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D. Kovács Sándor emlékére — mint közöltük — a Hittudo
mányi Kar pályázatot hirdetett. Időközben a pályadíjra egy ma
gát megnevezni nem akaró érsekújvári egyháztag még 100 pen
gőt ajánlott fel, így a pályadíj összege 200 pengőre emelkedett. 
A pályázati lehetőséget egyidejűleg a Hittudományi Kar kiter
jesztette azokra a volt hallgatókra is, akik tanulmányaikat 
1932—33. és 1941—42. évek között végezték.

O lvasd! Terjeszd!

ISTEN ISMERETE
Túróczy Zoltán, Sréter Ferenc, Reök Iván és Mády Zoltán 

evangélizációs előadásai. Ára 2.50 +  30 fillér. Megrendelhető a 
Lelkipásztornál.

Készüljetek!
 

IV. Országos Protestáns Napok 1942 október 30.—novem
ber 13-ig Budapesten.

Az Evangélikus Testvéri Szolgálat aug. 24 estétől 30 estéig 
a gyenesdiási lelkészüdülőben férfiak részére evangélizáló csen
deshetet rendez. Kevés programmal (naponként egy előadás és 
megbeszélés), csekély anyagi megterheléssel (50%-os balatoni 
utazási kedvezmény) igazi testi-lelki pihenést és felfrissülést 
nyújt ez a hét mindazoknak, akik Isten előtti elcsendesedésre 
és a hitben való erősödésre vágyakoznak. Túróczy Zoltán püspök 
naponként evangélizáló áhítatot tart. Olvasóink figyelmét sze
retettel hívjuk fel erre a konferenciára. Részletes felvilágosítást 
és programmot szívesen küld a konferencia rendezősége. (Buda
pest, VIII., Esterházy-u. 12.)
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Csendben Isten előtt.

Papi bűnök.

9. „Gyümölcseikről ismeritek meg őket."
Máté 7, 16—18.

A hamis prófétának rendszerint nem szándékában, hanem 
állapotában van a hiba. Jót szeretne teremni rosszból. Szőlőt 
akar hozni tövis-létére, fügét, holott bojtorján. De „vajjon a 
tövisről szednek-é szőlőt, vagy a bojtorjánról fügét?“ Soha! 
Mert „minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a romlott fa pedig 
rossz gyümölcsöt terem.“

A termés magától van. Se megparancsolni, se megtiltani 
nem lehet. Semmi erőszak nem termelhet fügét bojtorjánon, 
romlott fán jó gyümölcsöt. Viszont szőlő szőlőt, jó fa jó gyü
mölcsöt erőszak nélkül is terem. „Nem teremhet jó fa rossz 
gyümölcsöt; romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt." Tövis, 
bojtorján, romlott fa az életem? A legjobb-szándékú erőlködés 
is meddő: senki se szedhet rólam szőlőt, fügét, — jó gyümölcsöt. 
Ha viszont szőlővessző vagyok a szőlőtőn, — erőlködni se kell: 
magától terem a szőlő. Persze: „ez a magától, ez a kegyelem".

A termés belülről jön. Nem kívülről ráaggatott dísz, hanem 
belülről kifejlő magzat. Mennyire más a karácsonyfa műsal
langja, mint a barackfa organikus, élő gyümölcse. Ugyanez a 
különbség a hamis próféta képmutató külszíne és az igazi próféta 
életgyümölcse között. Megteheted, hogy báránybőrt öltesz far
kas-természetedre. Mégis csak ragadozó farkas vagy. Bojtorján
életed beléndekmagvait megfestheted szőlőszínre: csak az ma
rad, ami volt. Szádból csöpöghet az „Uram, Uram" malasztja, — 
talmi látszat mindez s nem gyümölcs. Mert az belülről jön.

Éppen ezért a termés mindig áruló. „Gyümölcseikről ismeri
tek meg őket." Nincs az az ügyes bojtorján, amely tartósan 
fügefát tudna hazudni. Gyümölcse elárulja. A legravaszabb 
hamispróféta is kiesik szerepéből: csak gyümölcsét kell meg
nézni. Keresd a gyümölcsöt. Ez a próféták kritériuma. S bizony 
az én életemé is. Hiába szín, lomb, virág: gyümölcsöt keresnek. 
Krisztus is, gyülekezetem is.

Hangzik az ítélet: „Minden fa, amely nem terem jó gyü
mölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik."

De az ígéret is hangzik: „Aki énbennem marad, én pedig 
őbenne, az terem sok gyümölcsöt."

Szabó József
győri lelkész.
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A  dolgozó szobában .
A lelkészi szolgálatra való belső előkészület.

Az ember legizgalmasabb problémája a valóság megisme
rése. A gondolkodás történetének mindig újra visszacsengő ríme 
a kérdés: „Mi az élet a maga valójában?'' A rendszeres gondolko
dás területén ép úgy, mint a mindennapos életben. Megismer
hetem-e a világot a maga valójában, úgy, amint van, vagy csak 
abban az alakjában, ahogy nekem jelentkezik? A verőfényben 
tündöklő égő vörös rózsa éjszaka is vörös. Én a sötétben mégis 
feketének látom. Az elhunyt kisgyermek kacagása hosszú ideig 
cseng vissza a szülő lelkében, mintha csak előtte volna. Kassának 
az éghajlatát enyhének találom, ha a Tátrából térek vissza, de 
keménynek érzem Szeged után. S nem csak a mindennapos ta
pasztalat eredménye a mindenben való kételkedés. A metafizika 
évezredek óta keresi a valóság rejtelmét, Descartes csak egyet
len támpontot ismert el, a gondolkodást, mint valóságot. A mo
dern bölcselet egyik markáns egyénisége Hans Driesch lipcsei 
tanár még tovább megy. Csak egy bizonyos van az életben s ez 
az élmény. Tudatos élményeim vannak. S ezeknek az élmények
nek a rendje a valóság. Nyilvánvaló, hogy ez nem megoldás.

A valóság mikéntjét másképen lehet csak megismerni. 
Közvetítés által. A kereső, bizonytalan, kételkedő, megrokkant 
és csődbejutott életek sóvárogva várják ezt a közvetitést. Az 
Isten titkainak sáfárait. Ezért aktuális mindig a lelkészi szolgá
lat. Ez az Isten valóságáról szóló bizonyságtevés. Nem helyet
tesíthető semmi egyébbel, mert az Úr akarata az, hogy kijelen
téséből jöjjön a gyógyulás. S mindegy, hogy milyen szolgálat
ról van szó. A lelkipásztor és a szónok, az alkalmi egyházi cse
lekmények végrehajtója és a gyermeknevelő, a családapa és az 
állampolgár mindenütt ugyanazt teszi. Igét hirdet. Az Isten tit
kaival sáfárkodik. Mindenütt az egész szolgálat szintje emel
kedik, vagy süllyed. Ez a közlekedő edények törvénye. Amit 
a családapa elront, az a többi szolgálati edény szintjét is alá
szorítja. S viszont a lelkipásztor bizonyságtevése minden szol
gálati edényt följavít.

Otto Haendler „Die Predigt" c. könyvében sajátos szem
szögből szól a lelkész szolgálatáról. A lelkészi előkészületet a 
modern lélektani kutatások eredményeivel igyekszik körvona
lazni. A lélektannak kutatásait akarja gyümölcsöztetni a teoló
giai munkában. Szerinte különbséget kell tenni a szellem (pneu- 
ma) hatalma és a lélek erői között. A teológiának a szellem ha
talmát kell bizonyítania, viszont nem szabad tagadnia a lélek 
erőit. A lélek erőinek mozgalmasságát és törvényeit ismernie 
keli és eredményeit ép ezért segítségül is hívhatja.

A lélektan mai jelentőségéhez csak az elmúlt évtizedekben 
jutott el. Három egymásfölé épülő munkaterülete van. A har-
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madik ezek közül a legmélyebben hatol be a lélek sajátossá
gába s ezért a teológia számára a legfontosabb. Az első a kísér
leti lélektan. Ezt nevében foglalt módszerével kutatja az ember 
lelki és lelki-fizikai jelentőségeit. Megállapítja a teljesítőképes
séget és ennek fokozását tűzi ki céljául. A másik a jellemtudo
mány. Ennek célja Klages szerint a lelki élet teljességének meg
értése. Több ez az elsőnél, de még nem az, amit a teológia fel
használhat. A jellemtudomány olyan mint a fénykép. Teljes egé
szében ragadja meg a lélek sajátosságát, de ezzel meg is elég
szik s nem törekszik az élet folyásának alakítására. A harmadik 
a mélylélektan. Ennek felbecsülhetetlen érdeme, hogy a tudat
alattit felfedezte. Ezzel nyílt meg annak a lehetősége, hogy a 
tudatalatti erőit az élet elősegítésére használhassuk fel. Jung 
ennek az iránynak kiváló képviselője. A tudat és tudatalatti 
(Bewusstsein-Unbewusstsein) viszonyát sötétségbe borult tájék
kal érzékelteti. A táj éjszakába vész, csupán jelentéktelenül kis 
részét világítja meg egy beléje hulló fénykéve. Amint a meg
világított kis résznek az élete a sötétbe vesző egész környékkel 
szervesen összefügg, úgy él a lét kisebb része, a tudat, a tudat
alatti roppant terében. A tudatalattiból szüntelenül áramlás fo
lyik a lélek tudatos történésébe. A tudatalatti az ősi. A tudat 
a tudatalattiból él. A szükségszerű fejlődés hozza magával, hogy 
a tudatalattit az életbe be kell kapcsolni. A tudatalattinak sejtése 
már a régi teológusoknál is megvolt. Theodosius Harnack pél
dául ezt mondja: „ruht, wie alles Geistesleben auf einem un- 
mittelbaren Grunde in uns, von dem wir mehr bestimmt sind, 
als wir gewöhnlich ahnen.“ (Folytatjuk.) Mohr Gedeon

kassai lelkész.

Egyházi esztendő a szószéken
Szentháromság után 10. vasárnap.

A vasárnap jellegét az óegyházi evangélium: Jézus sír Jeruzsálem 
felett (Luk. 19, 41—48) — határozza meg. Az eisenachi evangélium a pár
huzamos helyet közli, de a másik két eisenachi textus is kapcsolatba kerül 
a nap témájával.

A szószéki ige (Csel. 20, 17—38) jelentése. Pál búcsúzik az efezusi 
gyülekezet vezetőitől. Szavaiból röviden, de megragadó módon elénk tárul 
apostoli lelkiilete, élete, szolgálata, s közben példaadásával és intésével ha
tározott irányt is mutat a gyülekezet szolgálatában állóknak. Ezek szerint 
két gondolat köré csoportosul textusunk mondanivalója: apostoli élet, és 
apostoli útmutatás.

I. Az apostoli életnek néhány vörös fonalként végighúzódó vonása:
1. .A szakadatlan bizonyságtétel — a megtérésről, a hitről (21. v.), 

az Isten kegyelmének evangéliumáról (24. v.), az Isten Országáról (25. v.). 
Más szóval: Isten igéjének hirdetése teljesen és hiánytalanul („Istennek tel
jes akaratát11, 27. v.), minden alkalomnak felhasználásával (20. v.), min- . 
denkit odaállítva a döntés elé (26. v.).

2. Szenvedés vállalása. Az apostoli szolgálat elkerülhetetlenül köny-
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nyek, küzdelmek, veszedelmek (19. 23. v.), testi és lelki (31. v.) nehézségek 
között folyik.

3. Önzetlenség a szolgálatban (33—35. v.). A „Jobb adni, mint venni" 
ige alapján rendezi az apostol megélhetését. Nem mintha nem lenne joga 
az evangéliumból élnie (1. Kor. 9), de a szolgálat érdekében tudott lemon
dani is (A filippi gyülekezettől pl. elfogad ajándékot, mert itt ezzel nincs 
veszélyeztetve az evangélium ügye).

4. Életénél is drágább Krisztus ügye. Szolgálatát, „futását" nem tar
tóztathatja fel leselkedő veszedelmek előrevetődő árnyéka. Pálnak önval
lomása itt: a 22—24. versekben szárnyal legmagasabbra.

II. Az a p o s t o l i  ú t m u t a t á s  mindenekelőtt egyszerűen életé
nek a példaadásában rejlik. A búcsúszavak között Pál többször említi, 
hogy egész életével, állandó magatartásával példát adott a gyülekezet ve
zetőinek (18. 31. 35. versek): „Ti magatok tudjátok, mint viseltem maga
mat tiközöttetek az egész idő alatt."

De külön is lelkűkre köti a gyülekezetért való felelősséget. A gyü
lekezet az Istené, aki Krisztus halálával teremtette (28. v.). A Szentlélek 
megbízásából nekik kell vigyázni reá, táplálni (28. v.), oltalmazni Isten
nek a gyülekezeten belül támadó ellenségeitől (29—30. v.), minden tagért 
viselt felelősséggel (31. v.) és önmagunkra is vigyázással (28. v.).

Igénk üzenete elsősorban nyilvánvalóan a lelkipásztoroknak s a gyü
lekezet vezetőinek: felügyelő, tanító, presbiterek stb. szól, de áll azután 
követelése minden keresztyénre. Mindenki felé kell kiáltanunk textusunk 
figyelmeztetését a bizonyságtevő, szenvedést is vállaló, lemondó, Krisztus 
ügyéért mindent feláldozni kész életre, és a magatartással, de szolgálattal 
is a gyülekezet minden tagja iránt tanúsított felelősségre. Prédikációnkban 
Pál búcsúbeszédének ebben kell kicsendülnie: „Legyetek az én követőim, 
mint én is a Krisztusé" (I. Kor. 11, 1; 4, 16; Fii. 3, 17).

A délutáni ige (Jer. 7, 1—41) jelentése. Jeruzsálemben még áll a temp
lom és a nép szabad. Az emberek között nagy az elbizakodottság: nem 
jöhet ellenség reánk, hiszen itt van közöttünk az Ür hajléka. Közben pedig 
lábbal tiporják az Isten parancsolatait. — Ilyen helyzetben állítja Isten 
a prófétát a templom lépcsőire, hogy a befelé igyekezőknek fülébe kiáltsa 
magatartásuk hazugságát és bizakodásuk alaptalanságát.

A mi számunkra igénk figyelmeztetés a hazug templomjárás ellen. 
Nem ér semmit az Isten szemében templomosságunk, ha ugyanakkor „nem 
jobbítjuk meg útainkat" s életünkben nyugodtan megtűrjük az istentelen- 
séget (6/b. 9/b. v.), a szociális bűnöket (5/b—6. v.), az 5., 6., 7. parancsolat 
ellen elkövetett vétkeket. Egy-egy templombamenéssel vagy lélektelen 
úrvacsoravétellel nem mossuk le bűneinket (10. v.). Isten átlát a szitán 
a képmutató templomjárók esetében (11/b. v.).

Sokszor megkötöző hatalommá lehet igehirdetésünkben az a félel
münk, nehogy egy-két hívünket „elidegenítsiik" a templomtól. Mai igénk 
ezzel szemben parancsolja, hogy textusunk kíméletlenül őszinte hangján 
keményen belenyúljunk a templom és élet kettősségébe. Bátran kell meg
szólalnia igehirdetésünkben: a külsőséges templomlátogatással nem köt
hetjük be az Isten szemét („Imé, én is látok, azt mondja az Ür“, 11. v.).

Az oltári (Máté 23, 34—39), szószéki és délutáni ige egysége. „Jeru
zsálem bűnét" (Fendt) az evangéliumi szentlecke a prófétákkal és Jézus-
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sál kapcsolatban, az epistola Pál apostollal kapcsolatosan mutatja, az ószö
vetségi ige pedig a képmutató templomozásban láttatja meg.

Szentháromság után 11. vasárnap.
A vasárnap jellege. Az óegyházi perikópához (Luk. 18, 9—14) igazod

nak az eisenachi perikópák. Ebből adódóan a nap témáját az eisenachi 
ószövetségi textus szavaival így fejezhetnénk ki: Nem a mi igazságunkban, 
hanem a Te nagy irgalmasságodban bízunk.

A szószéki ige (Róm. 8, 33—39) jelentése. Alapigénk tartalma két, 
értelmileg kérdőjel-felkiáltójeles mondatában foglalható össze:

1. „Kicsoda vádolja az Isten választottad?!" 33—34. versek. Ez a mon
dat a keresztyén ember b ű n ö s s é g é r e  vonatkozik. Mi teheti bizonyossá 
a keresztyén hívőt üdvössége reménységében bűnei láttára? Egyedül az, 
hogy a legfőbb vádló az Isten lehetne, de Ő meg megigazítja (33. v.); hogy 
Krisztus kárhoztathatná, de Ő meg meghalt érte, sőt most is közbenjár 
érdekében Istennél (34. v.).

Megj egyzés .  A 33—34. versek fentebbi jelentésén nem változtat, 
sőt azt megerősíti az a másik exegetikai olvasási mód, amely a feleleteket 
is kérdésnek veszi. i

2. „Kicsoda szakít el minket a Krisztus szerelmétől?!" 35—39. versek. 
Ez a mondat a keresztyén ember é l e t é t  f e n y e g e t ő  n e h é z s é g e k r e  
vonatkozik. Mi lehet a hivő támasztéka a szenvedésben, a szükségben, sőt 
a halállal fenyegető üldöztetésben (35—36. v.)? Miben kapaszkodhatik meg 
reménysége a forgandó, sokféle „hatalomtól11 („sors“, emberek stb.) dobált 
életben, s a halál ínségében (38—39. v.)? Abban a bizonyosságban, hogy 
az életnek semmiféle változása, senki és semmi, még a halál sem szakít
hatja el az Istennek és Krisztusnak iránta való szeretetétől (35. 39. v.). 
Krisztus által az életnek minden nyomorúságában győztes fog maradni 
(37. v.).

Összefoglalva: A keresztyén embernek mindenekkel dacoló remény
sége, üdvbizonyossága van, amelyet sem bűnösségének tudata, sem az élet
nek semmiféle baja meg nem ingathat. Mert ez a reménység, ez a bizo
nyosság Istennek a Krisztusban megmutatott szeretetébe fogózik. Prédi
kációnkban merészen, hatalmasan és megrendíthetetlenül akar feltörni a 
bűnnel és végzetes dacos reménységünk himnusza: „Meg vagyok győ
ződve . . .“

A délutáni ige (Dániel 9, 15—18) jelentése. Textusunk töredék abból 
az imádságból, amelyet a 9, 1—19 foglal magában Izrael népéért és Jeru
zsálemért. Az egész könyörgés alaphangja: „nem a mi igazságunkban, 
hanem a te nagy irgalmasságodban bízva terjesztjük elődbe a mi esede- 
zéseinket" (18/b. v.).

Megtanít ez az ige a ké r ő  i má d s á g  két alapvonására: bűneink, 
érdemetlenségünk, méltatlanságunk teljes beismerésére, ugyanakkor az 
Isten kegyelmére és irgalmasságára való bizodalmas hivatkozásra.

Az oltári (Luk. 7,36—50), szószéki és délutáni ige egysége. Az evan
géliumi perikópában Jézus bűnbocsánata, az epistolában Istennek és Krisz
tusnak a szeretete, az ószövetségi igében az Úrnak irgalmassága áll elénk. 
A visszhang erre az evangéliumban Jézus Iránt gyűlt szeretet, az epistolá-
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ban a megrendíthetetlen reménység, az ószövetségi textusban a bizodal- 
mas imádság.

Szentháromság után 12. vasárnap.
A vasárnap jellege. Az eisenachi perikópák az óegyházi evangélium

hoz (Márk 7, 31—37) kapcsolódnak: „A süketeket is hallókká teszi".
A szószéki ige (Csel. 16, 9—15) jelentése. A történet k ü l s ő  jelentő

sége abban van, hogy ekkor tört be az evangélium Európába. Első alka
lommal lép Pál Európa földjére. Az apostol erre az útra az elhívó paran
csot az Istentől veszi s annak haladéktalanul engedelmeskedik (9—10. v.).

A történet be l ső jelentősége a 14. versben található. Sokan hallgat
ják Pál bizonyságtételét Filippi határában, de csak egy hallgatója fogadja 
el szavát és lesz keresztyénné. Róla mondja el a Cselekedetek könyve az 
ige meghailásának és a megtérésnek a titkát: „Ennek az Ür megnyitá szí
vét, hogy figyelmezzen azokra, amiket Pál mond vala“. — Néhány gon
dolat erről: Isten különös kegyelme, ha felfoghatom az Ő beszédét, mert 
természettől fogva süket vagyok Isten igéje számára. Nem érthetem azt 
meg és nem lehet az lelkem sajátja. Csoda, ha Szentlelkével hallóvá tesz 
és megtérésre vezet. Ez a tudat azonban nem veszi le rólam a felelősséget. 
Egyrészt azért, mert az igére figyelés, a szorgalmas hallgatás az előfelté
tele a Szentlélek szívet nyitogató munkájának, mint ahogyan Lydia is 
hallgatta Pál beszédét. Másrészt azért — s ezt Máté 13, 11—12-ből tud
juk, — mert azzal játszhatom el legkönnyebben a Szentlélek megvilágosító 
erejét, ha a már megértettet, a már meghallottat nem veszem komolyan 
— V. ö. Máté 13, 10—17.

Perikópánk alapján prédikációnkban az igehallgatás kérdései kerül
hetnek szóba a puszta hallgatástól: templombajárás, bibliaolvasás stb. — 
el egészen a Szentlélek megvilágosító ajándékáig és az igehallgatás végső 
eredményéig. (Az igehallgatás végső eredménye a történetben a megke- 
resztelkedés, más szóval „az Ür hívévé11 levés —• lásd 15. v! — volt. A mi 
számunkra sem lehet más az igehallgatás célja: a keresztségben kapott 
kegyelem megértése és megragadása s a Krisztusban való hit. Ezen a pon
ton tegyük világossá, hogy az igehirdetés Isten parancsára nem keve
sebbre tör, mint arra, hogy hallgatói hívőkké legyenek.)

Megj egyzés .  13. vers: Pál megvárja a szombatot, hogy először a 
zsidóknak hirdesse az evangéliumot. A városban nem volt zsinagóga, ezért 
a zsidók megszokott imahelyére megy. — 15. vers: Az Ür hívévé lett asz- 
szony vendégszeretettel tárja fel házát az evangélium szolgái előtt.

A délutáni ige (Ezs. 29, 18—21) jelentése. „Csodálatos változás“ — 
adhatnánk a. feliratot igénknek. A „süketek11 és „vakok11 megértik az Isten 
szavát (18. v.), a szenvedők és szegények örvendeznek az Ürban (19. v.). 
Viszont a kegyetlenek, csúfolódók, hamisak, a jogtiprók elvesznek (20—21. 
v.). Mikor? „Ama napon11 (18. v.).

A „csodálatos változást'' Jézus Krisztus meghozta. Máté 13, 16. Luk. 
6, 20—22. Máté 11, 5—6. Luk. 19, 8. Ott, a hol Ő belép emberek életébe, 
látás és hallás támad, öröm keletkezik s életváltozások történnek.

Az oltári (János 8, 31—36), szószéki és délutáni ige egysége. Jézus 
Krisztus szabadít ki a bűn szolgaságából az Isten fiainak szabadságára
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(evangéliumi szentige), nyitja meg a szívet az ige megértésére és a meg
y ésre  (epistola), hozza a „csodálatos változást" (ószövetségi perikópa).

Szentháromság után 13. vasárnap.
A vasárnap jellege. Van az eisenachi perikópák egyikének össze

csendülő hangja az óegyházi evangéliummal, egymással is van közös vo
násuk, mindez azonban nem olyan határozott, hogy a vasárnap jellegét 
akárcsak az eisenachi sorozatban is megállapíthatnánk.

A szószéki ige (I. Péter 2, 1—10) jelentése. Lényegileg két kép ural
kodik textusunk gondolatmenetében: a csecsemő és a templom képe.

1. „Csecsemőnek“ (1—3. v.) nevezi igénk a keresztyéneket (még pedig, 
mivel fiatal keresztyénekről van szó: most született csecsemőknek). Növe
kedésüket az „üdvösségre" (így áll a 2. vers végén az eredeti szövegben) 
a „hamisítatlan tej" adja. Ez a táplálékuk — mint a 3. versből kitűnik — 
Jézus Krisztus, akinek kegyelmét máris ízlelték (2—3. v.). Igénk ezzel kap
csolatban két felszólítást ad: vágyakozzatok e „lelki" táplálékra (2. v.), 
és vessétek le a régi bűnöket (1. v. — Az egyik exegéta felhívja a figyel
met, hogy a felsorolt bűnök közös nevezője: valamennyi a szeretet ellen 
vét.).

2. A „templom“ képe alatt a gyülekezetei, egyházat érti az apostol. 
A kép csak kiindulásul szolgál. Nem a kép, hanem a jelentése fontos a 
4—10. versekben. Három szakaszban vegyük szemügyre e versek gondolat- 
menetét.

a) 4—5. vers. A templom alapköve: Jézus Krisztus. „Rajta" épül fel 
az egyház, a gyülekezet (4. v.). Még pedig „élő kövekből": Krisztussal 
közösségre jutott emberekből („akihez járulván", 4. v.). Jézusnak az egy
házban elfoglalt e hatalmas szerepén és döntő helyén nem változtat az 
emberek sokszor megvető ítélete (4. v.). A templom papsága: a keresz
tyének, akik Istennek tetsző „lelki áldozatokkal": Isten-dícséréssel, bi
zonyságtétellel, a szeretetnek cselekedeteivel (Zsid. 13, 15—16), Istennek 
szentelt élettel (Róm. 12, 1—2) szolgálnak Istennek (5. v.).

b) 4 6—8. vers az előző gondolatokat ismétli és bővíti. Ószövetségi 
idézetek tükrében mutatja az apostol: a megvetett Jézus Krisztus az egy
háznak kiválasztott „szegletköve" (6. v.). A benne hívők számára ö  a meg- 
tartatás (6/b. 7/a. v.). Ellenben pusztulására lesz azoknak, akik nem hisz
nek Benne, nem engednek igéjének („megütközésnek és botlásnak a köve", 
7—8. v.).

c) A 9—10. vers összefoglalja a gyülekezet, az egyház mivoltát: Isten 
választott, tulajdon népe, a megkegyelmezettek sokasága, „királyi papság" 
(az ószövetségi Isten-népének megjelöléseit viszi át az apostol a keresz- 
tyénségre), és megjelöli feladatát: hirdessétek szóval és tettel Annak ha
talmas dolgait, aki a sötétségből az Ő csodálatos világosságára hívott el 
titeket.

Amikor így sorba vesszük igénket, kitűnik, hogy két fókusza van: 
Krisztus és a gyülekezet, az egyház. E kettővel állít szembe, és e kettőre 
nézve ad parancsokat szakaszunk. Alapüzenete éppen abban rejlik, hogy 
felmutatja Krisztusnak és az egyháznak elválaszthatatlanságát, s így lehe
tetlenné tesz minden egyéni és nem gyülekezeti keresztyénséget. — Ha 
azután a többi mondanivalóját csoportosítani akarnánk, három gondolat
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köré rendezhetnénk: 1. A gyülekezet mivolta (templom, lelki ház, Isten 
népe). 2. Krisztus helye és szerepe a gyülekezetben (élő alapkő, szegletkő, 
megütközés és botránkozás köve). 3. A keresztyén embernek Krisztushoz 
(kegyelmének ízlelése, vágyódás utána, közösségre lépés vele, hit benne) 
és a gyülekezethez való viszonya (élő kövekként beleépülés a gyülekezetbe, 
„lelki áldozatokkal11 való szolgálat, bizonyságtétel szóval és cselekedettel).

Nyilvánvaló, hogy a gazdag textus minden mondanivalóját meg sem 
kísérelhetjük belefoglalni egy prédikációba. A meditáció után legelső fel
adatunk tehát, hogy megkeressük azt a textusból adódó és a mai gyüle
kezethez szóló „témát'1, amelynek fonalán kikristályosodhat igehirdeté
sünkben alapigénk néhány fontos tanítása.

A délutáni ige (Zak. 7, 4—10) jelentése. Szakaszunk a jólismert 
(„az előbbi próféták által11, 7. vers) prófétai figyelmeztetést szólaltatja 
meg: Isten szemében nem a külső vallásos cselekmények (pl. böjtölés, 5. v.) 
kedvesek, hanem a szeretetnek, könyörületességnek, az igazságnak gyakor
lása (9—10. v.). Lásd ehhez az Újszövetségből: Jak. 1, 27; I. János 4, 20; 
Máté 5, 23—24, stb.

Reánk, keresztyénekre is áll az ige üzenete: „vallásos cselekedetek“ 
(templomjárás, imádkozás stb.) nem érnek semmit, ha hiányzik életünkből 
az igazi keresztyén felebaráti szeretet. „Ha szeretet nincsen énbennem, 
semmi vagyok11 (I. Kor. 13, 2/b.).

Az oltári (Márk 12, 41—44), szószéki és délutáni ige egysége. Mind
egyik perikópában megtaláljuk az Istennek kedves áldozat gondolatát. 
Az evangéliumi történet a szegény asszony két fillérét állítja elénk; az 
epistola a keresztyéneknek „lelki áldozatait11 említi; az ószövetségi ige 
pedig vallásos szertartásokkal szemben a szeretet cselekvésére figyelmeztet.

Szentháromság után 14. vasárnap.
A vasárnap jellege. E napon megint az óegyházi evangélium (Luk. 

17, 11—19) szab irányt az eisenachi sorozatnak. Az eisenachi perikópákat 
összevetve az óegyházi evangéliummal, a nap témáját így jelölhetjük meg: 
Jézus irgalmának magasztalása.

A szószéki ige (I. Tim. 1, 12—17) jelentése. Textusunk Pál apostol 
hálaadó beszámolója arról, amit vele Jézus Krisztus cselekedett.

1. Őt, aki üldözte az egyházat és káromolta Jézus nevét, szolgála
tába állította (12—13. v.). A damaszkuszi útnak ebben az eseményében 
Jézus könyörülete nyilatkozott meg (13. v.). Krisztusnak kegyelme meg
sokszorozódott további élete során a hitben és szeretetben (14. v.). Mindezt 
összefoglalja Pál a 15. vers ünnepélyes, személyes hitvallásában: Jézus 
Krisztus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első 
vagyok én. V. ö. Luk. 19, 10.

2. így szolgál Pál élete Krisztus utolsó bűnösökhöz lehajtó irgalmá
nak tükréül és bizonyságául. Igénytelen alakja a kegyelem hatalmas pél
dája azok számára, akik utána hisznek majd Krisztusban (16. v.).

3. A bizonyságtevő beszámolót bekeretezi a hálaadás. „Hálát adok 
Annak . . .“ — kezdődik textusunk a 12. versben. „Az örökkévaló király
nak . . .  dicsőség mindörökké, ámen11 — végződik igénk a 17. versben.

Prédikációnkban mutassuk meg Pál élete példáján Krisztus kegyelme
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csodáját; mondjuk el, hogy bűnösöket megtartó irgalma ma is ugyan
így dolgozik: Jézus rajtunk is meg akarja mutatni könyörületessé- 
gét; s aztán olvadjon igehirdetésünk Krisztus magasztalásába elveszetteken 
könyörülő és életeket megváltoztató kegyelméért.

A délutáni ige (50. zsolt. 14—23. v.) jelentése. A zsoltár az „igazi 
istentisztelettel“ foglalkozik, és az áldozatok helyett a hálát (14. 23/a. v.), 
Isten segítségül hívását (15. v.) s parancsolatainak megtartását („aki az 
útra vigyáz'1, 23/b. v.) említi. Ez utóbbival kapcsolatban részletesen szól 
azokról, akik ugyan ajkukra veszik Isten törvényét, de nem cselekszik 
azt (16—21. v.).

Mai textusunk alapján — a múlt vasárnapéhoz hasonlóan — rá kell 
tapintanunk a szavakban és vallásos cselekményekben kimerülő kegyes
ségre. Isten nem tűri némán az ilyen képmutató vallásosságot. Prédiká
ciónkban is az Ö feddő és mindezt „élénkbe soroló'1 hangja (21. v.) aRar 
megszólalni, hogy a külsőségektől a hálaadó és könyörgő imádságnak s 
az Isten akarata szerint való életnek az útjára térjünk (22. v.). Ez az Isten
nek igazi tisztelete.

Az oltári (János 5, 1—14), szószéki és délutáni ige egysége. A könyö
rülő Jézust látjuk az evangéliumi és epistolai perikópában. A mi szá
munkra az ószövetségi igének segítségül hívásra és hálaadásra buzdítása 
is csak Reá vonatkozhatik.

Veöreös Imre
egyházkerületi missziói lelkész, 

Győr.

Összekulcsolt kézzel.
Imádságok a finn agendából.

Úrvacsora.
A finn egyház rendtartása szerint úrvacsora csak a vasárnapi vagy 

ünnepi istentisztelet harmadik részeként a templomban képzelhető el, 
kivéve a betegek úrvacsoráztatását. A finn egyházban az Úr szent vacso
rája élesen el van határolva és el van választva a gyónástól, ami vagy 
az istentisztelet előtt közvetlenül, vagy előző nap este a templomban 
történik közös gyónás formájában. A finn egyházi törvény megengedi, 
hogy akik magángyónás után vágynak és külön akarnak feloldozásban 
részesülni, azok ezt a lelkésztől megkaphassák.

Az úrvacsorát megelőző közös gyónás rendje a következő: 1. Bűn
bánati ének. 2. A lelkész által szabadon választott ige alapján tartott 
gyónási beszéd, vagy a finn agendában előírt gyónásra való felhívás.
3. Bűnbánati imádság, amit a gyülekezet a lelkész olvasása után le
borulva, ahol lehetséges térdeborulva imádkozik. 4. Feloldozás (bűnbocsá
nat hirdetése az agendában előírt többféle forma szerint). 5. Hálaadó 
imádság. 6. Miatyánk. 7. Ároni áldás. 8. Ének.

A vasárnapi vagy ünnepi istentiszteleteken az úrvacsorát alkotó 
harmadik rész megfelelő üdvözlés és sanctus után mindjárt a consecratio-
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val kezdődik, mert a gyónó imádság és feloldozás az istentisztelet első 
részében, a megfelelő helyen már elhangzott. Ilyen gyónó imádságok:

1. Én nyomorult, bűnös ember, aki bűnös nemzetségből születtem, 
bevallom neked, szent és igaz Isten, hogy nem szerettelek téged minde
nek felett és felebarátomat sem szerettem úgy mint magamat. Gondolat
ban, szóban és cselekedetekben megszegtem szent akaratodat s tudom, 
hogy ezért örök kárhozatot érdemiek. De te megígérted, szerető Mennyei 
Atyám, hogy megbocsátod azoknak bűneit, akik bűnbánó szívvel és 
Jézus Krisztusban való hittel a te kegyelmedben akarnak reménykedni. 
Ebben reménykedem én is és könyörgök hozzád, irgalmazz nékem, 
bocsásd meg bűneimet a te szent neved magasztalására és dicsőségére 
Ámen.

2. Én nyomorult, bűnös ember, aki vétekben fogantattam és bűnben 
születtem és életem egész idejében bűnt cselekedtem, szívemből bevallom 
előtted mindenható, örökkévaló Istenem, szerető mennyei Atyám, hogy 
nem szerettelek téged mindenek felett, sem felebarátomat, mint magamat. 
Én atyáimmal együtt gondolatban, szóban és cselekedetben sokféleképen 
vétettem ellened és szent törvényeid ellen és tudom, hogy ezért örök 
kárhozatot érdemiek, ha úgy ítélsz meg engem, amint azt a te szent 
igazságod követelné s az én bűneim megérdemelnék. De Te, szerető 
mennyei Atyám kegyelmet és irgalmasságot ígértél minden nyomorult 
bűnösnek, aki meg akar térni és hittel a te megfoghatatlan irgalmadhoz 
és a Megváltó Jézus Krisztus oltalmába akar menekülni. Te azokhoz 
kegyelmes vagy, bármily sokat vétkeztek ellened s nem fedded őket soha 
többé bűneikért. Ebben bízom én is, nyomorult bűnös és bizodalommal 
könyörgök: a te saját ígéreted szerint légy hozzám irgalmas és kegyel
mes és bocsásd meg minden bűnömet a te szent neved magasztalására és 
dicsőségére. Ámen.

3. Óh Te mindenekfelett kegyelmes, keresztre feszített Úr Jézus 
Krisztus! Irgalmazz nékem, nyomorult bűnösnek és tekints reám irgal
masságod szemeivel, mint ahogy reátekintettél Péterre, mikor megtaga
dott téged, s mint ahogy reá tekintettél a bűnös asszonyra a farizeus 
házában és a latorra a keresztfán s add nekem szent kegyelmedet, hogy 
miként Péter, én is sírjak bűneim miatt, mint a bűnös asszony, téged 
szívemből szeresselek, s a latorral együtt színről-színre láthassam szent 
orcádat a mennyekben örökkön örökké. Ámen.

4. Uram! Nem vagyok méltó, hogy szivem szennyes házába belépj, 
mert én gonoszul cselekedtem előtted és fellázadtam ellened. De mivel 
Te, Uram Istenem, Fiadban, Jézusban emberré lettél az én megmenté
semre, így könyörgök hozzád: kegyelmezz nékem az ő szent véréért, 
életadó haláláért és feltámadásáért és tisztíts meg engem minden bűntől. 
Ha pedig szent kegyelmedet élvezhetem, ne engedd, hogy az ítéletté lehes
sen a számomra. Uram, irgalmazz nékem! Ámen.

5. Mindenható Isten, irgalmas Atyám! Én, szegény, nyomorult ember, 
bevallom neked bűnömet és minden vétkemet, amelyekkel vétettem elle
ned s ideig és örökkévaló büntetésedet kiérdemeltem. Borzadok bűneimtől, 
szívemből bánom azokat és könyörgök: a te megfoghatatlan irgalmassá
godért, szeretett Fiad, Jézus Krisztus keserű szenvedéseiért és haláláért 
légy nekem irgalmas és kegyelmes. Bocsásd meg minden bűnömet és 
erősíts meg Szent Lelkeddel, hogy bűnös életemet megjobbíthassam.
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Uram, én Istenem, a te kegyelmedben reménykedem; irgalmazz nékem 
és add nekem a te békességedet. Ámen.

Hálaimádság úrvacsora után.
Urunk, mindenható Istenünk, aki minket a te drága szentséged 

részeseivé tettél! Hálát adunk neked megmutatott nagy kegyelmedért és 
könyörgünk: tégy bennünket minden választott szentjeiddel együtt a te 
örökkévaló dicsőségednek és felmagasztaltatásodnak is részeseivé; a Te 
szent Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki veled és a Szent Lélekkel 
isteni egységben él és uralkodik örökkön örökké. Ámen.

Betegek úrvacsoráztatása.
A finn egyházi törvény előírja, hogy a beteg úrvacsoráztatása előtt 

a lelkésznek négyszemközt beszélgetést kell folytatnia a beteggel lelkének 
állapotáról, tanítania, vigasztalnia kell őt s e beszélgetés során kell meg
állapítania, hogy a beteg igazán kívánja-e az Úr szent vacsoráját. Ha a 
beteg az úrvacsorát ilymódon nem kívánná, a lelkésznek beszélgetnie 
kell vele, igét kell olvasnia, imádkoznia kell s a beteg kéri, fel kell 
oldoznia bűnei alól.

Beteg mellett mondhat a lelkész egészen rövid beszédet szabadon 
választott ige alapján, vagy pedig a következő, gyónásra buzdító szavakat 
írja elő a finn agenda:

Az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Ámen. A mi 
Urunk Jézus Krisztus, aki azt mondotta: ahol ketten vagy hárman egybe
gyűlnek az én nevemben, én ott vagyok közöttük, ő legyen most is 
velünk, s adja, hogy megérezzük szentséges jelenlétének erejét!

Az Ürban szeretett Testvérem! Te kijelentetted, hogy lelked meg
erősítésére vágyói a kegyelemnek arra a vacsorájára, amit a mi Meg
váltónk szerzett azoknak, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot. Ezen 
kívánságod alapján buzdítlak, gondold meg, mit mond az Ür apostola: 
Próbálja meg azért az ember magát és úgy egyék abból a kenyérből és 
úgy igyák abból a pohárból, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet 
eszik és iszik. Próbáld meg azért szívedet és életedet és vizsgáld meg 
Isten igéje szerint lelkiismeretesen, hogy milyen viszonyban vagy Istennel 
és felebarátaiddal. Aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga; aki pedig 
megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer. (Péld. 28 : 13.) Ha azt mond
juk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság 
nincsen mi bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy meg 
bocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól. (I. János 
1 :8—9.) Imé az ajtó előtt állok — szól az Ür — és zörgetek; ha valaki 
meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele 
vacsorálok és ő énvelem. (Jel. 3 :20.)

Hogy te is részesülhess ebben a kegyelemben, alázkodj meg az Ür 
előtt, valld be bűneidet és kérj tőle kegyelmet így imádkozván:

(Következik a fent közölt gyónó imádságok egyike, leginkább azon
ban az utolsó három közül valamelyik.)

Közli: Joób Olivér
nyíregyházi lelkész.
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Szószéken.
Szentháromság 10. vasárnap.

Megszentelt búcsúzás.
Acta 20, 17—38.

I. Nem volt könnyű Pál apostol búcsúja az efezusi vénektől. 
Több körülmény nagyon is megnehezítette azt. Három eszten
deig éjjel és nappal, sok könnvhullatással végezte ebben a város
ban az apostol szolgálatát. Három év elég idő ahhoz, hogy 
gyülekezet és lelkipásztor. Isten szolgája és Isten gyülekezete 
között olyan lelki kapcsolat és szeretetközösség jöjjön létre, 
amelyet a búcsúzás és eltávozás ha nem tud is megszüntetni, 
érzékenyen érint és talál. Ne csodálkozzunk hát az apostol 
könnyein és a vének fájdalmán. A lélek legmélyebb rejtekeiből 
törnek azok elő, bizonyságul annak, hogy három év munkái a 
és fáradsága nem volt hiábavaló. Van azonban még egy másik 
körülmény is, amely igen nehézzé és szomorúvá teszi az apostol 
búcsúját. „És most ímé én tudom, hogy nem látjátok többé az 
én orcámat ti mindnyájan1' — mondja Pál. Valami titkos belső 
hang azt mondja neki, hogy utoljára van együtt szeretett mun
katársaival. Olyan búcsúzás ez, amelv után ezen a világon többé 
nincs viszontlátás. Végleges elszakadás és elválás. Ne csodálkoz
zunk hát az apostol könnyein és a gyülekezet fájdalmán. 
S mégis ez a búcsúzás minden, csak nem érzelgősség, sokkal 
több, mint egv ügyért ideig-óráig együttdolgozó emberek kény
szerű elválása. így nem e világ gvermekei szoktak és tudnak 
elválni egymástól, hanem egyedül Isten gyermekei. Megszentelt 
búcsú ez, amelynek ma is van Isten anyaszentegyháza számára 
mondanivalója.

II. Pál apostol búcsúja az efezusi vénektől számadássá lesz. 
Visszatekint az első napra, melyen Kis-Ázsiába jött és végig
nézi és gondolja ezt az utat és időt egészen az elválás órájáig. 
Az egész idő, a három év, minden órája és eseménye ott áll 
lelki szeme előtt és amikor így visszafelénézve megnyílik ajaka, 
komoly számadássá lesz minden szava. A búcsúzó pásztor szám
adást tesz ... nem a nyájnak, hanem a Pásztornak: Szolgálván 
az Úrnak teljes alázatossággal. Szava látszólag a véneknek szól, 
valóságban pedig annak, aki őt elhívta és megbízta. Minden szám
adás nagyon komoly dolog, de halálosan komoly olyan embernél, 
aki annyira tisztában van szolgálatának lényegével, mint Pál. 
..Bizonyságot tévén mind zsidóknak, mind görögöknek az Isten
hez való megtérés és a mi Urunk Jézus Krisztusban való hit 
felől." Ennél rövidebben és ennél világosabban az evangéliumi 
szolgálat lényegét meghatározni alig lehet. Bizonyságtevés az! 
Az Istenhez való megtérésről. Mégpedig szükségességéről és 
lehetőségéről. Bizonyságtevés az! A mi Urunk Jézus Krisztusban
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való hit felől. Mégpedig ennek a hitnek ajándék-voltáról és 
üdvösségszerző erejéről. Minden számadás nagyon komoly 
dolog, de halálosan komoly olyan embernél, aki annyira átérzi 
szolgálatának nehézségét, mint Pál apostol. „Szolgálván az 
Urnak teljes alázatossaggal és sok könnyhullatás és kísértetek 
között, melyek én rajtam a zsidóknak után való leselkedése 
miatt estek." Ez az ember ismerte nemcsak szolgálatának lénye
gét, hanem nehézségét is. A kereszt nemcsak az Egyház sorsa, 
hanem annak szolgai is magukra kell, hogy vegyék. A könny
hullatás sokszor az egyedüli mód, hogy kérges szívek és meg
átalkodott lelkek betogadhassák az igét és Isten üzenetét. 
A Sátán sohasem a gyengéket támadja legerősebben és leg
kitartóbban, — ezek maguKtól is elesnek és behódolnak, hanem 
mindig az erőseket. Azokat, akik az Úréi, és akik az ő birodalma 
számára a legveszedelmesebbek. Pál apostol ismerte az Úr szol
gálatának minden nehézségét és kísértését. És halálosan komoly 
ez a számadás azért is, mert Pál apostol tisztában volt szolgála
tának fontosságával. „De semmivel sem gondolok, még életem 
sem drága nékem, csakhogy elvégezhessem az én futásomat 
örömmel és azt a szolgálatot, melyet vettem az Ur Jézustól, 
hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról." 
Az Úrtól vett szolgálat elvégzése fontosabb, mint az élet meg
tartása. így csak az az ember beszél, aki nagyon is meggyőző
dött arról, hogy amit Isten reá bízott, az nagyon fontos, életbe
vágóan tontos ügy, amelyet feltétlenül, minden áron el kell 
végezni és diadalra kell vinni. — A múlt iránti felelősség készteti 
az apostolt az elválás órájában a visszatekintésre. Meglátja 
szolgálatának lényegét, nehézségét és fontosságát és számadásra 
nyílik ajka: „Mert én nem vonogattam magamat, hogy hirdes
sem néktek az Isten teljes akaratát." Boldog számadás ez! „Hir
dettem az Isten teljes akaratát! Azért a megtérést (törvényt) és 
azért a Krisztusban való hitet (evangéliumot), mert ez az Isten 
teljes akarata! Azért zsidóknak és azért görögöknek, mert ez is 
az Isten teljes akarata! Azért nyilvánosan és azért házanként, 
mert ez is hozzátartozik az Isten teljes akaratához. Azért három 
évig, s most a lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, mert 
ez is az Isten teljes akarata!" Boldog számadás ez a nyáj jelen
létében az örök Pásztor előtt.

Pál apostol búcsúja az efezusi vénektől figyelmeztetéssé 
lesz: „Viseljetek gondot azért magatokra és a nyájra, melyben 
a Szent Lélek titeket vigyázókká tett, az Isten anyaszentegy- 
házának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett." Arra 
az időre gondol, amikor ő már nem lesz velük; amikor nehéz 
idők következnek, mert kívülről gonosz farkasok jőnek, akik 
nem kedveznek a nyájnak, a gyülekezeten belül pedig férfiak 
támadnak, akik fonák dolgokat beszélnek. Arra az időre gondol, 
amikor nehéz lesz megállapítani melyik a nagyobb veszedelem, 
a kívülről jövő erőszak, vagy a belül támadt árulás, azokra a 
napokra gondol az apostol, amelyekben az Úr megpróbálja az 
ő anyaszentegyházát s így a jövőbe tekintve nem mondhat
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egyebet, nekik a véneknek, elöljáróknak, kiket a Lélek ki
választott: „Viseljetek gondot magatokra és a nyájra! Nem lehet 
mellékes és nem szabad figyelmen kívül hagynunk a sorrendet: 
Viseljetek gondot magatokra. Minden ember, mindenekelőtt és 
mindenekfelett, elsősorban és legfőképen önmagáért felelős. 
Isten az ítéletkor először a saját életemet kéri számon. A figyel
meztetés tehát így hangzik: Viselj gondot saját magadra! Az 
egyén felelőssége önmaga iránt kiindulópontja minden közös
ségi felelősségtudatnak. Hogy azok, akiket a Lélek vigyázókká 
tett az egész nyájra is gondot viselnek, az éppen olyan termé
szetes, mint szükséges is. Vannak a nyájban olyanok, akik nem 
tudnak önmagukra eléggé vigyázni, itt fontos azok segítsége, 
akik vigyázókká rendeltettek. Vannak minden közösségben 
sokan olyanok, akiket a „gonosz farkasok'' nagyon is könnyen 
elrabolnának, ha nem őrködnének felettük azok, akiket az Úr 
pásztorokul állított az élre. Az anyaszentegyházban is de sokan 
vannak, akik könnyen hajlanak a „fonák beszédre", itt a helye 
aztán a mentő, figyelmeztető, erősítő testvéri szolgálatnak. De 
sokan vannak az egyházban, akik csak azért számítódhatnak 
ehhez a közösséghez, mert gondot viseltek reájuk azok, akiket 
a Lélek vigyázókká tett és de sokan nincsenek ma az egyházban, 
akik azért hiányoznak, mert a vének és vigyázok elfelejtették 
felelősségüket és feladatukat. Komoly figyelmeztetéssé lesz Pál 
apostol elválása és búcsúzása az efezusi vénektől.

S végül megáldatássá lesz ez a búcsúzás. „És most, atyám
fiái, ajánlak titeket az Istennek és az ő kegyelmessége igéjének, 
aki felépíthet és adhat néktek örökséget minden megszenteltek 
között.“ Ezeknél a szavaknál Isten szolgája felfelé néz és térdre 
borul. „Istennek ajánlak titeket.“ Ez több mint imádság, ez 
áldás. Ezzel annak a kezébe helyezi le volt gyülekezetének 
ügyét, akitől ő maga is úgy kapta és ahol legjobban van meg
őrizve. Egyedül az Úr az, akinek szeretete megvédi a nyájat, 
megszenteli annak minden tagját és ama cél (örökség) felé 
vezeti őket, amelyet Isten maga ad az övéinek. Amikor a búcsúzó, 
térdelve imádkozó Pál így áldja meg volt gyülekezetét és 
ajánlja Istennek, akkor hangosan nagy sírásra fakadtak az 
efezusi vének és nyakába borulva csókolgaták őt. Ennek a szere
tetnek emlékével, testvéri csóknak elkötelezésével indul tovább 
azon az úton, amelyet kijelölt számára az az Ür, aki elhívta őt.

I I I . A számadás, figyelmeztetés és megáldás drága alkal
mául használja Pál a búcsúzás óráját. Ő ilyenkor is igét hirdet. 
Ilyenkor is Istent dícsér. Engedi, hogy Isten megszentelje az 
elválás szomorúságát és könnyét. Ámen.

Weltler Ödön
rajkai lelkész.
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Szentháromság 11. vasárnap.
Bizonyosság!

Római levél 8, 33—39.

I. A hívő ember diadaléneke ez az ige. Hozzáfoghatót ke
veset írtak le még emberi kezek. A megigazult ember hitvallá
sának nevezhetnék ezeket a sorokat. Olyan hitvallás ez, amilyen 
csak nagyon ritkán csendül fel emberi ajkakon. — Első olva
sásra, vagy hallásra talán azt gondolhatná az ember; így csak 
elbizakodott ember írhat és beszélhet. Olyan, aki túlértékeli ön
magát és leértékeli a körülötte levő világ erejét, hatalmát és 
kísértését. A félelmet nem ismerő merész ember elbizakodott
sága csendül ki — látszólag — ezekből a mondatokból. Hősi 
lélek győzelmi éneke ez, mondhatná valaki. A valóságban azon
ban ez az ige egészen más, mint ilyen hősi lélek győzelmi éneke. 
Alaphangja nem az elbizakodottság, hanem a bizonyosság. S ez 
óriási különbség! így nem a hősök, hanem a hívők szoktak be
szélni. Azok, akik nagyon is helyesen látják és értékelik e világ 
erejét, hatalmát és kísértését és önmagukat, de akik egyúttal 
tudják azt is: akik Istent szeretik, azoknak minden javokra van. 
S ez a bizonyosság tölti el őket és mondatja velük: Mindezek
ben felettébb diadalmaskodunk. Az által, aki minket szeretett. 
Az Isten szeretetében gyökerező üdvbizonyosság himnusza ez 
az ige, amelynek az emberi elbizakodottsághoz igazán semmi 
köze. Három kérdést tesz fel magának az apostol s mindegyikre 
van válasza. Kicsoda vádolja az Isten választottjait? Ez az első 
kérdés. Kicsoda az, aki kárhoztat? Ez a második. Kicsoda sza- 
kaszthat el minket a Krisztus szerelmétől? így hangzik a har
madik. A három kérdés magában is elegendő volna igehirdeté
sünkhöz, de mi ma nem is annyira a kérdésre, mint a rájuk 
adott válaszra szeretnénk figyelmünket és hitünket fordítani. 
Keressük annak a csodálatos bizonyosságnak alapját és nyitját, 
amellyel Istennek ez az embere jelen és elkövetkezendő életét 
felfogta és látta.

II. Kicsoda vádolja az Isten választottjait? Pál apostol 
szembenéz mindenekelőtt létünk egyik nagy veszedelmével, a 
„váddal“. — Kicsoda vádolja Isten választottait? ítélet előtt és 
alatt látja magát és hívőket. De sok ott a vádló. Több, mint 
gondolnák és sokkal több, mint amennyire szükség volna. Leg
közelebbi hozzátartozóim, munkatársaim, felebarátaim és em
bertársaim mind ott állhatnának és mind ott is állanak a vádlók 
nagy táborában. De kemény a vádjuk! Elmondják, hogy szere
tetlen voltam, amikor szeretnem kellett volna, eszemre hallgat
tam, amikor a szívem szavára kellett volna figyelnem, alázatos
ságomban mennyi volt a tettetés és életemben mennyi a látszat. 
Hosszú, szinte végnélküli lehetne vádbeszédjük, amelyet ellenem 
tartanak! S de igaz a vád! Olyan vagyok, amilyennek mondanak. 
Az vagyok, akinek ott az ítélet előtt látszom. Az a borzalmas,
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hogy nem mentegődzhetem, mert igazuk van; némán fejet kell 
hajtanom, mint a megtört bűnös csinálja. S mi lesz velem és 
belőlem, ha nem emberek mondanák el vádbeszédüket, hanem 
az az Úr, aki ellen egyedül vétkeztem? ítélet előtt és ítélet alatt 
látja Pál saját magát és a hívőket s megkérdi önmagától: Ki
csoda vádolhatja az Isten választottjait? S tud rá választ! Isten 
az, aki megigazít! Hiába a sok vádló, hiába a teméntelen vád, 
hiába igaz mindaz, amit rólam, terhemre elmondanak: Isten meg
igazított, igaznak mondott és igaznak fogadott el. Nem árthat 
szavuk, nem érhet vádjuk, nem találhat ítéletük. Igaz vagyok! 
Mert Istené vagyok! Igaz vagyok, mert Isten megigazított. — 
A vádlók hosszú sora, a várak végnélküli listája, a megállapított 
bűnösség nekem nem árthat, mert kicsoda vádolhatja az Isten 
választottjait? Senki, bizonyára senki. Pál apostol bizonyossá
gának alapja és fundámentoma ez az egyszerű, mégis csodála
tos tény és felismerés: Isten az, aki megigazított. Engem bűnös 
embert!

S ott van aztán a második kérdés: Kicsoda az, aki kárhoz
tat? Pál apostol szembenéz létünk másik nagy veszedelmével: 
a kárhozattal. Ahol vád van, ott ítéletnek is el kell hangzania. 
S ahol a vádlott bűnösnek, a vád igaznak találtatott, ott az ítélet 
csak marasztaló és sújtó lehet. Így van ez rendjén és így van ez 
ezen a világon. S Pál apostol azt mondja, amikor a hívők álla
nak az ítélőszék előtt, mégsem így történik mindez. Valamilyen 
rendkívüli kivétel folytán, eszünk és gondolkodásunk számára 
érthetetlen elhatározás folytán Isten a bűnösöket mégsem kár
hoztatja, az ítélet alatt lévőket mégsem ítéli el, hanem meg
kegyelmez nekik, felmenti őket és magához fogadja mindany- 
nyiukat. S amikor Pál apostol ennek a nagy csodának a ma
gyarázatát keresi, ennek a mély titoknak okát kutatja, nem 
mondhat egyebet: Krisztus az, aki meghalt, sőt fel is támadott, 
aki az Isten jobbján van, aki esedezik miérettünk. A meghalt, 
feltámadott, megdicsőített és érettünk könyörgő Krisztus miatt 
nem lehet kárhoztatásunk. Vádolnak minket, de el nem ítélhet
nek, mert Krisztus halálában minden ítéletet magára vett. Bű
nösnek találnak, de halálra nem adnak, mert Krisztus feltáma
dott, és esedezik érettünk. ítéletként kegyelem hangzik el 
felettem az Isten jobbján ülő Krisztusért. Pál apostol élet- és 
üdvbizonyosságának ez az alapja és fundámentoma: Krisztus 
meghalt, feltámadott, mennybe ment és az Atya jobbján esede
zik értem.

A harmadik kérdés így szól: Kicsoda szakaszthat el minket 
a Krisztus szerelmétől? Pál apostol szembenéz életünk és létünk 
harmadik nagy veszedelmével, a nyomorúsággal, a szorongatta- 
tással, az üldözéssel, az éhséggel, a mezítelenséggel, fegyverrel 
és veszedelemmel. Minden szó mögött bizonyára meghúzódik 
egy-egy felejthetetlen, megrendítő élmény, amely életét ke
resztté és küzdelemmé tette. Nyomorúság és szorongattatás, 
amikor ezeket a szavakat írja, talán a filippi börtönre gondol,
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az ott átélt órákra. Üldözés, vagy éhség, amikor ideér, talán 
eszébe jutott az a pillanat, amikor a fellázadt embertömeg meg
kövezte és a város határain kívül hagyta, azt gondolván, hogy 
már meghalt. Meztelenség vagy veszedelem! Itt bizonyára eszébe 
jutott hajótörésük és csodálatos megmenekülésük. Minden szó 
mögött ott van az apostol életének egy-egy darabja. Ezek vég
eredményben mind el akarták őt szakasztani attól a Krisztus
tól, aki őt megváltotta. Egyesek gonoszsága és sokak gyarló
sága, saját testünk erőtlensége és önmagunk tehetetlensége, 
hány és hány kisértés és alkalom az elszakadásra a Krisztus 
szerelmétől. Mert a Krisztus az övéit sohasem a nyomorúság
tól és veszedelemtől óvja meg, hanem mindig a nyomorúság
ban és veszedelemben tartja meg. Pál apostol szembenéz életé
nek és létének ezzel a nagy bizonytalanságával. Mennyi nyomo
rúság, mennyi kísértés és ellenség! És ebben a nagy bizonyta
lanságban ad választ a kérdésre: Kicsoda szakaszthat el minket 
a Krisztusnak szerelmétől? Senki, mert mindezekben felettébb 
diadalmaskodunk. Az által, aki minket szeretett. A Krisztus sze
relme, és Pál apostol ezt egynek tudja az Isten szerelmével, 
megmarad és diadalmaskodik minden nyomorúságon és kísér
tésen. Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, 
sem hatalmasságok nem árthatnak neki és ezáltal a hívőnek 
sem. Jelenvalók, vagy elkövetkezendők, magasság, vagy mély
ség, sem semmi más teremtmény tehetetlen vele szemben. A lát
szólagos bizonytalanságban a hívő ember megrendíthetetlen 
nyugalommal és bizonyossággal áll meg. Körülötte arathat a 
halál, zajlik az élet, megpróbálnak a jelenvalók és ijesztenek 
az elkövetkezendők, hatalmasságok uralkodnak és fejedelemsé
gek erőszakoskodnak. De a hívő ember nem inog meg és nem 
esik kétségbe. Bizonyossága van, hogy mindezekben felettébb 
diadalmaskodik. A Krisztus által, aki szereti. Pál apostol üdv
bizonyosságának és életbiztonságának alapja és fundamentoma 
az Isten szerelme, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. 
Boldog ember, aki úgy áll meg minden kísértés és minden ve
szedelem közepette.

III. Nem az elbizakodott ember, hanem az Istenben bízó 
megváltott gyermek diadaléneke mai epistolánk. A nagy bi
zonytalanságban van bizonyossága. Velem az Úr! Ő az, aki meg
igazít. ö  az, aki a Krisztusban megváltott. Ő az, aki a Krisztus 
szerelmével megtart. Halleluja. Ámen.

Weltler Ödön
rajkai lelkész.
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Szentháromság 12. vasárnap.
Mindent az Úr ..  .

Acta 16, 9—15.
I. Van ennek a történetnek több csábító gondolata, amely 

az igehirdetés előterébe, sőt középpontjába kívánkozik. Ott van 
mindenekelőtt Pál apostol engedelmessége, amellyel azonnal 
igyekezett elmenni Macedóniába! A macedón férfi álombeli meg
jelenése lelke mélyén érintette őt. Kérése: Jer által és légy né- 
künk segítségül, azonnali elhatározásra indította. Megérti, hogy 
az Úr hívja és ezért nem latolgat és nem gondolkodik, hanem 
engedelmeskedik és útnak indul. Tudjuk, milyen nem szívesen 
tér el az ember eredeti terveitől. Mennyire kellemetlen, amikor 
egy rajtunk kívül álló ember, vagy ok saját elképzeléseink meg
másítására kényszerít. Az apostol tud engedelmeskedni, saját 
terveit és elgondolásait alárendeli Isten akaratának és útmuta-

    tásának. Példaadó engedelmesség ez, de azért ez a tény és ez 
a gondolat mégsem állhat igehirdetésünk előterében, még ke- 
vésbbé középpontjában. — Ott találjuk aztán a másik tetszetős 
gondolatot az első európai keresztyén személyében. Lídia (ez 
nem a neve. Ismeretlen nevű. Származása, hazája után nevezték 
,,lidiainak“) az első európai keresztyén. Az első európai ke
resztyén: asszony. Övé az elsőség dicsősége. S ez a körülmény 
semmiképen sem lebecsülendő, de igen nagy hiba volna túlbe
csülni és értékelni. Lídiának, az első európai keresztyénnek di
csérete és az igehirdetés középpontjába való állítása elvonná 
figyelmünket onnan, ahova a gyüelekezetnek ma figyelnie kell. 
Van ennek az igének is, mint mindegyiknek, emberektől füg
getlen komoly tanítása s próbáljuk meg a mai vasárnapon ennek 
a tanításnak megszólaltatását.

II. Az Ür irányítja egyházának sorsát, ez az első, amit taní
tásként elfogadhatunk. A macedón férfiú az Ő küldötte. A hí
vás: „Jer által“, Isten akaratának szavakba foglalása. A kérés: 
„Légy segítségül nékünk“ — mögött ott kell, hogy lássuk Isten
nek gondoskodó szeretetét. Az Egyház sorsát Isten tartja kezé
ben. Az Egyház szolgáinak útirányát Ő állapítja és határozza 
meg. Nem véletlen tehát, hogy Pál apostol második missziói 
útja alkalmával eltér eredeti szándékától és elhagyja Troást, 
hogy „egyenesen" továbbmenjen azon az úton, amelyet a ma
cedón férfi mutatott. A „keresztyén Európa" nem véletlen, 
hanem Isten úgy akarta, hogy ezen a földön és az itt élő né
peknek prédikáltassék az, aki Megtartónak született minden 
népeknek. Az Egyház élete és sorsa tehát ott nyugszik az Ür 
kezében. S ő mindig megtalálja az útját és módját annak, hogy 
az minden nehézségen és veszedelmen keresztül az Ő akaratának 
és ujjmutatásának engedelmeskedjék. Pál apostol korában álom
ban megjelenő férfi útján, napjainkban másként és másképpen, 
de kézzelfoghatóan és szemmel láthatólag. — Van ebben a való
ságban egy igen nagy vigasztalás azok számára, akik az Egy
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házban élnek és sorsáért ma aggodalmaskodnak. Akik nehéz 
szívvel hallják a különböző irányokból felhangzó kérő szót: 
„Legyetek segítségül nékünk“ s akiknek nagy fejtörést és mély 
szívfájdalmat okoz az, amikor ezek a kérések teljesíthetetlenek 
maradnak. Csak szeressük és csak féltsük a Krisztus anyaszent- 
egyházát, de ne feledkezzünk meg sohasem arról, hogy sorsát 
nem emberek intézik és jelenét, sem jövőjét nem emberi akarat 
dönti el. Az Úr az, aki vigyáz reá, gondot visel róla. Legyen hát 
a Benne való bizodalmunk legalább olyan erős, mint az Egyház 
féltése és szeretete. Milyen jó tudnunk, hinnünk és hirdethet
nünk: Isten népének, Krisztus nyájának ügye a legjobb kézben 
van letéve.

Az Ür nyitja meg az emberek szívét, ez a második tanítása 
ennek az igének. Pál apostol és munkatársai kimennek szombat
napon a folyóvíz mellé, hol az imádkozás szokott lenni; és le
ülvén beszélgetének az egybegyűlt asszonyokkal. És egyről, 
Lídiáról azt olvassuk: Ennek az Ür megnyitá a szívét. Az apos
tol beszélgetett, de az Úr nyitotta meg ennek az asszonynak a 
szívét. Pál hirdette néki a megtérést, de az Ür térítette meg 
Lídiát. Emberi nyelv szólaltatta meg az örömhírt, de Isten keze 
nyitotta meg a lélek legrejtettebb mélységeit. A 121. zsoltár 
éneke: Ha az Ür nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak 
építői. Ha az Ür nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző. Hiába 
néktek korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradsággal szer
zett kenyeret ennetek Szerelmesének álmában ad eleget", nagy
szerű szemléltető képet kap Lídia megtérésében. S lehetetlen 
ennél a történetnél nem gondolnunk az Ágostai Hitvallás sza
vára, hogy Isten Szentlelke hitet támaszt ott és akkor, ahol és 
amikor Isten akarja. Hiába lett volna Pál minden fáradsága és 
munkája, hiábavaló a folyóvíz mellé való kimenetele, kibeszél
hette volna tüdejét és évekig fáradozhatott volna egy lélek meg
mentéséért, ha az Ür nem nyitotta volna meg Lídia szívét. — 
Az írás nagyon szűkszavú, amikor a megtérést kellene leírnia. 
De éppen ezért nagy jelentőséget kell tulajdonítanunk minden 
szónak, amely a lelki élet eme legnagyobb titkára vonatkozik. 
„Ennek az Úr megnyitó szívét, hogy figyelmezzen azokra, ami
ket Pál mond vala.‘‘ Az evangélista csendes alázattal ismeri el 
és be, hogy a filippi-i missziós út azért volt áldott és eredmé
nyes, mert Istennek tetszett emberi szóra figyelmeztetni egy 
gazdag, vallásos asszonyt és Isten Lelkének tetszett megnyitni 
egy emberi szívet, hogy betérhessen oda maga az Ür! — Meg
találjuk a tanításban világos magyarázatát annak, hogy miért 
olyan eredménytelen Isten országában végzett munkánk. Pedig 
mindent megteszünk, igazán sokat dolgozunk és nagyon is aka
runk. Elfelejtjük, hogy az Ür az, aki az emberi szíveket meg
nyitja. Itt van a magyarázata annak, hogyan van az, hogy sok
szor egészen érthetetlenül, magától és szinte hihetetlen egyszerű 
és rövid úton valaki a Krisztusé lesz, sokszor úgy, hogy az illető 
maga sem tudná megmondani. Csoda ez, titok, amelyet e világ
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soha még nem fejthet, de amely valósággá lesz azoknál, akik 
engedik, hogy Isten szeretete megmentse életüket.

Igénk harmadik tanítását így fogalmazhatnánk meg: Aki
nek az Úr megnyitja szívét, az megnyitja az Úréi előtt házának 
ajtaját. „Mikor pedig megkeresztelkedék mind háznépével egybe, 
kére minket, mondván: Ha az Ür hívének ítéltetek engem, jertek 
az én házamhoz és maradjatok ott. És unszola minket". — Az 
apostolok úgylátszik húzódoztak a meghívás elől. Ezért kellett 
őket unszolni. Nem szívesen fogadtak el külső segítséget és tá
mogatást másoktól. Saját kezük munkájával szerezték meg azt, 
ami a testé és ami az élethez elengedhetetlen. De most, itt Filip- 
piben engednek az első európai keresztyén asszony unszolásá
nak, aki nagy szeretettel nyitotta meg előttük házának kapuját. 
Ez is hozzátartozik ennek a történetnek teljességéhez. Ez az 
őszinte, keresztyén felebaráti szeretet, amely tud örülni a hívő 
látogatásának és azoknak az óráknak, amikor az otthon és csa
ládi hajlék megszentelődik azok által, akiket az Ür küldött.

III. Azzal kezdtük, hogy van ennek a történetnek több csá
bító gondolata, amely az igehirdetés előterébe, sőt középpont
jába kívánkozik. Lehetett volna Pál apostol példaadó engedel
mességéről szólni. Szemünk elé állítani őt, aki minket engedet
len és önfejű, saját útainkat járó mai keresztyéneket annyira 
megszégyenít. Szólhattunk volna Lídiáról, az első európai ke
resztyénről, aki sokszáz évvel ezelőtt elsőnek hajtott térdet ezen 
a földrészen az Ür előtt. A mai Európának, annak keresztyénsé- 
gének de jó és fontos volna reá figyelnie s csendben könyö
rögnie azért, hogy mirajtunk is bekövetkezzék a nagy csoda: 
Az Ür megnyitá szívét, hogy figyelmezzen azokra, amiket Pál 
mond. — Mindez nem lett volna felesleges. De! Amikor az Űr 
cselekszik, akkor minden szem őrá kell, hogy tekintsen. Amikor 
az Ür szól, emberi fülek nem hallgathatnak másra. Amikor az 
Ür építi anyaszentegyházát, imádattal és alázattal szabad jelent
keznünk: Uram, küldj el engem is egyszerű munkásnak ebbe 
a szolgálatba, használj fel minket is eszközül a Te országod épí
tésében és terjesztésében. Ámen.

Weltler Ödön
rajkai lelkész.

Szentháromság 13. vasárnap.
Megvagyok keresztelve. . .

I. Péter 2, 1—10.
I. Epistolánk keresztelési igehirdetés. Péter apostol olyanok

nak írja ezt a levelet és benne felolvasott igénket, akik még 
nemrég pogányok voltak; újonnan kereszteltek gyülekezetének 
szól az üzenet, ifjú keresztyénekhez az ige. Látszólag tehát mai 
gyülekezeteinknek felesleges ez a tanítás. Szószékeink alatt, 
templompadjaink soraiban csaknem kizárólag olyanok ülnek,
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akik már „régi keresztyének". Azoknak születtek, ill. keresz
teltelek, nevelésük és hagyományok alapján el sem tudnék 
képzelni életüket másként csak ilyennek. Amilyen természetes 
számunkra az ő keresztyén voltuk, éppen olyan természetesnek 
tartják saját gyermekeik megkeresztelését is. Akkor tehát tel
jesen időszerűtlen volna mai vasárnapunk igéje? Van Luthernek 
egy mondása, amely szerint a hívő embernek mindig és ismétel
ten vissza kell vánszorognia keresztségéhez. (Zu unsrer Taufe 
zurückkriechen.) Van ebben valami rendkívüli felismerés. Vissza 
életem elindulásához, amikor olyan tehetetlen voltam, hogy úgy 
vittek Isten házába. Amikor helyettem beszéltek, mert és csak 
siránkozni tudtam, s amikor magamról és a körülöttem levő 
világról fogalmam sem volt s Isten mégis arra érdemesített, hogy 
nevemen szólított, a sajátjának jelentett ki és az Egyházban 
meghatározta eljövendő életem rendjét: Meghalni a bűnnek és 
élni Istennek. Ezekre gondol Luther, amikor azt mondja, hogy 
a hívő mindig visszatér, visszavánszorog a keresztségéhez. 
Számára mindig csodálatos vigasztalás, kiapadhatatlan erőfor
rás és követendő útmutatás volt az a tudat: megvagyok keresz
telve. Ha erre a Luther-szóra gondolunk, azonnal rájövünk 
arra, hogy epistolánk semmiképpen sem időszerűtlen. Kívánatos, 
fontos, szükséges ez a hátrafelé tekintés s meghallgatni Péter 
apostol keresztelési igehirdetését. A keresztséget nem lehet 
megismételni, de mindig vissza lehet térni hozzá. Ezt tesszük 
ebben az órában, amikor meghallgatjuk Péter apostol ige
hirdetését.

II. Növekedjetek, így hangzik az első intelem, amellyel a 
fiatal gyülekezethez és benne nemrég keresztelt keresztyének
hez fordul. „Mint most született csecsemők, a tiszta hamisítatlan 
tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek." Azt mondja 
egy hívő: Ahol élet van, ott van növekedés is; és ha a kegyelem 
igaz, akkor egészen biztos megsokszorozódik. Egy festett rózsa 
mindig ugyanolyan nagy marad. Szépséget adhat néki a művész, 
de életet soha. Egy festett gyermek tíz év múlva éppen olyan 
kicsi lesz, mint most. Igen, az élet növekedésben bizonyosodik 
meg. A keresztyén élet is. Ne csodálkozzunk hát, ha Péter apos
tol ezzel az intelemmel kezdi mondanivalóját: Növekedjetek! 
De elégséges ez a parancs? Különösképpen elégséges olyanok
nál, akik a keresztyén élet kezdetén állanak? Mit kezdett volna 
a megszólított gyülekezet ezzel az intelemmel és paranccsal, ha 
Péter apostol meg nem mondja a növekedés útját-módját. 
Hamisítatlan tej után vágyakozzatok; mivelhogy ízleltétek, hogy 
jóságos az Úr! Az Istennek tetsző élet felülről kapott erő nélkül 
elképzelhetetlen. A növekedéshez táplálék kell. S azt mondja az 
apostol: a megkeresztelt hívő ember tápláléka maga az Ür! 
Amiképpen a „most született csecsemők" hamisítatlan tej nélkül 
élni képtelenek, éppen úgy a hívő lélek nem életképes, nem 
növekedőképes az egyetlen igazi táplálék nélkül: aki a jóságos 
Űr! Milyen természetes és milyen magától értetődő ez és mégis



432

milyen gyakran felejtjük el! Az Úr táplálja, erősíti az övéit, hogy 
növekedjenek és erősödjenek. — Mai világunk, amely olyan sok 
és olyan sokszor kívánatos eledelt nyújt az ember felé, kísértései 
közepette tanuljuk meg: nem minden kívánatos egyúttal tápláló 
és nem minden szépen csomagolt egyúttal tiszta és hamisítatlan. 
A szent keresztségben Isten gyermekévé fogadott hívő számára 
csak egy eledel és táplálék van: az Úr! Tőle és benne van 
növekedés.

Épüljetek, így hangzik a következő intelem, amellyel Péter 
apostol a fiatal gyülekezethez fordul. „Ti magatok is mint élő 
kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki 
áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek, a Jézus 
Krisztus által." De sokszor halljuk és használjuk az „épülni", 
„épültem", „épülés" szavakat, és de gyakran feledkezünk meg 
arról, hogy mit is jelentenek azok! „Épüljetek lelki házzá", 
olvassuk. Nem arról van itt szó, hogy ők építsenek, hanem arról, 
hogy épüljenek. A keresztyén ember nem építő, hanem élő kő, 
aki beleépülhet a lelki házba. Megvan ennek a lelki háznak a 
terve. Istennek öröktől fogva való üdvtervének egy része ez. 
Megvan a fundamentum. A Krisztus, akit Isten kiválasztott és 
becses szegeletkövül helyezett el. S megvannak a kövek is. 
Mindazok, akiket az Ür a szent keresztségben gyermekeivé foga
dott. Az a feladatuk és az a rendeltetésük, hogy élő kövekké 
váljanak és beleépüljenek abba a nagy, világot és időkorlátokat 
felülmúló lelki házba, amelyet gyülekezetnek, egyháznak, a szen
tek közösségének nevezünk. Különböző korú, különböző nemű, 
a legkülönbözőbb fajú, értékű és nagyságú emberek valamilyen 
szinte ijesztő pontossággal illeszkednek egymásba és egymás
hoz, mint élő kövek. így építi az Ür a lelki házat és így épülnek 
a hívők. — Amikor Péter apostol erre figyelmezteti a meg
keresztelt gyülekezetei, rámutat arra, hogy a keresztyén élet- 
közösség, egymásrautaltság és egymásratalálás. Nem járhat kiki 
a maga útján, nem tehet mindenki azt, amit ő akar. A hívő sorsa 
hasonló a kő sorsához. A tégláéhoz, amit belehelyeznek és bele
illesztenek a nagy házba és elgondolásba ott és akkor, ahol és 
amikor a legjobb szükség van reá. Hogy ez a lelki ház temp
lommá válik és hogy abban szent papságként az Úrnak lehet 
áldozni, az természetes. — Mai világunkban, amelyben olyan 
sokat és sokszor olyan felületeset hallunk a közösségi gondolat
ról és felelősségről, jó meghallgatni Péter apostolt, aki azt 
mondja: nincsen nagyobb közösségi erő és felelősség, mint 
amikor a szent keresztségben Isten gyermekévé fogadott hívő 
névtelen, de élő és fontos kővé lesz, akit az Úr beleépít abba a 
lelki házba, amely az anyaszentegyház, az Isten gyülekezete 
néven van jelen ebben a világban.

Vigyázzatok, így hangzik aztán az utolsó intelem. „Tisz
tesség azért néktek, akik hisztek; az engedetleneknek pedig: a 
kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a szegelet fejévé és 
megütközésnek kövévé s botránkozásnak sziklájává; akik enge
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detlenek lévén, megütköznek az igében, amire rendeltettek is.“ 
Isten „Sionban szegeletkövet tett“. Ez is, mint Isten minden 
cselekedete, kihatásában kettős. Akik hisznek, azoknak tisztesség 
jut osztályrészül, akik engedetlenek, azok megütköznek rajta és 
megsemmisülnek. Az egyiknek fundámentummá lesz ez a kő 
s életének alapját, biztonságát és értékét annak köszönheti, a 
másiknak a botránkozás sziklájává lesz. Az egyik erre a kőre 
épül a másik ebbe a kőbe ütközik bele. Azt mondja azért Péter 
apostol: Vigyázzatok, mert nagy a veszedelem, óriási a kár, ki
mondhatatlan a baj, mely Istennek ebből a tettéből származhatik, 
ha nem hisztek. Spurgeon mondja: Isten a kegyelmet mindig 
használatra adja és sohasem játék céljára. Ő munkálkodik ben
nünk, hogy mi is munkálkodjunk. Megment minket, hogy mi 
néki szolgáljunk, kegyelmével gazdaggá tesz, hogy dicsőségének 
gazdagságát hirdessük.“ Azért kell vigyáznunk, hogy a kereszt- 
ség szentségében nyert kegyelmet necsak megőrizzük, hanem 
felhasználjuk, munkálkodásra, Isten szolgálatára és dicsőségének 
hirdetésére.

III. Eddig Péter apostol keresztelési igehirdetése. Befeje
zésül boldog hálaadás csendül fel ajakán a fiatal gyülekezetért. 
„Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, 
megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas 
dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságába hívott 
el titeket.'' Minden szónak megvan itt az értelme és fontossága. 
Ahol a gyülekezetei az Úr táplálja, ahol a hívek élő kövekként 
lelki házzá épülnek, ahol féltő gonddal vigyáznak, hogy meg
szentelt életet éljenek... ott van'a kiválasztott nemzetség, mert 
Isten szereti és vezeti. Ott szolgál a királyi papság. Isten közel
ségben és egykor dicsőségben. Ott található a megtartásra való 
nép, melyet semmiféle hatalom nem tud az Űrtói elszakítani. 
Ott él a szent nemzet, mely csak azért szent, mert Isten meg
szenteli. Ott válik valóra a nagy csoda, hogy a nem-nép Isten 
népévé lesz a nem-kegyelmezettek pedig kegyelmezettekké vál
nak abban, aki maga a kegyelem. Ámen.

Weltler Ödön
rajkai lelkész.

Szentháromság 14. vasárnap.
A kegyelem dicsérete.

I. Timótheus 1, 12—17.
I. Mai igénk imádság. Nem azért, mivel így kezdődik: És 

hálát adok annak, aki engem megerősített, a Krisztus Jézusnak. 
Mégcsak nem is azért mivel egy gyönyörű, szinte páratlan dicsé
retben éri el csúcspontját: Az örökkévaló királynak pedig, a 
halhatatlan, láthatatlan, egyedül bölcs Istennek tisztesség és 
dicsőség örökkön örökké! Imádság ez az ige, nem azért mivel 
Ámennel fejeződik be, nem a formája teszi imádsággá. Nem 
formával mérjük és értékeljük imádsággá ezt az igét, hanem
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érezzük és tudjuk: ilyen az igazi imádság s kitör belőlünk a 
kívánság: Uram, taníts meg minket így imádkozni. Mai igénk 
gyónás. Pál apostol nemcsak a bűnről ír Timótheusnak, hanem 
az ő bűneiről. Nemcsak arról szól, hogy mindannyian bűnösök 
vagyunk, de hangsúlyozza, hogy a bűnösök közül első vagyok 
én. Ez gyónás. Őszinte, senki által nem erőszakolt gyónás. Ebben 
a gyónásban olyan messze megy Pál, hogy egyes bűnöket külön 
felsorol és megemlít. Bevallja azt, hogy előbb istenkáromló 
volt. Micsoda súlyos önvád, milyen alapos gyónás! Üldöző volt, 
akinek nem volt nyugta s aki, ahol csak tehette, üldözte és 
sanyargatta azokat, akik a Krisztus tanítványának vallották 
magukat. Erőszakoskodó volt, aki még az asszonyokat is töm- 
löcbe vetette s aki házról-házra járva kereste és kutatta azokat, 
akik a Feltámadottban hittek. Ha valaki azt mondaná minderre, 
hogy ennék a gyónásnak az értékét leszállítja az a körülmény, 
hogy Pál csak arról ír, aki volt, annak azt válaszoljuk, hogy a 
15. versben található vallomás: „első vagyok én“, rámutat arra 
a nagyon komoly, alázatos bűntudatra, amellyel ez az ember 
önmagát ismerte és vizsgálta. Mai igénk bizonyságtevés is. Ifjú 
barátjához írt sorai mögött ott érezzük személyes élet- és hit
tapasztalatát. „Igaz beszéd ez és teljes elfogadásra méltó" ez 
a bizonyságtevő hangja és szava. „De azért könyörült rajtam, 
hogy Jézus Krisztus bennem mutassa meg legelőbb a teljes hosz- 
szútűrését, példa gyanánt azoknak, akik hiendenek ő benne az 
örök életre", ez a legszemélyesebb bizonyságtétel, melyet csak 
ő mondhatott el Timótheusnak, szeretett lelki gyermekének. 
S ennek a háromnak összetevéséből hangzik fel a kegyelem 
dicsérete: „Igaz beszéd ez és teljes elfogadásra méltó, hogy 
Jézus Krisztus azért jött e világra, hogy megtartsa a bűnösöket, 
akik közül első vagyok én.“ Az őszinte imádság, az alázatos 
gyónás, a boldog bizonyságtevés hangja a kegyelem dicséretévé 
csendül össze ebben az igében. Hadd irányítsa hát Isten Lelke 
figyelmünket és lelkünket erre az igére: Krisztus Jézus azért 
jött e világra, hogy megtartsa a bűnösöket. Világos a hármas 
mondanivaló.

II. Krisztus Jézus a világra jött. Ez mindennek kezdete és 
veleje. Ez a tőlünk teljesen független jövés. Isten nem kérdezett 
senkit sem, hogy mit szólna hozzá, ha Fiát erre a világra küldené. 
Nem érdeklődött afelől, hogy az emberek akarják-e, hogy Isten 
Fia e világra jöjjön. Hogy kell-e nekik, szükségesnek tartják-e? 
Krisztus Jézus a világra jött. E világtól és minden embertől füg
getlenül; így akarta és így rendelte Isten maga és ezért így 
kellett lennie és történnie. Ami előtte történt és volt, arról nem 
tudunk semmit, mi csak a kész valóságot és tényt kell, hogy 
tudomásul vegyük: Krisztus Jézus e világra jött. E világra, a mi 
világunkra, mely Isten csodálatos teremtménye, de amelyet a 
bűn rettenetesen megrontott és eltorzított. Erre az kell monda
nunk: milyen végtelen, emberi ésszel és mértékkel felfoghatatlan 
szeretetnek kellett lakoznia abban a szívben, az Atyáéban, hogy
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ez a tény bekövetkezzék: Krisztus Jézus e világra jött. A kegye
lem dicsérete ott kezdődik, amikor az ember megdöbben ettől 
a valóságtól és térdet hajtva, imádkozva imádja e világ egyetlen 
nagy titkát és csodáját: Krisztus Jézus e világra jött. — Maga 
az eljövés ténye áhítattal és ámulattal tölti meg az ember.

Krisztus Jézus azért jött e világra, hogy megtartson . . .  ez 
igénk további üzenete. Megtartani jött. Jöhetett volna felelős
ségre vonni azért az engedetlenségért és hálátlanságért, amely 
lyel mi, Isten teremtményei a Teremtő szentségét megsértettük. 
De ő nem felelősségre vonni jött, hanem megtartani. Jöhetett 
volna ítélni. Élők és holtak felett. Mindenkit és mindenért. 
Emberi gonoszságot, hideg szeretetlenséget és megátalkodott- 
ságot. De ő nem ítélni, hanem megtartani jött. Az Atya fényes 
pallossal is leküldhette volna e világra, de nem úgy történt. 
Keze megtartani, megmenteni jött. Hozhatta volna Isten meg
fellebbezhetetlen ítéletét minden emberre, minden közösségre és 
minden világrészre vonatkozólag. De ő evangéliumot, örömhírt 
hozott: Isten nem akarja a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen 
és éljen. S ha az előbb azt mondottuk, hogy az eljövés ténye 
önmagában is térdre kényszerít, akkor most azt kell mondanunk, 
hogy ennek az eljövetelnek célja megremegteti teljes valónkat 
és életünket. Krisztus Jézus azért jött erre a világra, hogy meg
tartson. A magyar ige megtartson talán nem is tudja kifejezni 
ennek a ténynek teljes tartalmát. Olyan megtartásról van itt 
szó, amelyet megmentésnek is nevezhetnénk. Nagy veszedelem
ből, halálos veszedelemből való megmentés ez. De még ez is 
csak keveset mond abból a nagy csodából, amely ebben az igé
ben megszólal. Halálos ítélettől, örökös kárhozattól való meg
mentésről és megtartásról van itt szó, földi életünket és mennyei 
létünket érintő és befolyásoló isteni cselekvésről, amelyhez min
den emberi szó túl szegény és túl gyarló. Milyen elképzelhetetlen 
harcot jelentett ez a megtartás. Mennvi fáradság, mennyi meg
aláztatás, mennyi önmegtagadás és mindenekfelett milyen nagy 
szeretetre és véres áldozatra volt szükség, hogy ez a megtartás 
megtörténhessék. Kereszthalál és drága véráldozat emlékeztetnek 
ennek a megtartó cselekedetnek nagy árára. A kegyelem dicsé
rete ott folytatódik, amikor az ember meglátja Krisztus e világra 
jövetelének egyetlen célját: Megtartani jött s a keresztre nézve 
megtalálja abban megtartatásának egyedüli reménységét és 
bizonyosságát.

Krisztus Jézus azért jött e világra, hogy megtartsa a bűnö
söket. Hangsúlyozzuk befejezésül ennek a mondatnak utolsó 
szavát: a bűnösöket. Ő nem az egészségesekhez jött, hanem a 
betegekhez. Nem a jókhoz, hanem a bűnösökhöz. Ö azért jött, 
hogy megkeresse azt, ami elveszett. Jó volna már egyszer és 
mindenkorra megtanulnunk azt, hogy amikor mi ezt a szót le
írjuk vagy kimondjuk: „a bűnösök", akkor nem gondolunk 
valamilyen szépséghibában szenvedő emberekre, vagy egyes 
bűnöket ismerő és beismerő kegyesekre. Isten népe számára ez 
a szó egészen mást és sokkal többet, sokkal borzalmasabbat
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jelent. Jelenti az Isten ellen fellázadt, az Isten ellen fordult 
embert. A bűnös ember Isten ellensége. S ezekhez jött a Krisztus. 
Ezeket hívni és megtartani. Ezeket megmenteni és megszentelni. 
Hogy az Isten ellensége Isten gyermeke lehessen. A szépség
hibában szenvedő, egyes bűnökben bűnösöknek talált embernek 
nem lett volna Krisztusra szüksége. Azt másképen is meglehetett 
volna tartani. De az Isten ellen fellázadt és éppen ezért az Isten 
ítélete alatt álló ember megmentetése csak egy úton-módon volt 
lehetséges, a Krisztus által. A kegyelem dícséretének befejezése 
az, amikor elmondhatom Pál apostollal: Krisztus Jézus a bűnö
sökhöz jött, akik közül első vagyok én. Hozzám is eljött, hogy 
Isten gyermekévé tegyen.

III. Befejezésül még csak egyet. Bűnvallomásában azt 
mondta Pál apostol, hogy az első a bűnösök között. Olvassuk 
most el a 16. verset: De azért könyörült rajtam, hogy Jézus 
Krisztus bennem mutassa meg legelőbb a teljes hosszútűrését, 
példa gyanánt azoknak, akik hiendenek ő benne az örök életre. 
Az apostol csendben lehajtja fejét, mert első a bűnösök között. 
Boldogan néz felfelé: első a megváltottak között. Példa sokak
nak, mindenkinek, akik az örök életre vágyakoznak. A kegyelem 
dícséretét csak az zengheti igazán, aki első a bűnösök között 
és első a megváltottak nagy, boldog gyülekezetében. Ámen.

Weltler Ödön
rajkai lelkész.

Imádság igehirdetés után.
Szentháromság után 10. vasárnaptól a 14. vasárnapig.

1. Örökkévaló Isten, szerető mennyei Atyánk! Hálát adunk 
Néked azért a kegyelmedért, hogy gondot viselsz az egész 
nyájra, anyaszentegyházadra. Adtál néki Pásztort, aki vezeti, 
táplálja, őrzi és megtartja. Még ma is rendelsz Szentlelked által 
vigyázókat, akik igével és szentséggel, szeretetben és felelősség
ben munkálkodnak a te országodban. Atyánk, mutasd meg né- 
künk az emberi szolgálat fontosságát de egyúttal végességét is. 
Add, hogy ne vonogassuk magunkat, amikor a Te ügyedről van 
szó és bátrak legyünk, amikor a Te teljes akaratod hirdetését 
kell vállalnunk. De láttasd meg velünk, hogy a növekedés egye
dül Tetőled és Teáltalad van. — Minden kérdésünket és életünk 
minden baját a Te kezedbe tesszük le, szerető Atyánk! Légy 
velünk, családjainkkal, anyaszentegyházaddal, magyar hazánk
kal. Különösképen kegyelmedbe ajánljuk azokat, akik határain
kon kívül fegyverrel kezükben szolgálnak. Őrizd, védd, vezesd 
a magyar katonát! Nehéz küzdelemben, véres csatában terjeszd 
ki felette atyai kezedet, s tanítsd őket és minket teljes alázatos
sággal és ha kell sok könnyhullatással meghajolnunk szent 
akaratod és végzésed előtt. Mindenre, amit kérünk méltatlanok 
vagyunk, de a Jézus Krisztus érdeméért hallgass meg minket. 
Ámen.
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2. Örökkévaló Isten, szerető mennyei Atyánk! Légy áldott, 
hogy véges életünk, bizonytalan létünk közepette gyermeki hit
tel és bizodalommal tekinthetünk fel Hozzád. Te velünk vagy, 
nem lehet senki sem ellenünk! Add, hogy erre a bizonyosságra 
épüljünk és építsünk, amelyet ennek a világnak semmiféle 
hatalma, eseménye sem változása meg nem rendíthet. Nehéz 
órákban, súlyos keresztek alatt, nyomorúságban és szorongat- 
tatásban mondasd velünk Atyánk gyermeki hittel: Velünk az 
Úr! Nincs ennél nagyobb vigasztalás, kiapadhatatlanabb erőfor
rás. A Te gyülekezetedet pedig vezesd úgy, hogy felettéb diadal
maskodjék a bűn és a Sátán felett. A Te népedet tanítsd meg 
arra, hogy akiket az Úr szeret, azokat dorgálja. Akiket nagyon 
szeret, azokat nagyon dorgálja. Mi dorgáló, sújtó és megpróbáló 
kezedből is megérezzük az Atya szeretetét és jóságát. — Úr 
Jézus Krisztus, vigasztald meg igéddel ennek a világnak meg- 
szomorítottjait. Azokat, akiket a halál árnyékának völgyében 
vezetsz. A gyászolókat és sírókat. Az aggodalmaskodókat és 
kishitűeket. A magyar katonákért aggódó szülőket, hitveseket 
és gyermekeket. Hozd vissza őket, hogy örülhessünk és vigad
hassunk Tebenned. Őrizd meg addig is idegen földön, hogy 
életük megtartassék, hitük növekedhessék s ezáltal is a Te orszá
god épüljön és eljöjjön. Ámen.

3. Mindenható Isten, jóságos Atyánk a Jézus Krisztusban! 
Előtted mindannyian bűnösök vagyunk és mégis megengeded, 
hogy szóljunk hozzád s válaszoljunk a Te megszólításodra. 
Köszönjük Atyánk mai igéd vigasztalását és tanítását. Jó tud
nunk, hogy úgy az egyes ember, úgy egész világok sorsa a Te 
kezedben nyugszik. Anyaszentegyházad és országod élete és 
sorsa sem dől el itt ezen a világon, hanem te vezeted azt, a Te 
akaratod legyen és lesz meg mindenkor és mindenekben. Imád
juk Isten ezt a hatalmadat, áldjuk Atyánk ezt a szeretetedet. 
Gyarló emberi szeretetünk hányszor aggodalmaskodott és pa
naszkodott, munkálkodás és engedelmesség helyett. Ezen a 
vasárnapon különösképen kegyelmedbe ajánljuk azok sorsát és 
életét, akik a Te országod terjesztéséért fáradnak és munkál
kodnak. Kezedbe tesszük le a misszió ügyét. Hangos a „Jertek 
által és legyetek segítségül nékünk“ kiáltás. S legyen Néked 
hála, mindig vannak, akik meghallják és engedelmeskednek a 
hívó szónak. Urunk, háríts el minden akadályt, amely ma a misz- 
szió ügyét különösképen gátolja és akadályozza. Nyisd meg 
egyesek, családok, népek szívét a Te igéd előtt, hogy mindenki 
figyelmezzen arra, amit Te mondasz, örökkévaló Isten, Atyánk 
a Jézus Krisztusban. Ámen.

4. Mindenható Isten, légy áldott minden kegyelmi ajándé
kodért, amellyel gyülekezetedet elhalmozod és megajándékozod. 
Ebben az órában megköszönjük Néked mindazt, amivel a szent- 
keresztségedben megajándékoztál. Bűnbocsánatot, haláltól és ör
dögtől való megszabadítást, örök üdvösséget adtál benne mind
azoknak, akiket gyermekeiddé fogadtál és akik ebben a kegye
lemben megmaradnak. Több ez Atyánk, semhogy felfoghatnók,



438

több ez, semhogy megérdemelhetnénk. Add, hogy hálaképen 
téged dicsérjünk, benned növekedjünk, általad épülhessünk. Te 
a sötétségből a világosságra hívtál el minket, cselekedő hát, 
hogy úgy fényljék a Te világosságod mibennünk, hogy az embe
rek lássák a mi jócselekedeteinket és Téged dicsőítsenek min
denek. Terjeszd ebben a világban a Te országodat és állíts min
ket is ennek szolgálatába. — Könyörgésünkkel odavisszük Te 
eléd minden ügyünket, egész életünket. Urunk, légy velünk ezek
ben a komoly időkben. Súlyos kereszt által szenved e világ. 
Megérdemeljük ezt a keresztet. Elfelejtettük, hogy kiválasztott, 
szent, megtartásra való nép vagyunk. Emlékeztess kereszttel és 
szenvedéssel elhivatásunkra, kiválasztott voltunkra, feladatunkra 
és üdvösségünkre. — Egyházunkért, magyar hazánkért könyör- 
günk még Atyánk. Áldd meg azokat. Egyházunkat tartsd meg a 
tiszta igében, hazánkat a hűséges szolgálatban. Katonáinkat az 
engedelmességben és azokat, akik harcban állanak a bizodalom- 
ban. Őrizd meg őket összesen és tekints le kegyelmesen külön- 
külön mindegyikre. Cselekedő, hogy felvegyék azt a lelki fegy
verzetet, amellyel ellenállhatnak ama gonosznak, aki megront 
és megkísért mindeneket. Hallgass meg minket Urunk, kegye
lemből. Ámen.

5. Mindenható Isten, kegyelmes Atyánk a Jézus Krisztusban! 
Tekints kegyelemmel igédet hallgató és befogadó gyülekeze
tedre. Tarts meg igédben és igéd által. Az igaz beszédet ne 
engedd elhalni, sem közönyösen vennünk, hanem mutasd meg 
mindannyiunknak, hogy elfogadásra méltó és boldog mindenki, 
aki el is fogadja. A Rólad való bizonyságtétel hadd hangozzék 
boldogan és dicsőségesen mindenek előtt, hogy e világ meghallja, 
elhigyje és tovább hirdesse: Krisztus Jézus azért jött e világra, 
hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én. Ne 
engedd Atyánk, hogy a megsokasodott kegyelem mellett éhez
zünk és szegénykedjünk, hanem cselekedő, hogy mi is megtel
jünk ezzel a kegyelemmel, hittel és szeretettel járjunk, mint 
olyanok, kik örökéletre hivattak el. Atyánk, földi életünk, világi 
gondjaink, kicsinyes aggodalmaskodásunk de sokszor elvonja 
figyelmünket és erőnket onnan ahova egyedül tekintenünk, 
akibe egyedül bíznunk szabad. Terjeszd országodat és hatalma
dat miközöttünk és add áldásodat minden a Te, akaratod sze
rint végzett munkánkra. — Szeretetedbe ajánljuk anyaszent- 
egyházunkat, evangélikus népünket. Gondviselésed őrködjék 
magyar hazánk, minden magyar lélek felett. Az itthoniakat tartsd 
meg a reménységben, a távol idegenben harcolókat oltalmazd 
minden baj és veszedelemtől. A hősihalált haltaknak adj örök 
életet a Krisztus érdeméért, a sebesülteknek csendes türelmet 
sebeik elviseléséért, a harcolóknak hűséget és bátorságot a győ
zelemhez. Mindannyiunkat pedig taníts meg így imádkozni: 
Az örökkévaló királynak pedig, a halhatatlan, láthatatlan, egye
dül bölcs Istennek tisztesség és dicsőség örökkön örökké. Ámen.

•  Weltler Ödön
rajkai lelkész.
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István király ünnepe. Aug. 20.
1. Péter 4, 10—11.

A magyarnak van két, a hétköznapok porával belepett 
szava, amelyeket csak le kell törölgetni, hogy ragyogásukkal 
fényt és értelmet adjanak mai nemzeti ünneplésünknek. Ez a 
két szó az atyámfia és testvér. Nincs még egy olyan nyelv a vi
lágon, amelyik a rokont ilyen mély értelmű és nagy jelentőségű 
szóval jelölné meg. Ebben a két szóban benne van a magyarnak 
ősi faji tudata és benne van a történelmi tudata is. Ezért állam
alkotó faj a magyar. És megtartja ezt az erejét, amíg hű marad 
a nyelvében kifejezésre jutó öntudatához és mélyen szántó gon
dolkodásához. Mi magyarok egy atyának a fiai és egy test, egy 
vér vagyunk. Tudjuk, hogy ezt nem magunknak köszönhetjük. 
Az Isten teremtett bennünket azoknak, amik vagyunk és csak 
a magunk bűne korcsosíthat el bennünket és felejtetheti el azt, 
hogy kik és mik vagyunk. Történelmünk őskora a mondák ti- 
tozatos világába vezet el, de a mondák alapján is büszkék lehe
tünk arra a sziklára, amelyből kivágattattunk és arra a kútfőre, 
amelyből vérünk fakadt. Hunor és Magor nagy vadászok, csoda- 
szarvas kergetői, nemes kaland hősi lovasai nyargalnak elől az 
ázsiai rónák ingoványain, hogy új hazát találva újra meg újra 
meghozzák az egymásután következő nemzedékekben a férfiúi 
és női erények vért és verejtéket, munkát és harcot, lobogó lel
kesedést és szívós, acélos kitartást követelő adóját. És ezer év 
múltán, a sors ökölcsapásaitól megedzve, itt állunk most is az 
ősi őrségen, a régi örökség rögein, fakó tarlókon és arany
kalászt ringató mezőkön, bércen és síkon, ereinkben a régi vér, 
lábunk alatt a régi föld, körülöttünk és ellenünk tombol a régi 
harc s mi tudjuk, hogy atyafiak, egytestvérek, magyarok va
gyunk és meg fogunk maradni magyarnak, aminek az Isten 
teremtett s aminek meg is akar tartani. Szívünkben a régi szent 
láng, lelkűnkben a régi lobogás és szemünkben a régi tűz. Isten
től kaptuk, a Teremtőtől. Ajándékba, kegyelemből. Azért, mert 
szeret bennünket, magyarokat az Isten. Akkor is szeret, amikor 
ver. Ha nem verne, korcsok lennénk, nem fiak.

Megértjük az apostolt. „Kiki amint kegyelmi ajándékot ka- 
pott!“ A mi kegyelmi ajándékunk Istentől az, hogy magyarok 
vagyunk. Lehetnek olyan emberek, akik ezt csak tehernek érzik. 
Nem ajándéknak tekintik, hanem csapásnak. Mi, akik ma itt 
a templomban ünnepiünk, ajándéknak tudjuk és megköszönjük. 
Azért vagyunk itt. István királyban mi a magyar Árpád-ház 
egyik kiváló tagját tiszteljük, akit az Isten szintén ajándékba 
adott nekünk, abból az Árpád-házból, amelyet a vérszerződő 
vezérek tettek meg Pusztaszeren fejedelmi háznak. István azt 
folytatta, amit dicső elődei, honfoglaló ősök, megkezdték. István 
király is velünk egy testvér, atyánkfia. Nemcsak leszármazása 
szerint, hanem azért is, mert egyik szeme annak az aranylánc
nak, amelyik a legrégibb időktől vérből-vasból kovácsolódik
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egészen a mai napig. Királyunk, mert vérünk és mint vérünket 
tettük királyunkká. István királyunk kegyelmi ajándék az Isten
től a magyarnak azért, mert benne olyan fejedelmet adott nem
zetünknek, aki a maga idejében meglátta, hogy mit kell tennie 
az adott történelmi viszonyok között a nemzet fennmaradásának 
biztosításáért és amit így szükséges követelményként felismert, 
azt gyors elhatározással és erős marokkal végre is hajtotta. 
István király egyike a nagy magyaroknak azért, mert életpéldá
jából és életmunkájából azt tanulhatjuk meg, hogy amit tenni 
kell, azt meg kell tenni gyorsan és tétovázás nélkül. Ha új ugart 
kell törni, akkor elő az ekevassal, hadd hasítsa a talajt! István 
király irtott és plántáit, pusztított és épített, mert ezt a kegyelmi 
ajándékot kapta, ez volt hozzá az Isten parancsa és szava. Arra 
tanít, hogy minden feladat, minden munka, ami reánk van ki
szabva, kegyelmi ajándék. Köszönjük meg, hogy a munka reánk 
bízatott s a munkában életünket maradandóvá tehetjük itt a föl
dön, a hazában, atyánkfiai és testvéreink között.

Kegyelmi ajándék ez! Kegyelem! Minél nehezebb a feladat, 
minél felelősségteljesebb a munka, amit végeznünk kell, annál 
nagyobb a kegyelem. Mert abból látjuk meg, hogy mennyire 
becsül minket az Isten. „Kinek-kinek az ő erejéhez képest'' azt 
mondja Jézus Krisztus. Az egyiknek öt, a másiknak két, a har
madiknak egy tálentumot. Nekünk magyaroknak elejétől végig, 
az ősidőktől a mai napig öt tálentumot, a munka és a harc dan- 
dárját, mert így van erőnkhöz képest. És nem csalódott ben
nünk az Isten, mert bírtuk és bírjuk. Nem fogytunk el. Soha 
nem volt még a világon annyi magyarember, mint ma. Valóban, 
ez kegyelem és kegyelmi ajándék. Ezt ma megköszönjük. Isten
nek. Mert az ő kegyelme. Nem a mi érdemünk. Beleszülettünk 
ezekbe a feladatokba, munkába, harcokba. Velünk születtek te
hetségeink, tulajdonságaink, képességeink. Egy darabja vagyunk 
annak a sziklának, amelyből kivágattattunk, egy cseppje annak 
a vérpataknak, amely egykor az Isten teremtő szavára elindult 
magyar vérnek. Kegyelem! Mert sokszor érdemetlenek voltunk 
az elhívásra. Kegyelem, mert sokszor nem ismertük fel, mit akar 
velünk, mit vár tőlünk az Isten. István király felismerte és el
végezte, azért nagy magyar.

A kegyelmi ajándékkal sáfárkodnunk kell. Egymásnak. Az 
atyafiaknak, a testvéreknek. A nemzetnek a javára. A jó és hű 
sáfár, akit az ő ura azután sokra bízott, más öt tálentumot 
nyert, de mind a tízet átadta urának, hogy fordítsa arra, amire 
jónak látja. Magának nem tartott meg semmit. Csak az ura 
megbecsülését. Amink van, Istené s Isten akaratából a magyar 
nemzeté. Mi csak sáfárok, megbízott kezelők, hites emberek 
vagyunk. Ez az ősi, magyar, úri virtus. Ez a felfogás tartott 
meg bennünket. Ez az, amit eltanulni nem lehet. Ahogyan az 
Egyszülött Fiú, Jézus Krisztus nem tartotta zsákmánynak azt, 
hogy Istennel egyenlő, hanem szolgai formát vett magára, meg- 
üresítette magát, hogy sokakat gazdagítson szegénnyé lett, és
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így ment be a dicsőségbe, úgy az igazi magyár ember is mindig 
kész volt -— éppen legkiválóbb emberpéldányaiban — mindent 
feláldozni, szegénnyé lenni, szolgálni, sáfárkodni a hazáért, a 
nemzetért és ez az ősi virtus teszi a magyart született keresz
tyénné. És ezt a tulajdonságát ismerte fel István király a ma
gyarnak, úgyhogy amikor a magyart a keresztyénségre térítette 
és így fajának apostolává lett, csak azt csinálta, hogy a magyart 
megtanította magyarabbnak lenni. És feltárta azt az új útat, 
amelyen a magyarra még nehezebb munka várt, mint addig. 
Odaállította a magyart a keresztyénség bástyáira, hogy védel
mezze Európát. S hogy milyen sastekintettel látta meg a jövőt, 
milyen világosan tudta, hogy Isten miért telepített le bennünket 
ide, erre a földre, amely nekünk mindennél drágább, mert a 
mienk, azt mutatja egész történelmünk, a jelenkorig, a mostani 
nagy tusáig. Ez a feladat kegyelmi ajándék. Ebben a feladat
ban van alkalmunk még öt tálentumot nyerni jó és hű sáfárnak 
bizonyulni.

Emberfeletti erő kellett ahhoz, hogy ezen a földön, ilyen 
munkában megálljuk helyünket, össze ne roppanjunk. Mind
eddig tellett az erőből is. Ez is kegyelem. „Ela valaki szolgál, 
mintegy azzal az erővel szolgáljon, amelyet Isten ád.“ Isten adta 
az erőt. Testben, vérben, lélekben. A faji erőt és a szellemi erő
ket. A lélek eleveníti meg a testet. Lélek nélkül a test nem hasz
nál semmit. Amikor István keresztyénségre térített bennünket, 
megnyitotta azt a forrást, amelyből lelki erőnket meríthettük. 
Az isteni kegyelem új forrását, amely Jézus Krisztusban adatott. 
István király tudta, hogy ha a magyar ebből a forrásból nem 
merít, elpusztul. Azért vezette el népét Krisztushoz. És azért 
kell a magyarnak megmaradni keresztyénnek, ha egyáltalán meg 
akar maradni és hosszú életű akar lenni a földön. Emberfölötti 
erő kell hozzá. De Isten megadja, ha őszintén és komolyan kér
jük; hogyha mint sáfárok kérjük. Nem a magunk hasznát haj
szolva, nem a magunk dicsőségét kergetve, hanem egyedül az 
Isten dicsőségét, akitől kaptunk mindent, aki számon kér tőlünk 
mindent. „Hogy mindenben Isten dicsőíttessék a Jézus Krisztus 
által."

Németh Károly
lébényi esperes-lelkész.
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B ölcső tő l a  k o p o rsó i g .

Esketési beszéd.
Vázlat.

Máté 20, 28.
Milyen sok ifjú pár indul úgy az élet útjára, hogy az esküvő napján 

egymást látják a legszebbnek és legjobbnak a világon és úgy gondolják, 
hogy amikor átlépik a házasélet küszöbét, a paradicsomba lépnek.

Milyen sokan jutnak ezek közül arra a sorsra, hogy hosszabb-rövidebb 
idővel az esküvő után már azt mondják egymásnak: bár sohase láttalak 
volna és házaséletüket menyország helyett pokolnak érzik.

Mi ennek a szomorú csalódásnak az oka? Legtöbbször az, hogy a 
házastársak nem adni, hanem kapni akartak a házasságban. Nem azzal a 
vággyal léptek bele a házaséletbe, hogy ott szolgáljanak, hanem hogy 
uralkodjanak és azt várták, hogy házastársuk legyen mindenben az ő szol
gálatukra.

Ne a saját boldogságod, hanem élettársad boldogsága legyen a cél 
előtted. Ha úgy gondolom, hogy nagyon szeretem azt, akit életfársul vá
lasztottam, mert csak vele lehetek boldog, csak ámítom magamat. Szere
tetem nem szeretet, hanem önzés. Nem azért kellene szeretnem, mert tőle 
várom boldogságomat, hanem azért, hogy őt tehessem boldoggá. Mivel 
élettársunk nem angyal, hanem ember, nem fogja tudni mindazt nyújtani, 
amit önző álmainkban kirajzoltunk képzeletben és kiszíneztünk a magunk 
számára. Elkerülhetetlenül jönni kell azután a csalódottság érzésének. 
Jönnek a házasságban a kölcsönös szemrehányások és vádaskodások. En
nek csak akkor veheted elejét, ha nem azt várod, hogy élettársad szolgálja 
a te boldogságodat, hanem az a törekvésed, hogy te tehesd boldoggá életed 
állandó szolgálatával élettársadat.

De képes vagy-e erre? Csak akkor, ha engeded, hogy az Úr Jézus 
Krisztus, aki azért jött, hogy Ö szolgáljon és adja az ő életét váltságul 
sokakért, szolgálhasson néked is és szolgálatával megtisztíthasson minden 
önzéstől és megtaníthasson arra, hogy a boldogság titka, ha minden áldo
zatot és szenvedést készek vagyunk elhordozni azért, hogy mások lehes
senek boldogok. Csakis tőle kaphatod az erőt arra, hogy életedet, ha kell, 
állandó kereszthordozássá tegyed élettársad boldogságáért és üdvösségéért.

Ott, ahol a házastársak engedik, hogy az Ür Jézus Krisztus kölcsö
nösen ilyen szolgálattá tegye életüket a másik számára, nem jön csalódás, 
hanem folyton fokozódó öröm és boldogság, mely szüntelenül arra indít, 
hogy dicsérjük azt, akinek mindezt köszönhetjük: a mi Urunkat, a Jézus 
Krisztust.

Turmezei János
gércei lelkész.
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Keresztelési beszéd.
Márk 10, 14.

Örömórákra szívesen emlékezünk, meg is ünnepeljük őket. Házassági 
évforduló, születés- és névnap családiünnep számba megy. A keresztelés 
azonban olyan örömünnep, melynek évfordulóját később nem ünnepli meg 
sem a megkeresztelt, sem a szülő. Még a névnap sem juttatja eszünkbe, 
hogy nevünket — keresztnevünket — a szent keresztségben kaptuk. Ke
resztszüleinek nevét mindenki ismeri, de hány felnőtt keresztyén ember 
tudja megmondani megkeresztelésének napját? Talán 1—2 százalék.

Családi ünnep van ma nálatok is, kedves testvéreim. Isten drága gyer
mekkel áldotta meg házasságtokat; eddig házaspár voltatok, most már 
család vagytok. Kérésiekre a keresztszülők Isten hajlékába hozták a gyer
meket, hogy teljesítsük Jézus parancsát, t. i. hogy a gyermeket megke
reszteljük az Atya, Fiú és Szentlélek Istennek nevében. Vajjon ez a gyer
mek tudni fogja-e valamikor, hogy mikor keresztelték? Szülők, kereszt- 
szülők, egyedül rajtatok múlik, hogy a keresztelés napja ne menjen fele
désbe. Tudjátok, hogy a keresztség a keresztyén egyházba való felvétel 
szentsége. Ha Jézus az üdvösség feltételéül — aki hisz és megkeresztel- 
kedik, üdvözül — szerezte ezt a szentséget, akkor ezzel azt is kijelentette, 
hogy a gyermek nem csupán a testi közösség gyümölcse, hanem ennél 
sokkal-sokkal több: Isten ajándéka s így Isten üzenete. Ez a gyermek 
a maga átmeneti némaságával is hangos üzenetet hoz: Istentől jöttem s 
Istenhez kell ismét visszatérnem. Isten üzeni nektek a felolvasott Igék
ben: Engedjétek hozzám jőni a gyermekeket és ne tiltsátok el őket; mert 
ilyeneké az Istennek országa. Engedjétek tehát Jézushoz, mert senki sem 
tudja a gyermeket Jézusnál jobban szeretni és nevelni. Jézus e gyermekért 
is meghalt és feltámadott, tehát joga van hozzá. Nem követeli ezt tőletek, 
de kéri, — tőletek függ, megteszitek-e vagy nem. Hány szülő él abban 
a téves hitben, hogy a gyermek megkeresztelésével e kötelességének már 
eleget tett. Óh nem, a kereszteléssel csak kezdődik a kötelességteljesítés, 
t. i. a gyermeknek Jézushoz engedése. Ezzel viszonozza a szülő Istennek 
a gyermekben megnyilvánult szeretetét. Sok bizonyságunk van, hogy Isten 
szerető mennyei Atyánk, de egyik sem oly közvetlen és meggyőző, mint 
a gyermek. Hónapokon át édes aggódással vártátok; tudtátok, hogy jőni 
fog és mégis, mikor először pihent meg karjaitokban, úgy jött, mint Isten 
váratlan követe. S amint e gyermek Jézus példája szerint növekedni fog 
lelkének bölcseségében, testének állapotában, Isten és emberek előtt való 
kedvességben, — az mind Isten további kegyelmét hirdeti, mely naponkint 
megújul rajtatok. A gyermek Isten legnagyobb ajándéka, mint verőfény 
bearanyozza élteteket. Ügy-e, úgy fogtok vigyázni e verőfényre, mint saját 
szemetekre. Bizonyára lesz a gyermeknek becéző neve is, de a legbecse
sebb ez: Isten gyermeke! S mert Istené, azért engedjétek Jézushoz. Ennek 
legegyszerűbb módja, ha magatok is közel lesztek Jézushoz, ha az Ö kö
zelében otthonosan érzitek magatokat. Gyermeket nevelni annyi, mint ön
magát nevelni. Igaz a régi közmondás: száraz kenyér a tanítás, anyatej 
a példaadás. Néhány év múlva az iskola veszi át a gyermek oktatását. Ha 
csak az iskola nevelne, az annyi volna, mintha egész életén át száraz 
kenyéren kellene élnie; — amit odahaza lát és hall, az dönti el egész éle
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tét, az a tápláló és nélkülözhetetlen anyatej. A szülő egyetlen vágya, hogy 
gyermeke boldog legyen. Íme, Jézus ezt kínálja. Ha Hozzá engeditek, övé 
lesz az Istennek országa: a teljes boldogság. A gyermek boldogsága a szülő 
boldogsága is, mert aki gyermekét Isten országa felé vezeti, az ugyanoda 
egyengeti az útat önmagának.

Ti pedig, keresztszülők, azért vagytok itt jelen, hogy egyrészről tanúi 
legyetek annak, hogy a gyermek csakugyan felvétetett Krisztus testvéri 
közösségébe, az anyaszentegyházba, — másrészről azért, hogy Ígéretet te
gyetek arra nézve, miszerint a szülőkkel együtt igyekezni fogtok a gyer
meket Jézushoz vezetni. Ha az ígéretet beváltjátok, akkor a gyermek tudni 
fogja, hogy mikor keresztelték. Mikor a gyermeket Jézus parancsa értel
mében megkeresztelem az Atyának, Fiúnak és a Szentlélek Istennek ne
vében, e lelkipásztori feladatomat végzem azzal a szívemből fakadó forró 
imádsággal, hogy a szülők és keresztszülők minden fáradozását, áldozatát 
s imádságát e gyermek nevelése, Jézushoz vezetése érdekében kísérje Isten
nek gazdag áldása mostantól fogva mindörökké. Ámen.

Kuszy Emil
losonci lelkész.

M agunk között.
Papok a főpap előtt.

7. Az igazi egység munkálása.
Ján. 17, 20—23. „Nemcsak ő érettök könyörgök, 

hanem azokért is, akik az ő beszédökre hisznek majd 
én bennem. Hogy mindnyájan egyek legyenek; amint 
te én bennem Atyám, és én te benned, hogy ők is 
egyek legyenek mi bennünk; hogy elhigyje a világ, hogy 
te kü-ldtél engem. És én azt a dicsőséget, amelyet né
kem adtál, ő nékik adtam, hogy egyek legyenek, ami
képpen mi egyek vagyunk: Én ő bennök, és te én ben
nem; hogy tökéletesen eggyé legyenek és hogy meg
ismerje a világ, hogy te küldtél engem és szeretted őket, 
amiként engem szerettél.“

Főpapi imájában Jézus az egység lényegét ebben állapítja 
meg: „Én ő bennök és Te én bennem!'' Alapja és képe az egy
ségnek az Atya és a Fiú egysége. Az Atya megjelentette magát 
a Fiúban, a Fiú pedig megdicsőíti az Atyát önmagában, gondo
latban, akaratban és munkában egyek.

Ezután az elvi megállapítás után két rövid kijelentést tesz 
Jézus: mindnyájan egyek legyenek és tökéletesen eggyé legye
nek. Ez pedig azt jelenti, hogy a Jézussal való egység mindenki 
számára követelés és ígéret. Egységben kell lennie Jézus szol
gájának Jézussal, a gyülekezetnek Jézussal, az egyházközség 
tagjainak Jézussal, a lelkipásztornak Jézus által a gyülekezettel.
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Az egységnek tökéletesnek kell lennie. Vannak tehát az 
egységnek részleges, időleges, hiányos megnyilatkozásai, ezek 
azonban nem jelentenek befejezett egységet, kiegészítésre, töké
letesítésre, mélyítésre szorulnak. Csak Jézussal való tökéletes 
egységünk alapján tölthetjük be hivatásunkat, ami abban áll, 
hogy az bizonyságtétel Krisztus messiás-voltáról s tanuságtétel 
Krisztus gyülekezetének és szolgáinak isteni küldetéséről.

Az igazi egységet tehát két irányban kell munkálnunk. 
Védelmeznünk és építenünk kell az egyház egységét Krisztus
sal, azután Krisztus szolgájának egységét gyülekezetével, ami 
Krisztussal való egysége alapján érhető el.

1. Az egyház egységét külső tényezők is szolgálják, annak 
lényege mégis egyetlen belső tényezőben rejlik. — Egységet 
jelent egyházjogi szervezetének és külső keretének kiépített
sége. Ez a törvényes szervezeti renden, az egyházi alkotmányon 
felépülő jogi-egység. — Egységet jelent az idő folyamán ki
alakult egyházegyéniség történelmi szellemébe való beilleszke
dés. Ez az egyházi öntudat-egység. — Egységet jelent az egyház 
hivatásának megítélésében s annak megvalósításra irányuló 
törekvésben mutatkozó azonosság. Ez az egyház munkaegy
sége. — Egységet jelent embereknek egymáshoz, egyházhoz és 
vezetőikhez kapcsoló viszonya. Ez a szeretet és a bizalom egy
sége. — Mindegyiknek nagy jelentősége és szétágazó feladat
köre van, azonban az egyház tulajdonképeni egysége Krisztus
ban való egységétől függ.

„Az egyház valódi egységére elegendő, hogy egyetértés 
legyen az evangélium hirdetésére és a szentségek kiszolgálta
tására nézve," — mondja az Ágostai Hitvallás VII. cikke. Ellen
ben nem szükséges, hogy mindenütt hasonló emberi hagyomá
nyok, vagy szokások, vagy emberektől rendelt szertartások 
legyenek, amint Pál mondotta: „Egy a hit, egy a keresztség, 
egy az Isten és mindeneknek Atyja.''

Az egyház egysége tehát annak világos felismerésében és 
következetes érvényesítésében van, hogy azt egyedül az ige és 
a szentség teszi egyházzá és csak addig marad egyház, míg az 
ige és a szentség szolgálatával tölti meg életét. Ennek az igaz
ságnak felismerése állítja szembe Luthert a pápaságot központi 
gondolattá tevő római katolikus egyházzal.

a) Az egyház egységét gyakran nemcsak az ige ellenségei, 
hanem az ige barátai veszélyeztetik, akik helytelenül értelmezett 
és alkalmazott igével törnek az igére. Az indítóok és eredmény 
rendesen ugyanaz: erőtlennek látják a bűnös emberekből álló 
egyház munkáját és önmagukat egyház nélkül is képeseknek 
ítélik az ige segítségével kialakuló új életre. Mindenik esetben 
ugyanaz a kérdés: Isten üdvösségrendje szerint szüksége van-e 
az embernek az egyházra, avagy Isten igéje és a Szentlélek az 
egyházon kívül állókon is elvégzi áldott munkáját?

Luther a reformáció kezdetén szembefordul a rajongókkal, 
kik megtagadják az egyház lényegét, szellemivé teszik azt, amit
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Isten testté és külsőlegessé is tett s új vallásos embertípust 
teremtenek. Leszállítják az egyház földi szervezetének értékét 
és függetlenítik attól az egyház lelki részét. Már pedig a lélek 
testben él, ha mindjárt a test nem is ad a testnek életet. Ezek 
azután hiába kiáltják hangos szóval: szellem, szellem, szellem, 
ha minden hidat, ösvényt, utat, létrát megsemmisítenek, aminek 
segítségével a szellem eljuthatna hozzájuk. „Felhőn utaznak és 
a szél hátán lovagolnak'' — mondja Luther. Saját értelmükkel 
akarnak nekimenni a dolognak, mintha minden tőlük függne 
s nem az Isten, hanem ők forgatnák a történelem kerekét. Inkább 
azt kellene mondaniok: Uram, ha Te nem végzed el, akkor el
végzetlen  marad ez a munka, ha Te nem segítesz, akkor meg
szégyenülünk. Az ügy nem az enyém, nem keresem benne az én 
dicsőségemet. Felfogásuk és irányzatuk dogmatikai minősítését 
Luther így foglalja egybe: „tehetnek köztük kegyes, hívő embe
rek, az egész mégis az ördög műve, mert letértek az ige alapjá- 
ról“. „Bennük a cselekedet ördöge dolgozik.''

A Schmalkaldeni Cikkek megállapítása szerint: „Isten sen
kivel sem közli Lelkét, vagy kegyelmét másképen, csak meg
előzőleg hirdetett ige által, vagy igével. így őrizhetjük meg 
magunkat ama rajongó telkektől, akik azzal dicsekesznek, hogy 
ők ige nélkül, vagy már az ige hirdetése előtt bírják a Lelket 
s éppen azért az írást, vagy az élőszóbeli igét kényük-kedvük 
szerint bírálgatják, magyarázzák, csűrik-csavarják''.

b) A gyülekezet egységét veszélyeztetheti az egyháztagok 
hitbeli differenciálódása. Különböző vallási típusú, gondolkozású 
és egyéniségű ember tartozik a gyülekezet közösségébe. Sokan 
még nem jutottak el a hithez és csak külsőleg tartoznak az 
egyházhoz, lélek szerint nincsen vele közösségük. Van keresz
telési bizonyítványuk és egyházi adókönyvük, de nincsen lelki- 
tagságukat bizonyító állampolgársági okmányuk. Az Apológia 
megállapítása szerint: nagy az istentelenek sokasága magában 
az egyházban a jók között, sok benne a képmutató és rossz 
ember. Sokan elutasítják a Szentlélek ígéretét.

Az egyház feladata önmagának tisztítása, az egyháztagok 
különböző módon történő nevelése, hitének emelése és evan
géliumi szellemű fegyelmezése. De mind ennek az egyház kebe
lén belül, az egyház egységének veszélyeztetése nélkül kell 
megtörténnie.

Luther is valamikor megvillantotta a Kern-Gemeinde gon
dolatát. 1526-ban „A német mise és az istentisztelet rendje“ 
című munkájában felvetette a gyülekezet tagjainak hívőség sze
rinti különválasztását, de fejtegetései végén már ő maga bele
ütközött a keresztülvitel nagy elvi akadályába: a gyülekezet 
egységének sziklafalába.

„Azoknak, akik komolyan törekszenek a keresztyénségre 
és az evangéliumról szóval és tettel tesznek tanúságot, névsze- 
rint össze kell iratkozniok s valahol, valami házban maguk 
között gyülekezzenek össze igeolvasásra, keresztelésre, a szent
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ség élvezésére és más egyéb keresztyén cselekedetek gyakor
lására. Ezen a renden belől lehetne mindazokat, akik nem keresz
tyéniig  viselkednek, megismerni, büntetni, javítani, kizárni, 
vagy kiközösíteni Krisztusnak Máté ev. 18, 15. versben foglalt 
rendelkezése értelmében. Ebben lehetne a keresztyénségnek 
egy általános alamizsnálkodást kiróni, melyet önként gyakorol
janak s osszanak ki a szegények között. Nem volna szükség sok 
és hosszadalmas éneklésre, rövid és megfelelő módon a kereszt- 
séget, illetve a szentséget is ki lehetne szolgáltatni s minden 
súlyt az igére, az imádságra és a szeretetre lehetne helyezni. 
Egy jó és rövid Kátéra volna szükség a hitről, tízparancsolatról 
és a Miatyánkról. Szóval, ha megvolnának az emberek és sze
mélyek, akik komolyan törekszenek a keresztyénségre, a rendet 
és szabályokat könnyű volna megcsinálni.

Én azonban nem tudok és nem szeretnék még ily egyház- 
községet, illetve gyülekezetei rendezni, vagy szervezni, mivel 
nincsenek még meg a hozzávaló embereim és személyeim, amint 
nem is látok sokakat olyanokat, akik erre törekednének. De ha 
rákerül a sor, hogy a körülmények kényszerítő hatása alatt meg
tegyem, a dolog elől nyugodt lelkiismerettel többé ki nem térek, 
az esetre szívesen meg fogom tenni a magamét, amennyire tőlem 
telik. Addig azonban a két említett alaknál maradok s a nép 
között nyilvánosan olyan istentiszteletet segítek szorgalmazni, 
amelyen az ifjúság gyakoroltassák s a többi hívek hitre hívogat- 
tassanak és buzdíttassanak, míg azok a keresztyének, akik az 
ügyet komolyan veszik, nem állnak elő, maguk nem sürgetik, 
nehogy a dologból pártviszály legyen, mint lenne esetleg, ha 
csupán a magam feje után indulva kezdeményezném.“

A Kern-Gemeinde gondolatának saját bölcsője lett a kopor
sója. Gyakorlati kivihetőségének nehézségein kívül bizonyára 
Luthernek a gyülekezet egységéért érzett felelőssége állított 
sorompót eléje. Az elindulást talán lehetségesnek tartotta, de 
a kifejlődéstől visszatartotta annak meglátása, hogy az egyház 
tisztaságát védelmező gondolata gyarló emberek kezén a gyü
lekezet egységének bomlására vezethetne. Későbbi munkáiban 
nem is tért vissza ehhez a gondolathoz s gyakorlati egyház
reformációjában sem érvényesítette azt.

Ma is fennáll a kezdettől fogva mindvégig változatlan 
helyzet: az egyház Krisztus misztikus teste, a benne hívők és 
élők közössége, a Szentlélek titokzatos műhelye, csodálatos élő 
organizmus. Ugyanakkor földre helyezett, időben kialakult, 
emberek és korszakok gyarlóságával, bűnével, erőtlenségével és 
tévedésével terhelt organizáció, melyben erős- és gyenge-hitűek, 
Krisztusban élők és feléje igyekezők mellett hitetlenek, isten
tagadók, Ielkiparáznák és bűnösök élnek együtt, mint ugyan
azon család különböző lelkű tagjai. Az egyház egyidejűleg 
örökkévalóságból származó lelki-test és elmúlásra ítélt földi
test, örök szent befejezettség és gyarlóságokat hordozó be- 
fejezetlenség. De a földi egyház ezen állapotában bennerejlik
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Isten teremtő akarata, mely az örök Igét halandó földi testbe 
öltöztette s az egyház feladatává tette jók és gonoszok, igazak 
és hamisak Kriszus keresztjéhez vezetését. Nem az emberi ön
ítélkezéssel megállapított való-, vagy képzelt-hit szerinti kate
gorizálás az egyház feladata, hanem mindeneknek alkalmas és 
elegendő szolgálása a rábízott egyetlen ajándékkal: Isten
igéjével.

c) Egyházunk az ébredés biztató jeleit mutatja. Erőteljes 
vágyódás hajtja az embereket Krisztus keresztjéhez. Isten ke
gyeiméből állandóan növekszik azoknak száma, akik keresztyén- 
ségük nagy kérdéseit komolyan veszik. Némelyek azonban úgy 
gondolják, hogy ezeknek a vallási igényeknek felébresztésére és 
kielégítésére a mai berendezkedésű egyház nem képes és nem is 
alkalmas. Ez a felfogás megteremti a közösségi mozgalmakat.

Vizsgáljuk meg ezt a mozgalmat, mert ha célkitűzésében 
nem is, de eredményében könnyen érintheti az egyház egységét.

A mozgalom irányítói szerint az egyház fejlődése a törté
nelemben mindig két irányban haladt: misszionáló és szervezeti 
irányban. A misszionáló munka keres, felráz, mozgat és hódít. 
Ez a közösségek szolgálata.— A szervezett munka viszont a meg
hódított lelkek megtartásában és összetartásában, gondozásában 
és erősítésében áll. Ez az egyház szolgálata.

Amint az egyháztörténet folyamán sokszor szükség volt az 
új lelkikorszakot teremtő és új irányt mutató közösségi mun
kára, úgy az egyház a mai időben sem nélkülözheti ezt az 
ébresztő mozgalmat. Szükségessé teszi ezt a szellemi világáram
latok között vergődő s a gazdasági, szociális és kultúrális kötött
ségekben sorvadó ember válságos helyzete, mely szerint belső 
lelki kialakulása önmagában és külső körülményekben rejlő 
akadályokba ütközik. Az egyház hagyományos formáló ereje 
meggyengült, embereket magához kapcsoló köteléke meglazult. 
Nem az egybeterelt nyáj együttes gondozása a legnehezebb 
probléma, hanem a keresztyén világ szétszórtan élő isten-nélküli 
pogányainak megtartása és meghódítása. Már pedig a mai „hiva
talos egyház'' szervezete és munkarendszere nem alkalmas ezen 
feladat elvégzésére. Benne ember és munka egyformán sablonba 
szorul. Az egyház külsőséggé vált értékekhez kötözködik s nem 
veszi észre hódító erejének eltűntét s hivatása betöltetlenségét. 
A nagy gyülekezetek képtelenek egyházi szolgálatukat elvégezni.

A közösségi munka fókuszában a lélek megmentésének szol
gálata áll. Programmját a törvény és az evangélium érvényesí
tésében bírja. Módszerében nem annyira teológiai, mint inkább 
pszichológiai és pedagógiai eszközök érvényesülnek. Csak a 
törvényen keresztül juthatunk el az evangéliumhoz. Az embert 
át kell vezetnünk a törvény korbácsolásán, hogy elérkezzünk 
vele az evangélium boldog megnyugvásához. Szükséges tehát a 
komoly bűntudat felébresztése. Az általános bűnösség komoly 
feltárásán kívül kíméletlenül le kell leplezni az egyes konkrét 
bűnöket. A bűn megismerése, a bűnbánat felébresztése és elmé
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lyítése szükségessé teszi a gyónás és magángyónás erőteljes ki
dolgozását. Általuk vissza kell állítani az újszövetségi gyüleke
zetek lelkiéletét, követni kell Pál apostol lelkipásztori munkájá
nak példaadását és meg kell valósítani Luthernek ezen kérdésre 
vonatkozó követelését. A testvéri gyónásban megerősített bűn
megismerés és bűnbánat elsegíti az embert a megtéréshez, mely 
időbelileg is megállapítható. Az erőteljes bűntudat, bűnvallás és 
bűnbánat ily módon feloldódik a naptár és óra szerint meg
állapítható megtérésben, mely ezen vallási típus jellegzetes 
vonását alkotja.

A mozgalom úgy gondolja, hogy az egyház „bűnös egy
oldalúságát" képes kijavítani s a túlzottan előtérbe állított meg
feszített Krisztus mellett megláttatja az élő Krisztusnak a mi 
időnkben elfelejtett ama munkáját, mellyel az egyes embert és 
a közösségeket megújítja.

A mozgalom munkája laikus emberek lélekmentő szolgála
tával kezdődik. Négyszemközti beszélgetéssel előkészítik az 
embereket a lelkipásztori látogatásra. Lelket ébresztenek s el
indítják azt a Krisztushoz vezető úton. Isten igéjével kopogtat
nak az Istennel nem törődő, az egyháztól elhanyagolt emberek 
ajtaján. Lélekmegragadásra törekszenek s céljukat Isten igéjé
vel közelítik meg. Szakítanak az egyházi igehirdetés megszokott 
érzelmi, tanítói és moralizáló módszerével. Fontosnak tartják 
az építőhatású személyes bizonyságtételt, mely valamikor az új- 
szövetségi gyülekezetek istentiszteletének lényeges alkotórésze 
volt és ma is az élő Krisztus állandó munkájának bizonysága. 
Így védekeznek „a papi gyülekezet", a bibliával ellentétben álló 
,,egy-ember-rendszer“ ellen, mely tétlenségre kárhoztatja a 
híveket.

A többféle irányzatot mutató, de egészben véve mégis egy
séges közösségi mozgalom vallási elgondolása sok újszövetségi 
és reformációi igazságot érvényesít. Hasznos megvilágítást ad 
az egyháznak mai feladatainak megismerésére. Komoly önvizs
gálatra indítja. Védelmezi a megmerevedés veszedelme ellen s 
munkaprogrammjának és munkaeszközeinek megállapításában 
irányítja. Önállóságra hajló irányzata azonban az egyháztól 
függetlenedés, a külön közösség alakításának veszedelmét rejti 
magában és kicsúsztatja híveit az egyház és a lelkipásztor 
kezéből.

A megtérésre vonatkozó felfogásuk szintén aggodalmas. 
Válaszképen a Római levél 7. fejezetére utalunk s Luther egy 
rövid kijelentését idézzük: „Nem azt mívelem, amit akarok, ha
nem amit gyűlölök, azt cselekszem. Ha pedig azt cselekszem, 
amit nem akarok, nem én mívelem már azt, hanem a bennem 
lakozó bűn. A belső ember szerint gyönyörködöm az Isten tör
vényében, de látok egy másik törvényt az én tagjaimban, mely 
ellenkezik az elmém törvényével és engem rabul ád a bűn tör
vényének, mely van az én tagjaimban. Óh én nyomorult ember, 
kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből? Hálát adok
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Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Azért jóllehet én az 
elmémmel az Isten törvényének, de testemmel a bűn törvényé
nek szolgálok." Ez Pál apostol örök érvényű kijelentése a meg
térésről. Luther pedig ezt mondja: „A megtérés nem geometriai 
tudomány, melynél elegendő annak egyszeri megértése, hanem 
azt állandóan tanulnunk s megpróbáltatások között ebben 
magunkat állandóan gyakorolnunk kell."

A közösségi mozgalom megtérésről szóló felfogásának 
legnagyobb veszedelme abban van, hogy lelkigőgre nevelő val
lási arisztokratizmusával és önmagának kidolgozott sajátos 
rendszerével leszállítja az egyház értékét és előbb-utóbb meg
bontja annak egységét. Az egyházat kívánja munkájával erősí
teni s az egyház gyengítésére vezet.

Ezeknek a mozgalmaknak bírálatát a Nagy Káté a követ
kezőképen foglalja egybe:

„Ha Krisztus meg is szerezte Istennek kegyelmét s a Szent
lélek által szentekké lettünk is a keresztyén anyaszentegyház 
egységében Isten igéje által, azért testünk következtében még
sem vagyunk teljesen bűn nélkül valók.

Ezért a keresztyénségben minden arra rendeltetett, hogy 
az ige és a szent jegyek által naponként elnyerhessük bűneink 
ingyenes bocsánatát, megnyugtathassuk lelkiismeretünket és nyer
hessünk új erőt mindaddig, míg csak élünk. Így tehát a Szent
lélek eszközli azt, hogy habár van bűnünk, a bűn mégsem árthat 
nekünk, mert a keresztyénségben vagyunk, ahol meg nem szűnik 
a bűnbocsánat egyrészt azért, mert az Isten megbocsát, másrészt 
azért, mert mi eszközlünk bűnbocsánatot egymás között, támo
gatván és felsegítvén egymást.

A keresztyénségen kívül azonban, ahol nincsen evangélium, 
nincsen bűnbocsánat sem és nem lehetséges megszentelés sem. 
Így tehát azok, akik nem az evangélium és a bűnök bocsánata, 
hanem saját cselekedeteik révén keresik és szeretnék kiérde
melni a szentséget, önön magukat zárják ki és különítik el 
ettől a keresztyénségtől."

d) Micsoda kötelességeink vannak az egyház egységét ve
szélyeztető irányzatokkal szemben?

Feladataink megvilágítása céljából mindenekelőtt azt kell 
megállapítanunk, hogy az egyház egysége mindig annak az igé
hez való viszonyán fordul meg. Az első, legnagyobb és legsür
gősebb feladat tehát az, hogy Isten igéjét tegyük a gyülekezet 
alapjává, munkaeszközévé, éltető leikévé és Krisztussal való élet- 
közösségének biztosítékává. Az egyház minden munkája ige
szolgálat legyen; szószéken és oltárnál, iskolában és egyháztár
sadalomban, ifjúságának, felnőtt egyháztagjainak, férfiaknak, 
asszonyoknak foglalkoztatásában, bibliaköri munkájában, szo
ciális tevékenykedésében mindig Isten igéjét adja. Minden mun
káját tegye igeszolgálattá, mert az ige az egyetlen, drága anya
test, melyből Isten igazsága és az újjászületett ember új élete
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megszületik. Általa válik az egyház Krisztus testévé, melynek 
<3 törvényt, erőt, lelket és életet adó feje.

Álljunk szilárd határozottsággal az egyház hitvallásos alap
ján. Ne engedjük azt jogi szervezetté száradni, történelmi bál
vánnyá, vagy kultúrintézménnyé lenni. Védelmezzük annak isteni 
lényegét és rendeltetését minden veszélyeztető törekvéssel és 
irányzattal szemben. Legyen és maradjon az Krisztus misztikus 
teste, a Szentlélek munkamezője, az ige és a szentség megbízott 
őrzője, Keresztelő János bűnbánati prédikációjának megszólal- 
tatója, Krisztus váltsághalálának és a kegyelemből születő új
életnek hirdetője, ez és mindig ez. Követeléssel ostromolhatják 
hatalmasságok, idegen utakra csábítgathatják „kancsalul festett 
egekbe tekintő" álomlátók, maradjon szolgálatában, örökségé
nek megbecsülésében mindig evangélikus keresztyén egyház.

Az egyház hitvallásossága jelentse isteni lényegéhez és tör
ténelmi sajátosságához törhetetlen ragaszkodását, de ne jelentse 
feladatai meglátásánál és munkaeszközei kiválasztásánál meg
merevedését. Becsülje meg hagyományait, de ne tegye azokat 
halotti szemfedéllé. Nyitott szemmel nézze a hömpölygő élet
folyam felszínén sodródó, változást mutató habokat, de sohase 
felejtse, hogy a folyam élete a mélyvíz állandó törvényét kép
viseli. A rohanó idő új feladatokat követel az egyháztól. Te
kintettel kell lennie az állam, a kultúra, a gazdasági élet, a szo
ciális helyzet megváltozott viszonyaira. Meg kell látnia a for
málásra kezébe adott emberek igényének, követelésének, szük
ségletének megváltozását. Figyelnie kell arra, hogy újszerű kön
tösben máslelkű ifjúság tör a gátra az önmagába temetkező 
régi nemzedék helyére. De azért minden változás közepette is 
az egyháznak keményen ragaszkodnia kell ahhoz a hitvallási 
meggyőződéséhez, hogy ember és emberiség életfolyamán a 
mélyvíz törvénye változatlanul fennáll. Az állandóan érvényes 
törvény pedig ez: a bűn és halál kérdése a megváltó kegyelem 
valóságában oldódik meg s megmaradó boldog életünk csak 
a Szentlélek által lehetséges az élő Krisztusban. Hiszek a Szent
iélekben, egy keresztyén anyaszentegyházat, szenteknek egyessé- 
gét, bűnöknek bocsánatát, testnek feltámadását és az örökéletet.

Az igehirdető lássa világosan az egyház egységének nagy 
jelentőségét s igyekezzék azt megvédelmezni és megerősíteni. 
A mai helyzet a reformáció első koránál veszedelmesebb és 
megtévesztőbb, azért Luthernek 1525-ben prédikált figyelmez
tetése ma különöesn határozott hangsúlyt kap: ,,Az igazi ige
hirdetőnek éber, erős, érzékeny embernek kell lennie, ha mások 
előtt meg akar állni. Nem alhatik, mert az ördög sem alszik. 
Azért nyitott szemmel vigyázzon s páncélosán legyen készen 
a harcra."

Az egyház szolgája dolgozza ki lelkipásztori teljes mun
káját és mélyítse el annak minden lehetőségét. Vessen számot 
önmagával, szolgálata sokoldalúságával s az idő követelésének 
súlyosságával. Gyűjtsön maga mellé munkatársakat, védekezzék



452

az „egy ember rendszer"-ben rejlő betölthetetlen kötelességek 
halmozódása ellen, de biztosítsa az egyházi munka „egylelkű- 
ségét“.

Keresse meg egyházunk egységét veszélyeztető gyenge pon
tokat. Munkálkodjék az egyház tanító-egységének megerősíté
sén s ismerje fel a kormányzó-egység nagy védő értékét. Mind
kettő ugyanazon szolgálat egybetartozó két ágazatát képezi. 
A tanítás lelki eszközökkel dolgozó, magasabb rendű kormány
zás, viszont a kormányzásból sem hiányozhatik a tanítás szol
gálata. Mindkettőnek határozottnak, erősnek, kiépítettnek kell 
lennie. Ha a tanítás egysége hiányzik, elvész az egyház egysége 
az egyéni felfogások különféleségében. Ha a kormányzás egy
sége hiányzik, különálló sejtekre szakad az egyház. Az is ve
szélyt jelent az egyház egységét illetőleg, ha a kettő közül bár
melyik meggyengül. A tanítói szolgálat kizárólagossága meg
erősíti ugyan az egyház lelki tartalmát, de azt egyoldalúvá teszi, 
magát az egyházat egyedekre bontja s végül is szétbomlasztja. 
A kormányzási szolgálat egyoldalú érvényesítése viszont az egy
házat emberi intézménnyé teszi s kiszárítja annak lelki tartal
mát. Legyen gondunk arra, hogy az egyház egységét a tanítás 
és kormányzás egysége és harmóniája megerősítsék.

Gondoskodni kell az elhanyagolt értékek visszaállításáról. 
Emeljük az őket megillető helyre a keresztség és az úrvacsora 
szentségét. Mélyítsük a közgyónás lelki tartalmát. A bűntudat 
és bűnbánat emelésével készítsük elő a magángyónást. Isten 
ítélkező igéjének prédikálásával, egyházi alkotmányunk rendel
kezéseinek megvalósításával gyakoroljunk evangéliumi szellemű 
egyházi fegyelmet. Kövessünk el mindent, hogy egészséges evan
géliumi közlelkiismeret alakuljon ki. Szóval tegyen meg az egy
ház és a lelkipásztor az Isten igéjében munkálkodó Szentlélek 
erejével mindent, hogy a gyülekezet egysége Krisztusban biz
tosítva legyen.

e) Í télkező kérdések lépnek elénk.
Mit tettünk gyülekezetünk igazi egységéért? Mit tettünk 

azért, hogy Krisztus főpapi imádsága szerint: gyülekezetünkben 
mindnyájan egyek legyenek, miképen Krisztus és Isten egyek? 
Mit tettünk azért, hogy ez az egység „tökéletes" legyen, hogy 
Krisztusnak az emberekben, az embereknek Krisztusban való 
élete teljes mértékben megvalósuljon?

Mit tettünk Isten igéjének érvényesüléséért?
Mit tettünk saját életünkben, lelkivilágunk kiépítésében, 

vallásosságunk megerősítésében annak biztosítására, hogy mi 
magunk az ige által Krisztussal egységben legyünk?

Mit tettünk gyülekezetünkben, hogy a százszor emlegetett 
ige elfelejtettségéből a kézbe, a kézből a szívbe, a szívből az 
életbe kerüljön? Igehirdetésünk, lelkipásztori munkánk, tanítá
sunk, sokféle nevelőmunkánk bizonyságot tett-e arról, hogy ne
künk egyetlen, mindent egybefoglaló nagy kötelességünk van: 
meg kell teremtenünk gyülekezetünk egységét az élő Krisztussal?
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Mit tettünk gyülekezetünkben, hogy a tekintélyvesztett 
szentségek, a külső formalizmussá szikkadt drága kegyelmi aján
dékok elfoglalják az őket megillető helyet s elvégezhessék 
Krisztussal egyesítő áldott munkájukat?

Mit tettünk, hogy egyházunkban megvalósuljon a tanítás 
és kormányzás egysége és azok helyes összhangban álljanak 
egymással?

Mit tettünk, hogy egyházunk állandóan tisztuljon, lelki szol
gálatában erősödjék s minél inkább Krisztus testévé váljék?

Kérdések. Bűnbánati kérdések. ítélkező kérdések.
2. A gyülekezet egységének fontos tényezője a lelkipász

tornak a gyülekezethez való viszonya. Ennek helyes kiépítése, 
ebben az egységnek biztosítása a lelkipásztor feladatát képezi.

a) A lelkipásztor teremtsen maga és gyülekezete között 
érzelmi egységet. Legyen egy gyülekezetével. Vegyen részt hívei 
életében éspedig állandóan, őszintén, hogy érzelmi egységük 
élet- és sorsközösséggé váljék. Ismerje őket személy szerint. 
Legyen egyformán mindenkinek lelkipásztora. Ne kösse magát 
valamelyik társadalmi osztályhoz. Ne legyen az urak, a szegé
nyek, egy barátikor, egy érdekeltségi csoport lelkipásztora, 
hanem mindenkié. Pásztori szívvel álljon hívei mellett jóban és 
rosszban s tanáccsal, befolyásának érvényesítésével legyen se
gítségükre. Lehetséges, hogy ez munkájának nagymértékű meg
növekedését jelenti s a pásztorra szoruló hívek egymásnak ad
ják a kilincset. Ne rettenjen vissza ettől! A lelkipásztor és gyü
lekezet régi, patriarchális viszonyának felújulásán érzett örö
münket nem semmisíti meg, hogy sokszor kizárólag önző érdek 
vezeti a híveket lelkipásztorukhoz, mert minden találkozás a 
lélek-keresés és lélek-ébresztés drága alkalmait adja.

Munkálkodjék ezen maga a lelkipásztor is. Lelkészi irodá
jából zárja ki a hivatalnokot s abban csak Krisztus szolgájának 
adjon helyet. Szeme, szava, arca éreztesse, hirdesse az érkező
nek: jó hogy jöttél! Szeretlek, közöm van hozzád, részese va
gyok életednek, lelkipásztorod vagyok!

b) Kerülje el híveinél az ellentéteket. Mivel legtöbbször az 
élet anyagi oldala fordítja szembe egymással az embereket, ne 
lépjen híveivel adás-vevési kapcsolatba. Hányszor megsemmisí
tette az egyháztag és a lelkipásztor zavartalan jóviszonyát a tej- 
hordatás, a tojásvásárlás és más egyéb gazdasági kapcsolat.

Az ige és imádság eszközeivel nevelje önmagát lelkipász
tori lelkületre. Legyen másoknál jobb, megértőbb, megbocsá- 
tóbb. Gyarlóságainak sorozatából törölje ki a haragtartást, 
bosszúállást, sőt kicsinyes irigységnek, ember-bírálgatásnak se 
adjon helyet. Gyakran egy könnyelműen odadobott szó, felelet 
nélkül hagyott kérdés, elutasításnak szánt fejelfordítás lerontja 
a lelkipásztorral összekötő kapcsolatot s elgördíthetetlen szikla
ként elzárja a templomba vezető utat. Tegnapról mára áthozott, 
máról holnapra átvitt kicsi ellentétek megnövekszenek s hol- 
naputánra megoldhatatlanul súlyosakká válnak.



454

Mindez a papi család tagjaira is vonatkozik: feleségre, gye-j 
rekekre, hozzátartozókra, alkalmazottakra. A gyülekezet tagjai 
mindegyiket a lelkipásztoron keresztül látják s a tőlük elszen
vedett való, vagy vélt bántalmat mindig a lelkipásztor terhére 
írják, akár félreértés, akár asszony-hiúság, akár szérűskerti gye- 
rek-viaskodás, akár a virágágy palántáit kikaparó csirkehad 
okozta is azt. A lelkipásztor és háznépe őrizzék gondossággal 
a gyülekezettel egybekapcsoló egységet.

A felfogásban gyökerező elvi ellentétek kirobbanását lehe
tőleg kerülje el a lelkipásztor. Ne tartozzék a szenvedélyes po
litikai vitatkozókhoz s a távol magányban mindenben jólérte
sült hadvezérekhez. Ne töltse idejét újsághírek, vagy helybeli 
események terjengős megbeszélésével. Világnézeti kérdések ese
tén őrizze meg lelkipásztori jellegét s határozottságát tapintat
tal egyesítse. Isten igéjével erősített kijelentése sokszor többet 
ér, mint kigyúlt arccal, szenvedélyes hangon folytatott többórás 
szellemi csatározása.

Közéleti munkájában kerülje az érdek-összeütközéseket. 
A községházán egyházát képviselje és ne embereket, legkevésbbé 
pedig önmagát. Saját érdekükkel szemben az egyház érdeké
nek győzelmét valahogyan megbocsátják az emberek, de em
beri érdek föléjük kerekedését nehezen.

A gyülekezet közigazgatási életében igyekezzék ellenzék 
nélküli helyzetet teremteni. Az ellenzék kialakulásának többféle 
oka lehet. Mindig aggodalmas, ha az ellenzék a társelnöki szék
ben ül, akár elvi felfogás, akár hiúság, avagy hatalmi túltengés 
magyarázza ezt a különösséget. A netalán mutatkozó vélemény- 
különbséget mindenesetre kettesben folytatott tanácskozáson 
kell összeegyeztetni, nem pedig nyilvános tárgyaláson. A pres
bitérium, vagy közgyűlés egységének fenntartása szintén a kí
vánatos dolgokhoz tartozik, de ez az egység az egyetértés és 
bizalom eredménye legyen, nem pedig a közömbösség és az 
„úgyis mindegy'' elv holttengere. Az egyház lelki érdekeit azon
ban még harc árán is meg kell védelmezni, mert az engedékeny
ség ebben a tekintetben a gyülekezet szolgálatának megszegé- 
nyítését vonja maga után. A saját személyével kapcsolatos anyagi 
kérdésekben senki sem lehet elég óvatos. Kívánatos, hogy iga
zán csak indokolt esetben és teljesíthető kívánságok kerüljenek 
a tanácskozó testületek elé. Ilyenkor is a gyülekezet felügyelője 
és mások lépjenek sorompóba s az előkészítés nagy gondosság
gal történjék.

Mindig nagy veszedelmet rejt magában a választás. A ki
sebbségben maradt ellenzék sokszor a sírig kitart a gyülekezetre 
és lelkészre átvitt gyűlöletben, sőt gyűlölete néha túléli saját 
nemzedékét. Ilyenkor igazán veszélyben forog a gyülekezet egy
sége s mindent el kell követni annak megoltalmazására Ebben 
a „minden'' szóban egymás mellé kerül a körültekintő előkészí
tés, a lelkipásztori bölcseség, az eljárás szigorú törvényszerű-
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sége, a meggyőzés világos okfejtése és saját akaratunk meg
tagadása. '

c) A gyülekezet egységén munkálkodva becsüljük meg ezt 
az egységet erősítő emberi kapcsolatokat. Építsük ki személyes 
viszonyunkat lelkésztársainkkal és tanitó munkatársainkkal. Ho
gyan akarunk egységet teremteni, ha Krisztus munkásai nem 
tudnak egymással egységben élni? Gondoskodjunk arról, hogy 
felügyelőnkkel való viszonyunk egyházi és lelki alapra helye
ződjék. Emeljük szolgálatunk magasságára gondnokainkat és 
presbitereinket, hogy felismerjék hivatásuk kötelességeit.

Az egység biztosítása személyi alapon többet jelent a 
hivatali egyetértésnél, megbecsülésnél és békességnél. Egyházi 
munkatársainkat személyünk lelki hatásával állítsuk egyházi 
alapra s teremtsünk egymás között lelki közösséget. Az egyház 
Ura hatalmas eszközként felajánlja a lelki egység kiépítésére a 
Bibliát és imádságot. Szikrázó ellentétek tűzveszedelme lelohad 
s háborgó ellenfelek viaskodása kiegyenlítődik, ha a gyülekezet 
felügyelője, presbitere, gondnoka imádkozó ember. Még nagyobb 
az erre vonatkozó reménység, ha a lelkipásztor velük együtt 
keresi Isten igéjének s az imádkozásnak megszentelő erejét.

Az egyház igazi egységének személyre vonatkozó követe
lése túlemelkedik emberi erőnkön. Nem arról van szó csupán, 
hogy legyünk alkalmazkodók, békülékenyek, békességszeretők 
s őrizzük meg gyülekezetünk népével és egyházi munkatársaink
kal a jóviszonyt, hanem hogy építsük ki Krisztussal való egysé
günket. A gyülekezet népével és munkatársainkkal való egysé
günk a Krisztussal egybekapcsoló egységünknek gyümölcse. 
Ezért imádkozik a Krisztus: „Mindnyájan egyek legyenek, amint 
Te én bennem, Atyám és én Te benned, hogy ők is egyek legye
nek mi bennünk. Én őbennük és Te én bennem, hogy tökélete
sen eggyé legyenek."

Krisztus szolgáinak a gyülekezet egységén munkálkodó 
egysége tehát nem erkölcsi érték, hanem a hit gyümölcse. Nem 
egyéniségedtől, hanem hitedtől függ.

Tekintsünk ebbe a tükörbe. Lássuk meg önmagunkat, egyé
niségünket és helyzetünket. Azután Krisztussal való egységünk 
alapján építsük jobban a gyülekezettel való egységünket, mint 
eddig tettük.

3. Vessünk még egy pillantást az igazi egység kiépítésének 
nagy jelentőségére.

Az igazi egység munkálása embernevelő és gyülekezet építő 
jelentőséggel bír. A gyülekezetnek Krisztussal való egységében 
hívő, kegyelemből élő, megváltott és megszentelt emberek neve
lődnek, kik hivatásukban, családjukban, erkölcsükben, gyüleke
zeti életükben építő értéket jelentenek.

Milyen más lenne a gyülekezet élete, templomi, iskolai 
munkája, Isten igéjéhez igazodása, bűnbánata és kegyelemben 
élése, ha a gyülekezet egysége Krisztussal valósággá válnék! 
Az anyakönyvezett, adólistára jegyzett tagok helyére azok lép
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nének, akik „járnak teljes alázatossággal és szelídséggel, hosz- 
szútűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben, igyekezvén meg
tartani a Lélek egységét a békességnek kötelében''. Isten Lelké
ben megtisztult gyülekezet lépne a régi helyére, mely „kitart a 
templomban, együtt részesedik eledelben örömmel és tiszta szív
vel, Istent dicsérve kedvességet talál az egész nép előtt és min
den nap szaporodik benne az üdvözölök száma.“

Az igazi egység munkálása az egyetemes keresztyénség és 
a nemzetek szempontjából szintén nagy értéket jelent. A keresz
tyén egyházak egymással szembefordulása s a nyíltan, avagy 
lappangva bujkáló felekezeti gyűlölet égő seb a keresztyénség 
testén. Az egymásra pendített mérgezett nyilak a keresztre- 
feszített Krisztus testét sebzik véresre s megrontják a keresz
tyénség hitelét. A felekezeti harc a nemzetek szempontjából is 
súlyos károsodást jelent. Hihetetlen sok energia elprédálódik 
az egymás elleni küzdelemben. Tenger sok könny és keserűség 
hull emberek és családok közé, mivel hogy különböző templom
ban imádkoznak. Milyen nagy értéket jelentene a keresztyén 
egyházaknak Krisztusban kialakuló egysége!

Evangélikus egyházunk azt a missziói küldetést kapta Isten
től, hogy az ige és a szentség egyháza legyen s történelmi egyé
niségét híven kidolgozza, de ugyanakkor Krisztus leikével szol
gálja a keresztyénség lelki egységét. Ez a szolgálat nem ködbe 
épített álomvilág sóvárgó látása csupán, hanem Istentől kapott 
örökség megbecsülése és annak beépítése életünkbe. Egy a hit, 
egy a keresztség, egy a megváltó Krisztus, egy a kegyelem 
örök evangéliuma. Világosan kifejezi ezt az Apológia: „A ke
resztyén egyházak egysége nem külső egyesítésben van, hanem 
abban, hogy hogyan egyesíti a különböző hagyományok alatt élő 
embereket, kik ugyanazt az evangéliumot fogadják el, ugyan
azon Krisztusban hisznek, ugyanazon Szentlélek erejével élnek.“

Az egyház igazi egységének munkálása Isten örök munka
tervének szédítő távlatait tárja elénk. Mit jelentene a Krisztus
sal egységben élő gyülekezet önmagának! Mit jelentenének a 
Krisztussal egységben élő gyülekezetek az evangélikus egyház
nak? Mit jelentene a Krisztussal egységben élő evangélikus 
egyház a keresztyénségnek? Mit jelentene a Krisztusban egység
ben élő keresztyénség az emberiségre?

Ebben a hatalmas munkában mi semmiknek látszó gyarló 
munkások vagyunk, de mégis vagyunk, piert Isten állított mun
katervének szolgálatába. Erőtlen törpeségünk nem felhatalmazás 
a nehéz követelés elhárítására, hanem állandó benső ösztönzés, 
hogy az egységért való imádkozás sohase némuljon el szívünk
ben: Jövel Szentlélek Úristen!

D. Kapi Béla.
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Könyvtárban.

A dunántúli segédlelkészek gyenesdiási konferenciáján merült fel 
a kívánság, hogy a Lelkipásztor ajánljon főleg gyakorlati irányú köny
veket. Ennek a kívánságnak teszünk eleget, amikor felhívjuk a figyelmet 
„A gyermekek vasárnapja" című két kötetes könyvre, amelyekben Wolf 
Lajos, Dedinszky Gyula és Kiss György lelkészek a dán, finn, norvég 
és svéd evangélikus egyházi gyermekirodalomból dolgoztak fel gyermek- 
istentiszieleti beszédvázlatokat az esztendő minden vasárnapjára és egyéb 
ünnepeire, továbbá alkalmi ünnepekre (missziói ünnep, konfirmáció, refor
máció ünnepe, nemzeti ünnep, tanévnyitás stb.). Minden alkalomra 5—6 
beszédvázlatot találunk, összesen hatszázat. Nagyon jó segítség a gyermek- 
istentiszteleti prédikációkra való készülésnél. A könyv még 1937-ben jelent 
meg. Újból felhívjuk rá főleg a visszacsatolt területek lelkészeinek figyel
mét, akik közül többen még nem is tudnak róla. Beszerezhető a kiadónál: 
Scholtz Testvérek könyvkereskedésében Budapest, IX., Ferenc-körút 19/21. 
A könyvkereskedő részletfizetési kedvezményt is nyújt.

Hans Preuss: Martin Luther der Christenmensch. C. Bertelsmann 
kiadása, Gütelsloh, 1942. Terjedelme 364 oldal. Ára fűzve 11 RM, kötve 
13 RM. Nálunk 25%-kai olcsóbb.

A szerző ezzel a folyó évben megjelent kötettel fejezte be négy 
kötetből álló hatalmas művét. Mindegyik kötet Lutherről szól: 1. Der 
Künstler, 2. Der Prophet, 3. Der Deutsche, 4. Dér Christenmensch.

Az újabb Luther-irodalomnak egyik legértékesebb termését jelentik 
ezek a kötetek, közöttük is különösen a negyedik, amelyik úgy tarta
lomban, mint terjedelemben koronája a sorozatnak. Elevenen, szemlélete
sen rajzolja meg a szerző a rengeteg adat mozaikdarabjiból Luthernek, 
a keresztyén embernek lelki arcát. Nem száraz elméleti teológiát nyújt, 
hanem életet úgy, ahogyan az Luther egyéniségében kialakult. Valósággal 
megeleveníti előttünk Luther alakját. Megismerjük ebből a műből, hogy 
Luther a teológus milyen volt, mint keresztyén ember a gyakorlati életben, 
milyen volt az ő kegyessége. Igazolását látjuk annak a tételnek, amit 
Luther így formulázott meg: Vera theologia est practica. Aki gondosan 
áttanulmányozza ezt a kötetet, az Luther egyéniségének varázsa alá kerül 
és közelebb jut az ő teológiájának megismeréséhez is. Ha valahol, akkor 
a teológiában nem lehet elvonatkoztatni a tant az embertől. Melegen 
ajánljuk a tanulmányozásra.
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Rudolf Alexander Schröder: Luther und sein Lied. C. Stange göt- 
tingeni professzor szerkesztésében megjelenő Luther-akadémiai sorozatban 
a 16. szám. A füzet ára 0.80 RM. Magyarországon 25%-kai olcsóbb. A 24 
oldalas füzet kiadója C. Bertelsmann. Gütersloh.

Az evangélium ügyének szolgálatában felbecsülhetetlen jelentősége 
van az énekeknek. Az evangéliumot bele lehet énekelni a szívekbe. Igaz, 
hogy ki is lehet énekelni onnan. A reformáció terjedésében jelentős sze
repe volt éppen az énekeknek nemcsak Németországban, hanem nálunk is. 
Legszebb énekeink éppen a reformáció korából valók. Schröder, aki maga 
is költő, kongeniális lélekkel mélyed el előadásában Luthernek, a költő
nek méltatásába. Megismerteti az akkori idők éneklését, azokat a forráso
kat, amelyekből Luther merített. Különösen ajánljuk ezt a füzetet az új 
énekeskönyv kérdésével foglalkozók figyelmébe.

Mind a két könyv beszerezhető: Scholtz Testvérek könyvkereskedése 
útján, Budapest, IX., Ferenc-körút 19—21.

Sz.
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