
LELKIPÁSZTOR
1942. MÁJUS HÓ 

XVIII. évfolyam 6. szám

T A R T A L O M :

C S E N D B E N  IS T E N  E L Ő T T :

Jó pap holtig tanul. S za b ó  J ó zs e f.

A  D O L G O Z Ó S Z O B Á B A N :

Jézus és az újabb evangélium-kutatás. K a rn e r  K á ro ly .  —  

Egyházi esztendő a szószéken. V e ö r e ö s  Im re.

Ö S S Z E K U L C S O L T  K É Z Z E L :

Imádságok a finn agendából. J o ó b  O liv é r .  —  Imádkozzunk 
együtt. C s é ry  L a jo s .

S Z Ó S Z É K E N :

Emlékezzél meg! Imádkozzatok! B a lik ó  L a jo s . —  Az oda- 
felvalókkal törődjetek! Könyörögjünk a Szentlélek aján
dékáért. Isten hajléka. Az egyház a Krisztus teste. Áldott 
legyen az Isten! R ő zse  Is tván .

K A T E D R Á N :

Tekintély és szabadság a nevelésben. S za b ó  L a jo s . 

M A G U N K  K Ö Z Ö T T :

Felelősség a gyülekezetért. D . K a p i B é la .

K Ö N Y V T A R B A N .



LELKIPÁSZTOR
EVANGÉLIKUS LELKÉSZI SZAKFOLYÓIRAT

S Z I R K I S Z T Ö B I Z O T T S á O :

D. K A P I  B É L A
einfiklota alatt

J Á R O S I A N D O R  K E M É N Y  L A J O S
K A R D O S  G Y U L A  MOLITORI8Z JÁNOS

Felelős szerkesztő éa kiadó:

T Ú R Ó C Z Y  Z O L T Á N

M E G J E L E N I K  M I N D E N  H Ó N A P  E L E J É N

Előfizetési ára egy évre 10 pengő. Levitáknak és segédlelkészek* 
nek 5 pengő, vallástanító lelkészeknek 6 pengő.

Sierkeeatóeég éa kiadóhivatal: Nyíregyháza, Luther-tór 14. Mim.

Postacsekkszimla: 11.576.



267

Csendben I sten e lő tt.

Papi bűnök.
6. Jő pap holtig tanul.

Malakiás 2, 7—8/a.

Csakugyan: jó pap holtig tanul. Kérdés: mit; hogyan; 
miért?

Mit? „A tudomány"-t. Bibliai nyelvhasználatban tuda t- 
lan — balgatag =  istentagadó. 14. zsoltár 1; 10. zsoltár 4 .'Követ
kezéskép: bölcs, tudós, értelmes az, aki ismeri Istent. 111. zsol
tár 10. A „tudomány" =  Isten megismerése. Isten ismerete pedig 
nem agyművelet, hanem viszony. Közösség, mely az igével való
sul meg. Ezért tankönyvünk a biblia, főtantárgyunk az ige, mes
terünk a Szentlélek. Ezért van minden: teológia, stúdium, olvas
mány, könyvtáram minden darabja: tanulni ezt a tudományt.

Hogyan? „A papnak ajkai őrzik a tudományt." Az evan- 
géliomot egyházára bízta Isten. Sok tudomány van, de a tudo
mányt mi őrizzük. Gazdasági ismereteket, politikai műveltséget, 
evilági tudást ma már másutt keresnek. Ne sajnáljuk. „Tör
vényt", Istenhez útmutatást tőlünk várnak. Tanuljuk hát csakis 
ezt a tudományt. Ügy tanuljuk, hogy romlástól őrizzük s úgy 
őrizzük, hogy tisztán szétosztjuk.

Miért? Mert várják. Népünk erre éhezik. Ezért tanulok. 
Nem hiúságból, nem is szellemi élvezetért, vagy szakismereteim 
gyarapítására, hanem mert gyülekezetemet jobban akarom ki
szolgálni. A mi tanulásunk nem műveltségi, sem szakmakérdés, 
hanem híveink üdvösségének a kérdése. „Minden, aki segítségül 
hívja az Úr nevét, megtartatik. Mimódon hívják, azért segítségül 
azt, akiben nem hisznek? Mimódon hisznek pedig abban, aki 
felől nem hallottak? Mimódon hallanának pedig prédikáció 
nélkül?" Róm. 10, 13., 14. Mi módon prédikálnánk pedig tisztán 
és igazán szüntelen ta n u lá s  nélkül?!

Mondjuk hát Lutherral: „Szíves készséggel adom és hajlí
tom számat és szívemet; készen, vagyok, hogy a népet tanítsam; 
magam is készen vagyok, hogy mindig tanuljak és igéddel 
sáfárkodjam és arról szorgalmasan gondolkodjam; — használj 
fel eszközödül..."

Szabó József
győri lelkész.
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A  dolgozó szobában.

Jézus és az újabb evangélium-kutatás.
A múlt századbeli és a világháború előtti teológiai munká

nak a legnagyobb teljesítménye kétségkívül a történeti kritikai 
módszer segítségével megalapozott és hihetetlen virágzásra 
emelt Biblia-kutatás terén áll előttünk. A történeti-kritikai mód
szerek alkalmazása a Biblia-kutatásban egyoldalúan az imma
nens-történeti mozzanatokat állította előtérbe egyfelől a Szent
írás egészének és egyes iratainak a keletkezésénél, másfelől 
azonban a Bibliában tanúsított kinyilatkoztatás s vele együtt az 
egész bibliai „szent történet11, valamint Jézus és a kinyilatkoz
tatást közvetítő próféták, apostolok, tanítók stb., végül pedig a 
keresztyénség keletkezése tekintetében. Ezért nem ok nélkül érte 
a történeti-kritikai módszerekkel dolgozó keresztyén teológiát 
a hitetlenség vádja, noha természetesen a legradikálisabb szem
pontokat érvényesítő kutatók is ragaszkodtak a maguk módján 
a keresztyénséghez és a saját értelmezésük szerint formált 
hitükhöz.

A legutolsó két évtizedben az egész teológiai gondolkodás 
mélyreható változásokon ment keresztül. Ez alapvető módon 
jelentkezik a Biblia-kutatásban is. Ennek egyik, és pedig döntő 
jelentőségű ágát kell a következőkben néhány nagy és általános 
vonással bemutatni.

1. A világháború előtti teológiai munkának — mondhat
juk — a csúcsteljesítménye volt az evangélium-kutatás és vele 
kapcsolatban az, amit röviden Jézus-élete-kutatásnak szoktunk 
mondani. Ez utóbbiban nem kizárólag arról volt szó, hogy 
Jézusról a történettudomány eszközeivel valami életrajz-félét 
dolgozzon ki a tudományos kutatás, hanem még inkább arról, 
hogy a történeti kritika eszközeivel közelítse meg Jézus szemé
lyének és művének a titkát. A kritikai eszközökkel dolgozó 
teológiai kutatás az evangéliumokat első sorban történeti doku
mentumoknak, „forrásiratoknak'1 tekintette. Segítségükkel — úgy 
vélte, — biztosítani lehet azokat a kritikailag megszűrt adatokat, 
melyek elegendők ahhoz, hogy a modern történetírói szempon
tokat kielégítő élet- és jellemképet nyerjünk Jézusról. Az első 
döntő hangsúly ennek következtében az evangélium-kritikára 
esett. A kívülállók számára nemcsak hihetetlenül éleselméjű, de 
egyúttal elképzelhetetlenül körültekintő és minden szempontot 
számbavevő boncoló munkával arra törekedtek, hogy az evangé
liumok keletkezésének a körülményeit, a szerzőik által fel
használt forrásiratoknak a jellegét és szavahihetőségét stb. 
tisztázzák. A kritikai munka mögött sokszor ki nem mondott, 
sokszor nyíltan megvallott tételként az a meggyőződés állott, 
hogy az evangéliumok maguk ugyan tele vannak legendás voná
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sokkal, de a megfelelő és helyes kritikai műveletek alkalmazásá
val sikerül a Jézusra vonatkozó tudósításokban ahhoz az ős
kőzethez eljutni, amely a Názáreti Mester történetét és jellemét 
emberileg érthető formában állítja elénk. Ezek a kutatók sem 
gondolták azt, hogy az ily módon nyert Jézus-kép a modern 
gondolkodási formák kereteibe illeszkedő csoda-mentes és 
„racionális" emberi alakot fog mutatni. Ők is tudták, hogy a 
Jézus korabeli gondolkodásban bőségesen akadtak a csoda-hit
nek kedvező és számunkra idegenszerű vonások. Azonban úgy 
vélték, hogy minden igazi istenhitnek a tulajdonképeni és döntő 
megnyilatkozása az erkölcsi életben és a magasszintű erkölcsi 
követelésben („erkölcstanában) jelentkezik. Ezért úgy vélték, 
hogy Jézus fellépésének és tanításának a tulajdonképeni értelme 
és súlypontja az istenhitnek magas erkölcsi szinten való meg
alapozásában keresendő. Isten királyságának az igéje így lényegi
leg új, magasértékű erkölcsi eszmék hirdetésévé zsugorodott 
össze.

Ez az ú. n. „liberális" Jézus-kép az első halálos döfést akkor 
kapta, amikor a múlt század kilencvenes éveitől fogva egyre 
világosabbá vált, hogy sem az Isten királyságának az igéjét nem 
lehet beleszorítani az erkölcsi idealizmus kategóriáiba, sem pedig 
Jézust nem lehet új erkölcsiséget hirdető tanítónak vagy prófé- 
tikus személyiségnek tekinteni. Ellenkezőleg, az Isten királyságá
nak az igéjében éppen úgy, mint Jézus fellépésénél általában a 
döntő mozzanatot az eszkatológikus reménység teszi. Ez a fel
ismerés először olyan formában jelentkezett, hogy Jézus a 
modern gondolkodás számára végkép érthetetlenné lett, amíg 
azután a világháború irtózatos átélései a modern ember számára 
is érthetőbbé tették minden igazi keresztyén hitnek az eszkatoló
gikus jellegét. De erre a mozzanatra itt nem térhetünk ki részle
tesebben.1)

2. Az evangéliumokon végzett kritikai boncoló kutató
munka már a jelen század elején megérlelte azt a felismerést, 
hogy az evangéliumok híradásai nem elegendők egy mai érte
lemben vett Jézus-életrajz kidolgozására. Erre az eredményre a 
források kritikai vizsgálata nemcsak azért jutott el, mivel az 
evangéliumokban nagyon kevés az olyan idői, helyi stb. adat
szerű anyag, amelyre minden életrajzszerű feldolgozásnak nél
külözhetetlenül szüksége van, hanem azért — s ez tulajdonképen 
a fontosabbik dolog, — mivel az evangéliumokból teljesen 
hiányoznak a lélektani és genetikus szempontok érvényesítésé
hez elengedhetetlenül szükséges alapvető adottságok. Nem lehet 
emberi életet elképzelni, sem megrajzolni a lelki fejlődésnek és 
azoknak a lelki rugóknak a feltárása nélkül, melyek az illető 
történeti hősben dolgoztak, s amelyek őt történeti cselekvésére 
indították. A legtermészetesebbnek látszó elgondolás az, hogy

‘) V. ö. „Isten királysága — az eszkatológikus szemlélet síkjában" 
c. tanulmányomat az „Evangélium, magyarság" c. kötetben.
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Jézust is egyfelől saját kora, másfelől pedig a kora adottságaiból 
táplálkozó indítások formálták és tették azzá, aki volt. Az evan
géliumok azonban ilyen természetű történeti feldolgozás számára 
nemcsak nem- adják meg a szükséges forrásszerű bázist, hanem 
mindenféle ilyen elgondolásnak egyenesen ellenmondanak. Hiszen 
minden mondatukkal azt hirdetik, hogy Jézus nem ilyen vagy 
olyan lélektani indítékokból tette azt, amit cselekedett és hirde
tett, hanem életének minden rezdülésében Istennel való össz
hangjából, Istennel való egységéből táplálkozott. Ján. 10, 30 ezt 
teljes nyíltsággal ki is mondja, aminthogy János evangéliumán 
elejétől a végéig vöi ős fonálként húzódik végig az a felismerés, 
hogy Jézus „személyiségének" és művének titka az Atyával való 
egységében oldódik fel. Ugyanezt lehet megállapítani az első 
három evangélistánál is, csakhogy náluk e felismerés óvatosab
ban, mintegy burkoltabb formában jelentkezik.

Az evangéliumoknak ez a minden lélektani és genetikai szem
pontot megcsúfoló elbeszélésmódja dacol minden kritikai esz
közzel. Lehetetlenné teszi azt is, hogy az evangéliumokból olyan 
„forrásiratokat" vagy esetleg rövidebb elbeszélés-töredékeket 
desztilláljunk ki, melyek a modern kritikai szempontokat érvé
nyesítő kutatók szemében használhatóknak bizonyulnak. A világ
háború előtt ez a helyzet abban mutatkozott, hogy lassanként 
megszűntek azok az egyre meddőbbnek tűnő kísérletek, melyek
kel Jézusról biográfiákat próbáltak összeállítani. E helyett a 
hangsúly Jézus életének a „legfontosabb kérdéseire" tolódott 
át.2) A világháború után pedig a teológiai kutatásnak ez a múlt 
században olyan jelentős ága jóformán teljesen elakadt. Az a 
néhány könyv, amely összefoglaló Jézus-képet rajzolt, teljesen 
igazolja, hogy ez a kutatási ág holtpontra jutott.

A legfontosabbak a világháború utáni könyvek közül: Bult- 
mann: „Jesus" (1926, Berlin, Ullstein), Headlam Arthur: „The 
Life and Teaching of Jesus the Christ", (1923, 3. kiad. 1936, 
London, John Murray kiadása); németre fordította Leipoldt: 
„Jesus, dér Christus, sein Leben und seine Lehre", címen (1926, 
Leipzig, Eduard Pfeiffer kiadás); Goguel Maurice: „La vie de 
Jésus", (1932, Paris, Payot-kiadás), németre fordította „Das Leben 
Jesu" címen Róbert Binswanger, (1934, Zürich, Rascher-kiadás); 
Thiel Rudolf: „Jesus Christus und die Wissenschaft", (1938, 
Berlin, Paul Neff-kiadás), Dibelius Martin: „Jesus", (1939, Berlin, 
Gruyter-kiadás).

3. A világháború után új irányt, ill. fordulatot vett az evan
géliumkutatás az ú. n. „formatörténeti módszer" kialakulása 
révén. Régebben a kutatók az evangéliumokat főként történeti 
forrásiratokként kezelték, s elbeszélésanyaguk hitelességét annak

2) Egyik legjellegzetesebb és legtanulságosabb munka e tekintetben 
a Barth Károly édesatyja, Barth Frigyes által kiadott „Hauptprobleme des 
Lebens Je$u“ c. könyv volt; 1. kiadása megjelent 1899-ben, az 5. 1918-ban 
(Gütersloh, Bertelsmann-kiadás). Annakidején egyike volt a legkörültekin
tőbb és legalaposabb munkáknak.
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az alapján igyekeztek megállapítani, hogy az evangélisták által 
feldolgozott „forrásiratokat", ill. hagyományanyagokat igyekez
tek kritikai eszközökkel megállapítani. Ennek a kutatási irány
zatnak talán a legértékesebb, ma is alapvetően fontos terméke 
volt Streeter Burnett Hillmann oxfordi professzornak „The four 
Gospels“ c. műve (1924, London, Macmillan-kiadás). Streeter 
rendkívül nagy éleselméjűséggel igyekezett az evangéliumok 
keletkezésének bonyolult körülményeit feltárni s ennek érdeké
ben főként a szinoptikus evangéliumok kutatását gyarapította 
új, sokszor alapvető jelentőségű megfigyelésekkel. Könyve ma 
is azok közt az időt álló értékű munkák közt foglal helyet, 
melyet mindenkinek tanulmányoznia kell, aki behatóbban akar 
foglalkozni az evangéliumok keletkezésének a kérdésével. E mel
lett Streeter e könyve alapvető jelentőségű az evangéliumok 
szövegkritikájának a szempontjából is.

Rokon elgondoláson alapszik Hirsch Emánuel göttingai pro
fesszornak a minap megjelent nagyszabású munkája is, „Früh- 
geschichte des Evangeliums“ címen (2 kötet, 1941, Tübingen 
I. C. B. Mohr-kiadás; 1. róla részletesebben a „Keresztyén Igaz
ság" 1942. áprilisi számában). Még ha Hirsch konstrukcióját 
végeredményben elfogadhatatlannak kell is tartanunk, akkor is 
kétségtelen, hogy benne egyik legéleselméjűbb modern kritikai 
elgondolással van dolgunk.

Az evangéliumok forrásiratainak a kutatásánál rendszerint 
az volt a hiba, hogy az evangélistáknak olyan eljárást tulajdoní
tottak irataik megalkotásánál, amilyet átalában a történetíróknál 
szoktunk feltételezni. Azonban egyre inkább kiderült, hogy az 
evangélisták nem ilyen történetírói, sőt valójában még csak írói 
szempontok szerint sem dolgoztak. Tulajdonképen sokkal egy
szerűbb emberek voltak, semhogy ilyen írói eljárást követhettek 
volna. Ez áll még Lukácsra is, aki az evangélisták közt egyedül 
rendelkezett némi görög irodalmi műveltséggel. Ez a felismerés 
alapjában rendítette meg az evangélisták írói eljárásáról alkotott 
képet s arra kényszerítette a kutatókat, hogy új szempontok 
segítségül vétele mellett igyekezzenek feltárni az evangéliumok
ban foglalt tudósításoknak, vagy más szóval „hagyományanyag- 
nak“ a történetét. Kitűnt az is, hogy az evangéliumok elbeszélései 
éppen úgy szerves kapcsolatban vannak az első gyülekezetek 
életével, igehirdetésével, tanításával és missziói munkájával, mint 
ahogy az Jézus igéire, beszédeire és tanítására vonatkozólag 
magától értődő. Ez pedig más szóval azt jelenti, hogy az evan
géliumokban hiába keresünk olyan tudósításokat vagy olyan 
hagyományanyagot, amelyet a történeti érdek kedvéért őriztek 
meg, vagyis azért, hogy az utókort tudósítsák arról, amit Jézus 
véghezvitt, ami vele történt, vagy amit hirdetett. Ellenkezőleg, 
amint az evangéliumok elejétől végig mind a hívő keresztyén 
gyülekezet szolgálatában állanak, úgy az azokban foglalt hagyo
mányanyag legkisebb része az első keresztyének hitének a fényét 
tükrözi.
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A teológiai kritika képviselői ezt a felismerést olyan értelem
ben érvényesítették, hogy az evangéliumokat teljesen átjárja a 
„gyülekezeti teológia", vagyis a gyülekezet hite, mely Jézusban 
a Messiást, az Úr Krisztust ismeri fel. Ez radikális formában 
rendkívül erős szkepszist jelenthet az evangéliumok elbeszélé
sével szemben. A legszélsőségesebb formában ez a szkepszis 
Bultmann Rudolf „Die Geschichte dér synoptischen Tradition" c. 
művében jelentkezett (1. kiadás 1921., 2. kiadás 1931, Göttingen. 
Vandenhoeck & Ruprecht-kiadás). De többé-kevésbbé ugyanez áll 
Dibelius Martin „Die Formgeschichte des Evangeliums" c. művére 
(1. kiadás 1919, 2. kiadás 1934, Tüb'ingen, Mohr-kiadás), valamint 
az evangéliumi hagyománynak arra a formatörténeti kritikai 
retortán átszűrt „őskőzetére" is, melyet ugyancsak Dibelius állí
tott össze („Die Botschaft von Jesus Christus", 1935, Tübingen, 
Mohr-kiadás).

(Folytatjuk.) Dr. Karner Károly.

Egyházi esztendő a szószéken.
Cantate vasárnap.

A vasárnap jellege. A régi introitus a 98. zsoltár 1/a, 2/b, 1/b verse: 
„Énekeljetek új éneket. .

A szószéki ige (II. Tim. 2 :8—13) jelentése. Az evangélium hirdeté
séért való szenvedés: e körül csoportosulnak Pál gondolatai.

„Evangéliumának11 tartalma: Jézus Krisztus feltámadott a halálból 
(8. v.). Ismét Jézus halála és feltámadása elszakíthatatlan egységben!

Ennek hirdetéséért Pálnak üldöztetésben, fogságban, „gonosztevők11 
bilincsében van része. (9. v.)

De szenvedéseit átsugározza két tény. Egyrészt az, hogy Isten be
széde nincs bilincsbe verve, hanem diadalmasan megy előre. Másrészt az, 
hogy evangéliumhirdetéséből hallgatóinak üdvössége fakad (a 10. versnek 
ezt az értelmezését fogadjuk el; az exegéták szerint lehetséges másik 
magyarázat: Kol. 1, 24 értelmében Pál apostol tud a szenvedésnek bizo
nyos mértékéről, amelyet Isten Krisztus eljövetele előtt kiszabott; ha Pál 
ebből egy részt elszenved, kevesebb lesz a többi keresztyénnek a szen
vedése).

Krisztusért való szenvedés magával hozza Krisztus dicsőségében való 
részvételt is (11—12. v.). Felmutatja Pál ennek ellentétét is: Ha viszont 
megtagadjuk Krisztust a próbára tétel idejében, Ö is megtagad minket 
(12/b. v.).

Megjegyzés: A 11—13. vers nyilvánvalóan idézet. Az idézet fenti 
összefüggésében a 13. versnek nincs különösebb jelentősége. Nem tartozik 
bele abba az irányba, amelybe Pál gondolatai vágnak. Mégis sokatmondó 
ez a vers az idézet utolsó tagjaként: A 12. vers második fele szerint 
ennek a versnek így kellene hangoznia: „Ha hitetlenkedünk, Ö is hűtlen 
lesz.11 De ezt a szerző nem mondhatja. „A logika megtörik az Üdvözítő 
szeretetén11 (Joachim Jeremiás). A 12/b. vers mutatja a dolog halálos ko
molyságát, a 13. vers minden botlásunk ellenére Krisztus hűségét. Ki
egyenlíteni a két vers feszültségét nem lehet és nem szabad.
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A délutáni ige (98. zsoltár) jelentése. „Énekeljetek új éneket, mert 
csodadolgokat c s e le k e d e t tez a felhívás csendül ki a zsoltárból ember 
és minden méltóságban levőkért" kifejezés (2. v.) az eredeti szövegben 
séget érti, amelyet Isten nemcsak Izrael házán, hanem a föld minden 
népén véghezvisz.

Isten ezt a Krisztusban vitte véghez. A Benne nékünk ajándékozott 
üdvösségre tekintve legyen ez a zsoltár szószékeinken „buzdítás a sza
badító Isten dicséretére!“

A szószéki, oltári (János 6 :60—69) és délutáni ige egysége. A vasár
nap jellegét fejezi ki és szólaltatja meg az ószövetségi ige. Ettől független 
az epistola és az evangélium, amelyeknek összefűző kapcsa „Isten igéje": 
Isten igéje van Krisztusban (evangéliumi perikópa), Isten igéjéért szenved 
Pál apostol (epistola).

Rogate vasárnapja.

A vasárnap jellege. Neve: „Rogate" — magyarul: „Imádkozzatok!" 
Az imádság vasárnapja.

A szöszéki ige (I. Tim. 2 : 1—6) jelentése. Alapigénk a másokért, 
különösen felsőbbségért szóló istentiszteleti imádságról szól. „Királyokért 
és minden méltóságban levőkért" kifejezés (2. v.) az eredeti szövegben 
a mindenkori császárra és hivatalnokaira értendő, tehát a keresztyénségge! 
szemben lényegileg ellenséges beállítottságú államhatalomra vonatkozott.

A felsőbbségért történő imádság két dolgot foglal magában (V. ö. 
pl. Fendt: „Die neuen Perikopen"): 1. Vezesse Isten az állam életét és 
vezéreinek kezét úgy, hogy az egyház, a gyülekezetek üldöztetéstől és el
nyomatástól szabadon élhessék életüket, ha tetszik: gyakorolhassák vallá
sukat (2. v.). — 2. Juttassa el Isten a felsőbbséget is a keresztyén igazság 
ismeretére és mentse meg az üdvösségre. Hiszen ő minden ember üdvös
ségét akarja, tehát a felsőbbségét is (3—4. v. — Pogány felsőbbségről van 
szó.). Annál erőteljesebbé válik ez az imádság, ha meggondoljuk: egy az 
Isten és egy a közbenjáró is Isten és emberek között, Jézus Krisztus (5—6, 
v.). Az Istenen kívül nincsen isten, Jézuson kívül nincsen üdvösség.

Nyilvánvaló, hogy igehirdetésünk tárgya e textus alapján: a másokért 
való imádság. Megemlítendő itt a felsőbbségért való imádság a kettős cél
lal (hogy az egyház életlehetőségét biztosítsák és hogy üdvösségre jussa
nak). De a nagyobb súlyt az általában másokért mondott könyörgésre kell 
fektetnie az igehirdetőnek: Tudunk-e imádkozni mások hitéért? Nyilván 
nem tudunk. Ennek az oka azonban az, hogy az 5.—6. versről nincsen 
a legtöbb keresztyén ember meggyőződve. „Másoknak" (családom, szom
szédaim, hivataltársaim, • pogányok stb.) keresztyén hitéért, a keresztyén 
igazságra eljutásáért imádkozni csak hitből lehet. Abból a hitből, hogy 
a bibliai kinyilatkoztatás Istene az Isten. Abból a hitből, hogy Istenhez 
csak a Krisztuson keresztül vezet az út. Abból a hitből, hogy Jézus halála 
vá/fsághalál volt és Ő mindenkiért meghalt.

Imádság vasárnapján igénk a „mások" hitre ébredéséért könyörgő 
imádságot helyezi szívünkre, de éppen ezzel és ezáltal állítja elénk e kér
dést a magunk hite felől (még pedig a „hitet" nem általános értelemben 
véve, hanem a megfeszített Krisztusra, a megváltásra vonatkozásban értve).
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így átvezeti szentigénk másokért mondott imádságainkat az 1. hitágazat 
területéről a 2. hitágazat területére.

Délutáni ige (Ezs. 55:6—11) jelentése. Alapigénk történeti értelme: 
Izráel népe hamarosan visszatér a száműzetésből. Bármennyire is hihetet
lennek és valószínűtlennek tűnik fel ez, így lesz, mert az Isten útjai csodá
latosak és ígérete beteljesedik. Igéje meg is cselekszi, amit igér. Hívjátok 
hát segítségül őt, míg közel van és térjetek Hozzá. — A szakasz mögött 
tehát a fogságban szenvedő Izráel reménysége húzódik meg.

A mi számunkra: Isten minden üdvösség-ígérete és kárhozat-igéje be
teljesedik. Könyörögjünk hát az Űrhöz megbocsátásért és térjünk Hozzá, 
míg tart a kegyelem ideje és Ő „megtalálható1'.

A szószéki, oltári (Lukács 11:5—13) és délutáni ige egysége. 
Imádkozzatok! — hangzik a vasárnap felhívása. Ebbe olvad bele az evan
géliumi szentige: „Kérjetek és megadatik nektek!" bátorítással, az ószövet
ségi ige: „Hívjátok segítségül az Urat, míg közel van!" sürgetéssel, és 
az epistola is a másokért való imádkozásra buzdítással.

Mennybemenetel ünnepe.
Az ünnep jellege. A húsvéti ünnepkör utolsó tagja: Az egyházi esz

tendő menetében ez idő szerint talán a legelhanyagoltabb üdvténynek, a 
mennybemenetelnek ünnepe. Elhanyagolását leginkább a konfirmációnak 
ezen a napon tartása eredményezte. Szószéki igénk nagyon alkalmas arra, 
hogy a mennybemenetel jelentőségét a keresztyén hit és élet számára 
erőteljesen felmutassuk.

A szószéki ige (Kol. 3 : 1—4) jelentése. Krisztus a mennyben Isten 
jobbján van (1/b. v.): ez az üdvtény a keresztyén ember számára a követ
kezőket jelenti.

1. Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel! (1—2. v.) A menny- 
bemenetel meghatározza tehát a keresztyén ember törekvésének, életének, 
reménységének végső i r ányá t .  Krisztus a mennyben: oda szálljon legfőbb 
vágyatok, ott lebegjen igazi célotok s legyen viszonylagos értékűvé előtte
tek minden, ami ehhez a földi élethez tartozik.

2. Örök életetek Krisztusnál fenn a mennyben már készen van. (3. v.) 
A keresztyén ember számára a jövendő mennyei élet nemcsak keményen 
harcolt cél, hanem máris boldog valóság. Persze csak a hit számára. Mert 
látni és bizonyítani nem lehet. „El van rejtve". „A hit a reménylett dol
goknak a valósága" (Zsid. 11, 1). A mennybemenetel ténye meghatározza 
tehát a keresztyén ember hi tét .

3. Krisztus visszajövetelekor nyilvánvalóvá lesz örök életetek (4. v.). 
Ami ma csak a hitben a miénk, akkor teljesen, valóságosan a miénk lesz. 
Krisztus mennybemenetele elválaszthatatlan visszajövetelének az igéretétől 
(Csel. 1, 11). A mennybemenetel meghatározza a keresztyén ember r e 
m é n y s é g é t  is.

Krisztus mennybemenetelének fényében a keresztyén ember „két 
világ között vándorol" és lépéseit az örökélet keresése, az örökélet bizo
nyossága és az örökélet várása fűti át.

A mai igehirdető talán akkor kerül igetolmácsolásával legközelebb 
gyülekezetéhez, ha a hangsúlyt az első felhívásra veti: Az odafelvalókkal 
törődjetek és nem a földiekkel! A mai ember szemeinek, vágyainak, törek
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véseinek földhöz kötöttségével szemben, immanens látóhatárunkkal szem
ben legyen egyetlen újjmutatássá az igehirdetés: Nézzétek, mitek van már 
most a mennyben, elrejtetten a Krisztusnál! Nézzétek, mitek lesz majd 
egyszer nyilvánvalóan a mennyből! Fordítsátok hát fejeteket és lépteite
ket e felséges ajándék és még felségesebb örökség felé, az örökélet felé, 
a menny felé, Krisztus felé!

A délutáni ige (110. zsolt. 1—4) jelentése. Történetileg zsoltárunk 
Izrael valamelyik királyáról szól, akinek a zsoltár írója Istentől adott 
győzelmet jósol ellenségei felett.

Az Újszövetség fényében azonban textusunk a mennybemenetel ígé
retévé válik, hiszen ez az ige igazában Krisztus megdicsőülésében telje
sedett be. Jézus mennybemenetelekor „Isten jobbjára ült“, azaz részesévé 
lett az Isten hatalmának és dicsőségének. Földi kicsiny serege (3. v.) kész
séggel siet zászlója alá. Végtére legyőzi ellenségeit (1. vers. V. ö. I. Kor. 
15, 25—26).

A keresztyén hit szemével nézve ez a zsoltár Krisztus királyi uralmát 
jelzi mennybemenetelétől a végső teljességig, amikor Isten lesz minden 
mindenekben. Ugyanakkor halvány vonással utal ebben az „átmeneti11 
időben Krisztus mennyei tisztére: főpapi szolgálatára is (4. v. V. ö. Zsid. 
4 ,  14—16).

A szószéki, oltári (Luk. 24 : 50—53) és délutáni ige egysége. A menny- 
bemenetel áll mind a három ige középpontjában.

  Exaudi vasárnapja. 
A vasárnap jellege. Pünkösd előkészítő vasárnapja, amely a mennybe

menetel ünnepét összekapcsolja pünkösd ünnepével. Témája: a Szentiélekre 
várakozás, Szentlélekért könyörgés. Introitusa, amelyből nevét kapta:, 
„Halld meg, Uram, hangomat — hívlak11 (27. zsolt. 7.).

A szószéki ige fEfez. 1 : 15—23) jelentése. Rendkívül gazdag és nehéz 
textusunk áttekintéséhez lássuk gondolatmenetét: Hálaadás az efezusiak 
hitéért és szeretetéért (15—16/a. v.) —• könyörgés érettük, hogy ajándé
kozza nekik Isten üdvösségük megismerését (16/b—18/a. v.) — az üdvösség 
ismerete „elhivatásuknak reménységére11, „örökségüknek gazdagságára11 és 
Isten üdvre vivő munkájának az erejére vonatkozik (18/b—19/a. v.) — 
Isten munkájának ereje és nagysága szemlélhető Krisztus feltámadásában, 
mennybemenetelében és uralmában a világ felett (19/b—22/a. v.) —- uralma 
egészen különös módon kiterjed az egyházra, amely a megdicsőült Krisz
tus teste, Ö pedig annak feje (22/b—23. v.). Megfigyelhetjük a megértés 
kedvéért, hogy Pál egy-egy gondolat lépcsőjének utolsó tagját teszi a 
következő gondolat kiindulásának alapjává.

Textusunknak az egyházi esztendőben elfoglalt helye adhat segítséget 
az igehirdetőnek ahhoz, hogy prédikációja megtalálja az utat e mélységes 
gondolatok útvesztőjében: Perikópánk a mennybemenetel és pünkösd kö
zött áll. E kettős szempontból figyeljünk igénkre.

Igénk figyelmeztet Isten Szentlelkének megvilágosító munkájára (17— 
18/a. v.). Ha az Isten nem adja szívünkbe a „kijelentésnek lelkét11, ha a 
Szentlélek nem világosítja meg a mi belső szemeinket („értelmetek sze
meit11), akkor rejtve marad előttünk Isten ismeretének, üdvösségünknek, 
keresztyén voltunknak gazdagsága.
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Másrészt rámutat a textus Krisztus felmagasztaltatásában Isten hatal
mára és erejére (19—20. v.). A feltámadásnak és mennybemenetelnek a 
tényéről leolvashatjuk, hogy „mi az Ö hatalmának felséges nagysága irán
tunk, akik hiszünk'1. Más szavakkal: Megtudhatjuk, hogy micsoda hatalmas 
erő vezet bennünket az üdvösségre.

Így mutatja meg igénk a mennybemenetelt és pünkösdöt a keresztyén 
ember üdvismeretének és üdvbizonyosságának forrásaként. A mennybe
menetelbe fogózik a keresztyén ember üdvbizonyossága, mert látja benne 
Isten csodálatos hatalmát. De erre a látásra, s üdvösségének ismeretére 
pünkösd segíti el.

Bizonyos, hogy az üdvösség megismerésének és bizonyosságának a 
kérdése nem izgatja a mai embert. Az igehirdetésnek Exaudi vasárnapján, 
a fenti textusról szükségképpen bele kell torkolnia könyörgő imádságba 
a Szentlélekért, aminthogy textusunk sem egyéb mint imádság.

A délutáni ige (42. zsoltár) jelentése. A jeruzsálemi szentélytől távol 
került (7. v.) hívő ember vágyakozik a templom után, ami számára azonos 
volt Isten közelségével. Vágyódását gyötrővé teszi a körülötte élő pogá- 
nyoknak és hitetleneknek gúnyja (4. 8. 10/b. 11. v.) és megkeseríti a vissza
emlékezés régi napjainak boldog istentiszteleti közösségére (5. v.). A kese
rűségnek és vágyódásnak hangja mellett megszólal a zsoltárban a hitnek 
a szava is: 6. 10. vers.

Bár a keresztyén hit számára Isten mindenütt „közel" van (eltérés 
a zsoltártól!), mégis a zsoltár alkalmas arra, hogy a templomnak, a gyüle
kezeti közösségnek és az istentiszteleti közösségnek jelentőségét egy ke
sergő, vágyódó és mégis hívő imádság tükrében felmutassa. Másik oldalról 
viszont: Az Isten közelsége után való vágyódás az Újszövetség értelmében 
a Szentlélek várásává lesz.

A szószéki, oltári (János 7 : 33—39) és délutáni ige egysége. Vala
milyen módon a Szentlélek várása szólal meg mindegyik perikópában.

Pünkösd első napja.
Az ünnep jellege. A Szentlélek kiárasztásának és a Szentlélek művé

nek: az anyaszentegyháznak ünnepe.
A szószéki ige (Efez. 2 : 19—22) jelentése. Az előző versek követ

kezményeképpen (2, 11—18) mondja Pál alapigénket. Mégpedig pogány- 
keresztyén olvasókhoz írja. Igénkbe erősen bele Is játszik a zsidóság
pogányság régi helyzete. Az előbbi „közel", az utóbbi „távol" volt az 
Istentől (13. v.). Az előbbinek „polgárjoga" volt az Isten előtt, az utóbbi 
csak „jövevény és zsellér"-számba ment (19. v.). Krisztus vére által azon
ban a pogányok is „közelvalókká" (13. v.), Isten népének, a „szenteknek" 
polgártársaivá lettek (19. v.).

Mindennek előrebocsátása után így foglalhatjuk össze igénknek a 
pogánykeresztyének felé fordított mondanivalóját: Ti is az egyház tagjai 
vagytok!

Tehát: az egyház. Az egyházat — ha a meglehetősen változó hason
latok között egységet akarunk teremteni — a templom képével jelöli meg 
az apostol. — Az alap, amire épült: a prófétai és apostoli bizonyságtétel 
(20/a. v.). Az egyház az Ige egyháza. — Összetartója és feje: Jézus Krisztus 
(„szegeletkő" helyett itt inkább: zárókövet, az épület összetartó, íveit hor
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dozó,- díszes tartó darabját értsük) (20/b. v.). Az egyház a Krisztus egy
háza. —- Nem befejezett; a Szentlélek építi szakadatlanul élő emberekből. 
Az egyház a Szentlélek egyháza (22. v.). — Az egyház az Isten hajléka, 
jelenlétének helye (22. v.). Akik benne élnek, Isten hozzátartozói, Isten 
családja (19. v.). Az egyház az Isten egyháza. — Igénk alapján igehirdeté
sünk gazdag bizonyságtétellé válhat az egyházról, a gyülekezetről (a fen
tiek mindkettőre állnak!).

Tehát: Ti is. Ez a „Ti is“ valamikor a levél pogánykeresztyén olvasói, 
most a mi esetünkben igehirdetésünk hallgatói. Ti, is az egyháznak, 
a gyülekezetnek tagjai vagytok, tehát Isten családjába tartoztok, Isten 
közelségében éltek. Titeket is fel akar használni a Szentlélek és rajtatok 
keresztül továbbépíteni az egyház templomát. — Nyíljék hát meg szemetek 
annak az ajándéknak és elkötelezésnek látására, amit Isten „egyháztagság- 
tokban" adott.

Mi az egyház (vagy: gyülekezet)? és: Mi s z á mo d r a  az egyház (vagy: 
gyülekezet)? — erre ad feleletet textusunk.

A délutáni ige (Ez. 36 :22—28) jelentése. Izráel népének fogságból 
való hazatérésére vonatkozik ez az ígéret (24. v.). Istennek ez a kegyelmes 
cselekedete („néni tiérettetek cselekszem, hanem az én szent nevemért11 
bűnbocsánattal (25. v.), új szívnek (26. v.) és Isten Lelkének elnyerésével (27. 
v.) fog együttjárni. Isten Lelke majd képesíti őket a törvény betöltésére 
(27. v.). Ekkor lesznek igazán az Isten népe (28. v.).

A pünkösdi Szentlélek munkájának minden lényeges vonása együtt 
van alapigénkben (természetesen ezt az értelmet csak mi látjuk az Új
szövetség fényében, az ige leírója nem így gondolta): A Szentlélek meg
győz bűneink bocsánatáról; kicseréli szívünket, azaz újjászül; megtermi 
az Istennek tetsző élet gyümölcseit (a keresztyén élet hajtóereje a Szent
lélek: Róm. 8, 14.-ben „vezérel" =  űz, hajt. V. ö. Gál. 5, 22!) és egyházat 
alkot (Isten népe).

A szószéki, oltári (János 14 : 15—21) és délutáni ige egysége. A pün
kösdi téma: a „Szentlélek11 áll mindegyik perikópa középpontjában. Ehhez 
kapcsolódva az „egyház" is előtérbe kerül az epistolában erőteljesen, de 
halványabb vonásokkal az ószövetségi igében is.

Pünkösd második napja.
Az ünnep jellege. Nem állapítható meg lényegesebb eltérés pünkösd 

első ünnepétől.
A szószéki ige (Efez. 4:11—16) jelentése. Az Efezusi levél 4. része 

1—16 versének témája: a gyülekezet egysége. Perikópánknak közelebbről 
ezt a címet adhatnánk: Hogyan biztosítja Krisztus a gyülekezet egységét 
a gyülekezeti szolgálatoknak különfélesége mellett és a gyülekezetben élő 
tévelygés ellenére? A szakasz felelete: A gyülekezet különböző szolgáit 
ugyanaz az Isten küldi (11. v.) éspedig egy eéllal: hogy a gyülekezet tag
jait szolgálatba állítsák („szolgálat munkájára" 12. v.) a gyülekezet építé
sére („Krisztus testének építésére11 12. v.). Ha a gyülekezetben még nincsen 
meg a lelki egység, az csak arra mutat, hogy még gyermekek vagyunk 
a keresztyén hitben (14. v.), akiket ide-oda dobál a különböző tévtanítás- 
nak a szele (14. v.). A gyülekezet építésének eredménye éppen az lesz, hogy 
a gyülekezet tagjai eljutnak az érett férfiúságra a keresztyén hitben (13.



v.), olyanokká lesznek, akik igazságban és szeretetben élnek (15/a. v.) és 
így elérkezik a gyülekezet a hitnek egységére. Az építésnek ezt a munká
ját maga Krisztus végzi, a gyülekezet feje, a gyülekezet szolgáin és tagjain 
keresztül. Őbenne már most megvan a gyülekezet egysége (16. v.).

Bár a „gyülekezeti egység" a szakasz vezérlő főgondolata, nem vétünk 
a textusszerűség ellen és talán kilátásteljesebben birkózunk meg a nagyon 
nehéz textus mai megértetésének és alkalmazásának a feladatával, ha ezt 
a témát vesszük ki az igéből: Ahogyan Krisztus építi a gyülekezetét. 
A mai helyzetben különösen fontos lenne a 12. vers üzenetének kiemelése: 
A gyülekezet hivatalos szolgáinak (papok, diakonisszák) Istentől kapott 
megbízatásuk, hogy mozgósítsák a gyülekezet minden tagját („szenteket") 
a gyülekezet építésére. Ebben a munkában csak eszközök Krisztus kezé
ben, aki maga építi gyülekezetét: a hitben gyermekeket és a tévelygőket 
érett hitű gyülekezeti tagokká neveli, hogy eggyé legyen a gyülekezet a 
hitben.

A d é lu tá n i i g e  (Ezs. 44 : 1—6) je le n té s e .  A teremtő és örökkévaló 
Isten (2/a. 6. v.) Lelkét adja népének. Isten Lelke pedig olyan, mint eső 
a szomjú földnek (3. v.): egyszerre megindul a tenyészet. Kép nélkül: Isten 
Lelke hitet és engedelmességet munkál, ezt a vallástételt: „Én az Űré 
vagyok" (5. v.). — Megint a pünkösdi Szentlélek munkája világoljék fel 
az igehirdetésben.

A s zó s z é k i,  o ltá r i  (János 15:9—16) és d é lu tá n i ig e  e g y s é g e .  Szent
lélek kiárasztása (ószövetségi ige), a gyülekezet (epistola): nyilvánvalóan 
pünkösdi témák. Az evangélium is ebbe a vonalba illeszkedik bele, — ha 
sajátos szavakkal is, de a Szentlélek gyülekezetét írja le: Jézus barátai, 
örömének részesei, kiválasztottak, gyümölcstermők, ez az egyház.

Szentháromság ünnepe.
A z  ü nnep  je l le g e .  Az egyházi év fejlődése során a Szentháromság 

dogmájából alakult ki, meglehetősen későn, ez az ünnep. Témája: a Három- 
ságos egy Isten magasztalása.

A s z ó s z é k i i g e  (Efez. 1 :3—14) je le n té s e .  Az epistolai szakasz 
Istent magasztalja üdvösséget készítő munkájáért. Tartalmát bevezető verse 
(3. v.) foglalja össze: Áldott legyen az Isten, aki megáldott minket minden 
lelki áldással a Krisztusban!

Az apostol Isten üdvözítő munkáját, — amiért magasztalással tarto
zik, — a kiválasztásban, a megváltásban és a végső teljességben szemléli.

1. Isten örök kiválasztása és eleveelrendelése: 4—5. v. A gondolat éle: 
üdvösségünk egészen bele van ágyazva Isten kegyelmi tervébe és akaratába 
(Szó sincsen tehát itt a predestináció kálvini problematikájáról).

2. Jézus váltsághalála: 6—8. v. Jézus halála által szabadított meg a 
bűntől, azaz adott bűnbacsánatot a mi Istenünk.

3. Isten üdvmunkájának végső titka: Megteremti majd az új világot, 
az Isten országát, amikor Ő lesz minden mindenekben, 9—10. v. Ekkor 
lesz részünk a teljes megváltásban (14. v.). Ennek a ránkváró örökségnek 
a záloga, kezese, ígérete és pecsété: a Szentlélek (13—14. v.).

(Alapigénk gondolatmenetének fenti felvázolásában nem terjeszked
tünk ki a textus mai megszólaltatásának szempontjából figyelmen kívül 
hagyható mozzanatra: a 11—14. versekbe belejátszik a „mi“ és a „ti",
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vagyis a zsidókeresztyének és a pogánykeresztyének megkülönböztetése,, 
ami az adott történeti helyzetből folyik.)

A textus vázolt gondolatmenetének több pontján feltör újra és újra 
az Isten magasztalása: „kegyelme dicsőségének magasztalására" (6. v.), 
„hogy legyünk mi magasztalására az ö  dicsőségének" (12. v.), „az Ö 
dicsőségének magasztalására" (14. v.). Így zendül végig a megnyitó akkord 
(3. v.) hangja az egész textuson.

Beállítva az alapigét az egyházi esztendőbe: Ügy áll elénk üdvössé
günk műve, mint az Atyaisten (3—6. v.), a Fiúisten (7. v.) és a Szentlélek 
Isten (13—14. v.) munkája, amiért magasztaljuk a Szentháromság egy igaz 
Istent.

A délutáni ige (IV. Mózes 6 :22—27) jelentése. Az a tény, hogy az 
ú. n. ároni áldást az evangélikus istentisztelet felvette magába, fokozottan 
kényszerít arra, hogy alapigénket az Újszövetség fényében nézzük. Másik 
oldalról viszont semmi jogunk ahhoz, •— amire a Szentháromság ünnepe 
könnyen indíthatna, — hogy t. i. az áldás három részét az Atya, Fiú, Szent
lélek szerint tagozva értsük.

Szentháromság ünnepi vonatkozása alapigénknek igehirdetésünkben 
csupán ennyi lehet: Az „Úr“, akinek áldásáért könyörgünk (áldás-imád
ság), nem általában a „Gondviselő", hanem üdvösségünknek az Istene, 
az Atya, Fiú, Szentlélek Isten.

Egyébként pedig: Az áldás 6 részét nem lehet külön-külön tárgyalni 
és alkalmazni. A költői hangzás kedvéért ismétlődő gondolatokat tartal
maz. Összevonva a következő áldásokat kérjük benne az Istentől a gyü
lekezetre:

1. őrizzen meg a Szentháromság egy Isten minden gonosztól („go
nosz" alatt Lutherrel együtt az életünket fenyegető veszedelmekre éppen 
úgy gondolnunk kell, mint a bűnre és kísértésre) 24. vers.

2. Mutassa meg kegyelmét rajtunk (Az Úr arcának felénk ragyogása, 
25/a. v.,-— az Úr tekintetének rajtunk megpihenése, 26/a. v. — ugyanaz, 
mint a „könyörüljön terajtad" áldás, 25/b. v.) Ez a kegyelem üdvösségünk 
ügyére vonatkozik.

3. Adjon békességet! (Róm. 5, 1—3 értelmében; Istennel való békes
ség és békesség az élet nehézségei között).

A szószéki, oltári (Máté 28 :16—20) és délutáni ige egysége. Az evan
géliumban és epistolában a Szentháromság-gondolatát egyaránt megtalál
juk, az ószövetségi ige azonban legfeljebb emlékeztethet bennünket erre a 
háromszoros „Úr“-mondással, de semmiképpen sem tartalmazza a Szent
háromsághitet.

Veöreös Imre
egyházkerületi missziói lelkész, 

Győr.



280

Ö s s z e k u lc s o lt  k é z z e l .

Imádságok a finn agendából.
Áldozócsütörtök.

Áldott Megváltónk, Úr Jézus Krisztus! Elvégezted nagy váltságmunká- 
dat e földön. Te örökkévaló országodba mentél és az Atya jobbjára ültél. 
Mennyei seregek zengik a Te dicséretedet. Tanítsd meg a Te megváltott 
népedet is dicsőíteni Téged és leborulva imádni. Hálát adunk néked szere- 
tetedért és minden cselekedetedért, minden szenvedésedért, amit itt tettél 
és szenvedtél e földön azért, hogy megnyisd számunkra az utat a mennybe. 
Te felmagasztaltattál minden egeknél feljebb; tekints reánk kegyelmesen, 
akik mint idegenek járunk ezen a földön. Te felemeltettél dicsőséged 
királyi székébe; vonj minket mindnyájunkat magadhoz a Te országodba. 
Te az Egyház fejévé tétettél; áldd meg azt Szent Lelked által ajándékaid
dal, hogy Te légy az Egyház számára minden mindenekben. Megígérted, 
hogy minden napon velünk leszel a világ végezetéig; irgalmas Megváltónk, 
töltsd be mirajtunk ezt az ígéretedet. Légy velünk életünkben, légy velünk 
halálunkban. Mikor pedig eljössz dicsőségedben, hogy megítéljed a földet 
igazságodban, add, hogy mi, mint a Te Atyád áldottai bemehessünk örökké
való országodba, amelyet készítettél nékünk, hogy ott Veled lehessünk, 
örvendezzünk dicsőségedben és zengjük dicséretedet. Ámen.

Pünkösd.
Óh Istenünk, aki a keresztyénség első pünkösdjén kegyelmesen és 

bőségesen eltöltötted Szent Lelkeddel a hívők szívét és így megalapítottad 
Anyaszentegyházadat e földön! Töltsd ki Szent Lelkedet mireánk is és 
minden testre. Jöjj Szent Lélek, állítsd a hívők gyülekezetét szent öltö
zetben az Űr elé. Áldd meg azt továbbra is sokféle ajándékoddal, hogy 
mi is új nyelveken adjunk hálát és magasztaljuk az Isten nagy és dicső 
tetteit, amelyeket Jézus Krisztus által tett. Kegyelemnek Lelke, töltsd meg 
a szívünket minden lelki áldással. Tedd számunkra bizonyossá az Atya 
szeretetét, Jézus Krisztus kegyelmét, a bűnök bocsánatát és Isten minden 
vigasztaló - ígéretét, melyek Krisztusban lettek igenné és ámenné, s add, 
hogy azok igen és ámen legyenek a mi szívünkben is. Adj nekünk igazi 
gyermeki lelkületet s olyan gondolkodást, mint amilyen a mi Urunké volt 
s add, hogy az igazság gyümölcseit teremhessük. Egyesítsd szívünket a 
békesség kötelékeivel, hogy csendességben és egyezségben élhessünk egy
mással, elszenvedvén egymást szeretetben. Keresztviselésben és bajok kö
zött adj nekünk türelmet és kitartást mindvégig. Vigasztalj minden szoron- 
gattatásunkban és bánatunkban, szenvedésünket változtasd örömmé. Indítsd 
szívünket őszinte imádságra és segélykiáltásra, hogy minden kételkedés 
nélkül tiszta kezeket emelhessünk Istenhez; mivel pedig mi nem tudunk 
úgy könyörögni, amint kérnünk kellene, esedezz miérettünk kimondhatat
lan fohászkodásokkal. Erősítsd a gyengéket, egyenesítsd fel a lankadókat, 
térítsd vissza az eltévedteket s tarts meg minket mindnyájunkat erős oltal
madban. Jöjj, Szent Lélek, légy világosságunk a sötétségben, egészségünk



281

életünkben, vigasztalásunk a halálban s végül vígy minket az örökkévaló 
dicsőségbe, ahol mi Téged az Atyával és Fiúval, a mi Megváltónkkal együtt 
mennyei nyelveken áldunk és magasztalunk örökkön-örökké. Ámen.

Szentháromság vasárnap.
Szentháromság egy Isten! Magasztalunk Téged, hálát adunk Néked 

és könyörgünk Hozzád, aki kegyelmesen kinyilatkoztattad magadat és 
a szent keresztségben gyermekeiddé fogadtál minket és az örök élet örö
köseivé tettél. Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, Te örökkévaló szeretet és 
irgalom! Légy áldva örökké, Te, akiről minden név neveztetik a mennyben 
és a földön. Ür Jézus Krisztus, az Atya Egyszülöttje, Irgalmas Megváltónk, 
Te mi bölcseségünk, igazságunk, szentségünk és váltságunk; magasztalás, 
dicsőség és hála legyen Néked örökké, hogy miérettünk emberré lettél, oda
adtad magad a mi bűneinkért és feltámadtál a halálból a mi megigazulá- 
sunkra. Szent Lélek, Atyának és Fiúnak Lelke, igazságnak, fiúságnak és 
imádságnak Lelke, Te mi vigasztalásunk és békességünk, örömünk és erőnk; 
áldunk, dicsérünk és magasztalunk kegyelmedért, amellyel a Krisztusban 
hívők szívét újjá teremted, vezérled és megőrződ. Szentháromság egy igaz 
Isten jöjj közénk és tedd hajlékoddá szívünket. Ébressz bennünk erős hitet 
és élő reménységet, hogy Téged szeressünk mindenek felett, megmarad
junk a Te igédben és a Te igazságodban járjunk. Add, hogy egykor meg
teljünk a Te dicséreteddel és szent angyalaiddal és minden üdvözültekkel 
együtt zenghessük trónod előtt a hálaéneket: Szent, szent, szent az Ür, 
a seregek Ura! Bizony magasztalás és dicsőség és bölcseség és hála és 
tisztesség és erő és hatalom a mi Istenünknek örökkön-örökké. Ámen.

Közli: Joób Olivér
nyíregyházi lelkész.

Imádkozzunk együtt!
Aranymondásunk: Azért, ha a Fiú megszabadít 

titeket, valósággal szabadok lesztek. (Ján. 8:36.)
Május 2. — /. Korinth. 8: 1—13. — Nagyon megszívlelendő élet

megnyilatkozásokra hívja fel figyelmünket Pál: az erősebb keresztyén 
tekintettel legyen a gyengébbre; keresztyén szabadságukkal ne úgy élje
nek, hogy másokat megbotránkoztassanak. Nem az a fő dolog, hogy 
mennyi ismeretünk van Isten dolgaiban, sokkal inkább mennyi szeretetet 
tudunk tanúsítani és gyakorolni testvéreink iránt. Az ismeret felfuvalko- 
dottá tesz, a szeretet pedig épít. Isten szava nekünk is szól!

Május 9. — /. Korinth. 9 :1—12. — Olyan törvénye ez is Isten orszá
gának, amelyet az emberek nehezen tudnak befogadni. Isten országát 
olyan lelki dolognak képzelik el itt a földön, amelynek földi eszközökre 
nincs szüksége. Pedig Isten országát úgy terjeszthetjük, ha a földi eszkö
zöket is felhasználjuk. Ilyenek: egyének, intézmények, nyomtatványok stb. 
Ezek anyagi terheit pedig a hívőknek kell hordozniok. Csak ezeken keresz
tül ismerhetjük meg Isten terveit.

Május 16. — I. Korinth. 9:13—27. — A keresztyénség versenypályá
ján sokan futnak, de nem mindenki nyeri el a koronát. Sokan megelé-
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gesznek azzal, hogy csak mintegy tűzön által meneküljenek meg. Az üdvös
séget ugyan nem veszítik el, de a mennyei koronát már nem nyerik el. 
Ezért int minket az Írás: úgy fussatok, hogy elnyerjétek! S nekünk szabad 
a Krisztus által szerzett váltságot teljes egészében a magunkévá tennünk 
hit által. Ez Isten akarata!

Május 23. — /. Korinth. 10 : 1—13. — Bár az ótestámentomi választott 
nép nem láthatta Krisztust a maga élő személyében, de sok jelt, sok példa
képet láthattak, amelyek Öreá mutattak. Őt példázta a kőszikla, melyből 
víz fakadt, Őt példázta a felemelt érckígyó, amelyre ha valaki feltekintett, 
meggyógyult. S ha bűn volt Izraeltől mindennek semmibe vevése, mennyi
vel nagyobb a mi bűnünk, ha az élő Krisztusból fakadó lelki vizet el
vetjük, s érettünk a keresztfára felemelt Krisztusra hittel fel nem tekin
tünk. Meneküljünk Jézus drága vére alá!

Május 30. — /. Korinth. 10 :14—22. — Isten gyermekeinek a leg
mélységesebb és legszentebb ünneplése, mikor összegyülekeznek az Ür 
asztala körül, hogy az Ő testének és vérének jegyeiben részesülve meg
pecsételjék a Vele való, s az egymással való1 szövetséget. Milyen felülete
sen bánunk e szentséggel! Istenhez nem közeledhetünk, ha bűneinktől nem 
akarunk megválni. Nem lehettek az Ür asztalának és az ördög asztalának 
részesei. Az igaz keresztyénnek ezzel is számot kell vetnie.

Adjunk hálát:
Jézus Krisztus meghalt bűneinkért és feltámadott megigazulásunkért.
A kegyelmi időért, mely alkalmat ad a megfeszített és feltámadott 

Krisztusról való bizonyságtételre.
A győri teológiai napokért és annak áldásaiért.
Könyörögjünk:
Az evangélizáció még szélesebb alapon kibontakozó folytatásáért.
Teológus, tanítóképzős és népfőiskolás ifjúságunkért, kiknek vállán 

nyugszik a jövő.
Egyházi sajtónkért: Harangszó, Evangélikus Élet, Keresztyén Igazság, 

Lelkipásztor, Missziói Lapok stb.
C s é ry  L a jo s

dombóvári lelkész

Szószéken.
Húsvét u. 4. vasárnap.

Emlékezzél meg!
II. Tim. 2 : 8—13.

„Emlékezzél meg!“ — írja Pál apostol Timótheusnak, aki 
neki bizalmas munkatársa, vagy amint a hozzáintézett első leve
lében olvassuk, „hitben igaz fia“ volt. Az apostol ezekben a 
levelekben valóban úgy ír Timótheusnak, mint ahogyan az édes
apa ír a fiának, vagy ahogyan az idősebb és tapasztaltabb lelki- 
pásztor ír fiatalabb és útmutatásra szoruló lelkipásztortársának.
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Szakaszunkban fontos és lényeges igazságokra hívja fel az 
apostol munkatársának figyelmét. Nem új ismeretet, vagy taní
tást közöl vele, hanem a már többször hangoztatott tanításra 
és igazságokra emlékezteti. Bizonyára azért teszi ezt, mert 
Timótheus személyére és szolgálatára nézve is szükségesnek 
tartja, hogy ezekre az igazságokra emlékezzék és azokat min
denkor szem előtt tartsa.

Az az intelem, amelyet annak idején írásban Timótheushoz 
intézett, a mai igehirdetésben mihozzánk is eljut és köztünk is 
megszólal. Ez az intelem így hangzik: Emlékezzél meg arról, 
hogy Krisztus feltámadt a halálból, hogy Isten igéje nincs bi
lincsbe verve és hogy ha mi hitetlenkedünk is, Ő hű marad.

1. A keresztyén vallásos meggyőződésnek lényeges, sőt való
sággal döntő fontosságú tartalma Jézus Krisztus feltámadása. 
Ahol ez elhomályosul, vagy háttérbe szorul, vagy éppen fele
désbe merül, ott keresztyén hit, keresztyén lelküket, keresztyén 
élet nincs. Lehet, hogy keresztyén szólamok hangzanak, keresz
tyén intézmények vannak, keresztyén életkeret található, de 
keresztyén hit nincs. Az ilyen keresztyénség hasonló a halálba 
megmerevedett emberhez. A testrészek, a különböző szervek 
megvannak, csakhogy hiányzik belőlük az élet.

Mivel a keresztyén hit és élet szempontjából Krisztus fel
támadása döntő fontosságú, azt lehetne és kellene is gondolni, 
hogy mind az egyes keresztyének, mind pedig a keresztyén 
közösség életében Krisztus feltámadása a központban áll, hogy 
ez a tény a szívverés, a hajtóerő, a lélekző tüdő. Azt kellene 
gondolni, hogy a keresztyén életnek minden mozzanata Krisz
tus feltámadásához kapcsolódik és ebből táplálkozik s hogy 
nincs olyan keresztyén ember, aki erről teljes bizonysággal 
meg ne volna győződve és aki ne ebből merítene erőt, ösztön
zést és vigasztalást. Csakhogy a valóság sokszor egészen mást 
mutat. Akárhány ember keresztyénnek tartja és vallja magát; 
hiszen kegyes, imádkozó életet él, foglalatos az Isten igéjében, 
eljár a templomba, résztvesz az egyházi életben, gyakorolja 
a keresztyén szeretetet is, mert semmiféle jótékonyságból nem 
vonja ki magát. Valójában azonban mégsem keresztyén, mert 
Krisztus feltámadását bizonyosnak és valóságnak elfogadni 
nem tudja és nem akarja. Csoda-e, ha az ilyen ember keresz- 
tyénsége a nehéz időkben csődöt mond és csúfos kudarcot vall? 
Az ilyen keresztyénség olyan, mint a levágott s vázába helyezett 
virág. Egy ideig virít, de gyümölcsöt nem terem és nem is 
teremhet, mert a tővel és a gyökérrel való kapcsolata megszűnt. 
Ami a virágnál a tartó tő és a tápláló gyökér, az a keresztyén 
hitre nézve Krisztus feltámadása. A megváltás, az üdvösség és 
az örök élet közvetlenül nagypéntekhez és a golgotai kereszt
hez fűződik ugyan, teljességre azonban csak húsvéttal és a hús
véti üres sírral jut. Krisztus feltámadása nélkül nagypéntek fel
séges áldozata értelmetlen és érthetetlen csonk. Méltán mondja 
Pál apostol (I. Kor. 15, 17—18): Ha Krisztus fel nem támadott,
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hiábavaló a ti hitetek, még bűneitekben vagytok, akik a Krisz
tusban elaludtak, azok is elvesztek tehát.“ Ezért szükséges, hogy 
Krisztus feltámadásáról meg ne feledkezzünk, hanem azt min
denkor emlékezetünkben tartsuk, még pedig nem csupán úgy, 
mint ismeretet, amelyet elsajátítottunk, hanem mint személyes 
meggyőződést, amelyet vallunk s amelyhez szilárdan ragasz
kodunk.

Timótheusnál is, de meg minálunk is ezt a célt akarja el
érni a mai szent igében megszólaló nyomatékos intelem: „Emlé
kezzél meg, hogy Jézus Krisztus feltámadott a halálból." Nem 
tudjuk, hogy Timótheus rászorult-e erre az intelemre, mi azon
ban aligha tarthatjuk ezt fölöslegesnek. Jóllehet ugyanis a hús
véti történetet ismerjük, Krisztus feltámadásának bizonyossága 
mégsem tölti be szívünket úgy, mint ahogyan kellene. Ezért kell 
minket erre újra meg újra emlékeztetni. Életünk sok-sok ku
darca, kivált pedig lelki életünknek sok fájó sebe onnan ered, 
hogy megfeledkezünk Krisztus feltámadásáról s ezért szükség
képpen megfeledkezünk arról is, hogy nekünk élő Krisztusunk 
van. Pedig Krisztus él s mint élő uralkodik felettünk, mint élő 
vezet és véd, mint élő cselekszik értünk az Atyánál. Feltáma
dása nélkül nem lehetne élő, emlékezzünk meg azért mindenkor 
arról, hogy Jézus Krisztus feltámadott a halálból, él és uralkodik 
mindörökké. Ez bizonnyal igaz.

„Emlékezzél meg, hogy Jézus Krisztus feltámadott a halál
ból", de azután emlékezzél meg arról is, hogy éppen ezért Isten 
igéje nincs bilincsbe verve.

2. Miért kell Timótheusnak erre emlékezni? Mi bírhatná őt 
egyáltalában arra a gondolatra, hogy Isten igéje bilincsbe kerül? 
Mesterének, Pál apostolnak a helyzete és sorsa. Pál, amikor ezt 
a levelet írta, fogságban volt Rómában. Fogsága arra a gondo
latra bírhatta volna Timótheust, hogy Pál szolgálata megszűnt, 
hogy az a bizonyságtétel, amelynek olyan hűséges és fáradha
tatlan hirdetője volt, most már végképpen elnémult. Az apostol
lal együtt bilincsbe veretett a Krisztusról szóló örömhír is. Az 
apostol megnyugtatja munkatársát, hogy ettől nem kell tartani. 
Ö maga megfosztatott ugyan a szabad mozgástól, de az üzenet, 
amelynek hírnöke volt, amelyet az élő Krisztus bízott reá s 
amely olyan sok békétlen szívnek békességet adott, most is, 
még a fogságban is, megszólal. Megszólaltatják azt mások, akik 
szabadon járnak-kelnek mint az evangélium hírnökei, de meg
szólaltatja ő maga, az őrizet alatt álló rab is. Tömegekhez nem 
szólhat, de szól egyesekhez. Sokaság nem hallgathatja hirdeté
sét, de hallhatják és hallgatják is azok, akikre őrzése bízatott, 
valamint azok, akik fogságában felkeresik. Bizonyságtétele 
ezeknél hitelre talált és gyümölcsöt termett. Ez a tapasztalat 
meggyőzi arról, amire Timótheust is emlékeztetni akarja, hogy 
Isten igéje nincs és nem is lesz soha bilincsbe verve. Ha Pál 
rab is, de Krisztus szabad. Ha Pált megölik is, Krisztus él. Jézus 
Krisztus feltámadott a halálból és többé meg nem hal, azért az
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ő beszédét, az örökkévaló evangéliumot, semmiféle hatalom 
bilincsbe verni nem bírja.

Az apostolnak ez a bizonyságtétele számunkra is beszédes 
üzenet. Nem egyszer minket is elfog a csüggedés és a kételke
dés. Amikor látjuk, hogy milyen erősek az istenellenes hatalmak, 
hogy mennyire elárad a világon a gonosz és mennyire féktelenül 
tombol a bűn, akkor szinte kételkedünk Isten beszédének erejé
ben, sőt kételkedünk annak fennmaradásában is. Ügy tetszik 
nekünk, hogy az Isten igéje erőtelen és tehetetlen. Szíveket, 
sorsokat, életeket és viszonyokat formálni nem tud. Olyannak 
mutatkozik az ige, mint a tehetetlen, mint a szűk börtönbe zárt 
rab. Ilyen körülmények között és ilyen tapasztalatok alapján 
kétség és csüggedés fog el bennünket. De nem szabad kételked
nünk és nem szabad csüggednünk. Emlékezzünk meg arról, hogy 
Isten igéje nincs és nem lehet bilincsbe verve. A történelem 
tanúsága szerint sok kísérlet történt már az ige elnémítására. 
A prófétákat megkövezték, a testbe öltözött igét keresztre- 
feszítették, az apostolokat megölték, az igehirdetőket börtönbe 
vetették és gályára hurcolták. De az igét bilincsbe verni nem 
tudták. Napjainkban egy óriási birodalom az államhatalom 
egész félelmes erejét sorompóba állította az ige, az Isten, az élő 
Krisztus ellen. De kitűzött célját elérni nem tudta. Egész töme
geket tett istentelenekké, az igét azonban nem bírta megsemmi
síteni. Sőt az a reménységünk, hogy ő maga semmisül meg, az 
ige ellenben felszabadul és áldása lesz a békétlen, a kifosztott 
és megnyomorított lelkeknek. A múltak tapasztalata és a jelen 
biztató reménysége erősítse bennünk azt a meggyőződést, ame
lyet az apostol emlékeztető szava mi bennünk felkelteni akar. 
„Isten igéje nincs bilincsbe verve“.

De vajjon nem szégyenül meg ez a hit és ez a bizodalom? 
Nem, mert ha mi hitetlenkedünk is, Ő hű marad.

3. Ez az a harmadik nevezetes igazság, amelyre az apostol 
Timótheust emlékezteti s amelyet ma minekünk is üzen. Figye
lemreméltó ebben az üzenetben, hogy az apostol itt többes első 
személyben beszél. E szerint nemcsak Timótheust környékez
heti meg a hitetlenkedés és nemcsak a többiek eshetnek ebbe 
a súlyos bűnbe, hanem az apostol maga is ki van téve ennek 
a veszedelemnek. Bárkivel megeshetik, hogy hatalmába keríti 
a kételkedés, a bizalmatlanság, sőt a hitetlenkedés. Ne gondol
juk azért mi sem, hogy mi fel vagyunk vértezve ellene. Ha egy 
Pál apostol is lehetségesnek tartja, hogy a hitben megrendül 
és a hitetlenkedés bűnébe esik, akkor minekünk még kevésbbé 
lehet azt gondolnunk, hogy rajtunk ilyesmi soha meg nem esik. 
Mert bizony érhet bennünket ilyen kísértés és ilyen veszedelem. 
Talán a múltban volt is már benne részünk. De éppen úgy meg
ismétlődhetik a jelenben és bekövetkezhet a jövőben. Akik 
ismernek bennünket, azok talán tanúságot is tehetnek ellenünk 
és elénkszámlálhatják, hogy nyilvánvalóan is mennyiszor vol
tunk hitetlenkedők. De ha ők nem tudnának is eseteket fel
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sorolni, bizonyára ránk olvashatja azokat az Úr. S ha ő elkezdi 
a felsorolást és a számvetést, vajjon mit felelhetünk néki? 
Ne bizakodjunk el azért és ne ringassuk biztonságba magun
kat, hanem legyünk éberek és vigyázok, hogy a hitetlenkedés 
meg ne ejtsen bennünket. „Aki azt véli, hogy áll, jól vigyázzon, 
hogy el ne essék!"

Az apostol azonban nemcsak hitetlenkedésről beszél, ha-   
nem hűségről is. A hitetlenkedés a mi dolgunk és a mi veszedel
münk, a hűség ellenben az Ürnak sajátja. „Ő hű marad, Ő magát 
meg nem tagadja" — áldott igazság és szilárd fundamentum ez. 
Megígérte, hogy aki hozzá jő, nem veti el. Megígérte, hogy Ő 
a jó pásztor, akinek kezéből a juhokat senki ki nem ragadhatja. 
Megígérte, hogy ahol Ő van, ott lesz az Ö szolgája is. Ígéretet 
tett, hogy velünk marad a világ végezetéig. Ígéretet tett, hogy 
a megrepedezett nádat nem rontja meg és a füstölgő gyertya
belet nem oltja el. Ígéretet tett, hogy Ö él és mi is élni fogunk. 
Emberek szava, emberek ígérete akárhányszor megcsal bennün
ket. Néha nem akarják, máskor nem tudják ígéretüket beváltani. 
Ha változnak a viszonyok, megváltoznak ők is. Jézus Krisztus 
azonban hű marad, Ö magát és beszédét meg nem tagadja soha. 
Amit ígért, beváltja, amit mondott, megtartja. Változhatnak az 
idők, változhatnak a körülmények, megváltozhatik az ég és a 
föld, az Ö szíve és az Ő szava meg nem másul soha. „Ö hű 
marad."

Testvéreim! Sok mindent elfeledtünk mi abból, amit tanul
tunk és abból is, amit átéltünk. Azt azonban, amit a mai szent 
igében elénk tárt az Isten igéje, igyekezzünk gondosan és ponto
san megőrizni. Véssük szívünkbe és emlékezzünk reá mindig. 
Ezek az igazságok méltók arra, hogy emlékezzünk reájuk. 
Vigasztalás, erő, áldás és békesség fakad ennek az emlékezésnek 
nyomán — óh keresztyén szív és lélek, emlékezzél meg azért 
mindezekről! Ámen.

Húsvét u. 5. vasárnap.
Imádkozzatok!

I. Tim. 2, 1—6.
„Rogate!" azaz: imádkozzatok! — mondja a mai vasárnap 

neve. Ugyanezt a felszólítást intézi hozzánk a mai vasárnap 
igéje is. Míg azonban a vasárnap neve csak általánosságban 
buzdít az imádkozásra, a felolvasott ige közelebbi útmutatást is 
nyújt.

1. Szent igénk mindenekelőtt megmondja, hogy kiért imád
kozzunk.

Nemcsak a természetes ember, hanem még a keresztyén 
ember is nagy jelentőséget tulajdonít a saját személyének. 
Kitűnik ez egész magatartásából, de különösen beszédéből. 
Az „én" és megint csak az „én“ szerepel benne. A természetes
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embernél mindig az „én“ a központ s egyébről tudni sem akar. 
Magát állítja előtérbe és mindent magához mér. A keresztyén 
ember tudja, mert sokszor hallja és sokszor tapasztalja, hogy 
a központ nem benne, hanem rajta kívül, előtte és felette van. 
A keresztyén ember tudja, hogy az igazi központ az élet és 
a mindenség ura: az élő és mindenható Isten. A valóságban 
azonban sokszor figyelmen kívül hagyja ezt az igazi központot 
és- úgy viselkedik, mintha reá nézve sem léteznék más, mint ő 
maga. Kitűnik ez abból, hogy az imádkozást, az élő Istennel 
való közvetlen érintkezést sokszor mellőzi, vagy csak kivétele
sen és hanyagul gyakorolja. De kitűnik abból is, hogy imádsá
gában elsősorban önmagával, a saját dolgaival, a saját érdekei
vel és a saját közvetlen szükségleteivel foglalkozik. Legfeljebb 
elvétve és kivételesen foglalja bele imádságába azokat, akikkel 
közössége van: házanépét, barátait, munkatársait, hitfeleit. 
Tágabb körre azonban nem terjeszti ki imádságát. Értsük meg, 
hogy nem tiltott dolog ez a gyakorlat. Szabad is, lehet is, kell is 
imádkoznunk önmagunkért és azokért, akikhez bennünket a 
szeretetnek és a hitnek köteléke fűz. De hiba, ha imádságunk 
mindig csak ilyen szűk körre korlátozódik. Keresztyén ember
nek messzebb is kell tekinteni. Világosan megmondja ezt Isten 
igéje, éppen a mai szent ige.

Mit mond az ige ebben a vonatkozásban? „Intelek azért 
mindenekelőtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, ese- 
dezések, hálaadások minden emberekért, királyokért és minden 
méltóságban levőkért" — íme, itt a felelet a fölvetett kérdésre. 
Kérdeztük, hogy kiért imádkozzunk s az ige feleli, hogy nekünk, 
keresztyéneknek minden emberért imádkoznunk kell, különösen 
pedig imádkoznunk kell a felsőségért és mindazokért, akiket 
Isten valamilyen méltóságba helyezett. Az érettük való imádság 
túlnyomóan esedezés és könyörgés, de a kérés mellett és ezzel 
kapcsolatban helye és tere van a hálaadásnak is. Hálát lehet 
és hálát kell adnunk Istennek azért az áldásért, amelyben az 
embereket és kivált a méltóságban levőket részesíti, valamint 
azért az áldásért is, amelyben Isten embertársaink és különösen 
a méltóságban levők által bennünket részeltet.

Nyilvánvaló ugyanis, hogy Isten a legtöbb áldást nem 
közvetlenül, hanem emberek által nyújtja nekünk. A gyermek 
a szülőben, a hitves a hitvestársban, az egyik testvér a többi 
testvérben kap áldást Istentől. Sokszor persze az ember nem 
ismeri meg és nem is becsüli meg Istennek ezt az áldását, sőt 
azt, aki áldásnak volt szánva, átokká teszi, vagy ő maga lesz 
átokká a másik számára. Isten azonban áldásul szán bennünket 
egymásnak és az a hivatásunk, hogy valóban áldássá is legyünk. 
Áldásnak szánja Isten a tanítókat, a nevelőket, az igehirdetőket; 
áldásul szánja a felsőséget, a hatalommal rendelkezőket, áldásul 
szánja az ember számára minden embertársát. Ki tudná fel
sorolni, hogy mennyi áldás árad ki reánk Isten kezéből ember
társaink munkája és különböző szolgálata által? A mindennapi
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kenyeret, az öltözetet, a hajlékot, a munkaeszközöket, a rendet 
és biztonságot, a békességet és a megmaradást és még sok ki
meríthetetlen áldást emberek által juttat nekünk az Isten.

Ha most már számot kell adnunk arról, hogy imádko
zunk-e mindazokért, akiket Isten áldásul rendelt mellénk és 
fölénk, imádkozunk-e könyörögve és imádkozunk-e hálát adva 
— vajjon mi lesz akkor a válaszunk? Mondhatjuk-e, hogy mi 
imádságunkba mindenkor belefoglaljuk embertársainkat és bele
foglaljuk urainkat: a felsőséget és a méltóságba helyezetteket? 
Mondhatjuk-e, hogy amikor Istenhez folyamodunk és előtte 
imádságban feltárjuk szívünket, akkor mi másokról el nem 
feledkezünk, hanem őket is szárnyára veszi a mi imádságunk? 
Azt hiszem, mindnyájunknak pirulva és szégyenkezve el kell 
némulnunk. Gáncsoskodni, zúgolódni, panaszkodni, ítélkezni — 
óh azt tudunk, de imádkozni másokért nem szoktunk. Ne mond
juk mentségül, hogy az emberek okot adnak a zúgolódásra és 
ugyancsak rászolgálnak a panaszra és arra, hogy velők elége
detlenek legyünk. Ha így van is, aminthogy csakugyan sokszor 
így van„ ez bennünket az Isten igéjének követelése alól föl nem 
ment. Az ige nem azt mondja, hogy a kedvünk szerint való 
emberekért és a nekünk tetsző felsőségért imádkozzunk, hanem 
azt szabja elénk, hogy tartassanak könyörgések minden embe
rekért és minden méltóságban levőkért. Ha az emberek hibáz
nak is, vagy ha vétenek is ellenünk, a mi teendőnk az, hogy 
imádkozzunk értük. Amit hibáznak és vétenek, azért ők lesznek 
felelősek. De ha mi az elénk szabott útmutatást megvetjük, azért 
mi tartozunk felelni. S ugyan mit felelhetünk, ha Isten számon 
kéri tőlünk ennek az igének a betöltését? Halljuk meg azért 
és vegyük személy szerint nekünk szóló követelésnek a mai 
szent ige szózatát: Intelek azért stb.

2. Isten igéje megmondja, hogy kiért imádkozzunk. De az
után közli velünk azt is, hogy miért imádkozzunk.

Imádkozzunk azért, hogy csendes és nyugodalmas életet 
éljünk teljes istenfélelemmel és tisztességgel. Azt hiszem, hogy 
a csendes és nyugodalmas életért mindenki örömest imádkozik. 
Hiszen ez felette kívánatos mindenki szemében. Csendes, nyugo
dalmas élet! — nemde ez a vágya és a törekvése is az emberi 
szívnek? Nemcsak ilyenkor, a háborús mérkőzések borzalmak
kal és veszedelmekkel telt idején, hanem máskor is, akármikor, 
mindig. Ma azonban még fokozottabb mértékben, mint a ren
des, békés időkben. Nemcsak azok áhítoznak utána, akik közvet
lenül veszedelemben vannak, nemcsak azok, akiknek szerettei 
a harcok mezején járnak, hanem mindazok, akik érzik és 
tapasztalják, hogy milyen zavaros és milyen nyugtalanító ma
napság az élet. A legtöbben azonban nem gondolnak arra, hogy 
istenfélelemmel és tisztességgel teljesnek kell lenni annak a csen
des és nyugodalmas életnek. Pedig ezek — az ige szerint — 
szorosan összetartoznak. Az istenfélelem és a tisztesség fel
tétele a csendes életnek. S ha manapság és már hosszú idő óta
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az élet nem csendes és éppen nem nyugodalmas, akkor ez bizo
nyára azért van így, mert megfogyatkozott — óh nagyon is 
megfogyatkozott! — az istenfélelem és a tisztesség. A nehéz 
idők sok-sok súlyos terhe, nélkülözése és veszedelme azért sza
kadt e világra, mert a világ megtagadta és elhagyta és semmibe 
sem vette az istenfélelmet és a tisztességet. — Amikor itt a 
„világot" említjük, ne feledjük, hogy ebbe a világba mi is bele
tartozunk. Ami tehát a világot terheli, abban részünk van ne
künk is. Nálunk és bennünk is fogyatékos és hiányos az isten
félelem és a tisztesség. Mivel Isten előtt jó és kedves dolog, 
hogy az élet istenfélelemmel teljes és ennek alapján nyugodal
mas legyen, azért a magunk részéről törekedjünk erre — és 
imádkozzunk érte. Nincs erőnk arra, hogy a csendes életet meg
valósítsuk, de bizonyos, hogy sóvárogva kívánjuk. Ez a vágyó
dás indítson bennünket imádkozásra. Kérjük Istent, hogy adja 
meg, amit úgy óhajtunk: a csendes és nyugodalmas életet.

Imádkozásunknál azonban tartsuk szem előtt, hogy minden
ben Isten akarata a mérvadó. Elsősorban és legfőképpen azért 
imádkozzunk tehát, hogy az ő akarata teljesüljön. Isten akara
tát világosan elénk tárja a mai szent ige. E szerint Isten azt 
akarja, „hogy minden ember idvezüljön és az igazság ismere
tére eljusson". Isten mindenkit üdvözíteni akar. Üdvözítő aka
ratának tolmácsa és végrehajtója Jézus, akit Isten szemelt ki 
és tett alkalmassá arra, hogy az üdvözítő akaratot végrehajtsa. 
Isten rendelése szerint Jézus közbenjáró Isten és ember között. 
A közbenjáró két különböző fél között áll. Ha valóban alkalmas 
tisztére, akkor mindakét fél bizalmát bírja és mindakét fél ügyét 
teljes odaadással képviseli. Isten Jézusra bízta üdvözítő akara
tának közlését. Jézus Krisztus ennek a megbízásnak hűségesen 
és tökéletesen megfelelt. Nemcsak szóval közölte a reábízott 
üzenetet, hanem cselekedetével is szemléltette. Cselekedete ön
magának áldozatuladása volt. Ez által lett igaz tanúbizonysága 
Isten üdvözítő akaratának. Jézus Krisztus áldozati halála meg
győző, mert semmiképpen félre nem érthető bizonysága annak, 
hogy Isten akarja az ember üdvösségét. Jézus iránt az ember
világ is teljes bizalommal lehet. Aki kész és képes volt arra, 
hogy az embervilág üdvösségéért áldozattá legyen, az kétségte
lenül közösséget vállal az emberiséggel. Így lett Jézus közben
járó Isten és ember között: az igazi és egyetlen közbenjáró. 
Isten az emberhez Krisztus által közelít. Az ember Isten felé 
csak Krisztusban talál útat.

Az imádkozásnál is Jézus Krisztus a közbenjáró. A szívek
ből kibuggyanó imádságot Ő viszi és tárja Isten elé. S az ő 
személye a záloga annak, hogy az imádság nem hiábavaló. 
Aki Őt közbenjárónak elfogadja, az bátran és bizodalmasan 
kérhet Istentől minden jót. Minden jót kérhet, de mégis első
sorban a legjobbat kell kérnie. A legjobb — Isten akaratának, 
még pedig Isten üdvözítő akaratának a teljesülése. Azt kell tehát
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mindenekelőtt és legfőképpen kérnünk, hogy Isten másokat, is, 
meg minket is üdvözítsen.

Bizonyos, hogy mi ezt sokszor figyelmenkívül hagyjuk. 
Sok mindent kérünk Istentől, csak éppen erre nem gondolunk. 
A mai szent igéből megérthetjük, hogy mennyire szükséges 
ezért imádkozni. Bárcsak az ige útmutatását komolyan vennénk 
és híven követnénk. Vajha mindnyájan buzgón és kitartóan 
könyörögnénk azért, hogy Isten üdvözítő akarata, amely a csen
des és nyugodalmas, az istenfélelemmel és tisztességgel teljes 
életet is magában foglalja, mi rajtunk is, másokon is teljesüljön!

„Rogate!“ — imádkozzatok! — hangzott felénk a buzdítás. 
Áldás lesz rajtunk és mi magunk is áldásul leszünk, ha meg
fogadjuk az intelmet: Rogate! — Imádkozzatok! Ámen.

Balikó Lajos
  tábori főesperes.

Áldozócsütörtök.
Az odafelvalókkal törődjetek!

Kolosse 3, 1—4.
A mennybemenetel ünnepe nem könnyes, vigasztalhatatlan 

bucsúzkodásnak a napja. A tanítványok, akik szorongó szívvel 
hallgatják Mesterük e szavait: „Jobb néktek, hogy én elmen
jek' , a mai vasárnap evangéliomának tanúsága szerint, miután 
Jézus „Tőlük elszakadván, felviteték a mennybe" — nagy öröm
mel tértek vissza Jeruzsálembe. Betelt a prófécia: „Monda az 
Úr az én Uramnak: ülj az én jobbomon, amíg ellenségeidet 
zsámolyul vetem a te lábaid alá.“ (Zs. 110, 1.) Igazzá lett Urunk 
minden tanítása, ígérete megdönthetetlen bizonyosság. Szá
mukra ez az óra dicsőséges koronázási ünnep. Uruk, Királyuk 
van a mennyekben! Erre a csodálatos valóságra mutat rá az 
epistolai Ige is, amellyel az anyaszentegyház a mai ünnepen 
híveihez fordul: az odafelvalókkal törődjetek!

Mink van odafent? Mi vár ránk a mennyekben? Olyan 
kérdések ezek, amelyekre a feleletet emberi gondolat és szó 
képtelen meghatározni. Minden titokzatossága, csodálatos volta 
azonban egy szóban mégis megfoghatóvá, érthetővé lesz, és 
pedig ebben a szóban: Krisztus. „Az odafelvalókat keressétek, 
ahol a Krisztus van." Krisztusunk van odafent! Ezért

a mi győzelmünk. Mennybemenetele látható bizonyítéka 
annak, hogy az ősellenségen, a sátánon végleges diadalt nyert. 
Kezébe vette az uralmat égen és földön. Földi életében elgán
csolhatta Júdás árulása, védtelen áldozatként odadobhatta vér
szomjas, dühös embereknek Pilátus gyávasága, a római zsoldos 
korbácsütésére, durva szitkozódására fel kellett vennie a keresz
tet akkor, amikor már alig volt ereje a Golgota útján. Nem 
volt egy is, aki szavának engedelmeskedett volna. Ez a véres, 
kegyetlen küzdelem azonban az Ő győzelmével végződött.
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Az Atya jobbján ül. Örök dicsőségben, hogy neve, hatalma 
előtt minden térd meghajoljon. Ellensége, a sátán megsebezve 
vérzik attól az ütéstől, amelyet Ö mért rá. Minden cselvetése, 
félelmes támadása ellenére is el fog vérezni. A seb halálos. 
Ha nem igy volna, akkor Jézus még most is itt járna közöttünk, 
hogy tovább vívja kemény harcát ellensége leküzdésére. Mikor 
az apostoli ige így figyelmeztet, az odafelvalókkal törődjetek, 
akkor nem a földi élet semmibe-vevését, megtagadását akarja, 
hanem erre a kivívott győzelemre mutat rá.

Ez a győzelem mindazoké, akik „meghaltak a Krisztussal". 
Idelent tart még a harc. Ereje van a sátánnak. Kérkedve muto
gatja hatalmát, dicsőségét, naponként megismétli nagy hazug
ságát: „Mindezeket néked adom, ha leborulva imádsz engem." 
(Máté 4, 9.) Üjabb és újabb támadó rohamaival megfélemlít, 
kétségbeejt. Ti, akik a Krisztussal meghaltatok, Ővele új életre 
támadtatok, ne ezzel törődjetek, ne ezt lássátok, ne ebben higy- 
jetek! Jézus Úrrá, Krisztussá lett. Ellenségei lábai alá vettettek. 
Krisztus híveinek harca nem reménytelen, nem kilátástalan, de 
győzelemmel megvívott harc. A keresztyén ebben a világban 
nemcsak szájával, de élete egész magatartásával ezt a győzelmet 
hirdeti.

Ő a mi igazságunk. A nagy per befejeződött. Isten meg
elégedett a golgotái áldozattal, megbocsátott a bűnös embernek 
s igaznak fogadta el őt a Krisztusért. Nem kíván más elégtételt. 
Krisztus mennyebemenetele az Újszövetség szivárványa: Isten 
nem akarja a bűnös halálát! „Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus 
az, aki meghalt, sőt aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, 
aki esedezik is érettünk.“ (Róm. 8, 34.) — Idelent bűn, nyomo
rúság, odafent megbocsátás. Idelent vád, ítélet, odafent kegye
lem. Idelent elbukásunk, kudarcaink keserű láncolata, odafent 
„az Elsőszülött Fiú" közbenjár érettünk. Az odafelvalókat 
keressétek, ezekkel törődjetek! Nem kell, hogy bűneink miatt 
elemésztődjünk, de azokból fölszabadulva, induljunk meg az új 
élet -útján. Bűneink bocsánata nem annyit jelent csupán, mint 
amikor a fogoly kiszabadul börtönéből. Kinyitják előtte a bör
tönajtót, leoldják róla a bilincseket s aztán csak úgy, a maga 
ruhájában, a saját tarisznyájával útnak eresztik. Bűnbocsánatot 
kapni annyi, mint erőt nyerni. A megkegyelmezett bűnös előtt 
föltárul Isten fegyvertára, hogy felöltözze „Isten minden fegy
verzetét". Bűnbocsánatot kapni annyit jelent, új életúton meg
indulni, új célra törni. „Amelyek hátam megett vannak, elfelejt
vén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nékik dőlvén, 
célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét 
felülről való elhívása jutalmára" (Fii. 3, 14).

Ő a mi életünk. „Mert meghaltatok és a ti éltetek el van 
rejtve együtt a Krisztussal az Istenben." Idelent a halál uralmát 
látjuk. Koporsók között, sírdombokon járunk a halál bélyegé
vel homlokunkon. Minden napnak alkonya van. Minden emberi 
életnek a napja is egyszer lehanyatlik. A sír elkerülhetetlen
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végállomás mindenki számára. De mi, a bűn miatt halálra ítéltek, 
Krisztus által életet nyertünk. Ez az élet már itt a földön a 
mienk. Pál apostol így tesz róla bizonyságot: „Amely életet 
pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki 
szeretett engem és Önmagát adta érettem." (Gal. 2, 20.) János 
apostol pedig így ujjong fel: „Mi tudjuk, hogy általmentünk 
a halálból az életbe." (I. János 3, 14.) Ez az élet azonban ide- 
lent még rejtve van, eltakarja gyarjóságunk, bűntől mérgezett 
testünk, nyilvánvalóvá akkor lesz „mikor a Krisztus, a mi éle
tünk megjelen, akkor majd ti is Ővele együtt megjelentek 
dicsőségben." Ez az élet a mienk. Dicsőségében osztozkodni 
fogunk, sőt hasonlókká leszünk Őhozzá. (Fil. 3, 21.)

Drága ígéret, mely újra és újra hiábavalóvá lesz nem a 
hitetlenek, de a keresztyének körében. Vigasztalan gyászunk, 
kétségbeesett jajveszékelő temetéseink azt mutatják, hogy a 
halálban hiszünk, nincs Krisztus-hitünk. Nem támadtunk még 
fel Ővele, nem merjük vállalni a rejtett dicsőséget, érette a hit
nek szenvedésteljes, kemény harcát, a keresztet. Nem látjuk 
Őt, csak mindég azt látjuk, ami idelent van. Az odafelvalókkal 
törődjetek! Krisztus hívének életében minden, ami csak éri ezen 
a földön, nemcsak a jó, siker, szerencse, de minden keserű pohár 
és sötét keresztfa is, miként az Olajfák hegyéről visszatérő 
tanítványoknál, dicséretté, hálaadássá, imádsággá lesz.

Exaudi vasárnap.
Könyörögjünk a Szentlélek ajándékáért.

Efezus 1, 15—23.

A mennybemenetel ünnepe és pünkösd közé eső vasárnap 
evangéliumi szentigéi a Szentlélekre váró gyülekezet képét 
rajzolják meg a számunkra. Epistolai szentleckénkben Pál 
apostol az efezusi hívek számára könyörög a lélek ajándékáért. 
Az efezusiak hitének, Krisztushoz s egymáshoz való szeretetük- 
nek híre messzire eljutott, világos tehát, hogy részesültek már 
a Szentlélek ajándékában. Az apostol mégis ezt kéri a számukra. 
Azt mutatja ez, hogy a keresztyén hívőnek, az egyháznak, 
szakadatlanul részesülnie kell a Szentlélek ajándékában. Az 
érette való könyörgés kell, hogy naponkénti imádsággá legyen. 
A szentlecke alapján a mai vasárnap üzenetét ebben foglalhat
juk össze: Könyörögjünk a Szentlélek ajándékáért.

Isten üdvözítő kegyelmét csak általa ismerhetjük meg. Isten 
bölcsesége, amellyel elkészítette s végzi szakadatlanul az idők 
végezetéig üdvösségünk munkáját, csak az Ő megvilágosító 
Lelke által lesz nyilvánvalóvá közöttünk. Általa tudjuk meg
érteni, megmérni annak az ajándéknak a nagyságát, amit Ő 
nékünk a Krisztus Jézusban adott. Hogy mi számomra a gol
gotai kereszt, a feltámadott, megdicsőült Krisztus, az egyház,
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ennek megértéséhez kevés a legalaposabb bibliaismeret és 
egyéb tudás, mert ahhoz egyedül a Szentlélek segíthet el.

Téli időben városok érdekes látványa az utcán végig gör
dülő, szénnel megrakott taligák, társzekerek. A kocsi tetején 
fogyatékos ruházatú emberek ülnek, összekuporodva, hidegtől 
vacogó fogakkal. Miért fáznak? Hiszen, amin ülnek az évszáza
dok elraktározott meleg napsugara, az éltető meleg forrása. 
Családi házak, kórházak, iskolák meghitt boldogsága. Ök mégis 
fáznak, mert egy külső erő, tűz kell ahhoz, hogy a szén 
meleggé, erővé legyen. Szentlélek nélkül ennyit ér az, amit Isten 
a mi üdvösségünkért tett, a Krisztus Jézusban nekünk adott. 
Milyen hallatlan nagy dolgokról tudunk és beszélünk! Bűnbocsá
nat, kegyelem, feltámadás, örök élet! Mégis fázunk, rongyos- 
kodunk, zúgolódunk, kétségeskedünk e drága kincsek mellett, 
ugyanúgy mint ezek a szénhordó emberek a széntömeg hátán. 
Életté, elhordozhatatlan örömmé csak a Szentlélek által lesznek 
számunkra. Kétkedésünk, reménytelenségünk csak azt mutatja, 
hogy a Lélek hiányában vagyunk.

Amikor Szentlelket kérünk mindig csodáért, de nem lehetet
lenért, könyörgünk. Ehhez az imádságunkhoz Urunk drága ígé
rete fűződik: „Ha azért gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak 
jó ajándékot adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei Atyátok 
Szentleiket azoknak, akik tőle kérik." (Lukács 11, 13.)

Ezt az ígéretet ismétli meg tanítványaitól való búcsúzása 
alkalmával is (János 14, 25—26).

Újra és újra kell kapnunk a Szentlelket. Isten az Ö gyer
mekeinek adja, de nem egyszersmindenkorra szóló ajándék. 
Az ige és a szentségek által szakadatlanul munkálkodik és 
árad e világra. Újra és újra el kell fogadnunk. Először azért, 
mert ebben a világban élünk, ahol fojtogató hatalmak küzdenek 
a Szentlélek ellen. Tess. 5, 19: „A lelket meg ne oltsátok". 
Megoltja a lelket az engedetlenségünk, mellyel nem akarjuk 
életünket egyetlen akarat, az Isten akarata alá helyezni. Az ön
érdemeinkre, erőnkre, akaratunkra való támaszkodás külső 
öntetszelgő kegyesség, vallásosság, Isten kijelentésének semmibe 
vevése, a hirdetett Igével szemben való megkeményedés, nem 
hallgatni rá, elutasítani, annyit jelent, mint elnémítani az Istent, 
megoltani a lelket. Isten csodálatos ajándéka, de meg is oltható 
az ember számára.

Újra és újra kell kapnunk azért is, mert, amikor a Szentlélek 
belelép egy ember szívébe, nem lesz mindjárt lobogó lánggá, 
hanem sokszor csak halvány, bátortalan mécsvilággá. „Aki a 
sötétségből napvilágra lép, az sok mindent egyszerre meglát, de 
sok mindent csak azután, amikor már a szeme megszokta a 
fényt, akkor fedezi fel, látja meg ezt is, azt is.“ Ezért meg kell 
becsülnünk azt, amit az Isten már eddig is megláttatott velünk 
az Ő Szentlelke által. Bízzunk abban, hogy egyre több világos
sággal áraszt el. Ne akarjunk egyszerre mindent tudni, meg
érteni. A próféták, apostolok, akikkel Isten Szentlelke legtöbbet
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láttatott meg, türelemmel és bizalommal váró emberek voltak. 
Isten üdvözítő munkája az örökkévalóságban lesz teljessé, 
nyilvánvalóvá számunkra. Míg e földön élünk, nincs befejezett
ség, teljesség. Ez az indoka a Szentlélekért való állandó imád
ságnak, újra és újra kérnünk, elfogadnunk kell. „Az az őszinte 
hívő lélek, aki még az újjászületés és a Szentlélek minden el
érhető ajándékai birtokában sem tud magáról jobbat, minthogy 
nyomorult bűnös, akinek semmije sincs s akinek minden pilla
natban mindent úgy kell kapnia." (Gáncs.)

Nem szakadhat meg a Szentlélek ajándékáért való könyör
gés, mégha oly hatalmas záporesőként zúgott is bele életünkbe. 
Mi lenne a természet világából, ha egy hatalmas záporeső után 
megszűnne az eső? Ha naponként nem lenne harmat és újra 
nem záporozna alá az égből a megtermékenyítő eső? Meghaina 
minden. Szakadatlanul szóljon azért a Szentlélek ajándékáért 
való könyörgés, amely által Isten az Ő üdvözítő kegyelme örök 
dicsőségének ismerete egyre teljesebbé lesz a hívők között.

Pünkösd vasárnap.
Isten hajléka.

Efezus 2, 19—22.
Az egyházat nevezi így ünnepi szentigénk. Nem a Szentlélek 

csodálatos kitöltetésének történetéről szól. Nem a kettős tüzes 
nyelveket látjuk, hanem a munkálkodó, dolgozó Szentleiket. 
Építi Isten hajlékát, az Anyaszentegyházat.

Nem emberi gondolatoknak a műve, nem földi alkotás az 
egyház, isten alkotása, Ő hívta létre az ő Szentlelke által. 
Fennmaradása, élete ebben a világban nem emberi munkától, 
erőlködéstől, áldozattól függ, hanem egyedül a Lélek szakadat
lan munkájától. Ellenségei, a világ, támadhatják, de meg nem 
ronthatják soha. Nem veszett el akkor, amikor külső ellenség 
fenekedik rá, tűzzel, vassal pusztítja tagjait. A Szentlélek szaka
datlan dolgozik. A katakombák mélyén épül az Egyház. Nem 
ingott meg akkor, amikor falai között belső ellenség üti fel a 
fejét, hogy a maga gondolatára, akaratára alakítsa át s így élete 
gyökerénél támadja meg. Mindég ugyanaz maradt, minden 
akadályon győzedelmeskedő, minden akadályt leküzdő isteni 
alkotás, a Szentlélek műve. Ma is az dolgozik falain, építi bolt
íveit. Egyház és Szentlélek elválaszthatatlanok.

Szegeletköve a Jézus Krisztus. Rajta épült és épül szakadat
lanul. Belőle él az Egyház, igéje és szentségei által. Az egyház 
nem úgy állott elő, hogy voltak hívő emberek, akik elhatároz
ták: mi egyházat alapítunk. Előbb az egyház lett s csak azután 
jelennek meg az egyes hívő emberek ebben a világban. Nem Pál, 
Péter, vagy az első megtért keresztyének állanak mögötte, 
mint alapítók, hanem fordítva, az egyház áll azok mögött, akik 
hívőkké lettek. Krisztus a szegeletkő. Ezért Isten uralmának
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hordozója ebben a világban. Lehet külső ruhája, megjelenése 
szerint szegényes, egyszerű, szervezetében fogyatékos, hibás. 
Tagjai között lehetnek bűnös, gonosz emberek, lehetnek hűtlen 
szolgái, hitetlen papjai, tanítói, akik nem becsülik meg Isten 
drága ajándékát az egyházat. Az egyház akkor is a Krisztusé. 
Ö van jelen abban hívogató ébresztgető szavával, bűnt meg
bocsátó kegyelmével. Az egyház az Ö dicsőségének hordozója 
ebben a világban.

A Szentlélek a Krisztusban élőkből, hitrejutottakból építi 
az egyházat. Akik holtak voltak az ő bűneik és vétkeik miatt:, 
Krisztusban új életet nyertek. Krisztus nélkül valók, szövetség 
ígéreteitől távol állók, Isten nélkül valók voltak, Krisztus vére 
által közelvalókká lettek. (Ef. 2, 1., 12., 13.) Jövevények és zsel
lérek, de a Krisztus Jézusban a szentek polgártársaivá, Isten 
cselédeivé lettek. Az egyház bűneiktől megszabadult, meg
kegyelmezett emberek közössége a Krisztussal. Nem külső 
kötelékek, földi célok, érdekek által egybekapcsolt emberek 
társasága. Az egyházba való tartozás nem beleszületés, vagy 
egyháztagság vállalás. Jó ezt a magunk érdekében tudni, mert 
aki csak így tartozik bele, kívül van Krisztuson s az egyházon is. 
Nem zár ki belőle viszont származás, rang, fajbeli különbség. 
Az sem, ha az emberek ítélete szerint bűnös vagy. Az egyház 
a Szentlélek műhelye, ahol a bűnösök Isten templomának élő
köveivé formáltatnak.

Amikor magunk előtt látunk egy halom téglát, követ, vasat, 
fát, gerendát, fedőcserepet, önkéntelenül is arra gondolunk, mi 
minden lehet ebből az összehordott építőanyagból. Lehet belőle 
meghitt családi hajlék, boldogság-tanya, kórház, vasrácsozatú 
börtön, gyötrelmek helye és még sok minden más, de lehet 
belőle sudár tornyű templom, imádságnak háza. Aszerint, hogy 
milyen építő szándék és lélek nvul hozzá ehhez az építőanyag
hoz. Így építi Isten hajlékává a Szentlélek a sokféle fajta, sok
féle bűnös, sebhelyes embert Isten hajlékává. Ezt tette az egy
ház születése napján is. A sokféle tartomány, sokféle népét be
építi Isten templomába. Közöttük azonban csak azokat, akik 
szívökben megkeseredve kérdezték: mit cselekedjünk! Ez a fel
tétel, amely által a Szentlélek kezében alkalmas építőkövekké 
leszünk. A jeruzsálemi templom művészi szépségéhez az is hoz
zátartozott — a feljegyzések szerint —, hogy az egyes kő
darabok olyan tökéletesen voltak megfaragva, hogy teljesen 
egybeillettek. Annyira, hogy a kötésnél, az eresztékeknél tel
jesen eltűntek a rések, úgy nézett ki, mintha egyetlen kőből 
faragták volna. Ilyen kövek alkalmasak az építő Szentlélek 
számára is. Jól megfaragott, önhittségtől, önmegelégedéstől, 
felületes, hazug látszatos vallásosságtól simára csiszolt ember
kövek. Sok szó esik egyházunk bajairól, romlásáról, szükséges 
újjászületéséről, ezek a kérdések azonban egyetlen kérdésben 
futnak össze, vajjon te, aki keseregsz egyházad elhanyatlása 
felett, sürgeted ébredését, reformját, megkeseredtél-e már szí



296

vedben önmagad miatt, menekültél-e már a Krisztushoz, egyet
len szabadítódhoz? Mert a sok hiba, tévelygés, mely az egyház 
neve alatt megtalálható, lehet sürgős szívünkhöz szóló felhívás, 
de lehet vád is azok ellen, akik Krisztus egyházába tartozóknak 
tudják magukat.

Az egyház Krisztusnak engedelmeskedők közössége. Ez 
alapon osztályrészük az a méltóság, hogy Isten munkatársaivá 
lesznek. A beépített kövek építőkké válnak, lakótársaivá a Krisz
tus Jézusnak, az Istennek, a Szentlélek által. Ébredés, újjászü
letés csak ott van, ahol a beépített kövek építőkké válnak, ahol 
megindul az engedelmesség szolgálata, egyre hangosabb az 
építő Szentlélek ajándékáért való könyörgés.

Pünkösd II. ünnepén.
(Konfirmáció.)

Az egyház a Krisztus teste.

Efezus 4, 11—16.
Szíveteket eltöltő szent elhatározás megpecsételése előtt 

állotok. Hűséget fogadni annak az egyháznak, amelynek taní
tását megismertétek s a szent keresztség által tagjaivá lettetek. 
Isten oltára és a gyülekezet színe előtt vállaljátok a konfirmá
ciói hűségfogadalom minden kötelezettségét, felelősségét. Az 
elhatározás mellett ott van egy ünnepi öröm is, amely ezt a 
napot számotokra első alkalommá, olyan széppé teszi, hogy élni 
fogtok az Úr Jézus szent vacsorájával. Ez a Ti elhatározásotok 
valóban komollyá, egész életetekre döntő jelentőségűvé akkor 
lesz, ha odahelvezitek ez ige alá: az Egyház Krisztus teste. Ö él 
benne, Ö tartja fenn és élteti. Általa és őérette van minden az 
egyházban.

Ö hívott el titeket. Krisztus tartja fenn az egyházban a 
tanítást. „Ö adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétá
kul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul 
és tanítókul. A szentek tökéletesbítése céljából szolgálat mun
kájára." Ö végezteti az egyházban a prófétálás, evangélizálás 
munkáját. Ezeknek sora nem szakadt meg akkor sem, amikor 
egyházának üldöztetés, kereszthordozás volt a sorsa ebben a 
világban, amikor a tanítás munkáját mártír vérrel kellett meg
pecsételni és nem fog megszakadni mindaddig, „míg eljutunk 
mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ö megismerésének 
egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő 
kornak mértékére". Ennek a munkának és szolgálatnak végtelen 
láncolatába beletartoznak a szülő, tanítók, lelkészek, akik gon
doskodó szeretettel, felelősséggel erre az órára elkészítettek 
benneteket. Ők végezték a munkát, de Krisztus megbízásából a 
ti hiteteknek erősítésére és tökéletesítésére. Ezért igaz az, hogy 
Ő hívott el titeket.



297

Ő vesz fel benneteket az egyházba. Nem a konfirmációi 
beiratkozással, anyakönyvezéssel történt meg a ti felvételetek. 
Ő épít bele az Ö testébe, az egyházba, hogy Ö ti bennetek, ti 
pedig őbenne éljetek. Veletek akar lenni mindig. Ő nem olyan 
király, aki országa fővárosából intézi népe sorsát, de közel van 
minden hívéhez, közelről hallgatja szíve dobogását. Nagy, cso
dálatos dolog az egyházba beletartozni. Aki az egyházban van, 
a Krisztussal van élő közösségben. Az erőt, hatalmat nyer. Nem 
zavarja meg ennek az életnek álnoksága, tévelygése, hazugsága. 
Éljetek benne ebben a közösségben, tegyetek állandó vendégei 
ennek a hajléknak, ennek az oltárnak. Áki elfordul tőle, az az 
életet utasította el magától. Itt kapjátok az igét, kezetekbe 
adja Krisztus ezt a csodálatos fegyvert. Itt vár az Úr szent 
vacsorája, bűnt megbocsátó kegyelmével, bűntől szabadító 
hatalmával. Odakint a Sátán ezerféle tőre leselkedik rátok. 
Megkötöz, bilincseibe ver, síró, tehetetlen panasszá lesz ajkato
kon az ének: „Erőnk magában mit sem ér.“ Itt leoldja az Úr a 
kötelékeket, új életre szabaddá tesz. Ezzel vár most is, az Ő 
testével és vérével. Örüljetek, hogy erre méltat benneteket. 
Megtapasztalhatjátok szeretetét, hatalmát. Az egyházban nyeri
tek a Szentlélek ajándékát. A tanítványokhoz hasonlóan gyak
ran legyetek ti is együtt egy akarattal, hogy az Egyház Ura 
és feje, a Krisztus, felruházhasson benneteket az erőnek, bátor
ságnak leikével. Ezeket a csodálatos ajándékokat nyújtja néktek 
Krisztus az egyházon keresztül.

Mindez erővé, hatalommá, áldássá úgy lesz, ha élni fogtok 
vele. Földi életünkben legerősebb és nagyon hasznos dolog a 
vas. Ebből készül az ásó, kapa, ekevas, amellyel földünket mun
káljuk. Vasutak, mozdonyok, melyek messzeföldre visznek el 
szeretteinkhez, vagy kenyérkereső munkára. Ebből készül a 
fegyver, amellyel védekezünk. A zár, a kulcs, mellyel bezárjuk 
otthonunkat, hogy gonosz emberek ránk ne törjenek. És ime 
ez a hatalmas erős dolog, ha félre van téve, ha használatlanul 
hever, elpusztul, morzsolható porrá rozsdásodik. így porlik el 
sok evangélikus embernek élete számára Krisztus egyháza, drága 
ajándéka, mert nem él vele, nem használja. Ti azért „Mindenes
től fogva nevekedjetek abban, aki a fej, a Krisztusban".

Szolgálattal bíz meg az egyházban. Krisztussal közösségben 
élni, nemcsak áldásokban való részesedést jelent, de szolgálatot, 
munkát; van idő, amikor kereszthordozást. A test minden tagja 
munkálkodik a test növekedésén, mindegyik a maga mértéke 
szerint. Nem lehet senki olyan kicsiny és jelentéktelen, hogy 
megbízatást ne kaphatna. Nincsen olyan egyszerű szolgálat, 
amely a test szempontjából életbevágó fontosságú ne lenne. 
Minden munkánk és szolgálatunk értéke azon fordul meg, hogy 
Ö, az egyház feje, bízta ránk és hogy milyen hűséggel végezzük. 
Az egyház öröme az én örömöm, szomorúsága az én szomorúsá
gom, harca, kereszthordozása, megaláztatása, harcom, megaláz
tatásom. Dicsősége az én dicsőségem. Az egyház a közöttünk
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élő Krisztus teste. Benne minden őáltala és őérette történik, 
ü  végzi az építést, munkálja a növekedést, ti bennetek is Ő 
kezdette el és most végezni fogja rajtatok. Engedelmes, hívő 
szívvel bízzátok Rá magatokat.

Szentháromság vasárnapja.
Áldott legyen az Isten!

Efezus 1, 3—14.
„Ha mi Istennek hozzánk lehajló kegyelmét teljesen meg

látnánk — mondja Luther — akkora öröm törne ki belőlünk, 
hogy azt ki nem bírnánk, a lelkünk összeroppanna, vagy mi 
magunk is belehalnánk az örömbe...  Mert akkor szívünk Isten 
atyai szívének örvénylő mélységébe pillantana. Isten feneketlen 
mély, örök jóságába és szeretetébe, amelyet Ö irányunkban 
hordoz és öröktől fogva hordozott." Ebbe a mélységbe tekintett 
bele Pál apostol, amikor ajkán megszólalt ez a magasztaló ének: 
„Áldott legyen az Isten és a mi Urunknak Jézus Krisztusnak 
Atyja, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben 
a Krisztusban."

Hányán tudnák Pálnak utána mondani ezt az imádságot és 
egész szívvel bele olvadni abba a csodálatos érzésbe, amely el
tölti a szívét? Benne izzik, ujjong az Isten kegyelméről, ki
mondhatatlan szeretetéről való boldog bizonyosság. Még csodá
latosabb és megfoghatatlanabb lesz a számunkra, ha meggon
doljuk, hogy római fogságában írta ezt a levelet. Börtönfalak 
közé, mindenkitől elzárt, a legszükségesebb életszükségleteken 
kívül, minden nélküli szegény fogoly. Mégis így énekel. Az ő 
gazdagsága több, semhogy elvehetné tőle ez a világ, öröme 
nagyobb, semhogy kioltani tudná ennek az életnek akármilyen 
szenvedése, megaláztatása.

Szentháromság ünnepén a mi ajkunkra adja ezt az imád
ságot, magasztaló éneket. Szentleckénkben a hegylánc leg
magasabb csúcsára vezet fel, ahonnan egyszerre látjuk mindazt, 
ami eddigi ünnepeinken részletekben, egyes eseményekben 
tárult a szemünk elé. Összegezve látjuk Isten kegyelmének gaz
dagságát. Mindent megtett és egyedül maga cselekedett a mi 
üdvösségünkért. Három gondolat, Istennek három kimagasló 
ténye körül csoportosíthatjuk e terjedelmében és mélységében 
hatalmas perikópát. Isten örök szerelmével kiválasztott magá
nak a Jézus Krisztus által a világteremtése előtt. A világ kezdete 
óta világfentartó uralmának és hatalmának egyetlen célja, hogy 
az ember az övé legyen. — Egyszülött Fiának vére által meg
váltott a bűntől, hogy szent és feddhetetlen fiákká legyünk. — 
Szentlélek által megismertette velünk üdvözítő tervét, és szán
dékát. Bizonyosságot adott szívünkbe váltságunk és a mennyben 
eltett örökségünk felől. Elpecsételt az ő tulajdon népének.

Ezt tette Isten érettünk. Ezt a mondatot írhatnánk szent-
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leckénk felé. A világ minden változása, fordulata nem foszt
hatja meg az embert ettől. Mert mindenek a Krisztusra nézve 
vannak e világban. Minden Isten üdvözítő akaratát szolgálja. 
Az embert ez a méltósága, kiváltsága nem teheti elbizakodottá. 
Nem maga vívta ki a maga számára, nem a saját erejéből sze
rezte. Kapta csupán. Látnia kell szüntelenül, honnan emelte ki 
Isten örök szeretete. Nem mi kerestük Őt, de Ő indult el utánunk. 
Nem mi találtuk meg Őt, hanem Ő bennünket. Mi semmit sem 
adtunk hozzá, nem kérkedhetünk azért. Hitünk, Krisztusban való 
új életünk, kegyelem. Kaptuk azért, hogy kegyelmének, dicső
ségének magasztalói legyünk.

Szentháromság vasárnapja felvezetett a hegylánc leg
magasabb csúcsára, megmutatta az Atya, Fiú, Szentlélek Isten 
kegyelmének gazdagságát, üdvösségünkért végzett munkáját. 
Miként a tanítványok a megdicsőülés hegyén, mi is megfüröd- 
tünk az Isten dicsőségében. Nem gyönyörködhetünk, nem álmo
dozhatunk azonban a dicsőség fényében, le kell jönnünk a 
hegyről a völgybe, a hétköznapba, a bűnnel, nyomorúsággal, 
kísértéssel teli életbe, hol Isten kegyelmének olyan sok minden 
ellene mond, dicsőségét eltakarja a bűnös föld árnyéka. És itt 
a völgyben Isten dicsőségét kell magasztalni, hirdetni. Szent
leckénk szerint Isten kívánja ezt tőlünk. Legyen hát hallhatóvá 
ez a magasztaló ének, hogy hallja a világ. Siránkozó, rimánkodó 
imádságot eleget hallott a keresztyénektől, éppen ezért nem 
hisz a bizonyságtételükben, ünnepi szólamaikban. Legyen azon
ban látható is ez a magasztalás. Ez által fogják mások is dicső
íteni az Istent. Ezt az éneket azonban nem lehet megtanulni, 
begyakorolni, magunkra erőszakolni. Ha Krisztus Jézusban való 
hitünk olyan, amely belelát Isten kegyelmének, örök szerelmé
nek mélységébe, akkor már hangzik is, határozottan, örvendezve 
a nem tanult, mégis jól ismert ének: Áldott legyen az Isten!

Katedrán .
Tekintély és szabadság a nevelésben.

(A fegyelmezés elvi és módszeres kérdései.)

Elmélet és gyakorlat nem mindig fedik egymást, de talán sehol sem 
távolodnak el egymástól annyira, mint a fegyelmezésben. Humánus jel
szavak, módszerek és intézkedések az elméletben; a gyakorlatban pedig 
sokszor még középkori kinzómódszereknek a gyermekhez kicsinyített 
mása. Az iskolának nevezett kultúrintézmény ebben sok helyütt ellenáll 
a „kultúrádnak. Persze ezek csak tünetek s nem általánosíthatók.

Rőzse István
alesperes

Nyíregyháza.
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A fegyelmezés mikéntjénél a tekintély és a szabadság elvének ellen
téte tűnik szembe. A neveléstörténetben, hol az egyik, hol a másik kerül 
előtérbe. Korszellemtől és az uralkodó politikai irányzattól is függ, hogy 
melyik. A szabadság elvét a felvilágosodás pedagógiájának zseniális teore
tikusa, Rousseau képviseli nagy egyoldalúsággal. A századfordulón egy, 
ezt a kérdést tárgyaló könyv nevezi el címével századunkat „a gyermek 
századáénak. Érthető, hogy a demokratikus országokban ért el mosolyra 
késztető szélsőségekig a gyermek szabadságharca. A mozgalom hullámai 
kissé bennünket is érintettek. A hivatalos pedagógia iskolavizsgáló szem
pontjai közé bekerült: van-e a gyermek viselkedésében közvetlenség és 
természetesség. Napjainkban újra előtérbe lép a tekintélyi elv a nevelés 
terén is politikai és államformai változásokkal szoros szövetségben.

A szabadság elvének kidomborítása és a pedagógiának a tekintély
nyomás ellen történt fellázadása irányította fokozatosan a figyelmet a 
gyermekre és környezetére. Ezt érdeméül kell megállapítanunk. Valamiben 
mindenesetre vétkes ez a nevelési irány, azonban nem több-ben, mint a 
kor maga. A mai ember a lélektan eszközeivel fáradhatatlanul kísérletezik 
a lelkiélet titkainak felfedezésében, ugyanakkor elfordul a mindent nap
világra hozó igétől. Fél az Isten igéjével szemben feladni a tudós hűvös 
tárgyilagosságát. A gyermeklélekkel lehet személytelenül foglalkozni; 
Isten igéje legott személyessé lesz: kinyilatkoztatássá nemcsak arról, mi 
van Istenben, hanem arról is, mi van bennem. (I. Kor. 2, 10—11.) Így tárul 
fel az — amit következményeiben korunk is igazol —, hogy ez a nevelési 
rendszer és kultúra tűzhányóra épített város. A tomboló erők minden perc
ben romlással fenyegetnek. A bűn ősgyökerei sokkal mélyebbre nyúlnak, 
mint ahogy azt Rousseau gondolta s épp azért a megoldás sem oly egy
szerű, mint az ő elképzelése. Utópiát adott a világnak, amelyet a nevelés 
gyakorlata az első lépésnél megcáfol. Gyakorlati nevelőnek nem kell bizo
nyítani, hogy a gyermeki lélek is milyen őstelevénye a különféle bűnöknek 
és hogy milyen önző, irigy, állhatatlan és szeszélyes sokszor a gyermek.

A bűn hatalmába került emberiségnek lehetőséget arra, hogy fenn
maradjon, Isten azokban az életviszonyokban ad, amelyek a bűnbeesett 
világgal is a teremtés rendjét sejtetik. Ide tartozik az állami rend*) és 
a nevelési életviszony is. A bűnös ember miatt nem maradhat fenn „rend“, 
csak úgy, hogy Isten tekintélyt is ad ahhoz. így biztosítja Isten igéje az 
állami rend tekintélyét (Róm. 13, 1—7) és a nevelési életviszony illetékes 
tényezőjének tekintélyét is. (IV. pár.) Ez a tekintélyi szerep itt elsősorban 
a szülőé, de a szülő, az egyház, vagy az állam megbízásából általában 
a nevelőé. Ahol a tekintélyi tényező és annak az Isten-adta „rend“-ben 
gyökeredző megalapozottsága kiesik a közösségi életviszonyt alkotók 
tudatából, ott a bűn bomlasztó erejét korlátlanul fejti ki.

A nevelési életviszony a Teremtő által megállapított rendje a világ
nak. Isten szerzetté rendje az életnek, hogy gyermek és szülő, sőt toyább, 
gyermek és felnőtt, mint nevelő és nevelt állnak egymással szemben.

*) Az állam semmiképen sem tartozik az ú. n. teremtési rendek közé, 
ilyen legfeljebb a család és a munka lehetne. Hanem az állam Istennek 
a bűn miatt felállított szükségrendje s így a II. hitágazat körébe tartozik. 
(Rovatvezető.)



Nem kész emberekként állít bele bennünket a világba, hanem azt akarja, 
hogy fokozatosan fejlődjünk bele azokba a viszonyokba, amelyek a mi 
szempontunkból a földi életet jelentik. Innen a gyermeki lélek viasz-puha
sága a benyomások elfogadása tekintetében és ezért van, hogy tudatosan, 
vagy öntudatlanul minden és mindenki hatással van a gyermekre, akivel, 
vagy amivel érintkezésbe kerül. Isten azzal emelt minket a többi lények 
fölé, hogy minden ténykedésünk felelős és tudatos legyen. (Brunner: Der 
Mensch im Widerspruch.) A szülői és általában a felnőttektől származó 
ráhatás annál kevésbbé lehet az esetlegességnek kitett, mert keményen 
számon vétetik, hogy mit teszünk a Jézus kicsinyeivel. (Mt. 18, 5—6.)

A gyermek és a felnőtt között nemcsak fiziológiai, hanem etikai 
szempontból is van különbség. A gyermek percnyi benyomásainak hatása 
alatt áll. Hangulatainak, lényét meghatározó érzéseinek, sőt szeszélyeinek 
bűvköréből sokszor alig képes kilépni. Az etikai értelemben -vett felnőtt 
viszont felülemelkedve a pillanat hatásán, vágyakon és indulatokon, rnesz- 
szibb célokat is tekint, ezek érdekében lemondást gyakorol és munkát 
vállal. (Ef. 4, 14—15.) A nevelési életviszonyok eme beállítása mellett a 
„gyermek" nem nélkülözheti a „felnőtt" vezetését. Ugyancsak az elmon
dottakból következik, hogy a nevelés tekintély és engedelmeskedés nélkül 
lehetetlen. Nietsche a nevelés célját a felszabadításban jelöli meg. Felsza
badítássá a nevelés nem azzal lesz, ha kiküszöböli mindazt, ami a gyer
mektől alkalmazkodást, hozzáilleszkedést kíván, hanem akkor, ha engedel
mességre való neveléssel felszabadítja a gyermeket a pillanatnak, az ösz
tönöknek és az indulatoknak a rabsága alól és arra indítja, hogy bízva 
nevelőjében, a számára még láthatatlan, távolabbi cél érdekében gyakorolja 
magát. A hivatás és a munka is beleilleszkedést, önalárendelést kíván az 
embertől. Az önkény nem szabadság, hanem rabság! Tekintély nélkül 
nincs nevelés!

Viszont a másik oldalon is gátat kell emelnünk. A tekintély szere
pét a nevelésben a teremtés rendjére alapoztuk. Ennek az őrzésére és 
fenntartására van hivatva a bűn életrontó hatásával szemben. Így legott 
megszűnik létjogosúltsága, mihelyt feladja a teremtés rendjéért való Isten 
előtti felelősséget. Az Isten' nélküli tekintély nem épít, hanem ront. Az 
ótestámentomi népnek Istentől való elszakadása akkor érte el a mély
pontot, amikor az Istentől elszaladt tekintély gyermekét vitte áldozatul 
az idegen bálvány oltárára. A gyermek nem azért van, hogy a felnőttnek 
tekintélye legyen, hanem megfordítva. Isten igéje nemcsak a tekintélyt 
védi a gyermeki engedetlenségtől, hanem a gyermeket is védi a tekintély- 
túltengéstől. (Ef. 6, 1—4.) A tekintélybálvány iskolája alattomos, haszon
leső, rosszhiszemű, hazúg, felelőtlen embereket nevel. Ha az eredményt 
látjuk, úgy érezzük, nem túlzás az új pedagógiának a tekintélybálvány 
felett mondott legkeményebb ítélete sem.

Mi nem rabszolgákat nevelünk, hanem a Krisztusban szabadságra 
elhívott és a keresztség által a szabadság életrendjébe beiktatott lelkeket. 
(Ján. 8, 31—36.) Ezt a szabadságot azonban épp az különbözteti meg az 
önkénytől, hogy az engedelmességgel egy vonalon halad. A keresztyén 
szabad, mert Szabadítója van; a Szabadítója viszont egyben Ura is. Annyi
ban Szabadítója, mennyiben Ura. A rabság, amelyből kiszabadít, a bűn. 
A bűn pedig lényege szerint az embernek önző (énező) élete. Így nyilván-
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való, hogy minél teljesebb Urunkhoz való kötöttségünk, annál teljesebb a 
szabadságunk, az Én-rabság alól-való felszabadulásban.

Ha az iskola ezen az alapon végzi a fegyelmezést, kétségtelenül oda
jut, ahol a Keresztelő János szerepe vár rá: Jézusra mutatni. Az iskolai 
fegyelmezésnek is az a rendeltetése, hogy egyre alábbszálljon, egyre 
távolabbra húzódjék, amit nem tehet meg, csak ha a Krisztus növekszik 
a helyén. A fegyelmezésnek kétségkívül a törvénnyel van dolga. A tör
vény rendeltetése pedig — ne feledjük — vezérlő mesterré lenni a Krisz
tusra. (Gál. 3, 24.) Ott, ahol Ő vesz lakozást a lelkekben, a külső törvény 
belső törvénnyé alakul. Ott nem rendszabály kényszere alatt, hanem a 
Lélek belső indításából cselekesszük Isten akaratát. „Az Úr pedig Lélek; 
és ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság." (II. Kor. 3, 17.) Ez az, amire 
minden komolyabb nevelési irány törekszik a tekintélytől a szabadsághoz, 
a neveléstől az önneveléshez, a jónak külső kényszerítésre való cselek
vésétől, belső indíttatásra való cselekvéséhez. Mindez megvalósul abban, 
amit az apostol így fejez ki: „Élek többé nem én, hanem él bennem a 
Krisztus."

A fent vázolt elvi keretbe illesszünk bele néhány gyakorlati tanácsot 
a fegyelmezés mikéntjét illetően, jórészt nagy nevelők gyakorlatban ki
próbált meglátásait.

A csendőri hangon és büntetőbírói hideg fölénnyel gyakorolt fegyel
mezés helyett Foerster*) a szeretettel teljes, tapintatos és komoly lélek- 
gondozást ajánlja. Az iskola egész életrendjét, különösen az erkölcsi rendbe 
ütköző esetekkel kapcsolatban, de azon kívül is, tegyük megbeszélés tár
gyává! Keressük a négyszemközti megbeszélés alkalmait! A fegyelmezés 
célja nem megtorlás, hanem javítás. A megtorlás dacos ellenkezést, érzé
ketlen megkeményedést eredményez, nem pedig megbánást a megjavulásra.

Az iskola is sokat tanulhat abból, amit Pestalozzi kora népneveléséről 
ír: „Szégyenleni való dolog, hogy hagyják nőni és hatalmasodni a gyo
mot, azután áskálnak és turkálnak a nyilvános igazságszolgáltatással a 
szegény nép között, mint a vadkan a gabonában és még azt hiszik, hogy 
evvel a silány munkával a társadalomban igazságot szolgáltattak." Vajjon 
jogunk van-e büntetni olyan vétséget, amelynek a megelőzésére nem tet
tünk meg minden tőlünk telhetőt? Mennyi kísértése van az iskolai életnek 
arra, hogy a gyermek megszokja például a hazugságot! Nem lehetne ezen 
megelőzéssel segíteni? Foglaljuk le a tanulók idejét, kössük le a figyel
müket és sokkal kevesebb bajunk lesz a rendetlenkedőkkel! Ne kívánjunk 
a gyermektől egyszerre túlsókat, ne vegyük körül parancsok és tilalmak 
erdejével, ha nem akarjuk, hogy megszokja a hanyagságot, felületességet 
és az engedetlenséget!

A munkaiskola belevonja a tanító fegyelmezői ténykedésébe az osz
tályt is. A nevelő munkáját nagyban megkönnyíti, ha a tanulók több
ségét sikerült megnyerni a rend, a pontosság, a kötelességteljesítés, az 
igazságszeretet ügyének. Viszont lehetetlenné válik minden nevelő-munka 
ott, ahol a tanulósereg a helytelen fegyelmezés miatt egy frontba tömörül 
ellene és nyíltan vagy burkoltan hadat üzen neki.

*) Iskola és jellem c. munkájában.



303

Nagy eltérések vannak a pedagógusok között az iskolai fegyelmezés 
eszközeinek érvényesítésében. A nevelői tekintély legközvetlenebb meg
nyilatkozása a parancs. A parancs legyen határozott, rövid és komoly. 
Nem kell, sőt lehetetlen is minden esetben tudnia a gyermeknek, hogy mit 
miért követelnek tőle. Helyesen teszi a nevelő, ha a már növekvő ifjú
sággal szemben a kérés, illetőleg óhajtás alakjában fejezi ki akaratát, 
ezzel önállóságra és felelősségre neveli őket. Ha a tanuló tanítójának 
kinyilvánított akaratát figyelmen kívül hagyná, meg kell ismételni a köve
telést erélyesebb hangon. Ha ez sem használna, figyelmeztetni kell a becsü
letérzés, a szeretet, a hála stb. kötelezésére, s esetleg egész általános for
mában kilátásba lehet helyezni a büntetést, (de ne képtelen megfélemlítést). 
A tényleges büntetés, ameddig csak lehet, mellőzendő! Büntetésnek néha 
nem elég, néha meg sok az, hogy a gyermek szenvedjen tettének termé
szetes következménye alatt (Rousseau). Jó azonban, ha érzi és látja is 
tettét minden következményével. A hathatós büntetés mindig kapcsolatban 
áll az elkövetett vétséggel! Legáltalánosabb büntetés a megdorgálás. Inge
rült kitörései azonban megalázóak a gyermekre és különösképpen pedig 
a nevelői tekintélyre. Az örökösen zsörtölődő hang, a gúnyos, csipkelődő 
szavak feltétlen kerülendők! Csak mértékkel alkalmazzuk a büntetésnek 
azokat a nemeit, amelyeknek lényege a gyermeknek bizonyos élvezettől 
való megfosztása (játék, szabadság, evés stb.). A bottal való fenyítést s 
általában a verést a törvény tiltja, de hogy sok helyen mind máig gyako
rolják, az nem annak a jele, hogy a nevelés nem lehet el nélküle. Jelentős 
eszköze a tanuló engedelmességre való ösztönzésének a jutalom. Megelé
gedésünket feltétlenül juttassuk kifejezésre, legalább egy tekintettel, vagy 
pár szóval; de vigyázzunk, a jutalom ne fejlessze ki a tanuló lelkében az 
önzést és a hiúságot. Büntetésben, jutalmazásban egyformán legyünk igaz
ságosak; az igazságtalanság mérgez!

Az utóbbi megállapítás már átvezet a fegyelmezésnek a nevelő sze
mélyében rejlő feltételeihez. S ez talán a legfontosabb. Van ugyanis, aki 
középkori eszközökkel sem tud fegyelmet tartani, van viszont, aki játszi 
könnyedséggel biztosítja a nyugodt munkamenethez szükséges feltételeket. 
Őrizze meg a nevelő nyugodtságát még akkor is, mikor dorgál! A tanulók
hoz való viszonyával ne félelmet, hanem inkább bizalmat igyekezzék 
ébreszteni személye és munkája iránt, mert ez a nevelői ráhatás alapfelté
tele! Mind a mellett inkább tartózkodó, mint pajtáskodó legyen! Fegyel
mezni csak fegyelmezett nevelő tud. Lényéből kisugárzó nyugodt bizton
ságával megteremti az egyedül megfelelő nevelési légkört. A nevelés vál
ságát nem oldják meg magukban az új módszerek, mint ahogy Pestalozzi 
is gondolta; új emberekre is szükség van ehhez. A teremtett világ, a neve
lési életrend is „sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését.11

Szabó Lajos
lelkész, Kissomlyó.
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M agu n k  között.

Papok a Főpap eSőtf.

5 . Felelősség a gyülekezetért.

Ján. 77, 72: „Mikor velük valék a világon, 
én megtartani őket a Te nevedben; akiket nékem 
adtál, megőriztem és senki el nem veszett közü
lük, csak a veszedelemnek fia, hogy az írás be
teljesüljön."

Megrázó fenséggel bontakozik elénk a főpapiima újabb 
fejezete. Jézus küldetése végén imádságával átöleli tanítvá
nyainak kicsi gyülekezetét s lelkiismeretes szolgálatának fel
emelő tudatával és imádságban feloldódó mélységes szereteté- 
vel Isten kezébe helyezi őket.

„Mikor velük valék a világon, én megtartám őket a Te 
nevedben; akiket nékem adtál, megőriztem és senki el nem 
veszett közülük, csak a veszedelemnek fia, hogy az írás be
teljesüljön."

Ez Jézus felelőssége a tanítványokból álló kis gyülekezetért. 
Felelőssége pedig arra vonatkozik, hogy tanítványait meg
tartotta önmagával közösségben, szívüket, lelkűket, életüket 
a maga örök tulajdonaképen megőrizte.

A lelkipásztornak gyülekezetével szemben fennálló felelős
sége szintén arra vonatkozik, hogy a gondjaira bízott gyüleke
zetét s annak tagjait Jézus Krisztus közösségében megtartsa, 
híveinek szívét, lelkét, életét megőrizze, hogy Isten ítélőszéke 
előtt elmondhassa, hogy közülük senkisem veszett el.

1. A gyülekezettel szemben fennálló felelősségünk jogi, 
érzelmi és lelki alapon alakul ki. Szükséges azonban, hogy ki
alakulásánál mindhárom tényező egyformán érvényesüljön s 
közöttük erőteljes hangsúlyt kapjon a gyülekezet lelki vonása.

Felelősséggel tartozom a gyülekezetért, mert az jogilag 
az én gyülekezetem. Lelkésszé történt megválasztásom, lelkészt 
hiványlevelent alapján kötelességem a gyülekezet felett őrködni, 
annak népét vezetni, tanítani, védelmezni. Mindenért felelős
séggel tartozom, ami a gyülekezetben történik, vagy nem 
történik..

A gyülekezetei érzelmi alapon is a .magaménak vallom. 
Templomát simogató szemmel nézem, vigyázó gondossággal 
őrzöm, apai szeretettel szépítgetem. Hányszor álltam szószékén, 
hányszor hirdettem arról Isten igéjét. Hányszor álltam lehajtott 
fejjel, imádkozó lélekkel oltárához. Hány embernek elmondtam 
bűnbánatának és bűnei bocsánatának az úrvacsora szentségében 
találkozásakor: menj el békességgel, a te hited megtartott téged! 
A szent keresztségben hány gyermeket elhelyeztem Isten kezé
ben. Hány konfirmandus hűségfogadására kértem Isten ámenjét.
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Hány együttinduló emberpár esküjét vittem Istenhez. Gyüleke
zetem temploma az enyém, igazán az enyém.

A magaménak érzem iskoláját és fehérkeresztes zászló alatt 
vonuló gyermekseregét. Magaménak érzem gyülekezetem népét: 
a lobogólelkű fiatalokat, a megállapodott, biztos irányú férfia
kat, a hitvesi és anyai szolgálatra elhívott asszonyokat, a resz
ketős kezű, csendesen beszélő, halk bölcseségű öregeket. Maga
ménak érzem a temetőt, gyülekezetemnek földalatt pihenő néma 
részét, melynek tagjai csontkezűket az utolsó ítéletig imádságra 
kulcsolva tartják, azután a frissen hantolt sírokat, melyekre 
könnyel, görönggyel együtt az én imádságom áldó szavai 
hullottak.

A magaménak érzem gyülekezetem hagyományokkal meg
szentelt múltját. Közöm van a foszlott papi köntösben pihenő 
elődeimhez és gyülekezetem csillogó nevű, vagy névtelen bizony
ságtevőihez. A magaménak érzem munkával, áldozattal, kemény 
küzdelemmel terhes jelenjét, mely verejtékemet, könnyemet, lel
kem lendületét, erőim megfeszülését és önmagamat Istennek 
átadó hitemet hordozza. A magaménak érzem reménységgel, 
bizodalommal kegyelemmel színesített jövendőjét, melyet 
mindennapi imádságom karján viszek Istenhez.

Egybefoglalom mindezt és mélységes meggyőződéssel mon
dom: ez az én gyülekezetem! Enyém a gyülekezet jogi alapon, 
benne én vagyok lelkészi szolgálatra, vezetésre, munkára el-, 
híva. Enyém a szívem jogán, mert szeretem, szolgálatom mű
helyének, lelkem anyaföldjének érzem s az számomra Istennel 
való közösségem lehetőségét és valóságát, életem állandó örök 
munkáját jelenti. Drága szent életföld, melyen Istent szolgálom 
és Isten szolgál engem.

A gyülekezetért érzett felelősségnek van történettudati 
vonása. Minden gyülekezet a történeti egyház eleven darabja. 
Arcán kemény üldözések forradásos sebhelye, homlokán martí- 
romságának töviskoronája, izzó tekintetében vallási küldetésé
nek bizonyossága. Egy hatalmas történelmi testnek alkotórésze. 
Eredménye és átvevője történeti feladatoknak, Istentől sáfár- 
ságra kapott örök igazságoknak az őrizője. Sohasem élhet el
szakított magánosságban, mindig a történeti egyház szerves 
részének kell lennie.

Ha azt mondom, hogy az „én gyülekezetem", akkor törté
neti tudatom szólal meg. Eleven láncszemként beilleszkedem 
előd-lelkipásztoraim sorába s öntudatlanul az utánam jövő isme
retlenek felé fordítom arcomat. Belépek századok óta folyó 
munkába s annak folytatására, kiegészítésére vállalkozom. Át
haladok a történeti múlt közszellemének kongó boltívei alatt 
s átvevője leszek a gyülekezet értékes, vagy értéktelen hagyo
mányainak. Delejes áramként átfut lelkemen annak a köteles
ségnek felismerése, hogy gyülekezetemet testben, lélekben, élet- 
képességben és munkateljesítésben megerősödve kell átadnom 
az utánam következőknek.
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Mit látunk tehát? Felelősséggel tartozunk a gyülekezetért, 
mert vele szemben fennálló jogi kapcsolatunk kötelez erre, mert 
közösségében élünk, érte munkálkodunk, áldásait élvezzük, azt 
a maga teljességében szívünk drága tulajdonának érezzük, sze
retjük és érte mindenre hajlandók vagyunk, mert benne egy
házunk történeti testének eleven darabját bírjuk, múltak hagyo
mányait, a jelen idő dolgozási lehetőségét, a jövendő biztosítását.

Vajjon így szeretem-e gyülekezetemet? Szeretetemben mi 
van meg mindebből és mi hiányzik belőle?

2. Az eddig elmondottak alapján vizsgáljuk meg, hogy 
miként alakul ki a gyülekezetért hordozott felelősségünk?

Az egyház külső teste és történeti egyénisége szervezeti 
eszköz és védelem arra, hogy a lelkipásztor a „néki adottakat 
megőrizze és közülük senkit el ne veszítsen11.

A lelkipásztor tehát felelősséggel tartozik a gyülekezet 
jogi testéért, külső szervezetének kiépítettségéért és rendjéért. 
Keresztül kell vinnie az egyházi törvények rendelkezéseit, a 
szabályrendeletek kötelező utasításait, meg kell látnia a törvény
ben és szabályrendeletben rejlő mélyebb értelmet, mely önmagá
ban történelmi tapasztalatokat és vallásélettani szükségleteket 
bölcsen egyesít.

Micsoda felelősséget jelent, — hogy a sok közül csak egy 
példát említsünk, — az ikerelnökség és a presbitérium össze
állításának helyes megoldása s a megoldásban a gyülekezet val
lási érdekének a biztosítása. A gyülekezet evangélizáló és misz- 
szionáló munkájának gazdag lehetősége tárul fel a világivezető 
bölcs megválasztásában, a presbitérium helyes összeállításában, 
viszont a mulasztás súlyos felelőssége zúdul arra, aki erre a 
lehetőségre kényelemből, közömbösségből, megszokásból nem 
gondol.

A lelkipásztor felelősséggel tartozik a gyülekezet anyagi 
rendjéért és helyzetéért. Felügyelete alá tartoznak a gyüleke
zeti épületek: a templom, az iskola, a paróchia, a gazdasági 
épületek. Kötelessége gondoskodni arról, hogy ezek az épüle
tek jókarban fenntartassanak és hogy minden nemzedék vál
lalja a szükséglet által vállaira helyezett anyagi kötelességeket. 
Irányítania kell a gyülekezet anyagi politikáját s biztosítania 
kell abban lelkipásztori befolyását. A háztartási és anyagi ügyek 
intézését a felügyelő jogkörébe utaló egyházi törvény bölcs 
rendelkezése csak akkor áldásos, ha mellette érintetlenül fenn
áll a lelkipásztor irányszabása. Ellenkező esetben, az anyagi és 
lelki élet egymástól elválása következtében, a gyülekezet életé
ben hasadás állhat be, ami abban mutatkozik, hogy a gyülekezet 
anyagi élete függetlenedik annak lelki szükségleteitől.

Ugyanez vonatkozik a gyülekezet közigazgatási, vagy jogi 
vezetésére. Ha a felügyelő személye, egyházias, hívő egyénisége, 
a presbitérium megfelelő összeállítása s a presbiterek hívő, egy
házias lelkülete nem nyújt biztosítékot egyházi szolgálatuk 
lelki követeléseinek kielégítésére s mindez nem ad lehetőséget
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a gyülekezet lelki hivatásának betöltésére, akkor a gyülekezet 
életében szintén hasadás áll be s a jogi és közigazgatási egyház 
elválik a lelki egyháztól. Nagy felelősség terheli mindezért a 
lelkészt, ki előrelátó bölcseséggel, tapintattal, eréllyel és ember
értékeléssel gondoskodni tartozik a gyülekezet megfelelő veze
téséről.

A lelkipásztor felelősséggel tartozik a gyülekezet közigaz
gatási rendjéért. Ebben a munkakörben sokféle kötelesség tor
kollik egybe, mely a lelkészi-iroda összefoglaló fogalmában 
talál helyet. Sokféle tudást, időt és fáradtságot követelő, túl
méretezett, sokszor ócsárolt és sokak által szívből utált munka 
ez. Az igazság azonban az, hogy a lelkész egyházközigazgatási 
munkája természetes velejárója a gyülekezet külső jogi szerve
zetének, eszköze a közösség rendjének, biztosítója a vezetés 
egységének és következménye az egyház magasabb egyházi 
egységbe kapcsoltságának és államjogi helyzetének. A köz- 
igazgatási munka különben naponként néhány óra alatt el
végezhető, ha lelkiismeretesen fenntartjuk az egyszer meg
teremtett rendet.

A lelkipásztor felelősséget hordoz gyülekezetének törté
nelmi jellegéért. A történettudat és az egyházi öntudat erősí
tése s annak helyes tartalommal gazdagítása a lelkész elutasít- 
hatatlan feladatai közé tartozik. Ezen feladat egyoldalú ki
dolgozása az egyház lelkiszolgálatának eltorzítására vezet, el
hanyagolása viszont elsorvasztja az egyház köztudatában a tör
téneti misszió gondolatát, elejti a múlt nevelő értékeit és meg
lazítja a történeti formációt jelentő egyháznak a jelentőségét. 
Felelős tehát a lelkipásztor azért, hogy gyülekezete a történeti 
evangélikus egyház alkotóegysége legyen, hogy életében és 
munkájában evangélikus egyházi öntudat legyen. Törekednie 
kell arra, hogy a gyülekezet egyházi öntudata helyes és értékes 
tartalommal telítődjék s vallási, lelki, erkölcsi, anyagi értékei 
segítségével felvevő és továbbadó sejtje legyen az evangélikus 
egyháznak, mely belőle erőt és lelket merít, segítségével pedig 
erőt és lelket közöl.

Ebben a tekintetben egyházunk szolgáit sok mulasztás ter
heli. Sokan egészen kiejtik kezükből ezt a komoly feladatot és 
semmit sem tesznek. Mások a feladatmegoldás hangzatos és 
látványos formáját választják. Kimerülnek történeti színfalak 
tologatásában és olcsó, tömeghatásra alkalmas üres szólamok 
ismételgetésében. Csak kevesen látják meg azt a nagy igazsá
got, hogy a történeti öntudatnak mindig az egyház hittudatá
val kell egybekapcsolódnia, mert az evangélikus egyháztudat 
nemcsak a történelem külső tényezőiben, hanem annak belső 
tényezőiben, elsősorban az egyház hittudatában bírja leggazda
gabb elhatározó tényezőit.

Lássunk világosan ebben a kérdésben. Az evangélikus törté
neti öntudat megőrzéséről és helyes kiépítéséről van szó, mely 
mindkét tényező megbecsülését és értékesítését követeli. Meg
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kell őrizni a történelmi múlt mindazon vonásait, melyek az 
egyes emberre és közösségekre értéket jelentenek. Azután ennek 
a történeti öntudatnak alapot kell adnunk és azt el kell mélyí
tenünk az evangélikus hittudat segítségével. Az elszigetelt 
egyoldalúságban kialakult történeti egyházi-öntudat emberei 
múltba tekintő emlékezéssel, önérzettel, büszkeséggel, hűséggel 
vallják magukat az evangélikus egyház tagjainak. Hivatkoznak 
a gályarabok szenvedésére, a lelkipásztorok és oskolamesterek 
példaadására, az egyház igazságaiért küzdő és áldozó elődök 
bizonyságtételére. Büszke meggyőződéssel ismételgetik a kon
firmációi fogadalmat: Én e hithez hű maradok!

Ez a történeti öntudatra épített egyházhűség azonban sok
szor megbízhatatlan. Megpróbáltatások vagy kísértések idején 
a történelmi szálak elszakadnak, a lobogó emlékezések elsöté
tednek, a ragyogó példák ködbevesznek s a fogadalmi szavak 
élettelenül elhervadnak. Ellenben a hittudattal erősített törté
neti öntudat megbírja a kísértések ostromát. Tántorítatlanul 
megáll az, akinek lelkét és életét betölti az egyház igazságainak 
bizonyossága, aki nem általános zengő szólamként mondogatja: 
„tudom, kiben hiszek", hanem egyenként és együttesen fel
ismeri egyházának tanításában Krisztus örök igazságait. Felelő
sek vagyunk tehát azért, hogy hangzatos, külsőleges öntudatunk 
egészüljön ki komoly evangélikus hittudattal. Erre a teljes 
történeti öntudatra kell népünket nevelnünk.

Fejtegetésünk megállapított tételeit tegyük bírói kérdéssé 
önmagunkkal szemben. Lelkiismeretünk szerint mondjuk meg 
őszintén, hogy gyülekezetünk anyagi és szervezeti megerősö
désére megtettünk-e mindent és hogy helyes tartalmú egyházi 
öntudat kiépítésével gondoskodtunk-e tervszerűen történeti 
egységének táplálásáról?

3. A gyülekezetért hordozott felelősség tárgyalásánál mind
eddig a gyülekezet fogalmának külső vonásait érvényesítettük 
s figyelmen kívül hagytuk annak lényeges elhatározó s döntő 
jellegű vonásait. Lássuk most a gyülekezet eme belső vonásait.

Az egyház a gyülekezetben él. A szentek gyülekezete, a hit- 
és szeretet-közössége a gyülekezetben épül ki, mert a gyüleke
zetben tanítják igazán az evangéliumot és abban szolgáltatják 
ki helyesen a szentségeket. Az egyház tehát a gyülekezetben 
válik életvalósággá.

Az egyház életvalósággá nevelése a gyülekezetben az ige 
és a szentség által történik. Elhatározóan fontos tehát a tanítás 
egysége és hűsége, ami az ige tisztán és igazán hirdetésében 
találja biztosítékát. Az ige mellett egyenértékű jelentőséggel bír 
a szentség is, amely realizálja életközösségünket Krisztussal. 
Jelentőséggel bír az Isten szeretetéből táplálkozó egymás iránti 
szeretet, mely az egyházban Krisztus szívének dobogását érez
teti. Jelentősége van továbbá a fegyelemnek, mely az egyház 
lelkiismeretét szólaltatja meg s az emberek életét a hit és szere
tet mértékével leméri. Amint nincsen egyház ige és szentség nél
kül, úgy testvéri szeretet és fegyelem nélkül sincsen egyház.



A gyülekezet következő lényeges vonása a közösség és az 
egyes ember viszonyának helyes megállapítására vonatkozik, 
logi és történeti kialakulásában az egyes ember alárendelten 
szolgálhatja a közösséget, ellenben lelki vonatkozásban a közös
ség mindig az egyes emberért van s annak örök érdekeit tarto
zik szolgálni. Önállóságra hívott embereket nevel és nem nyáj
embert. Egyéni vallásos meggyőződést épít, nem pedig minden
kire kötelező sablonos meggyőződést. Kultuszéletével egyeteme
s t  ugyan, de az egyes ember tevőlegességének megszüntetése 
nélkül. A .gyülekezeti közösségben imádkozik, de az egyes 
emberrel együtt és nem helyette. Bűnbánatot tart az egyház 
tagjaival, felébreszti és kifejezésre juttatja a bűnnel szemben 
állásfoglalását, de mindezt nem helyettük végzi el. Szeretet- 
munkát folytat, de nem az egyes embernek a szeretetmunka 
alól felmentésére, hanem a közös kötelességek közös erővel el
végzésére. Fegyelemgyakorlásában nem az állami megtorlás 
utánzása vezeti, hanem az egyes ember iránti szeretete, mellyel 
őt védelmében részesíti s megmenteni, a Krisztusban élésre 
nevelni igyekezik.

Ebben a gondolatcsoportban van a lelkipásztornak a gyüle
kezetért hordozott felelősségének súlypontja. Mit tett arra 
nézve, hogy gyülekezete valóban egyház legyen? Milyen lelki 
vonalvezetéssel, milyen eszközökkel munkálkodik, hogy gyüle
kezete valóban az ige és a szentség egyháza legyen? Miképeri 
munkálkodik? Milyen eszközöket használ? Milyen erőket állít 
munkába, hogy gyülekezete valóban a szentek közössége, a 
hit és a szeretet közössége legyen?

Szükséges, hogy a lelkipásztornak határozott meggyőződése 
legyen gyülekezetének hivatásáról s annak az egyházhoz való 
viszonyáról. Határozott munkaprogrammjának kell lennie, hogy 
tervszerű elgondolással miként neveli gyülekezetét az ige és 
a szentség gyülekezetévé. Tudnia kell, hogy a kisebb és kényel
mesebb munkát jelentő tömegnevelés mellett miként végzi el 
az egyes ember egyházi és vallásos nevelését s miként végzi el 
ezt a munkát a gyülekezeti közösségre nevelés összhangjában.

Vajjon hordozzuk-e ezt a felelősséget? Egyáltalában ér- 
zünk-e ebben a tekintetben felelősséget? Érezhetünk-e felelős
séget olyasmiért, amiről soha komolyan nem gondolkoztunk s 
amelyre vonatkozó feladatunkat sohasem helyeztük lelkiisme
retünk mérlegére? Nem beszélhetünk felelősségről, ha az ige
hirdetés számunkra .nem egyéb, mint szavakkal elintézhető va
sárnapi penzum. Nem beszélhetünk felelősségről, ha igehirdető 
és lelkipásztori szolgálatunkban nem munkálkodtunk teljes ko
molysággal a szentség értékének megismertetésére és megbe- 
csültetéséfe. Nem beszélhetünk felelősségről, ha gyülekezetünket 
kényszerből, kényelemből, vagy tévedésből mindig kollektív 
egészében nézzük és nem törődünk azzal, hogy a gyülekezet 
egyesekből áll s nekünk az egyes emberekért is felelősséget 
kell hordoznunk.

309
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Álljunk meg egy pillanatra az egyes emberekkel szemben 
fennálló felelősség kérdésénél.

Isten az üdvösség ígéretét, annak megvalósulását s vele 
egybekapcsolt követeléseit rendesen többesszámban közli, de 
nem hagy kétséget fennforogni arra, hogy az emberhez vezető 
útja s az embernek Őhozzá vezető útja mindig az egyes ember 
szívén vezet át. Ebben kifejezésre jut az a nagy igazság, hogy 
Isten minden ember lelkének ügyét a lelkipásztor szívére helyezi. 
Mindegyik számára szeretetet, megértést, érdeklődést követel s 
rájuk vonatkozólag felelősséggel terheli meg lelkét.

Istennek az egyetemes üdvösségre híváson kívül minden 
ember számára van külön üzenete, melyet leragasztatlan boríték
ban ráhullat a bölcsőre, a beteg párnájára, a halott szemfede
lére, a konfirmandus gyermek imakönyvére, az újházasok aszta
lára. Üzeneteket küld a kísértés és csalódás éjszakáján virrasz
tóknak, a távolban sorvadozó templomtalanoknak, a gyűlölet 
tűzében emésztődőknek, a bűn igájában görnyedten járóknak. 
Isten mindenkinek üzen s üzenetének átadását a lelkipásztorra 
bízza.

Mennünk kell, vinnünk kell Isten üzenetét azokhoz, akik
nek az Isten küldi. A szolgálatnak ezen meghatározásában min
den lényeges világosan meg van mondva. A lényeg pedig az, 
hogy ebben a dologban hárman szerepelnek: a küldő Isten, a 
küldött lelkipásztor és az üzenet címzettje, az Isten különös 
gondoskodásában részesülő ember. Nem te vagy a fontos, hanem 
a küldő és a címzett. Nem a magadét kell vinned, hanem a rád- 
bízottakat, nem a szív érzelmi munkáját kell elvégezned, hanem 
Isten megbízását kell teljesítened. Az üzenet tehát változhatik 
az események változása, az életpróbák mértéke és az alkalmak 
szükséglete szerint, lényegében azonban mindig ugyanaz marad. 
Az a lényeg, hogy a rádbízottaknak átadod Isten üzenetét s 
megtartod őket Isten nevében, hogy senki el ne vesszen közülük.

Ebben a fenséges küldetésben azután csodálatos csoda tör
ténik. A láthatatlan küldő láthatóvá, a látható küldött látha
tatlanná válik. Verejtéken, könnyön, halotti szemfedélen, bölcső- 
takarón, életköntösön, fájdalomfelhőn meglátja az üzenet cím
zettje az örökkévaló Isten arcát. Nem téged lát, hanem az Istent, 
nem téged hall, hanem Isten hozzáintézett üzenetét.

Ennek az üzenetátadásnak sajátságos visszahatása van a 
lelkipásztorra. Különleges életviszonyok közt levő embertársát 
szolgálja, de tulajdonképpen Istent szolgálja. Ö háttérbe vonul, 
Isten előre lép. Szolgálatában pásztori lelke megtisztul és meg
gazdagodik. Egyéniségének gazdagodása által azután elmélyül 
Isten vonásait hordozó emberi arca. Következménye hasonló
képen csodálatos. Ha Isten üzenetének címzettje átveszi az 
üzenetet, akkor életszemléletének s egész lelkiéletének biztos 
alapját kapja meg. Az Isten üzenete ugyanis az egyes esethez 
alkalmazkodó, részleges konkrétumon kívül mindig egyetemes 
nagy igazságot is közöl. Nemcsak azt tartalmazza,  hogy a vesz
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teségben miben rejlik vigasztalás, a könnyek értelmét mi magya
rázza, a fájdalmak elhordozásához mi ad erőt, a kétségekben 
és kísértésekben mi emel fel, hanem hatalmas, félreérthetetlen 
módon üzenetet küld az emberi élet döntő kérdéseiről: a bűn
ről, a megváltásról, az örökéletről, az üdvösségről, az ítéletről.

Nyilvánvaló tehát, hogy kimondhatatlan felelősség nehezedik 
lelkünkre egyes hívekkel szemben fennálló kötelességünket ille
tőleg. Lássuk meg, hogy Isten nemcsak a különleges életviszo
nyok között élőknek, hanem minden egyes embernek külön- 
külön is üzenetet küld általunk. Minden ember egy külön világ, 
szívét külön kulcs nyitja s leikéhez külön út vezet. Aző templomi 
ülőhelye és a szószék között talán nagy közbevetett távolság 
tátong, de hajlékában szemtől-szembe ülve, csendes beszélgetés 
közben, a pásztor lelkének érintésére feltárul lelkének ajtaja 
s élete küszöbén várakozóan megáll a Krisztus. Ilyen alkalommal 
a lelkipásztor megbecsülhetetlen alkalmat kap híveinek meg
ismerésére, lelki világukba betekintésre, kialakult életük és gon
dolkodásuk lemérésére s fejlődésük akadályainak és lehetőségei, 
nek megállapítására. Ezen meghitt percek csendességében talán 
nem is a tanító-oktatás, nem a megszokott bibliai versek elismét- 
lése, nem is a külön, vagy együtt elmondott imádság a döntő 
fontosságú, hanem Isten egyetemes éltető igazságainak meg- 
éreztetése: Jézus téged hív, Jézus téged vár, Jézus a te számodra 
elkészítette az örökélet boldogságát és üdvösségét.

Hogyan hordozzuk s hogyan hordozzuk el ezt a felelős
séget?

4. A gyülekezetért hordozott felelősségnek van egy sokszor 
elfelejtett része: a lelkipásztor felelősséggel tartozik gyüleke
zetének egyházi és vallási közszelleméért. Minden gyülekezet
nek van bizonyos mértékű közszelleme, mely az együttélés, a 
közös munkálkodás, az anyagi- és lelki-érdek közösségéből ter
mészetszerűleg kialakul. Az önmagától kialakuló gyülekezeti 
közszellem azonban gyakran alacsonyabb rendű hatásokat mu
tat. Éles hangsúlyt kap benne az anyagiasság, az önzés, a gyü
lekezet kérdéseinek az én szempontjából elbírálása, a gyűlöl
ködés, a féltékenység, a gyülekezet vallásos életének külső
ségek szerinti kiépítése. Nagy veszedelmet jelent, ha a gyüle
kezet közszelleme emberi indulatok befolyásolása alatt önmagá
tól alakul ki s kialakításában nem érvényesülnek a lelkipásztor 
irányítása szerint a gyülekezet örök lelki követelései.

A lelkipásztor feladatát képezi a gyülekezet közszellemének 
kidolgozása. Ebben a közszellemben helyet kell kapnia az egy
ház és a gyülekezet helyes elvi értékelésének, gyakorlati szük
ségek elismerésének, az ige, a szentség, a hit és szeretetközös- 
ség fontosságának. A gyülekezet közszellemének tisztán kell 
látnia a külső egyház jelentőségét, látnia kell azonban annak 
elégtelenségét és eszköz voltát. Meg kell ítélnie a, gyülekezet 
tényleges lelki helyzetét. Látnia kell a gyülekezet fogyatékossá
gait, bűneit. Fel kell ébresztenie a gyülekezet bűntudatát, bűn-
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bánatát és Krisztusban elrejtett mélyebb, tisztább élete után 
való vágyódását. Ítéletet kell mondania arról, aminek nem sza
badna a gyülekezetben lennie és arról, aminek nem volna sza
bad a gyülekezet életéből hiányoznia.

Vannak önmagukkal nem törődő, máról-holnapra élő kö
zömbös gyülekezetek, melyek még sohasem álltak Isten mérő
vesszeje alá. Vannak elbízakodott, ál-önérzettől fűtött, polyvára 
építő gyülekezetek, melyek dölyfös büszkeséggel gondolnak 
önmagukra s homlokukat állandóan a dicsőség koronájának 
fényövében látják. Vannak jótörekvésű, becsületes igyekezettől 
sarkalt gyülekezetek, melyek előbbre akarnak jutni, alkotni, 
szervezni akarnak, de nem látják meg a lényeget. Azután van
nak saját lényegükbe tekintő gyülekezetek, melyek a lélek vilá
gosságánál meglátják Krisztusban elhelyezett életüket s felisme
rik Krisztus által megvalósítható igazi hivatásukat. Krisztus 
szolgájának minden eszközzel azon kell lennie, hogy a gyüle
kezet egészséges közszellemét kialakítsa. Nem elégedhetik meg 
a közömbös, anyagi érdekhez igazodó, elbízakodott, egyházi- 
és lelki-tartalmat nélkülöző közszellemmel, hanem az egyház 
Istentől kapott rendeltetésének megfelelő közszellem kialakítá
sán kell dolgoznia, melyben van önbírálat, hivatástudat, bűn
tudat és ítélet alá hajolás.

Ignácz Rózsa: „Született Moldovában“ című regényében a 
családba jött-mentként beházasodott Máté Dávid belemártja 
háromélű bicskáját sógorába, Róka Antiba, aki holtan bukik 
a földre.

Negyvenen, ötvenen állnak a holttest mellett, előttük mellre- 
csuklott fejjel a gyilkos.

Az emberkarajból előlép a fehérhajú öreg Kádár Péter s 
levett kalappal, dideregve mondja:

— Isten haragszik reánk! Ostorozd Isten szavaiddal te bűnös 
népedet! Engem legöregebbet először!. Én vádolom magamat 
szeretetlenséggel. Én a falu legöregebbje, nem adtam jó példát 
én testvéreimnek. Bűnös vagyok!

Szavainál egymásután aláhajolnak a fejek. Jön a halott 
édesanyja, özvegy Rab Józsiné. Egyenesen az emberkaraj köze
pére áll, remegő kezét meakulpázva szorítja keblére.

— Vádolom magamat gonoszsággal! Kicsi Antit én uszítot
tam, mondtam: kiforgat ez a Máté téged mindenből!

Középre szalad fiatal öccse.
— Én, én vagyok az oka! Én mondtam mikor hazajöttem, 

hogy itthon maradnék!.. .
— Elég! — kiált közbe az édesapa, öreg Róka Anti. — 

Bűnvállalók várjatok! Halljátok emberek! Én Mátét nem vádo
lom! Vádolom tulajdon meghalt fiamat irigységgel, szeretet
lenséggel! Vádolom magamat! Vádollak titeket, ti tudjátok 
miért!...

Olyan ez az életből kiszakított véres regényjelenet, mint
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egy gyülekezet számadása Isten előtt s a vezető számadása a 
gyülekezetről, a gyülekezettel Isten színe előtt.

Hányszor történik lélek- és életgyilkolás gyülekezeteinkben. 
Koporsóba kerül Isten sok drága követelése. Imádságban szü
letett tervek, reménységben hordozott egyházi szükségletek, a 
lelkek szolgálására vonatkozó elgondolások. Koporsóba kerül 
az evangélikus testvériség és összetartás, a hit- és szeretetkö- 
zösség tudata. Koporsóba kerül mindennek a lényege: Isten 
igéje, a szentségek. Koporsóba kerül a lelkipásztor eszménye, 
a Krisztus lelke szerint munkálkodó és élő, alázatos, fárad
hatatlan, önmagát elégető lelkipásztor. Mindez azért, mert 
hiányzik a gyülekezet egészséges lelkű, hittől áthatott, Krisztus 
parancsát megvalósító közszelleme.

Tudtunk-e és tudunk-e egyházi közszellemünk erejéért és 
tisztaságáért úgy munkálkodni, hogy valamikor ítélkezéssé vál
jék a szó gyülekezetünk ajakán, hogy előlépjen a lelkész ezzel 
a szóval: Vádolom magamat! Előlépjen a gyülekezet felügyelője: 
Vádolom magamat! Jöjjenek a tanítók, a gondnokok, a pres
biterek s mindegyik lecsukló fejjel mondja el a vádoló szót: 
Vádolom magamat! Jöjjenek a gazdagok, a jómódúak, a bir
tokosok, a nagyjövedelműek: Vádolom magamat! Jöjjenek az 
öregek és ifjak, a férfiak és nők, a szülők és gyermekek: Vádo
lom magamat!

Áldott, éltető közzellem, mely tud felelősségre vonni, vá
dolni, ítélni, hogy azután újéletre vezessen s megerősítsen a 
Krisztusban!

A gyülekezeti közszellem kiépítésére vonatkozó felelőssé
günket nem szünteti meg, avagy nem kisebbíti az a körülmény, 
hogy ezt a munkát semmiféle törvénnyel, vagy szabályzati uta
sítással elrendelni vagy annak kialakítását előmozdítani nem 
lehet. Bizonyos azonban, hogy a gyülekezet egyes embereinek 
lelkében és magának a gyülekezetnek, mint kollektív óriás
embernek lelkében azzal építjük legbiztosabban az egészséges 
közszellemet, hogy szüntelenül Isten igéjét közöljük, ami cél, 
követelés, erő, mérték, ítélet és élet, ugyanakkor pedig élet
teremtő lélek, erő és hatalom. Papi munkánk minden ágazatá
ban tervszerűen azon kell dolgoznunk, hogy Isten igéje által 
kialakuljon egyházunk igazi eleven közszelleme. Valláspedagó
giai megfontoltsággal és pszihológiai ügyességgel egyenget
nünk kell a Szentlélek léleknevelő munkáját, mely egyedül képes 
biztosítani a közszellem éltető tartalmát.

Összegezem az elmondottakat. Felelősséget hordozunk 
gyülekezetünkért, mert azt Isten ránk bízta, azzal minket a jogi
kötelék és életkapcsolatok szálaival összekötözött. Szívünkre 
helyezte gyülekezetünk sorsát, munkáját és életét. Reánk bízta 
annak anyagi megerősítését, hívő lelkének kiépítését, evangé
likus egyházi bélyegének tartalommal megtöltését. Hivatásunk
ból folyó kötelességünkké tette gyülekezetünkben a lelki-egy
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ház erőteljes kidolgozását s egészséges, tiszta, határozott köz
szellemének megteremtését.

A lelkipásztor tehát felelősséggel tartozik az ő gyüleke
zetéért.

Hogyan hordozom ezt a felelősséget? Mit tettem és mit 
teszek, hogy azt elhordozhassam? Miben látom magamat bűnös
nek? Miképen próbáltam a követeléseknek eleget tenni? Kicsoda 
von felelősségre és mikor válik felelősségre vonásom bírói 
aktussá?

Felelősségem állandó, ítélőszék elé állíttatásom is állandó. 
Mindennap felelősséggel tartozom gyülekezetemért és minden
nap megítél engem az élő Isten, ki gyülekezetem szolgálatára 
elhívott. Végül azután jön az utolsó ítélet.

Valamikor megjelenünk majd Isten előtt s mögöttünk ki
égettszemű, néma ármádiaként felsorakozik gyülekezetünk népe. 
Gyerekek, öregek, boldogok, szenvedők, durva bűnök bélpoklo- 
sai, éjszakák titkolt bűnösei, Krisztus keze alá hajló, alázatos 
bűnbánó lelkek, mellüket verő önbízó farizeusok, az apai küszö
bön rongyokban megálló hazaérkezők. Az én gyülekezetem! 
Az én hiánynélküli egész gyülekezetem!

Óh, én gyarló, bűnös szolga, hogyan ismételjem el a főpapi 
ima szavát: „Mikor velük valék a világon, én megtartám őket 
a Te nevedben; akiket nékem adtál megőrizém és senki el nem 
veszett közülük, csak a veszedelemnek fia, hogy az írás be
teljesüljön."

Az utolsó ítéletben egyetlen menekvésünk, addig pedig 
egyetlen segítségünk, hogy mi, felelősségünk súlya alatt össze- 
roskadó papok, belekapaszkodunk a Főpap kezébe s bűnbána
tunk alázatával és megtérésünk tiszta vágyódásával könyör- 
günk: ki egykor megtartottad tanítványaidat, kegyelmeddel 
tartsd meg mostani gyarló, bűnös szolgáidat is!

D. Kapj Béla
püspök.

K ö n yvtá rb an .
Túrmezei Erzsébet: Ének földrengéskor. Versek. Budapest, 1941. 

A Fébé Evangélikus Diakonissza-Egyesület kiadása. 118 oldal. Ára 2 P. 
Megrendelhető a kiadónál VII., Damjanich-u. 25/a.

Túrmezei Erzsébet diakonisszatestvér nem műkedvelő költő. Versei 
nem megrendelésre készült alkalmi költemények, vagy vallásos-estély-pót- 
lékok. Vérbeli költő szívéből születnek s ezért találják meg az utat az 
emberi szívhez. Irodalmi mérlegen is értékek ezek a versek, evangéliumi 
tartalmuk pedig külön érték számunkra. Ezek a versek költői formába 
öntött művészi igehirdetések. Melegen ajánljuk.



Szerkesztőváltozás.
E számmal lapunk felelős szerkesztői és kiadói tisztétől 

megválók. Az új szerkesztő-kiadót a szerkesztő bizottság fogja 
kijelölni. Isten áldása legyen továbbra is a munkán!

Túróczy Zoltán.

Az Evangélikus Szakkönyvtár új száma.
Az Országos Luther Szövetség által egyházunknak az értel

miséghez tartozó világi férfiai részére ez év nagyhetén Mária- 
besnyőn rendezett evangelizáló konferencia előadásait a részt
vevők kérésére és a rendezőség megbízásából a „Lelkipásztor" 
kiadóhivatala kiadja. A kötet címe:

ISTEN ISMERETE.
Tartalmazni fog 3—3 előadást a Teremtőről, a Törvény

hozóról és a Megváltóról, amint a természettudomány, a közös
ségi élet és a kinyilatkoztatás tükrében megismerhető. Ezen
kívül közölni fogja az evangelizáción elhangzott igehirdetéseket 
is. Az előadásokat és igehirdetéseket dr. Reök Iván sebészfőor
vos, dr. Mády Zoltán egyetemi előadó, Túróczy Zoltán püspök 
és v. Sréter Ferenc missziói lelkész tartotta.

Aki a „Lelkipásztor" 11.576 számú postatakarékpénztári 
csekkszámlájára május 10-ig 2.50 pengőt befizet, a kötetet pos
taköltségmentesen megkapja. Aki a könyvre előfizet, nemcsak 
biztosítja a maga számára a könyvet, hanem a megjelenés 
anyagi feltételeinek előteremtésében is hálásan vett segítséget 
nyújt.

Előreláthatólag pünkösdre fog megjelenni.

A "Lelkipásztor" Kiadóhivatala


