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Kérjük az előfizetések megujilását!

Isten ismerete — azt a 13 előadást és áhítatot tartalmazza, amelyeket 
Túróczy Zoltán, Sréter Ferenc, dr. Reök Iván sebészorvos és dr. Mády 
Zoltán egyetemi előadó tartottak egyházunk férfiintelligenciájának ezévi 
evangelizációján. Rendeljük meg és ajánljuk egyházunk értelmiségének! 
Azoknak a nyelvén hirdeti az evangélium örök igazságait, akikhez a lég. 
nehezebb azokat eljuttatni. Az előadók neve a legjobb ajánlás a könyv 
mellett. Rendelés a „Lelkipásztor“-hoz küldendő. A könyv ára 2.50 P +  
30 fill. postaköltség.

Dr. Luther Márton: Tizennégy vigasztaló kép megfáradtaknak és 
megterhelteknek -— vitéz Virág Jenő budapesti evang. vallástanító lelkész 
fordításában — öt és fél ives műve jelent meg a Fébé Evangélikus Diako
nissza Egyesület Kiadóvállalata kiadásában. Aktualitásáról a könyv maga 
tesz tanúságot. Ára 1.60 P kartonfedélberr, kapható lesz vászonkötésben is. 
Rendelhető a Fébé Könyvkereskedésben Budapest, VII., Damjanich-u. 25/a., 
a prot. könyvkereskedésekben és az egyházi iratterjesztésekben.

•
Thurneysen Eduárd bázeli lelkész és teológiai tanár munkája: „AZ 

IGE SZOLGÁLATA** címmel. — Ez a könyv nélkülözhetetlen minden leiki- 
'pásztor, tanár, tanító, ifjúsági vezető számára. De bármely más hívő, ige- 
hallgató könyvei közül sem hiányozhat. A legégetőbb elvi és gyakorlati 
útmutatás arra, hogy hogyan kell ma Isten igéjét hirdetni és hallgatni. 
A könyv igen nagy szolgálatot végez gyülekezeti életünkben.

Megrendelhető: Ev. Hittudománykari hallgatók Ifjúsági Köre Sopron. 
És az egyes iratterjesztőknél. Ára 3.50 P. Evangélikus és református teoló
gusoknak 2.— P. Csekkszámla száma: 49.055.

Királyi örökség címen Rohonczyné Gyarmati Márta életrajza és 
néhány leánykori írása jelent meg második bővített kiadásban, mivel az 
első kiadás rövid néhány hét alatt teljesen elfogyott. Melegen ajánljuk 
különösen fiatal nők figyelmébe, mert benne komoly, evengéliumi tartalrpú 
olvasmányra találnak. Ára 1.80 P és 8 fillér portó, kapható a Fébé Könyv- 
kereskedésben Budapest, VII., Damjanich-u. 25/a., valamint a hazai protes
táns könyvkereskedésekben és iratterjesztésekben.



Csendben Isten előtt.

Papi bűnök.

8. Mosom kezemet.
Ezékiel 3, 17—19.

Mossuk kezünket, mikor nem volna szabad és nem mossuk 
kezünket, mikor kellene. Kísértésünk ez és nem egyszer bűnünk.

Magam is nyomorult bűnös vagyok: embernek fia. Mégis 
őrálló vagyok. Egész nyájam minden juháért felelek. Nos: meg
intettem már minden hívemet? Az uraságot is? Az egyházfit is? 
Az erkölcstelen felügyelőt is? Keserves dolog ez, de Istentől vett 
kötelességem. Máskép kezemből kívánja meg Isten a vérüket. 
S nem moshatom kezemet. Megtettem mindent minden reverzá- 
lis ellen? Ha megtettem is, nem régebbre nyúlnak a hűtlenség 
gyökerei? Hanyag hitoktatásom, elmulasztott lelkipásztori szol
gálatom bűnébe? A kézmosó Pilátus térdeljen csak szépen a hűt
len pásztor bűnbánat-porába!

Vagy tán éppen azért kell mea culpáznom, mert nem mos
tam kezemet?! Gyenge vagyok: a megintett s meg nem tért hi
tetlent nem tudom a törvény erejével megkorbácsolni. Mi van 
gyülekezetemben az egyházfegyelemmel s a kulcsok hatalmá
val? Ernyedt álszelídség fogja számat. Vagy tán magamnak is 
vaj van a fejemen? Akármilyen hálátlan dolog is, a megátalko
dott hitetlennek meg kell mondanom, hogy vétke miatt meghal 
s én mosom a kezemet. Talán ez az utolsó szolgálat, melyet 
neki tehetek.

Felemelő dolog a lelkészi szolgálat? Sőt roskasztó felelős
ség. A magamé mellett más bűnéért is elkárhozhatom. Szeretet
len ál-szigorom és szigortalan ál-szeretetem egyformán bűnöm.

Minden hívemet számonkéri Isten.
Ezekután sétálj, gazdálkodj vagy pipázz méhesed hűs ölén. 

„Eredj, ha tudsz!11
Szabó József
győri lelkész.
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A dolgozó szobában .

A nyugati vallás.
(Vallás és életforma. Ferdinánd István könyve.)

Jelentős könyv. Magyarul úttörés-számba is megy. Olyan kérdést 
feszeget, amely foglalkoztatja az ige hirdetőit és izgatja a művelt embe
reket. Mindannyian a nyugati életforma világában élünk. Érdekünk és 
kötelességünk tisztába jönni önmagunkkal. Életünk sora és sorsa függ 
attól, hogy mennyire ismerjük föl helyünket. Azonkívül mindannyian egy
formán érezzük fenyegetett helyzetünket is. Minden életforma túl akar 
nőni önmagán, teljhatalmú zsarnokká, föltétien értékké akar válni. Ekkor 
azonban megszűnik az életforma és vallás lesz belőle. Ez a nyugati val
lás is itt lüktet, hullámzik, kavarog körülöttünk. Miatta recseg-ropog a mai 
európai kultúra minden eresztékében, miatta szakadt nyakunkba a szellemi 
válság. De nemcsak a műveltség munkásait és kedvelőit érinti elevenen 
a nyugati vallás bomlasztó hatása, hanem ez a szellemi hatalom körülfog 
minket, ígehirdetőket is, minden léptünket elkíséri, minden szavunkat meg
környékezi. Hányszor köti gúzsba lábunkat, bénítja nyelvünket, töri le 
prédikációnk élét, tompítja el és fojtja meg bizonyságtevésünket! Láthatat
lan, de félelmetes ellenségként settenkedik körülöttünk. Az nem segít raj
tunk, ha nem vesszük észre, az sem, ha kicsinyeljük. Csak egyet tehetünk 
az evangélium ügyének érdekében, a ránkbízottak lelke üdvösségéért, fel
adatunk hűséges betöltéséért: szembe szállni és felvenni ellene az igazi 
harcot. Vagy győzünk, vagy árulói vagyunk az ügynek. Ezzel az ellen
felünkkel és a vele vívandó harcunkkal foglalkozik az előttünk fekvő 
könyv.

Még egyszer kiemelem, hogy érdekes, sőt izgalmas könyvvel van dol
gunk. Valamit azonban meg kell jegyeznem, nehogy hamis várakozások 
ébredjenek bennünk és azután alaptalan csalódások érjenek. Ez a könyv 
vallásbölcseleti írás. Már a theológiai gondolkodás fegyverzetében sem 
könnyű mozogni, még nehezebb azonban, amikor a filozófia felszerelése 
tetézi. Nem lehet tehát regényként végigszáguldani lapjain, futó érdeklő
déssel kézbe vennünk. Komoly figyelmet, alapos elmélyedést követel, időt 
és csendet; de aki ezt a néhány órát reászánja, sőt nem röstelli, hogy 
másodszor is végigkísérje figyelemmel, az nemcsak nagy lelki nyereségre 
tesz szert, hanem olyan távlatok nyílnak meg előtte, amelyek minden
napi szolgálatát is megtermékenyítik és gyümölcsözőbbé tehetik. Tehát 
vallásbölcseleti munka kínálja nekünk gyönyörűségét és okulását. Olyan 
tudomány, amely kívülről szemléli a theológia magasztos tárgyát: az evan
gélium világmeggyőző hatalmát. A kívülről való látás sokakat megzavar, 
még többeket elidegenít. Ezt az ösztönös vagy belénkoltott visszatetszést 
azonban le kell győznünk. Mennél több érzékünk és kedvünk van az igazi 
theológiai munkához, annál inkább. Hiszen ha idegenbe, külországba vet 
minket sorsunk, akkor érezzük csak amúgy igazában hazánk és otthonunk 
édességét, páratlan és pótolhatatlan-voltát, igazi, minden mástól külön
böző sajátosságát. Ha mindig csak odahaza rostokolunk, félig sem ön



365

tudatosodnak értékeink és hiányaink. Ez a kívülről való szemlélés hellyel- 
közzel a teológiában is nélkülözhetetlen. Ezt a hasznos, de eddig közöt
tünk, magyarok között, meglehetősen mostoha tudományt műveli és viszi 
jelentős lépéssel előbbre szerzőnk könyve.

Melyik az a pont, ahol felnyílik előttünk a fölvetett kérdésnek, a nyu
gati vallásnak sürgető és döntésre késztető volta? Két tény felől is meg
közelíthetjük. 1. Az egyik: minden embernek van életformája. Az egyéni 
jellegzetességeken túl, a csoportoknak is, melyekbe akarva-akaratlan bele
tartozunk, ugyancsak megvan az életformájuk. Van tehát paraszti, munkás, 
kisvárosi, nagyvárosi stb., azután magyar, német, szlovák stb. életforma. 
Ha térben és időben nagyobb sokaság él ugyanabban a formában: kultúr- 
formával van dolgunk. Nagyszerűen elemzi szerzőnk pl. az ókori, a közép
kori és az újkori, a nyugati kultúrformát. A környező világot megfigyelni, 
szellemi tartalmat befogadni ki-ki csak életformájának megfelelően tud. 
Természetesen ez az életforma lehet csíraszerű állapotban, mint a kezdet
leges fokon álló embereknél. Ilyenkor lelki formának nevezi a szerző belső 
világukat, maguktartását, amelyen keresztül szűrődik bensejükbe a világ 
minden érzéki és szellemi benyomása. Ez a lelki forma szabja meg gondol
kozásukat, életüket, esetleg csak szinte ösztönös életérzésüket. Magasabb 
műveltség kibontja, továbbfejleszti az életformát világképpé. Az alapvető 
tény azonban most sem változik: világképünket is életformánknak meg
felelően alkotjuk meg. Pl. a mai ember „másnak látja a Földet és a világ
mindenséget", mint az antik polgár, „mások a reá vonatkozó tudományos 
ismeretei is, ez pedig annak az eredménye, hogy az ember életformája 
változott meg" (38. 1.). Tehát csak úgy szólhatunk az emberekhez igazán, 
úgy értethetjük meg velük a reánk bízott üzenetet, ha tekintetbe és célba 
vesszük az éppen előttünk álló ember életformáját, gondolatvilágát, való 
életét. A döntő feltétel ugyan szüntelenül a Szentlélek munkája. Nélküle 
nincs és nem is lehetséges az ige meghallása. De ugyanakkor „az egyház
nak mindig tisztában kell lennie az életformára és ezen keresztül embersé
günkre lehetséges ráhatás világképi feltételeivel“  (40. 1.). Nagyszerű példa 
a szektaprédikátor esete: a legvadabb dolgokat, a Biblia kificamításait is 
kapóssá tudja tenni, mert egyszerű hallgatóinak világképében mozog és 
beszél. Viszont hiába a legodaadóbb és tárgyilagosan is nagyszerű szolgá
dat, — üres, elröppenő szó, falrahányt borsó marad mindaddig, amíg köze
lebbről meg nem ismerkedünk embereink képzet- és élményvilágával, való
ban melléjük nem állunk és közvetlen közelségből, egyazon életforma 
nyelvén és keretén belül nem tudjuk tolmácsolni, lefordítani nekik, közölni 
velük az evangélium üzenetét (46. 1.). A nehézséget azután csak fokozza, 
hogy a helyzet mindig bonyolult; soha sem érhetjük be egyszerű meg
állapításokkal és tetszetős tételekkel. Soha sincsen egyöntetű világképű 
és életformájú emberekkel dolgunk. Pl. mi a nyugati világban élünk, de 
micsoda nagy tömegek rekedtek még ma is a középkori mágikus világban, 
sőt tanyai népünk között hány drága lélek vesztegel az antik világ szűkre 
határolt, mozdulatlan, megföllebbezhetetlen törvényektől uralt világában. 
(Ezért áll a föld és forog a nap még mindig körülte és innét való a pa
raszti sorban levők fatalizmusa, amit sokan összetévesztenek a predeszti
nációval.) „Jóllehet a nyugati kultúrforma világában élünk, ez nem jelenti 
-azt, hogy minden ember, minden társadalmi osztály, minden nép egy^
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formán és ugyanolyan mértékben él benne. Átmeneti korunkban az élet- 
és kultúrformák egész sokasága él egymással bonyolult keveredésben . . .  
Mindezeket figyelembe véve, a mai keresztyénségnek „többnyelvűvé“  kell 
lennie, hogy minden emberhez, az elérhető legközvetlenebb módon, az ő 
szellemi nyelvén, tudjon szólani, — nem az életforma, hanem az evangé
lium szolgálatában.1' (33. 1.)

2. Másodszor: az az alapvető tény teszi égetővé számunkra a nyugati 
vallással való leszámolást, hogy összeütközik az evangéliummal. Maga a 
nyugati életforma ugyan nem áll szemben, önmagában véve, az evangé
liummal. „A keresztyénség szempontjából mindegyik élet- és kultúrforma 
egyformán jogosult." (32. 1.) Azonban, amikor a nyugati kultúrforma val
lássá lesz, ha abszolúttá teszik, mint „nyugati vallás, burkoltan vagy nyíl
tan támadja a keresztyénséget“. (28. 1.) Nekünk tehát éles különbséget kell 
tennünk, — ami elvileg jóval könnyebb, mint az élet küzdelmében, — a 
nyugati kultúrforma és a nyugati vallás között. Az utóbbival szemben nem 
lehet más a viszonyunk, mint a megalkuvás nélküli harc; viszont az előbbit 
nem hagyhatjuk figyelmen kívül, ha a mai korban élő, a jelenben küz- 
ködő embernek akarjuk az evangéliumot hirdetni. Miért van egyáltalában 
-véve kapcsolat a kinyilatkoztatás és az életforma, vagy a vallásbölcsészet 
szakkifejezéseivel: a vallás és világkép között? „Az isteni valóság a mi 
világunkban sohasem jelenik meg közvetlenül, hanem mindig csak köz
vetve, „szolgai formát öltve“, egy világképhez kapcsolódva. A vallás világ
képi foglalata mindig más és más lehet, anélkül, hogy lényege megváltoz
nék. A keresztyénség semmit sem veszített lényegéből azáltal, hogy elő
ször az antik, majd a mágikus-középkori világképben öltött testet és sem
mit sem veszít azáltal sem, ha most a nyugati világképben helyezkedik el. 
Föltéve természetesen, hogy egyik világképben sem veszett el, oltatott 
meg, került másodlagos szerepbe a világképpel szemben." (52. 1.) Két alap
vető lutheri felismerés tükröződik eme vallásbölcseleti megfontolásban. 
Az egyik az, hogy Isten csak re j t ve ,  burkoltan, leplezve nyilatkoztatja ki 
magát. Közvetlenül nem szemlélhetjük Isten cselekvését, csak az ember 
Jézusban, sőt a keresztrefeszítettben elrejtőzködve találhatjuk meg. A másik 
pedig: a világkép változása az élet szakadatlan átalakulásának a folyo
mánya. Isten mindig a j e l e n b e n  élő,  valóságos élő emberhez szól, ezért 
az éppen akkor uralkodó és érvényesülő életformát használja eszközül, 
hogy általa igéjével megragadja szívét. „Ha nem adhat is előnyt a keresz
tyénség egy életformának sem a többivel szemben; ha számára mindegyik,, 
mint az evangélium eszköze és közege, egyforma értékű, mégis bizonyos 
relatív előnyt kell adnia a jelen életformának, amelyben az ember éppen 
most él, mert Isten az embert mindig konkrét valóságában szólítja meg; 
személyesen áll vele szemben, tehát az emberre nézve valóságosan, azaz 
nem egy levetett, elavult, régi életformában és világképben." (33. 1.) „Az 
életformát nem tekinti önértéknek, csak azért és annyiban tulajdonít neki 
fontosságot, mert számára drága az ember, mint Isten teremtése és Krisz
tus megváltottja. Drága az ember csonkítatlan, teljes és végtelen ember
ségében, mely a bűnben megrontva és torzítva is, a megtisztulásra és meg
újulásra, az újjászületésre van elhíva." (67. 1.) Az evangélium élő szavának 
(viva vox evangelii) egyre új formában való megszólalása, az ember tetten
érése igazi mivoltában, életének való helyzetében azonban kockázatos és



vakmerő theológiai feladat. Mégsem kerülheti el egyetlen ígehirdető sem, 
egyetlen napon sem. „A történeti valóság szerint mind a három korszak
ban bekövetkezett" az evangélium elhomályosulása (52. 1), „mégis, ha taní
tásunk nem függetleníthető is emberségünktől, világképünktől, azaz a 
keresztyén tanítás is csak világképi beágyazottságú lehet, egy bizonyos 
fokon elérhetjük, hogy az evangéliumot tisztán és igazán megőrizzük és 
hirdessük gondolkozásunk theológiai formájában is, ha Isten segít, mi 
pedig vigyázunk és imádkozunk, hogy gondolkozásilag ne vétkezzünk, 
azaz a kijelentésről való gondolkozásunkban a világképet sem egészében, 
sem részleteiben abszolúttá ne tegyük s a kijelentéssel össze ne keverjük." 
A kinyilatkoztatásból élő theológus munkája tehát sohasem állapodhat meg, 
nemcsak azért, mert „világképünk, melyben élünk és amelybe a keresz
tyén igazság is bele van ágyazva, változik, hanem azért is, mert abszolúttá 
tehetjük s vele a kijelentést megoldhatjuk. A theológia vigyázása tehát 
mind a két irányba kiterjed (az igére és az emberre), nélküle az egyház 
vagy önmagával, vagy a korral veszítené el kapcsolatát". (54. 1.)

Arra nincs terünk, hogy nyomról-nyomra felvázoljuk a három részt. 
Az életformák szerkezetének elemzése finom és érdekes. Három alapvető 
osztályt dolgoz ki a szerző, amelyekben jól megfér az újabb filozófia min
den problémája és megoldási iránya. (I. rész.) Nagyon tanulságos az élet
forma kiszélesedésének: a kultúrformának és világképnek a vizsgálata. 
Az antik, középkori és nyugati életformában más és más az emberi szellem 
döntésének iránya. Jellegzetesen határozza meg a szerző az egyes korokat 
és találóan határolja el egymástól. Különösen a nyugati világ felé fordul 
érdeklődése, hiszen ez érint minket legközelebbről. Itt a mi bőrünkről 
van szó. Nagyon figyelemre méltó keresztmetszetet kapunk a szerző 
rendszerében az utolsó emberöltők theológiai munkásságáról és a nyugati 
világ kialakulása belső tagozódásáról. Három fordulója van a nyugati 
világ kibontakozásának (legalább is egyelőre). Az első alakzata az „izmu
sok", a -világnézetek kora. Az ember igenli önmagát, érvényesülésre tör, 
biztosítani akarja énjét. Mégpedig azáltal, hogy magát vagy egy részét 
teszi abszolúttá, legfőbb értékké. (48. 1.) Az autonóm személyiség, az 
„én", azután a „szellem", majd az „érzelem", végül az „akarat" stb. vált 
egymásután uralkodó bálvánnyá. Tőle várta a nyugati ember üdvösségét. 
Azonban sorra-rendre csalatkozik bennük, kiábrándul belőlük. Mindenről 
kiderül, hogy viszonylagos. Lidércet kergetett az ember. Erre következik 
a második változat: a meghasonlás, az általános kétely kora. Az 1914-es 
világháborúra következő zűrzavar és belső üresség. Ez a magatartás, min
den dolognak fitymálása és semmibe vevése azonban tarthatatlan állapot, 
mert megsemmisítéssel fenyegeti magát az embert. „így nem lehet többé 
élni és alkotni, mert az ember nem látja többé azt, hogy életének és 
munkájának értelme van." (49. 1.) A kétségbeesés pereméről, a semmitől 
az ellenkező végletbe sodródik az ember. Belekapaszkodik görcsösen 
valami, ami rajta kívül van, amit maga fölé állít, ami előtt hódolattal hajol 
meg. Nyakig benne vagyunk ebben a törekvésben a diktatórikus moz
galmak, az új középkor vágyában, a katolikus reneszánsz és a különböző 
mágikus életformák kavargásában. Érdekes és más oldalról is alappal bíró 
ez a látása is: a készülő „új világ" voltaképpen nem gyökeresen új, 
hanem csak egy változata a nyugati világnak. Ez nem is lehet másként.
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mert igazi megoldás e világon belül nincsen. Az utolsó lehetőséget a 
készülő új világ sem ragadja meg: „ha egy rajtunk kívül, emberségünkön 
és világunkon túli hatalom jön el hozzánk, mibelénk s viszi végbe mind
azt, amit mi minden emberi erőlködésünkkel, szellemünk legmagasabb 
fokú erejével, a filozófiával is csak hiába kíséreltünk meg. Ebben a felet
tünk levő és hozzánk jövő hatalomban hihetünk és reábízhatjuk magun
kat, mert valóban eljött és ő maga mutatja meg erejét.'1 (17. 1.) (II. rész.> 
A harmadik rész azt kutatja, hogy vájjon mi mozgatja az ember nyug
talan, soha nyugvóponthoz el nem érkező keresését. A t e l j e s ,  egész  
e mb e r s é g e t  keresi az ember, végtelen lehetőségét próbálgatja. De 
hiába veszi sorra-rendre a kínálkozó lehetőségeket, mindegyikben önmagát 
fokozza túl, átlépi határát és ezzel megcsonkítja, megrontja önmagát. 
„Döntéseinkből ki nem vetkőzhetünk, mert a döntés személyes emberi 
mivoltunkból következik. Azonban sohasem érhetjük el azt, amit akarunk; 
önmagunk megváltását. Munkánk mindig sysiphusi erőlködés lesz mind
addig, amíg meg nem világosodik előttünk, hogy mielőtt mi döntünk, 
már döntött valaki felőlünk, akinek döntését mi nem helyettesíthetjük, 
nem idézhetjük elő, se ki nem egészíthetjük, csak elfogadhatjuk aláza
tosan . . .  Isten az, aki már mielőttünk döntött. Az ő döntését nem lehet 
kikerülni a nélkül, hogy emberségünkben kárt ne vallanánk. Az ő döntése 
viszont nem csorbítja emberségünket s így élet- és kultúrformánkat sem, 
hanem belülről átalakítja és újjáteremti.'' (32. 1.) Következetes gondolat
láncolat során vezet minket a szerző végső megállapításához, zárótételéhez: 
„Az életforma egyetlen jogosult helyét és rendeltetését csak a theológiaí 
értelemben vett vallás, a kijelentés s a kijelentésen alapuló keresztyén 
vallásosság körén belül, az evangélium megvilágításában nyerheti e/.“ 
(68. 1.)

Amikor röptében áttekintettük a könyv problémáit, még csak érinteni 
sem tudtuk sok találó, lényegre tapintó történeti, elvi és gyakorlati meg
figyelését. A templombajárás indító okaitól kezdve, a hittan tanításig 
nagyon sok útbaigazítást, hasznos felvilágosítást kapunk, az élet egyes 
esetein példázva. Nemcsak az alapos filozófiai tájékozódás, de a biztos 
theológiai ítélet is lépten-nyomon megmutatkozik. Csak egy lényegtelen 
ponton, Barthnak a kultúráról vallott felfogásának közlésén lehetne módo
sítani. Szerzőnk a közkeletű német véleményt hozza, amely megmásítja 
Barth igazi mondanivalóját. Ugyancsak kívánatos volna a theológiailag is 
legjelentősebb exisztenciális filozófussal, Barth Henrikkel, nem különben 
Böhm Károllyal, Pauler Ákossal és a magyar gondolkozással való szem
besítés. Mindez azonban szétfeszítette volna a tanulmány kereteit. A kér
déseket felvetette, újszerűén, érdekesen meg is elevenítette. A többiekre 
vár folytatni az elkezdett fonalat.

Befejezésül a szerző jó elemzőképességére kell rámutatnom. Ügyes 
rendszer-alkotónak bizonyul. A Bevezetés az alapvető fogalmakat vázolja. 
A három főrész szervesen tagolódik. A Befejezés a fejtegetés közben 
beérlelt gyümölcsöket szakítja le eredmény gyanánt. A szerkezetnek jó 
a váza. Alapja az életformának három elemi alakja. „Az életforma a 
szellem és az élet kapcsolata." Ennek megfelelően az első alakzatban 
a szellem az uralkodó (idealizmus), a másodikban az élet (vitaiizmus), 
a harmadikban a szellem és élet külön-nem-vált együttese: az exisztencia
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(exisztenciális filozófia). Mélyen szántva, ötletesen es szellemesen elemzi 
ezt a háromféle jelenséget úgy, hogy a történet és élet adatai, eseményei 
szépen, erőltetés nélkül besorakoznak kereteibe. Az egész építmény ívelé
sében és a részletek beillesztésében rendszeres gondolkozónak bizonyul. 
Csak azt kívánhatjuk hálánk kifejezése mellett, hogy tapasztalatai és 
gyakorlati megfigyelései gazdagodtával elvi látása is mélyüljön, nyelve 
egyszerűsödjön, csiszolódjék, hogy még sok munkában közölhesse velünk 
felülről kapott látásait és útbaigazításait. Egyházunk érdekében azonban 
nemcsak ezt kell kívánnunk, hanem olyan olvasókat is, akik magukévá 
teszik útmutatását és valóra váltják szolgálatukban.

Urbán Ernő.

Egyházi esztendő a szószéken.
Szentháromság után 5. vasárnap.

A vasárnap jellege nem állapítható meg. Az eisenachi perikópák a 
tanítvány kereszthordozását adják a nap témájául.

A szószéki ige (Csel. 5, 34—42) jelentése. A helyzet megértéséhez 
el kell olvasnunk és az igehirdetésben röviden vázolnunk a történet előz
ményét: a 12—33. verseket. Ezek szerint az apostolok csodatételeik és taní
tásuk miatt a főpapi tanács elé kerülnek s a hangulat velük szemben odáig 
forrósodik, hogy már-már megöletésükről tanácskoznak (33. vers).

A továbbiak folyamán, immár mai textusunkból, Gamalielnek (34—39. 
v.) és a tanítványoknak (40—42. v.) magatartása lép előtérbe.

1. Gamaliel nem „titkos keresztyén" — mint például Nikodémus 
volt, — hanem meggyőződéses farizeus (34. v.). Mégis tiltakozik a tanít
ványok megöletése ellen. Példákra hivatkozik (35—37. v.), hogy hagyják 
meg Isten kezében az ítélettételt. Álláspontját a 38—39. versben foglalja 
össze: Ha a keresztyénség emberi találmány és emberi erőfeszítés, akkor 
magától össze fog dőlni; ha pedig az Istentől van, akkor úgysem dönthetik 
meg (a „semmivé lesz" és a „ti fel nem bonthatjátok azt" — magyar fordí
tás mögött a görög szövegben ugyanaz az ige áll: elpusztítani, megsemmi
síteni, összedönteni — csak először passzívumban, azután aktívumban), s 
ebben az esetben vigyázniok kell, nehogy Isten ellen harcolóknak tűnjenek 
fel. — Bizony, Isten már akkor, de azóta is többször bizonyságot tett az 
egyház történetével, a keresztyénség megölhetetlenségével arról, hogy itt 
az Ő ügyéről van szó. S ha itt Isten igéje egy nem-keresztyén ember apo
lógiáját kínálja nekünk, ne féljünk utána nyúlni és megmutatni: Ez a 
„dolog", a keresztyénség Istentől van. Mert nemhogy önmagától nem dőlt 
össze 2000 esztendő alatt, de semmi embéri erőszak sem tudta elfojtani. 
Valóban világos, hogy aki nem áll oda ez ügy mellé, az Isten ellen harcol. 
(Megjegyzés: Erős a kísértés, hogy ezen a vonalon prédikációnk az orosz 
istentelenség elleni kirohanásba fulladjon. Bizonyos, hogy az egyház meg- 
fojthatatlanságát az oroszországi egyháztörténet közelmúlt és mai fejezete 
is igazolja s ők nyilván az Isten ellen harcolnak, amikor a keresztyénséget 
akarják kiirtani, — de az ige élét fordítsuk magunk felé: A mi soraink
ban is vannak Istennek ilyen ellenségei, mert „aki velem nincsen, ellenem 
van" — mondotta Jézus.)



2. A tanítványok magatartása mindjárt példa is rá, hogy emberi erő
szak csak megerősítheti Krisztus ügyét. A megvesszőzést (40/a. v.) örömmel 
fogadják (41. v.), mert kegyelem az, hogy Isten méltatja őket a Krisztusért 
való szenvedésre (41. vershez magyarázatul: Máté 5, 10—12; 16, 24—25; 
Fii. 1, 29; I. Péter 4, 13). A prédikáció megtiltására (40/b. v.) pedig annál 
bátorságosabban és buzgóbban csendül fel ajkukon a bizonyságtétel 
(42. vers).

így lesz igénk mindkét részének nagy tanítása: Emberi erőszak el 
nem tiporhatja a keresztyénséget, csak növelheti, mert Isten ügye az.

A délutáni ige (Jer. siralmai 3, 22—32) jelentése. A megelőző versek
ben Jeremiás azon kesereg, hogy az Isten milyen borzasztó módon bánt el 
vele. Olvassuk el az 1—17. verseket és mindegyik versnél tegyük oda a 
hiányzó alanyt: „Az Isten ...11

Ebben a mélységesen nyomorult élethelyzetben világoi fel textusunk, 
mint ragyogó szivárvány a legsötétebb égbolton.

Néhány mondatban össze lehet foglalni tartalmát: Az Ür kegyelmé
nek és hűségének nincsen vége (22—23. v.). Ha megszomorított, meg is 
fog vigasztalni az Isten (31—32. v.). Jó tehát a megpróbáltatás napjaiban 
türelemmel, megadással (25—27., 30. v.), csendesen (28—29. v.) várni az 
Isten szabadítására (26. v.). Kilátástalanságban is a 24. vers a próféta meg
győződése.

Megtanít igénk bízni az Isten kegyelmében és hűségében már akkor, 
amikor körülöttünk még teljes az éjszaka, minden reménysugár nélkül. 
Aki ismeri a Dunántúli Énekeskönyv 12. énekének — egyik legszárnyalóbb 
dicsérő énekünknek — a keletkezési körülményeit, — az üszkös háttért, — 
mondja el nagyszerű illusztrációnak igénkhez.

Az oltári (Luk. 9, 18—26), szószéki és délutáni ige egysége. Krisztus 
követőjének sorsa a szenvedés Krisztusért: ez a közös mondanivalója az 
evangéliumnak és az epistolának. Az ószövetségi ige pedig szenvedésben is 
Isten jóságát és hűségét zengő éneket tesz melléje.

Szentháromság után 6. vasárnap.
A vasárnap jellege nem állapítható meg.
A szószéki ige (Csel. 8, 26—38) jelentése. A 8, 1—4 szerint a jeru- 

zsálemi gyülekezet ellen megindult üldözés szétszórta vidékre a keresztyé
neket, köztük Fiiepet is. Az eredmény: misszió (Lásd 8, 5—25). Textusunk 
az így megindult misszióból ad egy darabkát: egy pogány ember meg
térését.

1. Ezt a missziói munkát az Isten Szentlelke irányította. A Lélek 
küldte Fiiepet az előző dús lehetőségeket nyújtó munkamezőről az elhagya
tott útra, ahol emberi számítás szerint ugyancsak nem sok missziói alka
lomra volt kilátás (26. v.). A Lélek küldte a főkincstárnok kocsijához (29. 
v.). A Lélek vitte tovább más feladatokra (39—40. v.).

2. A névtelen megtérőről megtudjuk, hogy Ethiópiából, a mai Abesz- 
sziniából jött fel Jeruzsálembe. Előkelő ember: a királynő kincstárnoka. 
Kereső ember: vállalkozik a hosszú útra, hogy elzarándokoljon Jeruzsá
lembe imádkozni (27. v. — A zsidó vallással tehát megvolt az érintkezése, 
de a zsidó gyülekezetbe nem vehették fel, mert eunuch volt, V. Mózes 
23, 1). Lelkének nyugtalan keresését mutatja buzgalma is, ahogyan a magá-
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-val hozott könyvet: Ezsaiás könyvét hangosan olvassa, sőt az értelmét 
keresi (28. 30. v.).

3. A főkincstárnok megtérése az írás megértetése útján, még pedig 
Jézus szenvedésének hirdetésén keresztül történt (32—35. v.), s a kereszt- 
ségbe torko llo tt (36. 38. vers. — A 37. vers valószínűleg későbbi betoldás, 
mert az összes régibb kéziratokból hiányzik, keresztelési hitvallást tartat
s z .  — Megtérés és keresztség, hit és keresztség összetartoznak.). Itt 
a misszió mindenkori útja: a Szentírás helyes magyarázása, Jézusról, még 
pedig a Megfeszítettről való bizonyságtétel, és a keresztség.

4. Megtérése után a főkincstárnok „továbbment az ő útján", vissza 
régi életkörülményei közé, de „örömmel“  — megváltozott szívvel (39. v.).*)

Egy teljes missziói történet van előttünk az első mozzanattól (a Szent
lélek küldő parancsa) az utolsóig (a megkeresztelt ember örömmel meg
telítődött élete). Ilyenek történnek ma is a misszióban. De ennek kell meg
történnie rajtunk, már megkeresztelteken is: A Szentlélek küld hozzánk 
„evangélistát", hogy megértesse velünk az Igét, legfőképpen Krisztus szen
vedését és mi ráébredjünk keresztségünk csodálatos jelentőségére, hitre 
s azután tovább menjünk utunkon örömmel.

A délutáni ige (1. zsoltár) jelentése. Az ószövetségi kegyességnek, 
a törvény-vallásnak tipikus példája ez a zsoltár, tehát számunkra eredeti 
értelme szerint nincs normatív jellege, mert a törvénynek Krisztus véget 
vetett (Róm. 10, 4). Alapgondolata az, hogy aki az ószövetségi törvényt 
szívében forgatja és megtartja, annak földi boldogságban lesz része, míg 
a többieknek szerencsétlen sorsban. Így — ismételjük — ez a zsoltár nem 
Isten igéje a Krisztusban.

De ha a zsoltárt az Újszövetség fényében nézzük és mintegy átállítjuk 
az Újszövetség hangjaira, akkor egyszerre gazdag mondanivalója lesz szá
munkra. „Két útról“  (Kittel felirata a zsoltárhoz) hallunk benne: a hívők 
(1—3. v.) és a hitetlenek (4—6. v.) útjáról. A hívőnek Isten igéjében van 
gyönyörűsége (2. v.), nem hajlik a világ szavára (1. v.). Lesz is ereje az 
Istentől minden körülmény között megállani az életben, de megáilani ak
kor is, amikor Isten gyümölcsöt keres majd életünk fáján (3. v.).A hitet
leneket az Isten kiveti az utolsó ítéletkor az ő gyülekezetéből (4—5. v. — 
Máté 3, 12; 13, 30) és útjuknak vége pusztulás lesz (6. v.).

I t t  van, a 6. versben ennek a zsoltárnak végső üzenete az Újszövetség 
gyermeke számára: Tudja az Úr övéinek útját, a gonoszok útja pedig 
elvész. — Fenyegető kérdés ez a zsoltár: Isten gyermekeinek útján va
gyok-e? De vigasztalás is: Milyen jó azoknak („boldog ember az“), akik 
ezen az úton vannak.

Az oltári (Máté 21, 28—32), szószéki és délutáni ige egysége. Érde
kes megfigyelni Fendt utalása alapján, hogy az „Ószövetség" valamilyen 
formában mindegyik perikópában előfordul: az evangéliumi szentleckében 
mint „az atya akarata"; az epistolában mint a megtérő olvasmánya; az 
ószövetségi igében a törvény mint az igaz ember főgyönyörűsége.

*) A 39. és 40. verset perikópánk már nem veszi, de az összefüggésért 
mi tárgyaljuk.
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Szentháromság után 7. vasárnap.
A vasárnap jellege nem állapítható meg.
A szószéki ige (I. Tim. 6, 6—12) jelentése. Textusunk el ső felének 

(6—10. v.) kiindulópontja az előző versekben van (3—5. v.), ahol Pál a tév- 
tanítók ellen szól, akik üzletté teszik a keresztyénséget. Amikor Timótheust 
ezek kerülésére szólítja fel, magát a gondolatot felveszi és helyes meg
világításba helyezi: Valóban nagy nyereség már ebben az életben is az 
istenfélelem, ha megelégedéssel párosul (6. v. — V. ö. 4, 8: „a kegyesség 
mindenre hasznos, meglővén benne a jelenvaló és jövő életnek az ígérete"). 
A hívő ember megtapasztalja mindennapi szükségeiben is az Isten ajándé
kozó, áldó kegyelmét, ha megelégedett. Az Isten gondviselése megtapaszta
lásának és a megelégedettségnek ez az összefüggése nyilvánvaló Zsid. 13, 5- 
ből is, amely nagyszerű magyarázat a 6. versünkhöz: „Elégedjetek meg 
azzal, amitek van" — eddig a megelégedettség parancsa —, „mert Ö mon
dotta: Nem hagylak el, sem el nem távozom Tőled", — itt a gondviselés 
bizonyos ígérete. V. ö. még Fii. 4, 11—13. Isten gondviselését csak a megv,- 
elégedett ember tapasztalja.

A megelégedettségre felhoz igénk két józan gondolatot: a halálba 
nem vihetünk magunkkal semmit (7. v. — Jób 1, 21; Luk. 12, 15—21); 
elégedjünk meg, ha a mindennapi élet szükségleteit megadja az Isten 
(8. vers).

A megelégedettséggel ellenkező magatartás: a meggazdagodás vágya, 
a „pénz szerelme", — mennyi kísértéssel és romlással jár együtt (a minden
napi élet rengeteg példát hoz fel erre). De a legnagyobb veszélye, hogy 
a hitet megöli. (9—10. versek.)

Az ettől való óvás vezet át bennünket textusunk má s o d i k  felére 
(11—12. vers). Istennek embere kerüli ezt, ellenben küzd életében a Szent
lélek gyümölcseiért (11. v. — v. ö. Gál. 5, 221). Mi ez más, mint a hit 
harcának a megharcolása és így küzdve szembemenés azzal a céllal (örök
élet), amelyre Isten elhívta (11. vers.)?! (Megjegyzés: A 11/b. Timotheus 
ünnepélyes hitvallására vonatkozik, valószínűleg a kézrátétel — „lelkész
avatás" — alkalmával.)

Igénk lelkipásztori intő szó Isten emberéhez, Timótheushoz. Isten 
mai embereihez, a keresztyénekhez, hozzánk szóló figyelmeztetéssé váljék 
prédikációnk: figyelmeztetéssé a megelégedettségről és ezen keresztül az 
Isten gondviselésének megtapasztalásáról — szemben a gazdagodás vágyá
val, s figyelmeztetéssé a hit harcának megharcolására a Szentlélek gyü
mölcseiért!

A délutáni ige (Ezs. 62, 6—12) jelentése. Alapigénk t ö r t é n e t i l e g  
Jeruzsálem jövendő dicsőségéről szól, s a következő részekre oszlik: 1. Az 
őrállók buzdítása, hogy szüntelenül imádkozzanak és emlékeztessék Istent 
ígéretére (6—7. vers. — Nagyon mély gondolatot tartalmaz ez a két vers!). 
2. Az Ür ígérete: lesz idő, amikor már nem lesz ellenségé a földnek a ter
mése, hanem a lakosoké (8—9. v.). 3. A szórványból is visszatérnek Izráel 
fiai Jeruzsálembe (10. v.). 4. Jeruzsálem megszabadul az ellenségtől és a 
benne lakók „megváltottak", „szent nép" lesznek (11—12. v.).

A keresztyén hit szemében ez az ige Krisztussal beteljesedett, s az egy
házról szól, a mai Jeruzsálemről, a mai Sionról. Az egyház ma a „szent



nép“, az Ür megváltottál. — Alapigénk azonban emlékezetünkbe idézi azt 
is ami még hátra van: az egyház jövőjét, a mennyei Jeruzsálemet, amikor- 
i világ négy tájáról összegyűjti Isten az Ö népét az ö  országába — Máté 
8 i l ;  János 11, 52. (Didaché úrvacsorái imádsága!)

Oltári (Márk 4, 26—29), szószéki és délutáni ige egysége. Az evan
gélium az egyház életének a titkáról („magától*') és az ószövetségi igével* 
együ tt az egyház végső kiteljesedéséről szól. Az epistola az egyes keresz
tyén felé fordulva a hitnek harcára figyelmeztet.

Szentháromság után 8. vasárnap.
A vasárnap jellege nem állapítható meg. Az óegyházi evangéliumhoz 

(Máté 7, 13—23) kapcsolódik az eísenachi evangélium.
A szószéki ige (Csel. 16, 16—33) jelentése. Az egyház első idejéből 

való történet fölé ezt írhatnánk címül: A h o g y a n  I s t en  egy p o g á n y  
c s a l á do t  az üdvösség ú t j á r a  veze t e t t .

A 16—29. versek egyes mozzanatai minden további nélkül érthetők, 
s a tömlöctartó megtérésének előzményét mondják el. Húzzuk alá belőle- 
igehirdetésünkben a 25. verset: Pál és Silás megvesszőzés után, kalodába 
szorított lábakkal, sötét tömlöcben, éjfélkor, fennszóval énekelnek és imád
koznak és így dicsérik az Urat.

De a 16—29. vers csak háttere annak, ami a legfontosabb ebben a 
textusban: a 30—33. versnek. Itt van a történet súlypontja. A csodálatos 
előzmények csupán arra voltak jók, hogy felébredjen a tömlöctartóban- 
a személyes, egzisztenciális kérdés: Mit kell nekem cselekednem, hogy üd
vözöljek? (30. v. — V. ö. az égetővé vált kérdéssel Luther Márton életé
ben!). Ennek a kérdésnek felébredése az első lépés az üdvösség felé.

A történet vége megadja rá a teleletet — s ez még a kérdésnél is 
sokkal, sokkal fontosabb: 1. Az apostolok utalása a hitre (31. v.); 2. Isten 
igéjének a hallgatása (32. v.); 3. a keresztség (33. v.). — Az 1.-hez még 
csak annyit: Jézus Krisztusban, az élő Úrban való hitről van szó s nem 
valami általános istenhitről, gondviseléshitről; továbbá: hitem, vagy hitet
lenségem sorsdöntő lehet családom, sőt egész háznépem számára (termé
szetesen nem úgy, mintha én más „helyett11 hihetnék!).

A délutáni ige (Jer. 23, 16—29) jelentése. Szakaszunk felirata: „Hamis
próféták ellen

A hamis próféták bűne: Küldetés nélkül szólanak (21. v.). Nem hirde
tik Isten ítélő és megtérésre hívó szavát, helyette megnyugtatják „a 
keményszívűeket**: nincsen semmi baj (17—18. 22/b. vers). Saját emberi 
elgondolásaikat szólják Isten szava helyett és Isten szavaként. (22/a. 25—26. 
v.), ezzel eltakarják az élő Istent az emberek elől (27. v.).

Isten megítéli az álprófétákat s megnyugtató szavukkal ellentétben 
végrehajtja az ítéletet a rájuk hallgatókon is (19—20. v.), hiszen lát ö  
nagyon jól minden bűnt. (23—24. vers. —- V. ö. Gál. 6, 7.)

Ezért hát csak akinél I s t e n  igéje van, az mondja Igének. Hiszen 
emberi gondolat és az Ige között nagy a különbség: az egyik polyva, a 
másik búza (28. v.). Az Ige mindig élő hatalom: tűz és sziklazúzó pöröly 
(28—29. v.).

Alapigénk elsősorban bennünket, igehirdetőket állít nagyon komoly 
önvizsgálat elé: nincsen-e meg nálunk a hamis próféták fent részletezett
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bűne? Nem adjuk-e ki a magunk gondolatait I s t en  igéjeként? Minden
nek próbaköve: vájjon hatalma, dünamisza (Róm. 1, 16; Zsid. 4, 12) van-e 
igehirdetésünknek?

Alapigénk üzenete a gyülekezet felé fordítva: Minden keresztyénnek 
kötelessége a hamis próféták megítélése (I. János 4, 1.), az igehirdetésben 
a polyva és a búza, az emberi látás és az Ige megkülönböztetése. Bárcsak 
•elérkeznének gyülekezeteink oda, hogy ebben az értelemben tudnák „kriti
zálni" az igehirdetéseket. Mennyi polyvát: könnyeztetést, szóvirágot, el
csépelt illusztrációt s általában egy teljesen hamis vallásosságot, emberhez 
szabott, megerőtlenített keresztyénséget szövet sokszor a lelkipásztorral 
prédikációjába gyülekezetének a közvéleménye.

Az oltári (Máté 12, 46—50), szószéki és délutáni ige egysége. Az 
ószövetségi szentleckéből kiindulva a három perikópa közös szála: „Isten 
Igéje". Az-ószövetségi perikópa nyilvánvalóan egészében erről szól, az 
epistola a hirdetését és hallgatását, az evangélium pedig cselekvését köti 
szívünkre.

Szentháromság után 9. vasárnap.
A vasárnap jellege nem állapítható meg.
A szószéki ige (Csel. 17, 16—34) jelentése. Pál apostol Athénben, a 

megfakult dicsőségű, de még mindig a görög szellemi élet gazdagságát 
nyújtó városban, a történelmi nevű Areopagon prédikál a korszerű görög 
filozófia képviselőinek. Egyedülálló missziói helyzet és prédikáció az Új
szövetségben! Vájjon hogyan csendül bele az evangélium ebbe az üdv
történeti előkészítéstől érintetlen,lenyűgöző bölcsészeti és vallási öröksé
get, mély emberi kultúrát hordozó világba?

I. Textusunk drámai szemléletességgel írja le az eseményeket, kezdve 
attól, hogy Pál apostol egyedül járkál a városban, — egyfelől aggódással 
szívében a keresztyénség bereai helyzete miatt, ahonnan türelmetlenül várja 
két hátrahagyott munkatársát (16. v. — v. ö. 10—15. versek), másfelől belső 
felindultsággal a rengeteg istenség sok szobra láttára. Bizonyságtétele egy
előre inkább személyes beszélgetésekre korlátozódik (17. v.), melynek tar
talmáról nincs kétsége hallgatóinak: „Jézus" és a „feltámadás" (18/b. v.). 
Néhány filozófus az Areopagra viszi, hogy újszerű tanítását a kiváncsi 
fülek bővebben hallhassák (18—21. vers).

II. Hallgatóinak gondolatvilágához nagyszerűen mért („gyülekezet
szerű") i g e h i r d e t é s é n e k  következő a menete:

1. Az érdeklődés megnyerése és a kapcsolópont keresése hallgatói és 
mondanivalója között. Ezt szolgálja az „ismeretlen istennek" állított oltárra 
hivatkozás: 22—23. vers. (Pál célja érdekében nem veszi tekintetbe, hogy 
ezek az oltárok „az ismeretlen isteneknek“ szóltak és eredetileg abból a 
félelemből születtek, nehogy véletlenül felingereljenek nem ismert és az 
emberi életre mégis befolyással bíró istenségeket.)

2. A Teremtő Isten hirdetése: 24—29. vers. Az I s t en  (akit Pál hir
det) mindennek a teremtője. Az egész világnak az ura; nincs tehát egy 
helyre: a templomra korlátozva (24. v.). Nem szorul rá emberekre, sőt 
Ö ad mindent mindennek (25. v.). A történelem Ura: Ő teremtette a népe
ket, meghatározza fennállásukat és határaikat (26. v.). A népek Istentől 
rendelt feladata: hogy keressék Öt, — hátha megtalálhatnák (a „termé

3 74



szetes kinyilatkoztatás" valósága, de „bizonytalansága" is egyképpen benne 
van ebben a kifejezésben). Nem mintha „messze" lenne tőlünk az Isten,, 
hiszen ő  a mi Teremtőnk és mi az ő  nemzetsége, teremtményei, gyerme
kei vagyunk. így áll a dolog és nem fordítva, mintha Isten hasonlítana 
az emberi kezek alkotásához (27—29. versek). — I t t  van a teremtéshit 
veleje és minden döntő vonása: Isten az én Teremtőm, aki rendelkezik 
velem, és magasan felette áll a világnak, és az embereknek, meg emberi 
alkotásoknak.

3. Az ítélő Krisztus és a megtérés hirdetése: 30—31. vers. Annak bizo
nyossága, hogy Krisztus lesz a föld bírája: az Ö halálból való feltámadása. 
A múltra áll az Isten megbocsátó elnézése (3, 17; Róm. 3, 25/b. v.), de a 
jelenben annál sürgetőbb és mellőzhetetlenebb a megtérés kötelessége 
(30. v.).

III. Az igehirdetés e r e d mé n y e :  a nagy többség részéről gúny, de 
néhány ember hitre jutása (32—34. vers).

Textusunk sajátos hangú és különös módszerű, de mély misszióig 
„evangélizáló“  igehirdetést tartalmaz. A benne megszabott úton próbáljuk 
meg ez egyszer Krisztus igéjét közel vinni szószékünk hallgatóihoz. Ennek 
az útnak több mozzanata („az ismeretlen isten"; a népek Istentől adott
sága; nem az ószövetségi messiási gondolatvilágból, hanem egyszerűen a 
teremtettségből kiindulás, stb.) olyan, hogy a mai müveit, korszellemtől 
áthatott, de hitetlen ember is több megértéssel fogadja, mint az Újszövet
ségben inkább szokásos „zsidó-missziói" felépítésű igehirdetést. Nem a 
korszellemmel való megalkuvást, hanem a ma emberével való kontaktus 
keresését jelenti, ha merünk ennél a textusnál is textusszerűek lenni.

A délutáni ige (Példabeszédek 16, 1—9) jelentése. Alapigénkben ezt 
az összefoglaló címet adhatnánk: Az e mb e r  az I s t en  kezében.

Közelebbről: 1. Az ember az Isten kezében van, mert ember tervez, 
Isten végez. 1. 3. 9. versek.

2. A bűnös ember az Isten kezében: Ö jól látja annak a vétkét isr 
aki korrektnek tartja önmagát (2. v.). Még az istentelen embert is a maga- 
céljára (az Ő dicsőségére a büntetés napján, v. ö. Róm. 9, 22—23) terem
tette (4. v.). Nem marad büntetlenül az Istennel szemben kevély ember 
sem (5. v. — v. ö. I. Péter 5, 5/b.). A hívő embernek az ellensége is Isten 
kezében van, aki jóakarójává teheti (7. v.).

Fennmarad még textusunkból a 6. és 8. vers (a versek elosztásában 
Fendt-et követtük). Mivel a Példabeszédek könyve leginkább össze
függés nélkül egymás mellé tett mondásokat közöl, erőltetés nélkül nem 
illeszthetjük egységbe perikópánkat. Ha mégis ezt a két „kicsüngő" ver
set is megpróbáljuk beleilleszteni az igénknek adott egységes keretbe, 
akkor:

3. Isten keze által vezetett élét: az Isten félelme távoltart a bűntől’ 
(6/b. v.). Emberekkel szemben jóvá kell tenni a bűnt „szeretettel" és „hű
séggel" (eredeti forrás: 6/a. v.). A tiszta eszközökkel szerzett jövedelem 
kívánatossága (8. v. — v. ö. I. Tim. 6.).

Keresztyén igehirdetéssé úgy lesz e textusról prédikációnk, ha ezt a 
kegyes életbölcsességet minden ponton megtöltjük az Újszövetség hit
tartalmával.
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Az oltári (Máté 13, 44—46), szószéki és délutáni ige egysége. Isten
királysága „rejtett kincs11 — az evangéliumi szentigének ehhez a tanításá
hoz ad szemléltető példát az epistola. Az ószövetségi perikópát („az ember 
.az Isten kezében") az epistolával az utóbbinak a Teremtőről és az ember 
teremtettségéről szóló vonása fűzi össze.

Veöreös Imre
egyházkerületi missziói lelkész, Győr.

Öszekulcsolt  kézzel.
Im ádságok a finn agendából.

A keresztelés.
A finn agenda előírása szerint a lelkész keresztelési beszéd helyett 

a következő, a keresztség lényegére mutató, szavakat ’.ntézi a szülőkhöz 
és keresztszülőkhöz. Az agenda több ilyen rövid allocutiot közöl, ezek 
közül az egyik:

Az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében.
Szeretett Testvéreim!
Isten igéjéből tudjuk, hogy minden ember bűnösnek születik és senki 

sem tud üdvözüini a maga erejéből, hanem egyedül a mi Megváltónk, 
az Ür Jézus Krisztus által. Ezért akarjuk ezt a gyermeket a szent kereszt- 
ségben a mi Urunkhoz és Megváltónkhoz hozni, tiszta szívből könyörög
vén, hogy fogadja be őt kegyesen közösségébe s adja neki bőséggel 
Szent Lelke erejét, úgy, hogy ő mint Isten gyermeke és gyülekezetének 
tagja részesévé lehessen annak az üdvösségnek, amit a mi Megváltónk 
•érdemelt ki és kínál nekünk és minden embernek. Ehhez adja Isten az ő 
kegyelmét a Jézus Krisztusért. Ámen.

A keresztelési beszédnek megfelelő szavak után mondja el a lelkész 
a keresztség szereztetési igéit (Máté 28 : 18—20.), s a kereszt jegyével 
látja el a gyermek arcát és mellét a gyermek megváltottságának és elhi
vatottságának bizonyságául, majd keresztelés előtti imádságot mond:

1. Mindenható, kegyelmes Isten! Szerető mennyei Atyánk! Hálát 
adunk neked azért, hogy, a keresztséget a te Fiad, Jézus Krisztus által 
áldott életforrássá tetted a számunkra, amelyben bűneinket lemosod Jézus 
nevében. Könyörgünk hozzád, tekints erre a gyermekre kegyelmesen. 
Vond őt a . szent keresztségben közösségedbe, hogy ő felszabadulva a 
bűnnek, halálnak és ördögnek uralma alól, beteljesedve Szent Lélekkel, 
örömmel szolgáljon néked egész életében s ezt az életet befejezvén el
nyerje az örök üdvösséget. Ámen.

2. Mindenható, irgalmas Istenünk, Urunk Jézus Krisztusnak Atyja! 
Kérünk téged, tekints irgalmasan erre a gyermekre, akit a te országod 
részesévé hívtál el. Vedd őt a szent keresztségben közösségedbe, hogy ő, 
mint a Jézus Krisztus tanítványa és a te gyülekezeted tagja, megteljék 
Szent Lélekkel, napról napra nevekedjék hitben és szeretetben és egyre 
inkább megtisztuljon, megerősödjék és megújuljon, hűségesen hallgasson 
reád és szolgáljon néked egész életében, utána pedig elnyerje az örök 
életet. Ámen.
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A keresztelés előtti imádság- után olvassa fel a lelkész azt az igét, 
mely a gyermekeket megáldó Jézusról szól, majd a gyermek fejére téve 

kezét mondja el a Miatyánkot, majd az alant következő áldást, ez után 
mondják el az apostoli hitvallást s csak azután következik maga a keresz
telés. A keresztelés után hálaimádság és ároni áldás következik egyes 
szám második személyben, a gyermekre vonatkoztatva.

Áldás:
Az Ür Isten, az egyetlen, aki minden gonosztól megment és aki az 

ő kegyelméből a mi Megváltónk, Jézus Krisztus által elhívott téged a 
szentek örökségébe, adjon neked erőt, hogy meghalj a bűnnek és élj 
az igazságnak. Ámen.

Hálaadó imádság a keresztelés után:
Mindenható örökkévaló Isten, szerető mennyei Atyánk! Hálát adunk 

neked, hogy Te állandóan erősíted és megáldod a keresztyén anyaszent- 
egyházat és a Te gyülekezetedet e földön; és az újjászületés fürdőjében 
ezt a gyermeket is közösségedbe fogadtad s őt az örök élet örökösévé 
tetted. Kérünk téged, őrizd meg őt kegyelmesen s add, hogy növeked
hessen korban, bölcseségben és kegyelemben, hogy Teneked mindvégig 
kedves gyermeked legyen a Te Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által. 
Ámen.

A finn egyházi törvények szerint a keresztelésnél feltétlenül jelen 
kell lenni a keresztszülőknek, akik kizárólag olyan evangélikus egyház
tagok lehetnek, akik meg vannak konfirmálva és fedhetetlen életűek. A 
keresztszülőket még a keresztelés előtt előre be kell jelenteni a lelkész
nek. Hogy a finn egyház a keresztszülői tisztségnek mily nagy fontossá
got tulajdonít, az kitűnik azokból a buzdító szavakból is, amit a lelkész 
az agenda előírása szerint a keresztelés után a keresztszülőkhöz intéz 
a következőképen:

Szeretett Testvéreim! Azért jöttetek, hogy tanúi legyetek ennek a 
szent cselekménynek, amelyben ez a gyermek Isten gyülekezetének a 
közösségébe Isten gyermekéül és Jézus Krisztus örökös társául felvétetett. 
Ezért buzdítlak titeket (szülőket és keresztszülőket), emlékezzetek állan
dóan saját keresztségetekre s azokra a drága javakra és kötelezettsé
gekre, amelyek abból folynak. Járjatok ezért folyton Isten színe előtt, 
mint az ő akaratának engedelmeskedő gyermekek és .imádkozzatok hűsé
gesen ezért a gyermekért s viseljétek gondját, hogy ő Isten törvényeiben 
és fegyelme alatt növekedjék, hogy megtaníttassék neki a keresztyén 
tanítás veleje s ő hűségesen éljen azzal a kegyelemmel, amelybe őt Isten 
a szent keresztségben befogadta. Ehhez adja né'ktek Isten segítségét és 
áldását. Ámen.

Ezután a lelkész néhány igehelyet olvas fel azokra az ígéretekre és 
buzdításokra vonatkozólag, amelyeket Isten adott nékünk a keresztséggel 
kapcsolatban, majd dicsőségmondás után „Menjetek az Ür békességével1' 
szavakkal bocsátja el az egybegyűlteket.

Ha a keresztelés templomban történik, a finn agenda kívánatosnak 
tartja, ha előtte is és utána is elénekelnek egy-egy énekverset.

Joób Olivér
nyíregyházi lelkész.
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Im ádkozzunk együtt!
Havi aranymondásunk: „Szeretteim, szeressük egymást' '.

I. János 4, 7.
Júl. 4. — I. Kor. 12, 11—31. — A kegyelmi ajándékokban pedig kü

lönbség van, de ugyanaz a Lélek. Az egyiknek éles látást ád, hogy bepil
lanthasson Isten csodálatos dolgaiba, a másiknak az emberi nyomorúság 
mélységeit mutatja meg, némelyeknek pedig a prófétálást, a nyelvek ne
meit, vagy a nyelvek magyarázatát adja. De mindezt ugyanaz a Lélek 
cselekszi. Ez a Lélek köt bennünket egybe a keresztség és úrvacsora által 
egy testté, amelyben szabadok leszünk önmagunktól és Isten akaratának 
engedelmeskedünk, de ugyanakkor megtartjuk egyéniségünket és azt 
adjuk a közösségnek, amit a Lélektől kaptunk. A Léleknek akkor enge
delmeskedünk, ha nem akarunk mást mutatni, mint akik Isten kegyelméből 
vagyunk, nem utánozunk másokat és nem várjuk, hogy minket mintáz
zanak mások, hanem hűséggel adjuk tovább azt, amit Isten Lelke éppen 
mi reánk bízott. Engedelmeskedjünk a Léleknek és járjunk szeretetben.

Júl. 11. — I. Kor. 13, 1—13. — Szeretet nélkül a gyönyörű beszéd, 
a jövendőt ismerő tudomány, a hegyeket mozdító hit, az áldozatokat hozó 
cselekedet is értéktelen, semmi. Aki szépen tud beszélni, sokat kapott, 
de ha beszédével csak a saját hasznát, dicsőségét keresi, nem ér semmit. 
A jövendőt ismerő tudomány, az Istenbe vetett hit is haszontalanná válik, 
ha mindig csak önmagára gondol. A cselekedet is, ha nem Istenbe vetett 
hitből és mások iránti szeretetből történik, semmit érő. Beszéd, tudomány, 
cselekedet és minden ami ebből a világból való elmúlik, de „a szeretet 
soha el nem fogy“. Az utolsó szó még nem hangzott el, mikor majd „a 
homályos látást a színről-színre való látás váltja fel", de nem késik soká. 
Azért amig nem késő, lássuk meg életünk sok szeretetlenségét. Tanul
juk meg és éljük át naponként újra meg újra: „A szeretet mindent elfe
dez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr."

Júl. 18. — I. Kor. 14, 1—17. — A pártoskodó korinthusi gyülekezet
ben volt egy irányzat, mely a nyelveken szólást a Lélek minden más ado
mánya elé helyezte. Pál erélyesen szembeszáll velük és bár értékesnek 
tartja a nyelveken szólást, de a prófétálást mégis többre értékeli, mert 
az első csak az egyest, míg az utóbbi az egész gyülekezet épiti. A prófétá- 
lásban több szeretet van, mert nemcsak magára, hanem másra is gondol. 
A nyelveken szólásnál az értelem teljesen ki van kapcsolva, összefüggés
telen mondatokat, idegen szavakat mond a lélek, mig a prófétálásnál lélek 
és értelem együttesen szolgálja Isten dicsőségét. Meglepődnek, mikor az 
apostol kijelenti, hogy a nyelveken szólás nem sokat ér, ha nincsen aki 
megmagyarázza. Mert vájjon ki érti meg a zene dallamát, ha a hang
szerek csak összefüggéstelen hangokat adnak? Vagy a Lélek munkája 
az lenne, hogy értelmileg bénává és szeretetlenné tegye az egyest, hogy 
mindig önmagára gondoljon?

Júl. 25. — /. Kor. 14, 18—40. — Ki fog épülni a gyülekezetben, ha 
látogatásakor nyelveken szól majd, amit senki sem ért meg? Nyelveken 
szólni Pál is tud. Csendes órájában gyakran voltak kibeszélhetetlen sóhaj- 
tozásai, amiket csak Isten értett meg. Istennel való közössége sokkal 
mélyebb, gazdagabb, titokzatosabb, mint azoké, akik nyelveken szólnak és
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azt tartják a Lélek birtoklás legbiztosabb zálogának. Pál nem is tiltja a 
nyelveken szólást, csak a prófétálást többre értékeli és amikor a gyüle
kezetben van, akkor azt tartja hivatásának, hogy igehirdetésével, prófétá- 
lásával építse a gyülekezetei. Feddi őket: ne legyetek gyermekek, hogy 
abban versengtek egymással, hogy minél többen szóljatok nyelveken. Jó 
a nyélveken szólás, mert építi az egyest, de fontosabb a nyelvek meg- 
zabolázása, amikor az kárára van a gyülekezetnek. Mindennek meg van 
a maga ideje. Törekedjünk arra, hogy gyülekezeteinkben „mindenek éke
sen és jó renddel legyenek11.

Adjunk hálát Istennek:
hogy Krisztus minket is szeret úgy, amint vagyunk, 
hogy sok gyarlóságunk és hűtlenségünk mellett is Isten munkatársai 

lehetünk.
Tegyünk bűnvallást:
hogy sokszor nem engedelmeskedtünk Isten Lelkének, 
hogy éneklésünk, imádságunk, igehirdetésünk sokszor zengő érc és 

pengő cimbalom, hogy kevés bennünk az egymásthordozó szeretet, 
hogy sokszor elfeledkezünk az egymásért való könyörgésről. 
Könyörögjünk Istenhez:
hogy hamvadó hitünket a Lélek újra lángra gyújtsa, 
hogy több szeretet legyen életünkben, mint igehirdetésünkben, 
hogy jobban megérthessük Isten szeretetének mélységes titkát és 

azt tisztán tovább tudjuk adni,
hogy minden úgy történjék életünkben, amint Ő jónak látja.

Harmati Béla
ősagárdi lelkész.

Szószéken.
Szenthárom ság 5. vasárnap.

Helyeden áilsz>e a Krisztus harcában.
Apcs. 5, 34—42.

A mai, világrészeket összezúzó harcban oly sokszor feltesz- 
szük a kérdést: vannak-e még, akik harcon kívül állnak, lesz
nek-e, kik végig kívíilmaradhatnak? Vagy megállapítjuk, hogy 
valami módon mindenki benne van.

A két ellentábor eszmék harcáról, új világot teremtő erők
ről beszél. S a valóság ez: minden első és minden fővágányon 
hatalmi érdek fut. Az eszme sokszor egészen lemarad, ottfelejtve 
egy félreeső mellékállomáson.

Vapnak és lesznek nemzetek, melyek az „új világot teremtő 
erőknek" csak a súlyát érzik, felemelő hatásukat sohsem fogják 
látni.
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Ezért nyílt vagy titkos kérdés az is sokszor, ki állt itt igazán 
a maga helyére. S ki állott rossz helyre? Nehéz tehertétele az is 
e mai időknek, hogy a tétovázás, bizonytalanság és a terméket
len megalkuvások közt épen úgy összeroppannak egyes nem
zetek, mint mások a két oldal harcában.

A szembenálló világháborús felek egymás minél nagyobb 
veszteségeit, sőt egymás megsemmisülését kívánó harcáról rá
esik tekintetünk arra a világháborúra, melyről mai szentigénk 
is beszél. Jézus harcára.

Sajátságos egy háború ez! Itt azért van minden, arra megy 
minden áldozat, hogy megmentsék a szemben álló felet.

A százmilliók harca váratlan eldőlhet. S létrejön megint 
egy labilis hatalmi egyensúly. Jézus harcát az ítélet nagy napja 
hozza egyensúlyba. Megfellebbezhetetlen és aláaknázhatatian 
ítéletmondással. De amíg a föld áll és rajta ember, mindig lesz, 
ki megmentésre szorul. És szeretet is lesz az Úrnak szívében, 
hogy ne akarja a bűnös halálát. S katonája is lesz az Úrnak ez 
embertmentő harcban. S lesz áldozathozás, áldozatvállalás is 
meg nem szakadó szünetlen sorban.

Mai igénk három embercsoportot állít elibénk. Ez az örök 
külső képe a Krisztus földi harcának. A két élesen szembenálló 
közé áll mindig a tétovázó „aranyközépútas" harmadik.

Elsőnek igénkben a fogcsikorgató gyűlölet tábora követeli 
a szót. Halál mindenkire, aki Jézusról szól, ez a jelszava. Ügy 
nevelkedett s olyan lelki beállítottságú ez a felindult tömeg, 
hogy a tanítványok beszédét még hallgatni sem képes. Arra 
nem is gondol, hogy lehetne benne megfigyelni való. S mindezt 
azért, mert az a meggyőződése, hogy vallás dolgában' ott áll 
a tökéletesség csodálatot és nem bírálatot illető szent magas
latán. S arról nem enged beszélni, hogy az ő dolgaiban bárhol 
revízió legyen. Arról még kevésbbé, hogy valaki őbenne magá
ban hibát merjen lelni.

Fegyvere ennek az öntelt tábornak a legkegyetlenebb ter
ror, fenyítés, erőszak. De fegyvere a gúny, megvetés is, csak 
úgy, mint az útálat a más felfogás s az „eretnek" iránt. De fegy
vere az a vaskövetkezetesség is, mellyel a keresztyénség minden 
életmegnyilvánulását le akarja törni.

Hadvezetési bölcsesége ugyanaz, mint e mai világháborúé. 
Tedd semmivé, irtsd ki — ha lehet — az ellenfelet, s tiéd a győ
zelem.

A rabbinövendék Saul is ott van közöttük. Talán épen ő 
botránkozik meg a legjobban Gamáliél türelemre intő beszéde 
felett. Tán épen övé a legélesebb szó: „Közömbös zsidó, hitetlen 
ember vagy épen titkos keresztyén ez a Gamáliél! Hogy lehet 
egy nyilvánvaló eretnekségről, a keresztyének bizarr, bolond 
tanításáról ilyen módon szólni?"

Ne gondold, Testvérem, hogy Saul-Pálként e tábort azóta 
mindenki otthagyta! Hatalmas nagy sereg áll ma is mellettük. 
S a szavuk a táboruk nagyságánál is nagyobb. Ennek egyen
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ruháját viseli minden „tökéletes" ember. Bármiben áll a töké
letessége.

Mindenekelőtt ide tartoznak a vallási „tökéletesség*1 em
berei ma is. Minden elfogultságukkal, előítéleteikkel és a sem 
Istenre, sem emberre nem hallgató nagy önhittségükkel. Ne fe
ledjük soha: Jézus első számú közellensége az a vallásos ember, 
vagy az az egyház, amelyiknek Jézus maga is csak arra jó, hogy 
a maga földi terveihez igazgassa át vagy hamisítgassa át Jézus 
minden tanítását. S csak természetes az, hogy az ilyen lélek is 
oda fog érkezni, hogy testi terrorral akarja nagyobbá tenni a 
Krisztus, az Isten dicsőségét.

Azután ott vannak a mindenható állam „tökéletes" bölcsei. 
Ahol az ellenvéleményt megfojtják az emberek ajkán csak úgy, 
mint megfojtanák az Isten ajkán is, ha módjuk lenne hozzá. 
Elgondolnak egy államelméletet, s ahhoz aztán csak csodálattal 
közeledjék Isten és ember egyaránt. S aki nem teszi azt, szám
űzendő, vagy ki kell irtani. Tudom, Testvérem, hogy most első
sorban idegen államokra gondolsz. S pártállásod szerint színe
zed ki tovább ezt a gondolatot. De vigyázz, Testvérem, az az 
ország sem ment az ilyen bölcsektől, ahol ismételt dobszóval 
hirdetik, hogy az államhatalom felfüggesztette a vasárnap mun
kaszünetét, Isten egyik vagy másik törvényének nyílt felfüg
gesztése egyenes út már az Isten fölé helyezkedő önhitt gőg 
számára.

Itt vannak ugyanis a tudomány, technika, az érzékelhető 
földiek „tökéletesei". Akik kinőttek a vallás bolondságaiból. 
A hitetlenséggel kérkedők. A minden vallás felesleges voltát 
hirdető emberek. Akik mindegyiket eltörölnék, ha rájuk lenne 
bízva. S akiknek maguknak is annyiszor rá kell döbbenniük, 
hogy szélmalomharc minden kérkedésük.

A nyílt ellenség tábora mellett ott látjuk a keresztyénség 
bölcsője mellett a halogató, a tétovázó, a bizonytalan lelkek 
táborát. A Gamáliélekét. Igénkben ezé a legtöbb szó. Sőt bizo
nyos fokig talán emberi elismerésünk is ezé. Ügy áll itt Gamáliél 
mint az arany középút embere. Hogy nincsen egyedül, csak ab
ból is látszik, hogy olyan könnyen meghallgatják.

Volt ott számos Gamáliél-lélek. Az egyik jóakarattal né
zett a keresztyénségre, a másik aggodalommal vagy talán fölé
nyes felsőbbséggel, de mind megegyeztek abban, hogy ebben 
a kritikus percben legjobb lesz csak félreállni. Mert nincs jobb 
fegyver a megalkuvásnál. Ebből származik aztán számukra a 
döntés elhalogatása és a mindkét oldal felé való tájékozódás 
„életbölcsesége". Ideig-óráig talán dicsérték is bölcseségüket 
egyesek. Végül is azonban a keresztyénség kezdődő harcában 
mindegyik oldal idegennek vette lágymeleg bölcseségüket.

A kétfelé sántálásban összetörik minden emberi lélek. An
nak nagyobb a valószínűsége, hogy végül is a hitetlenség és 
meghasonlás kietlen partján lesz a kikötője.

Tudjuk, hogy Gamáliél is ott állott az egyik oldalon. De



félt a lelke a másik oldal esetleges igazától. S közel jár a lelke 
a nagy magyar tragédia lelki kiskorúságban maradt öregjének 
ijedt gondolkodásához: hátha mégis úgy lehetne — úgy, hogy 
igaza lesz a Krisztust-hívőknek?

Ne tagadd, Testvérem, a mi életünk, az egyházi életünk is 
telve van ilyen Gamáliél- és Simonlelkekkel. Közéjük tartozik 
mindenki, akinek csak olyan közössége van a Krisztus egyházá
val, hogy nemcsak e világ, hanem Jézus felé is szeretné bizto
sítani életét. Nem a szívével, mert az e világé. De a szavával 
igen. Magát hányszor mondja a legjobb keresztyénnek, az evan
gélikusok mintaképének. Isten ellen nem is szól sohasem. Épen 
csak, hogy sokszor ellene cselekszik. S azt hiszi, hogy a szó 
nagyobb lesz, mint a tett.

Idetartoznak azok az emberek, akik mindenfelé „szépek" 
akarnak maradni. Sajnos a mi világunkban is nagyon sok sza
vuk van. S szavuk nyomán növekszik államban, egyházban, gyü
lekezetekben azoknak tábora, akik azt gondolják, hogy a ve
szedelem azzal oldódik meg, ha bölcsen félreállunk, vagy még- 
bölcsebben elalkuszunk valamit a magunk igazából, vagy még 
többször az Isten igazából.

Ezek azok, akik azzal nyugtatják lelkűket: én hiszek Isten
ben, de hogy más mit cselekszik, abba csak nem szólhatok bele. 
Neki nincsen harca az emberlelkek megmentéséért. Pedig a hit 
bátorsága nélkül nincsen jövendője sem a telkednek, sem az 
egyházadnak!

S ezzel a bátorsággal áll elénk szent igénkben a harmadik 
tábor. Az apostoloké. Lelkűket Istenre merték építeni. Titok- - 
zatos és mégis feltétlen a bizonyosságuk, hogy ők Isten eszközei 
e földön. És letéteményesei Isten dolgainak. Elvük: Jézus har
cában az ember elveszhet, de az ügy maga győzni fog. Mikor? 
Felesleges kérdés! Ha eljön az ideje!

E tábor fegyvere az, hogy Isten eszközének tudhatja magát. 
És hogy semmi más, csak Isten eszköze. Alázatos eszköz, mely 
boldog, ha Isten kezében használódhat el. S akkor sem lázong, 
ha nálánál jobb eszközt is használna az Úr.

Az öröm és alázat fegyvere mellett az a dicsőségük, ha 
szenvedhetnek is a Krisztus ügyéért.

Az ilyen fegyvert és az ilyen dicsőséget ki vehetné el: „Ne
kem az életem sem drága, csak megkísérelhessem azt, hogy 
megszerezzelek Téged is. Testvér, a Jézus ügyének.

Kedves Evangélikus Testvérem, ügye, nem mondod azt, hogy 
ez a tábor egészen a múlté?! De azzal meg ne áltassuk magunk, 
hogy gyülekezetünk és egyházunk mindenestől ehhez a tábor
hoz tartozik. A népek mai nagy bűnös háborújában sem minden 
nép egyforma jó harcos. Jézus harcában a tiszta evangélium 
népének, nekünk, kell a legjobbnak lennünk.

A harcosnak szüksége van a maga bátor helytállása mellé 
világos és állandó parancsra. S csak Jézus harca az, ahol ebben 
nincsen fennakadás.



Csodálom a rádiót. Ha beállítom valamely alkalmas hul
lámhosszra, megtelik az éter üzenetével. S közölnie kell velem 
is annyira megtöltötte az az erő, melyhez hozzáhangolódott.

így jön a mi napiparancsunk is. Az örök Krisztus örök üze- 
netje. Csak az kell hozzá, hogy Jézus hullámhosszára behangolt 
lélek légy. Különben nem ér el hozzád, vagy bizonytalan szá
modra ez az üzenet.

S most azt kérdezem, Tetőled, Testvérem, helyeden állsz-e 
a Krisztus harcában?

Neked evangélikus embernek azok közt a helyed, kik egé
szen megtelnek az égi Vezér napiparancsával, s boldog örömük, 
hogy közölhetik a vett üzenetet. A Krisztusra hangoltság csodás 
kényszere nem hagyja kétségben őket, hogy mit kell tenniök.

Ádám az ember tragédiájában ebben a gondolatban talál 
békességet: „Uram, legyőztél!“ E világ ahhoz szokott hozzá, 
hogy akit legyőznek, az lesz a vesztes fél. Az Isten országában 
azé a győzelem, kit az Ür legyőzött.

Helyed az Úr legyőzöttei közt van Teneked is! Ott állsz-e 
már, kérdi e vasárnap Tőled s arra kér, tanuld meg ezt az imád
ságot:

Uram, növeld köztünk a Te legyőzötteid táborát!
Kovács István

csöngei lelkész.

Szenthárom ság 6. vasárnap.
A megtérés útja.

Apcs. 8 : 26—38.
Ének: 321.

Amikor Keresztelő János Krisztus követségében megjelent 
a pusztában, ez a követelés csendült meg ajakán: „Térjetek 
meg, mert elközelített a mennyeknek országa." (Mt. 3 : 2.) Ami
kor pedig nem sokkal később, maga Jézus is megkezdte tanítói 
munkáját, akkor ő is ugyanazon követeléssel állott az emberek 
elé: Térjetek meg . . .  (Mt. 4:17.) Ha a bibliában sehol másutt 
nem volna szó megtérésről, akkor ebből a két helyből is nyil
vánvaló lenne, hogy a megtérés a keresztyén élet alapvető kö
vetelése, hogy a megtérésre szükség van, sőt, hogy a megtérés 
az igazi keresztyénség kezdete. A megtérésre tehát senki sem 
mondhatja: nem érdekel, vagy: nekem nincs reá szükségem. 
Hanem a megtéréssel kapcsolatban csak egyetlen egy kérdé
sünk lehet és ez így hangzik: Mi hát a megtérés útja, hogy én 
is elindulhassak rajta, vagy másként: Mit kell tennem, hogy én 
is megtérhessek?

Emberi természetünkből folyik, hogy minden fölvetett kér
désünkre határozott, részletekbe menő, pontos választ várunk s 
nem elégszünk meg általánosításokkal. így vagyunk az üdvösség 
kérdésével is. A megtérés útját kutatgató ember nem elégszik
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meg olyan általános biztatásokkal, hogy „légy jó“, „várj türe
lemmel", „kérd az Istent" vagy hasonlókkal, hanem pontos út
mutatást, majdnem azt mondhatni valósággal sablont követel. 
Egy megtérési „mintát", amelyet szépen lemásolhat s amely
nek révén ő maga is megtéréshez juthat.

Nos, nagyon sok dolognál lehet ilyen sablont használni, de- 
a megtérésnél nem lehet. A lelkek megtérése nem megadott 
minta szerint megy. A megtéréshez nem csak egyetlen szigorúan- 
kikarózott út vezet. Éppen ezért ebben az órában mi is hiába 
várunk részletekbe menő, patentirozott útmutatást arra nézve, 
hogy mit tegyünk, hogy megtérésre jussunk. De ha nem is kap
hatunk ilyet, mégis kell, hogy érdekeljen minket a mai szent 
ige, mely éppen egy embernek, a szerecsen komornyiknak 
a megtérését mondja el. Érdemes végig mennünk ezen a tör
téneten, hadd lássuk meg, hogyan is tért meg ez a régen élt 
ember, hátha az ő megtérése történetéből mi is megtudunk va
lamit a megtérés útjára vonatkozólag.

I. Imádkozott. Az első közlés, amelyet igénkben a szere
csen komornyik megtérés felé vezető htjával kapcsolatosan ol
vasunk az, hogy ő imádkozni volt Jeruzsálemben. És ez nagyon 
érdekes közlés. Mi legszívesebben úgy gondolkozunk a meg
térésről, hogy az ember csak miután megtért, azután kezd el 
és azután tanul meg imádkozni. Itt azonban kétségtelenül arról 
van szó, hogy ez a szerecsen komornyik, mielőtt ismerte volna 
Jézust, mielőtt hallott volna felőle, már imádkozni volt Jeru
zsálemben. Imádságában bizonyosan nem csak kenyeret kért és 
egészséget könyörgött magának, hanem arra is kérte az Istent, 
hogy vezesse el őt az igazságra. És az Isten mindig örömmel 
hallgatja meg azokat az imádságokat, amelyekben az ember 
önmaga vagy mások megtéréséért imádkozik.

Testvéreim! A megtérés útján az első lépés, amelyet meg 
kell tennünk: az imádkozás. Kérnünk kell az Istent, hogy ke
gyelmével segítsen rá bennünket az élet új útjára.

II. Bibliát olvasott. Ez a másik közlés, amit igénkben a sze
recsen komornyikkal kapcsolatban találunk. És bizonyos az, 
amit — ha végig gondoljuk ezt az egész történetet — világo
san láthatunk, hogy e férfi megtérésénél a legfontosabb tényező- 
éppen az ige volt. Az igével való kapcsolat nélkül nincs meg
térés.

Az emberek ugyan sok mindenféle más útat is mutatnak. 
Azt mondják, hogy a megtéréshez nem kell egyéb, csak erős 
akarat, komoly elhatározás, határozott fogadalom, ez azonban 
mind csak emberi erőlködést jelent, amelyből sohasem lesz ko
moly életfordulat. Igazán megtérni csakis az ige hatása alatt 
lehet.

Ezért a megtérés után vágyakozó embernek ma is meg kell 
tennie azt, amit megtett a szerecsen komornyik: olvasnia kell 
a bibliát. Olvasnia kell naponta, rendszeresen, minden alkalmat 
megragadva, amint ő is, még szekéren ülve, útközben is az igé-
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vei foglalkozott. Az igével való foglalkozás nem marad ered
ménytelen, mert az ige „nem tér vissza üresen".

Kárörvendve mondhatná azonban valaki, hogy ez a szere- 
csen komornyik ugyan hiába olvasta a bibliát, nem sokat nyer
hetett belőle, hisz nem is értette mit olvas. A később hozzá
csatlakozott Fülöpnek ő maga is nyíltan bevallotta ezt. És bi
zonyos, hogy ma is sokan vannak a keresztyének között is, 
akik a biblia olvasására való minden buzdítást azzal hárítanak 
el maguktól, hogy azt mondják: Minek olvassam, amikor úgy 
sem értem? Eleve is ilyen lemondó lélekkel néznek a bibliára.

Nos, mindenekelőtt is jó lesz tudnunk azt, hogy a bibliát 
senki sem olvassa „hiába'', mert mindenki megért belőle annyit, 
amennyire akkor éppen szüksége van. Egy hívő keresztyén em
ber, amikor egy társa éppen azt fejtegette előtte, hogy ő azért 
nem olvas bibliát, mert nem érti, váratlanul azzal a kérdéssel 
fordult magyarázkodó társához: „Mondd, érted-e, mit jelent az:. 
Ne ölj!?" Társa készséggel felelte: „Igen, ezt értem.'' „Hát azt 
érted-e — hangzott a másik kérdés — mit jelent: Ne paráznál
kodjál?'' Mire a másik ráfelelte: „Igen, azt is értem.'  „No, és 
tudod-e azt is, mit jelent: Szeresd felebarátodat, mint önmaga
dat?'' hangzott a további kérdés. A válasz megint az előbbi volt: 
„Igen, azt is értem.'' No látod, mondta neki erre a hívő keresz
tyén, olvasd csak egészen nyugodtan a bibliát, mert mindig meg
értesz belőle annyit, amennyire lelkednek akkor szüksége van.

A megtérés útjára lépő embernek naponként olvasnia kell 
a bibliát.

III. Hallgatta a hirdetett igét.
A szerecsen komornyik azonban nem csak olvasta a bibliát, 

hanem hallgatta is hirdetett ige formájában. Arról hallunk tex
tusunkban, hogy az útközben vele szóba ereszkedő Fülöpöt arra 
kérte, üljön fel mellé a kocsira és magyarázza meg neki azokat 
az igéket, amelyeket éppen akkor Ézsiás próféta könyvéből ol
vasott. Fülöp készségesen vállalkozott a feladatra és sikerült is 
neki az Írás szavait egészen közel vinnie útitársa leikéhez.

Nos, ha az imént azt mondottuk is, hogy az ember sohasem 
olvassa hiába a bibliát, mert mindig megért belőle annyit, amennyi 
lelkének nélkülözhetetlenül szükséges, most mégis el kell ismer
nünk, hogy bizony nem csak az egyszerű ember, hanem a tanult 
vagy a bibliával sokat foglalkozott hívő keresztyén is mindig 
talál a bibliában olyan részeket, amelyeket hiába olvas el újra 
és újra, tökéletesen megérteni nem képes. Szüksége van tehát 
valakire, aki neki — mint itten Fülöp — az írást megmagya
rázza. És itt jutunk el a megtérés útját követve addig a pontig, 
amikor azt mondjuk, hogy nem elég az igét csak magunkban 
olvasgatni, hanem annak magyarázatát is hallgatnunk kell. Mi
vel pedig az ige magyarázatát a templomban, az istentisztelete
ken kapjuk, ebből következik, hogy a megtérés után vágyakozó 
keresztyénnek a gyülekezet többi tagjaival szorgalmasan el kell 
járnia az Isten házába s ott hallgatnia kell a hirdetett igét.
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A templomba járás nem értelmetlen régi szokás, amilyennek 
sokan tartják, hanem egy fontos állomás a megtérés felé vezető 
úton.

IV. Hitre jutott. Az igével való foglalkozás nem múlt el 
nyomtalanul a szerecsen komornyik életében sem. Hanem hitet 
eredményezett. Mert Fülöp magyarázata után, amely szerint a 
„mészárszékre vitetett juh“ (32. v.) az Isten Fia, Jézus Krisztus, 
a szerecsen komornyik nem azt mondotta, hogy „no,most már 
értem", hanem: „Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia.“ 
(37. v.) Lássuk meg hát világosan a dolgokat: A megtéréshez 
elengedhetetlenül szükséges a hitre jutás, hiszen ez maga a meg
térés, viszont hitet egyedül csak az ige, akár az írott, akár a 
hirdetett ige — kelthet fel szívünkben.

V. Döntött. Amikor a szerecsen komornyik Fülöp igehir
detése nyomán hittel elfogadta azt az alapvető igazságot, hogy 
Jézus Krisztus az az áldozati Bárány, aki bűneinkért megáldoz- 
tatott a Golgothán, akkor egy percig sem késlekedett többé, 
hanem — döntött. Döntött a megismert és hittel elfogadott 
Krisztus mellett. Mivel kocsijukon éppen egy vízhez érkeztek, 
ezekkel a szavakkal fordult Fülöphöz: „Mi gátol, hogy meg- 
keresztelkedjem?" (36. v.) És megkeresztelkedett. Nála ez a ke- 
resztelkedés nem egy üres szertartásnak való elégtevést jelen
tett, mint ahogyan a felnőtt korban való keresztelkedést gya
koroló szektáknál látjuk, hanem nála ez a lépés a Krisztus mel
lett való döntést jelentette. Azt jelentette, hogy elfogadja Krisz
tus neki is felkínált kegyelmét, oda áll a Megváltó elé és vál
lalja a tanítványsorsot. Vállalja a boldogságot, a kegyelmet, 
de egyben — ha kell — vállalja az üldöztetést és a szenvedést 
is, így jutott el a szerecsen komornyik az imádkozáson, a biblia- 
olvasáson, az igehallgatáson és a hitre ébredésen keresztül a 
döntésig: a megtérésig.

Amint így újra végig gondoljuk a megtérésnek a szerecsen 
komornyik történetében leírt útját, az az érzésünk támad, hogy 
semmi sem könnyebb ennél. Ezt akárki megcsinálhatja. Hiszen 
imádkozni tudunk, s az csak rajtunk áll, hogy olvassuk és hall
gatjuk-e az igét. Könnyen úgy tűnhetik fel tehát nekünk, mintha 
a megtérésre vezető út egészen emberi út volna. Ez azonban 
nagy tévedés. A mai igénkben leírt egész történet mögött ott 
áll láthatatlanul ugyan, de valóságban, maga az Isten. Az Isten 
volt az, aki imádkozásra indította a szerecsen komornyik szí
vét, az Isten volt az, aki Fülöpöt a mit sem sejtő komornyikhoz 
elküldötte és ugyancsak az Isten volt az is, aki szívében a hitet 
lángra gyújtotta. A megtérés tehát az Isten munkája és nem 
a miénk. Ezért nem is helyes az, amikor a hívő keresztyén arról 
beszél, hogy „ő megtért", mert nem ő tért meg, hanem meg
térítette őt az Isten. És megtérít minket is, ha — engedjük ma
gunkat. Ámen.

Dedinszky Gyula
békéscsabai lelkész.



Szenthárom ság 7. vasárnap.
Kenyérbünök.

I. Tim. 6 : 6—12.
Ének: 338.

Ezekben a júliusi napokban nagyon sokszor kerül szóba 
a kenyér. Hiszen odakint a mezőn most folyik az új kenyér be
takarítása. Kenyérrel dolgozik a magyar földmíves és az egész 
ország figyel áldott munkájára.

Mindnyájan egy véleményen vagyunk afelől, hogy a kenyér 
Isten egyik legnagyobb áldása. Ezt a legközvetlenebbül érez
zük. Az Isten azért adja nekünk a kenyeret, hogy azt javunkra 
fordítsuk.

Az ember azonban annyira gonosz, hogy Isten legnagyobb 
áldásaival is tud vétkezni. Tud vétkezni az eszével, az erejével, 
a pénzével és tud vétkezni a kenyérrel is. Vannak tipikusan „ke- 
nyérbűnök“. Most, a kenyér betakarításának idején talán nem 
árt, ha éppen a kenyérbűnökről szólunk.

I. Elégedetlenség a legelső ebben a sorban.
Ugye, milyen sóvárogva tudjuk várni a kenyeret? Tavasszal, 

amikor a vetés még alighogy zsendül, a gazda ki-kimegy a maga 
szántóföldjére, megáll a végében s összekulcsolt kézzel úgy só
hajtja: Uram-Isten! Vájjon lesz-e ebből kenyér valaha? Óh, bár
csak baj nélkül megérhetnők az aratást! Nem kér sokat az 
Istentől, csak azt, hogy tartson meg a termésből annyit, amennyi 
a megélhetéshez „elég“.

De mikor aztán eljön az aratás, amikor a gépek ontják 
az acélos búzaszemeket, amikor már telnek a zsákok, akkor 
egyszerre megkezdődik a zúgolódás. „Hát csak ennyit adott 
az Isten?" „No, hiszen ezzel nem jutunk messzire!'* Kisül, hogy 
mindenki többet várt, hogy senki sincs Isten áldásával megelé
gedve. Igen! Az ember talán sohasem vétkezik annyit Isten el
len, mint éppen amikor Isten az új kenyeret adja szeretettel 
a kezébe.

Pál apostol nagyon jól ismerte ezt a kenyérbűnt: az elé
gedetlenséget. Tudta, hogy az ember vele nemcsak Istent bántja, 
hanem önmagát is emészti, boldogtalanságba dönti s ezért 
mondja szent igénkben: „nagy nyereség az istenfélelem megelé
gedéssel". A keresztyén ember hite nem annyira a templomba- 
járásban, mint inkább az Isten áldásaival való megelégedésben 
mutatkozik meg legvilágosabban. Ma különösen szükségünk van 
erre a lelket pihentető megelégedésre. Nem követelődzhetünk, 
hanem „ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele". 
(8. v.)

Az elégedetlenségből folyik aztán a másik kenyérbűn
II. a hálátlanság. Valami ijesztő, hogy mennyire hálátlan 

tud lenni az ember. Ősztől tavaszig állandóan sóhajtozunk az 
Istenhez. Ha eső esik napfényt kérünk, ha süt a náp, esőért ri- 
mánkodunk. Ha jégfelhő jelenik meg a láthatáron, hangosan
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kiáltunk az egek Urához. Egész éven át szakadatlanul ostro
moljuk Istent a legjobban megtanult kéréssel: „A mindennapi 
kenyerünket add meg minékünk ma.“ És amikor aztán megvan 
a kenyér, amikor már megkaptuk, amit kívántunk, mégis hány 
fényes lakoma folyik le úgy, hogy a hatalmas asztalt körülvevő 
tömegben talán senki sem kulcsolja össze kezét hálaadásra az 
elvett kenyérért. A legtöbb embernek eszébe sem jut, hogy meg 
is kellene köszönni Istennek az elfogadott áldást, sőt inkább 
szemrehányásokat tesz neki, amiért kenyeret adott.

Bizony ritka virág a földön az Isten iránti hála.
Egy mese szerint az Isten mindennap két angyalt küld le 

az égből a földre, egy-egy kosárral a kezükben. Az egyik an
gyalnak az a feladata, hogy az emberek ajkán felhangzó kéré
seket gyűjtse össze kosarába, a másiknak azonban az aznapi 
hálaimákat kellene összegyűjtve Isten elé felvinnie. Kérésekben 
nincs is hiány. Az ezeket gyűjtő angyal minden este roskadozva 
cipeli a sok-sok kívánságot a földről az égbe, a hálaimákat, kö
szöneteket gyűjtő angyal azonban rendszerint üres kosárral tér 
vissza az Úr színe elé. Még ilyenkor, aratás idején is.

III. Kapzsiság. De hát vajjon mi az oka ennek a nagyfokú 
hálátlanságnak? Talán nem járunk messze az igazságtól, ha azt 
mondjuk, hogy az ember szívében ott élő kapzsiság, más szóval 
a telhetetlenség. Csodálatos, hogy az ember mennyire nem tudja 
fékezni szerzési vágyát. Eleinte pedig nem sokat kér az Isten
től. Csak annyit, amennyi éppen kell. De amint ezt megkaota, 
azonnal többet akar. Többet akar az örömből, a kényelemből, 
a földből, a pénzből és mindig többet akar a kenyérből is. Nem
csak annyit, amennyire szüksége van, hanem fölösen is. Valahogy 
úgy van a mai ember is, mint a pusztában vándorló zsidók. Az 
Isten mannával etette őket. Megmondta nekik, ne féljenek, min
denkinek, mindennap jut elég, csak annyit szedjenek tehát, 
amennyi aznapi eleséghez szükséges. A nép azonban nem tudott 
ellenállni a telhetetlenségnek. Egymás elől kapkodták el a man
nát, mindenáron „tartalékolni" igyekeztek a következő napokra 
is, az Isten azonban megbüntette őket azzal, hogy ez a tartalé
kolt fölösleg másnapra mind megbűzhödött, élvezhetetlenné vált.

Bizony, a mai ember nem sokat törődik azzai, hogy jut-e 
a kenyérből másnak is, csak az a fontos, hogy neki : ölösen le
gyen. Nagy kísértés ez, amely megöli az emberben a lelket és 
pokollá teszi a világ életét. Ezért int az apostol igénkben sze
retettel: „Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértetbe meg 
tő rbe . . .  esnek, melyek az embereket veszedelembe és rom
lásba merítik." (9.v.) Jegyezzük meg jól, hogy a telhetetlenség, 
a kapzsiság nem szépséghiba csupán az emberen, hanem halálos 
bűn, amely kárhozatba dönti a lelket.

IV. Tékozlás. A telhetetlenséggel, a kapzsisággal homlok- 
egyenest ellentétes kenyérbűn a tékozlás, amikor valaki nem 
becsüli meg a kenyeret, hanem dobálja Akármennyit is adott 
neki belőle az Isten, nem vigyáz reá, hanem pazarolja. Nem csak
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annyit szel le belőle, amennyi megélhetéséhez kell, hanem min
dig többet s azt a többet azután csak úgy szétszórja a világban. 
Úgy amint a tékozló fiú is cselekedte, akinek isten egész életre 
szóló kenyeret adott és az mégis rövid idő alatt lezüllött a 
disznóvályúig. Nem másért, hanem csak a tékozlás miatt.

Testvéreim! A kenyér érték, amelyet isten nem azért ad, 
hogy valaki azonnal felfalja vagy szétdobálja, hanem azért, hogy 
józanul éljen vele s másnak is juttasson belőle. A kenyér nem 
csak a mienk, hanem mindenkié. Ügy kell tehát bánnunk vele, 
mint közös kinccsel, amelybe másnak is van beleszólása.

V. Az ünnepnap megtörése.
Isten a tíz parancsolatot egyszerre adta ki két kőtáblára 

írva a Sinai hegyen. Mégis azt kell mondanunk, hogy van kö
zöttük egy, amely valamennyinél régibb, úgyszólván a teremtés 
idejéből való és ez a harmadik parancsolat: Szenteld meg az 
ünnepet. Hiszen tudjuk, hogy az Isten a teremtés idején hat 
napon át munkálkodott s a hetediken megpihent. Ezt azóta is 
megkívánja legbüszkébb teremtményétől, az embertől.

Az ünnepnapot megszenteljed. Isten legősibb parancsa ez, 
mely feltétlen érvénnyel áll e világ felett, amely parancs ellen 
azonban hovatovább egyre többet vétkezik az ember. És ez a 
bűn is a legdrágább isteni adománnyal, a kenyérrel kapcsolatos.

Hat napból hatot engedett át az Isten az embernek, hogy 
azalatt kenyér után futkosson. Hat nap minden lépése, minden 
kézmozdulata, minden gondolata a kenyér érdekében történik. 
Isten csak a hetedik egy napot kívánja egészen magának. És 
mégis mit látunk?

Nemcsak azt látjuk, hogy a nagy gyárak kéményei füstöl
nek változatlanul. Nemcsak azt látjuk, hogy a közérdekű válla
latok, vasútak dolgoznak fokozott tempóban. Nemcsak azt lát
juk, hogy a hivatali irodák vannak tömve felekkel ünnepnapon. 
Nemcsak azt látjuk, hogy némely helyen éppen vasárnapra te
szik a legnagyobb felfordulást jelentő országos vásárokat. De 
egyre gyakrabban látni azt is, hogy a kenyérgyűjtés, az aratás 
és a szüret idején odakint a mezőn is sürög-forog, verítékezik 
a kenyeret gyűjtő ember. Kévéket kötnek, kötelet fonnak, szénát 
gyűjtenek, mustot préselnek. Miért?

Mindenki talál valami mentséget.
Egyiknek szombaton megmaradt egy kevés munkája, azt 

akarja vasárnap befejezni. A másik egy veszedelmes felhőt lá
tott, fél a jégveréstől, az elől szeretné a kenyeret megmenteni. 
Csupa aggódó, sajnálni való ember.

Hát nem nagy balgaság-e azt gondolni, hogy azt a 
kenyeret, amelyet ősztől tavaszig az Isten nevelt, védelmezett, 
öntözött, napsugárral élesztgetett s amelynek megtartásáért mi 
az egész idő alatt semmit sem tudtunk cselekedni, nem nagy 
balgaság-e azt gondolni, hogy ezt a kenyeret az utolsó aratási 
napon most már nekünk kell megmentenünk, mert az Isten nem 
tudja megvédeni?
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Bizony az ünnepnapokon végzett munkára nincsen ment
ség. Valljuk be, hogy nincs is annak más igazi oka, csak ez az 
egy: a telhetetlenség. Az embernek nem elég amit munkájával 
hat nap alatt keres, neki kell a hetedik nap nyeresége is. A ke
nyér, amelyet éppen az ünnepnapokon kellene a templomban is 
megköszönnünk az Istennek, így viszi bűnbe az embert, az ün
nepnap megtörésének csúf bűnébe.

Tanuljuk meg, hogy a kenyér nem zsákmány, amelyet ra
vasz fortéllyal és erőszakkal nekünk kell ünnepnapokon eloroz
nunk az Istentől, hanem a kenyér áldás, melyet az édesapa ön
ként, szeretetből ad a maga gyermekeinek.

Kenyér! Nagy áldás. Ha porbahull, felemeljük, megfújjuk. 
Imádkozunk érte. Életet jelent számunkra. De ha nem vigyá
zunk, átokká lesz és romlásba dönt. Isten most készíti szá
munkra az idei új kenyeret. Vigyázzunk magunkra. Óvakodjunk 
a kenyérbűnöktől. Ámen.

Dedinszky Gyula
békéscsabai lelkész.

Szenthárom ság 8 . vasárnap.
A börtönőr szabadulása.

Apcs. 16 : 16—33.
Ének: 351.

Talán már velünk is megtörtént valamikor, hogy az utcán 
járva szemközt találkoztunk valakivel, akinek láttán társunk 
hirtelen karon ragadott bennünket s izgatottan súgta a fű : 
lünkbe: Nézd, azaz ember nem régen szabadult ki a börtönből. 
Mire mi hasonló izgalommal, csodálkozva kérdeztük: Rab volt? 
Ugyan mit véthetett?

Most ez az ige is oly embert mutat be nekünk, aki ugyan
csak a börtönből szabadult. Kérditek: Hát rab volt? De, hogy 
elcsodálkoztok, amikor halljátok a választ, hogy nem, nem volt 
rab, hanem — börtönőr. És mégis, — nem tévedés, — ő szaba
dult a börtönből. Ez az ige tehát a börtönőr szabadulásáról 
beszél.

Gondoljuk csak át még egyszer az igében hallott törté
netet. Pál apostolt Filippiben Silással együtt börtönbe vetik. 
A bírák szigorúan megparancsolták a börtönőrnek, hogy erő
sen vigyázzon reájuk. Nem is mondatta ez magának kétszer, 
hanem lábaikat kalodába szorítva bezárta őket a legbelsőbb 
tömlöcbe és sorsukra bizta a szerencsétleneket. Éjfélkor azon
ban nagy földrengés támadt. A bilincs lehullott lábukról, a bör
tön ajtaja megnyílt, elmenekülhettek volna. A börtönőr kétség- 
beesésében öngyilkosságot akart elkövetni, de Pál visszatar
totta őt ettől az esztelen lépéstől. Ekkor a börtönőr remegve 
lábukhoz borult és úgy kérdezte tőlük: Uraim, mit kell nékem 
cselekednem, hogy üdvözüljek? Mire Pál azt válaszolta: Higyj
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Az Úr Jézus Krisztusban és üdvözülsz. . . Ekkor a börtönőr 
felszabadulva egész eddigi szorongásából megkeresztelkedett. 
Megtért. Kegyelmet nyert. íme, a börtönőr szabadulása bűnei
ből, a halálból — az életre.

 Ebből a történetből mindenekelőtt is azt a tanulságot szűr
hetjük le a magunk számára, hogy

I. a legszabadabbnak látszó ember is rab, akinek szabadu
lásra van szüksége. Mert ezt a börtönőrt Filippiben mindenki 
szabadnak hitte. Különösen is annak tartották őt a börtön 
rabjai, hiszen, mialatt ők falak közé zárva senyvedtek, addig 
az szabadon jöhetett-mehetett ahová akart. És ez a börtönőr 
íme, mégis rab volt. A bűn, a hitetlenség, a lelki sötétség rabja, 
akinek szabadulásra volt szüksége.

Így van ez ma is igen sok emberrel. Az egyik gazdag. 
Embertársai azt mondják reá, hogy, de jó neki. Szabad, mint 
a madár, mehet akárhová, hiszen van elég pénze az egész világ 
körülutazására is. A másik ember nagy tudós. Tisztelői őszinte 
csodálattal vallják, hogy: ez az igazán szabad ember. Esze, 
értelme nem torpan meg a legnehezebb kérdések előtt sem, 
játszva elbánik velük. Ismét más valaki köztiszteletben álló em
ber, akit azért tart a közvélemény szabadnak, mert hiszen min
den ajtó megnyílik előtte, szabad bemenetele van mindenhová. 
És mégis rabok ezek az emberek is, akiket sem a pénzük, sem 
a tudományuk, sem a kivívott megbecsültetésük meg nem ment
het a bűn következményétől a haláltól, akiknek éppen ezért 
szabadulásra, megváltásra van szükségük.

II. De vájjon hol is kezdődik ez a szabadulás? Ezt a pontot 
nem nehéz történetünkben megkeresni. A börtönőr számára 
ott kezdődött el a szabadulás útja, amikor ráeszmélt arra, hogy 
bizony ő is rab, nyomorult rab, akinek szabadulásra van szük
sége. És ez akkor következett be, amikor ajkán megcsendült 
a riadt kérdés: Uraim, mit kell nékem cselekednem, hogy üdvö
zöljek? Akár úgy is kérdezhette volna: Mit tegyek, hogy a kár
hozatból, ebből a legszörnyűbb, örök börtönből szabadulhassak? 
Tehát a bűntudat, a lelkét fenyegető veszedelem meglátása volt 
nála a szabadulás kezdete.

És másnál is az. A süllyedő hajón alvó utas számára az a 
szabadulás kezdete, amikor felriad álmából s meglátja az életét 
fenyegető veszedelmet. Ha fel nem ébred, menthetetlenül elpusz
tul. A bűnös ember számára is ott van a szabadulás kezdete, 
amikor rádöbben a szomorú valóságra, hogy ő bűnös, hogy 
a menekülés útját kell keresnie. Valakinek hiába hirdettetik az 
evangéliom lángszavakkal, nem használ neki semmit, ha nem 
érzi, hogy ő bűnös, akinek megváltásra van szüksége. Valaki 
hiába jár úrvacsorához naponként, ha magát jónak, igaznak 
tartja s nem érzi, hogy ő az a bűnös, akiért Krisztus meghalt 
a Golgothán. Az első lépés, amelyet a bűn börtönében vergődő 
emberi léleknek meg kell tennie a szabadulás útján: saját bűnös 
voltának meglátása, a bűntudat. Ez azonban valóban csak a
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kezdetet jelenti. De mi nem elégszünk meg ezzel, hanem kiván
csiak vagyunk arra is, hogy milyen egészében is a szabadulás 
útja.

III. A szabadulás útja.
A börtön lakója sokféle úton próbálkozhat a szabadulással. 

Van, aki szökést kockáztat. Egy óvatlan pillanatban kisiklik 
az őr kezéből s elmenekül. Van, aki falat bont s úgy próbál 
egérútat nyerni. Van, aki kétségbeesett lépésre szánja magát: 
ráveti magát az őrre, kicsavarja a fegyvert a kezéből s úgy 
menekül. De van olyan is, aki egészen más útat választ. Szépen, 
jól viselkedik, hogy jutalmul majd előbb szabadulhasson a rab
ságból. Igen. A börtön lakója sokféle úton kísérelheti meg a 
szabadulást.

Feltünhetik nekünk, hogy az apostolok a filippi börtönőr
nek nem adtak lehetőséget a válogatásra. Kérdésére: mit tegyek, 
hogy üdvözüljek? nem felelték: teheted ezt is, de próbálkoz
hatsz amazzal is, hanem egészen kurtán csak annyit válaszol
tak: Higyj az Ür Jézus Krisztusban. Ez azt jelenti, hogy a bűn 
börtönéből való szabadulásnak csak egyetlen útja van és ez a 
Krisztusban való hit. Minden más próbálkozás hiábavaló. Itt 
nem használ az emberek elismerése, nem segít a másba való 
kapaszkodás, nem ment meg a pontosan számon tartott vagy 
számolatlan jócselekedet. A szabadulásnak csak egyetlen útja 
van: hinni kell az Ür Jézus Krisztusban, mint megváltóban. Ezt 
így érzi és így vallja evangélikus egyházunk is, amikor köz
ponti tanításának fogadta el ezt a tételt, hogy az ember hit 
által üdvözül Isten kegyelméből.

Van azonban ennek a történetnek egy egészen különleges 
jelentősége is. Nevezetesen a szektákkal szemben ez a történet 
igazolja evangélikus egyházunk keresztelési eljárását. A szek
ták kifogásolják, hogy egyházunk gyermekeket is keresztel, 
azzal érvelnek, hogy a gyermek még nem hisz, ezért nem ke
resztelhető.

Ilyen vonatkozásban érdemes megfigyelnünk ezt a törté
netet. Az apostolok az ige tanúsága szerint csak a börtönőrnek 
mondották: higyj az Ür Jézusban, Jézusról való bizonyságté
telüket nem is hallotta ott senki más, hitre csak a börtönőr 
jutott el és íme mégis, alighogy otthonába vezette őket, az 
apostolok azonnal megkeresztelték a börtönőr egész házanépét 
is. Kérdezzük: vajjon milyen alapon cselekedték ezt? A történet 
világosan beszél: a családfő hite alapján. Nos, pontosan ezt 
cselekszi a gyermekkeresztségnél a mi evangélikus egyházunk 
is. A családfő, a szülők hite alapján kereszteli meg a gyerme
keket is.

Az apostolok azonban nemcsak megkeresztelték a háznépet 
a családfő hite alapján, hanem ugyanezen az alapon üdvösséget 
is ígértek a háznép tagjainak. Figyeljük csak meg ezeket a 
szavakat: „Higyj az Ür Jézus Krisztusban és idvezülsz, mind te, 
mind a te házadnépe“. Nem az van itt: Higyj és üdvözülsz. Nem
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is az: Higyj te és higyjen a házadnépe és akkor üdvözültök 
mindannyian. Hanem egészen világosan ennyi: Higyj az Úr 
Jézusban te és üdvözülsz nemcsak te, hanem még a te házad
népe is. A szülők hitének olyan ereje van, hogy meg tudja men
teni még a hitetlen gyermeket is.

Egy hívő özvegy édesanyának volt egy Istentől elrugasz
kodott gonosz fia. Anyja hiába tanította, intette, hiába sírt 
előtte, csak nem bírta őt Krisztushoz vezetni. A végén már nem 
tudott egyebet tenni, csak sokat, nagyon sokat imádkozott fia 
megtéréséért. A fiú nem egyszer, amikor züllésének útjáról haj
nal felé hazavetődött, még mindig éberen, ágya előtt térdelve 
találta érte imádkozó édesanyját.

Aztán meghalt az anya. A fiú nem sajnálta, sőt talán kicsit 
örült is, hogy nem kell többé maga előtt látnia édesanyja örökké 
szemrehányó tekintetét. Megkönnyebbült lélekkel tért az üres 
otthonba a temetőből. De amint belépett a szobába, tekintete 
rávetődött az édesanyja ágya előtt a padlón látható két mélye
désre. Egyszerre szíven ütötte valami. Rádöbbent, hogy azt a 
két gödröt ott érte imádkozó édesanyja koptatta ki térdeivel 
a durva padlón, mialatt hosszú éjszakákon át fia megtéréséért 
könyörgött az Istenhez. Ez a ráeszmélés oly hatással volt reá, 
hogy — amit eddig még sohasem tett — most maga is térdre 
ereszkedett és igazán, szívből imádkozott bűneiből való szaba- 
dításért. Igen, az édesanya hite elég erős volt ahoz, hogy a fiát 
is megmentse.

Testvéreim! Keresztyén Szülők! Érzitek-e a felelősséget, 
mely rajtatok nyugszik? Hogy hívő vagy hitetlen emberek 
vagyunk-e, az nemcsak a mi privát dolgunk. Nemcsak a ma
gunk üdvössége múlik azon, hanem gyermekeink üdvössége is. 
A hitetlen szülő hitetlenségével pokolba taszítja jobb sorsra 
érdemes gyermekét, de a hívő szülő a maga hitével megment
heti még a gonosz gyermeket is. A szabadulás útját nemcsak 
a börtönőr, hanem mindenki számára is egyedül a hit jelenti. 
Ámen.

Dedinszky Gyula
békéscsabai lelkésze

Szenthárom ság 9. vasárnap.
Háromféle igehallgató.

Apcs. 17 : 16—34.
Ének: 361.

Sokan vannak, akik semmibe sem veszik, lenézik a temp- 
lombajárást és a vele kapcsolatos igehallgatást. Azt mondják 
üres szokás csupán, melynek az üdvösségre semmiféle befo
lyása nincs.

Magunk is, akik pedig templombaj áró emberek vagyunk, 
hajlandók vagyunk az igehallgatás jelentőségét lebecsülni. Kü-
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lönösen ha látjuk, hogy az legtöbbször mennyire hatástalan 
marad. Azt gondoljuk: valóban nem ér az a lélek szempontjá
ból semmit.

És még sem így van.
Az igehallgatás nagy jelentőségére mutat az az íráshely, hol 

ezt olvassuk: „Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten 
igéje által." (Róm. 10: 17.) Azt tudjuk, hogy üdvösségünk alapja 
a hit. Amint azt Pál apostol egy másik helyen világosan kifeje
zésre juttatja, amikor azt mondja: „Az igaz ember pedig hitből 
él.“ (Róm. 1:17.) De vájjon, hogyan juthatunk hithez? A hitet 
nem lehet a szülőktől örökölni, nem lehet pénzen megvásárolni, 
nem lehet kiharcolni sem. A hitet egyedül csak Isten igéje éb
resztheti fel bennünk — ha hallgatjuk. Mindenki hite ott találja 
a maga forrását, hogy valamikor valakitől beszélni hallott Jézus
ról. Íme, így tárul fel előttünk az igehallgatás nagy jelentősége.

Éppen ezért szükséges, hogy minél többen hallgassák az 
igét. Erre törekszik a misszió is, amikor az igét helybe viszi 
azoknak, akik eddig még nem juthattak a keresztyénséggel 
kapcsolatba. Minél több igehallgatóra kell törekednünk. Ez 
azonban még nem cél. Mert jól tudjuk, hogy nem minden ige
hallgató egyforma. Itt, mi közöttünk sem.

Mai igénk az igehallgatók tarka seregének három érdekes 
csoportját mutatja be nekünk, úgy, amint Pál apostol találko
zott velük Athénben.

Arról van itten szó, hogy Pál Athénben, ahová nagy várako
zással érkezett, beszél a népnek a keresztyénség alapelemeiről: 
Krisztusról, feltámadásáról, ítéletről. No, és vajjon hogyan fo
gadták ezt az igehirdetést a hallgatók?

I. Kritizálok. Volt egy csoport, amely az apostol igehirde
tésének elhangzása után első kötelességének tartotta azt, hogy 
belekössön az elhangzottakba. Gúnyolódni kezdtek. Kicsúfolták, 
megszólták. Nevetségesnek tartották azt, amit beszélnek, de 
lehet, hogy ők, akik Athénben sok híres szónokot hallottak már, 
belebotlottak az apostol „előadásmódjába" is. A hirdetett ige 
íme, csak ennyit ért el bennük.

Ma is vannak ilyen igehallgatók. Ezek a kritikusok. Akik 
azonnal belebotlanak valamibe és akkor azon rágódnak s köz
ben meg sem látják a lényeget. Ez az igehallgatók legsilányabb 
fajtája. Ez sosem épül, legfeljebb csak botránkozik. Nem okos 
dolog.

Egy újdonsült hívő keresztyén nagy buzgalommal sorol- 
gatta fel „öreg" hívő testvérének a templomban hallott igehir
detés hibáit. Hosszú volt a beszéd, a nyelve botladozott az ige
hirdetőnek, szavakat ismételt, sőt egyik másik állítása erősen 
meg is kérdőjelezhető. Öreg hívő társa azonban félbeszakította 
heves fiatal barátját és atyai bölcseséggel azt mondta neki: Nem 
okosan cselekszel, amikor mindenen fennakadsz. Nézd csak az 
annyira oktalannak tartót tyúkot. Ha valaki kaviccsal kevert 
kukoricát szór eléje, a tyuk egyetlen egyszer sem fog a kavics



után kapni, hanem szépen kiválogatja közüle az élvezhető kuko
ricát, az élvezhetetlen kavicsot pedig ott hagyja. Te meg for
dítva cselekszel. Ott hagyod az építő tiszta igét és felkapkadod 
az élvezhetetlen kavicsot, ami nem csoda, ha azután megfekszi 
lelkedet.

II. A halogatók. De voltak ott, a Pál igehirdetését hallgató 
seregben mások is. Olyanok, akik egy ideig figyelemmel hall
gatták minden szavát, de azután mintha csak megijedtek volna 
valamitől, sietve elbúcsúztak tőle azzal az ígérettel, hogy „majd 
még meghallgatunk téged e felől". „Majd!" Nem most, hanem 
„majd", valamikor, későbben. Ezek a halogató igehallgatók.

Ezek már megérezték az ige komolyságát. Érezték, hogy 
benne Isten üzen nekik. Érezték azt is, hogy az igét nem lehet 
egyszerűen elereszteni a fülük mellett, mert az ige döntést köve
tel tőlük. Azonban éppen ettől a döntéstől féltek a legjobban. 
Meg akarták előbb egy kicsit gondolni a dolgot. Időt akartak 
nyerni. Azért mondták: majd még meghallgatunk téged e felől.

A halogató igehallgatók csoportja a legnépesebb. Ezek 
vannak ma is a legtöbben. Értik az igét, tudják, nekik szól, 
érzik, dönteniük kell, de félnek a határozott állásfoglalás követ
kezményeitől. Elodázzák: majd később. Szomorú csoport ez. 
Addig-addig halogatja az állásfoglalást, amíg egészen elkésik 
vele. Vagy talán nem megdöbbentő még csak puszta gondolat
nak is, hogy valaki 30—40—50 éven át jár a templomba, hall
gatja az igét egy életen át s a végén mégis hitetlenül hal meg, 
mert örökké csak a „majdra" hivatkozott?

Egy varróleány késő este gyertyavilág mellett varrt nagy 
sietve. Eljött hozzá egy barátnője, de ő nem is hederített reá, 
hanem varrt szorgalmasan tovább. A barátnő meg is sértődött. 
Szemrehányón mondta neki: ugyan mit sietsz ezzel a munkával 
olyan nagyon, nem tudsz velem csak pár percig is beszélgetni? 
A leány azonban a már-már tövig égett gyertyacsonkra muta
tott s csak annyit mondott: nézd, milyen kicsiny már ez a 
gyertya, ha ellobban, nem dolgozhatom többé.

Ne mondjuk mi sem igehallgatás közben soha az Istennek 
azt, hogy „majd". Hanem gondoljunk arra, hogy a mi életünk is 
ilyen rövid gyertya, amely hamar ellobban s ha elégett, akkor 
már nem térhetünk meg többé.

III. Hívők. Milyen szomorú lett volna Pál apostol athéni 
tartózkodása, ha ott csak ezzel a kétfajta igehallgatóval talál
kozott volna. Azonban szerencsére akadt ott egy harmadik cso
port is, amelyről az ige e szavakkal emlékezik meg: „némely 
férfiak azonban csatlakozván őhozzá, hívének . . .“ (34. v.) Ilye
nek is voltak ott tehát, akik azonnal elfogadták a hallott igét. 
Hittek benne. Ma is vannak ilyenek. Talán kevesen, de vannak. 
És éppen ezek kedvéért hangzik az ige templomainkban, de meg 
mindenfelé is. Mert ez az igehirdetés és az igehallgatás célja, 
hogy a lélek hittel teljék meg. Ezek a boldogok. Ezeknek életük 
lesz. Kincsük lesz a mennyben.
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Háromféle igehallgató. A kritizáló, a halogató és a hívő. 
Vajjon mi melyik csoportba tartozunk? Isten a harmadik cso
port felé mutat, hogy oda tartozzunk, ahol hittel fogadják a 
hallott igét. Ámen.

Dedinszky Gyula
békéscsabai lelkész.

B ölcsőtől a koporsóig .

Családapa felett,
(S. I. ny. kir. ítélőtáblái bíró.)

Gy. K. Gy.l Minden koporsó három bibliai szentigét és igaz
ságot hirdet a keresztyén embernek: először, egy örök termé
szeti törvényt, mely így hangzik: „Por vagy és porrá kell len
ned", azután az Úr Jézusnak nagy ígéretét: „Aki énbennem hi
szen, ha meghal is él", végül pedig egy emberfeletti remény
séget: „Feltámadunk!"

1. Az örök természeti-törvényt senki ki nem kerülheti: 
porból lettünk, porrá leszünk. Vaskővetkezetességű törvény ez. 
nem használ ellene se rettegés, se aggodalom, ész vagy erő. 
És megdöbbentő módon válik nyilvánvalóvá az ember tehetetlen
sége, valahányszor szeretteit akarná megvédeni e természeti 
törvény ereje ellen. íme, ez a törvény most is egy egész családot 
borított gyászba. Minden részvétünk a gyászolóké és tehetetlen
ségünkben, amely azonban Isten előtt megalázkodó, keresztyéni 
tehetetlenség, nem mondhatunk mást, mint amit a bibliai Jób 
mondott: „Isten adta, Isten el is vette, áldott legyen az ő szent 
neve érette!"

Áldjátok, gyászoló család a Mindenhatót, hogy jó embert 
adott családfőül néktek, aki házaséletének 28 esztendeje alatt 
szívének és szeretetének melegét árasztotta reátok. Áldjátok a 
Mindenhatót, hogy nem maradt utána rossz emlék. Ezt te tudod 
legjobban, gyászoló hitves és ti tudjátok legjobban, gyászoló 
gyermekek és rokonok. Ti emlékeztek legjobban arra, ami benne 
kedves és szeretnivaló volt és ti tudjátok a legjobban, hogy min
den gondolata, érzése a tiétek volt.

A ti gyászotokhoz csatlakozik a pályatársak, a jó barátok 
és tisztelők gyásza, akik benne szintén kedves, jóindulatú, emel
kedett gondolkodású férfiútól búcsúznak.

Odaáll a gyászolók közé a mi evangélikus-keresztyén gyüle
kezetünk is, melynek a megboldogult sok éven át példaadó 
presbitere, áldozatkész egyháztagja volt.

Áldom az én Istenemet, hogy ezeket a szavakat emberi vi
gasztalásul elmondhattam e koporsónál és kérem: úgy áldja meg
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a gyászoló fiakat, hogy elköltözött atyjuk nyomdokait követ
hessék minden szépben és jóban.

2. De van nekünk, testvéreim, emberi vígasztalásnál hatal
masabb, krisztusi vígasztalásunk is. „Aki énbennem hiszen, még 
ha meghal is él!“ — mondotta a Megváltó. És én tudom, hogy 
a mi halottunk hitt a Jézus Krisztusban. Megmutatta ezt azzal, 
hogy egyháza dolgában odaadó részt vett, hogy még pár nappal 
ezelőtt is, pedig már akkor beteg volt, eljött Istennek házába. 
Megmutatta azzal is, hogy betegágyán az Úr Szent Vacsorájával 
erősítette meg elköltözni készülő lelkét és az Úrvacsora kenye
rében és borában, melyet maga a Megváltó rendelt nékünk, ke
resztyéneknek ételül és italul: az Ür Jézus Krisztus valóságos 
testét és vérét vette bűnei bocsánatára. Hitte és remélte, hogy 
az Úr Jézus Krisztus, aki a keresztfán minden bűnösért szenve
dett és meghalt; őt is megváltotta a bűnnek, a halálnak és kár
hozatnak hatalmából. És e hitéért ez a mi halottunk: bár meg
halt, mégis él és erős keresztyén hitünk szerint ott áll annak 
ítélőszéke előtt, aki eljövendő megítélni eleveneket és holtakat. 
Megítélni, de nem emberi és földi bírói mérték szerint, hanem 
isteni kegyelem és irgalom szerint.

Bizonyára ennek a mi kedves halottunknak is voltak hibái, 
gyengéi és gyarlóságai, mint minden embernek vannak. De aki 
őt most megítéli, az nem csak a törvény megmásíthatatlan szavá
hoz szigorúan ragaszkodó, megkötött és hajthatatlan bíró, ha
nem szerető és irgalmas mennyei Atya, aki az ítélet kimondá
sánál nem enyhítő körülményeket mérlegel, mint a földi bíró, 
hanem az Ür Jézus ártatlan vérével mossa el mindazt, ami a 
hívő keresztyénben gyarlóság és bűn. Azért hisszük és erősen 
reméljük, hogy a mi halottunk felett már el is hangzott az isteni 
ítélet: Jól vagyon jó és hű szolgám, kévésén voltál hív, sokra 
bizlak ezután, menj be a te Uradnak örömébe.

Ez a mi közös keresztyén hitünk legyen néktek, gyászoló 
család, magától Istentől küldött vígasztalástok.

3. De ugyanakkor töltse el szíveteket a nagy keresztyén 
reménység is: „Feltámadunk!'' Amint Krisztus feltámadott és 
megváltottál számára utat készített az örökkévalóságba, úgy 
mi is, akik Őbenne hiszünk, feltámadunk és akik itt a földön 
szerettük egymást: odaát, a Krisztusnál, találkozunk. Ezt soha 
el ne felejtsétek ti gyászolók és ti se, akiket a részvét hozott 
ide. Feltámadunk, de amíg ebben a porrá váló testben élünk, 
úgy éljünk, úgy higyjünk és úgy cselekedjünk, hogy feltáma
dásunk a keresztyén ember feltámadása legyen, akinek sírjánál 
végezetül a Megváltó megáll és megadja övéinek az örök élet 
koronáját. Ámen.
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Családanya felett.
Gy. Kér. Testv.! Arra szeretném irányítani figyelmeteket, 

Akiről Jób könyvének 19-ik részében, a 25-ik vers így szól: „Én 
tudom, hogy az én Megváltóm él és utoljára az én porom felett 
megáll". Őbenne legyen a ti vigasztalástok. Ámen!

Azokat, akik ezt a koporsót most körülveszik, gondolatban 
több körre osztom.

1. A legkülső körben állanak a jóbarátok, tisztelők és is
merősök, akik kegyeletes szép szokás szerint eljöttek, hogy 
megadják a halottnak a végtisztességet és utolsó útjára elkísér
jék. Ezek, bármennyire is tele van a szívük megilletődéssel és 
részvéttel, valójában ilyenfélekép gondolkodnak: szomorú do
log a halál, de ha valaki meghal, végeredményben nem történik 
egyéb, minthogy beteljesedik Isten akarata a természet törvé
nyén keresztül: porból lettünk, porrá leszünk. A halál, melyet 
Isten belekapcsolt az élet törvényébe, most elért egy elfáradt, 
74 éves testet és ez nem rendkívüli dolog. Még csak nem is igaz
ságtalan, mert senki számára nincs előle menekvés. Igazságtalan 
csak akkor volna, ha volna olyan ember, aki megszabadul tőle. 
De ilyen nincs, hiszen még Isten Fia is meghalt. Azért, bár min
den haláleset gondolkozóba ejt és kisebb-nagyobb mértékben 
megrendít bennünket, még se tehetünk mást, mint hogy bele
nyugszunk a változhatatlanba.

2. A következő, belsőbb körben a gyászoló család tagjai 
állanak a koporsónál. A természet törvényét ők is ismerik, de 
ők most nem tudnak belenyugodni annak ridegségébe. Nem okos
kodnak és nem bölcselkednek, nekik most a szívük fáj. Hiszen 
nem csak egy akármilyen halottért állanak most itt, hanem az 
édesanyjukért és a nagyanyjukért. Aki elment tőlük és többet 
sohase fogják hallani szelíd szavát, látni kedves mosolyát. Nem 
fogják érezni, csak fájó emlékezetben, szívének azt a nagy szere- 
tetét, amellyel kis unokáit ápolta, gondozta, szeretgette. Jó lenne 
őket emberi szóval és emberi részvéttel megvigasztalni, de mit 
tehetünk? Legfeljebb velük együtt sírunk és sajnáljuk őket.

3. A legbelsőbb körben, melynek tagjai a jóbarátok, isme
rősök és a gyászoló családtagok közül kerülnek ki, ott vannak 
a hívő keresztyének. Akik tudják, hogy minden élet Istentől 
indul ki és oda tér vissza. Akik hiszik, hogy Isten, az emberek 
iránt való könyörületből mindenkiért, ezért a halottért is egy 
nagy csodát tett: elküldötte egyszülött Fiát, hogy aki benne hi
szen, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Akik ezt hiszik, 
azok tudják, hogy közülünk most egy Krisztusban hívő ker. lélek 
költözött vissza Istenéhez, az örök hazába. Tudják, hogy maga 
Isten fogadta magához egy elfáradt leányát, aki, míg itt a földön 
élt, elvégezte mindazt a kötelességet, mely reá, mint édesanyára 
és nagyanyára bízatott. Aki küzdött az élettel, de nem is ön
magáért, hanem családjáért, szeretteiért, mert az ember számára 
ez a föld a küzdelem helye. Szenvedés is jutott néki osztály



részül elegendő, mint annyi sok másnak. De abban a tudatban 
küzdött mindig és abban a tudatban hordozta szenvedéseit, hogy 
mindez azokért van, akiket szeret. És ezért boldog volt. Mert 
akkor boldog a mélyen érző ember, a befelé élő ember, ha 
tudja, hogy van kiért küzdenie és szenvednie. Boldogsága, mely 
belső, lelki boldogság volt, meg is látszott szelíd mivoltán. Ál
dott legyen a Mindenható, aki boldoggá tette. Isten kegyelmé
ből még az elmúlása is csendes és fájdalom nélkül való volt. 
Elaludt. Mi keresztyének azt mondjuk és úgy tudjuk, hogy az 
Úrban aludt el. Isten adta, Isten vette is el, legyen áldott az ő 
szent neve érette! Akik őszintén gyászoljátok, úgy becsülitek 
meg legjobban emlékezetét, ha azon az úton jártok-, amelyen 
ő látni akart és vezetett titeket: a szeretet és hit útján.

3. A jóbarátok és tisztelők körén belül, a gyászolók és ke
resztyén hívők körén is belül, egészen a koporsó mellett ott áll 
még valaki, bár láthatatlanul. Mi hívő ker.-ek mindannyian érez
zük és tudjuk, hogy ott áll. És ott megáll és ott marad mellette 
mindvégig. Ha Ö ott nem állana, ugyan hiába volna és semmit 
se érne a jóbarátok, tisztelők, a gyászolók és keresztyén hívők 
koporsó körül állása. De Ö ott áll. Aminthogy minden koporsó 
mellett ott áll: a Megváltó. Az Üdvözítő. Aki láthatatlanul min
denütt ott van, ahol az emberek sírnak és vigasztalásra szorul
nak. Aki most is, az én ajkaimon át elmondja a mi kedves ha
lottunk felett is az egyetlen és egyedül megnyugtató vigaszta
lást: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki énbennem hiszen, 
ha meghal is. él“. Aki az egyedüli közbenjáró értünk, bűnösökért 
Istennél s aki erről a drága halottról is elmondja az ítélet trón
ján, hogy megváltotta, hogy meghalt érte, ártatlan vérével a 
bűneit lemosta és számára örök életet készített. A mi halottunk 
tudta és hitte ezt. És Krisztust megváltójának vallotta. És ezért 
megmentetik az örök haláltól és a kárhozattól, az örök élet és 
mennyei boldogság számára. Ez bizonnyal igaz! Ámen!

Hering János 
veszprémi lelkész.

K atedrán .
Wichern, a bűnbocsánat pedagógusa.

A keresztyén, tehát az evangélium fundamentomán álló s ezért a re
formációhoz, mindenekelőtt Lutherhez csatlakozó neveléstudomány, egyik 
legnagyobb jelentőségű meglátása,1) hogy Wichern — aki számunkra ed-

1) L. Willheím Koepp: Die Erziehung unter dem Evangélium. Mohr, 
Tübingen. 1932. L. különösen a 13. fejezetet: Von Pestalozzi zu Wichern. 
99—107. o.
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dig csupán a belmisszió zászlóbontója volt — egyik legkövetkezetesebb 
képviselője a bűn és, a kegyelem pólusa által meghatározott keresztyén 
nevelésnek,

1.
A nevelés Wichern2) szerint Isten Krisztusban megjelent szereteté- 

nek fölajánlása. Egy mozzanata, a többitől csak formailag különböző 
változata, annak a munkának, amely Krisztus parancsának teljesítése: 
„Menjetek el, tegyetek tanítványokká minden népeket!'' Az embernek 
ebben a munkában természetesen csak az eszköz szerepe jut. Csak rá
mutathat Krisztusra, akiben leszállott hozzánk Isten szeretete, akiben a bű
nös ember hittel megragadhatja ezt a szeretetet, amely felszabadítja a 
bűn rabsága alól és eljuttatja Isten gyermekeinek a szabadságára. A ne
velés alanya, középpontja tehát Jézus, Istennek testbe szállott Fia, a meg
feszített, de föltámadott, élő Krisztus. Ez Wichern nevelői munkásságá
nak éltető forrása, ez a bizonyosság, hogy Jézus Krisztus alakja nemcsak 
a múltból sugárzik feléje, hanem élő valóság, mert igaz a húsvéti híradás: 
Jézus csakugyan föltámadott, él ma is, isteni mindenüttjelenvalóságánál 
fogva közel van hozzánk, velünk van ma is. A nevelés sikere — ha ugyan 
használhatjuk ezt a kifejezést Wichern nevelő munkáját ismertetve — azzal 
áll vagy esik, hogy a nevelőnek élő közössége van-e hite által a Krisztus
sal s hogy a Krisztusra mutató bizonyságtételével összekapcsolhatja-e a 
Szent Lélek a nevelendőt a mindeneket formálni és átformálni tudó Krisz
tussal. Mert a nevelésnek az igehirdetéssel lényegileg azonos mivolta abban 
is nyilvánvaló lesz, hogy minden várakozása, célkitűzése az igehirdetés 
végső céljában és eredményében: a bűnös ember újjászületésében, az 
újjászületett ember új életében teljesül.

II.
Mivel Wichern így a nevelést Isten, akaratát a Krisztus által fogana

tosító Isten munkájának tekintette, a nevelés lehetősége nem lehetett kér
désessé számára. Bár az a konkrét nevelői feladat, amelyet a Rauhes Haus- 
ban vállalt, a lehető legnehezebb volt — Hamburg legmélyebbre sülyedt 
rétegének legzüllöttebb, a legtöbbször isteni és emberi törvénnyel egy
aránt összeütközésbe jutott gyermekeinek a nevelését vállalta —, mégsem 
fogta el soha a csüggedés. Nem kételkedett abban, hogy Isten kegyelme 
változhatatlan, nem személyválogató és végbeviszi a maga győzedelmes, 
újjáteremtő munkáját mindenütt, ahol a hit aktusában föltárulnak előtte 
a szívek. Szembe is száll minden sötéten látással s amíg egyrészt sohasem 
hagyott semmi kétséget a felől, hogy vallja az embernek a bűn által való 
teljes megromlottságát s teljes képtelenségét a maga erejéből való meg- 
javulásra, addig hite örvendező bizonyosságával folyton hirdette, hogy 
a magát Isten újjáteremtő eszközének tekintő nevelés nem hiábavaló pró
bálkozás s célt kell érnie épen azért, mert lényegében nem embernek,

2) Nyomatékosan figyelmébe ajánlom mindenkinek Martin Gerhardt 
nagyszabású művét: Johann Heinrich Wichern. Ein Lebensbild. I—III. Agen- 
tur des Rauhes Hauses, Hamburg, 1927. Ez a munka minden vonatko
zásban alapvető jelentőségű. Végigkíséri Wichernt hosszú élete pályáján 
és nagy gonddal rajzolja meg az egyes mozzanatok egyháztörténeti hát
terét. Wichernről, a pedagógusról az első kötet a 202—259. oldalakon szól.



401

hanem Istennek műve. S amint a maga realizmusának tiszta látásával látta 
Wichern a bűn, a gonosz hatalom valóságát, ez az egészséges realizmus 
láttatta meg vele az egyház realitását is. Az egyház számára nem emberi 
alkotás, hanem az élő Isten anyaszentegyháza s feje az élő Krisztus, aki
ben Isten megmentő kegyelme lehajolt a bűn fertőjében tehetetlenül ver
gődő emberhez. Minden reménységét erre a tényre fundálta s erre a bi
zakodásra fölbátorította mindenekelőtt a reá bízott gyermekek életének 
az ő számára alapvető jelentőségű ténye, hogy Isten az ő egyházán ke
resztül már személy szerint is belenyúlt az életükbe akkor, amikor a ke- 
resztség szentségében részesültek. Annak azonban, hogy Wichern az így 
értelmezett nevelésben minden prioritást Isten részén lát, egyenes 'követ
kezménye az, hogy érintetlen attól a pedagógiai elbizakodottságtól, amely 
emberformálásra véli magát elhivatottnak és vakon bízik módszere, tech
nikája csalhatatlan biztonságában. Ellenkezőleg: az ő magatartása a hité, 
amelynek a magunk megüresítése az előfeltétele. Azt tartja, hogy a leg
nagyobb, ami az embertől telik, a hit, amely megragadja Isten bűnbocsátó 
és megújító kegyelmét a Krisztusban és tudatában van természetesen 
annak is, hogy ez a hit nem az ember ténye, hanem Isten ajándéka, 
a Lélek műve. Isten prioritásának alázatos és következetes elfogadása 
vonta maga után, hogy Wichern soha semmiféle kényszert sem alkal
mazott, amely- külső, emberi eszközökben, rendszabályokban bizakodik. 
Amikor a reá bízott, a közfelfogás szerint egyáltalában nem bizalomra- 
méltó fiúkkal beköltözik a Rauhes Haus-ba, egyik legelső feladatának te
kinti, hogy lehordassa velük a telket körülvevő magas falat. Az ilyen 
intézmények ugyan rendszerint áthághatatlan kerítéssel, zárt kapuval, 
vasráccsal igyekeznek falaik között tartani gondozottaikat, de Wichern 
következetlenségnek tartotta volna, hogy külső erőszakkal zabolázza azo
kat, akik felől hitte, hogy Isten bízta őket gondjaira s akik felől épen 
ezért az volt a bizonyossága, hogy Isten maga tartja őket ott a Rauhes 
Haus falai között.

III.
Aki, mint Wichern, személyes életében és munkájában egyaránt a 

Krisztusban elnyert bűnbocsánat alapján áll, az egész életének s így ne
velői munkájának is csak abban láthatja a célját, hogy életén és mun
káján átsugároztassa a bűneinket ingyen kegyelemből megbocsátó Isten
nek szeretetét. „Jézus Krisztus, a mi munkánk élő középpontja — val
lotta — s az lesz mindenkor legfőbb célunk, hogy mindenen át ehhez 
a Szabadítóhoz vezessük el gyermekeink szívét, aki megszabadíthat a bűn
től és vétektől." Ezért mondja más helyütt; „Az a mi legdicsőségesebb 
munkánk, hogy neki nyerjünk lelkeket, aki életét adta oda mindnyá
junkért." Ezért fogadja minden növendékét, akármily sötét múlt feketéi
nk is mögötte, a kegyelemnek a váltságszerző Krisztusra mutató üzene
tével: „minden bűnöd megbocsáttatott." A bűnbocsánat által való meg
tisztulásnak a szimbólumává lesz a tisztító fürdő, amely minden újonnan 
érkezettet vár s amelyet Wiöhern éppen ezért bizonyos ünnepélyességgel 
vesz körül. Hogy a régiek elmúltak s mindenek megújultak, ezt példázza 
az új név, illetve a név új formája, amelyen Wichern a jövevényt attól 
fogva szólítja. S mert a Krisztusban nyert bűnbocsánat befejezett tény, 
ezért volt a Rauhes Haus-ban nevelőt és nevelendőt egyaránt kötelező
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szabály, hogy a múltat a feledés fátyolénak kell takarnia. Wichern azon
ban a nevelő személyes életére is vonatkoztatta azt a meggyőződését, 
hogy a nevelés lényege szerint a bűneink bocsánatát nyújtó evangélium
nak a hirdetése. Ö, akit heves temperamentuma különösen újra meg újra 
megalázkodásra kényszerített, nem vonakodott attól sem, hogy, ha a 
Lélek késztette reá, alázatos bűnvallással lépjen növendékei elé. Azt tar
totta és vallotta, hogy mint bűnös ember, akinek a Krisztus vére, érdeme 
egyetlen vigasztalása, egy színvonalon áll az élet mélységeiből jött nö
vendékeivel. S amikor munkatársakat vesz maga mellé, akiket talán nem
csak kényszerűségből, hanem egyenest céltudatosan a nép' egyszerű fiai 
közül választ, a Bruder nevet adja nekik. Ez is arra mutat rá, hogy sze
rinte a nevelő és nevelendő egyaránt a kereszt alatt áll mint egyugyan
azon, mindeneket átfogó testvériség tagjai s együtt merítenek a bűnei
ket eltörlő kegyelemnek a golgotái kereszt tövében fakadó forrásából. 
Ez a nap-nap mellett való odajárulás a kegyelem forrásához nemcsak 
Istennek és embernek, hanem az embernek az emberhez való viszonyát is 
meghatározza. Isten bocsánata bennünket is megbocsátásra kötelez, min
den téren, így a nevelés terén is. A nevelő akkor sugároztatja át a maga 
életén és munkáján Isten megbocsátó szeretetét, ha maga is gyakorolja 
a megbocsátást. Amint Isten és ember között a gyermeki viszony a bűn
bocsánat ténye alapján jön létre, a nevelő és nevelendő között is ez az 
előfeltétele a bizalom, a szeretet meghitt viszonyának. Nem lephet tehát 
meg bennünket, ha azt látjuk, hogy Wichern nevelői gyakorlatában a 
megbocsátást még mint fegyelmező eszközt is használja. Meg volt győ
ződve a bűn megbocsátására és elfedezésére is kész szeretetnek nagy, 
ellenállhatatlan hatalma felől. Megtette pl., hogy egy az intézetből meg
szökött s visszahozott fiúnak, minekutána társai önként megbocsátottak 
neki — 'hiszen szökésével az ő közösségük ellen is vétett —, egyenest 
a házasságtörő asszony történetét olvasva föl s az utolsó (11) verset nyo
matékosan reá alkalmazva, megbocsátott s attól fogva, a nélkül, hogy 
a fiú ezzel a bizalommal visszaélt volna, megbocsátás következménye- 
képen minden nap felügyelet nélkül küldte ki az intézetből tejért. A fiú
nak tehát bőséges alkalma volt az újabb megszökésre, de a bizalom, 
amely felől érezte, hogy méltatlan volt reá, minden súlyos büntetésnél 
nagyobb erővel tartotta vissza ilyen újabb kísérlettől. Hasonló eset, ami
kor egy ilyen szempontból hasonlóképen teljesen megbízhatatlan fiú azzal 
a kéréssel állt elő, hogy hozathassa el hazulról a galambjait. Wichern, az 
elhozatal különböző lehetőségeit mérlegelve, megkérdezte a fiút, hogy 
nem az volna-é az elhozatal legegyszerűbb módja, ha vasárnap, istentisz
telet után, maga menne el értük. Ez hinni sem akart a fülének, nem 
tudott hova lenni örömében és vasárnap a megszabott időpontban vissza
tért az intézetbe kedvenc állatjaival együtt. Az ilyen esetek minden esetre 
azt mutatják, hogy kiváltságos, a lélekbe látás ritka kharizmájával föl- 
ruházott nevelői egyéniséggel állunk szemben. De ettől teljesen függet
lenül, aggodalmaskodó ellenvetések helyett, el kell fogadnunk, hogy 
Wichern mindenekelőtt a megbocsátásban látta az Isten váltságszerző 
szeretete visszhangjaképen szívünkbe áradó szeretetnek az aktualizálódá- 
sát. S mivel ez a szeretet ilyen módon mindig csak Isten megbocsátó 
szeretetének a visszasugárzása, — megint ide kell visszatérnünk —, a ne-
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velői munkának, lévén az lényege szerint nem egyéb, mint a kegyelem
nek embereken keresztül való harca a bűn ellen, elengedhetetlen föltétele, 
hogy a nevelő megtapasztalta és pedig újra meg újra megtapasztalta 
légyen Isten kegyelmét a Krisztusban. S érdekes és jellegzetes, hogy 
Wichern olyan esetekben is ragaszkodott álláspontjához, amikor egy-egy 
megátalkodott, a Lélek újjáteremtő munkájának ellenszegülő gondozott
ját el kellett bocsátania a Rauhes Haus kötelékéből. Szeretettel csele
kedte ezt is. Biztosította ezt a növendéket is arról, hogy megbocsátta
tott neki, amit a Rauhes Haus falain belül vétett s az egész háznép előtt 
bocsánatot kért tőle azért, amit viszont ellene vétettek a Rauhes Haus- 
ban. Mindenkép azon volt, hogy ez is „szívében a szeretet tövisével" tá
vozzék s fönntartotta vele a további kapcsolatot.

IV.
Wichern világosan látta, hogy ez a keresztyén nevelés, amelynek 

középpontjában a bűnbocsátó kegyelem áll, csak az élő Krisztus egyháza, 
ez által az élő és ható realitás által lehetséges. Ez az egyház a kegyelmi 
eszközök, a hallható ige és a látható ige által, végzi a maga munkáját. 
A Rauhes Haus-ban az élet az ige uralma alatt állt. Wichern a mellett, 
hogy gondos lelkipásztori munkájával egyénileg odakapcsolni igyekezett 
minden egyes növendékét a bibliához, a hétköznapokat és az ünnepnapo
kat egyaránt átszövő istentiszteleteken szólaltatta meg bőségesen az igét. 
„A mindennapi istentisztelet — mondja Wichern — átfogja főbb moz
zanataiban mind a közösség, mind az egyes életét, de mindig úgy, hogy 
Isten igéje közvetlenül belenyúl ezekbe a mozzanatokba és mindegyikük 
a maga sajátossága szerint érvényesül az ige világosságában." A kereszt- 
ség tekintetében arra igyekezett Wichern nevelő munkája, hogy azt mint 
az egész életet állandóan meghatározó tényezőt juttassa érvényre. Ünnep 
volt minden egyes növendék keresztelőjének évfordulója, amikor az egész 
gyülekezet egyesült a hálaadásban. Megtörtént, hogy rég az életbe ki
került és önállósult növendékek is kikérték a keresztelésük évfordulóját 
kijáró szentírási verset. Noha a konfirmációt feltételező úrvacsora többé- 
kevésbbé kívül esett a Rauhes Haus növendékeinek korhatárán, Wichern 
e tekintetben is következetes, gondos munkát végzett. Öt fokozatra ta
gozódó, évekig tartó katechumenátuson vezette keresztül növendékeit, 
mielőtt megnyitotta volna előttük az oltárhoz vezető útat, ahol Urukkal 
és Megváltójukkal lehet találkozásuk. Wichern számára azonban nemcsak 
az úrvacsora, hanem maga a keresztyén élet is, mindenekelőtt az igével 
és az imádság kiváltságával való élés, újra meg újra megújuló, tehát 
szakadatlan alkalom volt az élő Krisztussal való találkozásra, a vele való 
életközösségre. Ezért volt élet, nem pedig opus operatum az ige olvasása 
és olvastatása. Ezért volt élet, nem pedig rideg tantárgy a vallásoktatás 
a Rauhes Haus iskolájában. S mivel az imádság a Krisztussal és rajta 
keresztül az Atyával való társalkodás, vele való reális, bizonyossággal teli 
érintkezés, érthető, hogy az imádság nagy szerepet játszott a Rauhes Haus 
életében: Wichern a maga egész nagy házanépét, a segítő társak és a 
gyermekek egymást állandóan imádságaikban hordozták. A születés, ke
resztelés évfordulói, az intézetből való kilépés, az élet különböző forduló
pontjai kiemelkedő alkalmai voltak ennek az egymást támogató imádkozó 
életnek. Wichern látta az imádság nagy jelentőségét. „Imádság nélkül
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akár a felhőkig és a csillagok fölé növekedhetnék az intézet — írja a 
Rauhes Haus-ról menyasszonyának —, el nem érné a menny küszöbét, sőt 
még csak az első lépcsőfokait sem; e nélkül, az igazi áldás nélkül, hama
rosan össze is omlanék, mint vaiami korhadt váz, mint az olyan lélek és 
szeretet, amely nem fölülről, hanem e világból való". Ennek az imádkozó 
életnek s általában a Rauhes Haus keresztyénségének — az egyesének és 
a közönségének — hordozó fundamentoma a Krisztus által véghezvitt 
váltság volt. Ezért volt életszükséglet a Raulhes Haus gyülekezete szá
mára az egyházi esztendővel való lelki lépéstartás. Wichern minden egyes 
ünnepet és ünnepkört arra használt föl, hogy az igén át a váltságszerző 
Krisztus felé irányítsa a lelkeket. A legmegragadóbb lehetett, amikor 
húsvét reggelén kivonult az egész háznép a temetőbe és ott a sírok fölött 
tett bizonyságot arról, hogy a Krisztus valósággal föltámadott. Érthető, 
ha az igében és az igéből élő Wichern megünnepeltette február 24-ikét, 
Luther bibliafordítása megjelenésének ünnepét. S érthető, hogy túláradó 
hálaadás alkalma volt számára a reformáció ünnepe, amelyet egy álló 
hétig ünnepelt a Rauhes Haus minden időben.

* **
Wichern minden érdeklődése arra az egy kérdésre irányult, hogy az 

Istenével meghason'lott ember miképen szabadulhat meg a bűn rabságából 
s mivel tudta, vallotta, tapasztalta, hogy a megfeszített és föltámadott 
Krisztus ezt a szabadítást végbeviheti, a reá bízottak nevelésének minden 
problémáját gyökerében megoldottnak látta, amikor a nevelést a Krisztust 
hirdető evangélium uralma alá helyezte. Ha mi is, mint Wichern a maga 
korában, eljutottunk oda, hogy minden emberi nyomorúság eredő forrá
sát a bűnben látjuk s valljuk, mint a magunk egyéni élete tapasztalatát 
is, hogy egyedül Krisztus az, aki megszabadíthat bűneinkből, egyéni és 
családi, egyházi és nemzeti életünk bűneiből, akkor Wichern, a pedagógus 
számunkra is a nevelés evangélistája lesz, aki a nevelés terén is az evan
gélium, a szó telljes, reformátori értelmében vett evangélium mellett való 
színvallásra és döntésre kényszerít bennünket.3)

Br. Podmaniczky Pál.

3) Ez a cikk, amely a Lelkipásztor kereteihez alkalmazkodik és Wi
chern pedagógiájának focusára van beállítva, csak épen kivonata 1935-ben 
„Wichern, a pedagógus" címen tartott dékáni székfoglalómnak. Ez az érte
kezés teljes képet igyekszik adni Wichern nevelői gondolkodásáról és mun
kájáról. megjelent a m. kir. Erzsébet-tudományegyetem iratainak soroza
tában, a 25. számú füzetben. Könyvárúsi forgalomba nem került s így nem 
szerezhető meg. S legyen szabad a Wichernről mondottak kiegészítéseképen 
utalnom a Keresztyén Igazság V. évfolyamának 4. számú füzetében meg
jelent „Az evangélium és a nevelés" című cikkemre.
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M agunk között .
A vallástanitó lelkészek helyzete az egyházi 

törvényekben és az egyházi életben.
A zsinat óta az a felületes vélemény uralkodik a vallástanító lelké

szek körében, hogy az új törvények szerint: paróchus-lelkész társaikkal 
minden téren teljes egyenlőséget élveznek. Ahol nem élvezik ezt, ott 
úgy vélik, hogy legalább az akadályok elhárultak ennek útjából. (Ugyan
ebben a hitben élnek a velük minden tekintetben egy elbírálás alá eső: 
egyetemi, kórházi, intézeti stb. lelkészi állások betöltői is. E cikk kere
tében velük, mivel számuk csekély, adatszerűén nem foglalkozunk, hely
zetükre azonban a vallástanító lelkészeket jellemző adatok érvényesek.)

1. A val/ástanító-lelkész: másodrangú lelkész.
Egyházi törvényeinkben a „speciális1' lelkészi állások betöltői, első

sorban a vallástanító-lelkészek, másodrangú szerepet kapnak. Egyházi tör
vényeink ugyanis a' paróchus lelkészekkel való jogegyenlőséget csak gyü
lekezeti viszonylatban adták meg. Azonban még ez sem áll benn a törvény 
szövegében kimondottan, hanem csak implicite, belőle kiolvashatóan. Az 
E. T. 11. t.-c. 5. §-ának 1. és 2. bekezdése ugyanis ezt mondja: „Az egy
házközség lelkészén kívül önálló lelkészi tisztséget tölt be a vallástanító
lelkész, az intézeti, ifjúsági, egyesületi és honvédségi lelkész. Vailástanító- 
lelkész az, akit az egyház, illetőleg az egyházi hatóság állami, törvény- 
hatósági vagy községi közép-, középfokú-, vagy népiskolában a vallás
tanítás önálló végzésére rendszeresített állásban alkalmaz, akár az egy
háztól, akár mástól kapja javadalmazását."

A vallástanító-lelkész a gyülekezetben tehát a paróchus, (vagy az 
E. T. kifejezését használva: rendes) lelkésszel egyenlő mérték alá esik. 
Ezt bizonyítja, hogy kizáró rendelkezések hiánya miatt: választás útján 
az egyházmegyei és kerületi presbitériumok tagja lehet (II. t.-c. 65. §. és 
52. §.); a törvényszék tagjainak megválasztásánál számításba jöhet (VIII. 
t.-c. 5. és 7. §§.); az egyházmegyei közgyűlés megbízhatja az alesperes 
tisztjével is, mivel ennek választására semmiféle korlátozó indítvány nincs. 
Természetes, hogy az egyházközségi közgyűlésnek, képviselőtestületnek 
és presbitériumnak hivatalból tagjai. Beiktatásuk, éppúgy mint a rendes 
lelkészeké, az esperes vagy megbízottja által történik (II. t.-c. 5. §. utolsó 
bekezdés), — bár arról, hogy ez megtörtént, csak egy-két egyházmegyé
ről hallottunk. (Csanád csongrádi e. m.)

A vallástanító-lelkészek másodrangú mivoltát mutatják, hogy:
a) nem választhatók esperessé (II. t.-c. 58. §.: esperes, az egyház

megye rendes lelkészei közül...)
b) nem tagjai hivatalból, mint a rendes lelkészek az egyházmegyei 

közgyűlésnek (II. t.-c. 49. §.)
c) nem választhatók püspökké. (E. A. 137. §.)
d) zsinati képviselők választásánál az egyházmegyei képviselő szá

mának megállapításánál csak a rendes lelkészek után választ az egyház
megye 2 ill. 4 képviselőt. (II. t.-c. 83. §. b. 1.)
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e) nem lehetnek zsinati tagok. (II. t.-c. 84. §. 2. bekezdése: . . .  min- |  
den egyházközségi és missziói-egyházközségi rendes lelkész ...)

2. A vallástanitó-lelkész szerepe az egyházi életben.
A vallástanitó-lelkész ilyen másodrangú szerepe szinte magátólértő- 

dően vonja maga után a vallástanitó-lelkész félreállítását az egyházi köz- ] 
igazgatás terén is. A lelkészek 16%-át kitevő vallástanító-lelkészi gárda 
alig pár %-os arányban jut ahhoz a megtiszteltetéshez, hogy az egyház
megyék, kerületek és az egyházegyetem bizottságaiban és tisztségeiben 
részt nyerjen.

Az 1940-ben kiadott Névtár szerint, (mindenkor ebből veszem ada
taimat) 337 rendes- és 64 vallástanitó-lelkész volt 1940-ben Magyarorszá
gon. Az egyetemes-egyházi bizottságok és tisztségek közül 169-et töltött 
be lelkész. Ezek közül 7 vallástanitó-lelkész is volt, 13 tisztséget töltve 
be. Arányszámuk szerint 27 illette volna meg őket.

A bányai egyházkerületben 106 lelkész és 44 vallástanitó-lelkész 
(29.3%) 45 egyházi tisztségen osztozott. Ezekből 4 vallástanitó-lelkész 
bírt 7 hellyel 13 helyett.

A dunántúli kerület 138 rendes- és 11 vallástanító-lelkészére 78 ke
rületi tisztség jutott. Itt kicsiny az eltérés, mert a vallástanító-lelkészek 
7.3%-ot tévén ki, 4 helyre tarthattak számot, amiből hármat meg is ka
pott közülük 1.

A dunáninneni kerület 51 rendes és 1 vallástanító-lelkésszel rendel
kezik. E 2% után 1 hely adódnék.

A tiszai kerületben 42:8 az arány. Itt a vallástanító-lelkészek a 12% 
után mind a 6 helyet megkapták.

A hivatalból betöltött helyeket sehol sem számítottam.
Egyházmegyei viszonylatban ennél sokkal rosszabb képet nyerünk. 

a) Bányai egyházkerület:



3. A helyzet hátrányai.
Nem lennénk tárgyilagosak, ha nem állapítanák meg a következő

ket' A vallástanító-lelkészek egyházi helyzetének szomorú képét az okozza, 
hogy a vallástanító-lelkészek legnagyobb részben fiatalok. Fiatalok azon
ban azért, mert a lelkészi pálya ezen területén éppen az első pontban 
vázolt degradálás miatt sokáig szívesen seriki meg nem marad. Így áll 
elő az a felfogás, hogy „másra nem vagy jó, eredj vallástanárnak". Ebből 
következik, hogy a vallástanítók a gyülekezetben is kisebb tekintélynek 
örvendenek. Holott munkájuk ha specializáltabb is, de nem kisebb és 
nem kevésbbé felelősségteljes.

De hátrány mutatkozik gyülekezeti viszonylatban is. Az egyház- 
megyei tisztségek betöltésénél a gyülekezetek szavazatainak száma ren
des lelkészeik számának kétszerese. (E. A. 45. §. d.) Egy olyan gyüle
kezet most már, amelynek több vallástanító-lelkésze is van: hátrányba 
jut a többivel szemben, mert az eredményt kevésbbé befolyásolhatja. 
Holott nyilván nem azért van több vallástanító-lelkésze, mert gazdagabb, 
hanem mert népesebb. Jogos lenne tehát, hogy vallástanító-lelkésze után 
is.kapjon 2—2, de legalább 1—1 szavazatot. A hátrány kitűnik még akkor 
is, amikor az egyházmegyei közgyűlésre küld ki képviselőket. Mert itt 
is a fenti elv érvényesül.

Jelentkezik a hátrány egyházmegyei vonatkozásban is, amikor a 
zsinatra küld ki az egyházmegye kiküldöttet. Itt is hátrányba jut az egy
házmegye, ha nem számíthat rendes lelkésznek a vallástanító-lelkész. Így 
pl. a felsorolt egyházmegyékből a zsinatra 2 képviselő helyett 4-et küld
hetett volna, mivel a 20-at felülhaladta a lelkészek és vallástanító-lelké
szek száma a békési, budapesti, pesti felső, tiszavidéki egyházmegye, 
amelyek rendes lelkészeinek száma éppen 20, vagy annál kevesebb volt. 
És így küldött a győri egyházmegye 24+2 lelkész után 4 kiküldöttet, 
holott lélekszáma csak 19.596 volt, és küldött az arad-békési egyházmegye 
51.521 lélek és 14+5, a békési 75.085 léle'k és 20+3, a budapesti 71.615 
lélek és 20+23 lelkész után csak 2—2-t, holott a vallástanító-lelkészek 
beszámításával a békési és budapesti is 4—4-et küldhetett volna.

A kérdés mindezek után csak ennyi: van-e az egyháznak, vagy 
bárkinek is előnye abból, hogy a vallástanító-lelkészek a másodrangúság- 
gal kénytelenek megelégedni? Nem kellene-é gondolkozni egy kissé a 
kérdésen és orvoslást keresni, hogy csakugyan meglegyen az egyenlőség 
a lelkészek között minden téren?

Kemény Péter
budapesti vallástanító-lelkész.

Isten Igazsága. Lic. dr. Karner Károly egyetemi tanár könyve, kiadta 
a Keresztyén Igazság, Győr, 1942.

A könyv nemcsak nagyjelentőségű esemény magyar teológiai irodal
munkban, de felbecsülhetetlen áldás azok számára, akik az Isten igéje 
hirdetésének felelősségteljes szolgálatában állanak. Jótékony segítség
nyújtás minden bibliát olvasó, hívő ember számára, aki a szentírás lég-

K ö n y v tá rb an .



nehezebb könyvének, a Római levélnek olvasása közben nehézségek előtt 
értetlenül megtorpan. A szerzőnek az a célkitűzése, hogy szolgálatot 
tegyen, máris nagy részben teljesedésbe ment. Aki elolvassa, csak hálás 
szívvel nyereségről, megajándékozottságról tesz tanúbizonyságot.

Két fő részből áll. Az elsőben magát a Római levelet tárgyalja. 
A levéllel kapcsolatos általános, bevezető ismertetés után a levelet gon
dolattartalmának megfelelően 3 fő részre és befejezésre osztva magya
rázza. A szöveg fordításánál, ahol a szerző az eddigi fordításoktól függet
len, új fordítást ad, arra törekszik, hogy „magyar nyelven szólaltassa meg 
Pál apostolt''. Ügy a fordítás újszerű volta, mint a szöveg magyarázata 
a tudós biztos kezével, a hívő ember alázatával vezet, támogat a leg
nagyobbnak, Isten igazságának, a kereszt evangéliomának megértéséhez, 
a benne való elmélyedéshez.

A könyv másik része a függelék. Ezt a részt a szerző — bevezető 
szavai szerint — azoknak szánta „valamelyes segítségnyújtásként", akik 
hitünk titkaiba mélyebben akarnak behatolni. Ennél sokkal több. Nem egy, 
hivatásában hűségesen megállni akaró igehirdető nagy megkönnyebbülés
sel, boldog lélekkel olvassa ezt a részt. Evangéliumi hitünk olyan döntő 
kérdéseire, fogalmaira nyer kétséget eloszlató világos feleletet, amelyekkel 
addig küzködött, gyötrődött eredménytelenül és amelyeknek tisztázatlan
sága miatt igehirdetésének kürtje nem egyszer „bizonytalan zengést'' adott. 
Karner dr. könyve a Római levélhez nyújt magyarázatot, de abban azokat 
az alapvető igazságokat tisztázza, amelyeknek ismerete nélkül a szentírás 
többi könyveiben sem tudunk eligazodni, ezért munkája valóban segítség- 
nyújtás a „teljes írás'' megértéséhez is.

A bevezetésben ezt írja: „A Római levelet magyarázni egyike a leg
súlyosabb és leginkább felelősségteljes feladatoknak.11 Hálásak vagyunk 
Istennek, hogy adott a szerzőnek tudást és alázatos hitet e nagy feladat 
megoldásához. Rőzse István.

Trombitás Dezső: Hitből hitbe. Egyházi dolgozatok. Szerző kiadása 
1941. 118 lap.

Az idők jelének, mégpedig örvendetes jelének látom ezt a tanulmány
gyűjteményt. A huszas évek közepén jelent meg Porkoláb Gyula teológus 
novellája, az „Álló toronyóra". Érdekes jele volt az ébredező lelkipásztori 
küldetéstudatnak. A „Hitből hitbe11 a fokozatos mélyülés útján egy újabb 
jelentős állomás. Amabban uralkodó az irodalmi érdek, a főhős mozgatója 
emberi jóigyekezet, javítani vágyás, romantikus népszeretet, teológiailag 
valamilyen elmosódott Krisztus-érzés. Ebben már előretör a teológiai 
érdek, leszámol az idealista tenniakarással és szolgálatnak, hivatásnak 
érzi, vallja, láttatja az igehirdető és lelkigondozó pályáját. Teológiai szem
pontból is nagy a fejlődés: élő Krisztus-hit, a kinyilatkoztatás valóságának 
elismerése, tudatos egyháziasság. Szeretnénk hinni, hogy nemcsak fel
színes változásnak, hanem gyökeres átalakulásnak jele a „Hitből hitbe", 
amely mögött az ifjabb nemzedék meggyőződése és munkája áll. Ha nem
csak néhány fiatal fordul a hitvallások, Kálvin és a magyar reformáció 
századai felé, hanem a hangadó és hatást sugárzó többség, reménységgel 
tekinthetünk a református megújulás további előhaladása felé. A 11 kisebb- 
nagyobb jelentőségű tanulmány közül különösen örültünk a Németh 
Lászlóval való eszmecserének (Vallás és hit; Teológus volt-e Ady?), a



Blumhardt életrajz vázlatának és az exegetíkai tanulmánynak, amelynek 
alapja a Filemon levél (A rab a rabszolgáért). Rövidségük ellenére érdekes 
és tanulságos a többi is: Egyházi hitvallás, Politizáljon-e a lelkipásztor?, 
Balázs Ferenc és Kis Géza lelki arcképe, Református Egyházi Múzeum és 
A választott nép". Olyan lelkész írta ezt az írást, aki tusakodik hivatása 

igazi betöltéséért és az egyház mai szolgálatáért. Lelkiismeret-ébresztés- 
nek, eszmecsere kiváltásnak a szükséges szolgálatát végzi a „Program, 
vagy hit?“ tanulmány. Kívánatos lenne mennél szélesebb olvasókör és 
mennél elevenebb visszhang reá, valamint a fölvetett kérdések tisztázásé- 
nak előbbrevitele. Urbán E.

Sághy Jenő: Kiváltságunk. A Fébé Evangélikus Diakonisszaegyesület 
kiadása, 56 oldal, ára 30 fillér és 8 fillér portó. Kapható a Fébé könyv- 
kereskedésében Budapest, VII. Damjanich-u. 25/a.

Sághy Jenő balatonszárszói evangélikus missziói lelkész az imádkozás
ról írt építő iratát tartalmazza ez a füzet. Beszél az imádság kiváltságáról 
s az imádság különböző nemeiről, különösen a kérő imádságokról. Részle
tesen felel arra a kérdésre, hogy miért és hogyan imádkozzunk. A füzetnek 
értéke az egyszerű, világos nyelv, a sok megfelelő illusztráció s az a 
komoly bibliai hang, mely az egészen keresztülvonul. Nemcsak elolvasásra, 
terjesztésre is melegen ajánljuk.

Fegyverben — ez a címe annak a tetszetős külsejű kis imakönyvnek, 
amelyet a protestáns tábori püspökség adott ki és ajándékoz meg vele 
minden egyes hadra kelt protestáns katonát. Nagyon örülünk ennek a 
kis imakönyvnek két okból. Először is azért, mert bizonyságát látjuk 
annak a felelősségérzetnek, amely eltölti katonai fiaink katona-lelkigon- 
dozóit. Az imádságaikból kiérezzük a pásztor felelősségét és gondját. 
Azután örülünk ennek az imákönyvnek azért is, mert retorikamentes 
imakönyv. Nincsenek itt gondolatszárnyalások, lírai nekirugaszkodások, 
tisztán, üdén csörgedez az evangélium forrásvize. D. Soltész Elemér tábori 
püspök bevezető szavai odaállítják az otthonától messze szakadt katona 
lelki szemei elé az otthont, családot, templomot, gyülekezetei, amiknek 
védelmében most harcolnia kell. Asbóth Gyula evangélikus és Biró Sándor 
református tábori lelkészek nyújtják az ige kenyerét a harctéri élet kü
lönböző helyzeteiben előbb egy rövid igéhirdetésben, utána imádságban. 
Az elmélkedések, imádságok mind figyelemmel vannak a harctéren küzdő 
katonák sajátos lelki világára, amit a harctéri helyzet alakít ki bennük. 
Ezt az imakönyvet valóban csak katonalelkésze'k írhatták meg. Az a ka
tona, aki ennek az imakönyvnek lelki vezetése alatt éli át a szörnyű öldök
lést, nem fog lelkében kifosztottan hazatérni. Imádságunk kísérje az útján 
ezt az imakönyvet. Kár, hogy könyvkereskedői forgalomba nem kerül!

N. I.
Elfriede Matzner: Das Kind in dér Kirche Christi. (Religiöse Formung 

des Kindes dureh den kirohlichen Religionsunterricht.) — 176 oldal. Herder 
kiadása, Freiburg 1942. Ára 2.20 RM, nálunk 25%-kai olcsóbb.

A szerző „Helferin“ Berlin római katolikus szórványegyházában. 
Célja könyvével az, hogy abban az új helyzetben, amelyet a vallástanítás
nak az iskolai munkából való kiemelése teremtett, az egyház munkásai
nak jó segítséget nyújtson. Megragadja az alkalmat arra, hagy az egyház 
ifjúsági munkáját igazán egyházivá tegye: nem beszél többé az iskolás



ízű „hrtoktatás“-ról, hanem „gyermekpásztorolás“-ról. „A vallástanítás 
a gyermekpásztorolás életfunkciója". Céljuk „Krisztus bennünk vaió éle
tének megelevenítése". Evégből minél közelebb kell férkőzni a gyermeki 
lélekhez. A gyermek világából kiindulva kell az egyház tanítását előadni. 
A tanítás célja nem elsősorban fogalmi tisztázás, tudás, hanem az, hogy 
eleven hatások sugározzanak ki a gyermek mindennapi életébe. Keresz
tyén életformálás, gyakorlati keresztyénség a főcél. Különösen nagy súlyt 
helyez a gyermek kedélyéletének, érzelmeinek megmozgatására.

Ennek az „életformáló“ vallástanításnak az anyagát négy főcsoportba 
osztja: 1. A gyermek és az imádság (3 óra). II. A gyermek a templomban 
és a szentmisén (11 óra). III. A gyermek a szentségi világban (9 óra). 
IV. A gyermek az egyházi esztendőben (19 óra), összesen 42 óra feldol
gozott anyagát nyújtja így, mindenütt nagy súlyt helyezve a gyermekek 
tevékeny részvételérería gyermekek.; minden ára végén megörökítik az anya
got, rajzban, plasztikában stb. A szemléltetés is egyik módszeres főelve.

A szépkiállítású könyv egyházunk vallástanítással foglalkozó mun
kásai számára is nagyon tanulságos.

Ugyancsak a Herder kiadóvállalat adta ki Friedrich Kari Debray 
könyvét: Dienst am Altar. (Werkbuch für Ministrantenseelsorge.) 176 ol
dal. Freiburg—Wien 1942. — Ára 2.40 RM, nálunk 25%-kai olcsóbb. — 
A ministránsok pásztorolásának és nevelésének kérdése újabban nagyon 
foglalkoztatja a katolikus gyakorlati teológiát. Ez a könyv ebben szeretne 
segítséget nyújtani. Célja, hogy az áldozópapnak hűséges, kegyes, fegyel
mezett és képzett segítőtársakat neveljen. Olyan ministránsokat, akik a 
szent szolgálatban méltó segédei a papnak s képviselői a gyülekezetnek. 
Anyagát négy főrészre osztva szól a ministránsok kegyességének elmélyí
téséről (bőséges imádság-anyaggal), a kiképzésről (helyes magatartás, öl
tözet, a szent.tárgyak, helyek, a szent cselekmények, szertartások, biblia
ismeret, egyházismeret, egyházi év, liturgikus ének és beszéd), s végül 
a ministránsok szolgálati rendjéről, felvételéről. — A gazdag tartalmú 
könyvben a római egyház színes, eleven istentiszteleti élete lüktet. Tanul
mányozása nyereség a mi számunkra is. Groó Gyula.

Weltler Rudolf: Gib mir dein Herz! — Győr, 1942. 92 old. 1.— P. — 
Egyházilag engedélyezett evang. konfirmációs könyv és az elemi iskola 
VII—VIII. osztályának hittankönyve.

Egyházunk fiatal lelkésznemzedékének egyik buzgó tagja nemcsak 
számbelileg, de érték tekintetében is gyarapította munkájával konfirmációi 
irodalmunkat.

Weltler Rezső közvetlen nyelven megírt, sok bibliai utalással el
látott és a keresztyén életbe végig belekapcsolódó kis könyve nem 
tudományoskodó és száraz tankönyv; talán éppen ezért válik majd a gyer
mekek számára közvetlenné és kedveltté. A könyv tartalmához híven al
kalmazkodó képek építenek!

Gondos áttanulmányozás után úgy érezzük, hogy a könyv tagolt
sága az ügyesen átkapcsoló ige-címekkel sem látszik egészen megokolt- 
nak. Az anyag tartalmi egységét a szerkezeti beosztás átcsoportosítása 
feltétlen fokozni fogja.

Konfirmációi segédkönyvként mindnyájan áldással használhatjuk.
G. Z.



Bibliahét. A Magyar Biblia Társulat a Brit és Külföldi Biblia Társu
lattal együtt a konfirmálók olcsó Bibliával való ellátása céljából bibliahetet 
rendezett. E héten — minden Biblia után, mit a konfirmálók részére vet
tek, a két Társulat 40% engedményt adott. A Magyar Biblia Társulat 
kimutatása szerint a bibliahét keretében 12.031 drb. Bibliát (3675 teljes 
Bibliát, 3471 Újtestámentomot  és 4885 Üjtestámentomot Zsoltárokkal) vá 
sárolt 336 egyházközség, (58 ev., 278 ref.) 13.320.36 P értékben. A Magyar 
Biblia Társulat 2.220.— P-vel járult hozzá s tette lehetővé, hogy szegény 
gyülekezetek kis konfirmálói is örvendezve szívükre szoríthassák az írott 
Igét.

Evangélikus Szakkönyvtár.
1. Muzsikus tanító. Í rta Fodor K á lm á n ................................Ára 1.-— P
2. Vagy-vagy. Írta Túróczy Zoltán ................................Elfogyott.
3. Az első papszentelési beszéd. Túróczy Zoltán előadásai

az 1940. évi lelkészevangelizáción ..................................  1.50 P
4. Az evangelizáció kérdéseiről. Irta fdr. Urbán Ernő . . —.50 P
5. Régi magyar imádságok. Közli dr. Schulek Tibor . . —.50 P
6. Isten ismerete. Férfi intelligencia evangelizációjának elő- P

adásai ..................................... 2.50 P
Megrendelhetők a Lelkipásztor postatakarékpénztári befizetési lap

ján a cél megjelölésével, valamint 30 fill. posta- és csomagolási költség 
megküldésével.


