emberi nemre ki
tölti Lelkét. A elveszített, megtagadott, elűzött Lelket vissza
kapja az emberiség. (Jóéi 3, 1— 2; Ézs. 32, 15; Ezékiel 36, 
23— 27.) Eddig hiányzott a Lélek, mert a bűn és a szentség 
nem fér meg. A megváltásban azonban visszanyerjük a Lelket, 
így támad új élet a halott nemzetségben. Erről jövendői Ezékiel 
37, 1— 10-ben. Ezt hirdeti Keresztelő János is Máté 3, 11-ben. 
Ezt állítja Jézus Urunk is a középpontba: János 7, 38— 39 és 
16, 7.

A Szentlélek az Éltető. Életet ad, mert Jézus személyében 
eszközli Isten és a bűnös ember találkozását. Jézus az élet (Ján. 
11, 25.) Azért jött az Ür, hogy a Lélek által őbenne a bűnös 
ember az életet nyerje vissza. Azonban ez csak egy része a 
Lélek munkájának, amely Üdvözítőnk alacsony, megaláztatott 
állapotához kapcsolódik. Ez pedig egész földi életével az elő
készítéshez, az Ószövetséghez tartozik. (Zsid. 5, 8; 2, 10.) Ő nem
csak törvény alatt lett (Gál. 4, 4.), hanem mint törvénytisztelő 
kegyes zsidó is élt —  bár az Írástudók törvénymagyarázatát el
utasította. Az Újszövetség Krisztus halálával kezdődik. (Lukács 
22, 20.) Most kezdődik az Üdvözítő dicsőséges állapota; fel
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támadása, mennybemenetel, az Atya jobbján való ülése egészen 
visszajöveteléig, amikor ,,eljő ítélni élőket és holtakat". A meg- 
dicsőült Megváltó munkásságához kapcsolódik a Szentlélek 
másik munkája: a megszentelés. A Szentlélek tehát nemcsak az 
Éltető, hanem a M e g s z e n t e l ő  is. Első munkájában Krisztus 
váltsága elé állít minket, felajánlja nekünk gyümölcseit, része
sít minket az áldozati halál ajándékában, második munkájában 
pedig lefoglalja életünket és szívünket, hitet ébreszt bennünk, 
hogy megragadhassuk üdvösségünk bizonyosságát, kezébe veszi 
életünket, hogy Istennek tetszésére formálja. Az Éltető ki
árasztja reánk, személy szerint Istennek önmagát is áldozatul 
adó megfoghatatlan szeretetét, a Megszentelő pedig elkezdi 
benünk és rajtunk a bűntől és kárhozattól való igazi, csodálatos 
megszabadítást.

Jézus a búcsúbeszédekben hol arról beszél, hogy ő jön el, 
hol arról, hogy elküldi a Vigasztalót. Valójában egyugyanazon 
valóságról beszél, hiszen a Szentlélek is Krisztust dicsőíti meg, 
azonban különbség van a között, amit most kapunk, ami már a 
mienk és a között, ami még előttünk van és amire reménység
gel várakoznunk kell. Már most elkezdődik életünkben Jézus 
megváltásának megtisztító, megtartó és örök életet adó mun
kája, viszont a teljesség még csak „hitben" a mienk. Hallesby 
merészen így fejezi ki ezt-a tényt: „A Lélek kitöltése Jézus elő
zetes, láthatatlan visszajövetele."

A megszentelő Lélek teszi lehetővé, hogy Jézussal igazi 
közösségben élhessünk. A tanítványok is, akik pedig esztendő
számra érintkeztek az Úrral, látták és hallották, csak akkor 
ismerik fel igazán és akkor ragadják meg, mint Urukat, amikor 
vették a Szentleiket. Akkor nyílt csak meg igazában a szemük 
akkor tárult fél előttük a golgotái halál titka, amely azelőtt 
el volt mélyen rejtve, még az ő szemük előtt is. (Lukács 18, 43.) 
Micsoda nagy változást idéz elő a pünkösdi csoda életükben! 
Azelőtt Péter kifakad: Uram, nem eshetik meg ez teveled. Most 
pedig bátran kikiáltja a kereszt titkát. A többi tanítvány is 
milyen értetlenül követi az Úr nyomdokait. (Márk 10, 35— 37; 
Lukács 22, 24; Márk 14, 71.), viszont a Szentlélek uralma alatt 
egyetlen ügyük: égni Krisztus szerelmétől és égni az elveszettek 
iránti mentő szeretettől. (Csel. 4, 31.) Jézus halála előtt csak 
önmagukkal törődtek, a Lélek fogságába jutásuk után pedig 
csak Krisztus ügye foglalja el szívüket. Érte beszélnek, írnak, 
érte dolgoznak és szenvednek, érte vállalnak minden kockázatot, 
sőt a vértanú haláltól sem riadnak vissza. Ezt a változást a 
Szentlélek művelte. Új, eddig soha nem képzelt közösségben 
élnek az Úrral: úgy érzik, hogy most sokkal közelebb van hozzá
juk a Mester, mint amikor még testben járt-kelt közöttük. Az 
élő Krisztus nemcsak velük van, bárhová mennek, hanem bennük 
él és uralkodik. Segíti, bátorítja és erősíti őket. Megtapasztal
ják János 16, 13— 14. ígéretét. A Szentlélek munkájában éppen 
az a csodálatos, hogy a tanítványok és a hívők nem a Szentlélek 
jelenlétét érzik, hanem Krisztus jelenlétét. Krisztus jelenlétéről
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teszi bizonyossá őket. Az új élet nem más, mint „a Krisztus- 
ban“ való élet. Hallesby szerint: „abban látták az első keresztyé
nek megváltott-voltukat, hogy a dicsőséges Krisztus jelenlété
ben élhettek.“ Krisztus közelsége ébresztette fel bűnösségük 
tudatát. (Lukács 5, 1— 11.) Ezért hagynak ott mindent, indulnak 
el követésében. Ami már az evangéliumi történetben megvolt, 
az fokozottabb mértékben található meg az egyház megalakulá
sának első idejében, Jézus halála és feltámadása után. Saulból 
a Krisztussal való találkozás csinál Pált. A hívő élet és az isten- 
tiszteleti élet középpontja: az élő Üt jelenléte. Ez újult meg 
ismét a reformációban is. Luther: in ipsa fide Christus adest. 
Erről szól az írás: Krisztus a Fő, a hívők pedig tagjai, Ö a 
szőlőtő, övéi a vesszők. Azután Gál. 2, 20. Krisztus jelenlétének 
megtapasztalása, a vele való találkozás, szavának meghallása: 
a Szentlélek megszentelő munkája.

A megszentelés kezdete: az ébredés .  Ráébredünk bűnös
voltunkra, nyugtalanítani kezd sorsunk. A Lélek munkája ez. 
Könnyelmű, gondtalan, önelégült emberek egyszerre csak kese
rűnek, sőt halálos veszedelemnek kezdik érezni bűnüket. Talán 
a haláltól és a pokoltól való félelem idézi ezt föl? Vagy rájöttek 
arra, hogy nem okos dolog a bűnben élni? Semmiképpen nem. 
Ezt sem a félelem, sem a belátás felidézni nem képes. Amikor 
valaki felébred és szabadulni akar bűneitől, akkor csoda törté
nik vele. Krisztus eléje lép és reátekint, szava szíven találja. 
Ez a Lélek műve. Az ébredés tehát nem papi ékesszólás, sem 
szónoki érvek eredménye, hanem Krisztus jelenléte megtapasz
talásának következménye.

A megszentelés útja a m e g t é r é s h e z  vezet. Hogyan lesz 
a felébredt emberből megtért ember? Mi okozza azt a nagy 
átalakulást, hogy az elbizakodott és magabízó ember elfordul 
magától, meghódol Krisztusnak és reájabízza magát? Ez is a 
Lélek műve, aki valósággá és édessé teszi előttünk Krisztusban 
Isten szeretetét, úgyhogy foglyul ejt minket. Az egyház szol
gálata: imádkozni a Lélekért, hogy eljussanak tagjai az élő 
Krisztus színe elé. Akkor nemcsak felébrednek, hanem meg is 
térnek az emberek, eljutnak üdvösségük felőli boldog, örven
dező bizonyosságig.

A megszentelés munkája valójában nem más, mint h i t r e  
j u t n i  és a h i t be n  m e g  marad n i . A felébredés és megtérés 
sem más, mint hitet kapni. Hogyan jut a menthetetlenül elveszett 
bűnös ember hithez? Habár minden ellene szól: múltja, tisztá
talan érzései, közönye Isten dolgai iránt, a bűn szeretete, a világ 
igézete stb., a Szentlélek megragadja, újjáteremti. Megnyitja 
szemét, hogy álmélkodó hálával és boldog csodálattal meglássa: 
Jézus hozzá is lehajol, az ő számára is Istennek Báránya, aki 
egyenesen az ő bűneit veszi magára.

A megszentelés gyümölcse az ú j  é l e t b e n  j á rás .  Hiába 
minden szilárd eltökélés, minden elszánt emberi akarat, hiába 
nemes szándék és a jó  igyekezet, —  magunktól menthetetlenül 
visszaesünk a bűnbe. Egyedül a Lélek tarthat meg Krisztusnál, a
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hitben, és egyedül ő adhatja nekünk a hit gyümölcseit. Az élő 
Krisztus közelsége tisztít és ítél meg, tör össze, de az ő szere- 
tete emel is fel, mozgósít, munkára küld, feladatokat bíz reánk, 
egyben erőt is ad, hogy a kísértéssel megküzdjünk, ellentálljunk 
a világ ostromának és szívből engedelmeskedjünk Isten atyai 
akaratának. A győzelmes keresztyén élet titka: Krisztussal élni 
a Szentlélek által.

A Szentlélek azonban nemcsak egyes emberekben cselek
szik, hanem mindig a hívők közösségében, az anyaszentegyház- 
ban. Amikor Krisztushoz vezet, felébreszt és Istenhez térít, a 
hitben részesít és gyümölcseiben, akkor az egyház közösségébe 
épít bele és élő tagjává tesz. A Szentlélek munkájától elválaszt
hatatlan az egyház igehirdetése és szentségeinek nyújtása. Erről 
azonban már csak egy külön tanulmányban szólhatunk az ige 
bőséges mondanivalója miatt.

Kiss György
kiskőrösi lelkész.

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

A vasárnap jellege. Az óegyházi evangélium (Lukács 16 : 1— 12.) alap
ján a nap üzenete: Minden árat megfizetni az Isten országáért!

A szószéki ige (Máté 13 : 44—46.) jelentése. Isten királysága „rejtett 
kincs1'. Rejtett =  nem hever akárki számára felfedezhetőleg, megismer- 
hetőleg és birtokolhatólag a világban. Kincs =  mindennél többet ér és 
érte minden mást (ha nem frázisnak vesszük, akkor életünk minden érté
két és javát magában foglalja a „minden más“) oda kell adnunk. Márk 
10 : 29—30., Lukács 9 :57—62. stb. követelésével találkozunk itt. Ezt. a 
belső, vagy ha kell: valóságos l emondást nem—kísérheti keserűséi vagy 
hiányérzgtr-osak a túláradó öröm, a nagyobbat, sőt mindent nyerő ember 
boldogsága.

A szószéki és oltári (Csel. 17 : 16—34.) ige egysége. Az athéni filo
zófusoknak mennyi szellemi kincset kellett kárnak és szemétnek ítélni, 
hogy övék lehessen az evangélium!

Szentháromság után a X. vasárnap.

A vasárnap jellege. Ez a vasárnap egyházunkban, — Fendt meg
állapítása szerint, — a 16. század második felétől kezdve „zsidó-vasárnap“ . 
A kollektaimádság a zsidómisszióért szokott elhangzani. A nap témája: 
Jézus igéje Jeruzsálem felett.

A szószéki ige (Máté 23 :34—39.) jelentése. A zsidó nép többségében 
elutasította magától Isten követeit. Jézus egybegyűjtő, védelmező, mentő 
szeretetének is ellenállt. Ezért keményen megítéli az Isten. Egyszer azon
ban visszajön a megmentő az ő megtartásukra is. (39. verset v. ö. Róm. 
11 : 26-tal.)
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Textusunk Izraelt Isten ítéletének és ígéretének fényébe állítja. Tehát 
nem foglal állást a „zsidókérdésben". Annál kevésbbé adhat hangot a 
prédikátor az igehirdetésben egyéni politikai felfogásának a zsidóságról. 
Nagy önmegtartóztatásra és mindenekfelett a textusban való elmélyedésre 
van szükségünk, hogy ezen a napon igehirdetés és ne politikum legyen 
beszédünk.

Arról pedig ne feledkezzünk meg: Jeruzsálem bűne a miénk is.
A szószéki és oltári (Csel. 20 : 17—38.) ige egysége. Pál apostol is 

odasorakozik a zsidóság kitaszított bizonyságtevöi közé.

Szentháromság után a XI. vasárnap.
A vasárnap jellege. A nap témája: „Isten a kevélyekne'k ellene áll, 

az alázatosaknak kegyelmet ád.“ (L. az óegyházi evangéliumot: Lukács 
18 : 9— 14-et a farizeusról és publikánusról).

A szószéki ige (Lukács 7:36—50.) jelentése. A farizeus azért olyan 
hűvös, tartózkodó és fölényes Jézussal szemben, mert önigazságában tet
szeleg. Az asszony azért oly alázatos, könnyező és túláradó szeretetü, 
mert bűneinek tudata elárasztotta. így lesz az üdvösség („megtartott" 
50. v.) útja: a bűnbánat és Jézus bűnbocsánatába vetett hit. — Másik 
oldalról pedig: Jézus iránt való szeretetnek egyetlen igazi forrása a bűn
bocsánat megtapasztalása lehet.

A szószéki és oltári (Róm. 8 :33—39.) ige egysége. Aki megtapasz
talta Isten szeretetét a Krisztusban, — mint a bűnös asszony, — annak 
ajkáról feltör a legfelségesebb himnusz, a legnagyobb diadalének és a 
legboldogabb bizonyosság: mai epistolánk.

Szentháromság után a XII. vasárnap.
A vasárnap jellege. Az óegyházi (Márk 7 :31—37.) és eisenachi evan

géliumnak közös témája: a Szabadító.
A szószéki ige (János 8 :31—36.) jelentése. A 34. vers szövegkritikai- 

lag helyes fordítása: „...mindenki, aki bűnt cselekszik, szolga". Igénkben 
tehát a „szolgaság" nem a bűnhöz, hanem az Istenhez való viszonyban 
értendő. Bűneink miatt Isten „házában" szolgai és nem gyermeki a hely
zetünk. És ezt nem teszi mássá az egyházba-születés semmiféle előjoga 
(v. ö. „Ábrahám magva" 33. v.). Szolgai állapotunkból egyedül Jézus 
Krisztus szabadíthat meg valóságos szabadságra, azaz fiúságra, azaz örök
életre. Ennek útja pedig a „megmaradás Jézus beszédében": állandó, szün
telen meghajlás és engedelmesség az igével szemben.

Megjegyzés: 1. Isten előtt való „szolgaságunkból" következik minden 
szolgaságunk földi viszonylatban. 2. Az „igazság" kifejezés ezen a helyen 
annyira nehéz fogalmat jelent, hogy nehéz lenne a prédikációban érvényre 
juttatni. De vagy szólaltassuk meg teljes mélységében komoly exegézis és 
meditáció után, vagy ne is nyúljunk hozzá: lelkiismeretlenség, ha a köz
napi vagy ,valamelyik filozófiai igazságfogalmat akarnánk ráerőszakolni 
erre a jánosi textusra.

A szószéki és oltári (Csel. 16:9— 15.) ige egysége. Lídia története: 
egy valóságos szabadítás, melyet az Ür véghezvitt.
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Szentháromság után a XIII. vasárnap.
A vasárnap jellege. Az eisenachi evangélium, igazi értelme szerint, 

nem alkalmazkodik az óegyházihoz.
A szószéki ige (Márk 12 :41—44.) jelentése. A történet üzenete egy

szerű: Isten nem felesleget vár anyagiakban tőlünk, hanem a szó igazi 
értelmében áldozatot, s közben aggodalmaskodástól mentes hitet, amely 
az Ö kezében biztosítva látja földi életét (A szegény asszony egész vagyo
nát odaadta). Csak az ilyen cselekedet nevezhető keresztyén adományo
zásnak.

Igénkben felvillan különben a gazdagság veszedelme is: a történet 
alá odakivánkozik Márk 10 : 23—24. megállapítása.

A szószéki és oltári (I. Péter 2 : 1— 10.) ige egysége. Az epistola, az 
evangélium kiegészítéseképpen, a lelki áldozatokra emlékeztet (Lásd Zsid. 
13 :15. Zsolt. 51 : 19. stb.).

Veöreös Imre
győri egyházkerületi missziói 

másodlelkész.

Összekulcsolt kézzel.

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

Kilenced úrnapjára Szent Háromság nap után.
Lukács 16, I—9.

Úr Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk! Te, ki min
deneket gazdagon megáldottál és mindennapi kenyerekkel bőven 
megajándékoztál, kérünk tégedet, oltalmazz minket fösvénység
től és telhetetlenségtől és gerjeszd fel a mi szíveinket, hogy a 
te áldásodból és a tetőled adott jókból a szűkölködőknek örö
mest és jókedvvel osztogassunk, a végre, hogy a te jószágidnak 
jó  udvarbíráidnak találtassunk, és hogy ne szűkölködjünk, mi
kor efféle udvarbíróságtól megfosztatunk és a te ítélőszéked 
eleibe vitetünk. Ezt engedd meg minekünk ugyanazon mi Urunk 
Jézus Krisztus által, ki teveled és a Szent Lélekkel egyetemben 
él és uralkodik mind örökkön örökké. Ügy legyen.

Tized úrnapjára Szent Háromság nap után.
Lukács 19, 41—48.

Mindenható Atya Ür Isten! Hálákat adunk teneked, hogy 
a te Igédet a te szent Fiad felől a te Szent Lelked által mine
künk megnyilatkoztattad és megjelentetted. Kérünk tégedet,
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gerjeszd fel a mi szívünket, hogy a te Igédet ugyan valónak 
fogadjuk és tunyán avagy hiába ne hallgassuk, miképpen a 
régi néped, a hitetlen zsidó nép. E végre, hogy mi tebenned 
való félelemben és irgalmasságodban való bizodalomban éljünk 
és naponként öregbedjünk és a te szent Fiad, a Jézus Krisztus 
által üdvözülhessünk. Ügy legyen.

Tizenegyed űrnapjára Szent Háromság napja után.
Lukács 18, 9— 74

Úr Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk! Kérünk té
gedet, hogy minket te Szent Lelked által úgy vezérelj és hor
dozz, hogy a. mi bűneinkről el ne feledkezzünk, elbizakodottá 
ne legyünk, hanem szüntelen pönitenciában éljünk, napról napra 
jobbá legyünk, és tőled evvel vígasztaltassunk, hogy a te szent 
Fiadért, a Krisztus Jézusért nekünk megkegyelmezel, bűneinket 
megbocsátod és üdvözítesz. Ügy legyen.

Tizenötöd úrnapjára Szent Háromság nap után.
Márk 7, 31—37.

Örök mindenható Ür Isten, mindeneknek kegyelmes terem
tője! Hálát adunk mi teneked, hogy minekünk egészséges testet 
adtál és a mi nyelvünket, füleinket és egyéb tagjainkat kegyel
mesen a gonosz ellenségtől megőrizted. És kérünk tégedet, 
adjad minekünk a te Szent Lelkedet, hogy mi főképen a mi 
füleinkkel és nyelvünkkel jól élhessünk: füleinkkel a te szent 
igédet szorgalmasan hallgassuk és eszünkbe vehessük, nyelvünk
kel a te kegyelmességedet magasztalhassuk és hirdethessük a 
végre, hogy senki a mi nyelvünk által meg ne tántorodjék, 
hanem megjobbuljon. Ügy legyen.

Tizenharmadik úrnapjára Szentháromság nap után.
Lukács 10, 23—37.

Ür Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk! Szívünk sze
rint hálát adunk mi teneked, hogy te e boldog időt adtad ér
hetnünk, melyben a te üdvösséges igédet tanuljuk, szent Evan
géliumodat halljuk, a te akaratodat és atyai szívedet értjük és 
a te szent Fiadat, Krisztus Jézust ismerjük. Kérünk tégedet, 
irgalmasan tartsd meg minálunk a te igédnek világosságát, és 
világosítsd meg a te Szent Lelked által a mi szívünknek homá
lyát, hogy a te igédtől el ne szakadjunk, hanem abban mind
végig megmaradjunk és végre az örök boldogságra juthassunk. 
A mi Urunk Jézus Krisztus által, ki teveled és a Szent Lélekkel 
él és uralkodik örökkön örökké. Ügy legyen.
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Im ádkozzunk e g y ü tt!
Aranymondás: Minden lehetséges a hívőnek.

Márk 9, 23.

Augusztus 2. Róm. 7, 1—6. Az evangélium egyházának vagyunk a 
szolgái és mégis milyen sokan szolgálnak úgy, milyen sokszor szolgálunk 
magunk is úgy, mintha nem szabadultunk volna meg a törvénytől. Szol
gálatunk teher, a Krisztusnak való engedelmeskedés, Krisztus minden áron 
és mindenben való követése új bilincs a számunkra, mert hiányzik a 
Lélek. Mikor éljük át végre a felszabadulás csodáját Krisztusban, vagy 
mikor emlékezünk meg újra erről a csodáról, hogy könnyű, örvendező 
és boldog lehessen a szolgálatunk és boldogság legyen mindent odaadni 
Űérette, aki minket annyira szeretett?!

Augusztus 9. Róm. 7, 7— 15. Aki becsületesen veszi a törvényt, csak 
Pál apostol sorsára juthat, amint azt a 10. versben fejezi ki: Én pedig 
meghalék. Akinél ez nem következik be, annál többnyire a következő 
hibák egyike fordul elő: vagy könnyelmű az illető, aki nem vesz komo
lyan semmit sem, aki léha és felületes lélekkel tudja végezni a legszen
tebb szolgálatot is; vagy képmutató, aki kegyes látszat alá rejti belső 
életének minden kudarcát, nyomorúságát és megnyugtatja magát a világ 
hízelgésével, amelyben nincs hiány akkor, amikor a világ észreveszi, hogy 
nem eleven és ezért veszélyes, hanem képmutató és ezért a világra nézve 
veszélytelen keresztyénséggel áll szemben.

Augusztus 16. Róm. 7, 16—25. Sokan vannak, akik eljutnak odáig, 
hogy megismerik ezt a harcot, amelyről itt szó van és itt megállanak. 
Azt hiszik, hogy ezzel teljesen rendben van minden az ő életükben, hi
szen már felébredtek. Nem jutnak el azonban soha odáig, ameddig Pál 
eljutott, amikor azt írja: Hálát adok Istennek a mi Urunk Jézus Krisz
tus által. Ott van-e ez az örvendező hála szívünkben az Ür Jézus Krisztus 
által szerzett szabadulásért? Ne álljunk meg a vergődésnél! Vár ránk a 
kegyelem boldog világa!

Augusztus 23. Róm. 8, 1—9. A Lelket, aki szerint járnunk kell, nem 
lehet erőszakkal magunkhoz ragadnunk, csak kaphatjuk ingyen, aján
dékba. De megkapja mindenki, aki kéri. Ha kérted és nem kaptad meg, 
az csak azért lehet, mert nem jól kérted, nem volt igazi kérés a kéré
sed. Vagy nem kárhoztattad még igazán a múltadat, amelyben olyan fölé
nyes biztossággal akartál uralkodni a Lélek felett és rendelkezni Vele, 
vagy nem hiszel egyszerűen és gyermeki módon az Isten igéjének, mely 
kegyeimet kínál számodra is a Krisztusban.

Augusztus 30. Róm. 8, 10— 17. Mennyi félelem, mennyi bizonytalan
ság van az életünkben! Nem is merünk komolyan szembeszállni a testtel, 
mert nem hiszünk, hogy a Krisztus Lelke által lehetséges a győzelem. 
Nem vagyunk adósok a testnek! Merjünk hát mindig hittel engedelmes
kedni a Léleknek, hogy vezethessen amint és ahová csak akar!

Adjunk hálát:

1. hogy megindulhatott a harc a nyílt istentelenség birodalmának 
megdöntésére;
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2. hogy Isten kegyelme olyan sokféleképpen nyilatkozik meg magyar 
népünkkel szemben;

3. hogy magyar evangélikus egyházunkban is feltartóztathatatlanul 
halad előre az ébredés ügye;

4. hogy Jézushoz mehetünk minden bűnünkkel és nyomorúságunkkal.

Tegyünk bűnvallást:
1. hogy sokszor vonakodunk engedni Isten Lelke vezetésének;
2. hogy olyan sokszor csüggedten szemléljük kudarcainkat, bűnein

ket a nélkül, hogy odavinnénk a kereszthez, ahol hit által mindig gyó
gyulást találhatunk;

3. hogy nem használjuk fel sokszor kicsinyes anyagi és egyéb aka
dályok miatt a lelki épülésnek és közösségnek azokat az alkalmait, ame
lyeket ezen a nyáron is olyan bőséggel készített számunkra Isten kegyelme;

4. hogy szeretnénk, ha híveink gyakorolnák a magángyónást, de 
magunk elmulasztjuk azt.

Könyörögjünk:
1. hogy Európa népei őszintén akarjanak Isten uralma alatt élni;
2. hogy Isten áldja meg a nyári konferenciákat és különösképpen 

is a lelkészevangélizációt;
3. még szélesebb körű és sokkal mélyebb, Isten Lelke szerint vaió 

ébredésért.
Túrmezei János

gércei lelkész.

Szószéken.

Szenthárom ság utáni 8. vasárnap.
Délelőttre. — Máté 12, 46—50.

Ki a Jézus testvére ?

Bizonyos, hogy Jézus kemény, e világ megítélése szerint nem 
egyszer érthetetlen s túlzott követeléseket támaszt azokkal szem
ben, akiknek az útjába áll. Minden kötelék, lett légyen a világ 
rendje, vagy a magunk élete szempontjából még annyira fontos, 
jelentőségét veszti abban a pillanatban, amikor Jézus velünk 
viszonyba lép.

A gazdag ifjú egész eddigi élete, gondolkodása, lelki-testi 
beállítottsága aszerint alakult, hogy nagy vagyon állt a háta 
mögött s ez a tudat biztonságérzettel töltötte el. Jézus a vagyon
nal együtt a biztonságérzet elvetését szabja az ő követése fel
tételéül. Éspedig teljes elvetését! Nem azt, hogy a vagyona egy 
részétől váljék meg, de azt, hogy „add el mindenedet, amid van 
és osztogasd a szegényeknek". (Lukács 18, 22.)
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Egyenesen kegyeletsértő, a világ szemében kegyetlen Jézus
nak az a követelése, amelyet a követésére felszólított, halott 
atyjának eltemetésére engedelmet kérő, tanítványa mellének sze
gez: „hagyd, hogy a halottak temessék el az ő halottaikat'1. 
(Máté 8, 21— 22.)

Ám nemcsak másokkal szemben állít fel ilyen kemény köve
teléseket. Maga is így jár el. Szentleckénkben olyan köteléket 
szakít el, amely akkor is, ma is a legtiszteletreméltóbb, legszen
tebb, amelynek a meglazulása éppen elég gondot és bajt okoz 
korunk intéző embereinek. A családi köteléket lazítja meg! Nem 
kismértékben és nem „tapintatosan". Szükségtelen a kérdésre —  
„kicsoda az én anyám és kik az én testvéreim" —  úgy tekinte
nünk, hogy az családja teljes megtagadását foglalja magában. 
A legenyhébb megítélés mellett is világos, hogy Jézus a legköze
lebbi vérségi és rokoni köteléket aláértékeli azzal a kötelékkel 
szemben, amellyel tanítványait fűzte magához. Nem siet az őt 
keresők elé. Nem használja ki a magától adódó alkalmat, hogy 
a nagy nyilvánosság előtt gyermeki és testvéri érzelmeinek ki
fejezést adjon. Nem rendez diplomatikusan szíveket indító jele
netet, hogy a sokaságban szem ne' maradjon szárazon. Ellenben 
tanítványaira mutat s kijelenti: „íme, az én anyám és az én test
véreim! Mert aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az 
nékem fitestvérem, nőtestvérem és anyám."

Ezzel a félre nem érthető éles magatartásával világossá teszi 
azt a szoros összefüggést, amely a hozzá tartozás és Isten akara
tának a cselekvése közt fennáll. Egyben azt is, hogy a vele való 
közösségnek más megnyilvánulása nem is lehet.

Jézushoz való viszonyunkat tehát nem az szabja meg, hogy 
földi vonatkozásban kik és mik vagyunk s hogy életünk evilági 
pályája milyen miliőben halad. Krisztusban nincs zsidó, sem 
görög, nincs szolga, sem szabad, nincs szülő, nincs gyermek, mert 
ezektől függetlenül, csak akkor vagyunk az övéi és ő csak akkor 
a miénk, ha cselekesszük a mennyei Atya akaratát.

Lehetnek meghitt, magunk és mások számára boldogságot 
adó kötelékeink, amelyeknek az elszakítása akár a saját, akár 
a világ szemében valósággal szentségtörés számba megy, ha Isten 
akarata más irányt szab, másfelé hív, nekünk csak azt szabad 
felelnünk: „ime, itt vagyok, hogy cselekedjem, óh Isten, a te 
akaratodat". (Zsid. 10, 7.) Szőhetünk istenes terveket, lehet azon
ban, hogy azokat maga az Isten dönti halomra, mert az ő tervei 
mások. Mi az ő ujjmutatásának kell, hogy tekintsük ezt az 
összeomlást azzal az alázatos hozzájárulással: „legyen meg a 
Te akaratod . . . “

így tagadta meg egész múltját, így emelkedett felül szent 
hagyományokban gyökerező kötelékein Saul, hogy a Krisztus
ban Pállá legyen. így tépte el mindazokat a kötelékeket, ame
lyek gazdag és előkelő rokonságához fűzték, Assisi Ferenc, hogy 
szegényeinek éljen. így szakítja el egy-egy készülő házasság 
gyöngéd, de a mai életviszonyok mellett a világ szemében mégis 
igen erős szálait az, aki tudja, hogy a Jézushoz való tartozás,
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az egyházához való hűség és a reverzálisadás nem egyeztethető 
össze. így, de csakis így mutathat Jézus kinyújtott kezet mi
felénk is: „íme, az én testvéreim!" .

Attól senki ne féltse a világ rendjét —  a szentleckénk adta 
-esetben a családi kötelékek nemzetet, társadalmat tartó jelentő
ségét —  hogy az Jézus követése miatt lazul meg s indul bom
lásnak. Ahol a családi kötelékek Jézus miatt, Isten akaratának 
a teljesítése érdekében lazulnak meg, ott csak hadd lazuljanak! 
Ámde semmiképen sem ezért lazulnak. Ellenkezőleg: éppen 
Isten akaratának az el nem fogadása, nem teljesítése, megvetése, 
a Krisztusban való élet hiánya miatt lazulnak és foszlanak sem
mivé. Mert ahol a vérségi, testi kapcsolatokat Krisztus szenteli 
meg, ott a hitvesi, gyermeki, szülői, testvéri viszonyból örök
életre szóló értékek sarjadnak.

Magunkat se féltsük, amikor Jézus testvéreiként, vele egy 
úton járunk. Igaz, hogy a világ szemében ez a testvériség nem 
kívánatos, mert kereszthordozással jár. Nem is túlságosan elő
kelő, mert Jézus nem a világ jótetszése szerint válogatja meg 
a testvéreit. A galileai halászokon kívül nemtelenek és megvetet
tek is tartoznak ebbe a közösségbe. (I. Kor. 1, 28.) Mivel mind
ezek nekünk is testvéreink, a Jézushoz fűző testvéri viszonynak 
bizonyára ez a legkellemetlenebbik, a legvisszariasztóbb oldala. 
De csak addig, amíg meg nem világosodik előttünk, hogy éppen 
ez az, ami egyedül vigasztaló, felemelő és megnyugtató a mi 
számunkra. Hiszen mi magunk ugyanúgy bűnösök, Isten előtt 
nemtelenek, megvetésére méltóak vagyunk. És, ime Jézus bűnös 
voltunk ellenére is testvéreinek hív, testvéreivé fogad. A feltétel: 
Isten akaratának a cselekvése. Isten akarata azonban elsősorban 
azt a követelést tárja elénk: térjetek meg! Mi pedig bűnbánó 
alázattal lépünk a megtérés útjára, törünk bele Krisztus gyö
nyörűséges igájába azzal a hittel, hogy „minden, aki segítségül 
hívja az Úr nevét, megtartatik". (Róm. 10, 13.)

Délutánra. — Máté 6, 13c.

A M iatyánk befejezése.

Az őszinte, nyílt gyermeki lélek az édesatyja előtt tökéletes 
bizalommal tárja föl magát. A gyermek bizonyos afelől, hogy 
atyja szereti. Kérését félelem és minden más gátló körülmény 
nélkül viszi eléje. Bizonyosra veszi, hogy meghallgatásra talál. 
Tudja, hogy a bizalom, amellyel édesatyjához közeledik, a meg- 
hallgattatás előfeltétele. Hozzátartozik azonban ennek az őszinte 
gyermeki lelkületnek a mibenlétéhez az a kételkedésnélküli hit 
is, amellyel az édesatyjára úgy tekint a gyermek, mint aki mind
azzal, ami az ő kicsiny világát betölti, amire kérései vonatkoz
nak, s vele magával is, feltétlenül rendelkezik.
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Amikor Jézus tanítványait a Miatyánkra megtanította, a 
hegyi beszédben ilyennek állította Isten hallgatói elé. Ugyanezt 
a lelkületet szabta az imádkozás feltételéül. Isten előtt megállni, 
Istentől kérni, meghallgattatásra számítani csak úgy lehet, ahogy 
azt Máté 18, 3-ban is kifejezte: „ha meg nem tértek és olyanok 
nem lesztek, mint a kis gyermekek, semmiképen sem mentek be 
a mennyeknek országába."

A Miatyánk megszólításában főleg a bizalom jut kifejezésre. 
A befejező szavak viszont azt a hívő bizonyosságot hangsúlyoz
zák, amely szerint Istennek hatalma van arra, hogy kéréseinket 
teljesítse. Minden az övé. Hatalmát sem idő, sem tér nem kor
látozza. Feltétlenül rendelkezik az egész világgal, velünk, gon
dot visel rólunk. Akar is, tud is rajtunk segíteni.

Az őskeresztyén egyházban a doxologia szavait az egész 
gyülekezet fennhangon ismételte, illetőleg mintegy nyomatékot 
adott ezzel Isten mindenhatóságába vetett hitének. Benne jutott 
kifejezésre az örvendezés afelett a boldog reménység felett, hogy 
Isten az imádságát szívesen fogadja s a hála Jézus által kijelen
tett azon ígéretéért, hogy „kérjetek és adatik néktek, keresse
tek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek". (Máté 7, 7.)

Benne rejlett azonban a doxologiában még valami, ami az 
őskeresztyének tudatában elevenen élt s amit nekünk sem sza
bad elfelejtenünk. Az, hogy a Miatyánkra Jézus nemcsak taní
tott, de hogy imádságunkkal az ő nevében járulhatunk Istenhez. 
(János 16, 23.) Isten nekünk azért mennyei Atyánk, ő, a min- 
denség ura, minden hatalom és dicsőség birtokosa azért hajol 
le hozzánk s méltat meghallgatásra, mert egyszülött fia, az Ür 
Jézus Krisztus váltott meg minket az ő vérével Istennek. 
(Jel. 5, 9.)

Végül méltassuk figyelemre az Áment. Sokan, nagyon téve
sen, azt gondolják és úgy használják, mintha ez a szó az imád
ság befejezését, végét adná tudtuk Holott ez a szó azt jelenti: 
bizonyára, bizonyosan. A Kis Káté szerint: igen, így legyen! 
Luther maga gyakran szöveg közt használja ezt a kicsi szót, 
amely a Szentírás szóhasználatában nőtt naggyá s szentelődött 
meg. Pál apostol Jézus Krisztus megváltói művét, értünk hozott 
áldozatának teljes jelentőségét belesürítette: „Istennek vala
mennyi ígérete Őbenne lett igenné és Őbenne lett Ámenné az 
isten dicsőségére mi általunk." (II. Kor. 1, 20.)

Biszkup Ferenc
mezőberényi lelkész.
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Szenthárom ság utáni 9 . vasárnap.
Délelőttre. — Máté 13, 44—46.

A legnagyobb kincs.

Abban a nagy küzdelemben, amely szemünk előtt lefolyik 
és amelynek szenvedő részesei lettünk mi magunk is, sokaknak 
a szívét egy gondolat tölti el: milyen lesz a holnap és hogyan 
fog alakulni az emberiség jövendője? E kérdésekre feleletet 
adni senki sem tud, de mindenek remélik, hogy új és tökélete
sebb élet fog támadni a réginek a romjain. E reménykedésre 
pedig a haladásnak és a fejlődésnek az a roppant útja jogosít 
fel, amelyet az emberiség mindeddig megtett.

Sok szépet és nagyot látott Jézus is; hiszen ott élt a római 
birodalomban s szemlélhette annak csodálatos hatalmát, vég
telen gazdagságát és tündöklő dicsőségét. És mégsem beszélt 
róla, mert szeme előtt egészen más lebegett: az Isten országa! 
Ezért küzdött, munkálkodott Jézus és egyedül érette volt enge
delmes mindhalálig.

Isten országa mindennél becsesebb. Erről az igazságról meg
bizonyosodtak már a tanítványok is, azért tudtak mindent el
hagyni, csakhogy megleljék és a magukévá tehessék azt a kin
cset. Hogy pedig tettüket meg nem bánták, annak legékesebb 
bizonysága János, a szeretet apostola, aki hosszú élete alkonyán 
is hálatelt szívvel emlékezett meg arról az óráról, amelyen oda
szegődött az Úrhoz. Lehet, hogy voltak akkor sokan, akik kétel
kedve gondoltak a tanítványok vállalkozására, mert hiszen sem
mit sem kaptak Mesterüktől, ami a világ szerint érték; nem 
kérkedhettek sem gazdagsággal, sem hírnévvel, sem hatalommal, 
sem tudománnyal. Az Ige volt egyetlen örökségük és a parancs, 
hogy azt elhirdessék az egész világnak! Jézus földi kincs és 
múló dicsőség árán senkit sem akar magához kötni; ha pedig 
valaki ilyenekbe vetette reménységét, az az Isten országát meg
lelni sohasem fogja!

Bizonyos, hogy vannak sokan, akik világi gondjaik köze
pette nem érnek rá törődni az Isten országával. Ők egészen 
más eszmények után futnak. Azt tartják, hogy a művészet, 
amelyet ember keze alkotott, a tudomány, amely az ember 
elméjének a gyümölcse és az emberiség történelme által ki
csiszolt új erkölcsi törvény azok a kútfők, amelyekből a szebb 
és boldogabb jövendő vize kiapadhatatlanul buzog. Óh, a balgák! 
Hát valóban azt hiszik, hogy a művészet, amelynek kétségtele
nül van átnemesítő ereje, tud erkölcsi támaszt nyújtani és a 
romlástól megőrizni? A hűséget és a szeretetet belénk tudja 
oltani a tudomány? S meg lehet-e győződve valaki arról, hogy 
az új erkölcsi törvényt meg is fogja tartani a tömeg?

Az ilyen életfelfogásnak az eredménye, hogy népünk nagy 
rétegei csak névleg keresztyének és légió azoknak a száma, akik



437

templomba sohasem járnak és a kegyelem terített asztala után 
sem vágyakoznak. Keresztyénségükke! ugyan lépten-nyomon 
kérkednek s kiváltságnak tartják, hogy meg vannak keresztelve, 
de egyébként annyit sem törődnek Krisztussal, mint Buddhával, 
vagy Konfuciussal. Csoda-e hát, ha olyan igen mélyre zuhan
tunk? A legnagyobb megpróbáltatás napjaiban, amikor úgy 
éreztük, hogy a romlás vizei már-már el akarnak nyelni minket 
s kimondhatatlan vágyakozással kívánkoztunk az Isten országa 
után, nem tudtuk azt fellelni sem az életben, sem a politikában, 
sem a népek erkölcseiben!

Ha tehát azt akarjuk, hogy eljussunk az új élet ígéretes 
holnapja felé, el kell indulnunk szent munkára. Fel kell keres
nünk és a magunkévá kell tennünk azt a drága kincset. De 
hogyan? Komollyá lett szívvel meg kell fogadnunk, hogy 
Jézusnak az evangéliumból felénk csendülő üzenetét nemcsak 
meghallgatjuk, hanem azt el is hisszük s életünk útmutatójává 
és zsinórmértékévé tesszük! El kell határoznunk, hogy az Ige 
olvasásában ezután lankadatlanok és az imádkozásban kitartók 
leszünk; szívünkből pedig kivetjük mindazt, ami hiúság, bűn 
abban!

A toledói helyőrségnél szolgált egykor egy Matamaros nevű 
hadapród, aki szíve szerint megútálta a katonák duhaj életét 
s ezért elhatározta, hogy hivatást és lakóhelyet cserél. Egy 
vasárnap reggel, amikor új lakóhelyének, egy nagy nyugati 
metropolisnak az utcáján sétált, meghallotta a közeli evangé
likus templomnak a harangszavát s elhatározta, hogy résztvesz 
az istentiszteleten. Elhatározását tett követte s a katolikus 
férfiú belépett a templomba. Az igehirdetés annyira megrázta, 
hogy istentisztelet végeztével Újtestámentumot kért a lelkésztől. 
Kívánsága teljesült s ettől kezdve a volt katona Krisztus leg
hűbb vitézévé lett. Meglelte a szántóföld kincsét, megtalálta a 
drága gyöngyöt! E kincsért pedig odaadta mindenét, még életét 
is. Először börtönbe került majd gályára hurcolták boldogító 
hite miatt. Azt azonban nem tudták elérni, hogy elszakadjon 
Urától.

így cselekedjünk s megépül bennünk az Isten országa! Meg
találjuk a kincset, amely átkísér az örökkévalóságba. Ámen.

Vázlatok.

/. Felolvasott Igénkben az ember legnagyobb kincséről van szó.

Kérdezzük, hogy 1. melyik az?
2. hol található meg és
3. mi az ára?

II.. Van a világon egy el nem múló érték, amelyet:
1. hűséggel kell keresnünk,
2. kegyelemből fellelnünk s
3. melyért mindent oda kell adnunk.
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Délutánra. —  Máté 28, 19—20.

A nagy parancs.
Káté IV. főrész 1. kérdés.

Dicsősége küszöbén mutatja nekünk Jézust a felolvasott 
szentlecke. Amiről bizonyságot tett a főpap színe előtt, az most 
valósággá lett: néki adatott minden hatalom mennyen és földön. 
Ö tehát a világ ura és a mindenség-örökkévaló királya. A maga 
tulajdonaként öleli keblére nemcsak Izrael népét, hanem a föld 
minden nemzetét is. Ezért küldi hát tanítványait a meghagyás
sal, hogy tegyenek tanítványokká minden népeket.

De hogyan hajtsák végre ezt a rendelkezést? Miképpen 
tehetik tanítványokká az embereket? A keresztség és a tanítás 
által! A tanítás által ismerik meg az emberek Isten törvényét, 
akaratát s szerzik meg azt a bizonyosságot, hogy azokat meg is 
kell tartaniok. A keresztségben pedig elnyerik az új életet s 
lépnek szent közösségbe Krisztussal. Ez a missziói parancs lett 
legfontosabb szívügyévé az Úr egyházának. Minél inkább va
gyunk keresztyének, annál jobban kell megemlékeznünk köte
lességeinkről. Hogyan terjedhetne különben Isten országa? Ez 
a munka sok keserűséggel jár, de minden nehézsége ellenére is 
vannak sok ezeren, akik boldog bizonyossággal vallják: ,,e je l
ben győzni fogsz!“

E nagy és felséges feladatot pedig az „Atyának, a Fiúnak 
és a Szentléleknek a nevében" kell elvégezniük. A Krisztus 
királyságának csupán csak egy fundamentuma van, az Istennek 
a neve. E név az a bélyeg is, amely láthatatlanul ott ég övéinek 
a homlokán s amelyről meg lehet ismerni mindazokat, akik az 
ő országának a tagjai.

Az az ország nem múló valami, hanem örökké megmarad, 
íme én ti veletek vagyok, minden napon a világ végéig— mondja 
az Úr. Nem volt-e igaza? A világnak hány birodalma hullott már 
a porba és hány népe semmisült meg attól a naptól kezdve, 
hogy ez az üzenet diadalmasan felhangzott? De az ő országa 
áll! Viharok tombolnak körülötte, vad gyűlölet tusakodik ellene 
szüntelenül, de az Ür királysága áll győzedelmesen. Földi indulat 
nem tudott diadalmaskodni felette. És éppen a mi napjainkban 
szaporodnak a jelek, amelyek azt bizonyítják, hogy a keresz- 
tyénség nem avult el, mint sokan tudni vélték, hanem most 
indul új csodák és győzedelmek felé!

„Veletek vagyok a világ végezetéig." Milyen boldogító 
tudat és bizonyosság ez. Ezt az örökkévalóságot azonban csak 
az fogja megízlelni, aki már itt a földön polgára lett az ő orszá
gának és megtartotta mindazt, amit az Úr parancsolt övéinek. 
Ezért kérjük őt lankadatlan hűséggel: „Jöjjön el a te orszá
god!" Ámen. 

Fürst Ervin
lelkész, Orosháza.
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Szenthárom ság utáni 10. vasárnap.
Délelőttre. — Máté 23, 34—39.

Jézus prófétasága.

A próféta-kérdés ősi téma, mert minden kornak és minden 
népnek a köntösében megjelenik a próféta. Lehetett látni az 
ókori népek nemes viseletében, a tógában. Magára öltötte a sémi 
népek kaftánját. Nem volt ismeretlen kelet fiainak sokszínű 
tarka öltözetében. Felölti mindenütt a népek nemzeti viseletét. 
Otthon van a természeti ember körülkötőjében. Nem hiányzik 
közülünk sem; viseli a modern ember ruháját.

A próféta jelentős tényező a világ haladásában. Nem ku
ruzsló és vásári jövendőmondó. Szellemi ember, iránymutató az 
életzavarban. A mi Jézusunk is a próféta alakjában jelent meg 
a földön. Nem tagadta meg a prófétákkal való rokonságát, 
inkább hirdette azt. Sohse hivatkozott csodálatos születésére, 
vagy effélékre, hogy azért higgyenek benne az emberek. A pró
féta szavával szólott mindenkor. Csak ő még ezenfelül megváltó 
is volt. Jézus megváltói munkájának reánk való hatását és 
eredményét mai igénk a prófétai oldalról mutatja be. Megérteti 
velünk, hogy azért nincs a hasznunkra és javunkra, mert Jézus 
prófétaságát is máskép gondoljuk mi és másképpen akarja ő.

Ahogyan mi gondoljuk. Izrael mindig a próféták népe volt. 
Mózes törvényére és a prófétákra hivatkozott állandóan. Istent 
kereső vallásossága azonban mégis mindig más utakra tévedt. 
Látszólagos istenessége istenellenességgé lett. Éppen ez ellen 
kellett a prófétáknak állandóan harcolniok. Jól állapította meg 
Esaiás próféta (Es. 29, 13; Máté 15, 8.): „Ez a nép szájával 
közelget hozzám, és ajkával tisztel engemet, szívé pedig távol 
van tőlem.“ Aki vallásos öntudatába mélyebben bele akart 
nyúlni és a vallásos életet hitéletre akarta fordítani, az Ábel 
és Zakariás sorsára jutott igen könnyen. Jézus is ebben a sors
ban osztozkodott. Megölte őt is a próféták népe. Bár ez a nép 
„építgette a próféták sírját és ékesgette az igazak síremlékét11 
(29. v.), nem tagadta meg atyáit, betöltötte azok mértékét, ön
magára vette minden igaz vér hullását, amely kiömlött a földön. 
Micsoda szörnyű sors! De közös emberi sors!

A mi nemzetünknek is vannak prófétái. Egyszer írók és 
költők voltak ezek, máskor meg államférfiak és hősi katonák. 
Nem vallási fogalmakkal mondották el ugyan próféciáikat, de 
sorsuk mégis mindig azonos volt a többi próféta sorsával. A 
nemzet gyakran megölte őket. Az utókor pedig síremléket emelt 
nekik, és sírjaikat ápolja. Megölni nemcsak azzal lehet a pró
fétákat és a nemzethez küldötteket, hogy vérüket ontjuk, sok
kal inkább azzal, hogy nem veszünk róluk tudomást életükben. 
Megöli őket a kortársak közönye és süketsége. Esetleg úgy 
öli meg, hogy éhen hagyja halni őket, mert elzárja előlük a 
megélhetés forrásait. És csak haláluk után fedezzük fel őket,
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akkor elsírjuk és a világba jajgatjuk, kik is voltak ők a mi 
számunkra. Nemzeti pantheonokba temetjük őket, mert úgy 
gondoljuk, ez a próféta-sors; megtették kötelességüket és mi 
is leróttuk a kötelesség adóját velük szemben.

Emberi és nemzeti tragédiák a mérföldkövei ennek a maga
tartásnak. Kellenek nekünk a próféták és mégis megöljük őket. 
Mi is gyakran azt hisszük, nem öltük volna meg a Krisztust, 
minden próféták legnagyobbikát, ha a mi napjainkban jelent 
volna meg. Pedig megölné őt minden kor. Ügy ahogyan Doszto
jevszkij orosz író látta ezt és leírta, miként pusztítják el Krisz
tust az inkvizítorok a középkorban. (Karamazov Testvérek.) De 
nemcsak megölnénk Krisztust, hanem valósággal meg is öljük. 
Nézz körül a magad portáján. Krisztust prófétának tartod, 
ajkadon hordod prófétai kijelentéseit, idézed szavait, hangoz
tatod erkölcsi követeléseit. Keresztyén politikát, szociális 
bánásmódot és intézményeket óhajtasz, ügyelsz neved és házad 
polgári becsületére. Résztveszel az egyházi mozgalmakban, vál
lalsz tisztségeket és jogi, erkölcsi, pénzügyi, egyéni, stb. tudá
soddal ott megbecsülést szerzel magadnak. Mindent megteszel 
és mindent megtehetsz, mégis igen könnyen a mi nagy prófé
tánknak, a Krisztusnak a gyilkosa vagy! Ezekről állapítja meg 
ő, hogy ezekben a dolgokban áll a próféták emlékének az ápol- 
gatása, és éppen ezzel vagyunk bűntársak a próféták vérében. 
Jaj minékünk, ha így gondoljuk Krisztus prófétaságát. Jaj mi- 
nékünk, ha nem más a mi keresztyénségünk, mint a megölt 
Krisztus emlékének az ápolgatása! Hajtsuk le fejünket és kér
dezzük meg magunkat: vajjon nem szakadt-e mindez máris reá 
erre a mi nemzetségünkre!?

Ahogyan ő akarja. Jézus nem úgy akarja a prófétaságot, 
ahogyan azt mi gondoljuk. Nem jutott eszébe se, hogy új val
lásos gyakorlattal, kultikus berendezéssel ajándékozza meg a 
világot. Nem is elveket és eszméket hirdetett, amelyeknek hor
dozásában érdemes az életet hősiesen feláldozni, hanem olyan 
munkát végzett mindenekelőtt akkor is, és ezt egyre folytatja 
az élő Krisztus állandóan ma is, amelyik az anya munkájával 
hasonlítható a legjobban össze. Munkálkodása a gyűjtögetésből 
áll. Az isteni védőszárny alá akarja begyűjteni a minden veszély
nek kitett védtelen embereket. Olyan ez, mint mikor lerobbanik 
a zuhogó eső. Aki nem akar tönkreázni, azután bajt és beteg
séget szerezni magának, az védett hely árnyékába szalad. Vagy 
ha ellenséges gépmadár kering a levegőben, mindenki siet az 
óvóhelyre. Lemond a további öntevékenységről, kikapcsolja 
saját akaratát és átadja magát a védőhely megmentő ölelésének. 
Összegyűjteni akar minket Jézus, hogy lemondjunk önmagunk
ról és átadjuk a további munkálkodást és irányítást őnéki. A 
tyúkanyónak a képe azt is tudtunkra adja, hogy a prófétának 
ez a tevékenysége csak akkor érvényesülhet, ha azt magunk is 
akarjuk. Hiába próbálkoznánk más megoldással, nem lehet az 
Isten kedvében járni, nem lehet ennek az összegyüjtögetett kö
zösségnek a tagjává lenni, csak akkor, ha lemondunk önmagunk
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ról, azaz, ha önszántunkból mássá akarunk lenni. Itt jutunk el 
Jézus örökös és mindennapi követeléséhez: térj meg! Ez a 
különbség a mi elgondolásunk és az ő akarata között. Szívesen 
lótunk-futunk, cselekszünk, még arra is vállalkozunk, megpró
báljuk lehozni a csillagot az égről, csak megtérni ne kelljen! 
És ilyenkor mindig olyan szemrehányóan hangzik fel Jézus 
szava: „és te nem akartad."

Jézus nem akadályozza meg a mi nemakarásunkat. Azon
ban prófétai tevékenységéből következik, hogy azt is meg
mondja, mi lesz a mi magatartásunknak az eredménye. „Imé 
pusztán hagyatik né’ktek a ti házatok.1' Ez legelőször annyit 
jelent, hogy lerombolják a ti templomotokat s benne kő kövön 
nem marad. De azután az is benne van ebben a mondatban, 
hogy építhettek akármilyen cifra templomokat, és szolgálhat 
abban papok serege fényes szertartásokkal, de az Úristen meg 
nem jelenik ott, mert abban nincs az ő népe. Borzasztó még 
elgondolni is, micsoda ítélet van abban, hogy az Isten nem jele
nik meg közöttünk, elhagy minket, hogy pusztán maradjon a 
mi házunk!

Jézus ezt a kegyetlen ítéletet először Izrael népére mon
dotta ki. Nem kell hozzá színes fantázia, hogy itt keressük a 
zsidó nép nagy tragédiájának a nyitját. Egy nép a fajiságához 
illő eszközökkel feltornássza magát a világ élére, és nem veszi 
észre, hogy Isten nélkül van. Most újra számolhat vele, hogy 
pusztává lesz az ő háza. Itt tetőződik be a szörnyű sors, amelyik 
a próféták vérét önnön fejére hullatja és nem engedelmeskedik 
az Isten szavának, amelyet a próféták által, kiváltképpen Jézus 
által üzent néki.

Nékünk is kiáltó üzenet ez a jóslat a maga borzalmas betel
jesedésével. Aki meg nem tér, azt elhagyja az Isten. Ha csupán 
csak evangélikusok akarunk lenni, Isten gyermekei azonban nem, 
akkor azért küldetnek hozzánk a próféták, hogy megöljük őket, 
azután mi is elvesszünk. Meg kell térnünk a mi bűneinkből. El 
kell hagynunk eddigi életünket, mássá kell lennünk! Azonban 
ez embernél lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Meg- 
cselekszi az ő fia által, akit prófétául küldött hozzánk!

Most újra világégés van. Ég az emberek fején az ártatlanul 
kiontott sok-sok vér. Igazán ideje volna, hogy kitörő örömmel 
kiáltsuk Jézus felé: „Áldott, aki jő  az Úrnak nevében!"

Délutánra. — Márk 16, 16.

Mit használ a keresztség ?

Az ésszel élő ember értelmetlen és haszontalan dolgokra 
nem fecsérli el se idejét, se erejét. Azt akarja, hogy munkájá
nak haszna és értelme legyen. Keresztyén életében is érvényesíti 
ezt a felfogását. Bántóan szembetűnő evangélikus népünk visel
kedése a keresztség szentségével szemben, mert erősen ki
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fejezésre juttatja, hogy ezt a szentséget értelmetlennek és 
haszon nélkülinek tartja.

Szentigénk világosan megmondja, az üdvösséghez két dolog 
szükséges: hit és keresztség. Azonban ez a két dolog nem 
jelent időbeli sorrendet. Csupán két egymásmellé helyezett pil
lért, amelyek jelzik, hogy egyedül ezek között visz az út az 
örök életre. A keresztséget akkor adja nekünk édesanyánk, az 
anyaszentegyház, amikor még nem is tudunk róla. Ám ez nem * 
baj, mert a keresztség szent titok, benne valami csoda megy 
végbe, amelyik előttünk megfoghatatlan. El kell végeznünk a 
keresztséget, ennyi a mi dolgunk. A magot is elvetjük, pedig 
nem értjük, hogyan indul meg benne az élet. Ha életet akarunk, 
magot vetünk. Ha pedig keresztyén életet akarunk, kereszte
lünk! Ez bizony céltudatos munka.

A keresztség nem azért keresztség, mivel a víz reánk hull. 
Sokkal inkább azért keresztség, mert a látható víz jelképe alatt 
a Krisztus halálába keresztelkedünk meg a Szentlélek által. 
Ennek következtében bűnbocsánatban részesedünk. A bűnbocsá
nat pedig rákényszerít minket a naponkénti bűnbánatra: ez meg 
már a növekedő keresztyén szentélet. Látod: ez a keresztség 
haszna! Óh, ha tudnád, micsoda erő ez, mindig az a kiáltás lenne 
kísértéseid idején védőpajzsod: meg vagyok keresztelve! Luther 
is sokszor használta ezt az erőt. Megszabadulni az ördögtől és 
a haláltól csak ezen az úton lehet. Bizonyára úgyis tudod eddigi 
próbálkozásaidból, hogy a keresztyénség nem más, mint örökös 
harc az ördög és a halál ellen. Amikor megszűnik ő közöttük és 
mi közöttünk a harc, akkor kezdődik a zavartalan „örök üdvös
ség". Igen, de hogyan tartsak ki a harcban odáig, mindvégig?
Ez a mi égető kérdésünk. A feleletet szentigénk az üdvösségre- 
jutás másik tényezőjében, a hit-ben jelöli meg.

Aki pedig nem hisz, elkárhozik. A megkereszteltség elle
nére is. Itt éppen arról van szó, arról a bizalomról, hogy amit 
az Úristen nekünk mond, vagy éppen ígér, azt mi „készpénz
nek" vesszük. Jézus halálában kegyelem és bűnbocsánat van 
adva számunkra. Ezt hisszük el és ragadjuk meg akkor, amikor 
a keresztségünket hasznosítjuk és erőre váltjuk fel. Csakis 
ebben bízva vagyunk alkalmasak az ördög és halál elleni örökös 
és diadalmas harc megharcolására.

Valljuk csak meg, mi mindennel nem próbálkozunk. Azt 
gondoljuk, elég, ha mindenféle tanításokat, ceremóniákat és elő
írásokat elhiszünk, vagy azokban reménykedünk. Hitünk és a 
mi keresztségünk meggyőznek arról, hol az igazi „haszon". 
Eddig névnapot és születésnapot ünnepeltél. Ezután legyen leg
szebb napod megkereszteltetésednek a napja. Belőle minden 
napon áldott hasznot húzhatsz!

Sokoray Miklós
szombathelyi vallást anító-lelkész.
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István király napja.
Dicsérjed az Urat, a te Istenedet, azért a jó 

földért, amelyet néked adott. V. Mózes 8, 10.

Összegyülekeztünk ünneplésre: megemlékezünk első nagy 
királyunkról, aki által Isten fundámentomot vetett országunk
nak. Milyen nagy szükség van ünnepre, a hétköznapi munka, 
a gond és küzködés között, hogy elcsendesüljünk, lélekben 
felüdüljünk, felemelkedjünk; és mennyire kell nekünk az össze- 
gyülekezés, az együttlét, az egymásra találás, a közösség. Mert 
veszedelmes, ha elmerülünk a hétköznapokban, csak a mának 
élünk, a pillanatnyi teendők és feladatok foglalnak el. Meg kell 
ismernünk múltúnkat, bele kell gyökereznünk, ha azt akarjuk, 
hogy erőfeszítésünk ne legyen hiábavaló, hanem folytatás és 
jövendő számára való aratás. Ugyanilyen veszedelmes, ha mindig 
csak a magunk körébe vagyunk bezárva, begubódzunk kis vilá
gunkba. Az önzés megszűkíti, elszegényíti, végül is elsatnyasztja 
életünket. Jó, hogy ilyen nemzeti ünnepek érkeznek hozzánk, 
erővel, bizakodással és reménységgel töltik meg szívünket és 
jó, hogy megtámadják önzésünkét, magunknak való életünket, 
kitágítják szívünket a többiek, mások, a közösség felé.

Mi azonban az élő Istennek házában gyülekeztünk össze, 
mégpedig mint keresztyének, Krisztus nyája. Akármit mondunk 
és teszünk, az nem lehet olyan, mint a világé. Rajta kell, hogy 
legyen Urunknak bélyege, vágy ha nincs, csak a nevünk az, 
hogy keresztyének vagyunk, valójában együtt úszunk az árral, 
a világ sodrában. Mi különbözteti meg a mi ünneplésünket a 
szokásos, közönséges hazafias ünnepléstől? Mi az a többlet, a 
mélyebb tartalom és nagyobb lendítő erő, amely az egyházi 
ünneplésből ellenállhatatlan erővel reánk árad, foglyul ejt és 
életünket szolgálatra szenteli?

Az első, amit nekünk keresztyéneknek meg kell tennünk, 
valahányszor Isten ünnepet enged megérnünk és valahányszor 
abban a kiváltságban részesülünk, hogy összegyülekezhetünk 
Isten színe előtt, az első dolgunk: dicsérni az Urat. Ha szívünket 
felemeljük, ha életünket az ige mérlegére vetjük, hogyne telne 
meg szívünk kimondhatatlan hálával, hogyne törne elő ajkunk
ról túláradó szívünkből a dicséret és magasztalás. Magunktól 
olyan hamar megszokjuk életünk alapvető nagy jótéteményeit 
és naponta meg-megújuló áldásait, olyan természetesnek tartjuk, 
hogy megvagyunk, megvan a mindennapi betevő falatunk, dol
gozhatunk, alkothatunk. Azonban Isten közelében, az ige sza
vára egyszerre csak lehull a hályog vaksi szemünkről, megnyí
lik szemünk és menten észrevesszük, hogy egyedül Isten jósága 
és hosszútűrése tartott meg. Mindenünket neki köszönhetjük. 
Különösképpen hálát kell adnunk Istennek hazánkért, szülőföl
dünkért, ezért a drága földért, amelyben gyökerezünk s amely
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a szívünkhöz nőtt. Hány nép törekedett és törtetett ez után 
a föld után, azonban a népvándorlás özönvize elsöpörte őket. 
Hát lehet egyáltalában megmagyarázni, hogy a magyar, amely 
sem több, sem különb nem volt náluknál, sőt amely kisebb volt, 
mint pl. a húnok hatalmas nemzetsége, megkapta ezt a földet 
és mind mai napig megtarthatta? Csoda ez, Isten meg nem 
érdemelt jósága. Ezért szólít fel minket a próféta szava: „D i
csérjed az Urat, a te Istenedet, azért a jó  földért, amelyet néked 
adott." Azután előttünk áll István királyunk alakja. Emberi böl- 
cseséggel vajjon tudott volna-e évezredekre szóló alapot vetni? 
Lehetett volna-e nagyhatalmi tülekedések, belső zavarok, sok
féle emberi vélekedés vetélkedése között emberi ügyességgel 
utat találni? Hálát adhatunk Istennek első királyunkért, aki 
nemcsak a lélek dolgaiban, hanem birodalmának vezetésében 
is az Ür szolgája akart lenni. Aki tudta és gyakorolta, hogy 
az igazi bölcseség kezdete az Urnak a félelme. Minél közelebbről 
szemléljük történetünk kezdeteit, annál világosabban bontako
zik ki előttünk Isten jósága, annál inkább kezdjük sejteni, hogy 
Istennek terve, szándéka volt velünk. Nem a véletlen vetett ide 
minket, kelet népét, nyugatra, népek országútjára, folytonos 
csatamezőre; és nem a szerencse tartott meg, hanem az élő 
Istennek, a történelem Urának, minden nép és nemzet sorsa sza
bados Királyának és Parancsolójának akarata volt az, hogy 
belegyökerezzünk ebbe a drága földbe és az ő akarata tartott 
meg minket olyan megpróbáltatások között is, amikor emberi
leg már-már reménytelen volt helyzetünk; amikor már idegenek, 
sőt jómagunk is a nagy sírról beszéltünk, amelyben nemzet 
süllyed el. Minden reménység ellenére Isten gyújtott reménységet 
szívünkben és ő váltotta csodálatosan valóra reménységünket.

Istent dicsérni gyülekeztünk össze. Megtelik szívünk hálá
val, magasztalással. Ugyanakkor azonban ott a helye minden 
keresztyén közösségben a bűnbánatnak is. Lehetetlen másként 
közeledni Isten jóságához, mint, hogy atyai irgalmának fényé
ben előtűnnek mulasztásaink és bűneink. Isten azért vezérlett 
erre a földre és azért tartott meg, hogy terveinek szolgái le
gyünk. Felismertük-e vajjon mindig ezt a csodálatos tervet? 
Szolgáltuk-e teljes erőnkből és szívünkből? Mihelyst erről hal
lunk, elfog minket a szégyenkezés és a rettegés. Isten azt 
akarta, hogy a mi népünk is az ő népévé legyen. Adott is nagy 
keresztyén embereket, István királytól kezdve, nagy számban, 
akik belekiáltották az Örökkévaló üzenetét a magyar puszta
ságba. Volt-e szavuknak foganatja? Nem maradt-e sokszor 
valóban pusztában elkiáltott szó? Isten azt akarja, hogy az 
utolsó időkben, az ő seregében, minden nyelv és minden nép 
és minden nemzet és minden ágazat között a magyar is ott 
legyen, hogy legyenek a magyar nép fiai és leányai között is 
olyanok, akik megtanulták már itt alant, a földön az ő dícsé
retét és szolgálatát. Addig tart meg minket Isten, amíg hangzik 
az evangélium hívása magyar földön és amíg magyar lelkek
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indulnak meg hazafelé. Vigyázzunk, ne tegyük próbára Isten 
hosszútűrését. Hányszor megyünk utunkon maga-bízottan, ön- 
hitten, magunkkal eltelve, mellünket veregetve büszkén, meg
feledkezve Isten ajándékairól és parancsairól. Hányszor válik 
számunkra az evangélium vigasztalása elröppenő szólammá; 
hányszor tekintjük a mindennapi élet harcában, kemény mun
kájában Isten parancsolatait írott malasztnak, amellyel nem so
kat törődünk, hanem a magunk feje szerint folytatjuk küzdel
münket, saját céljainkért, saját eszményeinkért. Vigyázzunk, 
mert egyszer csak betelik a mérték, túlcsordul a pohár, vége 
szakad Isten hosszútűrésének és leveszi kezét népünkről. Olyan 
a helyzetünk ma is, és olyan a jövendőnk, hogy amely szem- 
pillantásban az Úr leveszi a tekintetét rólunk, végünk van.

Ma nemzeti bűnbánatot kell tartanunk. Be kell ösmernünk, 
hogy elszakadtunk István király keresztyén nemzetétől, pogány 
hazafiságért lelkesedtünk és emberi eszményeket követtünk. 
Szánjuk és bánjuk, hogy az élő Istenről megfeledkeztünk és 
nélküle akartuk boldogulásunkat kovácsolni. De lássuk meg, 
minden hűtlenségünk és bűnünk fölött Isten nagy jóvoltát, aki 
előbb szeretett minket, mintsem mi egyáltalában hallottunk 
volna róla, aki előbb keresett és megtalált minket, mielőtt mi 
egyáltalában elindultunk volna felé —  tétova, bizonytalan lép
tekkel. Engedjük, hogy Isten jósága betöltse szívünket, Istennek 
jósága, amely megtérésre indít. Hadd dicsérjük Istent, nemcsak 
szavunkkal, szívünkkel, hanem életünk szolgálatával és áldoza
tával.

Dicsérjük az Urat, a mi Istenünket, nemcsak azért, mert 
ezt a jó földet adta nékünk és megtartotta számunkra, nemcsak 
azért, hogy István királyban keresztyén szívű és erős kezű veze
tőt adott népünknek, aki Isten szolgájaként adott a magyar 
államnak fundámentomot, hanem dicsérjük Istent legfőképpen 
azért, hogy jóságán túl kegyelmét is megmutatta irányunkban. 
István király mély és bensőséges kegyessége már megcsonkult 
és eltorzult keresztyénség volt. Isten azonban a tiszta és teljes 
evangéliumot is megszólaltatta magyar földön, magyar nyelven, 
a reformációban. Isten kezünkbe adja a magyar Bibliát, szólnak 
a magyar énekek, hangzik a magyar prédikáció és bizonyság
tevés. A bizonyságoknak nagy fellege vesz körül. Jézus Krisztus 
a magyar szíveken is bezörget, a magyar földet is bejárja, hogy 
megtaláljon és megtartson minket. Krisztus nem akarja, hogy 
a magyar elvesszen, hanem értünk is meghalt, hogy az övé 
legyünk, hogy életünk legyen. A Teremtő és a történetet kor
mányzó Isten meg nem érdemelt jósága fölött lássuk meg Isten 
végéremehetetlen kegyelmét is. Nekünk nyújtja és kínálja. Ra
gadjuk meg, hogy igazi dicsérettel és magasztalással áldozhas
sunk az Úrnak. Dicsérjük az Urat,, szívvel, szájjal, lélekkel. Di
csérjük az Ür jóságát és kegyelmét. Dicsérjük mi is, magyarok, 
István király utódai, Krisztus megváltottai Ámen.

Dr. Urbán Ernő.
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Szenthárom ság utáni 11. vasárnap.
Délelőttre. — Lukács 7, 36—50.

A kegyelem  küszöbén.

Két ember áll a mai igében Jézus közelében, a kegyelem 
vonzó körében, s az egyik mint mágneshez a vasreszelék siet, 
tapad oda a kegyelem központjához, Jézushoz, a másik olyan 
mozdulatlan vele szemben, mint az üvegpor a mágnes vonzá
sával szemben. Hiányzik belőle a vonzódási feltétel, ami meg
indítaná a kegyelem felé. Az utóbbit joggal lehetne szegény
gazdagnak, a másikat gazdag-szegénynek mondani. Az egyik
nek ugyanis mindene van, ami őt arra predestinálja, hogy a 
gazdagok névsorába tartozzék. Palotája, fényes ebédekre költ
hető pénze, társadalmi pozíciója, hire, tisztessége és becsülete. 
A másik híjjával van mindezeknek. Nincs becsülete, csak egy 
megbélyegző neve, vagyona sincs bizonyára, mert akkor Simon 
farizeus szíve nem dobbant volna akkorát s homlokát nem rán
colta volna olyan magasra, amikor ez az asszony bejött az ő 
házába, hiszen a vagyon sok mindent tud pótolni az emberek 
szemében, a becsületet is. Ha vagyonos lett volna, talán hintót 
küldött volna érte Simon farizeus, hogy elhozassa ebédre. Háta 
mögött dicstelen múlt, esetleg átsírt éjszakák, ő  úgy jött ide 
üresen, mint egy koldus. Sokat nem lehet róla mondani, mert 
ő maga néma marad a történelem utolsó szaváig. Egyetlenegy 
szót nem árul el, sem körülményeiről, sem lelki állapotáról. 
Ki tudja tehát kitalálni, hogy mit jelentett számára az, ami a 
háta mögött van és hogy mit jelent számára lelkileg ez a talál
kozás!

De hogyan került Jézus ezek közé? Simon farizeus meg
hívta őt ebédre. Hogy milyen céllal, azt nem tudjuk, de hogy 
Jézus milyen céllal fogadta el ezt a meghívást, azt tudjuk. Ö 
ugyanis Izrael eltévedt juhaihoz jött. Jézus tehát nem ebédelni 
jött, hanem egy lelket megmenteni, egy elveszett juhot vissza
vezetni a nyájhoz.

Abban az órában, amikor Jézus belép Simon farizeus há
zába, egy bűnös lélek meghallotta Jézus néma hívását: „Jöjje
tek én hozzám . . ., akik megfáradtatok . . .“  És a szíve meg
érezte, hogy az, aki mostan Simon farizeus házában van, meg
könyörül rajta, a szerencsétlenen, hogy az ő boldogsága nála 
van. Nem tanácskozott az értelmével, hanem szíve sugallata 
után indult el, s így jutott el Jézus lábaihoz. Amikor a farizeus 
ott látja őt Jézus lábainál, egy arcára, szemére kiülő ítélettel 
sújtja az asszonyt: „ . . .  bűnös1. Ez volt a farizeus és a város 
egyhangú ítélete az asszonyról. Pedig kívüle mennyi rossz em
ber volt még a városban: káromkodó, erkölcstelen, iszákos, 
házanépe boldogságát meglopó ember, de nagyon sokan a saját 
bűnüket palástolták el az asszony kárhoztatásával. Bizonyára
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meghűlt a házigazdában a vér, amikor azt mondta: Simon, van 
valami mondani valóm. „Jaj, talán csak nem tud valamit az én 
titkos bűneimről."

Mennyit nőtt volna ez a farizeus Jézus szemében, ha azt 
mondja erről az asszonyról: bűnös Uram, de nagyobb bűnösök 
azok, akik ide juttatták. Vagy: sajnáltam sokszor, amikor hal
lottam őt kárhoztatni, de én szégyeltem vele beszélni, hogy 
jó  útra térítsem, de most én hivattam ide, Tehozzád, Te talán 
ki tudod emelni a fertőből.

De hát ezt ma is kevesen tudják megtenni a bűnössel, kár
hoztatni azonban annál többen tudják ma is a bűnöst. . .

Jézus a maga mondanivalóját egy példázattal kezdi, amely 
példázat ítéletmondás a kegyelem küszöbén álló két lélek felett. 
—  „Egy hitelezőnek két adósa vala . . .“ Simont éppen úgy sújtja 
ítéletével, mint a bűnös asszonyt, mind a kettőben elítéli a bűnt. 
Minőségileg nem tesz különbséget köztük, hiszen csak mennyi
ségbeli különbség az, hogy az egyik többel, a másik keveseb
bel tartozik. Mind a kettő neve: adós. Istennel szemben mind
ketten tartozásban vannak, azaz bűnösök. Istennel szemben 
mindnyájan adósok vagyunk, azért az Ür Jézus Krisztus lábai
nál, az oltár lépcsőjénél mindig a saját adósságunk nagyságát 
kell megvallanunk, bár sokan szívesebben valljuk meg a más 
bűnét, mint a sajátunkat, de azzal csak tetézzük vétkeinket, tar
tozásunkat.

Simon nem érzi az adósság súlyát, nem érzi szorulni a 
hurkot nyaka körül, neki nincsenek álmatlan éjszakái az adós
ság miatt. Ő egészen puhának tudja a feje alját s éppen azért 
nem is gondol a törlesztésre, neki nem fontos az ügy. Ott áll 
a kegyelem küszöbén, de nem jut át rajta, neki ugyanis nem 
jut eszébe ez a fohász: „Légy irgalmas nékem, bűnösnek." Vagy: 
„Jézus, Dávidnak Fia, könyörülj rajtam." Éppen ezért Jézus is 
tehetetlen vele szemben. Ö elég gazdagnak érzi magát ahhoz, 
hogy ne fogadjon el semmit Jézus kezéből az „ebéd fejében".

Amig nem jutunk el lelkileg oda, hogy végtelen szegények 
vagyunk, addig az Úrnak nincs hatalma felettünk! „Am íg van 
valami gazdagságunk, mely hatalmában tart, addig az Űr Jézus 
Krisztus értünk sem tehet semmit". Csak ha egészen szegények, 
koldusok vagyunk, akkor tudunk kinyúlni az ingyen való aján
dék, a kegyelem után. Ez a kegyelem után kinyúló kéz mindig 
a hit keze. A kegyelemhez a szegénység ajtaján vezet az út. 
Ez volt a bűnös asszony útja, amelyet a farizeus nem talált meg. 
Az asszony azonban nem tudott tovább bűnben élni. Ügy érezte, 
hogy a bűn kiszívta körülötte a levegőt s neki meg kell fullad
nia, ha ki nem kerül belőle. Egy gondolat lett úrrá felette; 
találkozni, mindenképpen találkozni Jézussal és az Ő segítsé
gével szabaddá lenni a bűntől. Semmi más gondolat nincs most 
benne! Emberek, becsület, becstelenség, kenyérgond, kudarc, a 
tegnap és a holnap mind kiesnek az eszéből, semmivel nem 
törődik most, csak azzal, hogy Jézus lábainál nagyon jó  lenni.
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Sír, könnyei ráhullanak Jézus lábaira, nem azért, hogy ezzel 
közelebb engedje Jézus a szívéhez, sír, mert nem tehet más
ként, neki most sírnia kell. Csókolgatja, hajával törölgeti Jézus 
lábait, senki nem parancsolja, senki nem kényszeríti erre, de 
mást nem tehet. A szelence olaja ott csillog Jézus lábain. Min
den úgy magától jött, mintha eltört volna a szeretet edénye: 
a szív és egész tartalma feltartóztathatatlanul szétáradna.

Jézust így kell szeretni, ilyen önfeledten, ilyen túláradva. 
A  farizeus ezt nem tudja megérteni. Ezt a túláradó szeretetet 
teszi meg Jézus a bűnbocsánat mértékévé. —  „Látod Simon a 
különbséget?11 —  „Neki sok bűne bocsáttatott meg, azért sze
ret ilyen nagyon, akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbbé 
szeret." Ami az asszony számára bocsánat, az a farizeus szá
mára ítélet. Jézus azzal, hogy bement házába, bűnbocsánatot 
hirdetett az ő számára is, de a bocsánat ítéletté lett. így lett 
a gazdagból egészen szegény, a szegény bűnösből kegyelemben 
gazdag. Jézus mintha mondaná: Simon, neked is kész a bocsá
nat, miért nem szeretsz te is olyan nagyon, mint ez az asszony?

Szólni kell még Jézus pedagógiájáról. Jézus nem vádolja 
egy szóval sem ezt az asszonyt, nem veti szemére a múltját, 
nem korbácsolja meg nyomorúlt, bűnös életét. Miért? Ez Jézus 
nevelési módszere. Ö tudja, hogy váddal, átokkal, szitokkal, 
szemrehányással nem lehet embereket jó  útra téríteni. Ajtót 
a becsület, a tisztesség, a megjobbulás felé soha nem a korholás, 
hanem a néma szeretet nyitott. Szeretet, amely nem ad össze 
és nem von ki, nem mérlegeli: érdemes-e, vagy nem, hanem 
csendesen, némán fölé hajol egy bűnös életnek és jóságával 
bűnbánatra indítja, csókjával új életre kelti s ha szól, szelíden 
csak ezt mondja: eredj el békességgel és többé ne vétkezzél. 
Ámen.

Délutánra. — Titus 3, 5—7.

A keresztség, mint az újjászületés fürdője.

A keresztség látható eszköze, Isten kegyelmének tolmácsa, 
a víz. Az értelem kétkedve kérdezi, hogy művelhet-e a víz olyan 
nagy dolgot, mint amilyet a keresztyén hit tulajdonít a víz által 
való keresztségnek: bűnbocsánatot, üdvösséget...? Abban az 
esetben esztelenség lenne Isten kegyelmét keresni a vízben, ha 
nem lenne megírva: „Aki nem születik víztől és lé lek tő l...1' 
és „aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül," de így nyilvánvaló, 
hogy a hit és keresztség, ige és víz összetartoznak.

A víz magában csak víz. Istennek egy teremtménye, amely 
jó  ívásra, mosásra, főzésre és öntözésre és sok minden egyébre, 
s mint ilyennek nincs is ereje lemosni egy gyermek, vagy egy 
felnőtt bűneit. Abban a vízben azonban, amelyről a keresztség- 
gel kapcsolatban beszélünk, benne van az Isten igéje, az ige,
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amely azt mondja, hogy az Ür Jézus Krisztus azért halt meg és: 
támadott fel halottaiból, hogy nekünk életünk és üdvösségünk 
legyen. A víz és az ige tehát szorosan összetartoznak és egyik, 
vagy másik hiánya mellett nincsen keresztség.

Az igével kapcsolatos víz az élet vízévé lesz, melyben Isten, 
mint élet van benne és elvész ebben a vízben a halál, pokol, 
bűn és minden romlottság. A bűnös ember, mint a halál hor
dozója, ha bekerül ebbe a fürdőbe, megújul általa, mert a halál 
megfojtódik benne. Gondoljunk csak a gyógyvizekre. A gyógy
fürdő vize is látszatra csak egyszerű víz, de ha szénsavat, vagy 
ként tartalmaz, illetőleg az oldódik fel benne, akkor a beteg 
emberek mintegy újjászületnek az ilyen vízben.

Ahol azonban jelen van az ige, ott jelen kell lennie az 
igében bizó hitnek is. Ahol ige és hit jelen van, ott megjelenik 
a Szentlélek is, hogy elkészítője, eszközlője, megindítója legyen 
egy új életnek. A Szentlélek munkája rejtve van a keresztség- 
ben, de gyümölcse nyilvánvaló. (G al. 5, 22. v.) így lesz a ke
resztség a Szentléleknek áldott fürdője, akinek nyomán új és 
eddig ismeretlen érzések, nem hallott melódiák fakadnak fel 
az újjászületés fürdőjén átment ember szívében, csodák, melyek
nek megértése a Szentlélek jelenléte nélkül elképzelhetetlen. 
Olyan az, mint amikor egy papírba rejtett húr kikerül a keres
kedő fiókjából s ráerősítik egy hangszerre, hegedűre, vagy 
zongorára, már a dallamok lehetősége rejtőzik a húrokkal fel
szerelt hangszerben, s egyszer csak a művész keze rákerül és 
csodálatos dallamok törnek elő a hangszerből.

A Szentlélek jelenlétének és munkálkodásának a hatása 
alatt egészen új élet kezdődik, új élettavasz, mely az előbbitől 
merőben elült. Más lesz az értelme, az akarata és érzése az 
újjászületés fürdőjén átment embernek, másképpen ad össze és 
másképpen von ki az ilyen ember. Elfordul mindattól, ami kár
hozatot, szégyent, halált jelentett eddigi életében és odafordul 
a láthatatlan világ felé sugárzó boldog arccal, mert az üdvös
ségét onnan várja. A szíve másképpen reagál a kapott ütésre, 
gyűlöletre. Más lesz a szeretete, a szolgálata, puhább lesz a 
keze, melegebb a szava, több jut a magáéból másnak. Szent 
reménység ömlik el az ilyen ember lényén, amely azt mondja 
néki, itt megaláztatást, szégyent, megverettetést kell tűrni, de 
örökösévé tett az Isten a maga országának a Szentlélek meg
újító ereje által, melyet bőven töltött ki az Ür Jézus Krisztus 
által.

Mindez a hitetlen ember számára érthetetlen, de a hívő 
ember térdre ereszkedik Isten ezen titka előtt.

Balczó András
nyíregyházi püspöki másodlelkész.
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Szenthárom ság utáni 12. vasárnap.
Délelőttre. — János 8, 31—36.

Keresztyén szabadság.
Magas a cél, melyet Üdvözítőnk a mai szentigékben elibénk 

tűz, és célravezető az eszköz, melyre utal. A cél az egész embe
riség szabadsága. Bárhová nézett, mindenütt a szabadság hiányát 
látta annak minden tormájában. Egyik ember a másiknak rab
szolgája volt. Saját népe római iga alatt nyögött. Még azok 
is, kik politikailag s lelkileg szabadok voltak még gonoszabb 
szolgaságban sínylődtek: bűnös szenvedélyeik hatalmában éltek. 
Isteni megbízatásának tudatában lép föl határozottan és bátran 
az őt körülvevő világ szolgai állapota ellen s azt mondja: legye
tek szabadok! Rámutat az eszközre, mellyel a cél elérhető. 
A szabadság emésztő vágya nem volt új, mélyen az emberi ter
mészetben rejlett. Nem volt új a sok ígéret sem, mely e vágy 
kielégítését kiálátásba helyezte; szabadságot ígért sok kalandor 
és demagóg, de komoly emberek is, kik nem sorolhatók az 
előbbiekhez, gyakran, de mindig hiába ígérték. Egyesek fegy
verrel akarták kiküzdeni és mi tiszteljük a férfiak emlékét, kik 
a szabadság hősei voltak. Már az iskola padjain lelkesedéssel 
tanultuk meg neveiket. Izrael is ismert ilyen neveket: Józsué, 
Makkabeus Júdás. Ha Isten fia ilyen szabadsághős kívánt volna 
lenni, akkor emberileg szólva a siker biztos lett volna. Izrael 
várta a szabadítót, s Jézus egy szavára százezer kard repült 
volna ki hüvelyéből. Ezen az úton Jézus csak egy nép szabad
ságát vívta volna ki, de nem az emberiségét, s az így kiharcolt 
szabadság nem lett volna egyéb, mint a zsidó nép politikai füg
getlensége egy idegen uralomtól.

Jézus nem a külső szabadságot hozta. Ő először a benső 
embert tette szabaddá, hogy aztán a külső is szabad lehessen 
A szabadság ellentétjét nem a külső függésben látta, hanem a 
bűnben. Aki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek. A bűn rab
ságából csak akkor szabadulunk, ha „megmaradtok az én 
beszédemben és megismeritek az igazságot és az igazság szaba
dokká tesz titeket". Milyen szabadságot érhetünk el Krisztus 
igazsága által?

1. Politikai szabadságot is? Jézus evangéliuma senkinek sem 
ígér politikai függetlenséget, de mégis magával hozta. Nem 
úgy, ahogy világhódítók és honfiak csinálják, más módon hozza 
a szabadságot mint az evangélium következményét. Nem új 
elméletek, intézmények, törvények biztosítják a szabadságot, 
hanem annak az igazságnak terjesztése és uralma, hogy Isten 
közös atyánk, mi az ő gyermekei és megváltottjai vagyunk. 
Ez előtt az Isten előtti egyenlőség előtt nincsen helye semmi
féle különbségnek, mely fennáll erősebb és gyöngébb, gazdag és 
szegény, uralkodó és alattvalók között. Hirdetni a pogányoknak
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Krisztus evangéliumát, beterelni őket Krisztus aklába s továbbra 
is meghódított gyarmatként kezelni, ez keresztyén szempontból 
nagy ellenmondás. Ha egy nép meghódol Krisztus előtt, méltó 
és érett arra, hogy politikailag szabad legyen, s a keresztyén 
hódító ehhez hozzásegítse.

2. Krisztus igazsága által még magasabb szabadságot is 
érhetünk el: a szellemit. A szolgaság megköti az erőnket s leg
gonoszabb szolgaság az, mely a legnemesebb erőket veri bék
lyóba. Nem azok legnagyobb ellenségeink, kik kezünket és 
lábunkat kötik meg, hanem akik lelkünket szorítják korlátok 
közé, akik azt követelik tőlünk, hogy ezt vagy amazt higyjük, 
így vagy amúgy gondolkodjunk, érezzünk, mert előttünk mások 
így gondolkodtak s éreztek. Jézus korában Izrael egész élete 
külső formákba volt kényszerítve, a vallási hagyományok s 
előírások vasnál keményebb rabláncait hordozta. Az ember volt 
a szombatért. S mikor még Krisztus után is a babona s tévtanok 
hegyei halmozódtak az anyaszentegyház síkjára, —  mikor a 
középkori papság azt hirdette, hogy az ember lelkét csak az 
menti meg a pokoltól, ha azt hiszi és teszi gondolkodás nélkül, 
amit a világi hatalomra törő s azt megtartani akaró papság tőle 
követel, akkor léptek fel a reformáció hősei és kimondták a 
szabadító szót. Azt hirdették, hogy csak Isten ingyen való 
kegyelme válthatja meg az embert s az ember másodszor lett 
szabaddá Krisztusnak napfényre hozott igazsága által.

3. A Krisztus-hozta szabadság felelősséggel jár. A nagy 
tömegek rendszerint nem azután érdeklődnek, hogy mi az igaz, 
hanem azután, hogy mi emberileg helyes és hasznos. Elfogadni 
minden feltétel nélkül azt, amit ú. n. tekintélyek mint igazat 
állapítottak meg, az részben kényelem, részben restség és rész
ben egyszerű utánzás is. Az elődöktől átvett igazság, ha még 
oly komolyan is hisszük, nem ment fel minket az igazságnak 
tartozó személyes felelősségtől. Mindenki önmagáért felel Isten 
előtt, minden lélek neki tartozik számadással, azért, mert szabad. 
Aki szabad, az nem tolhatja másra szabad cselekedetének követ
kezményeit. A felelősséggel járó szabadságot ne téveszd össze 
az önérzettel vagy büszkeséggel. A szabadság és alázatosság 
kéz a kézben járnak. Csak az igazán szabad, aki tudatában van 
gyarlóságának és állandón érezve a tévelygésekre való hajlan
dóságot, hálásan fogja meg Krisztus vezető kezét. Az szabad, 
aki a személyes felelősségtől nem menekül, hanem önmagát 
megvizsgálva alázattal arra határozza el magát, hogy önálló véle
ményt és döntést keressen és találjon.

4. Krisztus igazsága azzal is szabaddá tesz, hogy a kísérté
sekkel szemben erőt ad. Akit Krisztus tesz szabaddá, az szabad 
saját akarata szerint; nem azért nem akarja a bűnt, mert nem 
teheti, hanem azért nem teszi, mert nem akarja. Annál maga
sabbra tudjuk értékelni ezt a szabadságot, minél világosabban 
látjuk szolgaságunkat. Milyen pl. a mértéktelenül élő ember 
reggel? Fáj a feje, keze reszket, egész teste fáradt, szégyenke
zik önmaga előtt, utálja a bűnt s szeretne tőle szabadulni. De
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nézd meg aznap este, ismét ott folytatja, ahol tegnap elhagyta, 
a mértéktelenség ismét úrrá lesz felette. Elmondhatja az apos
tollal: a jót, amit szeretnék, nem teszem, a bűnt, melyet nem 
akarok, azt teszem. Egy láthatatlan hatalom, mely erősebb mint 
ő, uralja őt. Aki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek. Durva 
példa ez, de az ember sokkal szelídebb és finomabb formában 
is élhet szolgaságban. Aki a jót akarja s mégsem teszi, az 
szolgaságban él. Legyen az pazarlás vagy fösvénység, szokás 
vagy érzület, mely uralja: nem szabad. Hiába dicsekszik azzal, 
amivel dicsekedtek Jézus előtt a benne hívő zsidók: Ábrahám 
magva vagyunk és nem szolgáltunk soha senkinek. Lehetsz fia 
a leghíresebb embernek, lehetsz tagja a legkiválóbb nemzetnek, 
lehetsz független mindenkitől: krisztusi értelemben még sem 
vagy szabad. Ha a Fiú megszabadít titeket, akkor lesztek való
sággal szabadok.

5. A szabadság végül megszabadít a félelem uralmától. A 
félelem szolgává tesz, a bátorság szabaddá. Amitől jobban 
félünk, mint Istentől, az uralkodik rajtunk. Félsz a haláltól, a 
fájdalmaktól, a szegénységtől, a nevetségessé tételtől, —  min
denfajta félelem szolgává tesz. A krisztusi igazság megszabadít 
a félelemtől. Aki hisz az örökkévalóságban, az nem hagyja 
magát múló földi dolgoktól befolyásoltatok Hányan voltak, kik 
az igazság útjáról soha le nem tértek s ezért tökéletesen szaba
dok voltak. Keresztelő János szabad volt mindentől s mindenki
től, hogy szolgálhasson az igazságnak még a kard alatt is. 
Hányan voltak, kik Krisztus által megszabadítva oly szabadnak 
érezték magukat, hogy sem zsarnokok, sem tömegek őket meg 
nem félemlíthették, a vérpadon s a máglyák lángjában is Isten
nek engedelmeskedtek s nem az embereknek, azért, mert igazán 
szabadok voltak. A külső erőszak rabszolgává tehette testüket, 
de a lélek és szíve szabad, teljesen szabad maradt.

A keresztyén ember szívében hordja Krisztus igazságát. 
Tekintetében ragyog a szabadság s férfiasság. A keresztyén 
ember bátor, nemes, őszinte és nagylelkű, ha fogyatkozásai 
is vannak. Szabadságának tudatában itt-ott elhamarkodva, sőt 
meggondolatlanul cselekszik, de soha sem nemtelenül. Akik a 
keresztyénségtől azért fordultatok el, mert azt gyöngeségnek 
és szolgaságnak tartjátok, higyjétek el: semmi sem oly férfias, 
mint Krisztusban szabadnak lenni! Ámen.

Délutánra. — Róm. 6, 3—4.

A keresztség.
Be kell vallanunk: a keresztség szentségének eredeti értelme 

a hivők életére nézve majdnem teljesen veszendőbe ment. Álta
lános vélemény szerint a keresztség nem egyéb, mint régi szokás, 
útlevél a keresztyén egyházba való belépéshez, de tartalom- és 
értelemnélküli, olyan, mint a sótalan étel. De azért valamit mégis 
csak sejtenek abból, hogy a keresztségnek valamikor, különösen
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az apostolok korában, nagy jelentősége lehetett. Mi a kereszt- 
ség? A keresztség nem emberi találmány, nem csupán szokás, 
nem külsőség, még kevésbbé szimbólum, hanem Istennek való
ságos munkája rajtunk. Isten a keresztségben hatalmába vesz 
minket. Ha a keresztségről beszélünk, nagyon kihangsúlyozzuk 
azt, amit mi cselekszünk. Mi visszük a gyermeket a keresztelő 
medencéhez, mi hajtjuk rajta végbe a vízzel való leöntést, mi 
adunk a gyermeknek nevet. S amellett elfelejtjük, hogy mi 
Isten nevében keresztelünk, hogy Ő áll minden keresztelés 
mögött. Ő ad át minket az Üdvözítő vezető kezébe. Az apostol 
a mai Igékben ezt röviden így fejezi ki: megkeresztelkedtünk 
Krisztus Jézusba. Azokról pedig, akik Krisztusban keresztelked- 
tek meg, azt mondja tovább: az ő halálába keresztelkedtünk 
meg, sőt még merészebbet állít: eltemettettünk ő vele együtt 
a keresztség által a halálba. Igen, a halálba, de nem azért, hogy 
a halál martalékává legyünk, hanem ellenkezőleg, hogy mi is 
új életben járjunk.

Keresztséggel kapcsolatban beszélni temetésről, halálról, ez 
ellentmondásnak látszik. Mi rendít meg, mikor a koporsót az 
anyaföldbe eresztik? Annak átérzése, hogy aki a koporsóban 
sírba szállt, az a miénk volt. Most már nem a miénk, más 
világba tartozik, mely már nem áll a mi befolyásunk alatt. A 
temetés határvonalat jelent két világ között. A keresztség is 
ilyen határvonal, mely elválasztja az anyagi világot Isten lelki 
világától. Az előbbi porba akar húzni, az utóbbi Isten gyerme
keinek és örököseinek méltóságára akar felemelni. Luther Már
ton a mai Igékre támaszkodva azt mondja a Kis Káté negyedik 
részében: „A  vízzel való keresztelés azt jelenti, hogy a bennünk 
lévő régi ember naponkénti bűnbánat és töredelmesség által 
vízbe fojtassék és meghaljon minden bűnnel és gonosz kíván
sággal együtt és viszont naponként új ember jö jjön  elő és 
támadjon fel, aki Isten előtt igazságban és tisztaságban örökké 
éljen." Ha valaki Isten kegyelméből királyi család tagjaként 
születik, a királyi nemzetségnek méltó tagja nem lesz mindjárt 
a születés napján; a gondos nevelés teszi majd azzá. Mi sem 
leszünk a keresztelés napján Isten országának tökéletes polgá
raivá. De azzá lehetünk. A keresztség hatalmas kegyelmi tőke, 
melyből nap-nap után élhetünk. A keresztség nemcsak boldog 
állapot, mert Isten országának innenső partjára helyez, hanem 
élő kegyelmi forrás, melynek vize egészségessé tesz mindenkit, 
ki belőle merít. A keresztség első lépés abban az irányban, hogy 
új életben járjunk. Ámen.

Kuszy Emil
losonci lelkész.
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Szenthárom ság utáni 13. vasárnap.
Délelőttre. — Márk 12, 41—44.

Hit és áldozat.

Az az Úr Jézus, aki maga a legnagyobb adományt, a leg
szentebb áldozatot hozta az emberek összességéért, azt is nézi, 
hogy hálából mekkora adományt, milyen áldozatot tudnak hozni 
az emberek. „Ezt tettem érted és testvéreidért én, mit teszel 
értem és kicsinyeimért te !“

A szentigénk szerint a templomi istentisztelet végeztével 
Jézus odaül a templompersely mellé és nézi az adakozást és 
adományaikat s azután tanítványai előtt véleményt nyilvánít az 
adakozásról és adományaikról. Az Ö véleménye, ítélete egészen 
más, mint a mi véleményünk és ítéletünk lenne. Ő nemcsak az 
adomány nagyságát nézi, hanem az adakozó tehetőségét, nem
csak azt tekinti, ami a szeme előtt van, hanem elsősorban azt, 
ami a szívben van. Azért nem is zeng dicshimnuszt a gazdagok 
sok és nagy adományáról, hiszen ők nem hoztak áldozatot, 
könnyen nélkülözték azt, amit a perselybe vetettek, hanem 
—  jóllehet Ő maga mondotta „ha alamizsnát osztasz, ne tudja 
a balkezed, mit cselekszik a jobbkezed“ —  nyomatékosan ki
emeli annak a szegény özvegy asszonynak csekélyke adomá
nyát, akire és amire mások talán ügyet sem vetettek; vagy 
pedig azt mondották: ez túloz, inkább tartotta volna meg pénzét, 
neki nagyobb szüksége lett volna rá.

Ez a szegény özvegy a legkisebb és mégis egyúttal a leg
nagyobb adományt vetette a perselybe. A legkisebbet, csak két 
fillért, a legnagyobbat, mert ez volt kézzelfogható egész 
vagyona. Ez az özvegy üres kézzel, üres zsebbel ment haza és 
otthon sem talált semmit.

Ezzel az áldozatával megbizonyítja nagy hitét, kifejezésre 
juttatja határtalan bizalmát Isten iránt. Ismeri a hű Istent, aki 
az özvegyeket el nem hagyja. A sareptai özvegyet is megtar
totta, megáldotta, aki egész liszt- és olajkészletét a próféta ren
delkezésére bocsátotta. Ez a jóságos Isten híven gondot visel 
reá, megsebesítette (férjét elvette), de be is kötözte sebét. Ez az 
Isten él, vele van, azért nem aggodalmaskodik a jövendő felől, 
hogy mit fog enni, mivel fog ruházkodni. Holnap megint fog 
dolgozni és keresni. Ebben a pillanatban csak azt sajnálja, hogv 
nem adhat többet. Szerénységében nem is tudja áldozatának 
értékét és egész csendben kioson a templomból. Az Úr sem 
szól hozzá semmit, előszólítja azonban tanítványait és nekik 
ünnepélyesen mondja, hogy az ilyen áldozatok, mint ezé az 
özvegyé, tetszenek neki. Amidőn az Üdvözítő ánnak a gazdag 
ifjúnak, aki késznek nyilatkozott Öt követni, ilyen áldozathoza
talt ajánlott, akkor az az ifjú az Úr ama felszólítására, eredj,
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add el minden javadat és oszd el a szegények között, szomorúan 
ment el, mert sok vagyona volt, amit sajnált odaadni. Valamit 
talán adott volna, de az egészet nem. S az Úr kénytelen meg
állapítani, hogy „mily nehéz azoknak, akik a gazdagságban bíz
nak, az Isten országába bemenni."

A mi kedvűnként is ott van a Bibliában ennek az özvegynek 
az áldozata, mint gyengéd utalás emberi áldozathozatalra. A 
tökéletes áldozatot ugyanis Jézus maga hozta a kereszten. 
Milyen gazdag volt Jézus! Az égben élt Atyjával közösségben, 
a szent angyalok szolgáltak neki, s elhagyta égi dicsőségét, sze
génnyé lett annyira, hogy mondania kellett: „a rókáknak van 
barlangjuk . . Olyan szegénnyé lett, hogy első fekvőhelye egy 
istálló jászla volt, halottas ágya meg a Golgota keresztje. Olyan 
szegény és megvetett, hogy az emberek elfedték arcukat előtte. 
Ma is olyan szegény Ö, hogy a büszke és gazdag világ semmit- 
sem akar tudni róla. Azért lett olyan szegénnyé, azért hagyta 
oda mennyei dicsőségét, hogy szegénysége által meggazdagod
junk. Reánk gondolt, minket szeretetett úgy . . .

Csak Jézus lelke ragadhat ki szűkkeblűségünkből és önzé
sünkből. Valódi adakozást csak Jézus iskolájában tanulhatunk 
meg. Ha az Ö szeretete szorongat minket, akkor tudjuk gyako
rolni az igaz adakozást, minden kényszerítés nélkül. Minden jó 
fának jó  gyümölcsöt kell teremnie . . .

Milyen boldogok és milyen gazdagok mégis azok az embe
rek, akik az Istent szeretik és Benne bíznak mindenek felett! 
Az olyanok teljesen szabadok a Mammonhoz való kötöttségtől; 
a sáfárság tudatában élnek. „Bírni és semmitsem adni, sok eset
ben rosszabb a lopásnál." Az ember adakozzék mindig úgy, hogy 
egy darabot saját énjéből is áldozatul hoz. „Ti mint élő kövek 
épüljetek föl. (I. Péter 2, 5.) Hol maradnak a mi „áldozataink" 
összehasonlításban az özvegyével? Rendszerint csak fölöslegünk
ből vetünk valamit a perselybe. Miről tudunk mi lemondani (új 
ruháról, valamely élvezetről)? Gusztáv Adolf az ő királyi életét 
adta hittestvéreiért. Ne feledd az ő áldozatkészségét sem!

Egy missziói ünnepélynél a templomajtónál gyűjtöttek. Egy 
Ifjú, akire a misszionárius prédikációja mély hatással volt, egy 
cédulát helyezett a tányérra ezzel a felirattal: én saját magamat 
adom. Ez egy „özvegyasszony" fillér volt, mert mily áldozat- 
készség kell ahhoz, hogy valaki elhagyja otthonát, hazáját, 
rokonait, barátait s idegen pogány néphez menjen.

Mi célja van az adakozásnak? Gondolkodott-e erről az 
özvegy? Nem, hanem adta azt, amije volt. Milyen adakozás lett 
volna ott a templomban, ha valamennyien így adtak volna, mint 
az a nő?!

Jézus ma is leül a persely mellé, ezt ne feledd és reád 
szegzi tekintetét. Fukar adományod elszomorítja, mert meg
mutatja, hogy nem szereted sem őt, sem az embereket. Szíved 
elzárkózik a nyomorúság elől. Csak magadnak és a tieidnek 
élsz. Mit tégy hát? Nézz föl Jézusra, Ő tud és akar neked új 
szívet ajándékozni, hogy azután adakozzál, áldozzál, vess bőven
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te is annak a szegény özvegynek hitből fakadó szeretetével, 
Istenbe vetett bizalmával. A szívet néző, a jókedvű adakozót 
szerető Isten megáld érte, bőven fogsz aratni, amidőn az Ür 
bizonyságot tesz adományodról, áldozatodról tanítványai, an
gyalai előtt nyilván.

Délutánra. — Jakab 5, 16.

Szabadulás a nagy tehertől.

Az egész Szentíráson keresztül vörös fonálként húzódik az 
a valóság, hogy minden ember bűnös. (Zsolt. 14, 3; 1. János 
1, 8.) Egy híres teológushoz jött messziről egy lelkész és tisz
teletteljesen mondotta, hogy nagyon örül, hogy egy ilyen híres 
embert megismerhet. Ezt a feleletet kapta: csak egy szegény 
bűnössel többet ismert meg.

Sokféle Isten elleni, felebarátaink ellen és önmagunk elleni, 
cselekvési és mulasztási, belső, külső bűn terheli az embereket.

A teher már könnyebbül, ha mással megoszthatjuk azt. 
S az emberek azért vannak itt a világon, hogy egymásnak szol
gáljanak és egymást segítsék. Isten Lelke követeli a bűnvallást 
embertársaink előtt is, hogy a bűn terhét is közösen hordozzuk. 
„Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egy
másért, hogy meggyógyulj átok.“ Legtöbbször nem könnyű 
ezt a követelést teljesíteni. Nagyon nehéz kimondani ezt a 
szót: vétkeztem. A legtöbb embernek van féltve őrzött titka. 
Hányszor a házastársak sem merik egymásnak megváltani, leg
alább is jóidéig, valamely elkövetett vétküket. Hányszor a gyer
mekek nem tudják elszánni magukat arra, hogy fölfedjék ballé
pésüket szüleik előtt. Mennyi idejébe került annak a tékozló 
fiúnak, amíg föltette magában, hogy szakít bűneivel, a jó  útra 
tér és megvallja minden vétkét atyjának.

Az Úr Krisztus lehajolt a bűnösökhöz, hogy fölemelje, az 
igaz útra vezesse őket. Te is hasonlókép cselekedjél. Légy segít
ségére bűnvalló felebarátodnak úgy, hogy a világ előtt nem fö l
fedni, hanem elfedezni segíted bűnét; nemcsak egyet, hanem 
bűnei sokaságát is szeretettel. Az égben öröm van minden bűnös 
fölött, aki megtér, bűneit megvallja és a földön mily öröm egy 
lélek mentőjének lenni!

Bűnvallás és azután együttimádkozás a lelki gyógyulás egyik 
útja. Az ember nem jut addig békességhez, amíg valaki előtt föl 
nem tárja magát, amíg meg nem gyónja neki bűnét. „Aki pedig 
megvallja az ő vétkeit és elhagyja, irgalmasságot nyer.“ (Péld. 
28, 13; I. János 1, 9.) „Azt mondtam: bevallom hamisságomat 
az Ürnak Te elvetted rólam bűneimnek terhét.11 (Zsolt. 32, 5; 
Zsolt. 51, 5; II. Sám. 12, 13.) Pál apostol igaz fájdalommal 
maga vallotta meg bűneit, hogy az Isten gyülekezetét üldözte.
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Péter, hogy az Urat megtagadta. Az egyik gonosztevő a kereszt
fán. Luther: bűneim, bűneim; bűneim . . .

Ilyen őszinte bűnvallomást kell tennem, bármennyire nehe
zemre esik is ez. Meg kell tennem, mert Isten igéje állítja a 
gyónásnak ezt a követelését. Nemcsak a közös, nyilvános gyó
násnál szükséges általánosságban magamat bűnösnek vallanom, 
hanem szükségem van azonkívül és annak előtte is a magán
gyónásra, amidőn valaki előtt, —  legelsőben legyen az lelki- 
pásztorom —  kiöntöm szívemet, kiüresítem terhemet, megvallom 
bűneimet, szégyenemet, kétségbeesésemet, betegségemet és vele 
imádkozom bűneim bocsánatáért, meggyógyulásomért. Krisztus 
is rászorult tanítványai vigyázására és imádkozására, mennyivel 
inkább én gyarló ember.

A bűneit megvalló ember szívében föltárnád a vágyakozás 
ama Jézus után, aki azért jött e világra, hogy megkeresse, meg
gyógyítsa, piegtartsa azt, ami elveszett vala, hogy elvegye bűnö
met, hogy megtisztítsa szívemet a bűntől, hogy engem új em
berré, Istennek boldog gyermekévé tegyen, hogy valódi békét 
és örömet adjon szívembe Szentlelke által.

Unica spes! Egyetlen menedékem, reményem, Úr Jézus, ki
öntöm teljesen szívemet Előtted, megvallom bűneimet Neked, 
jövök Hozzád buzgó fohásszal: gyógyíts meg engem, fedezd el 
bűneimet! Mondd nekem is; bízzál, hívő lélek, megbocsáttattak 
neked a te bűneid!

Luthár Ádám
battyándi lelkész.
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Bölcsőtől a koporsóig.

M enyasszony-avatás.
Egyházunkban egyik legritkábban igénybe vett lelkészi szolgálat az 

úgynevezett menyasszonyavatás, melynek rövid lényege az, hogy a házas
ságra lépő felek közül az egyikhez, a menyasszonyhoz az esketési szer
tartás keretén kívül még külön is szól az egyház.

A menyasszonyavatás régente sem lehetett valami általános szokás 
egyházunkban, ma pedig már igazán csak szórványosan fordul elő. Az 
1831. évi Dunántúli Agenda mit sem tud róla, a lelkészi szolgálatok 
sorában nem említi a Gyurátz-féle Agenda sem. Ebből arra lehet követ
keztetni, hogy a menyasszonyavatás Dunántúl a múltban is teljesen isme
retlen volt. Ezzel szemben tárgyalja a menyasszonyavatást a Karsay- 
Czékus-féle magyar nyelvű egyetemes Agenda (1889.), a Krman-féle 1734. 
évi tót és a Baltik-féle 1904. évi ugyancsak tót nyelvű Agenda, ami vilá
gossá teszi, hogy a hazai tót nyelvű és a tótsággal érintkező magyar 
nyelvű gyülekezetek ismerték és gyakorolták is a menyasszonyavatást. 
A német gyülekezetekről nem szólhatok, mivel azokat egyáltalában nem 
ismerem. Nem tárgyalja a menyasszonyavatást az egyébként minden lel
készi szolgálatot felölelni törekvő Raffay-féle Agenda sem, ami amellett 
bizonyít, hogy a menyasszonyavatás szokása már azokban a gyülekezetek
ben is kiveszőben van, akoli valamikor még elevenen élt.

Feltűnő a menyasszonyavatás szokásánál az, hogy a házasfelek közül 
az egyház éppen csak az egyiket, a menyasszonyt emeli ki, neki ad még 
külön is tanítást, ami nyilvánvalóan azért van, mert az egyház jól tudta, 
hogy a család lelkiarcának kiformálása nem is annyira a kenyérkereső 
munkát végző férfitől, mint inkább, az egész életét otthona falai között 
leélő családanyátó függ. Ezért igyekezett az egyház a házasfelek közül 
éppen a nőt erre a missziói feladatra külön is előkészíteni.

A menyasszonyavatás időpontjára nézve a Karsay-Czékus-féle magyar 
és a Baltik-féle tót Agenda egyértelműig azt vallja, hogy az avatás vagy 
azonnal az esketés után történt meg, azzal szinte egy szertartás kereté
ben, vagy pedig az esküvő után következő napon, amikor is a menyasz- 
szony, illetve most már fiatal menyecske, házasélete első napján feljött a 
templomba beavattatása végett.

Az avatás legrészletesebb menetét az 1734. évi Krman-féle Agenda 
adja, még pedig a következőkben:

1. Lelkész e szavakkal üdvözli a menyasszonyt: A mi Urunk és Meg
váltónk, a Jézus Krisztus, szeretett egyházának Mennyei Vőlegénye áldja 
meg ezt az új házasságot a maga kegyelmével. Ámen.

2. Ezután a menyasszonyavatás célját a következő három pontban 
ismerteti a lelkész a menyasszony előtt:

a) A menyasszonyavatás bizonysága kíván lenni annak, hogy a meny
asszony (menyecske) a rendnek megfelelően és erkölcsi tisztaságban lé
pett a házasság rendjébe.
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b) Alkalmat kíván nyújtani a menyasszonynak {menyecskének) arra, 
hogy hálát adjon az Istennek, amiért mind a mai napig megőrizte őt 
minden szégyenbejutástól s amiért tisztességes és kegyes élettárssal aján
dékozta meg őt.

c) Végül alkalmat ad a menyasszonynak arra is, hogy az Isten áldá
sát kérje megkezdett házasságára, hogy az „békességes, boldog, termé
keny és Istennek kedves legyen.“

3. Ezután következett a menyasszony imádsága,
4. majd a lelkész a következő szavakkal fordult a jelenlevőkhöz: 

Hallgassátok meg, milyen áldásokat ígér az Ür Szent Dávid 128. zsoltárá
ban a kegyes házasfeleknek: „Mind boldog az, aki féli az Urat, aki az 
ő útaiban jár. Bizony, kezed munkáját eszed! Boldog vagy és jól van 
dolgod. Feleséged, mint a termő szőlő házad belsejében, fiaid, mint az 
olajfa csemeték asztalod körül. Megáld téged az Ür a Sionról, hogy bol
dognak lássad Jeruzsálemet életednek minden idejében; és meglássad 
fiaidnak fiait.“

5. Ez áldás felolvasása után következett a nyoszolyólányok vagy a 
menyecskét az esküvője utáni napon a templomba felkísért asszonyok 
imádsága, a Miatyánk.

6. Végül a lelkész elbocsátó áldása: „Az Úr áldja meg a te bejövete
ledet és kimeneteledet mostantól fogva mindörökké. Ámen."

A Karsay-Czékus-féle magyar Agenda már egyszerűbb avatási mene
tet közöl. E szerint a lelkész két irányú intést ad a menyasszonynak. Az 
egyik az, hogy teljesítse híven háziasszonyi teendőit, legyen tiszta, szor
galmas, takarékos, a másik pedig az, hogy ha Isten gyermekekkel áldja 
meg öt, nevelje őket az egyház és a társadalom hasznos tagjaivá.

Ami most már a menyasszonyavatásnak szórványosan még ma is 
megtalálható gyakorlatát illeti, mindenekelőtt azt kell megemlíteni, hogy 
talán sehol sem történik többé az esküvő utáni napon, hanem mindig 
csak az esketési sezrtartással együttesen, szorosan ahhoz kapcsolódva. 
Maga az avatás rendje is a Krman-féle Agenda fentebb ismertetett rend
jéhez képest nagy visszaesést mutat. A menyasszonyavatás ma tulajdon
képpen r.em áll egyébből, mint egy rövidke beszédből és a hozzákapcso
lódó imádságból.

De ezzel a rövidke kis beszéddel is éppen elég baj van már a gya
korlatban. A lelkész nemigen tudja, mit is mondjon benne. A meny
asszony erkölcsi tisztaságának szinte hivatalos kinyilvánítására (Krman- 
féle avatási menet 2. a) pont) többé senki sem vállalkozik, de nehezen 
vállalkozik a gyermekáldásra való törekvés hangsúlyozására is. így a 
legtöbb avatási beszéd vagy egyszerűen egy másik, csak rövide'bb eske
tési beszéddé szürkül, vagy ami még rosszabb, a menyasszonynak a 
szülői hajléktól és a rokonságtól való elbúcsúztatásává válik, ami nagyon 
hálás megoldás a hatásra törekvő lelkésznél, mert ha valahol, itt bizton 
sikerül könnyeket csalni a szemékbe csak éppen az a baj, hogy ez a 
búcsúztatás nem az igehirdető lelkész, hanem az esketési lakománál tósz- 
tozó násznagyok dolga.

Ezek után szükségszerűen felvetődik a kérdés, ho'gy ilyen körül
mények között van-e hát még ma is valami értelme a menyasszonyava
tásnak vagy sem? Kívánatos-e általános bevezetése vagy pedig inkább 
teljes eltörlésére kell törekedni?
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Az az érzésem,, hogy „ilyen körülmények között" semmi értelme 
sincsen. A mai szórványos gyakorlat szerinti forma elkorcsosodott forma, 
amellyel sem a fél, sem a lelkész nem tud mit kezdeni.

A menyasszonyavatás eredeti formája azonban a maga idejében misz- 
sziót végezhetett. Arra kellene tehát törekedni, hogy a megmaradt üres 
kereteket a mai egyházi szükségletnek megfelelő tartalommal töltsük 
meg. A legmegfelelőbb talán az volna, ha az avatás úrvacsorázással kap
csolódnék össze. Az esküvő utáni valamely közeli napon, esetleg mindig 
az esküvő utáni első vasárnapon úrvacsorához járulna — nemcsak a 
fiatal menyecske, de mindkét házastárs —, hogy valóban Istennel való 
szent közösségben kezdjék meg családi életüket. A menyasszonyavatás 
ilyenformán „új házasok avatásává" válnék.

Dedinszky Gyula
Kiskőrös.

K a te d rá n

Johann Friedrich Flattich 
az im ádság pedagógusa.

Ismeretlen név legtöbbünk számára. Legföljebb azok ismerik, akik 
beletekintettek Württembergnek, a sváb keresztyénségnek az életébe. Ott, 
ahol eleven, erőteljes keresztyén élet lüktet századok óta, ma is tisztelettel 
és hálával tekintenek Flattichra. Ott ma is hat életének bizonyságtétele, 
noha egyszerű falus pap volt egész életén át és nem tartja fönn emlékét 
valami intézmény vagy jelentősebb irodalmi alkotás. S akik ismerik Flat- 
tichot, amint a kortársak följegyzései és néhány szerény írása alapján elénk 
rajzolódik, azok nagyra értékelik mint keresztyén pedagógust, noha e 
tekintetben is elmondható róla, hogy nem volt intézményeket alkotó peda
gógus, nem írt nagy föl tünést keltő pedagógiai műveket. Mindössze azt 
tette, hogy falusi parókiáján állandó.an vállalt gyermekeket, akiket maga 
nevelt, tanított, akiknek a száma az évtizedek folyamán százakra szapo
rodott s amit nevelésük során tapasztalt, azt elmondta néhány nagyon 
egyszerű, alázatos írásban. Pedagógus egyéniségének, amint majd meg 
fogjuk látni, legjellegzetesebb vonása, hogy az imádság pedagógusa volt.

Flattich 1713 október 3-án született. Ősei morva nemesek voltak, 
akiket evangéliumi hitükhöz való hűségük arra késztetett, hogy vándor
botot ragadjanak és Württembergben új hazát keressenek, ahol hitük 
szerint háborítatlanul élhetnek. Édes atyját, aki kemény fegyelem alatt 
tartotta, 15 éves korában elvesztette. Édes anyja csak nagy nélkülözések 
árán tudta tovább iskolába járatni. Hogy a ludwigsburgi iskolát látogat
hassa, napi négy órai útat kellett gyalogszerrel megtennie. Ifjúkora sok 
nyomorúságára mindazonáltal mindig hálával tekintett vissza, mert a nyo
morúság napjai megtanították a lemondásra. Életének döntő jelentőségű 
fordulópontja, amikor 1729-ben a denkendorfi iskolában az áldott emlékű
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Johann Albrecht Bengel keze alá került. Bengel a reformáció után való 
századokban élt nagy evangélikus személyiségek közül is fejjel kimagas
lik. Mindenekelőtt mint írásmagyarázó volt nagy. Az újtestámentomhoz 
írt csodálatos tömörségű latin magyarázata, a Gnomon, a keresztyénség 
egyik legdrágább kincse. Bengel egyben Isten szíve szerint való nevelő is 
volt, akinek szeretete, életéből kiáradó szentsége ellenállhatatlan erővel 
vonta tanítványait Krisztushoz. Flattich is mindig úgy tekintett reá, mint 
lelki atyjára, aki által eljutott az új életre. De Bengelnek köszönhette azt 
is, hogy ráeszmélt nevelői elhivatottságára. Bengel környezetében látta 
meg, hogy közvetlenül Isten országát szolgálja az, aki a nevelői munkát 
vállalja. S amint különben is a legszorosabb lelki közösségben maradt 
lelki atyjával akkor is, amikor Denkendorfból elkerült, úgy nevelői mun
kájában is kezdettől fogva az ő bölcsesége és példája által vezettette 
magát. Minekutánna végigment a württembergi lelkészképzés hagyományos 
fokozatain, segédlelkész lett Hoheneckben, majd lelkész Hohenaspergben, 
ahol meg is házasodott, feleségül vévén egy lelkész árváját, aki nevelői 
munkájában is hűséges segítő társa lett. Flattich parókiája ugyancsak 
népes volt. Neki magának ugyan tizennégy gyermeke közül csak hat ma
radt életben, de a nevelőbe odafogadott gyermekekkel a háznép 20—30 
főre rúgott. Flattich később Metterzimmernbe s végül Münchingenbe ke
rült, ahol élete java részét, 37 esztendőt töltött. Valahogyan ne gondoljuk, 
hogy Flattich számára a mellékkereset egy fajtája volt a gyermekek 
nevelőbe fogadása. Neki földi javakból nagyon kevés kellett, mert a 
végsőkig igénytelen ember volt s ebben felesége és gyermekei is egyek 
voltak vele. A nevelést, ezt a szerinte Istennek fölötte tetsző szolgálatot 
magáért a szolgálatért vállalta és ha kellett inkább még ő hozott anyagi 
áldozatot, csakhogy házába fogadhassa és asztalához ültethesse azokat, 
kiket reá bíztak.

A nevelés felől való gondolatait, és tapasztalatait két írásában fog
lalta össze. Az egyik „Sendschreiben von dér reohten Art, -jKinder zu 
unterweisen" címen a kor Bengel után leghíresebb teológusának, Oetinger- 
nek folyóiratában (Die güldene Zeit), a másik pedig a Süddeutscher Schul- 
bote című folyóiratban „Padagogische Blicke" címen jelent meg. Ezt 
az utóbbit még egyszer átdolgozta, fejtegetéseinek megadva a kellő bib
liai alapvetést. Ezt a két írást a következőkben helyenként meg fogjuk 
szólaltatni. Lehetnek ezek az írások külsőképen nagyon igénytelen írások, 
ma azonban látjuk, hogy az evangéliumból fakadó pedagógiai bölcseség 
élő vízét meríthetjük belőlük.

Flattichot a nevelő munkára mindenekelőtt a szeretet késztette. S ez 
a szeretet volt egyben nevelői munkájának kiváltképen való eszköze. 
Minden igyekezetével azon volt, hogy ezt a szeretetét ki is mutassa növen
dékei iránt, mert azt tapasztalta, hogy a szeretet az ember számára épen 
olyan életszükséglet, mint a mindennapi kenyér. Ezért mondja: „Egy 
tanítónak az a legfontosabb tulajdonsága, hogy szereti a fiatal népet. 
Akiben nincsen meg ez a szeretet, az nem alkalmas arra, hogy tanító- 
mester legyen, mert a tanítás nagy teher lesz számára és a fiatal nép 
nem fogja szenvedhetni. A tanítómesterről tehát különösképen elmondható: 
ha szeretet nincs benne, semmi.11 Vagy más helyütt: „Örülök, hogy házam
ban sok ember van körülöttem, hogy gyakorolhatom magam a szeretetben
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s örülhetek az embereknek. így azután azt tapasztalom, hogy, ha csak 
egyetlen egy ember iránt a házamban ellenszenv van bennem, kedvetlen 
vagyok. Ha ellenben valamennyi házbelit szeretem, jó kedvem van.“ S fá
radhatatlan volt abban, hogy ránevelje magát a személyválogatás nélkül 
való szeretetre. Ez annál inkább nehéz feladat volt, mert rendszerint olyan 
gyermekeket bíztak rá, akikkel mások nem boldogultak s természetesen 
azért, mert valami hibájuk, fogyatékosságuk volt. Azt, hogy Flattich ebben 
a személyválogatás nélkül való szeretetben következetes legyen, eleinte 
nagyon megnehezítette saját fölfortyanó természete is. Nagyon hajlott 
arra, hogy haragját szabadjára bocsássa és nevelő munkáját testi fenyí
tékkel támogassa. Pál apostolnak egy szava azonbn (Tit. 1, 7. . . .  a püspök 
ne legyen ... haragos ... verekedő ... ) arra késztette, hogy ezt a hajlan
dóságát megfékezze, sőt egyenest mellőzze a testi fenyiték alkalmazását. 
Elgondolható, hogy ezzel, legalább is kezdetben, nagyon nehéz helyzetet 
teremtett a maga számára. Akadtak vásott fiúk, akik, tudva, hogy nem 
kell a testi fenyítéktől tartaniok, annál bátrabban garázdálkodtak. De 
Flattich örömtől könnybe lábadó szemmel tudott bizonyságot tenni arról, 
hogy a szeretet végül mégis a nevelés hathatós és biztos eszközének 
bizonyult. Megtörtént, hogy ép azok a fiúk, akik türelmét és szeretetét 
a legkeményebb próbára tették, zokogva kértek tőle bocsánatot. Amikor 
azonban Flattich mellőzte a testi fenyítéket, a szeretet következményeké- 
pen annál többet imádkozott növendékeiért. Abban, hogy növendékeiért 
állandóan és egyénenként imádkozott, Flattich példaképe az evangélium 
alapján álló pedagógusnak.

Egyszer valami haszontalan imposztor egy gaztettet vitt végbe, amely
nek nem akadt gazdája. A fiúk egyértelműen tagadtak valamennyien. 
Flattioh nyugodt maradt, de annál buzgóbban imádkozott, hogy a csíny 
elkövetőjének mozdúljon meg a lelkiismerete s jelentkezzék. S néhány 
nap múlva a fiúk egyike, ép, amikor a tanítás végeztével távozni akart, 
megrántja kabátját s megvallja, hogy ő volt a tettes, sűrű könnyhulla- 
tással kérve bocsánatot. Megkapta, mert Flattichnak az is elve volt, hogy 
nem büntette azt, aki önként bevallotta tettét. — Valami magasabb hiva
talnok ezekkel a szavaikkal hozta Flattichhoz gonosz utakon járó fiát: 
„Ezzel a gazfickóval már nem tudok mit kezdeni. Mindent megpróbáltam, 
hogy megjavítsam, de semminek sem volt foganatja." S elmondta, hogy 
már irgalmatlanul elverte, több napra bezárta, koplaltatta. Erre megkér
dezte Flattich, hogy egyebet nem próbált-e? Csodálkozva kérdezte az 
apa, hogy mit tehetett volna még? Imádkozott-e a fiáért? — kérdezte 
Flattich. Bosszúsan felelt az apa: „Hogy imádkozhatnék az ember ilyes- 
valakiért, akin nem fog sem szó, sem a bot." Nos — szólt Flattich —, 
amit Kegyelmed nem tett meg, megteszem én. Fogok imádkozni a fiával 
és fogok imádkozni érte." S Flattich nem vallott szégyent hitével. A fiú 
megjavult. — Flattich nem korlátozta növendékeit szabadságukban. Nem 
őrködött folyton fölöttük. De imádkozott értük s Isten oltalmába aján
lotta őket. Egyszer egy vakmerő fiú, a tetőn mászkálva, annyira kime
részkedett a tető szélére, hogy végül is lezuhant. De nem történt semmi 
baja. A szomszédasszony e miatt szemére hányta Flattichnak, hogy nagyon 
szabadjára engedi növendékeit. Flattich szelíden meghallgatta, de nem 
vitatkozott vele. Néhány napra rá ennek az asszonynak a gyermeke karját
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törte. Flattich meglátogatta és megkérdezte, hogy Isten oltalmába ajánlja-e 
gyermekét minden reggel? Ö ezt megteszi minden növendékével. Ez volt 
a felelete az asszony néhány nap előtti szemrehányására. S ezt a meg
győződését egyik írásában ebbe a szabályba foglalta össze: „Nem szük
séges, hogy folyton őrködjünk a gyermekek fölött, hanem ajánljuk őket 
a Gondviselés oltalmába.“

Flattich nevelő munkája szoros kapcsolatban volt saját lelki életévek 
Mert megtapasztalta Istennek a Krisztusban az emberhez lehajló irgalmas
ságát, utolsó lehelletéig fáradhatatlan volt abban, hogy erről az ifjúság 
előtt bizonyságot tegyen. Növendékéihez való viszonya tulajdonképen 
Istenhez való viszonyának a visszatükröződése volt. Mert Isten leeresz
kedett ő hozzá, ő is leereszkedett a reábízott fiúkhoz. Ezért mondja: 
„Ha a nagy Isten leereszkedhetik hozzánk, emberekhez s úgy cselekszik 
velünk, mint ahogy ember cselekszik az emberrel, miért ne ereszkedhet
nék le egy tanító is úgy a maga tanítványaihoz, hogy elszenvedhessék, 
sőt ne csak elszenvedhessék, hanem kellemetes is legyen számukra. Minél 
inkább figyelünk arra, hogy mikép bánik velünk Isten, annál inkább meg
tanuljuk a módját annak, hogy hogyan bánjunk a reánk bízott fiatal 
néppel.“ Különösen a tanítást tekintette Flattich olyan eszköznek, amely 
által lelkiekben nagy gyarapodásunk lehet. A tanítás nevelte rá a mély 
alázatosságra. Valamikor azt hitte — mondja egy helyütt —, hogy talán 
eleget tud a falusi papsághoz. Amikor azonban látta, hogy mennyire nem 
boldogúl egy tizenkét esztendős fiú nevelésével, megértette, hogy még 
sokat kell tanúlnia, míg képes lesz egy nagy gyülekezet vezetésére. „Ha 
valaki azt hiszi, hogy nyugodt, szelíd ember — figyelmeztet bennünket 
egy helyen —, próbálkozzék meg a tanítással, igyekezzék, hogy jó ered
ményt érjen el s akkor majd elválik, vajjon csakugyan nyugodt, türel
mes ember-e.“ Flattich nem helyeselte, ha a tanító a rakoncátlan gyerek
nek kiteszi a szűrét, mert ilyen módon a tanító sohasem fogja megtanúlni 
a türelmet és nem fogja sem a saját, sem a mások szívét megismerni. 
Arra, hogy milyen szükséges a türelem, Flattich írásaiban újra meg újra 
visszatér. „Ha tanítunk — olvassuk —, ne legyünk olyanok, mint a postás
legény, akinek mindig sietős a dolga. Isten a türelemnek az Istene. A 
tanításhoz idő kell. Aki siet vele, belefárad és kedvét veszti. A tanításnál 
és a tanulásnál állhatatossággal viszi az ember a legtöbbre." Ezt arra is 
érti, hogy az anyagot a maga rendjében, apránként, alaposan, sietség és 
kapkodás nélkül dolgozzuk föl. Amit minderről és ezzel kapcsolatban 
a növendékek szellemi fölvevő képességéről, figyelméről mond, sok tekin
tetben messze megelőzi a maga korát.

Alapvető jelentőségű az, amit az akarat és az értelem egymáshoz 
való viszonyáról s ezzel kapcsolatban a bűnről mond. „Hosszú ideig téves 
úton vezetett engem az a nézet, mintha az akarat pusztán az értelem 
szerint igazodnék. Sokféle tapasztalat vezetett el annak a meglátására, 
hogy ez nem így van. Majd az írás meggyőzött a felől, hogy nagy a 
különbség a szív és az értelem között. S meg kellett látnom azt is, hogy 
a bűn a legnagyobb akadálya a lelki képességek fejlődésének és a tanu
lásban való előrehaladásnak. Mert ha egy fiatal ember valami gonoszra 
vetemedik, ostoba lesz, nem akar és nem is képes tanulni. A fiatal em
berek vezetése tehát sokkal több megfontolást kíván, mint a tanításuk.
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És saját magammal van a legtöbb vesződségem. Mert ha valami nincs 
rendjén a szívemmel vagy épen vétkeztem valamiben, akkor egész házam
ban fölfordul a rend." Figyeljük meg, hogy a következőkben milyen 
bátran megy tovább az úton, amelyre rálépett s milyen könyörtelen 
határozottsággal mutat rá a nevelői munka és a nevelő saját lelki élete 
között való meglazíthatatlan kapcsolatra. „Én ezt az egész nevelő munkát 
nem vállalhattam volna, ha feleségem velem együtt nem tanulta volna 
meg, hogy mindenféle illetlenségeket, gazságokat, durvaságokat, garáz
dálkodásokat s más egyéb alkalmatlanságokat türelemmel elhordozzuk, 
sok ember szeme előtt forgolódjunk, önzetlenül szeressük s az egész 
ház egységét és békességét fönntartsuk. Az embernek lassan-lassan meg 
kell tanulnia mindent és a maga gyarlóságát megtapasztalva, a sokféle 
emberi nyomorúságot és megpróbáltatást látva, kell megtanulnia a szere
tetek szelídséget, türelmet és elővigyázatosságot. Meg kell vallanom azt 
is, hogy, ha az én ügyességemen, munkámon és eltervelésemen fordult 
volna meg, minden gyerek csak rosszabb és gonoszabb lett volna tőlem 
való elmenetelekor, mint amikor hozzám került s talán még az élete is 
ráment volna. Mert rontani, azt tudok, de nem javítani s ezért mindig 
arra kell figyelnem, mi az, amit elrontok, amikor heveskedésemmel, 
lustaságommal, értelmetlenségemmel és szeretetlenségemmel némelyiknek 
többet ártok, mint amennyit használok. Ami sikerült, az Isten kegyel
méből sikerült. Ha valami rosszul sikerült, annak sok tekintetben én va
gyok az oka." Mivel Flattich világosan látta a bűn valóságát, az akarat 
elsőbbségét az értelemmel szemben, nem tudta elfogadni a görög ethikai 
intellectualismus biztatását, hogy az erény tanítható, ami természetesen 
az értelemnek az akarattal szemben való elsőbbségét jelenti. A biblia 
fundamentomán állott, tehát fülében csengett Pál apostol vallomása: 
„ . . .  nem a jót cselekszem, melyet akarok, hanem a gonoszt cselekszem, 
melyet nem akarok... mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső 
ember szerint; de látok egy másik törvényt az én tagjaimban, mely ellen
kezik az elmém törvényével és engem rabul ád a bűn törvényének, mely 
van az én tagjaimban."

Amint ebben, úgy másban is függetleníteni tudta magát Flattich 
hagyományos pedagógiai nézetektől. Amikor megtapasztalta, hogy a becs
vágy felkeltése, amelyet a jezsuiták pl. különös előszeretettel használtak 
fel az akarat ösztönzésére, milyen veszedelmes pedagógiai eszköz, meny
nyire megrontja a nevelés légkörét, mennyire téves irányt ad a jellem 
fejlődésének, szakított ezzel a célkitűzéssel. Helyette mindenekelőtt az 
Isten akarata iránt való engedelmességre igyekezett növendékeit elvezetni, 
mert Isten azt rendelte felőlünk, hogy arcunk verejtékében együk kenye
rünket. Arra törekedett, hogy fölkeltse növendékeiben az embertársaik 
iránt való szeretetet s igyekezett megláttatni velük, hogy csak akkor 
lehetnek embertársaiknak hasznára, ha kellőképen fölkészülnek az életre. 
A becsvágy felkeltésétől való tartózkodása nem jelentette mindazonáltal 
számára a dicsérettől való tartózkodást. Dicsérni megdicsérte tanítványait, 
noha ezt is csak mértékkel, óvatosan alkalmazta. Különösen a szorgalmat 
értékelte nagyra. Bizonyos, szempontból többre érteékelte, mint a tehetsé
get. „Ha egy közepes tehetségű ember szorgalmas, kedvesebb nekem,
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mintha a legkülönb képességekkel rendelkeznék. Ezeknek sorából kerül
nek ki a világ számára a leghasznavehetőbb emberek.“

Flattich semmikép sem tartozik azok közé a pedagógusok közé, 
akiket egyszerűen lemásolhatunk. Sok esetben olyan módszereket alkal
mazott, amelyekért csak ő maga viselhette a felelősséget. így aligha 
általánosítható az a mód, ahogy megtörni igyekezett egyik-másik növen
dékének rossz irányba fordult akaratát. Abban mindenesetre fenntartás 
nélkül adhatunk neki igazat, hogy nem sok szóval, prédikálással igye
kezett hatni reájuk. E helyett célravezetőbbnek látta, ha megbokrosodott 
akaratukat szabadjára hagyta, hogy kitombolja magát végsőkig. így a 
reábizott lusta gyereknek nem engedte meg, hogy résztvegyen az órá
kon, hanem hagyta, hogy heteken át erdőn-mezőn csatangoljon, míg 
végre beleúnt ebbe az életbe s megkérte Flattichot, hogy ő is tanulhas
son. Egy alkalommal kártyázáson kapta rajta néhány növendékét, mire 
odaült melléjük és kényszerítette őket, hogy egész éjszakán kivilágos 
kivirradtig játszanak. Akkorra annyira megtörtek, hogy meghallgatták és 
szívükre vették intelmeit, amelyek eléjük tárták a szerencsejáték becs
telen és veszedelmes voltát. Egyikük se vett többé kártyát a kezébe. Igv 
a dohányzásról is nem azzal szoktatta le növendékeit, hogy eltiltotta őket 
tőle, hanem azzal, hogy a szivart végigszívatta velük akkor is, ha már 
rosszul lettek tőle.

Végezetre egy vonás semmikép sem maradhat el Flattichnak, a peda
gógusnak az arcképéből. Számára a nevelés és a tanítás életszükséglet 
és gyönyörűség volt. Amint késő aggkoráig nem fáradt bele a Szentírás 
tanulmányozásába s forgatta Bengel Gnomonját s szentírási részleteket 
tanult könyv nélkül, úgy a tanítást sem tudta abbahagyni, hanem 82 éves 
korában is, amikor félig bénán karosszékében töltötte napjait, fáradha
tatlan buzgósággal és türelemmel oktatta növendékeit. Tanítva és tanulva 
ment át az örökkévalóságba 1797 június 1-én.

Legyünk hálásak azért, hogy a tanítványok szerető emlékezete és 
saját, minden igénytelenségükben is bibliai erővel teli írásai Flattich 
eleven arcképét állították elénk. íme, egy pedagógus, aki a saját és nö
vendékei szívében látta a bűn rettenetes valóságát és épen ezért min
denekelőtt abban látta pedagógus feladatát, hogy imádságban a kegyelem 
Urához forduljon, akinek egyedül van hatalma arra, hogy a pedagógusban 
szerető és türelmes szívet teremtsen s a gyermekeket megragadja és 
újjáteremtse a Krisztus által végbevitt váltság erejében. Példája bátorítson 
föl bennünket is arra, hogy a bűn valóságát nyitott szemmel lássuk meg 
és titkos kamaránkban kiáltsunk Hozzá, aki meggyőzte a világot s akt 
új teremtéssé formálhatja a mi tanítványainkat is.

Dr. báró Podmaniczky Pál.



466

M a g u n k  k ö zött-

Az adóalapi segély.
Múlt évi egyetemes közgyűlésünk az egyetemes presbitérium előter

jesztésére új adóalapi összeírást rendelt el. A kérvények most már elbírá
lás alatt állanak s még a nyár folyamán az egyetemes adóalapi bizottság 
döntése alá kerülnek. Ez az alkalom késztet arra, hogy mint egyházunk
nak régóta szolgája elsősorban fiatal lelkésztestvéreim tájékoztatására 
elmondjam, amit az adóalapi segélyről, annak rendeltetéséről tudok s 
amit juttatásánál és felhasználásánál figyelembeveendőnek tartok.

Először is nem tartom megfelelőnek a már közhasználatos, sőt az 
E. T.-be is bekerült „adóalapi segély11 elnevezést, mert az nemcsak hogy 
nem fejezi ki a segély forrását és rendeltetését, sőt alkalmas arra, hogy 
mind a kettőt ethomályosítsa. Ez az elnevezés azt a látszatot kelti, vagy 
legalább is keltheti, hogy egyetemes egyházunknak van egy adóalapja, 
— amint van egyh. közalapja —, s annak jövedelmét juttatja évenkint 
részint mint rendes segélyt közvetlenül, részint mint rendkívüli segélyt 
az egyházkerületek utján az egyes egyházközségeknek. Holott ilyen adó
alapunk nincsen, s így abból senkit sem segélyezhetünk.

Régebben és helyesen: „Az egyházi adóteher csökkentésére juttatott 
államsegély11, vagy röviden: „Egyházi adótehercsökkentő államsegély11 né
ven neveztük a mai „adóalapi segélyt11. Ebben az elnevezésben bennefog- 
laltatik a segély forrása és félreérthetetlenül meg van jelölve a cél, amire 
az állam a segélyt adta és adja: Áz egyházi adóval túlterhelt egyes egy
háztagok (tehát nem egyházközségek) egyházi adójának csökkentése, 
vagyis leszállítása — és semmi más.

Felette tanulságos volna annak nyomon követése és megállapítása, 
hogy az egyházi adóval való ez a túlterhelés az egyes egyháztagoknál 
miért és hogyan következett be, de erre nem terjeszkedem ki. Ehelyett 
előveszem a híványomat, amely 40 esztendővel ezelőtt állíttatott ki, ma 
is érvényben van. Híványomban, de nemcsak az enyémben, hanem a falusi 
lelkészek és kántortanítók túlnyomó többségének híványában a javadalom 
törzsrészét alkotó terményjárandóságok összmennyisége nincs kitüntetve, 
csupán a kulcs, amely szerint az egyes kategóriák a terményeket fizetni 
tartoznak, az pedig erősen degresszív. Az én egyházközségemben pl. a 
volt zsellér, aki ma már napszámossorban él, a lelkésznek 62 liter rozsot 
tartozik párbér címén fizetni, — az egynegyedes gazda pedig, akinek 
legalább is 8 hold földbirtoka van, amihez még 1-2 zsellérföldet is szerzett, 
szintén csak 62 liter rozsot fizet. A féltelkes gazda csak 93 litert, az 
egésztelkes pedig 186 litert.

Még kirívóbb ez az aránytalanság a borjárandóságnál. Mert tekintet 
nélkül a szőlő terjedelmére, a néhány négyszögöl nagyságú szőlőbirtokos 
épen úgy 10 itce borral adózik, mint a kinek holdszámra van szőleje.

Ha már most csupán ezt a két egyházi adóterhet (a kántortanító 
híványában t. i. a fenti aránytalanság szintén megvan) vesszük figyelembe
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s azoknak pénzegyenértékét, a most kibocsátott Utasításban foglalt ala
csony egységárakat véve alapul, szembeállítjuk az egyes kategóriák átla
gos áll. adójával, a következő helyzetkép tárul elénk:

1. A zsellérek átlagos áll. adója: 3 pengő. Fizet a lelkésznek:

62 liter =  43.40 kg rozsot á 14 f — 6.07 P-t,
10 itce =  8.38 liter bort á 40 f =  3.35 „

vagyis összesen: 9.42 P-t,
tehát áll. adójának 314"lo-áti

2. A negyedtelkes gazdák átlagos áll. adója: 15 pengő. Egyhk. adó
terhe ugyanannyi lévén, mint a zselléré, az áll. adójának 62.80°/o-a!

3. A féltelkes gazdák átlagos áll. adója: 45 pengő. Fizet a lelkésznek:

93 liter =  65.10 kg rozsot á 14 f =  9.11 P-t,
10 itce =  8.38 liter bort á 40 f =  3.35 „

összesen: 12.46 P-t,
vagyis áll. adójának 27.68°lo-át!

4. Az egésztelkes gazdák átlagos áll. adója: 90 pengő. Fizet a 
lelkésznek:

186 liter =  130.20 kg rozsot á 14 f =  18.22 P-t, 
10 itce =  8.38 liter bort á 40 f =  3.35 „

összesen: 21.57 P-t,
vagyis áll. adójának 23.96°/o-át!

A kimutatásból nyilvánvaló, hogy az egésztelkes gazdának egyházi 
adója úgy aránylik a zsellér egyházi adójához, mint 23.96 a 314-hez, tehát 
a zsellér 13-szor annyi adóval van megterhelve, mint az egésztelkes, 
24—32 holdas gazda.

De nyilvánvaló az is, hogy a híványok megbolygatása, tehát a leg
több falusi lelkész és kántortanító anyagi egzisztenciájának veszélyezte
tése nélkül sem az E. A.-nak a személyes járandóságra, sem az E. T.-nek 
a személyi adóra vonatkozó rendelkezését végrehajtani nem lehetett és 
nem lehet. Aki a falusi, különösen pedig a mai falusi egyházi viszonyokat 
ismeri, az jól tudja, hogy miért nem.

Áldott emlékezetű gróf Tisza István, hazájának és egyházának ez a 
kimagasló vezérférfia mint a dunántúli ref. egyházkerületnek akkori fő 
gondnoka bizonyára nagyon jól ismerte azt az aránytalan és igazságtalan 
megadóztatást, amely a lelkészi és kántortanítói híványokban van meg
rögzítve. Hatalmának, amit mint miniszterelnök a kezében tartott és nagy 
tekintélyének egyetlen szavával „tabula rasá“ -t csinálhatott volna az ösz- 
szes híványokból s új alapon rendezhette volna az egyházi tisztviselők 
járandóságát. De mert bölcs és egyházát szerető férfiú volt, nem ezt 
tette. — Hanem tekintélyes összeget állíttatott be az országos költség- 
vetésbe s azt mint államsegélyt a protestáns egyházak rendelkezésére 
bocsátotta azzal, hogy annak felhasználásával szállítsák le az egyházi 
adóval túlterhelt egyháztagoknak adóterhét.

Az adóalapi segélyt tehát, amit ma talán már kevesen tudnak, gróf 
Tisza Istvánnak köszönhetjük.
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A segélyt megkaptuk, az egyetemes közgyűlés szétosztotta az igény
jogosult egyházközségek között, azok pedig megfeledkezve annak rendel
tetéséről, vagy talán inkább tudatosan mellőzve azt, a segély összegének 
terhére vagy megváltották az őket terhelő szolgálmányokat, vagy pedig 
építkezésbe fektették. Mind a két esetben tehát kisebb lett ugyan az 
egyházi adóteher, de csak elenyésző kis mértékben azoké az egyháztagoké, 
akik a szolgálmányoknak kisebb, gyalognapszámokból álló részét voltak 
kötelesek végezni, s akik a rendkívüli építkezésekhez való hozzájárulásra 
állami adójuk arányában szintén csak kisebb mértékben lettek volna köte
lezhetők. A segély javarésze azoknak az egyháztagoknak jutott, akiket 
meg nem illetett, mert egyházi adóterhük nemcsak hogy túl nem haladta, 
de meg sem közelítette azt a határt, ahol a túlterhelés kezdődött.

A mi egyházmegyénkben mindössze két lelkészről tudok, akik szem
behelyezkedve ezzel az áramlattal, a segélyt rendeltetésének megfelelően 
használták fel és pedig oly módon, hogy azoknak az egyháztagoknak, 
akiknek áll. adója 10 koronán alul volt, a lelkésznek fizetendő párbér- 
rozsát egy pozsonyi mérőről a felére szállították le. Hogy aztán ez a 
törvényes és a szegénység javát szolgáló eljárásuk milyen bajokat zúdított 
a fejükre, erre nem terjeszkedem ki.

A segélynek rendeltetésével meg nem egyező felhasználását meg
akadályozandó, az akkori dunántúli egyházkerület közgyűlése azt a hatá
rozatot hozta, hogy az abban részesülő egyházközségek zárszámadásá
ban piros tintával kötelesek megjelölni azokat a kiadási tételeket, ame
lyeknek fedezetéül az egyházi adóterhet csökkentő államsegély szolgált. 
Hogy a testvérkerületek szintén intézkedtek volna, arról nincs tudomásom.

Ez történt a tovatűnt békevilágban, azután pedig nehéz idők követ
keztek be, s a segély megszűnt.

A segélynek újból való folyósítása után egyetemes adóalapi bizott
ságunk 10 évvel ezelőtt a reá bízott feladat által megkívánt alapos és 
lelkiismeretes munkával összeállította a segélyre igényjogosúlt egyház- 
községek jegyzékét s kiszámította az őket megillető segélyösszegeket. 
Javaslatát az egyetemes pénzügyi bizottság odamódosította, hogy a segély 
legmagasabb összegét 590 ffengőben állapította meg, az így felszabadult 
többletet pedig azoknak az egyházközségeknek juttatta, amelyeknek egy
házi adószázaléka szintén magas volt ugyan, de nem haladta meg a maxi
mumot. Az egyetemes közgyűlés is így határozott, s így jutottak egyes 
— főként dunántúli — egyházközségek 20—30—40 pengős-adóalapi segély
hez. A segély elnyerésének alapfeltétele, az egyházi adóval való túlter
helés tehát — bár egy kis csorbával — itt még, épségben maradt.

De hogyan egyeztethető össze ezzel az alapelvvel az egyetemes 
adóalapi szabályrendeletnek az az intézkedése, amelyről csak a most meg
küldött Utasításból értesültem, hogy t. i. egyes gyülekezetek... a segé
lyezésnél külön elbírálás alá esnek, ami annyit jelent, hogy ezek igény- 
jogosúltság nélkül is, alacsony egyházi megadóztatásuk dacára is segé
lyezhetek az igényjogosúlt egyházközségek rovására, tehát ezeknek meg
károsításával. Lehetséges ez? .

Ezzel szankcionálva lesz vagy van az a gyakorlat, mely szintén 
nincs összhangban ennek az államsegélynek határozottan megjelölt ren
deltetésével: a rendes évi egyházi adótehernek csökkentésével, hogy t. i.
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a segélyösszegből, a f. évben 44.500 P-ből 13.460 P, tehát kereken annak 
3 0 -a  (!) a szokásos (? ) rendkívüli adóalapi segélyek céljára fordíttatik. 
(1940. évi egyet, közgyűlési jkv. 84. p.). Vájjon mit szól ehhez az a 
10 bányakerületi egyházközség, amelynek évről-évre ismétlődő rendes egy
házi adójuk csökkentésére összesen 3115 P segélyt kapnak, míg másik 17 
egyházközség ugyancsak az ú. n. adóalapból 4.490 P rendkívüli segélyt 
számolhatott el! — Nem ismerem ugyan ezeknek az egyházközségeknek 
adózási kulcsát, de merem állítani, hogy legfeljebb elvétve akad, ha ugyan 
akad ott olyan egyháztag, aki áll. adójának nem 100, nem is 50, hanem 
csak 25°/o-át fizetné évi rendes egyh. adóban.

Egy kijelentéssel azonban tartozom. Ha egyetemes egyházunk az 
államtól nemcsak rendes, hanem rendkívüli adóalapi segélyt is kap, vagy 
ha van olyan miniszteri rendelet, amelyik ezt a kétfelé osztást megengedi, 
úgy mindazt, amit idevonatkozólag írtam és nehezményeztem, tárgytalan
nak jelentem ki.

Ha azonban ilyen rendelkezés nincsen, úgy teljes tisztelettel arra 
kérem az egyetemes közgyűlést, hogy az adóalapi szabályrendeletnek 
hivatkozott pontját revízió alá venni méltóztassék.

Ez a kérésem az E. T.-en alapszik, amely a VII. t.-c. 35. §-ában 
„expressis verbis“ kimondja, hogy „az e cé!ra“ (t. i. az egyetemes adó
alapra) „nyert és semmiféle tmás célra el nem vonható állami hozzájáru
lásból kell rendszeresen segélyezni a súlyos terhekkel küzdő egyházköz- 
ségeket.“ Hogy pedig ezek közé az egyházközségek közé nem sorolhatók 
a szabályrendelet 5 §-ába felvett „gyenge és kis lélekszámú egyházköz
ségek, amelyeknek megerősítése egyetemes erdeket képez“ , az nyilvánvaló 
az E. A.-nak az egyházi közalapról szóló és érvényben maradt 305. §-a 
a) pontjából, amely úgy rendelkezik, hogy az egyházi közalap célja: 
a) — tehát elsősorban — „oly szegény egyházak gyámolítása, melyeknek 
önálló fennállását az egyetemes egyház érdeke követeli, ha fennállásuk.. 
stb.

A törvény tehát világosan előírja, hogy a súlyos terhekkel küzdő 
egyházközségeket a semmi más célra el nem vonható egyetemes adóalap
ból, a gyenge és kis lélekszámú egyházközségeket pedig az egyházi köz
alapból kell segélyezni. „Suum cuique!"

És van még egy tiszteletteljes kérésem.
A kibocsátott Felhívás és Utasításban azt is olvasom, hogy az 1941. 

évi egyetemes közgyűlés az új bevallások alapján megállapítandó segélye
ket már a folyó évre fogja utalványozni.

Ha csakugyan ez van tervbevéve, úgy nagyon sok, eddig adóalapi 
segélyben részesült egyházközségünkre súlyos gondok várnak, amelyek 
esetleg zavarokat is fognak okozni. — A múlt évi egyetemes közgyűlés 
jegyzőkönyvét, amelyből az új összeírás elrendeléséről értesültem, akkor 
kaptam meg, amikor az egyházközségek f. évi költségvetése már meg 
volt állapítva. A költségvetésbe mint fedezetet természetesen beállítottuk 
a múlt évben 5°/-kal redukált adóalapi segélyt is. — Ha már most vala
melyik egyházközség az eddigi segélytől elesik, vagy annak csak egy 
kisebb hányadát kapja meg (a Felhívás és Utasítás t. i. ezzel ijesztget), 
úgy annak vagy pótköltségvetést kell készítenie (decemberben!), vagy 
pedig kölcsönt felvennie, hogy háztartását egyensúlyba hozza. Mind a két
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esetben veszélyeztetve lesz az egyházközség békessége, ami a mai gond
terhes időkben feltétlenül elkerülendő.

Erre való tekintettel már most arra kérem a mélyen tisztelt egye
temes közgyűlést, hogy a f. évre még az eddigi segélyt méltóztassék 
folyósítani, az új bevallás alapján megállapítandó segélyek pedig csak 
1942-ben kerüljenek kiosztásra.

Az adóalapi bizottságra váró nagy munkába nem akarok beleszólni. 
Csak azt a szerény kérdést bátorkodom — post festa — felvetni, nem 
lehetett volna-e a kérvények felszerelését egyszerűsíteni?

Az elbírálásnál t. i. szerény nézetem szerint a döntő szempont csak 
az lehet, hogy az egyes egyháztagoknak egyházi adója hogyan aránylik 
állami adójukhoz. Ez pedig megállapítható az áll. és egyh. adónak egyé- 
nenkinti kimutatásából és az utóbbi összegének a híványok és az eredeti, 
— mondjuk utolsó 3 évi — zárszámadások alapján való igazolásából. 
A termények és szolgálmányok átszámítási kulcsa adva lévén, a megter
helés mértéke már ezek alapján is pontosan megállapítható.

Ezekben voltam bátor az adóalapi segélyről vallott felfogásomat 
összefoglalni abban a tudatban, hogy ezzel is kötelességet teljesítettem és 
szolgálatot végeztem.

Mihalovics Samu
béri lelkész.

Az első papszentelési beszéd.
Kereszt nélkül nincs szolgálat.

Máté 10, 38.

Az ember kereszt-iszonyban szenved.
Benne van ebben az iszonyban arra az ősi isteni rendre való 

visszaemlékezés, ahol nem volt kereszt és ahol nem lesz más 
kereszt, mint az a kereszt, amelyet érettem és helyettem az Isten 
Fia hordozott s amelyet körülállva az angyalok seregivel együtt 
fog örökké áldani az üdvözöltek népe. Dolgozik azonban az 
ember e keresztiszonyában az óembernek önzése is, amely sem
miképen sem akarja vállalni a keresztet, hiszen az élete kímé
lésének korlátjait jelenti. A keresztyén munkások kereszt-iszo
nyában ezeken a dolgozó erőkön kívül még sokszor látjuk mun
kálkodni azt a balhiedelmet is, hogy Isten különösképen óvja és 
jutalmazza az ő munkásait, azok élete tehát kereszt-mentes élet 
kell, hogy legyen.

Ez az Ige világosan mutatja, hogy kereszt nélkül nincsen 
élet. Csak azoknak az élete kereszt nélkül való élet, akik már 
itt e földön elkárhoztak, mert a megkeményedett szívekre, 
akikre az Isten kimondotta már az ítéletet, nem bocsát keresztet 
mint korcsokra. A Zsidókhoz írt levél 12. fejezete szerint azokra, 
akikről az Isten lemondott már, nem vesztegeti a vesszejét. Ha 
tehát kereszt nélkül való élet után sóvárgunk, akkor a kárho-
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zatba és nem az üdvösségbe kívánkozunk. Ha pedig kereszt 
nélkül nincs élet, akkor kereszt nélkül nincs szolgálat sem.

* * *

Mi a kereszt? A kereszt mindig szenvedés, még pedig rend
szerint oly állandó jellegű, huzamosabb szenvedés, amelytől 
megszabadulnom nem áll hatalmamban. Ez a kereszt mindenki
nek a saját keresztje: „Aki fel nem veszi az ő keresztjét és úgy 
nem követ engem, az nem méltó én hozzám.“  Ha az Úr ezt 
tanítványainak mondja, akkor a tanítványságnak is van valami 
külön keresztje. Mi a pap külön keresztje?

Ha ezen gondolkozunk, akkor maradjunk meg Máté 10. 
részének gondolatsorában. Ha ennek az Igének környékét meg
tekintjük, rájövünk arra, hogy az Ige környékének sorrendjé- 
ban az Űr a pap-keresztben az ő házanépét látja legelőször. 
A háznépben legközelebb a hitvestársunk áll hozzánk. Kell erről 
a kérdésről egészen őszintén beszélnünk, mert nagyon sokszor 
vagyunk kénytelenek látni azt, hogy szépen megindult lelki
pásztori életpályák törnek derékban ketté, lesznek hajótörötté, 
mert bekövetkezik rajtuk a példázat mondása: „Feleséget vet
tem és azért nem mehetek." (Lukács 14, 20.)

Tudom jól, hogy azoknak a papnéknak, akik gátlói és 
akadályozói a lelkészi szolgálatnak, sok mentségük van.

Mindenekelőtt mentségük az, hogy amikor paphoz mentek 
feleségül, olyan szolgálatra vállalkoztak, amire nem minden nő 
képes. A nő ugyanis nem hajlandó senkivel sem osztozkodni a 
férjén. Ez a természete. Azt megengedi, hogy legyen a férjének 
foglalkozása, amellyel a kenyeret keresi ő és családja számára, 
de hogy a férjének a foglalkozásán kívül más szerelme is 
legyen, azt mindig személyes sértésnek tekinti. Még akkor is, 
ha ez a szerelem a hivatás szerelme. Ezért van, hogy minden 
papné azon panaszkodik, hogy mennyire elhanyagolja őt a férje, 
ezért vannak kisírt szemek, szemrehányások s a féltékenységhez 
egészen hasonló jelenetek. Hitvestársunk sokszor nem képes 
arra az önfeláldozásra, amely osztozkodni tud a férjen mással, 
vagy egészen át tudja másnak engedni. Erre az önfeláldozásra 
nem minden nő képes.

El kell mondanunk mentségükre azt is, hogy a feleségünk 
egészen természetszerűleg kell, hogy nézzen azokra, akik a 
családunkat alkotják, a gyermekeinkre, a gyermekeink nevelé
sére, anyagi jövendőjére s egyéb ilyen dolgokra. Itt azután 
azonnal érdekösszeütközések jelentkeznek az egyház és a csa
lád, a gyülekezet —  az én lelki gyermekeim, —  és a saját, test 
szerint való gyermekeim érdekei között.

Mentségükre el kell mondanunk azt is, hogy egész gyüle
kezetünkben lelkileg nincs még egy olyan elhanyagolt egyház
tag, mint a papné. A legnagyobb ritkaságok közé tartozik, hogy 
a papné éppen olyan lelki gondozásban részesül férje részéről, 
mint amilyenben más egyháztagok. Melyikünk nem érezte még,
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hogy bele lehet fáradni a legszentebb szolgálatba is! Ha készek 
vagyunk is arra, hogy bármely pillanatban éjjel-nappal szol
gálatára álljunk a gyülekezet bármelyik jelentéktelen tagjának 
is, otthon sokszor úgy vagyunk: eleget beszéltem, eleget tettem 
bizonyságot, már eleget szolgáltam a gyülekezetben, itthon hadd 
pihenjek! . . . Nemrég történt meg az egyik lelkésszel, aki ezt 
a nehéz helyzetet mint súlyos felelősséget érzi. Mondjuk, az 
illetőt Nagy Pálnak hívják. Mikor bement a paróchiára, ott 
találta az asztal mellett ülve és dolgozva hitvestársát. Megkér
dezte tőle: „Ugyan asszonyom, kihez van szerencsém?" Erre a 
hitvestársa felállt, meghajtotta magát és azt mondta: „Özvegy 
Nagy Pálné vagyok." Tökéletesen igaza volt mind a kettőnek. 
A tréfa súlyos valóságot takar. Sok lelkipásztor előtt lelkileg 
teljesen ismeretlen a felesége és sok papné olyan elhagyatott, 
mintha valóban özvegy lenne már.

Ez mind igaz. Igaz azonban az is, hogy a lelkipásztorok 
házasságkötésük alkalmával nem mindig érzik át ennek a kér
désnek minden súlyát és felelősségét. Még arra talán gondolnak, 
hogy olyan valakit válasszanak, aki műveltség- és társadalmi 
elhelyezkedés szempontjából meg fogja tudni állani méltó 
módon a papné helyét, de nem gondolnak arra, hogy olyan 
valakit keressenek, akiben nekik' lelki társuk, a szolgálatiján 
munkatársuk, szárnyuk legyen, aki emelni fogja tudni őket, aki 
megtudja majd azt a nagy, önfeláldozó lépést tenni, hogy akit 
szeret, azt ráhelyezi az anyaszentegyház oltárára és engedi, hogy 
elégjen ott. Mennyi meggondolatlan házasság történik! Mennyi 
hitetlenekkel való felemás igába dugjuk be fejünket, mikor erre 
a lépésre határozzuk magunkat! Tudom nagyon jól azt —  több 
fiatal emberrel volt ebben a kérdésben bizalmas beszélgetésem — 
hogy e tekintetben nem egy fiatalnál dönti el ezt a kérdést ez 
az ige: „Jobb házasságban élni, mint égni." (I. Kor. 7, 9.) Azon
ban elfelejtik ezek azt, hogy az az apostol, aki ezt a tanácsot 
mondja, mindent elkövet azért, hogy csak a legvégső szükség 
esetében vegyék igénybe az emberek ezt a tanácsot. Egész nyu
godtan oda lehetni írni ugyanebbe a fejezetbe ezt is: „Jobb égni, 
mint rossz házasságban élni." Jobb vállalni az önmegtartóztató 
életnek minden kínját, gyötrelmét, az önmagunkkal, testünkkel, 
vérünkkel, a kívülről jövő csábításokkal való harcnak minden 
keserűségét, mint vállalni egy rossz és meggondolatlan házas
ságot és hordozni annak keresztjét egy életen keresztül.

De nemcsak a hitvestárs lehet kereszt a lelkipásztor szá
mára, hanem —  amint ugyancsak ezekben a versekben áll elénk 
a kérdés —  a papgyermek is. Hányán vagyunk, akiknek életé
ben beigazolódik, hogy semmi sem új a nap alatt! Saját temp
lomunk közelében nőnek fel ugyanazok a Hofnik és Fineások, 
akik Éli főpap munkáját, az egyház becsületét tönkre tették 
Izrael népében. Hány gyermek van, aki lerontja azt, amit az 
apja épít! Melyikünk nem érezte még ezt mélységes fájdalom
mal és szorongással néha, egészen vakmerő módon addig a
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gondolatig is elmenve: Inkább ne volna egyetlen gyermekem 
sem, csak olyan gyermekem ne legyen, amelyik tönkreteszi papi 
szolgálatomat!

Lehet a pap keresztje —  hogy még mindig a családon belül 
maradjunk —  egy nehéz természetű családtag is, valaki, akivel 
nagyon nehéz kijönni, aki mimóza lélek. Amikor a legszelídebb 
símogatással nyúl is hozzá valaki, olyan mint a sündisznó. 
Mihelyt közeledik valaki hozzá, tüskés felét fordítja arrafelé. 
Egyáltalában nem érzi azt, hogy az ő jelenléte mit jelent teher- 
és keresztképen a család számára, csak azért panaszkodik, hogy 
neki mennyit kell másoktól szenvednie. Az a tapasztalatom, hogy 
Isten minden családba helyez ilyen próbakövet s ez alól a papi 
családok sem kivételek. Odahelyezi az Isten próbakőnek azért, 
hogy ehhez üsse oda a mi hitünket és abból a csengésből, ame
lyet a mi próbakőhöz ütött hitünk ad, láttassák meg, hogy 
nincs-e repedés valahol az Isten Igéje kardjának az acéljában, 
amit a hüvelyünkben hordunk.

Lehet a pap keresztje az ő szolgatársa is, akivel együtt kell 
dolgoznia, legyen az paróchus-társa, segédlelkésze vagy akár 
principálisa. A segédlelkész is tud kereszt lenni a principálisa 
számára, nemcsak a principális segédlelkésze számára. Nem kell 
erről többet beszélni. A hiúság úgy meg tudja mérgezni szolga- 
társak együttes munkálkodásának életét, hogy mindent tönkre 
tud tenni.

Lehet a papnak keresztje önmaga a pap is. Gondoljunk 
olyan fogyatkozásokra vagy olyan betegségekre, amelyek raj
tunk kívül álló tényezők. Gondoljunk Pál apostol tövisére, ame
lyért háromszor könyörgött az Ürnak, hogy vegye el tőle, de 
az Úr mégis jónak látta rajta hagyni azt a keresztet. ..

Lehet a papnak keresztje a saját gyülekezete, annak külön
leges összeállítottságú volta is. Lehet keresztje a gyülekezet a 
maga keménységével, de lehet a kívánalmaival is. Lehet a gyü
lekezet kereszt úgy is, hogy a kis közösségek válnak a pap 
keresztjévé benne. Lehet a gyülekezet kereszt azáltal is, hogy 
engedi magán uralkodni azt a minden gyülekezetben található 
egy-két embert, akinek az a gyönyörűsége, hogy a papot rágja 
mindig.

Lehet a pap keresztje a saját anyagi helyzete is, az a sze
génység, amelyben élnie kell, jelenének az a bizonytalansága, 
amely miatt olyan levegőben lógó egész anyagi léte.

Lehetne ezt folytatni a végtelenségig, mert mindenkinek 
egyéni keresztje van s mindenki csak maga tudja megmondani, 
hogy mi az ő keresztje.

* * *

Mi kell ezzel a ‘kereszttel csinálni?
Az Úr azt mondja, fel kell venni, mert aki fel nem veszi 

az ő keresztjét és úgy nem követi őt, nem méltó őhozzá. Tehát
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nem méricskélni kell a keresztet, nem hasonlítgatni a mások 
keresztjéhez, nem menekülni előle, hanem felvenni és hordani 
kell a keresztet. Felvenni is és hordani is! Mert felvenni még 
csak felvesszük, a vállunkat néha napján még csak alája támaszt
juk, de hordani, az már nehezen megy, pedig az a parancs, hogy 
a kereszttel a vállunkon kell követni Jézust. Mivel pedig Jézust 
mindig kell követnünk, a keresztet is mindig kell hordoznunk. 
Tűrd kereszted mindhalálig, ez Kempeni Tamás énekének is az 
első sora.

Mi ad ehhez erőt?
Erőt ad az a tudat, hogy mindez hozzátartozik az élet

hez, a keresztyén élethez is. Nem esik tehát rajtam semmi külö
nös sérelem akkor, ha nekem is keresztet kell hordoznom. 
Figyeljük meg, hogy a kereszthordozásról szóló igék azok közé 
az igék közé tartoznak, amelyeket Isten Szentlelke ötször íra
tott meg az evangéliumokban számunkra. Lukács 9, 23 így örö
kíti meg számunkra ezt az üzenetet: „Mondja vala pedig min
deneknek: Ha valaki én utánam akar jőni, tagadja meg magát 
és vegye fel az ő keresztjét minden nap és kövessen engem." 
M íg Máténál csak a tanítványoknak beszél Jézus a kereszthor
dozásról, Lukácsnál már mindenkinek szükségesnek tartja, hogy 
megmondassék, hogy kereszthordozás nélkül nincs élet. Itt 
örökíti meg számunkra azt is, hogy nemcsak minden embernek, 
hanem minden napnak is megvan a maga keresztje, amit fel 
kell venni. Mikor az aggodalmaskodó embernek Máté 6, 34-ben 
ezt mondja: „Elég minden napnak a maga baja," akkor is ugyan
ezt az igazságot fejezi ki. Fel kell tehát vennem a keresztet, 
mert az hozzátartozik az élethez, attól nem menekülhetek meg.

De fel kell vennem a keresztet azért is, mert megérdemlem. 
A kereszt tehát nemcsak közös embersors, hanem bűneim bün
tetése is. Melyikünk nem érezte még a kereszt alatt való láza- 
dozásának legvéresebb pillanataiban is, hogyan vezette Istennek 
Szentlelke bűneinek megismerésére, hogy kellett megtanulnia: 
Én ezt megérdemeltem! Salamon templomszentelési imádságában 
I. Kir. 8, 38— 39-ben ezt mondja: „Aki könyörög és imádkozik, 
legyen az bárki, vagy a te egész néped, az Izrael, ha elismeri 
kiki az ő szívére mért csapást, te hallgasd meg a mennyekből 
és légy kegyelmes." így kell nekünk is elismernünk mindegyi
künknek külön-külön a szívünkre mért csapást mint jogos és 
igaz büntetést s ez erőt ad a kereszt elhordozásához.

Erőt ad a kereszt felvételére és hordozására az a tudat is, 
hogy szükségem van a keresztre. „Az aranyat tűz próbálja." 
Szükségem van a keresztre, mert a kereszt tart meg az aláza
tosságban. A kereszt tanít meg arra, hogy elég a kegyelem. 
A kereszt tanít meg imádkozni. így  tanulja meg lassacskán az 
ember, hogy megcsókolja a keresztet, amit hordoznia kell és 
hálát adjon az Istennek azért, hogy szabad keresztet hordoznia.

Erőt ad a kereszt hordozásához az a tudat is, hogy nem 
nagyobb a keresztem, mint az erőm. Mindenkinek megvan a
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maga keresztje. Mindenkinek a saját keresztjét kell felvennie. 
Nem lehet csere-berélni. Ebben a testhez szabott keresztben 
soha senki sem kap nagyobb keresztet, mint amit elbírhat, 
aminek elhordozásához előre megadja az Úr neki az erőt.

Legcsodálatosabb erő azonban a kereszt hordozásához a 
kereszthordozó Krisztus. Öt követem a kereszthordozás útján. 
Vele van közösségem, aki a legnagyobb keresztet hordozta, az 
én keresztem minden bűn-súlyát is. M íg őt látom magam előtt 
az úton, bírom a keresztet. Ha elvesztem szemem elől, össze- 
roskadok, nem azért nem bírom tovább, mert elbírhatatlan a 
teher, hanem azért, mert elvesztettem szemem elől Krisztust.

*  * *

Azt mondja az Ür, hogy aki nem veszi fel a keresztet, az 
nem méltó őhozzá. Ez a kitagadó nyilatkozat azt jelenti, hogy 
menjen el erről a pályáról az, aki nem akarja a pap keresztjét 
hordozni, mert nincs kereszt nélkül élet és nincs kereszt nélkül 
szolgálat sem. Adjunk hálát Istennek azért, hogy a mi evan
gélikus anyaszentegyházunk itt Magyarországon kereszthor
dozó egyház volt és ma is az. Vállaljuk boldogan, örömmel azt, 
hogy mi itt kisebbségi sorsban s szegénységben szenvedő egyház 
vagyunk, vállaljuk adott helyzetünk minden keresztjét! Áldás 
az számunkra s így méltó az Krisztushoz.

Nézz egy kicsit befelé szolgatársam és keresd meg a magad 
keresztjét. Keresd meg, mert talán ledobtad, talán fellázadtál 
ellene, mert nem akartad hordozni. Vedd fel! Szolgálatunk sok 
kudarca, eredménytelensége azért van, mert a keresztünket le
dobtuk. Krisztust nem lehet követni másképen, csak kereszttel 
a vállunkon, saját keresztünkkel a saját vállunkon. Mert ha ö  
hátratekint és minket kereszt nélkül lát, akkor vagy Ő gyor
sítja meg lépteit és eltávozik közelünkből, vagy minket kerget 
vissza: Menj, vedd fel a keresztedet és úgy kövess engem 
minden nap!

Túróczy Zoltán.
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Lelkészevangélizáció.
Ez évben is megtartjuk Kapernaumban, a Balaton partján fekvő gye- 

nesdiási leikésziidülőben a lelkészevangélizációt. Aug. 25.-én este kezdődik 
megnyitóval s 29.-én este fejeződik be úrvacsoravétellel. Ez évben az evan- 
gélizációt D. Kapi Béla püspök tartja. Témája:

Papok a Főpap előtt.
(Jézus megállapításai és követelései a főpapi imában. Ján. ev. 17. fej.)

I. Hívlak! Készülés a főpap elé.
1. Egyéni csendes óra. 7.30—8.15.
2. Csoportos bibliaóra. 8.45— 10.00.

Kedd: Máté 4, 12—25. (Küldetés.)
Szerda: Máté 10, 7—28. (Az ige és annak hirdetője.)
Csütörtök: Máté 5, 13—30. (Felelősség.)
Péntek: János 5, 30— 44. (Találkozás Isten dicsőségében.)

II. Tükröt tartok eléd! Közös reggeli áhítat. 10.15— 10.30.
Kedd: János 17, 1—3. (Hivatás.)
Szerda: János 17, 4—6. (Számadás.)
Csütörtök: János 17, 9. (Könyörgés másokért.)
Péntek: János 17, 22—24. (Istenhez érkezés.)

III. Rólad és érted beszélek! Evangélizáló előadások. D. e.  10.30— 11.45;
d. u. 17.45— 19.00.
Kedd: Szolgálat. (János 17, 6—7.)

önvizsgálat. (János 17, 8.)
Szerda: Igeátvétel és továbbadás. (János 17, 14.)

E világon nem e világból valók. (János 17, 15.)
Csütörtök: Felelősség a gyülekezetért. (János 17, 12)

Istennel együtt dolgozás. (János 17, 20.)
Péntek: Az igaz egység munkálása. (János 17, 22—23.)

Isten dicsőségéhez érkezés. (János 17, 24.)

IV. Nézz rám! Esti áhítatok. 20.30—21.00.
Kedd: Az imádkozó Jézus.
Szerda: A próféta Jézus.
Csütörtök: A lelkipásztor Jézus.
Péntek: Az ítélő és a főpap Jézus.

A teljes ellátás díja aug. 25. estétől 29. estéig (egy ebéd hijján 5 
napra) jelentkezési díjjal együtt 20 P; segédlelkészeknek 16 P. Ez ösz- 
szegből 1 P a jelentkezéssel együtt beküldendő: MELE Budapest, VIII., 
Esterházy-u. 12. — Jelentkezés határideje: aug. 12. — Esetleges részleges 
részvétel napi díja: 6 P +  1 P jelentkezési díj. — Cukoradagját szíves
kedjék mindenki magával hozni. A lelkészüdülő hálásan veszi, ha minél 
többen hoznak főző és kenyéílisztet is (ára az ellátásba beszámíttatik). 
Segédlelkészek takarót, 2 lepedőt, kispárnát is hozzanak.


