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C sendben Isten előtt.

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

12. Csakhogy e lvégezhessem !

„De semmivel sem gondolok, még az én 
életem sem drága nékem, csakhogy elvégezhes
sem az én futásomat örömmel..

Ez a végső vallomása a mi apostoli lelkipásztorunknak.
Nem az életünket kell befejeznünk, hanem a futásunkat! 

Az életünk így is, úgy is véget „ér“, de az Istentől kapott saját 
feladatunkat véghez kell „vinni“, „el“ kell végezni. A lelki- 
pásztornak nem szabad elébb meghalnia, csak ha már munkája 
készen áll. Nem kisebb célt tűz maga elé Pál, mint a mi Urunk 
Jézus Krisztus végső szavával meghalni: Elvégeztetett! Nem az 
hal meg korán, aki fiatalon huny el, hanem aki a rábízott, éppen 
neki szóló feladatot csonkán, bevégezetlenül hagyta. Nem az 
életünk a legdrágább portékánk e földön, hanem a futásunk.

Mindent a futásunkért tehát, Testvéreim! Nem a kenyerün
kért, nem a karrierünkért, nem az életünkért, hanem a futá
sunkért, vagyis a Krisztus ügyének éppen reánk bízott szaka
száért, hogy azt megfussuk! Időnkint, elernyedésünk mélypont
ján mindig újra rá kell eszmélnünk: nincs is semmi, amiért 
igazában, végső értelemben élnünk érdemes, csak a hivatásunk 
teljes betöltése. Ezért csalnak meg minduntalan tervek, vágyak, 
ember-értékek, sőt a hivatalunk félig-meddig való betöltése is 
ezért visz keserű kudarcba. Mindmegannyi intés: nekünk a mi 
futásunkat utolsó lépésig, végig, csakis végig szabad s kell meg
futnunk. Cél előtt felbukni — kimúlás; a célban összeroskadni 
-— föltámadásra szóló boldog halál.

Lelkipásztor-ősünk vallomásainak végére érvén, az egyházi 
esztendőnek is lehunyó sugaraiban jó, ha én is erre a végre 
vetem tekintetemet s egyébbel semmivel sem gondolok, csak
hogy elvégezhessem!

Scholz László.
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A  dolgozó szobában.

Bizonyságtevés a Szentlélek Úristenről.
III. A  Szentlélek Úristen m unkájának eszközei.

Folytatás.
Mielőtt a Szentlélek Úristen közösségformáló, egyházépítő 

munkájának vázolására térnék, szükséges, hogy legalább nagy 
vonásokban ismertessem e munka eszközeit.

A keresztyén teológia a Szentlélek Úristen munkájának 
eszközeit előszeretettel nevezi kegyelmi eszközöknek. E kifeje
zésnek megvan az a veszélye, hogy a Szentlélek Úristentől külön
választott, rajta kívül álló eszközökre gondolunk, amelyeket 
Isten Lelke a maga munkájához elővesz és felhasznál úgy, 
ahogyan mi emberek a magunk munkaeszközeit használjuk fel
adataink, munkánk elvégzésére. Ennek ellenére is meg kell 
látnunk azonban, hogy olyan eszközről van szó, amelyekkel 
Isten Lelke a kegyelem országát építi és hozza létre.

Kegyelmi eszközök alatt szorosan véve az igét és a szent
ségeket értjük. Elsősorban ezek a Szentlélek munkájának esz
közei. Ismerünk azonban más eszközöket is, melyeket a Szent
lélek felhasznál akkor, amikor Istennek országát az egyesben 
és közösségben építi. Ilyen eszközök: a keresztyén személyiségek 
és az imádság. Isten Lelke mindkettőt felhasználja akkor, amikor 
a maga munkáját végzi.

A kegyelmi eszközökkel kapcsolatban leszögezhetjük, hogy 
azok nem valami az Isten és az ember között levő önálló, füg
getlen tényezők, hanem olyan formák, amelyek révén Isten a 
maga szeretetét valósítja meg. A kegyelmi eszközökben Isten 
ad és pedig nem valami tőle elválasztott ajándékot, hanem 
önmagát. Ezekben az eszközökben maga a cselekvő Isten van 
jelen, aki közvetlenül hat és cselekszik az ember javára a Szent
lélek által.

Nézzük röviden az egyes kegyelmi eszközöket!
a) Az ige Istennek beszéde, amelyben a bűnös ember tudo

mására hozza mindazt, ami megmenekülése érdekében szük
séges. Az ige mindig mint embereken keresztül megszólaló 
bizonyságtevés, hitvallás áll előttünk. Tehát sohasem jelenik 
meg elvontan, hanem emberi tolmácsolás formájában. Keresz
tyén hitünk számára minden emberi bizonyságtevésben az Isten 
maga szól hozzánk. Az ilyen bizonyságtevő igében a Lélek 
ereje van jelen, amint azt I. János 5, 6 így fejezi ki: „És a 
Lélek az, amely bizonyságot tesz . . Az ó-egyházi teológia 
szerint: „ .. . mystica verbi cum spiritu sancto unió intima et 
individua.“

Az ige kegyelmi eszköz volta azon alapszik, hogy az emberi 
bizonyságtevésben, hitvallásban a Szentlélek Úristen cselekszik.
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Éppen ezért az ige nem csak emberi beszéd, emberi ige, hanem 
Istennek saját beszéde.

Az ige akár mint a Szentírásban megírott ige, akár pedig 
mint emberi ajkakon megszólaló, megelevenedő bizonyságtevés, 
kizárólag a Szentlélek hatására és jelenléte folytán lesz Istennek 
élő beszédévé. (Róm. 8, 16.)

A Szentírásban levő írott ige és az emberek ajakán meg
elevenedő hirdetett ige viszonyára nézve le kell szögeznünk, 
hogy minden hirdetett igének alapja és zsinórmértéke csak a 
Szentírásban található írott ige lehet. Az egyházban, a keresztyén 
közösségben, a keresztyénség életében megújulás csak egyetlen 
forrásból fakadhat: az írott igéből, mégpedig úgy, amint azt 
a Szentlélek Úristen az Üjtestamentumban megiratta.

b) Az ige, mint Isten beszéde mellett vannak bizonyos val
lásos cselekedetek, cselekmények, amelyekben Isten a maga 
kegyelmét eszközli velünk bűnös emberekkel. Ezek a szentségek. 
A keresztyénség kebelén belül nincsen egyöntetű felfogás abban 
a tekintetben, hogy melyik vallásos cselekményt tekintsük szent
ségnek. A római katolikus egyház hét szentségével szemben 
mi evangélikusok csak két vallásos cselekményről ismerjük el, 
hogy szentség: a keresztségről és az úrvacsoráról. Ezt nem 
csupán azért, mert Jézus csak ezeket rendelte, hanem azért is, 
mert ez a két cselekmény az, amelynek benső kapcsolata, ösz- 
szetartozása van a keresztyén vallás alapvető tényeivel.

A szentségekkel kapcsolatosan annak meglátása a legfonto
sabb, hogy bennük és általuk a Szentlélek Úristen különösen 
alkalmas módon és mértékben végzi közösségalkotó és egyház
építő munkáját. A szentségek a Szentlélek egyházépítő munká
jának éppen olyan nélkülözhetetlen eszközei, mint az ige. A 
Szentlélek Úristen az igében és szentségekben fejti ki a maga 
Istent és Krisztust megjelenítő munkáját, amelyről már előbbi 
tanulmányunkban szólottunk. Istent és Krisztust a Szentlélek 
hatására az igében és szentségekben érezzük valóban jelenlevő
nek, akivel közvetlen kapcsolatba juthatunk.

Különösen a szentségekben érezzük ezt az Isten- és Krisztus- 
jelenvalóságot. Ezzel kapcsolatban különösen ki kell hangsú
lyoznunk, hogy a szentségekben nemcsak valamit kapunk a 
kegyelmet gyakorló Istentől, hanem Ö a legnagyobbat adja 
minekünk: önmagát. A keresztségben tehát nem csak egy tag
ságot az ő megváltott gyermekeinek közösségében, vagy a 
víznek bűntörlő erejét, hanem magát. Az úrvacsorában nem csak 
az Úr Jézus Krisztus testét és vérét, nem csak a bűnbocsánat fel
becsülhetetlen értékű ajándékát, hanem a legdrágábbat: ön
magát.

A kegyelmi ajándékokat osztályozó és egyoldalúan kisajátító 
szektákkal szemben mi evangélikus keresztyének rámutathatunk 
arra, hogy a szentségekben minden kegyelem adománynál 
nagyobbat, magát Isten és Krisztust kapjuk. Ebben a legnagyobb 
ajándékban minden elképzelhető kegyelmi ajándék benne van. 
E mellett minden egyéb semmivé zsugorodik.
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Az ige és a szentségek egymáshoz való viszonyában csak 
annyit szögezünk le, amennyit az evangélikus ó-egyházi teológia 
már régen megállapított: „idem est effectus sacramenti et verbi.“ 
Ige és szentségek a Szentlélek Üristen azonos hatású eszközei 
arra, hogy bennünket Istennel és Krisztussal közösségbe vonjon 
s ezzel az emberek egymásközti közösségét is létrehozza.

c) A Szentlélek Üristen munkaeszközei között említettük már 
a keresztyén személyiségeket. Isten Lelke nemcsak az igét és 
szentségeket használja fel, hanem az egyes embereket is. A sze
mélyes emberi élet bizonyságtevéseit is felhasználja közösség és 
egyházépítő munkája közben. A keresztyén személyiség, mint 
kegyelmi eszköz az evangélikus teológiában nem nyert kellő 
méltatást, a római katolikus teológia viszont túlzottan értékelte. 
Példa erre a szentek kultusza. Luther maga értékelni tudta ezt 
a kegyelmi eszközt. A schmalkaldeni cikkekben olvassuk: 
„a keresztyének bensőséges beszélgetését és testvéri vigaszta- 
lását“ az evangélium egy bizonyos formájának tekintette s az 
ige és a szentségek mellé helyezte. Ez mindenesetre azt bizo
nyítja, hogy milyen gazdagnak tartotta a Szentlélek Üristen 
munkaformáit. Luther e határozott kiállása sem tudta az evan
gélikus teológiában ezt a kegyelmi eszközt polgárjogosítani. 
Oka ennek minden valószínűség szerint az, hogy a róm. kát. 
teológia e téren mutatkozó túlzásai nemcsak ellenérzést, hanem 
határozott tagadást váltottak ki.

Vájjon szükséges-e egyáltalában ezzel a kérdéssel foglal
koznunk? Igen. Már amikor az igéről, mint kegyelmi eszközről 
szólottunk, említettük, hogy az ige mindig mint emberi bizony
ságtevés, hitvallás áll előttünk. Isten Lelke az írott igét is 
emberekkel íratta meg. Ma is emberek által eleveníti meg a 
hirdetett ige formájában vagy az élet cselekedeteivel valóra- 
váltott ige formájában. Pál apostol is az emberek ajakán élővé 
levő igének a jelentőségét akarja aláhúzni, amikor megállapítja: 
„A hit hallásból van.“ Az emberi ajkakon megelevenedő ige 
súlyát nem a bizonyságtevésben elmondottak adják meg csupán, 
hanem elsősorban a bizonyságtevő személye, az a személyiség, 
aki a szavak mögött áll. Példa erre a sok hatástalanul maradt 
bizonyságtevés, amely üres szó marad, mert nincsen mögötte a 
Szentlélek Üristen eszközévé vált keresztyén személyiség.

Ha elfogadjuk a keresztyén személyiséget, mint a Szentlélek 
Üristen munkaeszközét, akkor fontos néhány megállapítást ten
nünk.

1. Amikor keresztyén személyiségekről beszélünk, akkor 
nemcsak egyes, elszigetelten feltűnő s bizonyos az egyház által • 
előírt valláserkölcsi mértéket megütő emberekről van itt szó, 
hanem sok-sok névtelenről, akik észrevétlenül, sokszor öntudat
lanul szavaikkal, tetteikkel és egész életfolytatásukkal élő 
bizonyságai voltak Istennek a maguk szűkebb, vagy tágabb 
környezetében.

2. A keresztyén személyiség, mint kegyelmi eszköz fogalmá
ban az a döntő, hogy velük kapcsolatosan nem olyan valakikre
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kell gondolnunk, akik elérték a tökéletesség legfelső fokát, 
hanem olyanokra, akik által a „Szent“, az Isten lépett hozzánk 
közelebb. Söderblom elhunyt uppsalai érsek a „szentek“ fogal
mát így határozta meg: „Szentek azok, akik tetteikkel, életük
kel és lényükkel világosan és kétségtelenül meggyőznek bennün
ket arról, hogy Isten él!“

3. Ez nem vezethet bennünket a szentek kultuszához. Itt azt 
kell vallanunk, amit Máté 5,16-ban olvasunk: „ . . .  hogy látván 
a ti tetteiteket, dicsőítsék a ti Mennyei Atyátokat."

Világos, hogy fennáll az a veszedelem, hogy a keresztyén 
személyiségeket, mint kegyelmi eszközöket félreismerjük, vagy 
hamisan értékeljük. Ha valóban a Szentlélek Úristen eszközeit 
látjuk bennük és semmi mást, akkor ez a veszedelem sohasem 
fenyeget. Aki a keresztyén személyiségekre úgy tekint, mint a 
Szentlélek munkaeszközeire, sohasem jut oda ahova a korinthu- 
siak, akik közül egyesek Pálénak, mások Kéfásénak, ismét mások 
meg Apollosénak vallották magukat. Mi ne akarjunk másé, mint 
Krisztusé lenni, de adjunk hálát Istennek minden eszközért, 
amely által a Szentlélek Úristen bennünket ehhez a kegyelemhez 
hozzásegít.

d) A Szentlélek Úristen által felhasznált eszközök közé 
tartozik végül: az imádság. Az imádság alapvető, lényeges eleme 
a keresztyén lelki életnek. Ugyanakkor létfeltétele a keresztyén 
egyháznak, mint közösségi életnek. Ha az imádság kiveszne az 
egyház híveinek, tagjainak leikéből, az egyház is megszűnnék 
létezni. Az eddig tárgyalt kegyelmi eszközök is elválaszthatat
lanok az imádságtól, sőt csak az imádság révén lesznek effectiv 
kegyelmi eszközökké. Aulén szerint az imádság elválaszthatatlan 
az imádság meghallgatásától és éppen ez a körülmény teszi a 
keresztyén hit számára kegyelmi eszközzé. Olyan elmellőzhetet- 
len, elkerülhetetlen úttá, amelyen Isten atyai szeretete önmagát 
valósítja meg.

Az imádság tehát út. Az ember útja Istenhez és Isten útja 
az emberhez. Ez a megállapítás az imádság mindenféle fajtájára 
vonatkozik.

Hogy az imádság mennyire hatásos eszköze a Szentlélek 
közösségalakító munkájának, azt az a tény bizonyítja a leg
jobban, hogy minden, a Szentlélektől újjászületett, felébredt, 
megtért ember az imádságban véghezvitt tusakodás révén lett 
Isten gyermekévé és ezt az Istennel létrejött közösségét az 
imádság ápolja, tartja fenn és teszi folyamatossá.

A Szentlélek Úristen ezekkel az eszközökkel végzi munkáját 
az egyes ember megszentelése, megmentése érdekében, de ugyan
ezek az eszközei akkor is, amikor a megszentelt és Istennel 
kapcsolatba, eleven közösségbe vont embereket az egyházba, 
mint közösségbe tömöríti.
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IV . A Szentlélek Úristen és az egyház.

Ahol a Szentlélek Úristen jelen van és munkálkodik, ott 
nemcsak az egyes emberek születnek újjá és szentelődnek Isten 
gyermekeivé, hanem egyház is keletkezik. Amikor a Szentlélek 
a megszentelés munkája révén az egyes embereket Krisztussal 
eleven kapcsolatba, életközösségbe vonja, mintegy bekap
csolja őket Krisztus megváltói életébe, ugyanakkor az így 
Krisztussal egybekapcsolt egyeseket egymással is összekapcsolja. 
Közösséggé formálja őket s így létrehozza, formálja és fenn
tartja az egyházat. Ez a folyamat elválaszthatatlanul össze
tartozik.

Az egyén Istennel és Krisztussal való hit- és életközössége 
csak a keresztvén közösségben lehet valósággá és maradhat 
fenn folyamatosan.^Amikor hitvallást teszünk az egyház, mint 
közösség mellett, akkor tulajdonképpen a közösségalkotó Isten 
mellett teszünk hitvallást, aki az ő Szent Lelke által az egye
seket hívja, gyűjti és vezeti. Sőt megszentelOAz egyház a maga 
létét a Szentlélek megszentelő munkájának köszönheti, mert 
sem több, sem kevesebb, mint Isten Szent Lelke közösségalkotó 
munkájának gyümölcse.

Az egyház, mint a Szentlélek Úristen alkotása, olyan lelki 
életfolyamat, amelyben a Lélek effektiv módon hat és cselekszik. 
Legbensőbb lényege szerint is az egyház: lelki életfolyamat, 
lelki kontinuitás. Bármilyen fontosak az egyház külső intéz
ményei és életformái, sohasem lehet azt állítani, hogy az 
egyház csak ilyen, bizonyos célt szolgáló intézmény. Az egyház 
intézményei és szervezetei az egyház „testéhez" tartoznak, de 
lelke szerint az egyház „lelki élétfolyamat", a „szentek" a 
„hívők" közössége. Ebben az életfolyamatban a Szentlélek Úr
isten a teremtő erő, az építő hatalom.

Az egyház olyan mértékben épül és fejlődik, amilyen mér
tékben a Szentlélek a maga megszentelő munkáját az ember- 
lelkek világában kifejti. Luther az egyház legbensőbb lényegét 
a „kegyelem királysága" névvel határozza meg. A Nagy Káté
ban,- a III. hitágazat magyarázatában az egyház életével kap
csolatban ezt mondja: „állandó, szakadatlan bűnbocsánat; egy
részről Isten bűnbocsánata velünk szemben, másrészt a mi bűn
bocsánatunk egymással szemben, amellyel egymásnak benső
ségesen megbocsátunk."

Az egyház az őt létrehívó és fenntartó Szentlélek miatt 
a „szentek közössége" s mint ilyen: szent. Ez nem azt jelenti, 
hogy mint intézmény szent, vagy hogy tökéletes, szent emberek
ből áll, hanem azt, hogy teljesen a Szentielken és annak munká
ján épül fel. Luther a Galáciabeliekhez írt levél magyarázatában 
erről a kérdésről így nyilatkozik: „Hogy én és te szentek 
vagyunk s hogy az egyház szent — az nem a mi saját szent
ségünkből ered, amelyet a mi saját cselekedeteinkkel, magatar
tásunkkal teremtünk meg, hanem onnan van, hogy birtokunk
ban olyan hatalmak vannak, amelyek szentté tesznek bennünket."
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Luther itt bizonyára a Szentlélek Úristenre és eszközeire gondolt. 
Az egyház tehát ott van, ahol az emberek megszentelődnek, 
ahol a Lélek munkálkodik eszközeiben és eszközei által. Az egy
ház szentsége tehát kizárólag a Szentlélek munkáján alapszik.

Az egyház eme szentségéből következik, hogy „nem e 
világból való". Itt, ebben a világban végzi Istentől nyert hiva
tását és kijelölt feladatait, de a maga legbensőbb lényegét és 
munkája végső célját tekintve, mégsem tartozik ehhez a világ
hoz. Ez a szentség a biztosítéka annak, hogy az egyház nem 
válhatik „e világi" tényezővé, intézménnyé, hatalommá. Ez a 
szentség biztosítja az egyházat az ellen, hogy eggyé váljék a 
többi „e világi" intézmények és hatalmasságok sorában. Az 
egyház sohasem lehet egy a sok között. Az egyház minden földi 
intézménynek felette áll. Egészen természetes, hogy feladatai 
sem merülhetnek ki az „e világhoz" tartozó problémák meg
oldásában, legyenek bár azok még oly fontosak, mint amilye
nek a ma nagyon is előtérben álló szociális és egyéb társadalmi 
problémák. Az egyháznak éppen a szentségéből kifolyólag 
egészen más feladatai vannak.

Melyek ezek?
1. Egyik feladata az, hogy Isten családja legyen e földön.
Isten örök terve, hogy az emberek e földön olyan családot

alkossanak, amelynek Ö maga hatalmas és jóságos édesatyja s 
amelyben az emberek minden külső kényszertől mentesen élje
nek együtt Vele és egymással való közösségben és munkában. 
Az ember bűnbeesése azonban ezt a tervet meghiúsította.

Isten azonban nem adta fel tervét az ember bűnbeesése 
ellenére sem. Megvalósításához azonban előbb arra volt szük
ség, hogy a bűnbe esett embert megváltsa és újjáteremtse, újjá
szülje. Mindkettő meg is történt. Az egyik feladatot Jézus 
Krisztus, a másikat meg a Szentlélek révén oldotta meg. Az első 
pünkösd óta minden megtért és újjászületett lélek Isten család
ját népesíti és növeli ma is. A Szentlélek azóta is állandóan, 
szünet nélkül végzi újjáteremtő munkáját és ennek következté
ben Isten családja: az egyház állandó, folyamatos növekedésben 
van. Ez olyan tény, amit semmilyen ellenvélemény megdönteni 
nem tud.

Isten családjának igazán csak az lehet a tagja, aki hívő. 
Aki a Szentlélek munkájára hithez jutott és e réven eleven 
kapcsolatba Krisztussal. Gondoljunk Jézusnak a szőlőtőről és 
szőlővesszőkről szóló hasonlatára! De olvassuk el ennek meg- 
világosítására János 1, 12-t is!

2. Az egyház egy másik feladata, hogy „Krisztus testévé“ 
legyen. Ezt az elkötelezést az Efezusi levél 1, 22—23-ban íratta 
meg az egyház számára Istennek Szent Lelke. „És mindeneket 
vetett az ő lábai alá és Őt tette mindenek felette az anyaszent- 
egyháznak fejévé, mely az ö  teste teljessége ö  neki, aki minde
neket betölt mindenekkel."

Ez az ige fejezi ki legmélyebben az egyháznak, mint lelki 
életfolyamatnak igazi, legbensőbb lényegét. Amint az emberi



580

test élő egység, amelyben a legkülönfélébb rendeltetésű tagok 
is ugyanannak az életnek részesei és hordozói, úgy az egyház, 
mint közösség élő egész, amelyben a legegyszerűbb, a leg
kisebb tagot is ugyanaz az élet hatja át. Mivel pedig ez az élet 
Krisztus élete, azért az egyház sem lehet más, mint Krisztus 
teste.

Az egyest az teszi az anyaszentegyház élő, eleven tagjává, 
hogy Krisztus élete hatja át. Csak a Krisztussal kapcsolatban, 
életközösségben levő egyháztag lehet élő tagja Krisztus testé
nek. Aki elszakad Krisztustól, az a lemetszett szőlővessző sorsára 
jut s bár névleg. az egyházban van, de nem tartozik az egyház 
élő szervezetéhez, amint a leszáradt ág sem tartozik már a fa 
élő szervezetéhez.

A Krisztussal való életközösség azt jelenti, hogy az ő halá
lának gyümölcse és feltámadásának ereje éppen úgy beleárad
nak az ember leikébe, mint a fatörzsnek életnedvei a fának az 
ágaiba. Róma 8, 1; II. Kor. 5, 19—21.

A Krisztussal való életközösség azt is jelenti, hogy Ö él 
benned. Gál. 2, 20-ban azt mondja Pál: „ . . . a Krisztus él ben
nem." Vagy olvassuk el Efez. 3, 17-et, mely szerint Krisztus a 
hit által a szívünkben lakozhatik. Ez kétségbevonhatatlan tény, 
mert meg van írva.

Hogyan jutunk azonban hozzá, hogy bennünk Krisztus 
élete legyen?

Hallesby szép hasonlattal érteti meg ezt velünk: „Nem az 
ágak szívják magukhoz a fa törzséből az életnedvet, hanem a 
törzs árasztja el az ágakat életnedvvel, még a legtávolabb eső 
s a legkisebb ágat is. Az igazi Szőlőtő is ezt cselekszi minden 
vesszejével. Mindennapi feladata, hogy kicsiny és szegény bará
tait az üdvösség teljességével töltse meg, amelynek Ö a hor
dozója." Hogy ezt megtehesse, eszközül azokat használja fel, 
amelyekről az Ap. Csel. 2, 42-ben olvasunk: az apostolok tudo
mányát, a közösséget, kenyér megtörését, könyörgéseket.

Az egyház Krisztus teste. Ez azt jelenti Kol. 1, 18. szerint, 
hogy ennek a testnek feje: Krisztus. A testet a fej kormányozza. 
Ez áll az egyház és Krisztus viszonyában is. Az egyházat, mint 
testet is csak a fő, Krisztus, irányíthatja, kormányozhatja, 
Eszerint tehát az egyház olyan emberek közössége, akiket Krisz
tus kormányoz, akik elfogadják örömmel, hogy Krisztus kor
mányozza őket. Aki a maga önkormányzatát nem hajlandó fel
adni és nem adja át a kormányt Krisztusnak, az nem lehet tagja 
Krisztus testének. Isten országa csak ott valósulhat meg, ahol 
Krisztus királyságát elismerik és önként elfogadják. Ahol az Ö 
akarata érvényesül s az előtt alázatos szívvel meghajolnak.

3. Az egyház feladata, hogy Isten temploma legyen. Pál 
apostol Efez. 2, 20—22-ben így ír: „Kik fölépíttettek az aposto
loknak és prófétáknak alapkövén, lévén szegeletkő maga -Jézus' 
Krisztus, akiben az egész épület szép renddel rakattatván neve
lkedik szent templommá az Úrban, akiben ti is együtt építtettek 
Isten hajlékává a Lélek által."



581

Isten hajlékáról szól az ige s ez a hajlék az egyház. I. Péter 
2, 5 arról beszél, hogy ez a hajlék „élő kövek“-ből épül. Az élő 
kövek nem mások, mint a megváltott és megszentelt emberek, 
akiket Krisztus megváltott és a Szentlélek megszentelt. Nem 
kétséges, hogy ennek a templomnak építője nem mi vagyunk: 
emberek, hanem az építőmester Istennek Szent Lelke. Mi embe
rek az élő kövek vagyunk, akiket a Lélek felhasznál és beépít 
ebbe a legnagyszerűbb építménybe, Isten templomába: az 
egyházba.

A fentiekből látjuk, hogy az egyház, mint lelki életfolyamat 
a Szentlélek Üristen munkájának, közösségformáló és fenntartó 
erejének műve, aki lankadatlanul Isten országát és királyságát 
építi azzal, hogy a megszentelt egyeseket Isten családjává, 
Krisztus testévé, Isten templomává, egyszóval: anyaszentegv- 
házzá tömöríti, fenntartja és vezeti egészen addig, amíg csak 
meg nem valósul Isten királysága az ő nagy dicsőségére s a 
világmindenség üdvösségére.

Kiss György
lelkész, Kiskőrös.

Pietilá Antal Jakab (1878—1S32).
(A  finn teo lóg ia i gondolkodás atyja).

Suomiban járt magyar teológusok közül kettőnknek volt 
alkalmunk előadásait hallgatni. Korai halálhírén, bár megdöb
bentő volt, mégsem csodálkoztam. Aki csak néhányszor is hall
gatta belső lelki tűzzel és önemésztő keresztyén és tudományos 
felelősséggel elmondott előadásait, könnyen rájön, hogy ilyen 
belső, szervezetet emésztő tűz mellett hamar kiég egy emberi 
élet.

Ouluban, annak vidéki gyülekezetében született 1878 már
cius 9-én. (A finn település és egyházszervezet szerint nagyobb 
helységekben vannak ú. n. városi és a város körül elhelyezkedő 
vidék számára ú. n. vidéki gyülekezetek. Sokszor mindkét gyü
lekezet temploma a városban van.) Szegényes körülményei közül 
középiskolába kerülni nem volt könnyű feladat. Örökölt egysze
rűségét és igénytelenségét mindvégig szigorúan megőrizte. 
Puritán egyénisége még a mienknél sokkal puritánabb finn köz
életben is szembeszökő volt. Az oului klasszikus középiskola el
végzése után az egyetemen sorra szerzi meg a legkülönbözőbb 
tudományos fokozatokat: candidátussá lesz filozófiából és teo
lógiából, néhány év múlva az utóbbiból doktor. (Finn egyetemen 
a teol. doktorátus csak a filozófiai és teológiai ú. n. candidá- 
tusi fokozatok után szerezhető meg!) Kuopióban, majd Tampe
rében líceumi tanár, amikor hittant és történelmet tanít. Ebben 
az időben egyháztörténelemmel foglalkozik és megírja Juslenius 
Dániel (1676—1752), a nagy finn egyházi munkás és nemzet
ébresztő püspök kétkötetes életrajzát. 1911-ben kerül be teol. 
tanárnak, még pedig a teológiai segédtudományok tanszékére,
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amelyen bibliai nyelveket, ó- és középkori keresztyén latint, teo
lógiai forráskutatást (a teológiai kutatás gyakorlati módszereit) 
és teol. encyclopaediát tanított. Hét eszendő múlva a rendszeres 
teológia tanárává lett.

Pietilá, mint tudós és mint teol. tanár, igen eredményes 
munkásnak bizonyult. Amikor katedráját elfoglalta, látta, hogy 
a finn teológus milyen óriási nehézségekkel küzd finn-nyelvű 
korszerű szakkönyvek hiánya miatt. Maga írja, hogy a teológiai 
alapfogalmakban való tisztánlátás miatt is igen szükséges a finn
nyelvű teol. irodalom. A finn kegyességi irodalom rendkívül 
gazdag volt, de a finn egyház politikai helyzete és történelmi 
kapcsolatai magyarázzák, hogy tudományos teol. irodalma in
kább svédnyelvű volt. A svédül is nagyszerűen beszélő Pietilá 
messzehangzóan adja ki a jelszót: „idegennyelvű tanítás egyet
len művelt nemzet körében sem lehet végleges oktatási mód
szer. A tudományos képzés eredményessége is követeli az anya
nyelvű szakkönyveket!“

Pietilá tudományos kutatásainak közreadását nemcsak tudo
mányos érdekből cselekedte, hanem egyházi érdekből is. Be
látta azt, mint komoly bibliai alapon álló istenfélő teológus, 
hogy a teológiai kutatás elevenen összefügg az egyház minden
napi életével és ami a tudományos kutatást illeti, „az egész finn 
evangélikus keresztyén nép vágyakozik legszentebb keresztyén 
hite alapjainak és belső tartalmának korszerű formákban kifeje
zett megismerésére". A keresztyén tudományos teológia az ő 
felfogása szerint a legnagyobb szolgálatokat teheti a keresztyén 
életnek.

Ez az elvi felfogás határozta meg mindazon kérdéseket, 
amelyekkel könyveiben és tanulmányaiban foglalkozott. „Korunk 
és Jézus erkölcstana" c. művében nemcsak a keresztyén etika 
főkérdéseit tárgyalta, de a keresztyén hit világában mutatja be 
egész társadalmunk erkölcsrajzát. Benne van tehát a keresztyén 
bibliai erkölcstan rendszere, de ugyanakkor a keresztyén közös
ségi és egyéni erkölcsi élet minden kérdésére világosságot derít. 
Ebben a könyvében tehát társadalmi erkölcstant ad, jóllehet 
maga annak a felfogásnak a híve, amely a keresztyén etikának 
a dogmatika erősen normatív szerepét vallja. Keresztyén ala
pon hiszen nem is lehet másképen.

Tudományos munkájának főműve a csaknem ezernégyszáz- 
lapos, háromkötetes dogmatikája, az első egészen önálló finn 
dogmatika. Az önállóságot nemcsak nyelvileg, de teológiailag 
értjük. Tehát nem fordítás, vagy egy bizonyos teol. iskolához 
tartozó dogmatikák finn-nyelvű összefoglalása, hanem teljesen 
önálló, sajátosan finn hittan. Főbb fejezetei szerint tartalma 
a következőképen oszlik meg: az első kötetben a szokásos dog
matikai általános elvi kérdések tisztázása után szól a vallásról, 
kijelentésről, a keresztyén hit abszolútságáról, a dogmatika for
rásairól, (szentírás és hitvallások, de „istenélmény" nem!) intel
lektuális kérdésekről (hitbizonyosság, hittudat stb.); a második
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kötet beszél: Istenről, a világról és az emberről; a harmadik: 
Krisztusról és munkájáról, a Szentlélekről és az üdv elsajátításá
ról, végül a keresztyén reménységről.

A fő fejezetcímek is elárulják Pietila teológiai hovátarto- 
zandóságát: a teljes kijelentés alapján álló teológust. Ma talán 
azt mondanánk, a reformátori irány ige-teológusa, mert nála 
a redeamus ad fontes elve nemcsak a Lutherig való visszamene
telt, de a szentírás mondanivalójának abszolút elismerését is 
jelenti. Nem teológiai irány s nem teológiai divat embere. 
Heiler írja Harnack Adolfról szóló megemlékezésében, hogy a 
protestáns teológia tragikus sorsa, hogy mondanivalói újra meĝ  
újra rövidéletűek. Szerinte a protestáns teológia mondanivalói 
egyoldalúak, töredékesek és ellentétes véleményre késztők és 
ezért magában hordja a belső kiegészítés és befejezettség szük
ségét. Sajnos, hogy ennek a megállapításnak igaza van, mert 
„a protestáns teológia sokszor egyéni véleményen, töredékes, 
subjektive kiválasztott egyes kérdésekkel foglalkozó megállapí
tásokon alapszik, elszakad az isteni igazság és élet teljességétől. 
az egésztől és univerzálistól, megmerevedik abban, ami természe
ténél fogva részleges. Egyre újabb szempontokat keres s ezáltal 
újabb ellenvéleményt és kritikát hív ki maga ellen." Pietila hatá
rozottan mutat rá, hogy a protestáns teológiának nincsen más 
menekedése, mint visszatérni a teljes keresztyén tanhagyomány 
alapjaira: vagyis táplálkozni a teljes szentírásból és ápolni a 
hitvallások üzenetét. Az utóbbi mondat jelzi Pietila teológiai 
irányát.

Teológiai rendszerének belső kiépítése elképzelhetetlen a 
finn ébredési mozgalmak nélkül. A finn ébredési mozgalmak 
jelentősége nemcsak abban van, hogy lelki éberséget biztosít a 
finn keresztyénség számára, hanem abban is, hogy az egyházi 
közvélemény előtt tisztázza a keresztyén tanítás elvi és gyakor
lati kérdéseit. Az ébredési mozgalmak tanításával szemben tár
gyilagos kritikus. Bár maga inkább a laestadianus irányhoz áll 
a legközelebb, tárgyilagosan tudja elismerni és szeretni a töb
bit is. Mint igére építő teológus jut el a teljes Luther teljes 
elismeréséhez s mint ilyen hívta fel tanítványai figyelmét Lu
therre és ezzel valóságos iskolát teremtett. Ha ezen a ponton 
csak két nagyjelentőségű teol. munkára hívom fel a figyelmet, 
már ez is elég a kérdés igazolásához. Az egyik Alanen tanul
mánya: Luther és a lelkiismeret, a másik pedig Sormunen: Az 
Isten kegyelme Luther teológiájában.

Pietila igen jelentős munkát végzett, mint az egyház em
bere is. Örálló címen folyóiratot szerkesztett, amelyben valóban 
őrállói szolgálatot végzett minden egyházi, nemzeti és társa
dalmi kérdésben. Kemény harcokat folytatott benne, de a sze
mélyeskedést mindig kerülte. Mint előadó, a különböző egyházi 
egyesületek elnöke és tagjaként elsorolhatatlanul sokat dol
gozott.

Teológiai kutatásai nem maradtak elrejtve a finn egyházi 
közvélemény előtt sem. Gyakorlati keresztyén irányú kisebb
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könyveinek egész sorozata jelent meg, hogy csak néhányat em
lítsünk: Üdvbizonyosság; Miatyánk magyarázata; A bűnmardo- 
sás és Isten békessége (magyarul is megjelent!); A megtérés 
igéje; Az Erő forrása; A gyermek hite; Újjászülettél már? Társa
dalmi és nemzeti kérdésekről is írt: A népközösség kézikönyve; 
Egyház és forradalom; Egészséges pártéletet; stb. stb . . .

Egész élete nem volt más, mint munkában való égés. Ezt 
mutatja halála is. Dogmatikája kéziratának utolsó zárjeles mon
data így hangzik: Befejezve csütörtökön, 1932 szept. 8-án, 9 óra 
28 perckor. Másnap halott volt. A tollat, amellyel harcolt és 
épített, a halál ütötte ki kezéből. Utolsó mondata ez volt, amit 
termékeny tollával dogmatikája végén leírt: „Hasznosabb ku
tatni Isten munkáját a meglankadtak felemelésére.“

Ezt az Isten országának, egyházának és nemzetének „hasz
nos" munkát Pietila úgy végezte el, hogy abból áldás származik 
még reánk is.

Zászkaliczky Pál
esperes, Fót.

Egyházi esztendő a szószéken.
Szentháromság után a XXII. vasárnap.

A vasárnap jellege. Az egyházi esztendő utolsó négy vasárnapja hatá
rozott vonású csoportot alkot. Végére értünk az üdvösség történetének, 
ahogyan azt Isten véghezviszi és népével megjáratja, és ahogyan az egyház 
esztendeje egységbe foglalja. Ezért kerülnek most sorra az „utolsó“ dol
gok: Krisztus visszajövetele, feltámadás, ítélet, örökélet.

Megjegyezzük, hogy mivel az idén Szentháromság ünnepe után csak 
24 vasárnapunk van, viszont a 23—27. vasárnapok perikópáinak minden
képpen a záróakkordot kell adniuk az egyházi esztendőben, — jelen évben 
a 22. vasárnap a 25,-iknek, és így tovább, felel meg.

A mai vasárnap az óegyházi perikópák tükrében (Máté 24 : 15—28;
I. Thess. 4 : 13—18) Krisztus visszajövetelére vet világot. Az eisenachi peri- 
kópa nem veszi át teljes egészében ezt a hangot.

A szószéki ige (János 5 : 19—29.) jelentése. A textus főgondolata nem 
a feltámadás és az ítélet, amint azt, a magyar biblia vastagbetűs részének 
láttára és igénknek az egyházi évben elfoglalt helyére tekintve, gondolnánk. 
Igénkben nem annyira az utolsó dolgokon van a hangsúly, mint inkább 
Jézus Krisztus személyén. Elsősorban christológiai és csak azután eschato- 
lógiai bibliai szakasz van előttünk.

Igazi megértéséhez a 18/b. vers segít közel, mely világot vet Jézus 
szavainak tulajdonképpeni élére. A zsidók felháborodtak azon, hogy Jézus 
„egyenlővé tette magát az Istennel", — és Jézus erre válaszol. Igénk 
tengelygondolata tehát: Jézus Istenfiúsága, az Atyához való páratlan vi
szonya, a Vele való egysége. Ennek a viszonynak alapja az Atya szeretete 
Jézus iránt (20. v.). Ezért ruházta rá az Isten saját cselekedeteinek végre
hajtását. Jézus az Atya engedelmes keze. Azt cselekszi, amit mutat neki 
az Atya. (19—20. v.). Hogyne illetné meg ugyanaz a tisztelet és imádat 
a Fiút mint az Atyát?! (23. v.).
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Azokból a cselekedetekből, amelyeket Isten a Fiúra ruházott, a leg
nagyobbat emeli ki Jézus: a Fiú megelevenít és ítél (21—22. v.). Ennek 
kifejtése következik a 24—29. versekben (Büchsel). Az örökéletet is, kár
hozatot is — az Atya megbízásából — a Fiú osztogatja. Mind a kettő 
konkrét jelenvalóság. Először is az ítélet: ez a világ már most halálban 
vesztegel („a halottak", 25. vers, itt a testben még élőkről van szó). De akik 
meghallják Jézus beszédét, azok már most átmentek a halálból az életre 
(24. v.). Az örökélet személyi kérdése tehát már a jelenben eldől: „Eljő 
az idő, és az most vagyon, mikor a halottak hallják az Isten Fiának sza
vát, és akik hallják, élnek." (25. v.). De eljő a jövőben egy másik óra is, 
a feltámadás napjának ideje, amikor a halál és örökélet nyilvánvalóvá lesz. 
És ez megint csak Jézus igéjére történik a feltámadásban és az utolsó 
ítéletben (28—29. v.).

Az ítéletnek ez a jelenvalósága és ugyanakkor jövendőbelisége az egy
házi esztendő végén komoly figyelmeztetéssé akar válni gyülekezetünk szá
mára. Vigyázzunk hát, hogy a 21. vers hihetetlen erejű és megrázó üzenete 
tompítás nélkül ébressze a „halottakat": itt az üdvösség és kárhozat napja! 
Az utolsó ítélet rémségeinek emberi kiszínezése helyett sokkal-sokkal meg
döbbentőbb és megtérésre hívóbb a halálból való menekülésünk utolsó 
lehetőségének feltárása: halld meg (és nemcsak hallgasd!) Jézus igéjét 
és higgy Benne!

A szószéki és oltári (Zsid. 10 : 32—39.) ige egysége. Az evangéliumi 
perikópa Jézus igéjének meghallását — ez pedig egyenlő a Belé vetett 
hittel — mondja az örökélet elnyerése útjának. Ugyanígy az apostol: 
a hitnek emberei vagyunk, hogy életet nyerjünk. Csak még hozzáteszi: 
a közelgő Úr jöveteléig kitartás, megállás a háborúságokban is!

Szentháromság után a XXIII. vasárnap.
A vasárnap jellege. A nap témáját, — az óegyházi perikópákat (Máté 

25 : 31—46; II. Thess. 1 :3—10.) összevetve az eisenachiakkal, — így fogal- 
hatjuk meg: Hűség mindhalálig! E szerint ad az Isten a végső napon 
„jutalmat“ vagy büntetést.

A szószéki ige (Lukács 19:11—27.) jelentése. A példázat főgondolata 
az, hogy Jézus nem semmittevést, hanem cselekvést vár tanítványaitól. 
Nemcsak elfogadni, hanem a kapottal dolgozni! (Fendt). — Jó lesz erő
teljesen megszólaltatni ezt az igét, hiszen úgyis hajlamosak vagyunk, hogy 
a sola gratia tanítását a magunk kényelmére elpuhítsuk és ölhetett kézzel 
csupán élvezői legyünk a kegyelemnek. Itt a figyelmeztetés: Jézus számon- 
kéri tőlünk az ítéletkor mindazt, amit szolgálatunkra bízott.

A példázat ezen főüzenete mellett még két vonását emeljük ki. 1. Itt 
a példázatbeli gazda király, szolgáinak ellenséges környezetben kell meg
bízatásuknak eleget tenniük, míg visszajön és uralmában részelteti őket. 
A példázat hátterét tehát Isten országa és Jézus paruziája adja. V. ö. a mai 
epistolával. — 2. Jézus nem kíván mást tőlünk, csak erőinknek teljes bele- 
vetését a szolgálatba: a hűségen fordul meg minden és nem a munka
teljesítmény nagyságán (mindegyik ugyanakkora összeget kapott, de külön
böző, erejüknek és képességüknek megfelelő munkát végeztek).

A szószéki és oltári (Jelenések 2 :8—11.) ige egysége. Egyetlen szóban
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csendül ki az evangélium és az epistola, a keresztyén élet legmegkopottabb, 
de mindent magábazáró követelésében: hűség.

Szentháromság után a XXIV. vasárnap.
A vasárnap jellege. Krisztus visszajövetelének komolyságára és várat

lanságára figyelmeztetve (óegyházi perikópák: Máté 25 : 1—13. és I. Thess. 
5 : 1—11.), az egyházi év utolsó vasárnapjának üzenete (az egyházi esz
tendő jelenlegi kialakulása szerint): Az Úr közel! Legyetek készen!

A szószék! ige (Lukács 12 :35—43.) jelentése. A több képből álló 
textust egyetlen téma fűzi egységbe: Jézus Krisztus visszajövetele váratlan 
lesz. A mennyegzői vendégségből bizonytalan órában érkező úr, az éjszaka 
ismeretlen órájában betörő tolvaj, a messzeföldről váratlanul hazaérkező 
gazda: ezek a visszajövő Jézust példázzák. Azért hát szüntelenül várakoz
zunk Jézus Krisztus megjelenésére és éberen vigyázzunk, hogy készen talál
jon az a nap!

Az ige egészére vonatkozólag lássuk meg: egyházunkból szinte teljesen 
kiveszett a várakozás — reménységben és felkészülésben — Krisztus jöve
telére. Egészen különös módon felelős tehát minden igehirdető ezen a vasár
napon igehirdetésének tisztaságáért. A textus alapgondolatainak további 
kifejtéséhez lásd a Keresztyén Igazság jelen számunkkal egyidőben meg
jelenő sorait a „Várakozó egyház" című bibliai elmélkedésében.

Megjegyzések. 1. Fendt megjegyzések szerint igénknél közrejátszik 
a paruzia késésének gondolata. Az evangélium megírásának idejében Jézus 
hívei bizonytalankodtak: jön-e vagy nem az Ür? A mi gyülekezeteinket 
ilyen nyugtalanság nem tartja fogva. De ebben a lelki helyzetben is van 
ezeknek az apró példázatoknak üzenete: ébredjetek várakozásra, mert 
Krisztus visszajövetelének közel 2000 esztendős elmaradása nem jelenti 
annak végleges elmaradását. Sőt ez a látszólagos szélcsend a legjobb bizo
nyíték arra, hogy Ő útban van. Hiszen úgy jön el, mint a tolvaj éjjel.

2. Krisztus visszajövetele a várakozó tanítványoknak a Vele való teljes 
közösséget hozza, amikor még teljesebben részesülnek az Ö szolgálatának 
áldásaiban (37. vers v. ö. Máté 26 :29.).

3. Figyelemreméltó Péter kérdésére (41. v.) adott válasz: 42—43. 
vers. Az apostoloknak, akiknek egészen különleges megbízatásuk van 
— ma a lelkészek, laikus munkások — kettőzött a felelősségük. Vájjon 
az Ür abban a munkában találja-e őket, amelyet az ő  házanépének: az egy
háznak éltetésére rájuk bízott?

A szószéki és oltári (Jelenések 7 : 9—17.) ige egysége. Az evangélium 
Krisztus visszajövetelére figyelmeztet, az epistola pedig megmutatja, hogy 
mi lesz azután — elsősorban a vértanuknak, de általában a hívőknek sorsa 
az örök öröm hazájában.

Advent I. vasárnapja.
A vasárnap jellege. Advent annyi, mint az Úrnak jövetele. A szokásos 

megkülönböztetés Jézusnak három jöveteléről szól. Az első: egykor a 
betlehemi istállóba s vele földi életébe érkezés. A második: ma a hívők 
szívébe szállás. A harmadik: a dicsőséges megjelenés feltámasztásra és íté
letre. Az egyházi esztendő ádventi időszaka e három jövetelre való emlé
kezés, előkészület és várakozás szálaiból fonódik.
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Az első vasárnap témája az óegyházi perikópák (Máté 2 :1 —9; 
Róm. 13 : 11-—14) tükrében: Jön az Úr! Az eisenachi perikópák inkább 
a közelgő Úr művéről: a megváltásról szólnak.

A szószéki ige (Zsid. 10 : 19—25.) jelentése. Jézus Krisztus vére meg
nyitotta az utat a szentélybe, azaz az Istennel való közösségbe (19. v.). 
Ez az út maga az élő Jézus Krisztus, aki ezt az utat halálával (20. vers) 
 és értünk ma is közbenjáró mennyei főpapi szolgálatával (21. vers) készí
tette, ill. készíti.

Eddig az ige kijelentése, indikatívusza. És most jön parancsa: 1. Éljünk 
a szent lehetőséggel és járjuk az utat! (22—23/a. v.). Vagyis: „igaz szívvel", 
a  bűnbocsánat bizonyosságával, — hiszen tiszták vagyunk Jézus véréért, — 
fogadjuk el az Istennel való közösséget. Ez a hit. — 2. Lankadás nélkül, 
— hiszen hű az, aki ezt megígérte, — csüngjön tekintetünk azon a napon, 
amikor valóságban is belépünk Isten mennyei szentélyébe, a Vele való tel
jes közösségbe. És ezt a reménységünket valljuk is meg! (23/b. v.). — 
3. Hit és reménység mellett ne feledkezzünk el a szeretetről sem, melynek 
cselekedetekben kell megnyilvánulnia. Erre másokat is intsünk. (24. v.). 
Ez a gondolat már átvezet az utolsó intéshez: 4. Félre a magános keresz- 
tyénséggel, élj a gyülekezetben! (25. v.). — S ha az apostol az elején fel
hívásait Jézus múltban és jelenben végbemenő főpapi szolgálatára tekintve 
mondta ki, most az intéseknek mégegyszer nyomatékot ad a visszajövő 
Krisztusra való figyelmeztetéssel.

Innen visszafelé tekintve villan erőteljes ádventi fénybe az egész tex
tus: Ama nap közelget, ezért hát éljetek hitben, reménységben, szeretet
len, gyülekezetben! — Egyébként pedig fenséges nyitány ez az ige az 
egész egyházi esztendőhöz, mert benne minden lényeges hang megzendül: 
Krisztus áldozati halála, uralkodása fenn a mennyben s az egyház felett 
(L. 21. v.), visszajövetele, — másik oldalról pedig: a keresztyén ember 
hite, reménysége, szeretete és gyülekezeti (különösen istentiszteleti) élete.

A szószéki, oltári (Luk. 1 :68—79) és délutáni (Jer. 31 :31—34) ige 
egysége. Az Istennel való közösség: erről az ádventi ígéretről és beteljesülés
ről szól mind a három ige, — csak az ószövetségi szentlecke „új szövetség- 
kötésnek", az evangélium „megváltásnak", az epistola „szentélybe való be
menetelnek" mondja. Az evangéliumi és ószövetségi ige — történetileg — 
a múlt ádventjére, az epistola a jelen és jövő ádventjére mutat.

Veöreös Imre
egyházkerületi missziói másodlelkész, 

Győr.
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Összekulcsolt kézzel.

Régi m agyar im ádságok.
Közli: Dr. Schulek Tibor.

Huszonkettődik úrnapjára Szent Háromság nap után.
Áfáié 18, 23—35.

Mindenható Úr Isten! Esmérjük, hogy szegény bűnösök 
vagyunk és teneked sokkal tartozunk. Hálát adunk azért te
neked tiszta szívből, hogy ezt az adósságot rólunk elvetted és 
a te szent Fiadra vetvén ővele miérettünk megfizettetted. Kérünk 
is tégedet, hogy tarts meg minket e hitben és a te Szent Lelked 
által itt e földön úgy vezérelj és igazgass minket, hogy a te 
szent akaratod szerint éljünk, a mi felebarátainkhoz szeretettel, 
szolgálattal és segítséggel legyünk és minden haragot, békétlen
séget és bosszúállásnak kívánságát levessük. Hogy a te haragodat 
mireánk fel ne indítsuk, hanem mind éltig a Krisztus Jézus 
által tégedet mihozzánk kegyelmesnek ismerjünk. Ki teveled él 
és uralkodik mind örökkön örökké. Ügy legyen.

Huszonharmadik úrnapjára Szent Háromság nap után.
Mátéé 22, 15—22.

Úr Isten, mi mennyei szent Atyánk! Hálát adunk mi te
neked, hogy eddig is reánk kegyelmes gondot viseltél, őrzőket 
és éltetőket adtál és az ő nagy erőtlenségök alatt csudaképen 
oltalmaztál, bennök is őhozzájok és tehozzád való engedelmes
ségre hajtogattál. — Kérünk tégedet, ennekutána is adjad 
nekünk a te Szent Lelkedet, hogy mi tebenned való félelemben 
kedved szerint éljünk, felsőbbségünket tiszteljük és hadra avagy 
egyéb büntetésre bűnnel okot ne adjunk. Igazgassad a mi fel
sőbbségünket is akképen, hogy a teneked való engedelmet meg 
ne bántsák, hanem inkább terjesszék, hogy mi az ő birodalma 
alatt testben, lélekben megáldassunk. Ezt adjad minekünk a te 
szerelmes Fiad érdeméért, ki teveled él és uralkodik a Szent 
Lélekkel egyetemben örökkön örökké. Úgy legyen.

Huszonnegyedik úrnapjára Szent Háromság nap után.
Máté 9, 18—26.

Mindenható Ür Isten, ki a te szent Fiad által a bűnnek 
bocsánatiát és az örök halálból való megszabadulást minekünk 
megígérted, kérünk tégedet, erősíts meg minket a te Szent 
Lelked által, hogy mi a te kegyelmességedbe való bizodalomban 
a Krisztus által naponként öregbedjünk és a reménységben meg
maradhassunk, hogy meg nem halunk, hanem csak elaluszunk 
és a te szent Fiad, a Jézus Krisztus által a végső napon ismét 
felserkenünk. Ügy legyen.
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Huszonötödik úrnapjára Szent Háromság nap után.
Máté 24, 15—28.

Úr Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk! Hálát adunk 
mi teneked, hogy minket a te szent Igéd által az elkárhozó 
tévelygésből kihoztál és a te irgalmasságodnak világosságára 
vittél. Kérünk is tégedet, hogy irgalmasságosan tarts meg minket 
e világosságban és oltalmazz meg minden tévelygéstől, hogy mi 
háládatlanok ne legyünk, hogy a te szent Igédet meg ne útáljuk, 
se háborgassuk miképen a zsidók, hanem hogy teljes szívvel 
fogadjuk, életünket a szerint rendeljük és minden bizodalmunkat 
csak a te kegyelmességedbe és a te Fiadnak, Krisztus Jézusnak 
velünk való jótettébe vessük, hamis tanítóktól és Krisztusoktól 
magunkat megóhassuk, e világot megutálhassuk és a te szent 
Fiadat e világnak elvégezésére és a mi feltámadásunkra és az 
örök életnek megadására nagy örömei várhassuk. Ki teveled 
és a Szent Lélekkel él és uralkodik mind örökkön örökké. Ámen.

Huszonhatodik úrnapjára Szent Háromság nap után.
Máté 25, 31—46.

Úr Isten, mi mennyei szent Atyánk! Hálát adunk mi teneked, 
hogy te minket a te szent Fiadért, a Krisztus Jézusért Szent 
Lelked által a te keresztyénid és áldottid közibe hoztál. Kérünk 
is tégedet, hogy azon te Szent Lelked által úgy igazgass és vezé
relj minket, hogy a te kedves akaratod szerint élhessünk, tége
det teljes életünkben dicsőíthessünk és felebarátunkhoz atyafiúi 
szeretetnek cselekedetivei lehessünk, hogy mikor a te szerelmes 
szent Fiad, a Krisztus Jézus e világnak megítélésére eljövend, 
a te áldottid között találtassunk, a juhok közibe állíttassunk, az 
igazakkal örök boldogságra vitettessünk és a te országodban 
teveled és a te szent Fiaddal és Szent Lelkeddel mind örökkön 
örökké élhessünk. Ámen.

Huszonhetedik úrnapjára Szent Háromság nap után.
Máté 17, 1—9.

Úr Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk, ki a Jézus 
Krisztusnak, a te szent Fiadnak színének megváltozásával mi
nekünk nyilván megjelentetted, hogy ő teveled egyenlő hatalmú 
és méltóságú legyen, — kérünk tégedet, adjad minekünk a te 
Szent Lelkedet, hogy mi is ismerhessük az ő méltóságát és 
tenálad való kedves voltát. Engedjed minekünk azt is, hogy a 
te szent parancsolatod szerint őtet hallgathassuk és te szent 
Istenségedtől a mi bűneink bocsánatját csak ő általa várhassuk, 
hogy mi is ő általa te kedvedben lehessünk és az örök boldog
ságra juthassunk. Ugyanazon te szent Fiad által, ki teveled és a 
Szent Lélekkel él és uralkodik mind örökkön örökké. Ügy 
legyen.
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Hadakozókért imádság.
Minden seregeknek Ura Istene, mi Urunk Jézus Krisztusnak 

szent Atyja! Kérünk tégedet, bírjad a te Szent Lelked által a 
mi vitézlő népeinket is, hogy a te szent nevednek félelmében 
és tiszteletire indulhassanak minden ellenségekre, kiken teáltalad 
vehessenek győzedelmet is; és minden jótettedről adhassanak 
alázatos szívből nagy hálákat te szent Felségednek. Ámen.

Halotti imádság.
Úr Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk! Mindörökké 

hálát adunk teneked, hogy a te egyetlenegy Fiadat, a Krisztus 
Jézust a mi bűneinkért halálra adtad és a mi megigazulásunkért 
halottaiból feltámasztottad és őáltala az ördögöt és annak 
örökké kínzó országát, a poklot megrontottad és attól minket, 
te híveidet, megszabadítottál. Kérünk is tégedet, adjad mine
künk a te Szent Lelkedet, ki által igazgass és vezérelj minket, 
hogy az igaz hitben megmaradhassunk, bűntől megoltalmaztas- 
sunk és a te szent Fiad által az örök életnek örömére és dicső
ségére feltámadhassunk. Ki teveled él és uralkodik a Szent 
Lélekkel egyetemben mind örökkön örökké. Ügy legyen.

Hálaadás.

Hálát adunk teneked, örök, mindenható felséges Úr Isten, 
hogy nemcsak a mi testünket élteted kenyérrel, hanem lelkünket 
is a te szent Igéddel. Kérünk is tégedet, tartsd meg ez ily hoz
zánk való kegyelmességedet mindvégig, hogy tégedet a te 
szent Igéd által tisztán és igazán megismerhessünk, amennyire 
most e szegény gyarló testben akarsz megismertetni a te szerel
mes szent Fiaddal és a te vigasztaló Szent Lelkeddel; téged 
mindenekfölött félhessünk, csak tebenned bízhassunk, teneked 
istenes, igaz, józan és mindenben kedved szerint való életben 
szolgálhassunk, tőled nagyjó reménységgel itt is várhassunk 
minden oltalmat, gondviselést és segítséget; végre a feltámadást 
és az örök életet. Ahol tégedet minden megszámlálhatatlan sok 
jótetteidről tisztelhessünk és dicsérhessünk mind örökkön 
örökké. Ügy legyen Uram Isten, úgy legyen!

Im ádkozzunk együtt.
Havi aranymondásunk- Keressétek az Urat, 

amíg megtalálható, hívjátok őt segítségül, amíg 
közel van! Ésaiás 55, 6. v.

Nov. 1. — Róma 11, 25—36. — Isten intézkedéseit azért nem értjük 
sokszor, mert „világnézeti" különbség van köztünk és Isten között. Isten 
theocentrikus alapelvek szerint kormányoz: „őtőle, ő általa és ő reá nézve" 
vannak mindenek. Mi pedig egocentrikus nézőpontból nézünk. Ami nekünk
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kellemes, azt jónak, ami kellemetlen, azt rossznak mondjuk. — Keresz
tyénnek lenni azonban annyit jelent, mint Isten szemszögéből nézni a vilá
got és néki adni dicsőséget. (36. v.)

Nov. 8. — Róma 12, 1—8. — „Külön-külön ajándékaink vannak a 
nékünk adott kegyelem szerint." (6. v.) Isten Igéje itt azt a fontos tényt 
szögezi le, hogy nem vagyunk egyformák. Azért nem kell hajba kapnunk. 
Sőt becsüljük meg kölcsönösen egymás különféle karizmáit. Örvendjünk 
azon, ha azokat gyümölcsözni látjuk, Isten dicsőségére. Persze ehhez az 
kell, hogy elváltozzunk, elménk megújulása által és naponként vizsgáljuk, 
mi Isten jó, kedves és tökéletes akarata.

Nov. 15. — Róma 12, 9—27. — „Ne legyetek bölcsek timagatokban!" 
A magunk bölcsesége azt diktálja: Torold meg a sérelmet! Isten ellenben 
azt parancsolja: Bocsásd meg és viszonozd jóval! — Azt állítják, hogy 
a bosszúállás édes. De a megbocsátás még százszor édesebb! Ha azonban 
nem úgy volna, akkor is a megbocsátást kellene választanunk, mert Isten 
azt parancsolja. Keresztyén bosszú az, ha jót teszünk legfogcsikorgatóbb 
ellenségünkkel is és felvesszük őt azok jegyzékébe, akikért imádkozni 
-szoktunk.

Nov. 22. — Róma 13, 1—7. — Keresztyén ember sokszor érzi magát 
egyedül állónak, miközben a világ bűne ellen harcol, akárcsak valami magá
nos szikla a tengerben. Pedig a gonosz elleni küzdelmében szövetségese 
a világi felsőbbség is a maga hatalmával. Az is azt hirdeti: Ne ölj, ne lopj, 
ne vétkezz! A rendőr kardja, a csendőr szuronya azt a jogrendet védi, 
amelyért a keresztyén is tusakodik. — Isten két hatalmasságot rendelt: 
Egyházit és világit. Akinek az egyház intő szava kevés, arra lesújt a világi 
hatalmasság fegyvere.

Nov. 29. — Róma 13, 8—14. — A keresztyén élet ugyan nem tilalmak
ban merül ki, de eredményes folytatásához, Isten igéjének bizonysága sze
rint, nélkülözhetetlen testünk megzabolázása, egy bizonyos józan aszkézis. 
Ismeretes, hogy Ágostont, élete nagy fordulása idején, ez az Ige találta 
szíven. A mértéktelenség és feslettség nem krisztusi öltözetek. Isten talán 
épen e háború nyomorúsága által akarja ránevelni élvezetvágyó népünket, 
Igéjének elfelejtett igazságaira.

Adjunk hálát!
1. Hogy ebben a hónapban négy evangélikus népfőiskolán kezdődhet 

meg a tanítás (Nagytarcsán és Orosházán fiúk, Budapesten és Gyenesdiáson 
leányok részére).

2. Hogy a gyülekezeti evangelizáció új lendülettel, friss munkaerők 
bevonásával folyhat.

3. Hogy Isten hatalmas jobbkeze végső kifejlésre segíti a bolsevizmus 
felszámolását.

Tegyünk bűnvallást!
1. Hogy a mi egyéni bűneink is okozói annak, hogy a háború ostora 

megint ott suhog népek és országok felett.
2. Hogy az elmúlt héten is vétkeztünk Isten szent felsége és fele

barátaink ellen.
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Könyörögjünk!
1. Hogy az Úr testben és lélekben tegyen alkalmassá bennünket hiva

tásunk hűséges végzésére.
2. Hogy az Ür áldja meg Kunos Jenőéket és kínai missziónkat.
3. Hogy az Ür áldja meg az evangélikus sajtót, heti lapjainkat és; 

folyóiratainkat, hogy azok a tiszta evangélium bátor tolmácsolói lehessenek 
népünk számára.

Harmati Béla
ősagárdi lelkész..

Szószéken.
Szenthárom ság utáni 22. vasárnap.

Délelőttre. — János 5, 19—29.

A z ítélő Krisztus.
Krisztusnak Istennel, az Atyával való egyenlősége olyan 

kérdés, amellyel az ú. n. természetes észjárású ember nem akar 
foglalkozni, mert nem hisz benne, a keresztyének tekintélyes 
része pedig nem mer vele szembenézni, mert hagyományosan 
őrzött hitének az összetörésétől fél. Egyik nem akarja, a másik 
nem meri alaposan tisztázni a problémát. Sokkal jobb kétség
telenül a keresztyénség nagyszerű erkölcsi tanításaival foglal
kozni, mint az értelem előtt felfoghatatlannak vélt hittani téte
leket fejtegetni. Hagyjuk csak azokat a dogmákat, mondják 
sokan, melyek miatt olyan éles ellentétek támadtak az emberek 
között, nekünk azok már nem kellenek, nekünk csupán az 
erkölcstan kell, mi nem akarunk Jézus személyével, hanem ki
zárólag a tanításaival törődni.

Milyen felületes azonban az ilyen vélekedés! A keresztyén 
erkölcstan olyan szoros összefüggésben van a keresztyén hittel, 
hogy nem választható el és Jézus személye meg tanítása any- 
nyira összefügg egymással, mint a virág a színével, mint az élőfa 
a tápláló talajjal. Valóban méltatlan a keresztyénséghez az, hogy 
rejtegessük annak sarkalatos igazságait, mintha szüksége volna 
valamiféle kíméletre, vagy gyávaságból fakadó gyöngédségre. 
Nincs mitől tartania a keresztyénségnek és nincs mit rejtegetnie. 
Nem a keresztyénségnek kell félnie az emberek ítéletétől, hanem 
épen az embereknek kell félniök Jézus ítéletétől. Mai elmélke
désünkben épen erről lesz szó.

I. Jézus úgy beszél Istennel való egyenlőségéről, mint a leg
természetesebb dologról. Amit tesz, azt az Atya beleegyezésével 
teszi, s amit az Atya cselekszik, ugyanazt neki is hatalma van 
megtenni. Olyan mélységes és teljes a szeretetviszony az Atya 
és a Fiú között, Isten és Krisztus között, hogy a legteljesebb
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érzelmi és akarati megnyilatkozások folynak belőle. Nem lehet 
tehát elválasztani az Atyát a Fiútól, nem lehet különbséget tenni, 
vagy egyenesen alárendeltségi viszonyt megállapítani közöttük. 
Ilyent az ember keresgélhet és kigondolhat, de Krisztus előtt 
ez ismeretlen, mert egyenesen lehetetlen.

Ez a teljes egység azért lehetséges és azért valóság, mert 
nem zavarhatja meg a bűn, amely mindég ellentéteket keres és 
egyenetlenséget idéz elő. Ilyen van az emberek között, de az 
Atya és a Fiú viszonyában ezt elgondolni sem lehet. Jézus Krisz
tus egész lényével beleolvad az Istenbe és benne megtalálható 
Isten a maga tökéletességében. Ezért mondhatta Jézus a leg
nagyobb lelki nyugalommal: Én és az Atya egy vagyunk. (Ján. 
10 : 30.) Aki engem látott, látta az Atyát. (Ján. 14 : 9.) Pál apos
tol pedig azt tanítja: Őbenne lakozik az Istennek egész teljes
sége testileg. (Kol. 2 : 9.)

Milyen egyszerű és milyen természetes mindez; másképen 
valóban nem is lehetséges. Ez az egység adja Jézusnak meg
váltói öntudatát, ez teszi képessé olyan cselekedetekre, ame
lyekre más nem képes, s ezért valljuk mi az apostoli hitvallás 
második hitágazata alapján: hiszem, hogy Jézus Krisztus való
ságos Isten, az Atyától öröktől fogva született . . .

II. Jézus munkája ugyanaz, ami az Istené: a megelevenítés. 
Ez történt ennek a beszélgetésnek a megindulása előtt is, mikor 
a Bethesda tavánál meggyógyította a 38 esztendő óta súlyos 
betegségben szenvedő embert. De ezt láthatjuk meg Jézus min
den csodatételében, sőt ez nyilatkozik meg minden beszédében 
is, mert mindég egyetlen cél lebegett előtte: megeleveníteni.

Jézus szerint a bűn és halál ok és okozati összefüggésben 
van egymással, egyik a másik nélkül nem lehetséges. A bűnnek 
halál a következménye, ahol halál van, ott előbb bűnnek kellett 
lennie. Megeleveníteni tehát nemcsak a megholtakat tudja, ha
nem a bűnben élőket is, mert akik a bűnben élnek, azok már 
a halálban vannak. Akiket a bűntől szabadít meg, azokat a halál
ból az életbe viszi. Ahol Jézus van, ott tűnnie kell a bűnnek, s 
vele együtt a halálnak és ott az életnek kell diadalmaskodnia.

Ezt a bűntől megszabadító, életadó erőt köszönjük mi 
Jézusnak ma is. Ahol jelen van, onnan távoznia kell a Sátánnak, 
o tt fogyatkozik a bűn hatása, mert Jézus társaságában egészen 
megváltozik az ember lelke, érezhetőleg átnemesedik, láthatólag 
megtisztul; ott gyógyulás, ott megelevenedés következik be.
A keresztyénség útja megtisztult lelkek, megelevenedett embe
rek között vezet át. Egyedül Ő a beteg világ orvosa, egyedül 
Ö a beteg emberi élet meggyógyítója. Valóban méltó, hogy 
szentigénk szavai szerint „mindenki úgy tisztelje a Fiút, mint 
az Atyát, aki nem tiszteli a Fiút, nem tiszteli az Atyát, aki el- 
küldötte őt.“

Minket evangélikusokat azzal akarnak némely keresztyének - 
vádolni, hogy túlságosan előtérbe állítjuk Jézust. Bárcsak na
gyon jogosult volna ez a vád, mert az volna nekünk igazán jó,
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hiszen azt bizonyítaná, hogy szívünkbe zártuk Jézus kijelentését 
és hozzákapcsolódott egész lelki világunk, s valóban keresztyé
nek vagyunk. Mert így kellene lennie! Igazi keresztyénség 
— krisztianizmus — csak ott van, ahol valóban Krisztus a hitünk 
középpontja, ahol kizárólag feléje fordulnak a szemek, ahol 
vele kapcsolódik össze az élet. Bárcsak bizonyságot tehetnénk 
a Krisztus megelevenítő hatalmáról!

III. A megelevenités azonban még sem általános, tehát min
denkire egyaránt kiterjedő.

Itt a földön azt láthatjuk, hogy van itt, bűn és halál, de van 
itt Krisztus és élet is. Az örökkévalóságban is megvan a kettő
nek a folyománya: az üdvösség és a kárhozat. Bűn, halál, kár
hozat az egyik oldalon, Krisztus, élet, üdvösség a másik oldalon. 
Ha egymás mellé állítjuk a kettőt, akkor egész lélekkel húzó
dunk az egyiktől és vonzódunk a másik felé. Miképen is lehetne 
azonban teljes a távolodásunk az egyiktől és miként lehetne 
teljes a ragaszkodásunk a másikhoz? Ezt szeretnénk mindnyájan 
tudni. Leegyszerűsítve a problémát, azt szeretnénk mindnyájan 
megismerni: hogyan lehetek bizonyos az üdvösségem felől?

Nem tudom, feltetted-e már magadnak ezt a kérdést. Ha 
nem, akkor fel kell tenned. De van egy másik kérdésem is. 
Ha feltetted, milyen felelethez jutottál? Mert ez a lényeget 
érinti. Ha azt hiszed, hogy nyugodt lehetsz, mert egy intézmény, 
egy egyház biztosítja az üdvösségedet, nagyon fogsz csalódni. 
A keresztyénség krisztusi felfogása szerint nincs egyedül üdvö
zítő egyház, mert ilyen nem is lehet. A mi egyházunk ilyent 
nem is tanít, hanem arra figyelmeztet, hogy azt keressük és 
cselekedjük, amit Jézus mond nekünk. Ő pedig épen a mai 
szentleckénkben adja meg a kérdésünkre a feleletet: Bizony, 
bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja és 
hisz annak, aki engem elbocsátott, ' örök élete van; és nem 
megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre. (24. v.)

Figyeld meg jól és megtalálod ezekben a szavakban az üdv
bizonyosságot. Nagyon fontos tanítás van ebben a mi szá
munkra: Jézus beszédének a hallgatása, hit, örök élet. Milyen 
egyszerűvé válik Jézus ajkain a legnagyobb probléma is. Vedd 
hát elő a Bibliádat, hallgasd a Jézus beszédét, de vésd is a szí
vedbe, hogy az ige nyomán éledjen és erősödjék a hited, akkor 
átmégy a halálból az életbe.

IV. Az üdvösség és a kárhozat Jézus ítélete alapján követ
kezik be. Bár azt mondja az Úr (21. v.) „a Fiú, akiket akar, meg
elevenít", még se következtethetjük ebből azt, hogy ez az ítél
kezés önkényes, mert világosan kifejezésre jut az előbb mon
dottakban, hogy az ember magatartása, igehallgatása és ennek 
alapján fejlődő hite az alapja az üdvösségnek, avagy Jézus 
beszédének az elhanyagolása és a hitetlenség az előidézője a 
kárhozatnak. Kétségtelen, hogy Jézusnak abban van a gyönyö
rűsége, ha mindenkit üdvözíthet, mert ezt akarja, de kényszerű
ségből akarnia kell a kárhozatot is azokkal szemben, akik el
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fordulnak az Isten beszédétől és nem a hitből élnek. Jézus tehát 
ítél, még pedig nagyon logikusan gyakorolja ezt a hatalmat.

Soknak kényelmetlen az ítélő Krisztusról szóló beszéd, nem 
akarják tudomásul venni, hogy Jézusban a végtelen szeretet mel
lett szigorúság, a megváltó kegyelem mellett büntető kímélet
lenség is van. Nem mi találtuk azonban ezt ki, hanem Jézus 
maga jelentette ki, hogy ítélkező hatalom. Üdvözíteni akar, de 
képes kimondani a kárhozatot is.

Gondold el, hogy feletted is hangzani fog az ítélő szó. 
Hogyan fogod azt hallgatni? Üdvösség és kárhozat között lehet 
választanod. A döntést Isten a kezedbe helyezte, tehát te vagy 
a felelős a jelenért és a jövendőért, a földi életért és az örökké
valóságért. Fogadd meg Jézus tanítását: hallgasd az ő beszédét, 
higyj benne és akkor általmentél a halálból az életbe; nem kell 
félned a kárhozattól, mert Jézus már megváltott attól, mikor 
az övé lettél, a hitedből fakadó jó cselekedeteid bizonyságot 
tesznek melletted. Gondolj az ítélkező Krisztusra és készülj az 
örök Bíró előtt való megjelenésre!

Mindezek alapján az a gondolat érlelődhetik meg bennünk, 
hogy félnünk kell az ítélkező Krisztustól. Eloszlatom ezt a véle
ményt. Nekünk nem kell félnünk az ítélettől, mert Isten az ő 
kegyelmét mutatta meg irántunk a Golgotán és Krisztus szere
tetből áldozta fel magát érettünk. Nem félnünk kell tehát, ha
nem szeretnünk az Urat, aki a Megváltónk. Ha szeretjük Őt, 
az ítélet nekünk örömöt jelenthet csupán.

Azoknak van okuk a félelemre, akiknek nem kell a meg
váltói kegyelem, akik nem akarnak a bűneikből kiszabadulni 
és az élet útjára lépni. Magukra vessenek, ha elutasítják a 
kegyelmet.

Az ítélkező Krisztusnak a kezében üdvösség és kárhozat 
van. Ragadjuk meg az üdvösséghozó kezet.

Készenlétben.
Délutánra. — I. Thess. 5, 1—11.

Milyen szép bizonyítványt állít ki Pál apostol a thesszalo- 
nikai gyülekezetről: ébren várják az Urat, vigasztalják egymást 
és építik egymást.

Az a kötelességünk, hogy mi is ébren legyünk. Kétség
telenül régen várják a keresztyének az Úr visszajövetelét, de ez 
nem ok arra, hogy ellankadjanak. Csak az emberek tűztek ki 
terminusokat Krisztus visszajövetelére, az Ür nem mondott idő
pontot. Bármikor jöhet, tehát készen kell lennünk. Csalódnak 
azok, akik emberi okoskodás által kijelölt időre várják, de csa
lódni fognak azok is, akik abban reménykednek, hogy nem jön 
vissza. A Biblia tanítása világos, visszajön az Űr, az a köteles
ségünk, hogy várjuk. A várakozás készenlétet jelent. A hitünk 
lámpása legyen rendben, a ruhánk legyen rajtunk, s ez a ruha 
a hit és szeretet harci öltözete, szemünkben ragyogjon az üdvös
ség bizonyossága.



Ez a készenlét nem lehet tétlenség. Vigasztalást kell gyako
rolnunk. Kevés ember tud igazán vigasztalni, pedig nagy szükség 
van rá. Csak Krisztussal lehet bánatot oszlatni, gondot elűzni, 
gyászt eltávolítani. Építenünk kell egymást. A lelkiépülés egyet
len eszköze az Isten beszéde. Ebben kell otthonosaknak lennünk, 
hogy másoknak is tudjunk az igével szolgálni. Embermentő 
munka ez, amelyet szüntelenül végeznünk kell.

A világosságban jár a Krisztust váró ember, mert van az 
életének napja, amely beragyogja világát s az csak Jézus Krisz
tus lehet. Világosság fiai, nappal fiai a keresztyének, amint 
igénk mondja. Ennek következményei vannak: legyenek a csele
kedeteik méltók a világossághoz. A világosságban mi látunk, 
de minket is látnak. Vigyázzunk, hogy ne kelljen pirulnunk! 
Sokan figyelnek ránk!

Legyünk bizonyosak abban, hogy az Úrnak napja közele
dik. Jöjjön bármikor, hívjon az Ür bármely pillanatban, legyünk 
készen az előtte való megjelenésre. Ha készen vagyunk, nem 
Isten haragját, hanem az üdvösséget fogjuk megismerni.

Marcsek János 
esperes, Ózd.

Szenthárom ság utáni 23. vasárnap.
Délelőttre. — Lukács 19, 11—27.

Mi történt közben.
Ez a példázat nem tartozik Jézus könnyű példázatai közé. 

Ezt mutatja az, hogy milyen sokféleképpen szokták magyarázni 
és félremagyarázni. De nem ezért nehéz ez a példázat, hanem 
nehézzé teszi az a tárgy, amelyet Jézus ki akar általa fejezni. 
A 11. vers szerint az Isten országáról akar Jézus elmondani 
valamit tanítványainak, hallgatóinak. Isten országa pedig mindig 
titok és nyitott kérdés marad a keresztyén ember számára, amely 
csak akkor fog megfejtődni, amikor ott fogunk állani ennek 
az országnak az ajtajában csodálkozó szemmel. És ha meg
figyeljük az evangéliumokat, akkor észrevesszük azt, hogy Isten 
országáról Jézusnak is nehéz volt beszélni. Amikor az Isten meg
bocsátó szeretetét akarja hallgatói előtt érthetővé tenni, akkor 
elmondja a tékozló fiú példázatát és nem marad kétsége az iránt, 
hogy hallgatói ebből az egy példázatból is megértették az Isten 
szeretetét. De amikor Isten országáról beszél, akkor a hasonla
toknak és példázatoknak egész sorát mondja el, nem azért, mert 
erről a tárgyról különösképpen szeretett beszélni, hanem azért, 
mert érzi, ez olyan nehéz kérdés, hogy sokat kell róla beszélnie.

Ha e példázat értelme után tudakozódunk, akkor azt kell 
mindenekelőtt tudnunk, hogy mi indította Jézust e példázatnak 
az elmondására? El akarta mélyíteni tanítványainak és hall
gatóinak lelkében az ítéletre való visszajövetelének a gondo
latát.

596



597

Milyen érthetetlen dolog az, hogy a mai keresztyénség 
gondolatvilágában nem él olyan elevenen az erre való gondolás, 
az ítélet tudata, mint azt az Úr Jézus Krisztus szeretné látni az 
 övéinél. A halálra sokat gondolunk, még a halál utáni életre is, 
csak az ítéletre nem. Mi ennek az oka?

Nem jut rá idő. Nem veszitek észre, hogy az embert meny
nyire lefoglalja a jelen! Annyi esemény, annyi gond, annyi újság, 
annyi új és új benyomás, annyi olcsó szórakozás tolakszik be 
az ember életébe, annyi könyvet nyomnak az ember kezébe, 
hogy nappala nincs, éjszakáját is elkívánja az ínség, vagy az 
öröm. Jövendő dolgokkal foglalkozni nem ér rá a mai ember, 
ezt fényűzésnek tartja.

Nincs csendessége a mai embernek. Életformáló gondola
tokba elmélyedni csak testi és lelki csendben lehet. Már pedig 
az ucca zaja, a világ lármája, a zakatoló gépek zúgása, a vér 
muzsikája és a Sátán zenéje darabokra töri a csendet. Milyen 
sok ember panaszkodik, hogy szeretne csendre lelni és nem 
tud!

Az élet ránevelte a mai embert a könnyelműségre és a felü
letességre. Semmit nem érdemes komolyan venni és nem szabad 
komolyan venni, mert az ember ráfizet. Az utolsó ítélet gondo
latával a ma könnyelmű embere nem foglalkozik. Minden felett 
csak röpke madár módjára elsiklik. Különösen ilyen kényelmet
len gondolattal nem fogja terhelni lelkét.

Ha mind igaz is ez, sem Jézus, sem a halál nem adott fel
mentést senkinek, egy kor keresztyénségének sem, hogy ne fog
lalkozzék az utolsó idők gondolatával. Ő nem törődik azzal, 
ráér-e, vagy nem, van-e csend a világon.

Az elmenetel és visszajövetel közti időt úgy állítja elénk 
Jézus, mint az ember kegyelmi idejét, amely időben úgy látszik, 
mintha Jézus feladta volna az ő uralmi igényét, de a valóság 
mégis az, hogy ő az ura ennek az időnek is, alattvalói is jól 
tudják, hogy az ő uruk vissza fog jönni. Erről az időről beszél 
a többi evangéliumban: „...E lm egyek, hogy helyet készítsek 
néktek. És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét 
eljövök és magamhoz veszlek titeket." Ján. 14 : 2—3. Tehát nem 
jön vissza azonnal, hogy mikor jön, azt ugyan nem mondja meg, 
de a szolgáknak hagy időt a kereskedésre, a girák hasznosí
tására.

Mi a megbízatásuk? A girákat, a kegyelmi javakat, kama
toztatni kell. A girák kamatoztatásával a múlandó időt örökké
valóvá kell átváltoztatniok. Tehát a szolgák kezébe teszi le azok 
sorsát. Mik a kegyelmi javak? Egy másik helyen mondja meg, 
hogy hatalmat ad az övéinek, hogy betegeket gyógyítsanak, 
hogy skorpiókon tapodjanak, hogy bűnöket megbocsássanak, 
hogy hirdessék az evangéliumot s maga a kereszt, mint leg
nagyobb kegyelmi ajándék is odaadatott az embereknek.

A szolgák egyik része a kegyelmi időt fel is használja, az 
adományokat kamatoztatja. Az egyik 10 girát szerez, a másik



598

5 girát szerez. Ha most az iránt tudakozódunk, hogy mi volt 
az ő munkájuknak a titka, mozgatóereje, akkor erre a követ
kezőkben felelhetünk.

Először az Úr iránt való szeretet. Parancs nem elég ehhez, 
félelem nem elegendő ehhez, hiszen ha négy girát, vagy öt girát 
nyer az első, akkor is mondhatta volna azt, többre nem voltam 
képes, de ennyit megtettem. Hogy valaki egy girából 10 girát 
csináljon, ehhez még a kötelességtudás sem elegendő, ehhez az 
adományozó iránti szeretet kell. Az a szeretet, amelyet nem 
lehet lebeszélni, hogy szolgáljon, hogy verejtékezzen, hogy törje 
és zúzza magát, amelynek a kedvét nem lehet elvenni sem gúny
nyal, sem megfélemlítéssel, mert az mindig szeretet marad, még 
ha az egész világ elfordul is attól, akinek ő szolgál és akit ő 
szeret. Tudjátok, hogy milyen nagy hajtóerő a szolgálat köz
ben, ha tudjuk, hogy azt azért tesszük, akit mi nagyon szere
tünk. Ezért a szeretetért minden áldozatot érdemes meghozni.

A másik, ami hajtotta őket a girák gyűjtésében, a vissza- 
jövetel bizonyossága volt. Tudták, hogy amit az Úr ígért, 
t. i. hogy vissza fog jönni, az bizonyosan következik. Óh, 
hogy meg tudja szaporítani az ember erejét és munkakedvét 
a viszontlátás bizonyossága! Hányszor fáradhatott bele ez a két 
szolga a gyűjtésbe! Talán, amikor meg volt az 5., vagy 6. gira, 
akkor felötlött ez a gondolat, már elég fáradtak vagyunk ahhoz, 
hogy megpihenjünk és már elég sokat is gyűjtöttünk, de azután 
újra és újra mentek tovább. Vagy látták a nemdolgozókat, hogy 
élik nyugodtan a maguk világát s azt mondották, ki tudja, talán 
ezeknek van igazuk, de másnap tovább folytatták az abba
hagyott munkát, mert tudták, hitték, hogy az Úr vissza fog 
jönni és hogyne szereznének neki örömöt, aki őket szerette, 
hiszen azért ajándékozta meg őket.

És hajtotta őket a hála érzése. Ha adott, hogyne adnák 
vissza kamatostul, hiszen ajándékozásában az ő szeretetét mu
tatta meg.

A másik szoigatípus nem használta fel a kegyelmi időt, mert 
nem is akarta. Miért? Számításból. Felkészült ugyan minden 
eshetőségre. Nem költőm el, de nem is kamatoztatom. Ha ezek
nek lesz igazuk, akik verejtékeznek, dolgoznak, akkor én majd 
oda adom a nekem adott girát azzal, hogy íme itt van, ami 
a tiéd. Ha pedig a másik résznek lesz igaza, hogy nem jön 
vissza számonkérni, akkor megspóroltam a fáradozást. Óh, hány 
ilyen számító keresztyén van!

Mi volt az oka másodszor az ő hanyagságának? Azt olvas
suk, hogy a számadás idején megáll az ura előtt, előveszi a 
keszkenőbe rejtett girát és odaadja. Ebben benne van az, hogy 
ez az ember senkinek meg nem mutatta a maga giráját. Jól el
rejtette, nehogy az emberek számon kérjék. Nem akarta tudni, 
hogy az adomány, a gira kötelez.

Nem veszitek észre, hogy megszégyenít bennünket az Ür 
Jézus Krisztus és ránk olvassa az ő ítéletét?! Hányszor rejtjük
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el a nekünk adott kegyelmi ajándékot csak azért, hogy az em
berek számon ne kérjék tőlünk. Bekötjük ezt a girát panaszba, 
bekötjük a felelőtlenségbe, hiszen hányszor van úgy, hogy ami
kor ezzel, vagy azzal a kegyelmi ajándékkal szolgálni kellene 
az embereknek és az Isten országának, akkor úgy mutatkozunk 
az emberek előtt, mint akik ehhez nem értünk, nincs tehetsé
günk hozzá. Hány embert vezethenék az Istenhez, ha a hitem, 
vagy a szeretetem giráját el nem titkolnám!

Ez a szolga azt hitte, hogy az ő személyes ügye az, hogy 
kamatoztatja-e a girát, vagy pedig keszkenőbe köti. Pál apostol 
mondja: „Haszonra adatik a kegyelmi ajándék.“ Tehát nem arra 
hogy az ember elrejtse. A számadáskor tudta meg ezt a gonosz 
szolga, amikor az Ür ráolvasta az ítéletet. Kamatostól kaptam 
volna vissza, ha a pénzváltók asztalára helyezed, ha könnyet 
törölsz vele, szegényeket táplálsz általa, ha adsz belőle azoknak, 
akiknek nincsen.

Jutalmat nem ígért az Ür, de a jutalom el nem maradt. 
Az egyiknek és a másiknak is azt mondta, legyen birodalmad 10, 
illetve 5 városon. De nem maradt el a harmadiknál a büntetés 
sem. Elvették tőle azt, amiről úgy gondolta, hogy az csak az 
övé lehet.

Vissza fog jönni számonkérni az Ür tőlünk is, hogy mit 
tettünk közben Ő érette, mert ez lesz nálunk is az ítélet mértéke. 
A kapott kegyelmi ajándékkal múlandóságunkat örökkévaló
sággá, vagy az örökkévalóság ígéretét kárhozattá változtathat
juk át. A hangsúly ezen van: Mi történt közben? Ámen.

A nagy igazolás.
Délutánra. — II. Thess. 1, 6—10.

Ez az ige a Thessalonikában élő kér. gyülekezet közösség
hez intézett vigasztaló beszéd.

Vigasztaló beszéd annál a ténynél fogva, hogy szenvedő 
emberekhez intézi. A fejezet 4. verse értesít erről bennünket: 
„ . . . Minden ti üldöztetéstek és szorongattatástok között, ame
lyet szenvedtek . . Arra nem kell felelni, hogy miért üldözik 
őket. Főbűnük, hogy hisznek a Krisztusban és Istennek benne 
megmutatott szeretetét mindennél —- embereknél, szenvedés
nél — többre becsülik és vallják azt, hogy egyedül Krisztus tud 
bűntől, haláltól megszabadítani.

Vigasztalását Isten igazságtevésére építi, amelynek eszköz
lője Jézus Krisztus lesz „ama napon11.

Ennek a napnak a körvonalait éppen olyan sötét, félelmetes 
színekkel rajzolja meg, mint maga Krisztus Urunk. Pál apostol 
leírásában is az ellentétek ereje feszül, amikor erre a napra 
gondol.

Milyen lesz valóban az utolsó ítélet, a teremtett mindenség 
szempontjából az lehet érdekes, lehet félelmetes, lehet nagy
szerű, de minket csak egy érdekel az egész katasztrófából: mi 
fog történni velünk?
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Először is ezen a napon igazolni fogja magát Jézus. Ő az 
ácsmester fia, dicsőségben fog aláereszkedni, angyalok seregé
től kísérve és megmutatja a világnak, hogy ő volt az ország 
kopott vándora, ő volt a bethlehemi otthontalan, ő volt a ke
resztjét hordozó fájdalmak embere. És megmutatja, hogy neki 
volt igaza mindenkor. Akkor is, amikor Isten Fiának mondotta 
magát, akkor is, amikor azt mondotta, hogy angyalok seregét 
hívhatná segítségül, hogy mindent — az ítéletet is — neki adott 
át az Atya, hogy az Atya meg fogja őt dicsőíteni, hogy mégis 
csak király volt ő akkor, amikor Pilátus olyan kétkedve ingatta 
a fejét, hogy a hatalom egyszer mégis az ő kezében lesz, hogy 
egyszer ugyan kigúnyolhatták, ruháját megtéphették, hátát vé
resre verhették, de egyszer mégis ő lesz a győző, amint mon
dotta.

De igazolni fogja ez a nap a hívőket is. Kiviláglik majd, 
hogy azoknak lesz igazuk, akik hittek abban, hogy nem a bűn, 
nem a gonoszság, nem a hitetlenség, nem az erkölcstelenség, 
nem az istentelenség fog pöffeszkedni és uralkodni örökké ezen 
a világon. Nem azoké lesz a jövő, akik életük szekerén a Sátánt 
hurcolják, hanem akik ellenszegülnek neki. Azoknak lesz iga
zuk, akik vállalták és vállalják ebben az életben a kovász, a só, 
a gyertya szerepét, akik vállalják a lemondást, az áldozatot, meg 
tudják szegényíteni a maguk életét, hogy meggazdagítsák má
sokét. Tudnak imádkozni és tudnak küzdeni az Isten országáért, 
akik keresztre nézve keresztjüket hordozzák, akik fáradt, meg
hajszolt életüket ebben az ígéretben vonszolják tovább, egyszer 
győzni fog a Krisztus és mi ő vele. Igen, az ő igazolásuk napja 
lesz ez, amikor szent csodálkozással fognak közeledni a dicső
ség urához: Légy üdvözölve Istennek Báránya, lelkünk megvál
tója és feleletül hallani fogják: Jöjjetek én Atyámnak áldottai 
és örököljétek az országot.

És igazolni fogja Jézus ellenségeit is, hogy nem volt igazuk. 
Ugyanis bosszút áll az Úr azon a napon azokon, akik tudnak 
az Isten létezéséről, de nem érdekli őket az Isten. Életüket nem 
hajlandók alárendelni az ő parancsolatainak. Öt soha komolyan 
nem veszik, azért nem veszik komolyan az evangéliumban ki
nyilatkoztatott szeretetet és fenyegetést sem. Ők a Krisztus 
keresztjének ellenségei. Nekik bocsánat nem kell. Nekik a ke
reszt nem mond semmit, ők nem akarnak tolakodni oda, ahová 
bolondok szent sietséggel futnak. Isten terveinek elleneszegül- 
nek. Az apostol félelmetesen írja le ezt az ítéletet. Azzal fog
nak találkozni, akivel soha nem akartak, azzal fognak beszélni, 
akihez imádságban soha nem szóltak, azok előtt kell reszketve 
végigbandukolni, akiket kirekesztettek, kinevettek és üldöztek. 
A boszú tűzlángjában elég a szemét, polyva, konkoly, rongy, 
mind, mind elpusztul, de a tiszta szem, az betakaríttatik az Úr 
szérűjébe.

Balczó András
nyíregyházi püspöki másodlelkész.



Szenthárom ság utáni 24. vasárnap.
Délelőttre. — Lukács 12, 35—43.

Várakozó élet.
Az egész élet várakozás, az egész világ egy nagy váró

terem, amelyben idegesen, türelmetlenül járunk fel s alá. Mit 
várunk? Boldogabb holnapot, több kenyeret és szórakozást, hír
nevet, dicsőséget, keresztnélküli életet. A várakozás benne van 
Isten nevelő pedagógiájában. A várakozás az engedelmességre 
való nevelés iskolája. A várakozás kegyelmi idő, amit okosan 
kell felhasználnunk.

1. Kit várjunk? Várni arra kell, aki nagyobb, mint mi. 
A szolga urára, a tanítvány mesterére, az alattvaló fejedelmére 
vár. A keresztyén hívő embernek Jézusra kell árni. „Várjad az 
Urat, őrizd meg az ő útját, és felmagasztal téged.“ (37. zsoltár 
34.) Egy lelkész írta fel naplójába, hogy amikor kis falujából, 
mint egyetemi hallgató a fővárosba került, minden vasárnap ki
ment a keleti pályaudvarra és ott várta azokat a vonatokat, ame
lyek hazulról jöttek, azokat az embereket, kik csizmájukon el
hozták az otthon porát, ruhájukon az otthon illatát. És ehhez az 
élményéhez azt a gondolatot fűzte, hogy nekünk is így kell várni 
az egyházi eszendő vasárnapi állomásain az Úr Jézust, aki örök 
hazánkból jön, hogy az örökkévalóságnak megtartson és egy
kor oda vissza is vigyen.

Az egyházi esztendő utolsó vasárnapja arra is figyelmeztet, 
hogy „nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keres
sük" (Zsid. 13, 14.), hogy „elvégezett dolog, hogy az emberek 
egyszer meghaljanak, azután az ítélet". (Zsid. 9, 27.) (V. ö. még 
Róm. 14, 12. és II. Kor. 5, 10.)

Mikor jön? Senki sem tudhatja. Talán a második, talán a 
harmadik őrségváltáskor, akkor, amikor nem is gondolnak reá. 
Ez a bizonytalanság szabja meg a várakozás módját.

2. Hogyan várjuk az Urat? Felövezett derékkel. Felövezve, 
hogy biztosan járjunk, ne bukjunk el. (II. Mózes 12, 11; I. Péter 
1, 13.) Ne engedjük magunkat legyőzetni a test kívánságai, az 
élet gondjai által, de engedjük, hogy a belső ember erősödjék 
és győzelmet vehessen a test felett. Áz öv lelki fegyver (F.fezus 
6, 14). Állandó készenlétet, szolgálatot jelent, amelyben nem 
lehet pihenés, mert a Sátán minden perc pihenőnket a maga 
javára használja fel. „A bűn az ajtó előtt leselkedik és reád van 
vágyódása." (I. Mózes 4, 7b.) „A ti ellenségetek az ördög, mint 
ordító oroszlán szertejár, keresvén kit nyeljen el.“ (1. Péter 5, 
8.) A várakozó élet nem tétlen élet, hanem szüntelen vigyázás. 
A szövétneket is meg kell gyújtani, mert a sötétben is vigyázni 
kell. (II. Péter 1, 9.) A sötétben félelem, szorongás, rettegés van, 
a világosság nyugalmat és bátorságot ad. A virrasztó szolga nem 
tud azonnal ajtót nyitni, ha sötétben van, mert tapógatózva 
kell keresnie az ajtót, a kilincset, a kulcsot. A szövétneket táp
lálni kell az Úrral való közösség imádság-olajával, mert külön-
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ben úgy járunk, mint a balga szüzek, kiknek lámpásuk, az el
fogyott olaj miatt, kialudt, mielőtt megérkezett volna a vőle
gény s így kívül maradtak. (Máté 25, 1—13.) Az első emberpár 
szövétneke sem égett, mikor szóba állt a kígyóval, mert nem 
látta meg, hogy a bűnnel és halállal köt szövetséget. Mikor 
elbújtak a félelem bokra mögé, akkor meg — égő szövétnek 
hijján — nem látták meg a kegyelem arcát.

3. Hogyan jő el az Út? Váratlanul. (Máté 24, 42.) Mint a 
tolvaj. (39. v.) Van egy kép a halálról. Nem az úton jön, de 
egy virággal szegélyezett patak medrében — ahol senki sem 
látja. Amikor nem is gondolunk a számadásra, talán azt kur
jantjuk: sohse halunk meg! Azért rendezzük lelkünket, amíg 
lehet. Dolgozzuk, imádkozzunk, amíg lehet. Bocsássunk meg, 
amíg lehet. Térjünk meg, amíg lehet. Múlnak a percek, órák, 
napok, az egyházi év múlása is arra int, vigyázzunk, készüljünk, 
hogy az Élet Ura ne váratlanul, ne tolvaj-módon lepjen meg. 
Egy lelkész asztalára ezt írta fel: „Ha ma jönne el?!“ Ez a 
kérdés — amint írja — lelki élete fejlődésében, hivatásának 
rendben való elvégzésében nagy segítségére volt. Néha zörgetve 
jön, de azonnal ajtót kell nyitni. (Jel. 3, 20; Lukács 21, 25—28.) 
Ítélettel jön el s mindnyájunkat megítél. Mindnyájan az elv 
szolgái vagyunk, kiket gondviselőkké tett, kiknek a lélek táp
lálékáról kell gondoskodnunk. Nem az a fontos, hogy kinek szól 
az okos és bölcs szolgáról mondott példázat, de az a fontos, 
hogy mikor eljön az Úr: munkában talál-e minket. Ajándékozva 
jön el az Úr. Boldogságot hoz a vigyázó szolgáknak, szolgál 
nekik. Az Ür a menyegzőre érkezik s ha őt felkészülve, munká
ban fogadjuk, ha méltókép várjuk, azt az örömet juttatja 
nekünk is, amiben neki a lakodalomban volt része.

Mi volt számomra a letűnő egyházi év?
Ha az Ür most vonna ítéletre, mit mondana nekem: Máté 25, 

21., vagy Máté 25, 30.?

Délutánra. — II. Tim. 4, 8.
Üdvbizonyosság.

Hogyan lehetett Pál a legnagyobb apostol? Mi az ő fárad
hatatlanul munkás életének a titka? Hogy volt üdvbizonyossága. 
Tudta, hogy nem érdemei, fáradhatatlan munkássága által nyeri 
el az üdvösséget, hanem az igaz Jézus Krisztus engedelmes 
váltsághalála által. (Efezus 2, 8.) Hosszú volt az út, amíg ide
jutott. Az Ür Jézus először közönyös volt a számára, majd 
gyűlöli és üldözi, de amikor találkozik vele, nem tud tőle többet 
szabadulni, nyugtalanítja, összetöri, döntésre kényszeríti, rabul 
ejti, igájába fogja, evangéliumának legnagyobb apostolává 
avatja. Pál tudta, hogy kinek hisz s minden vágya az volt, hogy 
„találtasson Őbenne" (Fil. 3, 9.). Engedte magát megítélni az 
igaz bíró által a damaszkuszi úton való találkozón s mivel töre
delmesen meghajlott az Ür ítélete alatt, felmentést kapott s élete 
egy boldog odaadott szolgálattá lett.
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Sok harca volt — de úgy viaskodott mint, aki „nem levegőt 
vagdos" (1. Kor. 9, 26.). Fegyverzete, az üdvösség sisakja s a 
hitnek paizsa. Mindkettőn láthatatlan betűvel írta az Ürnak lelke 
Pál jeligéjét, mai textusunkat „végezetre eltétetett nekem az 
igazság koronája".

Luther is sokat harcolt önmagával, amíg rájött az igéből, 
hogy az üdvösség kérdése nemcsak reménység, hanem boldog 
bizonyosság. Ha végiggondoljuk az üdvbizonyosság gondolatá
nak fejlődését, ha megvizsgáljuk, hogy az üdvösség kérdéséről 
mit tanít a római katolikus, református és unitárius egyház, 
akkor látjuk, hogy a lutheri üdvbizonyosság tanítása a tiszta 
evangéliumból fakad s ha a hit által magamévá teszem, szent 
bizalommal énekelhetem: „Bizalmamat Krisztusnak Szent vérébe 
vetem, Örök, igaz javamat Csak benne lelhetem; Én gyarló 
életemben Jót nem találhatok, De Krisztus érdemével Én is 
megállhatok."

Egyed Aladár
szegedi lelkész.

Advent 1. vasárnapja.
Délelőttre. — Zsid. 10, 19—25.

1. S zövegm agyarázat.
Mint általában a Zsidókhoz írt levél, szóbanforgó szakasza is azért 

állítja nehézségek elé a mai kor emberét, mert számára az Ószövetség 
fogalmi világa, amelyet a levél szerzője keresztyén tartalommal tölt meg, 
idegen világ. A perikópa megértéséhez ezért szükséges, hogy az ószövet
ségi kultusz elemeit, mint a „mennyei dolgok ábrázolatát" (8, 5.) szem 
előtt tartsuk. Még így sem érthető teljesen, hogyan tette szabaddá Jézus 
mint „élő út" a „kárpit, azaz az ő teste által" (20.) a bemenetelt a szen
télybe. A kárpit elzárta a bejáratot, nem világos tehát a kapcsolat közte 
és Jézus teste között. — Jézus nemcsak az engesztelőáldozatot hozta meg, 
hanem mint főpap közben is jár „Isten házáért" (21.), amelyen mindvégig 
kitartó gyülekezetét kell értenünk (3, 6.). — Bizalommal léphetünk be a 
szentélybe, azaz járulhatunk Isten elé, mert amint az Ószövetség papjai 
az áldozati vérrel való meghintésük és víznek fürdője által elnyerték a 

'kultikus tisztaságot (III. Móz. 8, 6. 30.), úgy Krisztus hívei az Ő vére 
és a keresztség vize által tiszták lettek, az elnyert bűnbocsánat révén meg
szabadultak a gonosz lelkiismerettől (22—23.). A „gyülekezeten" (episyna- 
gogé), amelyet nem hagyhat el, aki felelősségét érzi (25.), az istentiszte
letre egybegyült gyülekezetét kell értenünk.

2. Igeh irdetés.

Hiv a szentély!

A nap, amelynek közelségére az ige figyelmeztet, az „Úr 
napja", az egyetemes végítélet napja. Közelebb jutottunk hozzá 
megint egy esztendővel. Erre is emlékeztet az új egyházi esz
tendő kezdete! Ugyanakkor azonban annál nagyobb hálára is
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hív, hogy még tart a kegyelem ideje. Megértük az új egyházi 
esztendőt, hogy jobban, mint az elmúlt év, az „Úr esztendejévé'1 
váljék a számunkra. Hogy így legyen, küszöbén ezt kívánja az 
ige:

,,Járuljunk Hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével!"
1. Szentigénk képiesen szól a bemenetelről a szentélybe,, 

szem előtt tartva az ószövetségi istentisztelet helyét. A szövet
ség sátrának, ill. a templomnak belső, kárpittal elzárt része volt 
a szentély, a „szentek szentje11, ahol a szövetségláda különös
képen jelezte, ill. biztosította Isten szentsége jelenlétét. Ide csak 
a főpapnak volt bemenetele évenként egyszer, hogy az áldozati 
állat vérével áldozzák Isten kiengesztelésére.

Bennünket nem ilyen helyileg elhatárolt szentély küszöbére 
állít az új egyházi esztendő és nem is csupán azt kívánja tőlünk, 
hogy az istentiszteleteken vegyünk részt híven és buzgó lélek
kel. Erre is figyelmeztet. De ennél mégis sokkal többet jelent 
az odajárulás Isten elé, amelyről az ige szól. Legyen számunkra 
minden hely szentéllyé, ahol érezzük és tudjuk, hogy Isten jelen
létében járunk! Legyen az otthonunk, amikor itt kimerültén pi
henünk meg, vagy fáradttá tesz az örökké egyforma robotos 
házimunka és ilyen állapotban találkozunk hitvestársunk igényé
vel szeretetünkre, amelyre ígéretet tettünk, hibáival, amelyeket 
el kell hordoznunk, és találkozunk gyermekeink nevelésének 
szent feladatával. Legyen otthonunk ilyenkor is szentély, amely
ben szavaink, cselekedeteink abból a tudatból fakadnak, hogy 
jelen van az Isten. Legyen számunkra szentély a munka helye, 
a hivatali szoba, az iskola terme, a műhely vagy a gépház, ahol 
kenyeret keresünk, és a nagy közösség jövőjén építünk, ahol 
munkatársakkal vagyunk együtt. Boruljon a munka helyére Isten 
jelenlétének szentsége és cselekedje meg, hogy a megunt mun
kát is híven végezzük, a tunyaságot elűzze a meglátott felelősség 
tudata, az ellenszenves munkatársakhoz pedig fokozott szeretet
tel, „megváltó11 szeretettel közeledjünk. Legyen számunkra 
szentély az utca is, ahol az élet zajlik, kísértések lesnek ránk és 
ismerősökkel találkozunk, ismeretlenek mellett megyünk el hi
degen. Isten szeme előtt járva őrizzük meg a békességet a külső 
zajban, a tisztaságot a kisértésekkel szemben és maradjunk meg 
a szeretetben a futó beszélgetések között, jusson egy-egy meleg 
tekintetünk az elkínzott arcú ismeretleneknek. Legyen szentély 
minden hely, ahol járunk. Legyen istentisztelet, istenszolgálat 
minden cselekedetünk, minden biztató vagy korholó szavunk, 
Így legyen bemenetelünk Istenhez mindenkor a szentélybe!

2. Igaz szívvel járuljunk Eléje! Azaz olyan szívvel, amelyet 
teljesen Neki adunk át. Ebben a tekintetben legyen számunkra 
igazán újjá az új egyházi esztendő, mert erre a megújúlásra van 
leginkább szükségünk. Az Isten elé járulásunkra erőt vettünk 
magunkon a múltban is egyszer-egyszer. Otthon is, munkavég
zésünk között is, az emberekkel való érintkezésünkben is. De 
inkább csak futó, kegyes hangulat hatása alatt. Azután megint
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bálványok elé járultunk. Otthon is, munkahelyünkön is, embe
rekkel találkozva is a magunk természetének, hajlamainak en
gedtünk szabad folyást, önző érdekeket szolgáltunk. Ezeké volt 
u. i. a szívünk egy része. A nagyobbik fele. Ezért nem tudtuk 
a szentély szentségét érezni mindenütt és nem tudott életünk 
istenszolgálattá lenni mindenkor. Legyen hát ez másképen a jö
vőben! Az egész szívet adjuk oda Istennek! Ádventnek épen az 
a biztató üzenete, hogy ez az odaajánlkozás Istennek immár 
lehetséges. Ö maga jött elénk. Elküldötte a Fiút, hogy Ő legyen 
az út, amelyen eljuthatunk a szentélybe, eljuthatunk oda, hogy 
mindenütt és mindenkor Isten jelenlétének szentélyében járjunk. 
Nem kell egyebet tennünk, mint erre az útra rábíznunk magun
kat. Az Ő szavában meghalljuk Isten hívó szavát. Szeretetében, 
amellyel azokhoz hajolt le, akik a legmélyebbre süllyedtek, vagy 
a nyomorúság völgyének mélységében jártak, lenyűgöz Isten 
szeretete. Vére hullásában pedig igaznak bizonyítja meg magát 
isteni szava és isteni szeretete. Ez a bizonyíték meghódíthat ben
nünket is, akik olyan szerencsétlen kornak vagyunk gyermekei, 
amely mindenben kételkedik és mindenen gúnyolódik.

Jézus áldozata azonban még más szempontból is megnyi
totta számunkra a lehetőséget, hogy Isten szentélyében járjunk. 
Szentigénk úgy szólít meg bennünket, mint akiknek szíve tiszta 
a gonosz lelkiismerettől és teste meg van mosva tiszta vízzel. 
Ezek mögött a szavak mögött az a nagyon világos felismerés 
húzódik meg, hogy az ember nem járulhat a szent Isten elé úgy, 
amint van, hanem szükséges, hogy előbb megtisztuljon. Ez a 
felismerés többé-kevésbbé határozott mindenütt, ahol áldozati 
füst száll ég felé ezen a földön és áldozati vér cseppjeit issza 
be a föld az oltárok körül. A gonosz lelkiismeret ennek a vérnek 
engesztelő erejében bízva közeledik az istenség felé, amellyel 
szemben bűnnek, véteknek tudata nehezedik reá. így volt az 
Ószövetség idejében is. A papok, akik a nép helyett és érette 
járultak Isten elé, az áldozati vérrel való meghintésükben és 
szent mosódásban kerestek menedéket a lelkiismeret háborgása 
elől, amelynek méltatlanoknak kellett őket megbélyegeznie Isten 
előtt. Az ember méltatlansága azóta sem változott. Próbáld meg 
az életet Isten jelenlétében, úgy, amint erről néhány szó esett, 
nézz szembe a megváltozhatatlan valósággal, hogy körülvesz 
az Isten jelenléte és szentélyében jársz mindenütt és mindenkor 
— és kell, hogy megperzselje a lelkedet az ő  szentsége és halá
losan megrettenjen a lelkiismereted. Hacsak meg nem nyugtat 
és boldog békességgel nem ajándékoz meg a bizonyosság, hogy 
tiszta immár a te szíved és megmosott a tested. Hogy tisztává 
tett Jézus vére és megmosott a kereszség vize. Ha ennek bizony
ságát ott tapasztalod meg megváltozott, megtisztult testi éle
tedben is, akkor kezded majd igazán értékelni, hogy mit tett 
érted az Isten, mit tett érted a Megváltó Krisztus, amikor lehe
tővé tette, hogy igaz szívvel, bizodalommal járulj Eléje és járj 
mindenkor jelenléte szentélyében.

3. Ő  megcselekszi majd azt is, hogy hited teljességre jusson,



mert hű és beteljesíti ígéretét. Csak erre alapíthatjuk minden 
reményünket. Önmagunkban nem bízhatunk, még akkor sem, 
amikor tudjuk, hogy élet és halál, üdvösség és kárhozat között 
kell választanunk és szent eltökéltséggel, a legszebb feltevések
kel döntünk az élet és az üdvösség mellett. Lelkiismeretünk 
gonosz volta eléggé meggyőzhetett bennünket arról, hogv mi
lyen könnyen tántorodhatunk meg és tagadjuk meg hitünket. 
Nem kell hozzá egyéb, mint egy kis csalódás reményeinkben, 
hátrány szenvedése az élet küzdőterén, fájdalom tőrszúrása a 
szenvedéstől irtózó szívünkben. Olyan hamar csüggedünk és 
olyan könnyen veszítjük el bizakodásunkat Isten jóságában. 
Nem vagyunk különbek a Zsidókhoz írt levél címzettjeinél. Őket 
is biztatni kellett és erősíteni, hogy tántoríthatatlanul tartsák 
meg a reménység vallását. Igaz, hogy őket súlyos megpróbál
tatások, kemény üldöztetések érték az evangélium ellenségeinek 
részéről. Mégsem lett volna szabad megfeledkezniük arról, hogy 
vallásuk reménység vallása, minden körülmények között Isten 
szeretetére, szeretetben adott ígéreteire támaszkodik, hogy Ö 
pedig hű. Erről még kevésbbé szabad megfeledkeznünk nekünk, 
mert ha egyéni életünkben értek is csapások, szenvedések, hitünk 
miatt üldöztetést még nem szenvedtünk. Pedig most már tudjuk, 
hogy hajszálon múlott, hogy keletről reánk zúduljon az Isten 
ellenségeinek minden embertelensége és kegyetlensége. Hű volt 
az Isten! Hűségét, az ígéreteket beteljesítő hűséget hirdető ád- 
ventben tehát egyéni bajainkban is halljuk az intelmet, hogy 
tántoríthatatlanul ragaszkodjunk Őhozzá, a reménység vallásá
hoz, amely hozzáköt.

Vigyázzunk arra is, hogy el ne hagyjuk a gyülekezetet , a 
híveknek istentiszteletre összejött közösségét. Sokan, már nem 
is csak némelyek, megteszik ezt. A korszellem nem kedvez a 
reménység vallásának, amely Krisztus véréhez menekül a gonosz 
lelkiismeret vádja elől. Ma az emberi erő mámoros úiiongása 
hallatszik és megvetés jár ki a bűntudat „betegeinek11. Vigyáz
zunk, a korszellem erőszakos és bátorság kell hozzá, hogy 
szembeszálljunk vele! Vigyázzunk tehát magunkra és ügyeljünk 
egymásra is! Így jut teljességre hitünk. Ezt az egyet, az ügyelést 
egymásra tanuljuk még egyre jobban a korszellemtől, amely 
más szempontok szerint hangosan hirdeti a felelősséget egy
másért. Jogosan hirdeti. Még nagyobb joggal hirdetik, akik Isten 
szentélyében járnak. Csak úgy érzik itt jól magukat, ha itt látják 
maguk mellett a testvéreket is. De féltik is őket. Hiszen tudják, 
hogy közeleg ama nap, az ítélet napja!

Erre is figyelmeztessen az idő sodrában az új határkő, egy 
új egyházi esztendő beköszöntése. Mindenek előtt azonban hív
jon új életre. Ennek kapuja pedig minden bizonnyal feltárul 
előttünk, ha megfogadjuk az intelmet: „Járuljunk az Úrhoz igaz 
szívvel, hitnek teljességével!11 Ámen.

Budaker Oszkár
 soproni lelkész.
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B ö l c s ő t ő l  koporsóig.

Tem etési beszéd.
János 14, 1—2.

Akit szeretünk, annak sorsa mindig a szívünkön fekszik. Nemcsak 
addig, amíg itt van mellettünk, körülöttünk, a közelünkben, hanem sokkal 
inkább akkor, amikor elmegy tőlünk valahová messze. A távolság, a mesz- 
szeség csak növeli, fokozza a szerető szív aggódásait azért, aki elment.

Akit ti úgy szerettetek, most elmegy, olyan messze, hogy onnan 
többé nincsen visszatérés. Amíg itt volt közöttetek, jobban vigyáztatok rá, 
mint szemetek fényére. Most itt álltok a koporsója mellett s érte aggódó 
szívetekből feljajdul a kérdés: hová megy, mi lesz vele, mi sors vár reá, 
erre a drága jó lélekre, akit mi úgy szerettünk?

Ne alkudjatok meg soha avval a gondolattal, hogy a pusztulásé lett, 
hogy drága lényének sorsa most már a por és hamu sorsa. Csak kérdez
zetek tovább: mi lesz a sorsa, kérdezzétek mindaddig, amíg nyugtalan 
szívetek meghallja az igét: „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higyjetek 
Istenben, és higyjetek énbennem. Az én. Atyámnak házában sok lakóhely 
van; ha pedig nem volna, megmondottam volna néktek. Elmegyek, hogy 
helyet készítsek néktek.'' Higyjetek Jézusnak. Ő mondja: hazamegy a ked
ves lélek. Krisztus viszi haza.

Ennél többet nem tudhatunk. De legyen ez néktek elég. Hazamegy 
Istenhez, akitől jött tihozzátok, hogy Istentől rendelt idejéig legyen jóban- 
rosszban halálig hűséges hitvestárs, áldott életű anya, meleg szívű testvér. 
Küldetését befejezte, megbízatását betöltötte. Köszönjétek meg Istennek, 
hogy a tiétek volt, köszönjétek meg Istennek, amit benne és általa adott 
nektek. Így bocsássátok el oda, ahol helyet készített számára az őérette 
meghalt és feltámadott Ür Jézus Krisztus.

Molitórisz János
esperes, Celldömölk.

Im aórák tartása.
Amikor szoros lelki közösségből közös imádkozás támad, eleinte min

den szépen megy és sok áldást jelent minden résztvevőnek, azonban hama
rosan jelentkeznek a nehézségek, melyeket csak hozzáértő vezetéssel lehet 
legyőzni. Ahol nem korlátozzák és irányítják a testvérek imádságait, ha
nem mindenki előhozakodhat azokkal a kérésekkel, amelyek szívét eltöltik, 
hamarosan annyira egyéniek lesznek a megnyilatkozások, hogy nem tud
ják kielégíteni a közösség igazi lelki szükségletét. Bármennyire törek
szünk is, hogy elkerüljük az állandó kifejezéseket, ezek csak jelentkeznek 
és könnyen a kéréseknek csak szűk körében mozognak az imádságok. 
Viszont ott is nehézségek támadnak, ahol az egymásért és Isten ügyéért 
való imádkozást liturgikus formákhoz kötik. Itt pedig állandóan él a vágya
kozás a szabadabb kifejezés után.
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Amikor a tanítványok kérték az Urat, hogy tanítsa őket imádkozni, 
nem liturgikus formát kaptak, hanem egy olyan imádság-példát, amely 
megmutatja nekünk az imádkozás igazi rendjét és határtalan lehetősége
ket nyújt a szívből fakadó imádkozásnak.

A közös imádkozáshoz látásra, fegyelemre, ígeszerűségre és határo
zott vezetésre van szükség, és mindez magában foglalja a közös és egyéni 
előkészülést. Még a legszűkebb körű nyilvánosság előtt hevenyészetten 
elmondott imádságnak is kell, hogy méltó formája legyen és mellőzze 
szívünk és érzéseink korláttalan feltárását és szavakba öntését. Az imád- 
ságos összejövetel szellemét megrontjuk, ha nem keressük Isten Lelkének 
irányítását, hogy megnyissa szemünket nagyobb látókörre, hanem ismé
telten könyörgünk olyan áldásért, amelynek elnyerése felől már az első 
kérés után bizonyosak lehetünk. A közös imádság nem érzelmi megnyilat
kozásokra, sem bensőséges személyi ügyeink feltárására való. Mindez csen
des óránkra tartozik.

Ez a megjegyzés természetesen olyan összejövetelekre áll, amelyeken 
minden imádság rögtönzött, ahol a szívek felbuzdulásából, „a Lélek indítá- 
sából“, szinte lírai önkéntességgel és belső kénytelenségből fakadnak a sza
vak. Csak akkor szolgálják az ilyen közös imádságok céljukat, ha az, 
ami egyéni, háttérbe szorul, és a résztvevők valóban Isten jelenlétét tapasz
talják meg.

Van azonban a közbenjáró könyörgésnek, az imádságos istentisztelet
nek egy másik alakja is, ahol kisebb teret kap a pillanat ihletése, hanem 
amelyre gondosan kiválogatnak megfelelő imádságokat és liturgikus része
ket. A résztvevők pedig beleilleszkednek áhítatukkal és imádságukkal a 
lelki szolgálat kidolgozott rendjének kereteibe.

Nyilvánvaló, hogy egyik forma sem alkalmas minden esetre. Reggeli 
egyéni csendes óránk teljes szabadságát nem lehet átvinni még a leg
szűkebb körű, legmeghittebb baráti együttlétre sem. Viszont a kis össze
jövetelek kevés formája, amikor csak ketten-hárman vannak együtt, nem 
szolgálhatja nagyobb közösség igazi együttes és közös imádkozását. A szív
ből fakadó imádságokat fenyegető nehézségeket úgy kerülhetjük el a leg
jobban, ha minden résztvevő fegyelmezetten él szabadságával és ha teret 
biztosítanak a liturgikus imádság közösségépítő gyakorlásának. Egyik sem 
zárja ki a másikat, sőt kettejük összekapcsolása adja a legnagyobb segít
séget.

Amikor rendszeres napi vagy heti imádságos összejövetelről vagy 
istentiszteletről van szó, elengedhetetlenül szükséges az előkészítése. Mennél 
kevesebb idő áll rendelkezésre, annál szükségesebb. Ezért a vezetőnek hatá
rozottan kezében kell tartania az irányítást és gondosan fel kell készülnie, 
hogy elcsendesedve Isten előtt, megkapja a közös könyörgés tárgyait.

Célszerű csoportosítani a kéréseket, mégpedig úgy, hogy ki-ki csak 
egy-egy kérést visz Isten elé, azt, amely leginkább szívén fekszik. Ezáltal 
elkerülhető, hogy többen végigmenjenek a kéréseken, ismételjék egymást 
és hosszúra nyúljon imádságuk. Azután, ha mindenki azt kéri, ami a ki
jelölt kérésekből különösen a szívügye, mélyebb és erőteljesebb lesz az 
imádság. Nagyon fontos, hogy jól kiválasztott ige felolvasása vezesse be 
az imádságos szolgálatot. Ez gyűjti össze és fogja egységbe a résztvevők 
gondolatait és indulatait. Ugyanilyen fontos, hogy egy néhány mondatos,
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igazi formával bíró kollekta-imádság foglalja össze a végén, befejezésül 
az elhangzott könyörgéseket. Ezzel újra kiemeljük azokat a tárgyakat, 
amelyekért imádkoztunk.

A közös imádkozás legegyszerűbb rendje a következő:
1. igeolvasás,
2. két-három jól megválasztott szükséglet, amelyért könyörgünk,
3. szabad, szívből való imádkozás,
4. megemlítünk valami fontos ügyet, amiért néhány percig némán, 

csendben, magában könyörög mindenki,
5. végül a vezető imádkozik, majd elmondja a kollektát.
A vezető irányít, de a legfőbb vezetés nem az övé. Amikor észreveszi, 

Istennek a Lelke keresztülhúzza terveit, neki kell ezt legelőször meglátnia 
és elhagynia előkészületeit. Azonban ez az eset, amely néha előfordul, nem 
szolgálhat mentségül, hogy elmulasszuk a felkészülést. Nagyon fontos, hogy 
az imádságok határozott dolgokért hangozzanak. Senki sem mehet el az 
összejövetelről bizonytalanságban a felől, hogy vajjon milyen kérést is vit
tek Isten elé, ugyancsak nem maradhat kétely, ha Isten világos feleletet 
adott az imádságokra. Ügy kell tehát a közösségben imádkozni, hogy 
komolyan várjuk, valami történik kérésünkre. Soha ne elégedjünk meg 
általános, határozatlan kérésekkel, amelyek mögül hiányzik a meggyőződés 
és a bizonyosság.

Ha missziói imádságos összejövetelt tartunk, előbb utána kell nézni, 
hogy mi a legégetőbb szükséglete a munkának vagy a misszionáriusoknak 
azon a területen, amely felé érdeklődésünk és felelősségünk fordul. Ez nem 
nehéz, mert a legtöbb missziói társulat rendszeresen értesítőket küld szét 
és abban világosan meg is jelöli, hogy mi mindenért kér imádságot. 
Azonban, ha nem kizárólag határozott külmissziói vállalkozásról van szó, 
sohase feledkezzünk meg hazánk és honfitársaink lelki szükségeiről. Gon
doljunk a munkanélküliekre, az élet hajótöröttéire, azokra, akik kétely 
martalékai, mert nem érzik a keresztyén testvériség erejét. Törekedjünk 
mennél jobban megismerni nyomorúságukat, bajaikat. Akkor tanulunk meg 
igazán imádkozni értük és az értük való imádság felébreszti a szorongató 
vágyat is, hogy tegyünk meg értük minden tőlünk telhetőt. Mert az igazi 
imádság mindig személyes erőfeszítésekre, áldozatra és szolgálatra serkent.

Imádkozásunk közvetlenül nyilvánul meg életünkben. Viselkedésünk 
és cselekedetünk elárulja, hogy mennyire álltunk szívvel-lélekkel szavaink 
mögött. Henye szavakat és cifra frázisokat mondani Istennek: merénylet. 
Közös imádkozás közös vállalkozásba, közös munkába torkollik. Ennek 
a tudatában és ezzel a komolysággal kell felkészülnünk, vezetőnek és részt
vevőnek egyaránt, a közös imádságra. Határozott várakozás égjen szívünk
ben, hogy Isten feleletet ad. Imádkozás közben pedig egyre jobban meg
tanulunk imádkozni. „Uram, taníts minket imádkozni."

Cable, Mildred és French, Francesca: Towards 
spiritual maturity. Lelki nagykorúság felé c. könyv 
egyik fejezete. (London, Hodder és Stoughton, 1939.)
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M agunk között.
Hogy mondjam meg ?

Tanúja vagyok egy lelkésztársam szolgálatának; megállapítom ma
gamban, hogy hűtlenül él szolgálatának alkalmával. Hogy mondjam ezt 
meg neki?

Ez a kérdés évek óta foglalkoztat. Többször voltam már közel az el
határozáshoz, hogy a lelkésztársaim elé viszem, de visszariasztott az a 
bökkenő, hogy már a kérdés felvetése magában rejti a nehézséget: hogyan 
is mondjam meg?

Legutóbb azonban egy közel fél óráig tartó „prédikáció" alatt el
döntöttem, hogy nem várok tovább. Azok a lelkésztársaim, akik velem 
együtt tanúi voltak annak a „prédikálásnak", bizonyára meg fognak érteni.

Sokszor, sokféle esetben szeretnénk közölni véleményünket lelkész
társainkkal, és nemcsak szeretnénk ezt megtenni, hanem úgy érezzük, hogy 
ez kötelességünk is szolgálatunk közössége révén, vagy — profán szóval 
élve — kollégiálitásból. A sokféle eset közül csak egyet említek. Egy eske- 
tési beszédet súlyosan kifogásoltak a megesketettek és rokonaik; tapintat
lansággal vádolták a lelkészt. A rokoni szálak révén a vád elkerült az 
országi nyugati feléből Erdélybe, és a szinte tervszerű pletyka útján eljutott 
a fülembe, amikor ott időztem. Igyekeztem a lelkész beszédjét jóra magya
rázni, de tudtam, hogy az én szavam nem közömbösíti a megbotránkozást 
és nem állítja meg a vádaskodást. Nem volt bátorságom ahhoz, hogy a 
lelkésztársamat figyelmeztessem, milyen hírbe került, és hogy ezáltal ön
vizsgálatra és okulásra intsem. A köztünk levő jóviszonyt nem akartam 
rontani annak a látszatával, hogy a figyelmeztetés ürügye alatt magam is 
az ítélkezés hibájába estem.

Szándékosan kirekesztek mindenféle nehezebb és látszólag könnyebb
esetet. Arra az egyre szorítkozom, hogy tanúja vagyok szolgatársam lel
készi ténykedésének, kötelességemül látom figyelmeztetni őt valami hibára. 
Hogy mondjam meg neki?

Elutasítom az ilyen feleletet: sehogyan sem. Lehet valakinek ez a 
felelete abból a megfontolásból, hogy mi lelkészek ne akarjunk többek,, 
mások lenni az igehirdetés alatt, mint az ige alázatos hallgatói, ne akar
junk semmiképpen mint szakemberek pusztán tanúi lenni társunk szolgá
latának. Ez komoly érv. Valóban mi is, — épp úgy, mint a nem-lelkészek — 
gyakran azzal próbálunk falat emelni az ige elé, hogy kicsinyes kifogások
kal igyekszünk értékteleníteni az ige emberi megszólaltatását. De vajjon 
az ige ellen való lázadásból támad-e bennem a „kifogás", ha például egy 
olyan esketési „igehirdetést" hallok, amelynek az „alapígéje" mindössze ez: 
„Közülünk senki sem él önmagának", és a tartalma sem egyéb, mint han
gulatos buzdítás, hogy a férj éljen a hivatásának, a feleség pedig a férjé
nek; arról pedig, hogy az Úréi vagyunk, és hogy Krisztus azért halt meg 
és támadt fel, hogy rajtunk uralkodjék, egyetlenegy szó sem esik?

Származhatik a sehogyan sem felelet egyszerűen a „Ne ítéljetek- 
tilalom megfogadásából. Ez lehet mentség a hallgatásra, de nem igazolása 
figyelmeztetési-intési kötelességünk mulasztásának. Elismerem, hogy a lég-
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hívebb szolgatársi szeretetből fakadó intésünket is megfertőzi az ítélgetés 
mételye. Azonban ez a baj nem nagyobb annál, hogy megvonjuk egymástól 
a szolgatársi felelősséget és önzőén megtagadjuk egymástól a testvéri szót.
I. Tim. 5, 1 csak az intés helytelen módjától óv, de nem magától az intés
től: „Az idősb embert ne dorgáld meg, hanem intsed mint atyádat; az 
ifjabbakat mint atyádfiait." III. Mózes 19, 17 pedig olyasmit mond nekünk, 
amire nem ok nélkül utal Károlyi-bibliánk Máté 18, 15 alatt: Fedd meg 
a te felebarátodat nyilván, hogy ne viseljed az ő bűnének terhét."

Nemrég érdekes per folyt egy gyermek halála körül. A vád szerint 
a kezelő orvos a kelleténél nagyobb adagot rendelt egy még teljesen ki 
nem vizsgált orvosságból. Az egyik szakértő előadta, hogy mint törvény- 
széki boncolónak több olyan esettel volt dolga, amelyben ez a szer okozta 
a halált. A vádlott méltán kérdezte a szakértőt, miért nem figyelmeztette 
orvostársait e gyógyszer veszélyességére, még akkor is, ha egyelőre csupán 
gyanús volt számára a dolog és ha a veszélyesség kivizsgálása nem feje
ződött be. Az ellenőrző szaktudomány óvatossága így hagyta továbbra is 
nyitva az útat a gyakorló orvosok hibáinak.

Nem kétséges tehát előttem, hogy kötelességünk egymás intése. A kér
dés számomra valóban csak ez: hogyan mondjam meg?

Annak, hogy egymást inthessük, jelenlegi látásom szerint vannak kö
zösségi és személyi feltételei.

Az egyik közösségi feltétel volna olyan lelkészi közszellem, amelynek 
a számára magátólértődő lenne egymás testvéri figyelmeztetése. Gyakorla
tilag pedig szükségesnek látom, hogy valamennyien egy megjelölt ideig, 
mondjuk, egy félévig, intési böjtöt tartsunk, vagyis tartózkodjunk egymás 
ítélgetésétől, sőt intésétől is. Nyelvünk fegyelmezése és az intés hitelének 
helyreállítása végett volna erre szükség.

1. Én magam legyek mindig kész szolgatársaim intésének meghallga
tására.

2. Szemtől-szembe és négyszemközt intsem szolgatársamat.
3. A bűn szolidaritásának tudatában beszéljek vele. Ezt ne mondjam 

neki, hanem tegyek arról, hogy megérezze a szavamból.
4. Biztatása nélkül szorítkozzam a legfontosabbra, az igehirdető szol

gálat velejét illető tanácsra. Kicsinyes kifogásokkal ne rontsam a hitelét 
annak a szavamnak, amelynek okvetlenül célba kell találnia.

5. Beszéljek tőlem telhető bölcseséggel, vagyis fejezzem ki magamat 
az ő gondolkodása módján, az ő teológiai iskolája iránti türelemmel stb.

6. Tartsam titokban a nekem adott intést és azt, hogy valakit vala
miért megintettem. Ma egymás intésétől nem félünk és fázunk ok nélkül; 
attól félek, hogy az intés tudomásulvételét a megintő elpletykálja, és majd 
nemcsak a hibámat szórja szelek szárnyára, hanem a beismerésemet is. 
Viszont fázom is az intéstől, mert attól tartok, hogy a megintett elpana
szolja a világnak „szeretetlen és felfuvalkodott ítélgetésemet".

7. Általában fegyelmezzem magam, hogy ne legyek hiú és érzékeny, 
hanem a szolgálatomat, sőt még személytelenebbül: az ige szolgálatát tart
sam mindennél előbbre valónak.

Ezeket a feltételeket nem ajánlom fölényesen szolgatársaim figyel
mébe. Sajnos magam is folyton vétek e követelmények ellen.

Pedig még szaporítani is lehetne azokat.
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Azonban semmi haszon sem lenne abból, hogy talán szabályokba fog
laljuk a szolgatársi intést és a szabályzat hatálybalépésétől tegyük függővé 
a testvéri kötelesség teljesítését. Különben is vannak sorainkban olyanok, 
akik így szokták gyakorolni az igazi szolgatársi intést. Távol áll tőlem, 
hogy tagadjam ezt. De úgy éreztem, hogy a kérdéssel való vívódásom fel
tárása visszhangot talál, s úgy remélem, hogy a visszhang megerősít gon
dolataimban, s általában a kérdés őszinte tárgyalása hozzájárul az igazi 
szolgatársi viszony általános kifejlesztéséhez. Mert nem elég, ha csupán 
szórványosan van meg valami, aminek egyetemesen kellene meglennie. 
És ha a köztünk levő testvéri viszony egy ilyen ponton csődöt mond, vál
ságba kerül annak egésze. Ahogyan egymásnak csak azok igazán barátai, 
akik meg merik mondani egymásnak hibáikat, épp úgy köztünk, az ige 
szolgái közt is csak akkor van igazi atyafiúi viszony, ha tudjuk és merjük 
egymást meginteni. Minthogy pedig szolga társai vagyunk egymásnak köl
csönös megállapodás nélkül is, az intésre is el vagyunk készülve — a nél- 
kül, hogy erre egymást kölcsönösen felbíztattuk vagy feljogosítottuk volna. 
Ezért olyan égető számomra a kérdés: Hogy mondjam meg?

Sólyom Jenő 
teol. tanár, Sopron.

Lelkészi jóléti intézm ények.
— A békési egyhm. lelkészegyesület indítványa. —

Illetékes helyekről mind gyakrabban hangzik el a vészjósló megálla
pítás: fiaink mind gyérebben mennek papi pályára, lelkészhiány fenyeget.

Ha e jelenség okait vizsgáljuk, a keresztyén egyházra kedvezőtlen 
korszellem mellett feltétlenül meg kell látnunk a kérdés anyagi oldalát is. 
E tekintetben külön probléma a falun élő lelkészek gyermekeinek tanít
tatása.

Nemzeti és egyházi érdekből egyaránt igen fontos volna, hogy a falusi 
lelkészek családjában minél több gyermek legyen. Nemzeti szempontból, 
hogy a példa erejével törje meg a falusi nép egykére való hajlandóságát, — 
egyházi szempontból: hogy némileg ellensúlyozza a reverzális-fronton el
szenvedett veszteségeinket, amelyek éppen a középosztály szakaszán a leg
nagyobbak.

Bár az átlag az egy emberöltő előtti múlthoz képest itt is erősen 
csökkent, gyermekekben a parókiákban általában nincsen is hiány. A vesze
delem ott kezdődik, amikor e gyermekek házon kívüli iskoláztatása követ
kezik. Nem kell ahhoz matematikai szakértő, hogy megállapítsuk: átlagos 
jövedelmű falusi lelkész, teljes anyagi romlás veszélye nélkül két gyermek
nél többet nem bír házon kívül taníttatni. A tragikus véget ért Szántó 
Róbert testvérünk írja a Keresztyén Igazság 1941. júniusi számában: „Elég 
gyakran fordulok meg egy Ielkésztestvéremnél, aki három gyermekét 
nevelteti házon kívül (egyik egyetemi hallgató, kettő középiskolás) és 
áldott hitvesével együtt beleőszül a kenyérnek gondjába." Ez a helyzet 
pedig nemcsak exisztenciális, hanem lelki szempontból is veszélyt jelent. 
Az anyagiakkal való állandó, sokszor meddő, sokszor megalázó küzködés 
nem maradhat következmények nélkül a lelkész egyházi munkája terén sem.
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Rá kell mutatnunk arra, hogy ma, a szociális gondolat előretörése 
korában, a falusi lelkészek helyzete rosszabb, mint a világháború előtti 
korban volt. Űj lelkészi jóléti intézmény egy sem alakult. A régiek közül 
nem egy — így például a „Lelkészek Tanulófiait Segélyező Intézet11 — 
megszűnt. Középiskoláink régi nagy alapítványai nagyrészt elértéktelened
tek anélkül, hogy helyükre újak létesítéséről — közösségi úton — gondos
kodtunk volna. A pozsonyi líceum 122 férőhelyes internátusában egymagá
ban több féldíjas és harmaddíjas kedvezményes hely volt, mint a ma fenn
álló középiskoláink internátusaiban együttvéve. A lelkészsegélyezési alap 
a 49 gyermeknek juttatott 28 P-s segélyével szintén a kérdés megoldatlan
ságát jelenti.

Hogy milyen ütemben halad egy-egy lelkészi vonatkozású jóléti kér
dés megoldása, arra szomorúan, sőt lesújtóan jellemző, hogy a lelkészek 
betegsegélyezési — OTBA — ügye 1938. decemberétől kezdve mind a mai 
napig elintézést nem nyert. 1939. ápr. 1-től tagjai lehetnénk az intézmény
nek s ma sem vagyunk, s a késedelmes intézés következtében az OTBA 
ma már 2I/2°/o-os hozzájárulást kíván az eredeti 1½%-os helyett, ami a 
lelkészikar részéről évi 15—18.000 pengő kiadástöbbletet jelent, s ismét 
problematikussá teszi a kérdés megoldhatóságát.

Mindezek alapján, hogy ezt a kérdést a holtpontról elmozdítsuk s 
hogy a lelkészi jóléti intézmények létesítésére az indítást megadjuk, tisz
telettel a következő javaslatot tesszük.

I. Alakíttassák meg haladéktalanul Evangélikus Lelkészek Szociális 
vagy Jóléti Intézete néven a magyarhoni evangélikus lelkészek szociális 
szerve.

II. Ennek keretén belül alakíttassék meg a Lelkészgyermekek Inter- 
nátusalapja, vagy Lelkészek Tanulógyermekeit Segélyező Alap néven a 
középiskolában és egyetemen házon kívül taníttató lelkészcsaládok segé
lyező szerve. Segélyben részesülne minden házon kívül tanuló középisko
lás és egyetemi hallgató lelkészgyermek. Az évet ismétlő az ismételt évben 
segélyben nem részesülne. Segélyben részesülne tekintet nélkül a házon 
kívül tanulásra minden középiskolát és egyetemet végző lelkészárva. A se
gély mérve egy házon kívül tanuló gyermek után évi 100, a második után 
150, a harmadik s a továbbiak után évi 200—200 P. A szükséglet így meg
közelítő számítás szerint évi 30.000 P. A pontos adatok összegyűjtése ezt 
a megközelítő számítást lényegesen módosíthatja.

Fedezet:
1. Minden lelkész tényleges jövedelmének l%-a 15.000 P
2. Á llam seg é ly b ő l............................................  10.000 „
3. Baldácsy-alapból............................................  5.000 „

30.000 P.
A lelkészekre kivetett járulék alapja nem a nyugdíjigény, hanem 

— igazságosan — a tényleges jövedelem. Kezelése a nyugdíjintézeti járu
lékkal együttesen történnék. Államsegély a Prot. Tanítói Internátus-alap 
mintájára bizonyosan kieszközölhető volna, esetleges a feltüntetettnél na
gyobb mértékben is. A Baldácsy-alapból nyerendő segélynél egyházkerü
leteink püspök urainak megértő támogatásáért kell folyamodnunk. Eset-
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leges maradvány tőkegyűjtésre fordítandó, jövedelmező ingatlanba fekte
tendő mindaddig, amíg a segélyezés ebből válik fedezhetővé.

III. Mivel az OTBA-ügy megoldása is mind nehezebbé válik, de meg 
a nyugdíjigény alapján tervezett hozzájárulás is szociális intézménynél 
szemet szúróan antiszociális (a 2400 P fizetésű lelkész 90 P-t fizet, a tíz- 
szerannyi jövedelmű csak 45 pengővel többet) — tegyünk kísérletet, a dia
konissza anyaházak figyelembevételével, evangélikus kórház tervének fel
vetésével, a lelkészek betegsegélyezési ügyének is a Lelkészek Jóléti Inté
zete keretén belül való megoldására.

Gondolatok.
A konfirm áció  időpontjához.

A VIII. osztályú népiskolával kapcsolatban újra szóbakerült a konfir
máció időpontjának kérdése. Bár nem vagyok gyakorló lelkész, kénytelen 
vagyok rámutatni arra, hogy a konfirmáció időpontjának a kérdése 
pusztán a népiskolai törvény függvénye lett. Nem törődünk azzal, hogy 
a konfirmáció a mi gyakorlatunk szerint az első úrvacsoravétel alkalma is. 
Amilyen mértékben halasztjuk a konfirmációt, olyan mértékben vesszük 
el az ifjúságtól az úrvacsorát: Krisztus testét és vérét. Ma — tudom — 
értelmetlen harc lenne egyházunkban támadni azt a gyakorlatot, amely 
a konfirmációban az első úrvacsora jellegét elfojtatja fogadalomtételi 
vonásával. De talán az úrvacsora krisztusi szerzésével elegendően lehet 
érvelni a konfirmáció halogatása ellen. Elvégre ma már lehet annyi becsü
lete az olyan megfontolásnak, hogy az úrvacsora Krisztus szerzése, az 
ú. n. konfirmációi fogadalom, amely magában véve is igen problematikus 
képződmény, viszont emberi találmány. Ezért az utóbbit lehet pedagógiai 
és pszichológiai megfontolás mérlegére vetni, de az előbbit nem. Egyéb
ként, mint aki a középiskolai ifjúság lelki világát valamennyire ismerem, 
merem állítani, hogy a 14-ik életév sokkal kevésbbé alkalmas a konfir
mációra, mint akár a 12, akár pedig a 16—17-ik életév. Ami pedig éppen 
az úrvacsorát illeti, azon lennék, hogy legkésőbb a 10 éves fiúk és leányok 
élhessenek vele.

A 16. századi dunántúli evangélikus törvénykönyv 48. kánona így 
hangzik: Az apró gyermecskék, akik nem tudják magukat megpróbálni, 
sem az Úrnak teste között és egyéb külső étel között különbséget nem 
tudnak tenni, az Úrnak vacsorájában nem akarjok, hogy éljenek; mert 
méltó az körösztyénségnek fundamentomit tanulni annak, aki e szentség
gel akar élni. Nem vagyok benne bizonyos, de ma úgy tudom, hogy 
ezeket a feltételeket a reformáció állította fel, a római katolicizmus sze
rint az áldozásnak az a feltétele, hogy tud-e különbséget tenni a gyermek 
a jó és a rossz között. Vajjon akkor, amikor a mi gyakorlatunk a foga
dalomtételre alkalmasnak vélt időpontra halogatja a konfirmációt, nem 
kerülünk-e egy síkra azzal az intellektuális etikával, amelyet a római 
katolicizmus képvisel ebben a vonatkozásban?

Szerintem tehát addig is, amíg nem sikerül tisztázni az úrvacsora és 
a konfirmáció viszonyát, nem szabad elrendelni, hogy a konfirmáció a
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14. életévre tolódjék, sőt ajánlani kellene, hogy a középiskolások konfir
mációja is hamarabb történjék. Ismétlem, hogy ezt nemcsak az úrva
csorára való hivatkozással tartom szükségesnek, hanem lélektani-nevelés- 
tani okokból is.

A gyűlések  levegője.

Letagadhatatlan szükséglet az, hogy azokról a ritka alkalmakról, 
amelyeken lelkészek összejöhetnek, a lelkészeknek megerősödve, fel
bátorodva, hivatásukban tudatosítva és keményebbekké válva kellene 
hazamenniök többnyire magános őrhelyeikre. Szó sincs arról, mintha a 
bajok eltakarását, egy optimista szemüveg feltételét tartanánk szükséges
nek. Ellenkezőleg, ami a bajokat illeti, azoknak az előadásában sokkal 
nagyobb őszinteséget látok szükségesnek, mint amilyent gyakorlunk. 
Hanem az volna szükséges, hogy a lelkészi szolgálat páratlansága, az 
örökkévaló Ige szolgálatában való állás, a kegyelem-hirdetés nélkülöz
hetetlensége hangot kapjon. A magányos s a magányosságukban csüggedő' 
lelkészeknek azzal kellene szétszéledniük, hogy egy elszánt csapat tagjai, 
és ha ők fáradtak is, erősíti őket az az öröm, hogy mások majd tartják 
a frontot.

Nagyon jó lenne, ha gyűléseinken ez az erősítő hang elfojtaná azt 
az olykor akaratlan, olykor szándékos destrukciót, aipely bajaink egy
oldalú kiszínezésével öldösi belőlünk a munkakészséget. Hogy pedagógiai 
érvet használjak, ma már tudjuk, hogy rossz pedagógus az, aki a hibák 
s hiányok szidásával akar eredményt elérni. A cserkészpedagógia tapasz
talatból is mondja, hogy semmit sem ér á szidalmazás, gúnyolódás, ellen
ben kiváló sikert lehet elérni ezzel a rövid ténymegállapítással: Te cser
kész vagy! Így kellene újra meg újra mondanunk egymásnak: Ti az Isten 
Igéjének vagytok a szolgái.

A MELE gyűlések.

Nem sok értelmét látom annak, hogy a kerületi és egyetemes lelkész
egyesületi gyűléseken akár referáljanak a kitűzött témákhoz elhangzott 
előadásokról, akár felolvassanak ezek közül néhányat. Hogy eredményes, 
vagy legalább is eszméltető legyen egy lelkészi eszmecsere, jelenleg csak 
egy megoldást látok jónak. Az egyházmegyékben elhangzott előadásokat 
összevetve, vitatételeket kellene felsorakoztatni, és ezeket jó előre közölni 
kellene a kerület, illetve egyházegyetem lelkészeivel. A vitatételek védői 
aztán mindössze készen lennének a válaszolgatásra és végül az egyezte
tésre. Máskülönben nem lehet dolgozni a lelkészi consensuson.

S.
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Lapszem le.
Társadalomtudomány. (A Magyar Társadalomtudományi Társulat 

folyóirata. Szombatfalvy György szerkeszti és XXI. évfolyamában jön.)
3. sz. Hamvas Béla: Társadalmon kívül. „Társadalmon kívül az él, aki 

a közösségből vagy kiesett, vagy abba be sem lépett, vagy nem átalja 
benne helyét. . .  A társadalmonkívüliség tulajdonképen vallástalanság. Tár
sadalmon kívül az él, akinek sorsa nincsen szakrális alapon."

„A törvénytelen születések országos átlagban 44 vizsgált évre vissza
menően a következőképen alakulnak vallási szempontból: Evangélikus 1.3, 
róm. kath. 1.9, ref. 2.0, gör. kath. 2. -, gör. kel. 4.1 ezrelék."

Sorsunk. (A Janus Pannonius Társaság folyóirata. Várkonyi Nándor 
szerkeszti, megjelenik Pécsett.)

I. évf. 3. sz. Kodolányi János: Kelet népe. „Az euráziai lélek nem megy 
száműzetésbe ma sem. Készen érkezett erre a földre, készen várja döntő 
óráit. Az euráziai lélek, melyet Németh László mély magyarságnak nevez, 
olyan, mint a mesebeli legkisebbik, legszerényebb fiú: erdő elrejti, csalit 
 befogadja, folyó felveszi, madár táplálja, hegy megnyílik előtte, madarak 
szárnyukra veszik, tűz kettéválik előtte. Ne féltsük őt. Fogjuk kézen, ha 
találkozunk vele, inézzünk magunkba, szívünkben lakik."

Pannónia. (Kiadja az Erzsébet Tudományegyetem Tanácsa. Pécs. 
Halasy Nagy József szerkeszti. VI. évfolyamában. Pótfüzetből.)

Hamvas Béla: Szellem és existencia. (Jaspers filozófiájáról.) „A való
ság azt mutatja, hogy a vallások egymásközött és a filozófiával hadakoz
nak. A vallás és a filozófia között az alapvető különbség az egymástól 
eltérő hit. A vallásban a hit kollektív, a filozófiában individuális. A vallás 
azzal, hogy önmagát kinyilatkoztatásra alapozza, rajta kívül eső valóságot 
vesz fel, de ugyanakkor önmagát befejezi és lezárja. A filozófiának ezzel 
szemben „oldalszárnyai szabadok". A kinyilatkoztatás végül is dogmákhoz 
vezet, a vallás ezért kész. Ebben a befejezettségben van épen megnyugtató 
volta. A filozófia befejezetlen. Ebben van épen vállalkozás jellege. A val
lás megállás a határok között, a filozófia betörés a határtalanba. A kétféle 
hit ezen a ponton válik el. „A vallással és az atheizmussal szemben a filo
zófus saját hitéből él." Ami a vallásban a filozófiával közös: Az existen
cia mélységét ki kell nyitni, hogy feladatának tulajdonképeni nehézségét 
felismerje.

Pannonhalmi Szemle. (A Pannonhalmi Szent Benedekrend kiadása. 
XVI. évfolyama van.)

3. sz. Vanyó Tihamér dr.: A falu papja. „A plébános egy meghatá
rozott hely és hívő sereg számára az Isten embere — az egyház képvise
lője, személyét tekintve lelki hatalom felkentje, s emellett a többi emberrel 
közös természet részese. Magányos ember, titkai benne megszületve mind
járt ott sírjukra is találnak. Ezenkívül mások mázsás lelkiismeretének, 
bukásainak és csupán kevesek győzelmi jelentéseinek hétpecsétes élő levél
tára. Ő a megjelölt, az elkülönített, az élet szélén álló, az első és utolsó, 
a leggazdagabb és a legszegényebb, a legmagasabb és egyben a legalacso
nyabb, az egészség és betegség határán áll, a férfi és a nő között; a szélen,



617

ahol a körök érintkeznek, ő a titkok szolgája, egyszersmind maga is titok
zatossággal van körülvéve, félhomályba burkolva. A valódi és nem irány- 
zatos történelem kénytelen őt az emberiség jótevőjének nevezni. Igazi 
népies hivatás: egy falu papjának lenni. Ez az örök falusi pap, aki száza
dok óta járja a falvainkat, ki magányosan és elzártan kitart az egyszerű 
nép mellett. Többnyire ő maga is népéből jött, azért tudott benne oly 
mélyen gyökeret verni. Mindnyájuknak szüksége volt rá, nélküle sem az 
örök, sem az ideig való dolgokban nem ment jól semmi se a faluban. 
A falvak egész erkölcsi kormányzata mintegy a plébánosban összpontosul. 
Egyedül a plébános az erkölcs tanítója. Juhait kezében tartja, szent sza
badsággal, hihetetlen teljességgel. Soha egy pillanatra sem hagyja el őket 
a bölcsőtől a koporsóig. . .  A szemük előtt láttpk lefolyni sok újdonságot, 
változást, kísérleteket, de mindig ugyanazt a papot látták felmenni ugyan
ahhoz az oltárhoz, mindig ugyanazokat a dallamokat énekelve a szent
könyvekből, a szentély fokán ugyanazt az evangéliumot olvasta és annyi 
század óta egyetlen vessző sem változott meg sem a Hiszekegyben, sem 
a Miatyánkban, sem az üdvözlégyben. Ahol a templom, ott a falu . . . “

Jelenkor. (A katolikus értelmiség folyóirata. Katona Jenő szerkeszti. 
Utóda a Korunk Szavának, mely magát „aktív katholikus orgánumnak" 
nevezte. Az az aktív, szociális, intellektuel katholikusok lapja. Havonta 
kétszer jelenik meg.)

III. évf. 19. sz. Almássy József: A kereszténység válsága. „Az emberek 
nem szívesen szakítanak a kereszténységgel. Jól esik nekik a keresztény 
öntudat is, a keresztény gyakorlati vallásosság, illetve a vallásosság gya
korlása is, de legfőképen ragaszkodnak a külsőségekhez. Tehetik, senkise 
kívánja tőlük, hogy eleve ellentétes álláspontra helyezkedjenek, mint pél
dául a materializmust valló marxiszmusban. Nem érvényesül ellentétes filo
zófiai irány. Hogy a gyakorlatban olyan irányoktól engedik magukat so
dortatni, melyek tökéletesen fittyet hánynak minden keresztény erkölcsi 

' elvnek, ezt elméleti tudatlanságukban nem veszik észre, azok sem, akik 
az intelligenciához tartoznak. Ma az értelmiségi réteg nagyobb része szak- 
képzettségű, de tájékozlatlan világnézeti, filozófiai kérdésekben . . .  az isko
lázatlan tömeghez számíthatók a minket érdeklő probléma szempontjából. 
Azzal a különbséggel, hogy ezeknél a szakembereknél nem pótolható oly 
könnyen tekíntélyi tanítással az, ami a tudásból hiányzik, mint az egy
szerű, tanulatlan népnél."

Protestáns Szemle. (A Protestáns Irodalmi Társaság folyóirata. Fő- 
szerkesztő Makkai Sándor, szerkeszti Kerecsényi Dezső, ötvenedik évfolya
mában van.)

X. sz. Gesztelyi Nagy László: Gróf Széchenyi István és a reverzális- 
kérdés. „Széchenyi mondta egy alkalommal:" Az apostoli magyar király 
mindig meg tudta magát constitucionális nemzetével együtt óvni Rómának 
supremátiájától. A főméltóságú klérus status in statu sohasem volt és soha 
nem is lehet. Amily arányban fejledezik hazánk alkotmányos szelleme, 
annál tűrhetetlenebb leszen egy külső hatalomnak ilyen befolyása nem
zetünkre."

Kelet Népe. (Szépirodalmi, kritikai és tudományos folyóirat. Szer
keszti Móricz Zsigmond. Havonta kétszer jelenik meg, elsején publicisztikai 
szám, 15-én szépirodalmi.)
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VII. évf. 19. sz. Tauszig Mária: Járventaus Arvi, a magyarbarát finn 
iró. „Ahogy Jarventaus első déli útját egyre sűrűbb és huzamosabb 
magyarországi tartózkodások követték, úgy lopakodtak az első elkápráz
tató benyomások nyomába a magyar élet árnyékai és redőzték ráncba a 
magyarok rajongójának homlokát. Különösen a nagy társadalmi ellentétek, 
a magyar földtelen paraszt nyomorúságos helyzete, magyar házasok sűrű 
válásai felhőzték be régebbi elképzeléseit.11

A Protestáns Tanügyi Szemle szeptemberi számában Csaba József 
irt rövid tanulmányt „Középiskolai oktatásunk és az evangéliom11 címen. 
A dunántúli püspök körlevelének abból a pontjából indul ki, hogy evangé
likus iskoláinknak külön és új Tantervi Utasításokra van szüksége, mert 
„iskoláink csak akkor lesznek evangélikus iskolák, ha a vallási tárgyakon 
kívül az iskola minden területén. . .  érvényesül az evangéliomi szellem11. 
Ennek a megvalósítása azonban nem valami pedagógia-technikai kérdés, 
hanem szükséges hozzá, hogy a „tanár életének legnagyobb ügye legyen 
az evangélium11. Ha számára ez közömbös, iskoláink nem alakulhatnak át 
a kívánt evangéliumi szellemben. Az evangéliumi egyéniségek hiánya okozza 
tulajdonképen azt, „hogy iskoláink evangélikus lelke, evangéliomi nevelő 
szelleme kialudt, századok fénye és drága öröksége elsikkadóban van11. 
A megoldást abban látja, hogy a tények közlésénél a hívő tanár krisztusi 
hitének kell jelen lennie, kisugárzó erőként. Mert: „A hívő tanár minden 
jelenségben, történeti és természeti valóságban Isten útjait látja, titkait 
vizsgálja. Számára a történelem nem vak véletlenek tragikus játéka, mate
riális erők pusztító harca, a fejlődés és hanyatlás emberi színjátéka, ha
nem egy csodálatos isteni világterv megvalósulása, amelynek központjában 
fénylik a krisztusi megváltás boldog újszövetségi ténye.11

Iskoláink, helyesebben pedagógusaink krisztianizálódását rendkívül 
sürgős szükségnek ítéli, mert: „A fejsze a fák gyökerére vettetett. Evangé
likus iskoláink fájának gyökerére is. Vagy Krisztusba oltatott, tehát: evan
gélikus iskolává leszünk vagy beleszürkülünk az egységes állami rendszer 
uniformizáló egyhangúságba, és lemondunk a nagy örökségről.11

Ifjúsági munkával foglalkozó lelkészek számára igen jó segítséget 
jelent a most megindult „Éneklő Ifjúság11. Azzal a célkitűzéssel indult ez 
a havi kis folyóirat, hogy a magyar ifjúságot éneklő magyar ifjúsággá 
neveli. Programmja határozott és tiszta. Semmi közösséget nem vállal 
a selejtes és útszéli muzsikával, s énekkel, hanem az eredeti, ősi magyar 
dalra és zenére akarja megtanítani ifjúságunkat. Ezenkívül az ú. n. magas 
muzsika megértését is céljai közé sorozta. Valóságos kis nemzetnevelés, 
amit vállaltak a folyóirat szerkesztői. Ifjúsági munkásaink, akik ifjúsá
gunkat valóban nevelni akarják az élet minden területén, örömmel fogad
hatják vállalkozásukat, mert munkájuk az ifjúsági munka ú. n. szórakoz
tató részében tiszta, magyar és művészi lehetőségeket nyújt, anélkül, hogy 
magas zenei iskolázottságot követelne meg. Első számában moldvai magyar 
és erdélyi népdalokat hoz, Magyar Mária siralom ismertetést közöl és 
ezekhez hasonló egészen komoly értékeket ad. Szerkesztői körének tagjai: 
Forrai, Péterffy, Kerényi, Rajeczky, Volly István a magyar és tiszta mu
zsika jól ismert nevei. A havonként megjelenő folyóirat évi előfizetési 
díja 3 P. Szerkesztősége és kiadóhivatala Budapest, XII., Margaréta-u. 2. 
szám alatt van. Dezséry László és Mórocz Sándor

Budapest.
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K önyvtárban
Helmuth Schreiner: Kreuz und Geist. Friedrich Bahn, Schwerin 

(Meckl.) kiadása 1940. 168 oldal, ára: RM 2.80.
Schreiner professzor, a legutolsó nagy homiletika írója, ebben a 

könyvben 18 prédikációját teszi közzé. A prédikációk az egyházi esztendő
nek böjt első vasárnapjától a Szentháromság ünnepéig terjedő szakaszát 
ölelik fel. Az alapigék nem perikopálisak, de az egyházi esztendő logikai 
összefüggése piros fonalként vonul végig minden prédikáción. Az egyházi 
esztendőhöz való alkalmazkodás megóvja őt attól, hogy életközelség 
címén csupa ú. n. modern témákat fejtegessen igehirdetés címen. Elvi 
alapon sem hajlandó erre. Reámutat arra, hogy annak idején mint front
harcos, mennyire helytelenítette, mikor a katonai lelkészek csupa katonai 
prédikációt mondottak nékik. Az istentiszteleten valami másról akartak 
hallani, nem e világ dolgairól, hanem az evangéliumról és a vérző emberi 
szív által felvetett kérdéseknek az evangéliumban adott feleleteiről. Az 
evangéliumot azonban a ma emberének akarja hirdetni, természetes tehát, 
hogy nem tér ki olyan kérdések elől sem, amelyeket a ma felvet. Meg
világítja az evangéliumok fényében a szenvedés, a faj és a keresztyénség, 
az ótestámentom és az isteni kijelentés, a Krisztus-üldözés kérdéseit és 
egyéb időszerű kérdéseket. A kérdésekre adott felelet pozitív és biblikus, 
mint ahogy természetes is attól a szerzőtől, akinek elvbarátai: Schlatter 
Adolf, Heim Károly és Althaus Pál. Tanulmányozásra melegen ajánlom. T.

Matthias Claudius: Wandsbecker Botschaft. Gedichte, Lieder, Gedan- 
ken. Kiadta Kari Vötterle, a Bárenreiter Verlag Kassel-Wilhelmshöhe kiadá
sában. 64 lap. Ára RM 1.20.

Csinos kiállítású, igénytelen könyvecske s első látásra nem is tudjuk, 
miért foglalkozzunk vele, hiszen bizonyára sokan írtak ilyfajta munkákat, 
amilyen a Hamburg melletti wandsbecki költőnek a műve. Ha azonban 
olvasás közben meggondoljuk, hogy a szerző a felvilágosodás fénykorá
ban élt (1815-ben halt meg), egyszerre nagyra nő előttünk ez a kis könyv 
-és a szerzője, aki szembe mert szállani a korával és a felvilágosodás idején 
is a reformáció üzenetét tolmácsolta formailag tökéletes, egyszerű versei
ken, népszerű dalaiban és szilárd teológiai alapon álló gondolataival. 
Claudius írásai egy Istenben gyermeki bizalommal, szinte együgyű s min
den emberi bölcselkedéssel szembeszálló hittel hívő embernek a bizonyság- 
tételei. Tele van ez a kis könyv a hívő ember boldog derűjével, meg
található benne ugyanakkor az a józan pesszimizmus, amivel a keresztyén 
ember saját földi életét szemléli s szinte uralkodó gondolata az örök 
élet utáni vágy. Korának felfogásával ellentétben Claudius számára Isten 
elrejtett, láthatatlan dolgai az igazi valóságok. Gondolataiból igazi böl- 
cseség árad annak a bizonyságaképen, hogy aki az igébe kapaszkodik és 
kitart mellette az Istentől olyan bölcseséget kap, amely minden idők 
próbáját kiállja. Gyakorlatiassága, stílusának egyszerűsége és közvetlen
sége Luther írásaira emlékeztet. A könyv igen üdítő, építő olvasmány. J.

Kicsinyek bibliája. Gyermekek bibliaolvasó vezérfonala, szerkesztette 
Veöreös Imre, kiadja a Dunántúli Luther-Szövetség. Győr, 1941. 464 oldal.
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Ára 2 P. Megrendelhető a püspöki hivatalban Győr, Ráth Mátyás tér 1. 
A népiskolák számára már évek óta készült, áldásos bibliaolvasó vezér
fonal a gyermekek részére külön kiadásban is megjelent, hogy nem egy
házi iskolákba járó gyermekeink is használhassák. A komoly bibliai hittel 
és nagy pedagógiai rátermettséggel készült munkát melegen ajánlom.

Megjelent a Fébé bibliai leszakítós naptára az 1942-ik évre, mint 
eddig, a szokott tartalommal. Tartalomjegyzékül a történetek tárgysze
rinti csoportosítását adja. A leszakítós rész hátlapja a bárányait vezető 
„Jó Pásztor" képét adja, Ára, — bár az előállítási árak nagy mértékben 
emelkedtek, — maradt a régi, hogy minél többen hozzájuthassanak. Csak 
tömb 1.20 P, könyvalakban 1.60 P, a hátlap külön 30 fillér. Kapható a 
protestáns könyvkereskedésekben, iratterjesztésekben, valamint a Fébé 
könyvkereskedéseiben: Budapest, VII., Damjanich-u. 25/a.; IV., Deák-tér 4.; 
Alberti-Irsa; Kiskőrös; Nyíregyháza.

Megjelent a Magyar Keresztyének Naptára, leszakítós bibliai tömb
naptár az 1942. évre. Ez a Bethánia kiadása. Írói között tekintélyes szám
mal vannak evangélikus lelkészek. Áldott szolgálatáról sok lélek tehet 
bizonyságot. Ára tömbalakban 1.60, könyvalakban 1.60. Hátlap a tömbhöz 
40 fillér. Kapható a Bethánia könyvkereskedésében, Budapest, VIII., Gyulai 
Pál-u. 9.


