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Lelklpásztorság nincsen a jó pásztor Jézus Krisztus n élkül!
Ez címlapunk legfőbb értelme. A „Lelki Pásztor" címben a P-betű a pásztor-  
bot, de egyben és legfőképpen a XP, Krisztus-monogramm görög „RÓ" 
betűje is. A betűk zöld színe az Ige legelőjére emlékeztet. A rovásírást 
utánzó címbetűk a Krisztus előtt magyar népünkről történő pásztori száma
dásra emlékeztetnek. Mindez elválaszthatatlan Krisztus keresztjétől, mely a 
kezdet (A) és a vég (Q) ura nyomdokán a pásztort egész életében elkíséri.

(A c í m l a p o t  I t t z é s  M i h á l y  t e r v e z t e )

I M R E  L A J O S

„A keresztyén vallástanítás"
c. könyvét

június hónapban szállítja a nyomda. Akik előre megrendelték, 
2.50 pengő' árban kapják. Bolti ára 3 pengő. Megrendelhető

a Lelkipásztornál.

Stanley Jones „Krisztus a világ országútján“ c. könyv
nek második kiadása pünkösdre megjelenik. A könyv a 
Szentlélek kitöltetésének hatalmas pünkösdi eseményével 
és annak mai szükségességével foglalkozik. Első kiadása 
néhány hét alatt elfogyott. A II. kiadás ára 5.— P, 20 fillér 
portó. Megrendelhető a Harangszó kiadóhivatalánál: Győr, 
II., Petőfi-tér 2.

M E G J E L E N I K  M I N D E N  H Ó N A P  E L E J É N  
Előfizetési ára  egy évre 12 pengő, vallástanító lelkészeknek és 
lévltéknak 8 , segédlelkészeknek és theologusokitak 7 pengő.

S xerkesctfiaA g és k ia d ó h iv a ta l: C a 11 d 6  m 6 I k , O atHy-IAr 7. 
Posucaekkttámla: 11.676
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P a p o k  a  F ő p a p  előtt.

„Adj szám ot a te sáfárságodról!'*

7. Szent könnyek.
„Én három esztendeig éjjel és nappal meg 

nem szűntem könnyhullatással inteni mindenkit.11
Ap. csel. 20, 31. v.

A könnyek nem egy forrásból fakadnak és nem egyformán tiszta 
a források vize. Vannak fájdalmas könnyek: forrásuk kín, testi-lelki gyöt
relem. Vannak erőszakos könnyek: zsarnoki önzésből fakadnak. Vannak 
irigy könnyek: fékevesztett kívánság és szeretetlenség táplálja őket. Fakad
nak haragos könnyek: csalódásról, sértődöttségről, bosszú szomjazásáról 
beszélnek. Hullanak dacos könnyek: Istennel, emberrel szemben hajthatat- 
lanságot hirdetnek, Szemekből csordulnak kétségbeesett könnyek: remény
telenséget sírnak el.

De vannak szent könnyek is, olyanok, amelyek tiszta, Istentől meg
szentelt forrásból fakadnak. Ilyenek a bűnbánat könnyei, amelyek a lélek
nek önmaga felett mondott ítéletéről szólnak. Szent könnyek a szánalom 
könnyei, amelyeknek forrása a szomorúság mások nyomorúsága felett. 
Szentek a szeretet könnyei, amelyek a testvérekért dobogó szívből fakad
nak. Szent könnyek az öröm könnyei, amelyek beteljesedett reményekért 
hálálkodnak.

Az apostol szüntelen könnyhullatása szent könnyek hullatása. Ezek 
a könnyek elkövetett mulasztások és hibák miatt keseregnek, a reábízottak 
féltéséről tanúskodnak, a javukért őrlődő szeretetben csillognak, lelkek 
megmentésén ujjonganak. Éjjel és nappal nem szűnik szent könnyei árja 
és hirdeti, hogy a Főpap engedelmes papja, az Ür foglya, egy célért mun
kálkodik és él, egy bánatot ismer, egy örömtől boldog. A cél embereknek 
üdvösségre mentése. Amikor eléri, boldog; amikor elmarad tőle, bánkódik.

A Főpap számonkéri papjaitól, milyen könnyek forrása a szívük. 
Gyarló emberek ők is, el nem apadó könnyforrás az ő szívük is. Keserű 
fájdalomnak, haragnak, erőszaknak, irigységnek, dacnak, kétségbeesésnek 
könnyei, vagy pedig szent könnyek az ő könnyeik is.

A Főpap várja számadásunkat, hogy bűnbánatról, szánalomról, szere- 
tetről, boldog örömről beszélnek-e könnyeink, mert híveinként és üdvös
ségükért dobog a szívünk.

Közben pedig int, hogy szent könnyek csak olyan szívből buzognak, 
amelyet megszentelt az Isten Lelke!

Budaker Oszkár.
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A  dolg o zó szobában .
A lélek halhatatlansága.

Ezen a címen jelent meg Harmati Béla ősagárdi lelkész könyve és 
ezen a címen szól erről a könyvről Karner Károly theológiai tanár a Lelki- 
pásztor májusi számában. A címet megtartom én is és hozzászólásom mene
tét Karner cikkéhez szabom. Az ő cikke sorszámai szerint fogok néhány 
megjegyzést tenni fejtegetéseire.

1. Karner éles kritikát mond Harmati Bélának nemcsak a könyvéről, 
hanem a személyéről is. Az éles kritika oka az, hogy Harmati Béla jó
indulatú és az egyház egyetemes tanításával megegyező könyvében az 
eretnekség és a tévtan terjesztésének vádját emeli a hittudományi kar, 
illetőleg annak egyes tagjai ellen. Mindenesetre helyesebb lett volna, ha 
Harmati Béla egyedül csak a lélek halhatatlanságának kérdésénél marad és 
a halhatatlanságot támogató adatokat minden személyi vonatkozás nélkül 
felsorolja, de Karner is akkor járt volna el helyesebben, ha nem csábít- 
tatja magát személyi térre, hanem csak a kérdést magát fejtegeti.

2. A második pontban jogosan elvárná az ember, hogy Karner rátér 
a Harmati által tévtannak nevezett tanítás megismertetésére. Ezt azonban 
nem teszi, hanem amit a Harmati könyvében helytelenít, ugyanazt cselekszí: 
nem fejti ki, hogy mi a lélek halhatatlansága és a lélek halála között való 
különbség, mit kell értenünk a lélek postexisztenciája és a lélek halál utáni 
élete, vagy elmúlása alatt. Pedig erre volna mindenki kiváncsi. És a kíván
csiságot Karner cikke sem elégíti ki. Némi megnyugvással vehetjük azon
ban tudomásul Karner ama kijelentését: „e sorok írója nem azonosítja magát 
Stange nézeteivel és theológiájával.“ Dehát miben tér el tőle?

3. A harmadik pontban Karner visszatekint a lélek halhatatlansága 
képzetének kialakulására. Különösen hangsúlyozva emeli ki, hogy „a lélek 
halhatatlansága eredeti és tulajdonképpeni értelme szerint filozófiai foga
lom, a halál utáni lét, illetőleg élet képzete pedig a vallások körében 
jelentkezik11. Meg kell állapítanom, hogy a lélek és a test egységbefűzése is 
filozófiai fogalom. Csak az a különbség, hogy az idealisztikus felfogás 
Platóntól ered, a materialisztikus felfogás pedig Aristotelestől. Kiemeli 
azonban Karner is, hogy a lélek halhatatlanságának hirdetését a keresztyén 
theológusok már a 2-ik században is magukévá tették és a Biblia gondolat- 
világával kapcsolták össze.

4. Ha összekapcsolták és ha azóta évszázadok hosszú során át ellent
mondás nélkül egészen a legújabb időkig az egyetemes keresztyénség köz
hitévé lett, akkor ebből világosan kitűnik, hogy ez a tanítás a Biblia taní
tásával összhangzatos, tehát tőle elválasztani sem nem okos, sem nem taná
csos, sem nem jogosult. Karner erősen hangsúlyozza, hogy „a halhatat- 
lanság“ az emberre vonatkozólag, valamint „a halhatatlan lélek11 kifeje
zés is a Bibliában sehol sem fordul elő. Lehet, hogy a szószerint való ki
tétel tisztán tudományos szempontból döntő fontosságú, de a hit szem
pontjából teljesen másodrendű. Nem akarok polémiába bocsátkozni az 
egyes íráshelyek értelmezése dolgában, de meg kell állapítanom, hogy pél
dául I. Timoteus 6 : 16 ama kijelentése, hogy egyedül Istené a halhatatlan
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ság, nem hozható fel az emberi lélek halhatatlanságának a hite ellen, mert 
egyetemes meggyőződése az a Krisztusban hívőknek, hogy az ember lelke 
az Isten mivoltának egy része és így nem olyan alkotás, mint a teremtett 
világ, hanem külön adomány, amelyet a teremtés története szerint Isten 
a földből formált emberbe belelehelt és így lett az ember élő lélekké. 
A lélek tehát az Isten legbensőbb lényegének emberiesült része. Mint 
psyche az isteni pneumának egyéniesült töredéke, de mert az Isten lénye
géből való, ezért szükségszerűleg halhatatlan. Aligha állhat tehát meg az 
a kijelentés, „hogy az embert sem egészében, sem valamilyen részleteiben 
nem illeti meg a halhatatlanság11. Karner szerint az Újszövetség írói szán
dékosan és tudatosan nem szólnak a, lélek halhatatlanságáról. De ez csak 
feltevés.

5. Karner szerint „az nyilvánvaló, hogy a Biblia szól a halál utáni lét
ről11. Ezt a kérdést csak egészen felszínesen érinti és nem bocsátkozik rész
letes fejtegetésbe. Bizonyosan azért, mert ebben a kérdésben ő sem tájé
kozott. Nem is lehet.

6. Karner azt állítja, hogy „az Újszövetségből teljesen hiányzik a 
görög gondolkodásban gyökerező dichotomia, vagyis a test és lélek két 
egymástól különböző és egymáshoz képest önálló szubsztanciája; pontosab
ban e gondolkodás szerint a félek lényünk nemes isteni része, a test pedig 
a gyarló, múlandó és bűnös rész11. Az Újszövetség számos helye, Jézus 
több kijelentése, Pál apostolnak csaknem valamennyi levelében azonos fel
fogása kétségtelenül azt mutatja, hogy a dichotomikus felfogás az Újszö
vetségben megvan. Hosszadalmas volna az ezt bizonyító íráshelyek felsoro
lása. Azt azonban meg kell állapítanunk, hogy végzetes tévedés gyümölcse 
az a kijelentés: „a lélek is alá van vetve a halálnak, azaz pontosabb új- 
szövetségi fogalmazásban, a második halálnak11. A második halál a Jelené
sek könyvében van említve, még pedig nyilvánvalóan az ítélet következmé
nyeként. A bűn zsoldja a testi elhalás, a földi élet után következik be, 
a második halál pedig az ítélettartás után sújt a hitetlen emberre, mint 
elkárhozás. A Bibliából mást kiolvasni nem lehet. Az emberi léleknek a 
Cremer-féle szótárban megállapított jelentése és szerepe és Stange pro
fesszornak valószínűleg erre is támaszkodó tanítása nem lehet döntő az 
az egyetemes keresztyén hit egy sarkalatos tételének igazságában és érvé
nyében. Nem is értheti az ember, hogy miért vessünk el az apostolok kora 
óta egy mindenkor változatlanul fennálló keresztyén igazságot, azért, mert 
Cremer—Kögel 1911-ben, majd Stange professzor nem is tíz évvel ezelőtt 
megírt könyve a hagyományos és megnyugtató keresztyén tant elvitatja. 
Igaz, hogy nem a szokás, nem is az érvényben maradás hosszabb vagy 
rövidebb ideje dönt valamely igazság értéke dolgában, hanem maga a 
puszta igazság. De vájjon ki volt az Isten tanácsadója, vagy kivel állapí
totta meg az Isten a lélekre vonatkozó rendelkezéseit, hogy olyan nagyon 
akarjuk tudni, él-e a lélek a test elhalása után, vagy pedig a testtel együtt 
elmúlik és majd csak az ítélettartás után támad fel a testtel együtt, hogy 
elvegye az örökéletet, vagy az elkárhozást? Nem volna-e okosabb szerényen 
és alázatosan megmaradni a mellett, amit Karner Lutherből is idéz, hogy 
a Krisztussal való egyesülés, ide értve ennek időpontját is „Krisztus titka, 
bízzuk Őrá és ne profanizáljuk emberi spekulációval.11 Mert Karner meg
állapítja ugyan, hogy „Harmati egyszerűen összekeveri a halál utáni élet
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gondolatát a lélek halhatatlansága képzetével, holott a kettő két különböző 
dolog11, de viszont ő sem állapítja meg és bizonyára nem is tudná meg
állapítani, amit Harmatitól vár és követel, mert a halál utáni lét titka 
mindnyájunk előtt ismeretlen. Hol a határ a halhatatlanság képzete és a 
halál utáni élet képzete között, ember nem tudhatja. Ha Karner is ezt 
vallaná, hogy a földi élet befejezése után való sorsunk előttünk merőben 
ismeretlen, akkor nem tévedt volna olyan magyarázatba, mint amilyet 
Lukács 23 : 43-mal kapcsolatban olvasunk, hogy a megtért lator a maga 
egészében, mint lator, testestül-lelkestül jutott Jézussal együtt még azon 
a napon a Paradicsomba. Bizony mindenképpen épületesebb lett volna, 
ha megmarad a mellett, amit e pont végén kijelent: „Hangsúlyozni kell 
azonban a félreértés elkerülése végett, hogy amint az Újszövetség szerint 
nem lehet tagadásba vennünk a halál utáni létet, úgy tartózkodnunk kell 
annak kiszínezésétől. Bízzuk a halál utáni lét titkát Istenre addig, ameddig 
majd mindent tökéletesen, színről-színre ismerünk meg.“ Én ezen az állás
ponton vagyok és engem ez teljesen megnyugtat és kielégít, mert Pál 
apostol szerint töredékes bennünk az ismeret.

7. Lutherral szeretné Karner bizonyítani a maga felfogását. Luther 
egy egész könyvtárra való könyvet írt meg s fellépésétől fogva haláláig 
folyton forrongó egyéniség maradt. Mert mindig tisztábban és tisztábban 
domborodott ki előtte a kijelentett ige igazsága. Ezért irataiból sokszor 
egészen ellentmondó kijelentéseket is lehet összegyűjteni. Ez ellentétek 
azonban megszűnnek, mihelyt az ő evangéliumi tiszta és a lényeget illetőleg 
mindenkor változatlan meggyőződése nézőpontjából figyeljük. Azt pedig 
határozottan megállapíthatjuk, hogy Luther hitt a lélek halhatatlanságában 
és vallotta is azt.

8. Karner azt mondja: „az elmondottak alapján talán mégis sikerült 
valamennyire világosabbá tenni a lélek halhatatlanságának kérdését.11 
Sajnálattal állapítom meg, hogy nem sikerült. Nem sikerült azért, mert 
az alapfogalmakat ő sem tisztázta. Mert tisztázatlan a pneuma, a sarx, 
a kardia és a nusz egymáshoz való viszonya és sorsa is. Karner fejtege
téséből arra lehet következtetni, hogy ő a lélek alatt voltaképpen az egyéni 
éntudatot érti, ami a test elhalásával szükségszerűleg megszűnik. Ha nem 
ezt érti, akkor fejtegetése nem annyira világos, mint amekkora buzgósággal 
száll szembe a lélek halhatatlansága egyetemes keresztyén hitével. Jó lett 
volna arra is gondolni, hogy nemcsak az forgatja fel és veszélyezteti 
egyházunk belső életét és jó rendjét, ha valaki tévtan hirdetésével vádolja 
meg embertársait, hanem azok is, akik az ilyen vádra okot adnak. Sokan, 
talán valamennyien lelkészek abban a meggyőződésben élünk, hogy a 
theológia hivatása tudományosan felkészült hitvalló lelkészek képzése az 
evangélikus anyaszentegyház számára. A tudományos felkészültség ugyan 
megkívánja, hogy a theológusokkal az egyházban felmerülő és a törté
nelmileg átörökölt közhittől eltérő tanításokat is megismertessék, de akkor 
nyomban rá kell mutatni arra is, hogy az evangéliumi egyház, de sőt az 
egész keresztyénség közhite más. A lelkésznek ezt a mást kell a szószékről 
hirdetnie, mert egyetlen gyülekezet sem kiváncsi egyes professzor urak 
elgondolására, vagy akár a saját lelkészének egyéni nézetére sem, hanem 
a maga öröklött és megnyugtató hitében való megerősítést kívánja, amikor 
az Úr igéjének hallgatására a templom falai közé megy.
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9. Éppen ezért talán az lett volna a leghelyesebb, ha kiváló profesz- 
szorunk, Karner Károly egyéni nézetének fejtegetését elhallgatva tisztán 
csak ama jó tanácsa közlésére szorítkozik, mely szerint „az egyházi ige
hirdetésben ajánlatos kerülni a lélek halhatatlanságának képzetét.41 De ezt 
a jó tanácsot a professzori igehirdetésben is ajánlatos volna megtartani, 
mert „minden szabad, de nem minden épít.44 Másik jó tanácsa, hogy a 
temetési szertartásoknál Fii. 3 :29—21-et mondjuk el. A gyászolóknak 
azonban az is nagy vigasztalására szolgál, ha azt hallják, hogy csak a 
porból vett test válik ismét porrá, az Istentől lelkezett lélek pedig vissza
tér Istenéhez. Hogy ott mit csinál? — ezt csak az Isten tudja!

Most került kezembe a Kirchenblatt für die reformierte Schweiz című 
lap ezévi április 29-én megjelent száma, amelyben Heinrich Hoffmann 
Zum Glauben an die Unsterblichkeit dér Seele címen igen sok és jelentős 
bizonyságot hord fel a lélek halhatatlanságának egyházi tanítása mellett. 
Ajánlom a professzor urak szíves figyelmébe.

D. Raffay Sándor.

Egyházi esztendő a szószéken
 Exaudi vasárnap.

A vasárnap jellege. A húsvéti és pünkösdi ünnepkör között nincsen 
éles határvonal. A frontváltozást nem lehet egyetlen vasárnapra korlátozni. 
Már az eddigi húsvét utáni vasárnapok is hordoztak magukban pünkösdi 
mozzanatot, amire a figyelmet többször is felhívtuk. Hangoztattuk, hogy 
a húsvét után következő vasárnapok húsvét és pünkösd között mozognak, 
arccal húsvét és pünkösd felé fordulnak. Valamikor a húsvétvasárnaptól 
pünkösdvasárnapig terjedő időt hívták „pünkösdinek, amellyel a húsvét 
utáni 50 napot jelölték meg. A húsvéti és pünkösdi ünnepkör között tehát 
az átmenetet az egész húsvét utáni időszak alkotja.

Mégis ezen az időn belül a mai vasárnapot vehetjük a kapunak, 
amelyen át belépünk a pünkösdi ünnepkörbe. A vasárnap témája: A Szent
lélek ígérete,

Oltári ige: I. Péter 4, 7—11.
A szószéki ige (János 15, 26—16, 4) jelentése. Alapigénkben Jézus 

előkészíti tanítványait a S z e n t l é l e k  e l j ö v e t e l é r e  és az ü l d ö z t e 
t ésre .

I. A S z e n t l é l e k  e l j ö v e t e l e  hozza a b i z o n y s á g t é t e l t : 15, 
26—27. Még pedig kettős értelemben.

1. A Szentlélek bizonyságot tesz a tanítványok lelkében Krisztusról. 
26 b. v. Tanúskodni fog Jézus mellett. Meggyőzi őket és legyőzi kételkedé
süket. Semmiféle emberi szó nem juttathat el senkit sem hitre. „Hiszem, 
hogy saját értelmemmel vagy erőmmel nem tudnék Jézusban, az én Uram
ban hinni, sem Őhozzá jutni, hanem a Szentlélek hívott engem. . . “ (Kis 
Káté). A Szentlélek belső bizonyságtétele nyitja fel vaksi szemeinket és 
vezet el Krisztushoz, a hit bizonyosságára.

2. A Szentlélek bizonyságtételre indítja a tanítványokát Krisztusról. 
27. vers. A Szentlélek belső bizonyságtétele tovább árad a tanítványok 
bizonyságtételében. Aki részesedik a Szentlélek bizonyságtételében, annak 
magának is bizonyságtevővé kell válnia.
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Ezzel kapcsolatban három vonásra figyeljünk: a) Szentlélek nélkül 
nincs bizonyságtétel. Egyedül Ö avathatja emberi beszédünket bizonyság
tétellé. Keresztyén szolgálat csak Szentlélekből születhetik. Ha előbb a 
Szentlélek, a keresztyén ember hitéletének forrásaként tűnt fel, most szol
gálatának feltételeként jelentkezik.

b) A bizonyságtétel tartalma: Jézus Krisztus. A tanítványok akkor 
tesznek majd bizonyságot, amikor eljön a Szentlélek, de azért tehetnek, 
mert „kezdettől fogva Jézussal voltak11. Látták, hallották Jézust. Tanúi 
lehettek élete, halála, feltámadása eseményeinek. Az ő bizonyságtételüket 
őrzi az Újszövetség. A mai keresztyén csak az ő bizonyságtételük nyomán 
tehet bizonyságot Jézusról. Ez figyelmeztet a bizonyságtételnek Jézushoz 
s a bibliához kötöttségére. — Másik oldalról viszont az apostolok bizony
ságtételének elrecitálásából még nem lesz bizonyságtétel. Bizonyságtétel 
nemcsak az apostoloknál, hanem nálunk is csak a Krisztussal való szemé
lyes közösségből fakadhat. „Vele együtt11 kell lenni ahhoz, hogy Róla 
beszélhessünk. Akinek a tanítványok bizonyságtétele nem lesz saját sze
mélyes élményévé, aki nem jár a maga mindennapi életében együtt az élő 
Jézussal, az soha nem tud „bizonyságot tenni11.

c) A bizonyságtétel eredeti görög szavában (martiirein) benne van a 
mártirium gondolata. Bizonyságot tenni annyit jelent, mint életünkkel oda
állni Krisztus mellé. Még pedig akkor is, amikor ez kockázatot jelent. 
Nincsen bizonyságtétel a mártirium készsége nélkül. Ez már átvezet ben
nünket igénk második részére.

11. Jézus e l ő k é s z í t i  t a n í t v á n y a i t  az ü l d ö z t e t é s  b e k ö v e t 
kezésé re :  16, 1—4.

Textusunk a zsidóság üldözésére figyelmeztet eredeti értelme szerint. 
Kizárják Jézus követőit a zsidó gyülekezetből és azt vélik, hogy a keresz
tyének üldözésével szolgálják az Istent (2. v. — v. ö. Pál apostol szenvedé-, 
lyes üldözését megtérése előtt) A vallásos ember gyűlölete lángol a tanít
ványok körül. A keresztyén-üldözés örök témája az egyháztörténelemnek.

Az üldözés oka, hogy nem ismerték meg Jézust és általa az Istent 
(3. v,). Noha látták, hallották, mégsem ismerték meg. Hányán vannak ma 
is, akik sok évi hittantanulás és egy életen át tartó templomjárás ellenére- 
sem ismerik valójában Öt.

Jézus a szenvedés idejére egyetlen szóval vértez fel: megmondottam. 
(3. v., 1. v. — v. ö. I. János 3, 13). Nem valami hallatlan dolog történik 
az egyház elnyomásában. -Ez a természetes keresztyén sors.

Jézus azért figyelmeztet előre a világ gyűlöletére, hogy el ne 
essünk (1. v.). „Meg ne botránkozzatok11 =  bűnre ne csábíttassatok, el ne 
essetek. Könnyen meghátrálunk, amikor hitünkért veszedelmek, fenyeget
nek. Az üldöztetés idején nem. ritka a hittagadás. A keresztyén embernek 
nem szabad meghajolnia a többség nyomása alatt. .

Az igehirdetés feladata ezen a napon, hogy előkészítse a gyülekezetei 
pünkösdre. Mutasson rá pünkösdi ajándékára: a bizonyosságra és a bizony
ságtételre. így vezessen rá annak meglátására, hogy egyéni keresztyén és 
egyházi életünk mennyire hiányolja mind a kettőt. Milyen nagy vággyal 
is kell várnunk új pünkösdöt.

Alapigénk két része között a kapcsolat világos: Szentlélek, bizony
ságtétel, üldöztetés elválaszthatatlanok. Azért, mert a bizonyságtétel mindig.
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kihívja a világ gyűlöletét. De azért is, mert a világ gyűlöletével szemben 
csak a Szentlélek erejével állhatunk meg.

Jegyzet: A 26. versben a Szentléleknek a búcsúbeszédekben állandóan 
előforduló kettős megjelölése szerepel: „paraklétos“ és „igazságnak
Lelke". Jelentésüket lásd az előző számban a húsvét' utáni 4. vasárnap 
meditációjánál. Ebben a versben különben a Szentléleknek az Atyával és 
a Fiúval való kapcsolata is világos kifejezést. nyer.

Pünkösdvasárnap.
Az ünnep jellege. A nap üdveseménye: a Szentlélek kitöltetése. Az 

ünnep jellegzetes perikópája az óegyházi epistola.
Az oltári ige: Csel. 2, !—13.
A szószéki ige (János 14, 23—31) jelentése. Textusunk Jézus búcsú

beszédéből váló s a nagypéntek előtti helyzetet tükrözi.
Jézus halálba indul: 28—31. v. Távozására előkészíti tanítványait'. 

Elválik tőlük. De örüljenek, mert az Atyához megy (28. v.). Azért figyel
mezteti halálára előre tanítványait, hogy meg ne rendüljenek, amikoh 
majd bekövetkezik (29. v.). Tudja, hogy a legnagyobb kísértés órája követ
kezik reá, de biztos győzelmében, mert nincsen benne egyetlen porcika 
sem, ahol a „világ fejedelme11, a sátán megvethetné lábát (30. v.). 
A kérészién nyilvánvaló. lesz Jézus szeretete és engedelmessége az Atya 
iránt (31. v.).

A halálba induló Jézust szorongó tanítványok veszik körül. Remeg 
szívük a közelgő árvaság félelmétől: 27/b. 18. v.

Ezen a sötét háttéren hármas ígéret ragyog fel:
/. Isten szeretetének és szívünkbe jövetelének ígérete. „Az én Atyám 

szeretni fogja azt és őhozzá megyünk és annál lakozunk11 — mondja 
Jézus a 23. versben. Erre azok számíthatnak, akik szeretik Jézust, nem 
szóval vagy érzéssel csupán, hanem engedelmességgel, szavának (az Isten 
szavának) megtartásával: 23/a. 24. v.

Jézus ezzel tulajdonképpen megerősíti Judás csodálkozó kérdését 
(22. vers). Jézus nem jelenti ki magát a világnak, csak az övéinek. Csak 
az ö t szeretőknek, a Néki engedelmeskedőknek valóság. Isten szeretete 
és a szívbe szállása csak a hívőknek adatott ígéret.

2. A Szentlélek tanításának ígérete: 25—26. v. A Szentlélek nem fog 
tartalmilag új dolgokat hirdetni, csak a régit. Emlékezetbe idézi, meg
érteti, felragyogtatja Jézus igéjét. A Szentlélek pattantja fel az ige lakatját.

3. A békesség ígérete: 27. v. Ez a békesség több és más mint ezen 
a világon elnyerhető bármilyen békesség. Akinek Krisztus békességgé 
eltölti szívét, nem nyugtalankodik és nem fél. „Nyugalma nincs, de békes
sége van.11

E három ígéret szervesen összefügg. S ha az eddigiekben különvaló- 
ságukban vettük figyelembe őket, most lássuk meg egységüket.

Mind a három a Szentlelket ígéri. Az Isten szeretetét, jelenlétét, 
az ige megértését, a békességet mind-mind a Szentlélek adja. Igénk teljes 
egészében pünkösdi ige.

S mind a három ígéret Krisztust ígéri. A 'Szentlélek Krisztusnak 
készít szállást a szívünkben, Krisztus igéjét magyarázza, Krisztus békes
ségét adja. A Szentlélek kitöltésével válik valóra Jézus szava: Íme' én ti 
veletek vagyok minden napon mind a világ végezetéig.
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A halálba menő Krisztus ajándéka: a Szentlélek. A Szentlélek aján
déka: az élő Krisztus. Karácsony, nagypéntek, húsvét, mennybemenetel, 
pünkösd: mind Krisztusnak ünnepe.

A pünkösdi igehirdetésben mondjuk el: Szentlélek nélkül árvaság, szo
rongás, nyugtalanság, békétlenség, Isten-nélküliség van. Szentlélekkel el
lenben Isten szeretete, Isten velünk-léte, igéjének megértése, békesség. 
Hogyne törne fel az ének a szívekből pünkösd ünnepén: Veni Sancte Spiritus!

Pünkösdhétfő.
Az ünnep jellege. Pünkösd másodnapjának nincsen sajátos vonása 

az első ünneppel szemben. Annyit mégis mondhatunk, hogy az ünnep első 
napja inkább a pünkösdi tényt (ha az ó-egyházi epistolát vesszük irány
adónak), második napja inkább a pünkösdi hitet állítja elénk (Asmussen). 
Különben húsvétkor is megfigyelhettük, hogy az ünnep objektív oldalát 
az első nap, szubjektív oldalát a második nap fejezi ki. Ebben a jelen
ségben az egyházi esztendőnek ki nem forrott, csak halványan derengő 
törvényszerűségét fedezhetjük fel.

Az oltári ige: Csel. 10, 42—48.
A szószéki ige (János 3, 16—21) jelentése. Igénk Jézus k ü l d e t é 

s é r ő l  és a Vel e szemben v a l ó  á l l á s f o g l a l á s r ó l  szól.
I. Jézus kü l de t ése .  „Isten... az ő egyszülött Fiát adta“ (16. v.); 

„küldte Isten az ő Fiát a világra1' (17. v.); „a világosság e világra jött“ 
i(19. v.): mind Jézus küldetését fejezik ki.

Jézus küldetése az Isten szeretetének megnyilatkozása. „Ügy sze
rette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta“ (16. v.). Ebből a 
mondatból Isten szeretetének két vonása lép elénk: 1. Isten a bűnös 
világot szereti. („Kosmos“ alatt János evangélista a megromlott, bűnös 
világot érti.) Isten szeretete nem törik meg az ember bűnösségén. Szere
tete előtt nincsen korlát: nem lehet valaki annyira bűnös, hogy ne szeressé. 
— 2. Isten egyetlen Fiát feláldozta (,,adta“). Végtelenül áldozatos az Isten 
szeretete.

Jézus küldetése az ember megmentésének szolgálata. Jézus földre- 
jövetelének, életének, halálának és feltámadásának célja nem a kárhozat, 
nem az ítélet, hanem az üdvösség, az örök élet; 16/b—17. v. Nem lehet 
ennek az evangéliumi hangnak a tisztaságára — melyet Luther nem 
győzött eléggé hangoztatni — eléggé vigyázni. Isten üdvözítő szándékának 
nincsen határa. Ö mindenkit üdvözíteni akar. Az örök életet mindenkinek 
szánja. Az evangéliumnak ezt a tiszta örömhír-voltát homályosítja el 
például a kettős predestináció rideg tana vagy a törvény és evangélium 
egyenrangú tényezőként egymás mellé helyezése.

II. Minden azon fordul meg, hogy az ember milyen állást foglal el 
Jézus kegyelmi küldetésével szemben.

Jézus kegyelmi küldetésével szemben csak két lehetőség van: hinni 
vagy nem hinni.

Aki nem hisz, máris elkárhozott (=  megítéltetett, 18. v. Perfektuml). 
Rajta marad (praesens!) az Isten haragja (36. v.). A halál foglya marad 
továbbra is, amint eddig is az volt (5, 24.).

A halálnak, kárhozatnak, az ítéletnek az állapotából csak azok mene
külnek meg, akik hisznek Krisztusban. S amint a hitetlenek számára az
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ítélet nemcsak jövő, hanem jelen is, a hívők számára az örök élet szintén 
már most valóság.

A helyzet tehát olyan, mintha fuldoklók felett mentőkötél jelenne 
meg, de csak azok nem vesznek bele a habokba, akik megragadják azt.

Vájjon miért nem ragadja meg minden ember az egyetlen menekülési 
lehetőséget? Erre ad feleletet a 19—20. vers. Jézus világosságot áraszt 
maga körül. Aki közel lép hozzá, a vakító fényben meglátja életének 
valódi arcát, rútságát, bűneit. Ezt a természetes ember nem tudja elviselni. 
Ragaszkodik bűneihez és jóságának látszatához. Ezért fél a világosságtól, 
mely felfedi bűnösségét.

A hívők nem félnek Jézus világosságától: 21. vers. Aki az „igazságot 
cselekszi“, tehát hisz és hitéből él, annak az életében nyilvánvalóvá lesz
nek az „Isten szerint való cselekedetek11. Ebből a versből meglátjuk, hogy 
az „üdvözítő11 hit sohasem passzív magatartás, hanem életetformáló erő. 
Hit és keresztyén élet elválaszthatatlanok.

Jézus küldetése tehát döntés elé állít mindenkit. S ezen a döntésen 
dől el az ember sorsa már ebben az életben. A hit és hitetlenség két 
táborra osztja az embereket, az örök élet és a kárhozat embereire.*)

Igehirdetésünkben világítsuk meg Krisztus kegyelmi küldetését, de 
a hitnek és a hitetlenségnek döntő válaszútját is. S ha ennek nyomán 
feltámad a vágy hitért mint az egyetlen menekülési lehetőségért, akkor 
megérkeztünk pünkösdhöz. Mert ezt a hitet ember magából soha ki nem 
termelheti. Ezt egyedül a Szentlélek munkálhatja (v. ö. a beszélgetés 
elejével: 5—8. versekkel!). A hitnek a döntő kérdése bennünket, hitetlen, 
sőt hitre képtelen embereket oda kényszerít ahhoz az Istenhez, aki pün
kösdöt nemcsak ígért, hanem adott is. Az örök életet megragadó hit a 
Szentlélek ajándéka. Áldott legyen érette az Ő neve.

Jegyzet. Az ige egyfelől Isten üdvözítő szándékának korlátlanságáról 
szól, másfelől az ember döntésének tulajdonítja az üdvösséget és a kárho
zatot, de ezt a döntést: a hitet az Isten adja. Az Isten mindenkit üdvözíteni 
akar, mégse ad mindenkinek hitet. Ez ellenmondás, ha spekulálunk rajta. 
A kinyilatkoztatott ige azonban nem spekulációra való. A látszólagos 
ellenmondással együtt el kell fogadnunk és nem szabad feloldanunk a 
kettős predestináció kiegyenlítő, értelmileg megnyugtató megoldásában.

Szentháromság vasárnapja.
A v a sá rn a p  je lleg e . A vasárnap sokáig minden különösebb ünnepi 

jelleg nélkül pünkösd utáni első vasárnapként szerepelt. Mint*) az egyházi 
esztendő egyik ünnepe, a középkor folyamán jelent meg a szentháromság
dogmának vetületeként. Mondhatnánk, hogy az egyházi év legdogmatiku- 
sabb ünnepével van dolgunk. Hiszen egyébként az egyházi esztendő az 
üdvtörténet drámáját jeleníti meg történeti sorrendben.

Alkalom az ünnep arra, hogy karácsony, húsvét és pünkösd után 
meglássuk az Atya, Fiú, Szentlélek egységét, az Isten minden munkájának 
háromságos jellegét és imádjuk a Szentháromság egy igaz Istent.

*) Az igénkben többször szereplő „kárhoztat11, „kárhoztatás11 szó 
mögött a görög „krinein11, „krisis1'- áll, mely ítéletet jelent, még pedig 
a szétválasztás értelmében. A „ketten lesznek a mezőn; az egyik felvétetik, 
a másik otthagyatik11 — félelmetes valóságáról van itt szó.
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Az oltári ige: Rom. 11, 33—36.
A szószéki ige (János 3, 1—15) jelentése. Nikodémus, a köztiszteletben 

álló farizeus, a synedrium tagja Jézushoz megy éjjel. Isten dolgairól 
akar vele beszélni. Beszélgetést megindító szavait a hitnek elismerése 
hatja át: Jézus tanítása és cselekedetei Istentől vannak (2. v.). Jézus 
azonban egyszerűen elvágja a beszélgetés fonalát. Éles fordulattal Niko
démus elé állítja — ma így fejeznénk ki — személyes üdvössége kérdését 
(3. v.). Ha tetszik: Jézusnak egészen jellegzetesen evangélizáló beszélge
tését találjuk meg textusunkban.

Az egész beszélgetés e kérdés körül forog: Hogyan mehet be Niko
démus az Isten országába? („... láthatja az Isten országát-1, 3. v.; „ ... me
het be az Isten országába14, 5. v.) hogyan nyerheti el az örök életet? 
(„.. . örök élete legyen11, 15—16. v.).

A kérdésre kettős feleletet kapunk: újjászületés és hit által.
I. Az újjászületés.
Az ember úgy, ahogy van: nem lehet részese az üdvösségnek. Mert 

embernek lenni annyi, mint kárhozatban lenni. Ami természetes ember
voltunk a bűn miatt magán hordozza az Isten haragját. A bűnnek és 
kárhozatnak végzetes köréből nem lehet kilépni. Ezen a körön belül fel
em elkedhetik az ember az erkölcsnek vagy vallásosságnak magas szint
jére. De minden — amire csak képes — ..ez. ige ítélete alá esik: „Ami 
testtől született, test az“ (6. v.). A „testi születés11 kapuján beléptünk a 
kárhozat birodalmába és ebben fogva marad még a legnemesebb, legönzet
lenebb, legmagasztosabb célokért elégő élet is.

Ezért: „Szükség nékték újonnan születnetek*1! (7, v.) A kárhozat 
világából, ahová születésünkkor beléptünk, ez az egyetlen út az Isten 
világába.

Az újjászületésről a következőket mondja igénk:
1. A születés az 'emberi élet legpasszívabb eseménye. A gyermeken 

kívülálló erők eredményezték születését. Az újjászületésben sincsen semmi 
része az embernek. Az újjászületés olyan folyamat, amely végbemegy 
rajtunk, — anélkül, hogy annak érdekében bármit is tennénk. Az újjá
születést a 3. és 7. vers „felülről“  születésnek nevezi (ezzel a szóval adhat
juk vissza helyesen a görög „anóthen“-t, amit magyar bibliánk „újonnan11 
szóval fordít). Az 1, 13 egészen világosan „Istentől születésről11 beszél. 
Az újjászületés teljesen az Isten munkája. Nem lehet eléggé hangoztatni,
— különösen az újjászületés fogalmát methodisztikusan meghamisító fel
fogással szemben, — hogy az újjászületésben az ember nem cselekvő sze
mély, hanem az Isten felülről beavatkozó, titokzatos munkájának részese.

2. Az újjászületés az ember életében új kezdetet jelent. Ezért van 
jogosultsága az „újonnan születés11 fordításnak is. „A régiek elmúltak, 
imé újjá lett minden.11

3. Az újjászületés a Szentlélek munkája (5., 7. v.). Még pedig titok
zatos munkája. Nikodémus hiába érdeklődik, hogy „mimódon lehetnek 
ezek?11 (9. v.). „A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem 
tudod, honnan jő és hová megy11 (8. v.). Ebben a képben benne van a 
Szentlélek munkájának teljes rejtélye és mégis letagadhatatlan valósága.
— A Szentiéleknek ez a titokzatos munkája a keresztségben történik: 
5. vers. Ez a vers nem tud külön „víztől11 és külön „Lélektől11 való szüle-
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tésről. A keresztség: víztől és Lélektől való születés. Ez különben megfelel 
az Újszövetség egyértelmű gondolkodásának: Ef. 5, 26.; Tit. 3, 5.

II. A hit.
A 11—13. verseken gyorsan átfuthatunk. Itt arról szól Jézus, hogy' 

Ő a „mennyben-1, Istennél való közösségben él ezen a földön is (13. v.). 
Ezért tehet bizonyságot arról, amit „lát és hall“ Istennél (11. v.). Igéjévet 
szemben joggal követel hitet (12. v.)..

A hitnek az igazi mélysége a 14—15. versekben bontakozik ki. Izrael 
népe a pusztai vándorlás közben lázadásért Isten büntetését mérges kígyók 
halálos, marásában szenvedi el: IV. Mózes 21, 4—9. Isten azonban meg
könyörül, Mózessel rézkígyót készíttet s aki arra feltekint, azt életben 
tartja. így menekülnek meg a kárhozatból is, akik hisznek a megfeszített 
Krisztusban.

Az üdvösség feltétele igénkben az újjászületés és a hit. Ez a kettő 
azonban nem két különböző dolog, hanem összetartozik. Az ú j j á s z ü 
l e t és  a h i t b e n  lesz va lóság.  H itte l kell megragadnunk keresztségben 
végbement újjászületésünket. (A keresztség ajándékának megragadása a 
keresztyén ember naponkénti feladata. L. Kis Káté.) Ez a hit pedig nem 
más, mint hit Krisztus megváltásában.

Nehéz textus? Igen. De ha tanulunk felelősséget Urunktól a máj 
kor .szószékünk alá ülő Nikodémusai iránt, felelősséget az üdvösségükért, 
akkor , talán nem is lesz olyan nehéz felvenni velük a lelkipásztori beszél
getés fonalát és — függetlenül attól, hogy miről is szeretnének hallani — 
keményen és határozottan eléjük tárni az üdvösség, egyetlen lehetőségének: 
kérdését.

Alapigénk szentháromsági vonatkozását nem szabad túlságosan eről
tetnünk. Ez az ősi ó-egyházi evangélium abból az időből való, amikor 
ez a nap még nem volt Szentháromság ünnepe. Legfeljebb arra lehet 
utalnunk, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek üdvözítő munkája az újjászüle
tésben és a hitben lesz a mi üdvösségünkké.

Szentháromság után 1. vasárnap.
A vasárnap jellegét nem lehet határozottan megállapítani.
Az oltári ige: I. János 16/b—21.
A szószéki ige (Lukács 16, 19—31) jelentése. Két félreértéstől kell 

óvnunk:
,1. A példázat nem a szegények mellett és a gazdagok ellen szól.. 

Isten előtt a szegénység és gazdagság önmagában nem előny és nem 
vétek. (Persze annyi bizonyos, hogy a példázatból nyilvánvaló a gazdag
ság veszélye.) Arról sincs szó a példázatban, hogy a szegényeknek a más
világon jó soruk lesz, a gazdagoknak rossz soruk. A másvilág nem egy
szerűen visszája ennek a világnak.

2, A példázat nem akar pontos és részletes tájékoztatást adni a halál' 
utáni élet mikéntjéről. Exegetikai megállapítás szerint a példázat szem
léleti anyaga, a másvilág kereteinek elképzelése a farizeusi felfogást tük
rözi a túlvirágról. Jézus ezt a keretet azért használja, hogy annál világo
sabban és élesebben adhassa tanítását farizeus hallgatóinak.' A példázat 
központi gondolatának keresése és helyes értelmezése sem engedi meg,, 
hogy egyes vonásait a túlvilági élet pontos és hiteles rajzaként vegyük! 
A példázatoknak egyes vonásait különben sohasem szabad alkalmazni, csak
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a hasonlatokét. E példázat tehát nem azt szolgálja, hogy vele bizonyítsuk 
az ember lelkének halála pillanatában mennyországba vagy pokolba kerü
lését. Ezért tartom erőltetettnek Harmati Béla: A lélek halhatatlansága c. 
könyv 20—21. oldalán a példázat felhasználását. De még ha lennének is 
lelkésztestvérek, akik az említett sorokkal egy véleményen vannak, — 
abban bizonyára egyet értenek velem, hogy a „lélek halhatatlanságának'1 
vitája nem való a szószékre és óvakodni fognak attól, hogy ezt a kérdést 
igehirdetésükbe belevigyék.

A példázat f i g y e l m e z t e t é s  a m á s v i l á g r ó l  az é l őknek .

A példázatbeli gazdag az immanens életszemlélet, seculáris világ
felfogás és életstílus megtestesítője. Látóhatára bezárul a földdel. Nem 
tud másról, csak a földi életnek látható, kézzelfogható javairól. Hiányzik 
életéből az Isten (ez nyilvánvaló kárhozatra kerüléséből, de a példázat 
egészéből is). S éppen ezért hiányzik életéből a másokért való felelősség: 
Lázár éhesen és betegen fekszik háza előtt a nélkül, hogy az ujját moz
dítaná (a példázat nem színezi ki, sőt kifejezetten nem is említi, hogy 
Lázár helyzetében a gazdag mennyire hibás; nekünk sem szabad erre 
helyezni a hangsúlyt, de megemlítését a példázat értelme megköveteli). 
Az antiszociális magatartás mindig a hitetlenségből fakad. Ügy is jelle
mezhetnénk összefoglalólag Lázárt: hiányzik belőle a hit és a szeretet. 
Luther nagyszerűen tapint rá: „Ennek a gazdag embernek példáján lát
hatjuk, hogy lehetetlen szeretni ott, ahol nincsen hit, és lehetetlen hinni 
ott, ahol nincsen szeretet." A példázatbeli gazdagnak mindene megvolt 
a világon, de nem volt Istene!

Vele szemben kiáltó ellentét Lázár mélységes emberi nyomorúságával, 
— de nyilván hitével, hiszen üdvösségre jutott. Lázárnak semmije nem 
volt ezen a világon, de volt Istene!

Ismételjük: gazdagság és hitetlenség, szegénység és hit nem függnek 
össze minden további nélkül. Szegény ember is lehet e-világi életszemlé
letű és csak földdel törődő. S gazdag ember is túlnézhet a föld minden 
javán. De az bizonyos, hogy a gazdagságnak veszélyes kísértése van 
s erre Lukács evangélista többször is figyelmeztet. (Lásd az egész evan
géliumot!)

A példázat megmutatja e két ember példáján az ítélet, üdvösség és 
kárhozat kérlelhetetlen valóságát (22—25.). Van másvilág, van ítélet, van 
üdvösség, van kárhozat! Felrázó, megdöbbentő hír azoknak az embereknek, 
akik számára a földi élet és a földi boldogság keresése az első és utolsó.

A két ember példáján azután meglátjuk, hogy a halállal vége a ke
gyelmi időnek (24., 26. vers, „nagy közbevetés"). Az üdvösség és kárhozat 
'kérdése a földi életben dől el. A másvilágon már nem lehet változtatni 
rajta. Az a könyörtelenség, — amellyel Ábrahám egyetlen csepp vízzel 
sem enyhítheti a gazdag pokolbeli kínját, — figyelmeztet arra, hogy lesz 
idő, amikor már minden késő, mert az Isten nem irgalmaz. Megtérni csak 
a halál előtt lehet.

Végül megmutatja a példázat, hogy minderről csak az Isten igéje 
győzhet meg bennünket (27—31. vers). Ha nem vesszük komolyan életünk
ben a biblia, az igehirdetés szavát: végünk (29., 31. vers). A gazdag hiába 
szeretne a pokolból üzenetet küldeni Lázárral földön élő testvéreinek, 
hogy megtérjenek. Az Isten szavának valóságáról és komolyságáról tapasz
talatokkal vagy nyilvánvaló jelekkel való meggyőzés — ezen a földön
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nem lehetséges. Nem jönnek hozzánk a mennyből vagy pokolból hírnökök, 
akik beszámolhatnának személyes tapasztalatukról. Aki a puszta igének 
nem hisz, elveszett! Így lesz ez a példázat felhívássá a megtérésre (lásd 
a 30. versben kifejezetten a „megtérés11 szót!), amig lehet!

Veöreös Imre
egyházkerületi missziói lelkész,

Győr.

Összekulcsolt kézzel.
Im ádságok a svéd ágendából.

Húsvét utáni hatodik vasárnap.
Kollekta.
Mindenható örök Isten! Segíts kegyelmesen, hogy mindig meg le

hessen bennünk az irántad való szeretet, hogy ne csak akarjuk azt, amit 
parancsolsz nekünk, hanem teljes szívvel és minden erővel szolgáljunk is 
neked. Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

Igehirdetés utáni imádság.
Úr Isten, mennyei Atyánk! Hálát adunk, hogy szeretett Fiad, Jézus 

Krisztus mellett való tanúbizonyságtételre rendeltél minket. Minthogy a 
világ nem tudja elszívlelni ezt a bizonyságtételt, hanem gyűlölettel fizet 
érte, kérünk: gyújtsd meg szívünkben a Szentlelked utáni vágyat, hogy 
ez a te Lelked tántoríthatatlan megálláshoz adjon nekünk erőt, hogy le 
ne sújthasson minket kereszt, vagy kudarc, hanem megálljunk híven mind; 
a végig, és mindig azoknak a seregében találtassunk, akik vallást tesz
nek Fiadról és Ő általa jutnak el az örök üdvösségre. Ámen.

Pünkösd első ünnepe.
Kollekta.
Úristen, aki a Szentlélek világosságával irányítod hfveid szívét, add, 

hogy ugyanebben a lélekben mi is felismerhessük, mi az igazság és általa 
mi is enyhülést és vigasztalást adó áldásait fogadhassuk örömmel. Jézus 
Krisztus általi aki Veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. 
Ámen.

Igehirdetés utáni imádság.
Jézus Krisztus, a mindenható Isten Fia, aki szavad és ígéreted szerint 

Szentlélekkel áldod meg híveid szívét. Kérünk: add, hogy ugyanez a 
Lélek kormányozzon és irányítson minket akaratod szerint, segítsen 
a kudarcok és megpróbáltatások idején, szabadítson ki minden tévelygés
ből és hazugságból és vezéreljen igazságra, hogy erősen állhassunk meg 
a hitben, túláradjunk szeretetben és a jó cselekvésében, rendíthetetlen 
reménységgel építsünk az általad szerzett kegyelemre és végül üdvösségre 
jussunk. Te az Atyával és a Szentlélekkel uralkodol mindörökké. Ámen.

Vagy:
Istenünk, köszönjük Néked, hogy a keresztyénség első pünkösdi ünne

pén híveid szívét megáldottad Szentlélekkel és ezáltal a földön megalapí
tottad az anyaszentegyházat.
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Köszönjük, hogy egyházadba minket is fölvettél és nekünk adtad 
Igédet és a szentségeket. Kérünk: áraszd ki ránk, gyülekezetünkre és 
otthonainkra Szentlelkedet.

Jöjj el Szentlélek, járd át hideg szívünket, tisztíts meg bűneinktől, 
gyarapítsd hitünket és ébressz bennünk élő szeretelet. Igazság Lelke! 
Vezérelj minket a te igazságodban. Élet Lelke! Adj meg nekünk mindent, 
amire istenfélő élethez szükségünk van, hogy élhessünk a te dicsőségedre 
-és á magunk üdvösségére. Ámen.

Pünkösd második ünnepe.
Kollekta,
Üristen, aki az apostoloknak Szentlelkedet adtad, add meg a keresz- 

tyénségnek ma is, amit ugyanezen Lélek által kér. Te bizalommal töltöt
ted  el híveidet, adj hát mindenkinek békességet. Jézus Krisztus, a mi 
Urunk által. Ámen.

Igehirdetés utáni imádság.
Istenünk, mennyei Atyánk, aki úgy szeretted a világot, hogy egyszü

lött Fiadat adtad, hogy higyjünk benne és általa örök életet nyerjünk. 
Kérünk: add szívünkbe Szentlelkedet, hogy atyai szerelmedet meg ne ves
sük, vesztünkbe ne rohapjunk, hanem bűnbánattal és hittel meneküljünk 
Fiadhoz, Megváltó Jézus Krisztusunkhoz és ebben a hitben állhatatosan 
megmaradjunk mind a végig, hogy üdvösségre juthassunk. Ámen.

Szentháromság ünnepén.
Kollekta.
Mindenható örök Isten, aki nekünk szegény szolgáidnak az igaz hitet 

adtad, úgy hogy ismerhetünk téged, mennyei Atyánkat, Fiadat és Szent 
Lelkedet és imádhatunk téged, aki egyedül igaz Isten vagy, — tartsd meg 
jóságosán a keresztyénséget ebben a hitben, oltalmazd meg minden kártól 
és veszedelemtől. Aki Fiaddal és a Szentlélekkel élsz és uralkodói, egy igaz 
Isten, örökkön örökké. Ámen.

Igehirdetés utáni imádság.
Ür Isten, mennyei édes Atyánk, aki minket szegény bűnösöket segí

tettél, mivel magunktól alkalmatlanok vagyunk a jóra és nekünk adtad 
igédet és szentségeidet, hogy újjászületésre jussunk. Kérünk: légy hozzánk 
irgalmas és kegyelmes és szent Fiad, Jézus Krisztus érdeméért küldd el 
szívünkbe Szentlelkedet, tégy bennünket új emberekké, akik rendíthetet
lenül hisznek a bfinbocsánat ígéretében és napról-napra növekszenek a fele
barát iráti szeretetben és minden keresztyén erényben, míglen mindent 
meg nem újítasz a te örökkévaló országodban. Ámen.

Vagy:
Szentháromság Isten! Köszönjük, hogy kegyelmes kinyilatkoztatásod 

által megismerhettünk téged, Istenünket és hogy a keresztség által gyer
mekeid sorába felvettél minket.

Urunk, Jézus Krisztus Atyja, örök Szeretet! Kegyelemben gazdag 
Megváltónk, Ür Jézus Krisztus; mi bölcseségünk, igazságunk, szentségünk 
és váltságunk! Szentlélek, igazság, fiúság és imádság Lelke! Téged áldunk, 
dicsőítünk és imádunk Szentháromság Isten!
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Jöjj hozzánk és készíts magadnak szívünkben lakást. Munkáld ben
nünk az igaz hitet, az élő reménységet és add, hogy egykor szent angya
laiddal és a választottakkal imádhassunk és mennyei szentélyedben szolgál
hassunk néked. Ámen.

Szentháromság utáni 1. vasárnap.
Kollekta.
Istenünk, aki erőssége vagy azoknak, akik benned bíznak, figyelmezz 

kegyelmesen imádságunkra, mert' nélküled mitsem tehet az ember. Segíts 
azt cselekednünk, amit parancsolsz, hogy kedvet találjunk színed előtt, aka
ratunkkal és cselekedeteinkkel. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Igehirdetés utáni imádság.
Úr Isten, mennyei Atyánk! Te Jézus Krisztus által értésünkre adtad, 

hogy mitsem ér az embernek, ha az egész világot megnyeri is, lelkében 
pedig kárt vall. Kérünk: ébressz fel, hogy észrevehessük e világ csalárd
ságát, oltalmazz meg a hamis bizonyosságtói, az elbizakodott élettől, adj 
készséget, hogy szívesen és jóságosán segítsünk a szegényen, úgy hogy 
földi javainkat használva, el ne feledkezzünk örök javainkról; ha pedig 
bánat és nélkülözés ér, add, hogy kétségbe ne essünk, hanem rendíthetet
lenül bízzunk tebenned és így tűrő szívvel mindenen győzelmet vehessünk. 
Ámen.

Wolf Lajos.

Szószéken .
Húsvét u. 6. v. Június 6.

Bizonyságtevés Jézusról.
János 15, 26—16, 4.

Mondják, hogy amikor Nagy Sándor egyszer Achillesz szobra előtt 
állott, így kiáltott fel: „Boldog ifjú! Te találtál magadnak Homéroszt, hogy 
hirdesse hősiességedet!11 Nagy Sándort, a kortársaitól istenített világhódí
tót b á n t o t t a  az a gondolat, hogy ha meghal, senki se akad, aki az 
utókornak elmondja hősi tetteit.

Milyen egészen másként néz Jézus a jövőbe! Amikor szentleckénk 
•elhangzott ajkáról, a nagyvilág nem ismerte. Mégis csalhatatlan bizonyos
sága volt a felől, hogy híre csakhamar mindenüvé eljut és soha el nem 
enyészik. Mert l esz,  aki bizonyságot tesz róla.

Erről a bizonyságtevésről elmélkedjünk. Két dolgot közöl róla az Ür. 
Bizonyságot tesz majd róla mindenekelőtt a Szentlélek. De bizonyságot 
tesznek róla tanítványai is.

1. A Szentlélek — „az tesz majd én rólam bizonyságot
Lélek? Szentlélek? Hát az meg mi? Kicsoda, micsoda? Van olyan? 

Hát nincs igazuk azoknak, akik tagadják a lélek létezését? Ki látott már 
valaha lelket? Ha pedig lélek egyáltalán nincsen, hogyan lenne Szentlélek?

Így a mai ember. Vájjon mit felelünk neki? . . .
Ha a világot szemügyre vesszük, mindenekelőtt valóban azt' észleljük, 

amit a n y a g n a k  nevezünk. Vannak, akik azt tartják, hogy más, mint 
anyag, nincs is.



304

De nézzünk csak jobban körül. Nem is kell rögtön a lélekig eljut
nunk s már is megfigyelhetünk „dolgok“-at a nagyvilágban, amelyeket 
nem lehet c s a k  anyagnak nevezni. A kis, barna kavics és a búzaszem 
között sok városi ember nem tud különbséget észlelni, de minden falusi 
gyerek tudja, hogy óriási a különbség a kettő között. A kavics soha nem 
képes arra, amire a búzászem: nem bír növekedni, szaporodni, mintegy 
belülről kiindulva „mozogni11. Az élettelen anyag világa fölött ott van 
tehát az élő testek, az é l e t  világa! A világ legnagyobb tudósa se képes 
ma még megmondani, hogy mi az élet, hogy mi teszi a holt anyagot élő 
testté. De az senkinek se jut az eszébe, hogy tagadja az élet létezését, 
s el ne ismerje, hogy az élő test más, különb és több, mint a holt anyag. 
Ha az élő. lényt megölöm, mindaz, ami benne anyag, továbbra is meg
marad, együtt van. Mikor „elszáll az élet11 belőle, egy grammal se lesz 
könnyebb az az anyag, amiből állt. Tehát az életnek nincs súlya, látni se 
lehet — és mégis v a n !

De ha most csak az élőlényeket vizsgáljuk, ott is nagy különbségeket 
veszünk észre. Élet van a fa tövén előbujt gombában is, élet van az állat
ban, emberben is. Csakhogy a gomba nem érez, nem tud magáról, nem 
képes önként változtatni a helyét (nincs akarata), nincsenek álmai, kép
zelő ereje, gondolata. Az állat és az ember nem csupán élő lény. Valami 
más is van benne, mint puszta élet: l e l k e  van neki. Lelket soha senki 
nem látott, még lelkijelenséget (érzést, gondolatot, akaratot) se, csak 
következtetünk reájuk abból, hogy egy-egy élőlény testén milyen változá
sokat veszünk észre. De azért legalább is azt, hogy lelkijelenségek: érzés, 
akarás, vágy, gondolat, álom van, komoly ember nem vonja kétségbe. 
És abban se kételkedhetünk, hogy ezek a lelki jelenségek mások, többek,, 
különbek, mint a puszta életjelenségek.

Ha még egy lépéssel tovább megyünk, akkor jutunk el oda, hogy 
megértsük, miféle lélek is az, amelyről itt az ige beszél. Egy ember a sok
sok millió közül eldúdol, majd eldalol valamit. Meghallja egy másik, 
néhányszori hallás után megtetszik neki, s már ő is dúdolja, esetleg hege
düli, zongorázza, zenekarral vagy énekkarral adatja elő. A dalt egyre töb
ben megismerik, egyre több szívbe belopja magát, rádió, gramofon mind 
azt zengi. A kis dal diadalútra indult, meghódítja egy egész nép, ország, 
talán földrész embereit, sőt lehet, hogy átkel az óceánon, s diadalmasan 
járja be az egész világot. Ellenállni úgyszólván senki se képes neki, min
denkinek megtetszik, mindenki szépet és örömet talál benne. És vájjon mi 
a dal, a dallam lényege? Anyag? Nem. Azonos azzal az élő, lelkes lény
nyel, aki összeállította? Nem. Azonos azokkal, akik éneklik, azonos a zon
gorával s más hangszerrel, annak húrjaival stb., vagy a papírral, amelyre 
lekottázzák s amelyről olyanok is lejátszathatják, kik előzőleg soha nem 
hallották? Nem. Minderre szüksége van ugyan momentán, de a dallam, 
a dal mégis más, több, különb ezeknél. Nem azonos a dallam a hangokkal 
se, melyek tapasztalhatóvá teszik. Azt mondják, hogy a dallam a hangok
nak bizonyos eredeti, tetszetős egymásutánja, tehát az a lényeges, hogy 
a hangok miképpen következnek egymásután! Lehet ezt az egymásutánt 
látni? Nem. A dallam, a dal a lényege szerint láthatatlan valami: szellemi 
jelenség. Több, mint a lelki jelenség és más is. A lelki jelenség egy-egy 
egyénhez van kötve, a szellemi jelenség — noha anyagra, élő- és lelkes-
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emberre van szüksége, mint fundamentumra — fölibe emelkedik az egyén
nek, sok embert, tömegeket, népeket stb. kerít a hatalmába. Ilyen szellemi 
jelenség sok van és sokféle van. Ilyen lehet valamilyen gondolat, eszme, 
szokás, divat stb., mely nem egyszer járványszerűen, ellenállhatatlan hata
lommal terjed, hol lassabban, hol futótűzként, míg azután egyszercsak aho
gyan jött, talán olyan hirtelen el is tűnik.

Amikor a szentírás Szentlélekről beszél, ilyen sze l l emi  á r a m l a t r a  
gondoljunk mindenekelőtt, mely Jézus szerint is olyan, mint a szél: a szél 
fúj, zúgását hallod, de nem tudod, honnét jő és hová megy. . .  Ez a Lélek 
(helyesebben Szellem) azonban mégis más, mint amilyet az emberi törté
nelemben és életben közönségesen tapasztalunk. A közönséges emberi, 
történelmi szellemi áramlatok igen gyarlók és tisztátalanok, a mellett, 
hogy múlandók is. Nem egyszer a hatalmába került népekre szörnyű csapá
sokat, háborút, forradalmakat, erkölcsi lezüllést stb. zúdítanak. Amikor 
Jézus búcsúzik s ígéri tanítványainak a Szent „Szellem“-et vigasztalásul, 
akkor megmondja azt is, hogy ez a Szellem s z e n t  Szellem, mely magá
tól Istentől, az Atyától ered s vele azonos is, hiszen Isten „Szellem11 (Ján. 
4, 24); ezt a szellemet ő maga, Jézus fogja küldeni. Az Szent Szellem, 
Szentlélek lesz (bibliánk régies és pontatlan, de megszokott nyelvén), nem 
emberektől származik, nem is talán a sátántól, hanem magától a mennyei 
Atyától. Nem a hazugságnak, hanem az igazságnak a Lelke lesz. Nem is 
a gyűlöleté, hanem - a szereteté, nem a viszálykodásé, hanem a békességé, 
nem a rombolásé, hanem az építésé. Nem átok lesz az emberiség nyakán, 
hanem áldás, kegyelem, mely a tanítványok szomorúságát örömre fordítja, 
s Vigasztaló a neve.

Ha Ő, Jézus eltávozik a földről, a tanítványok majd meg fognak 
ismerkedni vele. Hatását látni fogják a saját életükben és a másokéban 
egyaránt. Mint valami szent lelki járvány, futótűzként fog terjedni minden
felé. Aminthogy első pünkösd óta így is lett, úgyhogy néhány évtized alatt 
az akkor ismert egész világ tudomást szerzett Jézusról. Tudomást szerzett, 
mert éppen a Szentlélek tett róla bizonyságot.

2. A Szentlélekkel együtt azonban a tanítványok is bizonyságot tet
tek Jézusról. „De ti is bizonyságot tesztek“ , — mondja meg nekik 
előre. A kettő, nevezetesen a Szentlélek bizonyságtevése és Jézus bizony
ságtevése szorosan összetartozik. Nem egymástól függetlenül végezték 
bizonyságtevésüket. Ahogyan az e világi, bűnös szellemi áramlatoknak is 
mindig szükségük van emberekre, kik azokat képviselik és hordozzák, úgy 
a Szentlélek hatalma is csak ott jelentkezik, ahol akadnak emberek, akiket 
hatalmába keríthet; más szóval, akik átadják magukat a Szentléleknek, akik 
engedik, hogy a Szentlélek egészen áthassa őket, akik rendelkezésére bo
csátják életüket, minden idejüket, erejüket, érzésüket és gondolatukat. 
Az apostolok is így cselekedtek első pünkösd ünnepén. Így tettek, mert elő
zőleg együtt voltak Jézussal, ismerték és szerették őt. Ezért tudtak azután 
igazán bizonyságot tenni Jézusról. Ezért, és csak ezért.

Ha az apostolok nem részesülnek a Szentlélek kiöntetésének ajándé
kában, akkor nem lehettek volna bizonyságtevők. Amíg nem részesültek 
benne, nem is voltak ők különbek egy cseppet se mondjuk egy-egy mai 
átlagos keresztyénnél. Tud ugyan Jézusról, de semmi tűz, semmi lelkesedés, 
öröm, szeretet nem tölti el szívét iránta. Templomba illedelemből jön oly-
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kor, vagy pedig megszokásból, ha gyakrabban megfordul benne. Az apos
tolok is ilyenek lehettek Jézus eltávozása után, pünkösd előtt, legfeljebb 
annyiben különböztek tőle, hogy a szívük tele volt rettegéssel. Jézusról 
csak zárt ajtók mögött, suttogva mertek beszélgetni. És ha sokáig kellett 
volna Szentlélek nélkül „keresztyéneknek11 lenniök, összejöveteleik bizo
nyára éppolyan unalmasak lettek volna, mint a mi istentiszteleteink. A lel
kűk elfásult volna, s tele lett volna gonddal, szomorúsággal, félelemmel.

Első pünkösd napján azonban kiöntetett Isién Szent Lelke a tanítvá
nyokra. Felülről jövő szellemi erő kerítette őket hatalmába. Megteltek 
egyszerre erőkkel. Már nem féltek. Lelkesedésük, szeretetük Jézus 
iránt, Isten dolgai iránt, a szentség, tisztaság, igazság iránt, nem ismert 
határt. Jöhettek most már a hitetlenek, gúnyolhatták, üldözhették, bántal
mazhatták őket. Jelentkezhettek a vallás köntösében is. Többé semmi meg 
nem ingathatta őket. Bizonyosságuk volt. Amikor látták az ellenség dühét, 
még nagyobb odaadással ragaszkodtak az igazság és szentség vigasztaló, 
tiszta Leikéhez s még hűségesebben engedelmeskedtek neki. A szent tűz
ben, a pünkösdi lángban maga az Úr, az örök Király, Isten, Krisztus volt 
jelen bennük, köztük, s tette őket kimondhatatlanul boldogokká, örvende- 
zőkké és tisztákká, adott nekik új, fölséges, dicsőséges életet, amelyet 
hitetlen, e boldog tapasztalásban nem részesült emberek nem láttak s nem 
tartottak valóságnak, amelyet ők azonban tapasztaltak, amely hordozta, 
emelte, boldogította őket, s amelyhez képest minden üldözés kicsiségnek 
számított annál inkább, mivel előre megmondta nekik az Úr, hogy az ő 
bizonyságtevésük s maga az Isten Szentlelke is mindenütt ellenállásba ütkö
zik ott, ahol az emberek felett a bűn és a halál uralkodik. Nem is hátrál
tak meg többé, bizonyságtevésük nem némult el, hanem hangzott, zengett 
mindenfelé, hogy hatalmába kerítse a fogékony lelkeket a Szentlélek, 
s törje, zúzza, pusztítsa mindenfelé a sátán rettentő erejét. *

*
*

Így tett bizonyságot a Szentlélek Jézusról. így tettek bizonyságot 
Jézusról a tanítványok.

Jézus azonban nem csupán első tanítványainak ígérte a Szentlélek 
elküldését. Megígérte minden tanítványának. Jön pünkösd ünnepe, a Szent
lélek kitöltetésének napja. Vájjon ez a mi gyülekezetünk kap-e isteni Szent 
Lelket? Tapasztalunk-e valamit piros pünkösd napján a Szentlélek tüzéből? 
Felgyullad-e bennünk a tiszta szeretet Jézus iránt, Isten dolgai iránt? 
Ha ellenállásra talál, bűneinkbe ütközik Isten reánk szálló Szentlelke, 
engedjük-e, hogy azokat ledöntse, kiégesse, s teljes erejével áthassa 
szívünket?

Óh, de jó is lenne, ha az Úr leküldené hozzánk az igazság vigasztaló 
Lelkét! Ügy szeretném, ha nem ünnepelnénk pünkösdöt Isten Lelke nélkül! 
Ezen a héten azért sokat és erősen fogok imádkozni azért, hogy az Ür 
könyörüljön vergődő gyermekein, formáljon bennünket igazi, élő, kegyelmi 
ajándékokban gazdag gyülekezetté, valódi egyházzá: küldje el hozzánk is 
az Isten Szentleikét.

Imádkozzatok velem együtt ti is ilyen igazi pünkösdi ünnepért!
Dr. Vető Lajos.



Pünkösd 1. , , Június 13.

Am erre a Szentlélek já r . . .
János 14, 23—27. Ének: 236., 243., 255.

A nagy természet csoda-világa tele van most egy új élet áldott bizony
ságaival. A hantok alá temetett mag csírát hajtott és kizöldült a ledöntött 
akácfa földbeszakadt gyökérdarabja. Vetéseink kalászt eresztettek, az alma
fa virága termést kötött, halottnak hitt erdők zöld lombsátor alá húzódtak.

Még a kemény télben járt az idő, de mi már akkor bizonyosra vet
tük ezt a megújulást. Tudtuk, hogy eljön a tavasz. Tudtuk, hogy háborús 
világunknak sincs annyi ágyúja, amivel fel lehetne tartóztatni a tavaszi 
új élet előnyomulását.

Pedig ázt is tudtuk, hogy a magunk erejével semmit sem tehetünk 
ezért az új életért. Csak vártunk... Vártuk, hogy egy megfoghatatlan, 
titokzatos erő egyszercsak ráparancsol, vagy rámosolyog téli világunkra 
és megújítja a földnek színét. Mi magunk hiába erőlködtünk volna. Hiszen 
emberi parancsszóra még egyetlen rózsabokor sem virágzott ki. Tél köze
pén hiába raktunk volna óriás máglyatüzeket a mezőn, nem tudtuk volna 
siettetni a tavaszt. De amikor hozzánk érkezett Isten ereje: meglett min
den, megújult minden, csak az lett szárazán, halottan a pusztulásé, ami 
elleneállt ennek az új életet sürgető isteni erőnek. Ami pedig engedelmes
kedett néki, ott kihajtottak a csodák s nem győzünk betelni az új élet 
bizonyságaival.

Pünkösd ünnepe meg íme arról hoz hírt, hogy nemcsak a természet 
világában működik egy ilyen titokzatos építő erő, hanem emberi szivünk 
belső világában is. És ezt a bennünk dolgozó erőt így hívjuk: Szentlélek 
Űristen!... Nélküle belső világunk maradna téli dermedésben. Nélküle itt 
belül nem lenne sohasem új élettámadás. Nélküle elátkozott királyfiakként 
tengődnénk csak a kegyelem világában is, ahol pedig Isten mindent el
készített számunkra.

Pünkösdi evangéliumunk alapján szeretném megmutatni néktek, hogy 
amerre a Szentlélek jár,

1. ott felébred a hit,
2. átforrósodik a szeretet,
3. és megterem a békesség.
I. Jézus mondja: Az a beszéd, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem 

az Atyáé, aki küldött engem.“
Valahányszor evangélikus pap a szószékre lép, mindig kezében tartja 

azent könyvünket, a Bibliát. Mi tudjuk és valljuk erről a könyvről, hogy 
benne prófétáknak és apostoloknak szaván keresztül maga Isten üzem földi 
gyermekeinek, minden embernek. Akár Péter, akár Pál, Ézsaiás, vagy János 
szólal is meg, töredékes, emberi beszédén keresztül mindig Isten-ige érke
zik a földre. Éppen ezért evangélikus embernek hit és élet dolgában egye
düli zsinórmértéke, csalhatatlan vezetője a Biblia.

De bizonyára hallottad már azt is, hogy nem minden ember ítél ezzel 
az ítélettel a könyvek könyvéről.

Megszólal Voltaire, a francia tudós és csúfolódva, maró gúnnyal 
mondja: Mit bizakodsz a Bibliában... miért menekülsz hozzá!?... Hiszen
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esendő emberek balga bölcselkedése, meghaladott korszakok együgyű állás
pontja árad belőle feléd! Különben is nincs messze az az idő, amikor a Bib
liát már csak múzeumok poros polcain mutogatják, mint letűnt idők itt 
felejtett emlékét és mindenki mosolyogva gondol arra, hogy valamikor 
primitív emberek a Bibliára esküdtek és tanítására világukat akarták rá
építeni . ..

Megszólal I. Ferenc királyunk és a Biblia magyar kiadásának enge
délyért könyörgő evangélikus küldöttségnek ezt mondja: A Biblia elmé
lyedő olvasása veszedelmet hozhat az államra!...

Megszólal XII. Leó pápa és ezt írja egyik levelében: Hallom, hogy 
egy bizonyos társaság arra törekszik, hogy a Szentírást minden nép nyel
vére lefordítsa. Olyan vállalkozás ez, amitől félni lehet s ezen pestis terje
dését meg kell akadályozni. Ettől a mérges legelőtől minden módon óvjá
tok a híveket. . .

Ünnepelt tudós, koronás király, a hatalom trónusán ülő főpap nyilat
kozik a Bibliáról!

De halálos ágyán még egyszer és utoljára megszólal Scott Walther is, 
a nagy regényíró és suttogva ennyit mond: Adjátok ide még egyszer ke
zembe a könyvet. . .  a Bibliát. . .  mert csak ez az egy igazi könyv van az 
egész világon . . .

1925-ben a református egyház küldöttsége egy díszkötésű Bibliát 
adott át Horthy kormányzónknak, aki ezzel a mondattal köszönte meg 
az ajándékot: A Biblia az én első törvénykönyvem!...

Megszólal Luther és erőteljes hangon kiáltja bele a világba: Minden 
emberi értelem merő tévelygés és vakoskodás — az egész világ a sötétség 
birodalma! Ebben az éjszakában Isten gyújtott világosságot az evangé- 
liommal. Ennek fényénél láthatunk csupán és egyedül ennek a világossága 
lehet lábaink szövétneke!. . .  A most készülő budapesti Luther-szobor kő
embere is ezért tartja kezében a könyvek-könyvét, a világ világosságát.

Ünnepelt író, országunk kormányzója s új idők ajtaját megnyitó 
reformátor nyilatkozik a Bibliáról!

Mégis milyen óriási a különbség!
Az egyik nem lát mást a Biblia igéjében, csupán elvesző emberi szót, 

melyen átgázol az idő és amit megcáfol az emberi értelem okoskodása. 
A másik alázattal és álmélkodva látja az emberi szavak köntösén keresztül
ragyogni az Isten szavát, földre hajló atyai beszédét.

Honnan van ez a különbség? . . .  Hiszen tudásával mindegyik mélyre 
ásott, ismeretgazdagságával mindegyik magasra emelkedett, koruknak leg
kiválóbb emberei voltak mindannyian — mégis az egyikben hitet gyújtott 
a Szentlélek pünkösdi lángja, a másik megmaradt a sötétség éjszakájában. 
Az egyik engedett annak az égből sebesen alázúgó szél zendülésének, mely 
itt belül támaszt új életet, tavaszt — a másik elleneállt a Szentiéleknek és 
olyan maradt, mint a kidönlött fa, melynek ágaira hiába süt a napsugár, 
nem fakaszthat rajt virágot.

Amerre a Szentlélek jár, ott fogantatik a hit, mely alázattal hajol 
meg Jézus igéje előtt: Az a beszéd, amelyet hallotok, nem az enyém, ha
nem az Atyáé, aki küldött engem.

. . .  Még a te nyilatkozatod hiányzik!. . .  Pedig néked is vallomást kell 
tenned. Tudod-e vallani, tudod-e megmutatni a hitetlen világ gúnyolódása
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közepette is, hogy hitednek és életednek vezére a Bibliaiján megírt Isten
ige? . . .  Óh, ha ez a vallomásod, áldjad az Istent. . .  nálad is járt már a 
Szentlélek!

II. Amerre a Szentlélek jár, ott átforrósodik a szeretet, a Krisztus 
iránti szeretet. Erre utal pünkösdi evangéliumunkban Krisztus* szava: Ha 
valaki széfét engem, megtartja az én beszédemet.

Még egy hagy harcnak kell a szívedben eldőlnie. Felelned kell a nagy 
kérdésre: Kinek tartod Jézust? . . .  Feleletedben igazán életedet, vagy halá
lodat pecsételed meg!

Kinek tartod Jézust? . . .  Milyen sokféle válasz hangzott már el erre 
a kérdésre! Jött az egyik és fennen hirdette, hogy Jézus volt a világ leg
nagyobb költője, mert olyan szép gondolatokat még soha senki nem vetett 
az emberek leikébe, mint a Názáreti. . .  Jött a másik és Jézusban látta 
a világ legnagyobb hősét, aki egymagában is szembe mert szállni az egész 
világgal és megküzdött vele. . .  Könyvet írtak arról, hogy Jézus volt az 
emberiség legnagyobb reformátora, aki utolérhetetlen erkölcsi tanítások
kal lepte meg az embereket. . .  Ö volt a legmerészebb álomlátó, aki hinni 
merte, hogy meg lehet javítani a világot és benne az embert, ezt a leg
nagyobb ragadozót... Megcsodálják kereszthalálát és azt mondják, hogy 
Jézus minden idők vértanúinak legszebb példája, aki igazságait a kereszt
halál minden szenvedésével pecsételte meg.. .  És nem hallottad-e még 
ebben a mi korunkban, hogy minden idők legmegértőbb szociális agitátora 
Jézus volt és benne lobogott a legmagasabbra a szociális érzés. . .  Vagy 
nem emlékezel már arra, hogy a kommunizmus idején mindenfelé azt 
r'koítozták — Jézus volt az első kommunista, a nincstelenek önzetlen 
pártfogója . ..

. . .  Te pedig ki mellé állasz!? . ..
El tudod-e mindezt szórni magadtól és együttvallod e Péterrel: Uram, 

mi elhittük és megismertük, hogy Te vagy a Krisztus, az élő Istennek 
F ia!... El tudod-e mondani: Nincsen senkiben másban üdvösség, mert 
nem is adatott emberek között a földön más név, amely által kellene 
nékünk megtartatnunk — mint az Ür Jézus Krisztus! Meglátod-e benne 
Megtartódat, aki téged elveszett és elkárhozott embert megváltott, bűn
nek, halálnak és ördögnek hatalmától megszabadított! Meglátod-e, hogy 
Jézus több, mint ember, több, mint hős, több, mint mártír, több, mint szo
ciális, vagy erkölcsi reformátor, több, mint emberi nemzetségünk legszebb 
kivirágzása, mert benne Isten lépett a megátkozott földre, belőle maga 
Isten szólt, kezével maga Isten cselekedett... El tudod-e mondani: Uram, 
én így szeretlek téged, mint Megtartómat! Ez a meghajlás a Krisztus isten
sége előtt, ez az igazi Krisztus-szeretet. . .  De hogy így tudj felelni, áhhoz 
nem elég a tudásod, nem elég a kiművelt fő, nem elég finomra kicsiszolt 
világnézeted sem, ehhez a Szentlélek Úristen ereje kell. Jer, hívd hát velem 
együtt: Jövel Szentlélek Úristen!... És ő megmutatja Jézus emberi arcán 
az Isten orcáját.

III. Jézus így fejezi be a mai evangéliumot: Békességet hagyok nék- 
tek, áz én békességemet adom néktek. Nem úgy adom, mint a világ adja. 
Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen.

Békesség!... Volt-e már kor, amelyben édesebben zengett ez a szó, 
mint a mi időnkben. Egy egész világ minden álma és minden könyörgése



feszül most ebben a szóban. Azért el ne feledd, hogy az igazi békesség 
sohasem kívülről adódik, nem kedvező körülmények összetalálkozásából 
hajt ki, az igazi békesség mindig egy bennünk munkálkodó erő ajándéka, 
a Szentlélek ajándéka. Ez a világ mindig azt gondolja, hogy a tétlen nyu
galom jelenti a békességet, pedig ilyen békesség csak a temetőkben van. 
Jézus hangsúlyozza, hogy ő a békességet nem úgy adja, mint a világ adja! 
Chrisostomusra, a híres konstantinápolyi püspökre megharagudott a csá
szár. összeült hát az udvari törvényszék, hogy nagy ítéletet tartson „az 
aranyszájú11 püspök felett. Sokáig tanakodtak a bírák a büntetés felöl, 
végül is az egyik ezt mondotta: Chrisostomust nem lehet megbüntetni!... 
Mert ha elvesszük a vagyonát, akkor csak a szegényeket károsítjuk meg, 
különben is ennek az embernek a szeme a láthatatlan dolgok valóságán 
függ. Ha börtönbe zárjuk, megcsókolja bilincseit és boldognak mondja 
magát, hogy szenvedhet a Krisztusért. Ha számkivetésbe küldjük, örömmel 
indul, mert mindenütt testvérekre talál és azt vallja, hogy minden föld 
az ő Királyának birodalma. Ha megölnénk, lecsukódó szeme megnyilatko
zott egeket látna és véres arca mosolyogna még a halálban is. Chrisosto
must nem lehet megbüntetni!...

Lássátok, ez a békesség!.... Felette vagyon minden értelemnek. Nem 
a világ adja. Ez a békesség ajándék, a Szentlélek ajándéka. Ne nyugtalan
kodjék a ti szívetek, se ne féljen. Ismerjétek el, hogy Isten kezében vagy
tok! És akkor változhatnak külső körülményeink, lábunk ráléphet meredek 
ösvényre, kicsilloghat szemünkből a bánat könnye, megvérezheti lelkünket 
csalódásoknak és csapásoknak keserve, nehéz teher alatt görnyedve járhat
juk a halál árnyékának völgyét, de mindig lesz támaszunk, egyetlen mon
dat drága vigasztalása: Isten kezében vagyok!... Lássátok, ez a békes
ség!... Nem külső nyugalom, de belső megnyugvás.

Honnan kapod ezt? . . .  Bizony a földet megfuthatod, testedet a tűzre 
adhatod, de ez a békesség csak ott terem, amerre a pünkösdi Lélek szél
járása zúg!

Hajtsd le fejedet és könyörgéseddel újra mondjad el: Jövel Szentlélek 
Úristen!

Nagy Miklós.

Pünkösd 2. Június 14.

A fel nem használt gazdagság.
Ján. 3, 16—21.

Csaknem kétezer esztendeje hangzik az örömhír: Ügy szerette Isten 
a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta érette. Nem a messze jövőben 
megvalósuló ígéretről van szó az örömhírben, hanem megtörtént esemény
ről. Nem majd adja oda Isten egyszülött fiát, hanem már odaadta. Benne 
kibeszélhetetlen gazdagságot adott ennek a szegény, ezer nyomorúságban 
vergődő világnak. Jézus azért jött, hogy betöltse minden szükségünket, 
hogy teljes szabadulást szerezzen minden bajból és veszedelemből, hogy 
bővölködő, örömtől túláradó életünk legyen. Mégis ma, csaknem kétezer 
évvel azután, hogy Isten csodálatos szeretetéből ilyen mérhetetlenül nagy 
gazdagsággal ajándékozott meg, millióknak az ajkáról hangzik fel a hitet-
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len kérdés, hogy mi haszna volt a világnak Jézus életéből. Milliók és mil
liók vannak bűnben és nyomorúságban, az emberiség óriási félelmek között 
szomorúságban és boldogtalanságban él, a sötétség szörnyűbb, mint valaha 
és a tömegek nem látják a kivezető utat a háborúnak abból a mérhetetlen 
szerencsétlenségéből, mely a világra rászakadt. Hol van hát a segítség, hol 
van a szabadulás, amit Isten az ő egyszülött fiának érettünk való odaáldo- 
zásával készített a világ számára?

Hangzik ez a kérdés olyanoknak az ajkáról is, akik vasárnapról vasár
napra hallják a bibliának ezt a legdrágább igéjét templomainkban: „Úgy 
szerette Isten a világot. . . “ Ped'g a felelet világosan és érthetően benne 
van az igében. Isten szerette ezt a világot, odaadta egyszülött Fiát, hogy 
a kivétel nélkül mindenkit elnyeléssel fenyegető veszedelemből kimentsen 
és élettel, igazi élettel, örök élettel ajándékozzon meg ugyancsak minden
kit, de ebben a második esetben a mindenki szó mellett van egy egészen 
jelentéktelennek látszó és sokszor észre sem vett vagy kellően figyelemre 
nem méltatott megszorítás: mindenkit, aki hisz Őbenne.

Miért szegény hát és miért boldogtalan a Krisztusban ideajándékozott 
csodálatos gazdagság mellett ez a világ, mintha nem is volna néki szaba- 
dítója? Azért, mert nem hisz. Ó, de jó volna most idehívni mindenkit, aki 
olyan jelentéktelen, olyan hitvány feltételnek tartja a hitet, akik azt gon
dolják, hogy a mi evangélikus egyházunk túlságosan könnyűvé és egysze
rűvé teszi az üdvösségre jutás útját, mert azt tanítja, hogy csak hinni kell 
és miénk az örök élet, miénk az üdvösség, — hogy rámutathatnánk a hitnek 
a lebecsülői előtt arra, hogy milyen mérhetetlen nyomorúság, milyen leírha
tatlan szenvedés, milyen világszerepcsétlenség származik abból, hogy hiány
zik ez a jelentéktelen és lebecsült dolog: a hit! Van Megváltója ennek a 
világnak, a megváltó Jézusban Isten önmagát adta oda és ha önmagát oda
adta, akkor önmagában odaajándékozta teljes királyi gazdaságát, — hatal
mát, erejét és dicsőségét, de mi haszna mindebből, ha nem tud hinni és így 
ez a királyi gazdagság mégsem az övé. Olyanformán van ez, mintha az 
éhes ember előtt ott volna a dúsan megrakott asztal, de nem volna keze, 
amivel az ételt szájához emelje vagy be volna tömve a szája, amivel a 
tápláló ételt magáévá tehetné. Így hát még borzasztóbbnak kell monda
nunk a világ szerencsétlenségét, mintha Isten nem szerette volna és nem 
adott volna néki Megváltót, mert most itt van a felkínált gazdagság, itt 
van az üdvösség és a világ mégis szegény, az emberek boldogtalanok, 
szerencsétlenek, nyomorultak, mert nincsen hitük.

Nem látszik-e meg világosan anyagi vonatkozásban is, hogy nem az 
a baj, hogy nem elég gazdag ez a föld, nem az a baj, hogy nincs vagy 
mintha kevés volna a természet ajándékaiból, hanem hogy nem jó az el
osztás és a jó elosztás titkát ez az átokvert emberiség nem tudja meg
találni. Azért ölik, marják egymást az emberek, azért dúlnak a háborúk, 
hogy az elosztást tegyék jobbá, de csodálatosképpen a célt sohasem tud
ják elérni., Tehát van és mégsincs. Van ott, ahol szinte már az a baj, hogy 
sok is van és nincs ott, ahol kellene. Világosan meglátszik, hogy valahol 
a lélekben van a hiba. Mind egyet akar, valahány ember csak van a földön: 
építeni az anyagi jólét bábeltornyát, de úgy összezavarodott a nyelvük, 
hogy a nagy igyekezettől csak a zűrzavar lesz mindig nagyobb. Ámde Isten 
erre is készített már orvosságot. A biblia bűnnek nevezi ennek a zűrzavar
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nak és egyszersmind belső, lelki bajnok az okát és Jézust azért adta oda 
Isten, hogy megszabadítson a bűnnek a hatalmából, s a szabadítás meg is 
történt, de az emberiség legnagyobb része mégis úgy él, mintha ez nem 
történt volna meg. Igénk szerint pedig mindez azért van, mert hiány
zik a hit.

A felolvasott ige azonban nemcsak arra mutat rá, hogy most már 
csak egyedül a hit hiányában kereshetjük a világ nyomorúságának, szeren
csétlenségének okát, hanem feltár valamit az igazi hit lényegéből, továbbá 
a hit igazi akadályaiból is.

A hit nem elméleti valami, mint nagyon sokan gondolják, hanem 
ellenkezőleg a leggyakorlatibb dolog a világon. Luther szerint a hit a leg
első és legfőbb jócselekedet. Amikor a felolvasott ige azt mondja, hogy 
aki az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, akkor az igazi hit 
lényegét tárja fel. így is lehetne ezt mondani: Aki igazán hisz, a világos
ságra megy. Minthogy az összefüggésből kitűnik, hogy a világosság maga 
Jézus, azért itt voltaképpen arról van szó, hogy aki hisz, az Jézushoz 
megy, az Vele marad, Vele él. Szó van továbbá arról is, hogy a Jézussal 
való közösségben Isten szerint való cselekedetek gyümölcsei virágoznak ki 
életünk fáján. Ugyanarról van itt szó, amit Jézus a hegyi beszédben a 
következőképpen fejezett ki: Ügy fényljék a ti világosságtok az emberek 
előtt, hogy lássák a ti jócselekedeteiteket és dicsőítsék a ti mennyei Atyá
tokat. A hit nyomán világossá válik tehát életünkben, hogy Jézus valóban 
kiszabadított bennünket a sötétség hatalmainak uralma alól, ezek nem tud
nak tehát elveszíteni bennünket, hanem tudunk végre élni olyan módon, 
hogy ez egyedül érdemli meg ezt a nevet: élet. Ha az élet erői nem működ
nek bennünk ilyen diadalmas módon, gyümölcstermőén, akkor minden 
kegyes gyakorlatunk, látszólagos hitünk nem egyéb mint képmutatás. Ahol 
hit van, ott nem lehet helye többé gondnak, aggodalomnak, csüggedésnek, 
mert aki hisz, annak örök élete van, márpedig maga ez a szó ellent
mondásban van a gonddal, aggodalommal, csüggedéssel és félelemmel, mert 
ahol ezek a sötét hatalmak bénítják meg és 'teszik nyomorúságossá az 
életet, ott már nincs élet, ott a halál uralkodik.

Ha ez a világ szerencsétlen is, mert nincs hite, de vannak emberek 
ebben a szerencsétlen világban, akik boldogok, mert hitük van és hit által 
elnyerték az igazi, az örök életet, mellyel Isten szeretete Jézusban ezt a 
világot megajándékozta. Ezek az emberek felülemelkednek a mai idők 
minden veszedelmén és nyomorúságán és mindezek ellenére, mégis boldo
gok, meglátszik rajtuk, hogy van valami elvehetetlen, örökkévaló kincsük, 
amit Krisztusban találtak meg. Ezek nem kérdezik, hogy mi hasznunk van 
abból, hogy Isten Jézust elküldte erre a világra, mert ezek már tudják, 
hogy mit nyertek a benne való hit által.

De vajjon mi az oka annak, hogy ezt az élő, igazi hitet olyan keve
sen bírják? Ó, egyáltalában nem az, amit a legtöbben állítanak a hitetlenek 
közül, hogy mi már túlságosan műveltek és felvilágosodottak vagyunk 
ahhoz, hogy hinni tudjunk! Igénk egészen másban jelöli meg a hit akadá
lyát: Mindenki, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot és nem megy 
a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek.

Jézus közelében minden emberi nagyság, kiválóság ép annyira sem
mivé válik, mint ahogyan a színpadon csillogó drága ruhákról a napfény-
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nél kiderül, hogy azok értéktelen, hitvány anyagokból valók és csak a 
mesterséges fény teszi azokat olyan tetszetősekké. Ez pedig fájdalmas fel
fedezés az ember számára, aki azzal igyekezett elfelejtetni magával nyo
morúságát, hogy igyekezett minél többet képzelni magáról. Jézus közelé
ben elkerülhetetlenül lelepleződnek a mi bűneink. Minden vallástétel nél
kül is nyilvánvalókká lesznek, mert ha Jézussal járunk, az emberek sokkal 
könnyebben észreveszik a legkisebb bűnünket is, de meg az igazi hittel 
mindig együtt jár az, hogy többé nem tudjuk takargatni bűneinket, hanem 
kényszerítve vagyunk azokat világosságra hozni, tehát nevén nevezye a 
dolgot, kényszerítve érezzük magunkat arra, hogy bűneinkről vallást te
gyünk. Ettől pedig, az Isten Lelke által kikényszerített bűnvallástól irtózik 
minden ember. Mind hajlamosak vagyunk arra, hogy úgy szóljunk mint 
Péter: Távozz tőlem Uram, mert én bűnös ember vagyok. A sátán azt 
igyekszik velünk elhitetni, hogy bűneink lelepleződése vesztünket okozza. 
Akik elméleti nehézségekre szoktak hivatkozni, melyek miatt nem 
tudnak hinni, azoknál rendszerint bűnök vannak, melyeket szeretnek és 
amelyeket nem akarnak világosságra hozni.

A Szentlélek megvilágosító erejére van szükségünk ahhoz, hogy meg
lássuk, hogy bűneink lelepleződése, mely Jézus közelében feltétlenül be
következik, nem okozza vesztünket, hogy Jézus nemcsak leleplezi, hanem 
el is veszi bűneinket és hogy csakis ezen az úton, egyedül Jézus által 
jutunk az igazi, boldog életnek a birtokába.

Nem hiába rendelte az egyház ezt az igét pünkösd második napjára. 
Benne van ebben az a meggyőződés, ami a harmadik hitágazat Luther-féle 
magyarázatának is a legfontosabb igazsága, hogy t. i. mi a saját erőnk 
vagy okosságunk által sohasem volnánk képesek Jézus Krisztusban, a mi 
Urunkban hinni, sem Őhozzá eljutni, hanem csak egyedül a Szentlélek ereje 
által. Azért ha megláttunk valamit abból, hogy mi a világ legnagyobb 
nyomorúsága és talán sejtjük, hogy nekünk is nagyon ideje volna már 
komolyan így imádkozni a tanítványokkal: „Uram, növeljed a mi hitün- 
ket!“ — akkor lássuk meg azt is, hogy nagyon buzgón kell könyörögnünk 
' Szentlélek ajándékáért.

S ha majd a Szentlélek erőt ad arra, hogy bűneink ellenére Jézushoz 
menjünk és engedjük, hogy bűneink lelepleződjenek, ha hinni tudunk 
abban, hogy Jézusnál, bár bűneink világosságra jönnek, nem ítélet, hanem 
bünbocsánat és szabadulás vár reánk, akkor ez lesz életünknek első Isten 
szerint való cselekedete, melynek fénye ragyogni fog az örökkévalóság
ban is.

Azért jöjj hát pünkösdi Szentlélek és kényszeríts bennünket a vilá
gosságra! Ámen. * Túrmezei János.

Szentháromság v. Június 20.

„Ötőle vannak m indenek."
Ján. 3 : 1—15.

1. Az életnek két oldala van: aktív és passzív. Abban a könyvben, 
mely életünkről íródik, vannak olyan mondatok, melyekben én vagyok a 
cselekvő alany, aki új történéseket indítok el, de vannak olyanok is,
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melyekben szenvedő tárgy vagyok, akivel történik valami. A vallásos élet
ben is jól megfigyelhető ez a két oldal. Van úgy, hogy én cselekszem 
valamit: Istenhez kiáltok, keresem őt, áldozom néki; s van úgy, hogy ő 
keres engem, ő hoz áldozatot értem.

Vájjon mi a különbség pogányság és keresztyénség között? Ma, ami
kor a keresztyénség földrajzilag is, szellemileg is benyomult a pogányság 
területeire, s amikor — sajnos — keresztyén talajon is sűrűn burjánzanak 
pogány gondolatok és pogányos szellemiség dudvái, ez a kérdés nyilván 
nem elméleti, hanem égetően gyakorlati. Az alapvető különbség nem a 
szertartásokban van, nem is a hittani rendszerek tételeiben, hanem a vallá
sos élet aktív és passzív oldalának sorrendjében. A pogány vallásos gondol
kodású ember előbb adni akar s azután kapni. Szolgálni akar, hogy Isten 
kiszolgálja. Érdemeket akar szerezni, hogy jutalmat nyerjen. Le akarja 
kötelezni Istent, hogy élete szekere elé foghassa. (Áldozatok, önsanyarga
tás, fogadalmak, búcsújárások stb.) A keresztyénségben fordított a sor
rend: előbb jön a passzív oldal s azután az aktív. (Erre mutat rá Pál erő
teljesen Róm. 11, 35-ben.)

2. A keresztyén gyülekezet Szentháromság ünnepén hegycsúcsra érke
zett, az egyházi esztendő ormára, ahonnan áttekintheti a Szentháromság 
egy igaz Isten csodálatos cselekedeit, azokat a cselekedeteket, melyeket 
előbb cselekedett és nélkülünk cselekedett.

Karácsony az Atya szeretetét mutatja meg. Isten emberré lett. Emberi 
oldalról minden Isten-keresés reménytelen. Mi tér és idő foglyai vagyunk, 
Ő téren és időn felül van. Karácsonykor — az 57. zsoltár szavai szerint — 
élőnkbe jött a mi kegyelmes Istenünk, élőnkbe jött, egész Betlehemig. 
Emberré lett.

Nagypéntek és húsvét a Fiú kegyelmének világraszóló bizonysága. 
Krisztus akkor halt meg értünk, mikor még bűnösök voltunk. Felemelte
tett a Golgothán, mint a rézkígyó a pusztában, hogy aki hittel reátekint, 
el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Húsvét pedig azt mutatja meg, 
hogy nagypénteken nem emberi tragédia történt, hanem isteni áldozat. 
Emberi oldalról minden Isten-keresés reménytelen, mert mi bűnösök va
gyunk, s íme Isten élőnkbe jött egészen Golgotháig.

Pünkösdkor a Szentlélek gyáva tanítványokra töltetett ki, akik meg
húzódtak egy jeruzsálemi házban, mert erőtelenek voltak a Krisztus hirde
tésére s a krisztusi életre. Emberi oldalról minden Isten-keresés remény
telen, mert mi erőtelenek vagyunk, s íme élőnkbe jön a mi kegyelmes 
Istenünk Szentleikével egészen a szívünkig.

így cselekedett Isten, így fundálta országát, így készítette el a királyi 
menyegző terített asztalát. Minden nélkülünk, egyedül őtőle, ő általa és 
őreá nézve történt. Mikor Pál áttekinti a Szentháromság egy igaz Isten 
cselekedeteit, így kiált fel: Óh Isten . . . (Lásd oltári ige.)

3. Az a kérdés most már, hogyan lehetünk részesei az Atya szere- 
tetének, a Fiú kegyelmének s a Szentlélek közösségének? Hogyan lehe
tünk vendégei a megterített menyegzői asztalnak? Hogyan lehetünk pol
gárai Isten országának?

Nikodémpsnak e földi országban mindene megvolt. Bőven volt pénze, 
elég tekintélyes volt a rangja, valami hiányérzet azonban arra kényszeríti, 
hogy Jézushoz menjen. Valami felvilágosítást várt Jézustól afelől, hogy
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mit higyjen. Esetleg bölcs tanácsokat, hogy mit cselekedjen. Nagyon 
meglepődik Jézus válaszán: Aki nem születik újjá víztől és Lélektől, nem 
mehet be az Isten országába. Lehetetlen kívánság ez, hiszen ha születésről 
van szó, akkor ebben neki semmi része sem lehet, ő ebben nem lehet 
cselekvő alany.

Igen, régi és mai Nikodémusok, lássátok be, semmi részetek sem 
lehet abban, hogy az Isten országa polgáraivá legyetek, hogy a Szenthá
romság ajándékait elnyerjétek, mert itt nem emberi cselekedetekről van 
szó, nem az emberi érzelmek felforrósításáról, nem emberi vélemények 
megváltoztatásáról, nem az emberi akarat megfeszítéséről, itt újjászületés
ről van szó. Lássátok meg, hogy életünk minden igazán nagy kérdésével 
szemben passzivok, tehetetlenek vagyunk, nem tehetünk mást, csak elfo
gadjuk a dolgokat, amint vannak, amint jönnek. A földgolyón sok mindent 
mívelhetsz, megöntözheted a sivatagokat, kiszáríthatod az ingoványokat, 
betömheted a vulkánok krátereit s átfúrhatod a hegyeket, de arra nincs 
hatalmad, hogy a napkörüli pályán csak egy hajszálnyi eltérést okozz. 
Hétköznapjaidat kitöltheted, ahogy akarod: dolgozhatsz vagy pihenhetsz, 
búslakodhatsz vagy örömöket hajszolhatsz, de életed végső kérdései: szü
letés és halál nincsenek hatalmadban. Ki kérdezett meg afelől, hogy mikor 
szülessél meg. milyen családba s milyen adottságokkal, — s ki kérdez 
meg afelől, hogy mikor akarsz meghalni. Éppen így hozzájárulásod nélkül 
intézte el Isten örökéleted kérdését is. Életedből csak úgy menekülhetsz ki, 
ha a halál karjai közé veted magadat. Ha nem kell néked az örökélet 
üdvössége, azt az egyet teheted csak, hogy kitéped magad Isten kezéből, 
elforulsz és elmenekülsz attól, aki ajándékozó kézzel elődbe jön, de akkor 
a sátán kezébe kerülsz s ő visz az örök kárhozatba. De ha nem menekülsz 
el, ha nem fordulsz el, akkor Isten újjászül téged a keresztség vize s a 
Szentlélek fürdője által, hogy az ő országának polgára, a menyegző ven
dége, az örökélet birtokosa légy. Üjjáteremt a kegyelem új világának új= 
Ádámjává.

4. Itt azonban nem állhatunk meg. Az újjászületés után növekedésnek, 
aktív, gyümölcstermő, Istent szolgáló keresztyén életnek kell következnie. 
Ha nincs így, akkor hiába vetted az Isten kegyelmét. Ha nincs gyümölcs, 
akkor nem engedted, hogy Isten beoltson a szent oltóággal, Krisztussal. 
Ha életed, mint a prizma, nem bontja Isten szeretetének felülről sugárzó1 
napfényét itt e világban a jóság, hűség, megbocsátás, segítés, szelídség, 
megértés, béketűrés színeire, akkor még nem állottál oda a napfény alá. 
Ha nincs Istent szolgáló életed, akkor még nem fogadtad el a Szenthá
romság egy igaz Isten szolgálatát.

Nagyon régi térképeken sötét foltokat láthatunk ezzel a felírással: 
Hic sunt leones! Vigyázzatok, utasok!

Kiterítjük az emberiség lelki térképét. Óh, mennyi sötét folt van rajta: 
életek, melyek nem fogadták el Isten szeretetét, szívek, melyekben gyilkos, 
ragadozók laknak.

Keressük a fénylő részeket, keressük a biztató felírást: hic sunt Christi- 
ani! Itt újjászületett keresztyének élnek. Ámén.

Dr. Keken András.



316

Szentháromság u. 1. vasárnap. Június 27.

Mi vár ránk?
Lk. 16 : 19—31. — Ének: 349, 350.

Az Ige tanúsága szerint „nincsen itt maradandó városunk, hanem a 
jövendőt keressük “ Zsid. 13:14. A jövendő számunkra a titkok és a 
kérdések egész sorát veti fel. Képzeletünk kíváncsian kutatja, mi vár ránk? 
Milyen is lesz az, ha már nem ebben a testben járunk? Milyen törvények 
szerint alakul a „másvilág11? Ha lehetne, tudományos expedíciót küldenénk 
ki, hogy ezekre a kérdésekre megbízható feleletet kapjunk, de akármilyen 
tetszetős lenne is ez a vállalkozás, Isten szigorúan őrködik, hogy a titkok 
az övéi maradjanak. Az Ö dolgaiba mi nem kontárkodhatunk. Ezeknél 
a határkérdéseknél megszűnik a tapasztalatszerzés lehetősége. Az Ö akarata, 
hogy kizárólag az Ő nyilatkozatára legyünk ráutalva. Mai szentleckénkben 
Urunk egy példázatban (lásd a kritikai szöveg apparátusát) mondja el „amit 
szem nem látott, fül nem hallott'1 és amig el nem jön a színről színre 
való látás ideje, mi csak az Igére bízhatjuk magunkat.

Az első, amit szentleckénk az ú. n. másvilágról mond az, hogy ez 
nem is más, csupán folytatása a jelen való világban eltöltött életnek. 
A hallottak alapján fontos ezt előrebocsátani, mert a felületesen ítélő azt 
gondolhatná, hogy a jövendő nem egyéb, mint ennek az életnek a meg
fordítása, ahol a gazdagok leszegényednek, a szegények meggazdagodnak, 
a paloták és a kunyhók gazdát cserélnek. Első hallásra az ember azt 
gondolhatná, hogy valami ahhoz hasonló történik, mint amikor egy labda
rugó mérkőzés félidejében a csapatok helyet cserélnek. A maradandó 
városba való költözésünk nem helycsere, hanem folytatása a jelenvaló 
életünknek, amint azt a gazdag és a Lázár esetében is látjuk.

A gazdagot nem a vagyona zárja ki az üdvösségből és a koldus 
Lázárnak nem a szegénysége az örökélet záloga. Anyagi helyzetük nem 
■befolyásolja jövendőjüket. A 30. versből kitűnik: az üdvösség a megtér- 
teknek jár. A gazdagnak nem az a baja, hogy anyagilag jól szituált, hanem 
az, hogy rá ez jellemző. Aki meg akarja rajzolni alakját, nem tud róla 
egyebet mondani: öltözik vala bíborba és patyolatba, mindennap dúsan 
vigadozván. Azt gondolja az élet arra való, hogy jól együnk, jól igyunk, 
„élni míg élünk111, mert holnap úgyis meghalunk. Isten nélkül rendezi be 
életét és ebből következik, hogy eszébe sem jut a szegény Lázáron segí
teni, amikor ez az ajtója előtt kuporog. Nincsenek erkölcsi botlásai, „csak“ 
nem szereti az Istent. Nem dorbézol, csak vigadozik, nem pocsékol, de 
fényűző. Szíve a pénzhez húz, minden gondolatát ez köti le. A jólétben 
a gazdag mégis nélkülöz. Nélkülözi az Istent, Ő hiányzik életéből. Életrajz 
írója kénytelen megjegyezni: szűkölködik Isten ismerete nélkül. Nincs 
Istene, hiányzik életéből az, aki maga az Élet. Megkísérli a hiányt pénzzel, 
pompával, dús vigadozással pótolni — hiába. A pénz szerelmesének 
életéből hiányzik a szeretet. Lehet, ha kért volna Lázár a morzsalékokból, 
nem utasította volna vissza, de ahoz nincs szeme, nincs szíve, hogy meg
lássa: ez az ember nyomorúlt. Isten szeretete nélkül él, nem tartja meg 
az első nagy parancsolatot, ennek a következménye, hogy az embereket 
sem tudia úgy szeretni, mint önmagát (Mt. 22 :37—39). Ennek a nélkü
lözésnek neíl a következményét a „másvilágon11 is levonnia. Ott is kény-



telen nélküle maradni, mert a kárhozat nem más, mint örökre Isten nélkül'
lenni.

Lázár, a koldus szereti az Istent. Istennel jár. Nem átkozza nyomorú
ságáért, tudja, hogy azoknak akik Istent szeretik, minden javokra van 
(Rom. 8 :28.). Nem tagadja meg az Atyát, nem szakasztja el semmi Krisz
tus szerelmétől és ennek az állapotnak a következménye, hogy ő Ábrahám 
kebelébe jut.

Így áll előttünk a másvilág, mint ennek az életnek szükségszerű 
következménye, aszerint, hogy Istent nélkülözők, vagy Istent szeretők 
vagyunk. Mi vár ránk? Az üdvösség felé visz útunk, vagy a kárhozat lej
tőjén vagyunk? Életünkre az istentelenség nyomta reá bélyegét. A világ 
szegényeiben és gazdagjaiban, ifjaiban és véneiben, férfiaiban és asszonyai
ban egyformán szűkölködik Isten nélkül. Istentelen a nemzetközi élet, a 
kereskedelem, az ipar, az irodalom, a falu, a város, a közélet. Életünket 
nem az Isten szeretete, hanem a kényelem, a jómód, a pénz, a divat, a 
koreszme szerelme szabja meg. Kit érdekel, hogy társadalmi, nemzeti és 
nemzetközi kérdésekben mit parancsol Isten szeretete? Milyen szempontok 
vezetnek minket? A háborúban sokat panaszkodunk a nincstelenség miatt, 
de a legjobban az Isten szeretetéből fogytunk ki. Hová vezet ez? Szent
leckénk megmutatja, hogy ennek a végzetes kézzelfogható következményét 
megtapasztalni csak akkor fogjuk, ha már nem lehet rajta segíteni. Ez az 
út csak a teljes Isten-nélküliségbe, a kárhozatra vihet. Minden megpró
báltatásunk között kitartóan, állhatatosan magunkat szeretjük, magunkat 
féltjük. Nem Isten megtépázott dicsőségéért vérzik a szívünk. Ebből az 
állapotból szólít Isten szeretetére az Ige. Ebben van az üdvösség gyökere. 
Nem hiába kezdi Luther minden parancsolat magyarázatát így: Istent féljük 
és szeressük. . .  Az Ő szeretete üdvösségünk próbája, ezzel méri meg 
gazdagságunkat, szegénységünket s ez az a mérték, amin mindnyájan 
könnyűnek találtatunk. Szeressük Őt, mert ő  előbb szeretett minket. 
(I. Ján. 4 : 19.)

Keresztyén ember éppen ezért nem nézheti le, nem vetheti meg 
jelenvaló életét, mert már itt hordozza az örökélet lehetőségét. A gazdag 
kétségbeeséséből kitűnik, hogy csak ebben az életben lehet megtérni. 
A megtérés pedig több, mint egyszerű erkölcsi megjavulás. Változás. 
Istenhez fordulás. Istenkeresés és Istenmegtalálás. Ezt nem lehet elha
lasztani. Nekem már itt és most testemet, lelkemet és mindenemet az ő 
kezeibe kell ajánlanom, hogy a másvilágon is az övé legyek, néki szol
gáljak örökkévaló boldogságban.

A gazdag, amikor erre rájött, figyelmeztetni szerette volna hozzá
tartozóit „hogy ők is a gyötrelemnek helyére ne jussanak11. Abban remény
kedik, hogyha a halottak közül megy hozzájuk valaki, megtérnek, de erre 
az a válasz „ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg 
őket, ha valaki a halottak közül feltámad11. Mózes és a próféták Isten ki
jelentett Igéjének hirdetői, szentírók. A megtérés egyetlen eszközei ők. 
Az üdvösség záloga csak az Ige lehet, ahogy azt a Szentírásban nekünk 
adta Isten. Lehet, hogy mi magunk is azt gondolnánk, ha az Istent szerető 
élet előnyéről a halottak győznének meg, többen térnének meg. Emberileg 
így is minden lehető eszközt megragadunk, hogy az Igének érvényt szerez
zünk és Isten szeretetére, Istennel való járásra neveljünk. Az egyház evan-
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gelizációval, bibliaórával, istentisztelettel, magánbeszélgetéssel, iratterjesz
téssel hirdeti: Isten szeretete nélkül nincs örökélet, de a legkitűnőbb esz
közzel sem érünk el megnyugtató „eredményt11. Hajlandók vagyunk azt 
hinni, hogy holtak kellenek ide, de tudomásul kell venni, hogy Isten szere- 
tetére csak a Szentírásban elénk táruló Ige nevel. Ez az üdvösség áldott 
eszköze. Ide, a forráshoz kell visszamenni. A Szentírást nem pótolja szá
modra semmi. Ahogy nem élhetsz meg abból a kenyérből, amit más evett 
meg, úgy nem üdvözít, csak az az Ige, amit magad szereztél meg az írás
ból. A legragyogóbb prédikáció sem ér fel az Igével. Neked kell utána 
menned. Ha ennek nem hiszel, nem fogsz hinni embereknek sem, sem a 
holtaknak, mert nem hiszel az Istennek.

Mi vár ránk? Ezekután erre a kérdésre add meg az Igéből kapott 
feleletet. Harcold ki onnan az Isten-szeretet folytatását. Ámen.

Deák Ödön.

B ölcsőtől a  kopo rsóig.
Kormányzó Urunk 75. születésnapjára. Június 18.

Sereggyüjtés napja.
Zsolt. 110, 3.: „A te néped készséggel siet a 

te sereggyüjtésed napján.“
Igénk Isten sereggyüjtéséFől beszél. S arról beszél e mai nap is. Az Űr 

gyűjti most egybe államfője előtt hódoló szeretetben a magyar nemzetet. 
Azt üzeni az Ür, hogy kormányzónk 75 esztendős életideje, világháború 
előtti, alatti és utáni munkája, hűséges magyarsága, szerető magyar testvér
szíve hozzon össze ma minden magyart lélekben az első magyar ember 
köré. Mi készséges örömmel megtelt szívvel jöttünk. Mondjuk el e meg
szentelt hajlékban egymásnak, ami szívünket eltölti!

1868. június 18. Ez akkor a nemzet előtt a nagy nemzeti reménykedés 
évében csak egy nap volt a többi között. Egy éve volt akkor, hogy a meg
békélt nemzet királyt koronázott. A nemzet nagy többsége bizalommal 
nézett a jövendő kitáguló magyar horizontja elé. Ki gondolta volna, hogy 
félévszázad múlva kihull a királyi pálca Ferenc József utódja kezéből?... 
És hogy mi történjék akkor?!... Csak az Úr gondolt rá! Akkor, amikor 
a kenderesi kúrián egy kis gyermek született. Test szerint a protestáns
üldöző I. Lipót király korabeli Horthy István erdélyi református püspök 
és a Nagyságos Fejedelem szintén Horthy István nevű titkárának vérsze
rinti leszármazottja volt az újszülött. De Isten lelke látta már kezében az 
államfői pálcát, mely a gyenge királyi kézből kiesett. S lelket adott neki, 
hogy lehessen azzal a nemzet szomorú elvetettségében a szebb magyar 
jövendő hitének Istentől küldött sereggyüjtő fővezére.

75 esztendő változatos története hullámzik előttünk. Nagy lelkesedé
sek és nagy elindulások, eredménylátások és nagy vértelen nemzeti harcok, 
nagy megtorpanások és nagy csalódások évei voltak ezek a világháborúig. 
Mennyi keserű egyensúlyozási küzdelem volt bennük a nemzeti létét élni
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akaró magyarság' és a két-háromfelé is lekötött Habsburg-király s még 
inkább a mellette és mögötte meghúzódó hatalmasok között.

Benne van e 75 évben a Habsburg-trón megmentéséért vívott nagy 
háború. Ebben Horthy Miklós személyes hősi harca is. Hajóhadunk leg
szebb haditette. De benne van az összeomlás is. S a szörnyű lidércnyomás, 
amikor úgy látszott, hogy a kártyavárként széthulló Habsburg-trón, mely 
ereje teljében mindig ólomsúllyal nehezedett a magyar sors fölé, most 
összedőlve eltemeti maga alá az ezeréves szent magyar hazát.

Ma már tisztán látjuk, Isten keze mint volt benne a történetzajlásban. 
Az Ő munkája volt az, hogy Horthy Miklós a szülői házból Istenben hívő 
és fanatikus magyar lelket visz magával a debreceni kollégiumba, a fiumei 
tengerészakadémiára, a hadihajókon tett keletázsiai útra, a konstantinápolyi 
hadihajós őrszolgálatra csak úgy, mint a király személye melletti szárny
segéd-szolgálat magyar „őrszolgálatára" s hogy a világháborús Adrián a 
magyar névnek szerezte meg a tenger dicsőségét. Nem véletlen, hanem 
Isten rendelése volt az, hogy a tengervesztett magyar nemzet fennakadt 
hajóját épen Horthy Miklós vezette át a biztos pusztulást hirdető viszon- 
togságok háborgó vizein, mint az új magyar élet vezértényezője.

István király óta a magyarság három történeti élettényezőieként a 
korona, a nemzet és az uralkodó áll előttünk.

A koronát szép szavakba foglalt tan helyezte megkülönböztetett 
magaslatra. Szinte benne látták a magyar élet teljességét. S azt, hogy ez 
az erő, mely nemzetet és államfőt eggyétesz. A történelem pedig kérlelhe
tetlenül ezt tanítja minden koronáról: A korona csak addig építő része 
a nemzet életének, amíg a nemzet szeretete, hite, jövendőbe vetett remény
sége vetítődik rája és tükröződik róla. De múzeumi tárgy a mindennap 
királyi főn levő korona is akkor, ha annak fényét csak a hideg érc, érzé
ketlen drágakő és a csillogó katonaszuronyok villogása adja. Szomorú tör
téneti múltja a magyar koronának, hogy annyi időn át volt hideg és der
mesztő annak ragyogása.

A korona csak jelkép, külső váz önmagában. Igazi értékké belső lelki 
tartalom teszi. S ha ez mögötte volt, mint árpádházi nagy királyaink, a 
Nagy Lajos, a Hollós Mátyás idején, akkor igazán az volt a korona, minek 
taníttatott. A nemzet lelke fénylett rajta a kimagaslóan első magyar em
ber fején!

De figyeljük meg, mily fájóan érdekes képe az a magyar történetnek, 
hogy a Habsburgok uralma óta a nemzeti lélek a maga történelmi nagy 
napjain a koronát viselő fő helyett mindig a maga véréből való vért, leg
többször ép a korona viselője ellen harcoló vezért sugárzott körül azzal 
a szeretettel, hittel és ragaszkodással, amely a koronáknak az igazi fényt 
adja. Bocskay, Bethlen, a Rákócziak, Thököly, Kossuth Lajos, Horthy Miklós 
nevének a nemzet lelke ád letörölhetetlen fényt és sugárzó erőt. És épen 
ebben a nemzet leikéből kiinduló nagy sugárzásban látható meg, mit jelent 
egy nemzet számára annak a szó szoros értelmében vett első embere!

Minden közösségnek van első embere. Nélküle rendezetlen, össze
függéstelen és bizonytalan a közösség élete. Lehet az ilyen első ember 
akkora értéke a közösségnek, hogy egymaga többet jelenthet százezreknél, 
millióknál, sőt magánál az egész közösségpél. Egy nemzet számára a dolog 
lényege szerint az az első ember, akiben a nemzetnek lelke mindenki más
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nál erősebben ég és világosabban mutat utat. Boldog nemzet az, mely békés 
vagy viharos napjain ilyen első embert talál. S még boldogabb, ha oda is 
helyezheti a nemzet élére, az államfői székbe. Az ilyen számára lesz való
sággá a mai Ige: a te néped készséggel siet a te sereggyüjtésed napján. 
Mert a nemzet a maga államfőjében önmagát akarja megtalálni a maga 
eszményi és gyakorlati teljességében.

Árpád azzal szerzett hazát, hogy nemzete minden gondolatát, szavát 
és cselekedetét a magáénak, a maga leikéből származónak tudta és érezte. 
Kossuth hívó szavára azért érezte azt a magyar nemzet, hogy mindnyájunk
nak menni kell, mert benne is a testté lett nemzeti lelket látta és érezte.. 
Nemcsak a siker, az elbukás napjain is!

Horthy Miklós államfőül elhívott voltát ott érezte meg először a nem
zet, mikor a düledező államromok alá a saját vállát teszi, mikor a történeti 
magyar lélek erejével a semmiből hadsereget teremt, mikor szívós akarattal 
s hittel vissza tudja adni a pusztulásnak szörnyű éjjelén a hitet a nemzet 
leikébe.

Horthy Miklós államfőül elhívott voltát a több mint 20 évi kormány
zói munka iránti szeretetben, kételkedés nélkül való hitben maga a nemzet 
hirdeti. Elhiszi róla, hogy mindenkinél jobban látja a sereggyüjtés szüksé
ges napjait és készséggel hallgat elhívó szavára. Boldog hálával néz reá, 
hogy sereggyüjtő napjait országgyarapító napokká tette nemzete számára. 
S tudja, hogy Horthy Miklós s a nemzet rendíthetetlen közös hitében 
most is épül, egyre továbbépül a nagy magyar jövendő.

Ezért, mint a magyarság sok millióból álló élettényezője, a nemzet 
ma egy emberként áll oda Horthy Miklós elé a mai Igével.

A Te néped áll eléd, mondja vezérének. A mienk vagy és mi a Tieid. 
Egy test, vér és lélek. Emeld föl vezéri pálcádat, s mi figyelünk reá. 
Jó kézben van Nálad! Nemzeted pedig azt üzeni Néked, amit a nemzet 
kezébe adsz, nála is jó kezekben lesz az, akár a harc, akár a béke eszközét 
adod a kezébe.

Történeti múltúnk nagy tehertételei voltak az olyan államfők, hol a 
nemzet lelke idegen volt a törvényes jogrend szerint államfővé lett ural
kodó előtt. Névleges államfő nem találja meg a készséges népet, de nem 
találja meg a sereggyüjtés alkalmas napjait sem. Horthy Miklós elé kész
séggel áll népe. Ezt a készséget üzeni ma 75 éves, de töretlen vezérének! 
A Kossuth-nóta így szól: Ha még egyszer azt üzeni, mindnyájunknak el 
kell menni! A mai nehéz időben azt mondja a vezérnek a nemzet: nem 
várunk és kérünk másodszori hívást, készséggel indulunk az első hívó
szóra, nem kényszerből, hanem abból a hitből, hogy Horthy minden sereg- 
gyiijtésének a nemzet jövendő nagysága a célja egyedül.

Nemzetünk múltjában sok elbukást hozott a tétovázás és a halogatás. 
Horthy nemzete siet azért a sereggyüjtés napján. Nem óhajt és nem is fog 
lekésni a szebb jövő kapujának megnyitásánál.

Országunkat annyiszor sújtotta a porba a széthúzásnak lelke. Ma a 
75 éves államfő előtt tegyen ígéretet az egész magyar nemzet, hogy egy 
emberként áll a kormányzó és a további magyar felemelkedés szent szol
gálatába.

75 esztendő! Drága 75 év! Könyörgő kérésünk az Egek Urához, hogy 
még sok adassék hozzá! Mégis figyelmezünk az Ürnak szavára: Napjaink
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elmúlnak. Azért mindent, mindent — a magyar jelent s a magyar jövendőt, 
államfő és nemzet, egy közös lélekkel helyezzük le Annak a kezébe, kinél 
nincs elmúlás, ö t kérjük, hogy tegye a magyart az Ö népévé, adjon neki 
nemzedékről nemzedékre új nagy vezéreket, engedelmes és kitartó népet, 
készítsen számára sok áldott sereggyüjtő napot és munkálja bennük azt, 
hogy készséggel siessen a vezér és nemzet az Ür sereggyüjtő napján és 
mindig eljusson a célhoz, mit nékik szánt az Isten! Kovács István.

Az Úréi vagyunk!
Megemlékezés T. I. hősi halált halt honvéd tizedesről.

Római lev. 14, 7—8.
Isten törvényei, Krisztus tanításai és a lélek parancsai sokszor szembe

kerülnek e világ törvényeivel és a test tanácsaival.
Azt mondja a test: élj önmagadnak, ne törődj másokkal! A világ azt 

tanítja: tied az életed, tied a tested, tied a lelked! Ezzel szemben Istennek 
a Krisztus által megismert törvénye és a Lélek parancsa így hangzik: élj 
másokért! Mert az életed, tested és lelked nemcsak a tied. Testedet, lelke* 
det és azok minden javát, tehetségét sáfárságra, szolgálatra, a másokért 
való áldozatos munkára és életszolgálatra kaptad.

Példát keresel erre az isteni törvényre? Tekints a legnagyobb hősre, 
Krisztusra, akinek élete és halála beszédes bizonysága annak, hogy „senki 
sem él önmagának és senki sem hal önmagának11. De minden hősnek az 
élete és halála is ezt az igazságot példázza. Ezt az örök isteni törvényt 
és igazságot hirdeti nekünk közelebbről egy hős honvéd tizedesnek, T. I.* 
nak bátor küdelme, hősi harca és önfeláldozó halála, akire messze idegen
ben borult rá a halál sötétsége és akinek megroncsolt teste egy kicsiny 
orosz falunak csendes temetőkertjében pihen.

Mert ő és sok-sok hős bajtársa nem önmagáért küzdött, harcolt, szen
vedett és halt meg, hanem másokért. Igen, másokért! Érettünk, az egész 
nemzetért, a magyar hazáért, az egyházért, hitért és a Krisztusért! És mert 
ezekért küzdött és áldozta oda fiatal, reményteljes életét, azért lett hős.

Hadd vessem fel azt a kérdést is, hogy elköltözött hősünk kié most? 
Azoké, akik szerették .és most is szeretik, akik gyászolják, siratják, akik 
megértik és értékelik az ö önfeláldozását. Kié ő? Elsősorban a megtört 
szívű édesanyáé és édesapáé, a bánatos testvéreké, rokonoké, akik már hetek 
óta gyászolják, siratják, akiket a bizonytalanság, nyugtalanság lassan elő
készített a szomorú valóságra, de akiknek a reménysége csak most válto
zott át fájdalmas gyászolássá, szomorú bizonyossággá. Szülők, testvérek! 
Ahogy a tietek volt a hős fiú életében, úgy a tietek halálában is, tietek 
az ő emlékezete, tietek az ő szeretete.

A gyászoló hozzátartozók mellé azonban odaállnak az ő katona
társai, honvéd bajtársai is, akikkel együtt harcolt, akik az ő élettelen testét 
a véráztatta földről felemelték, akik utolsó földi útjára elkísérték, akik őt 
hőst megillető tiszteletadással eltemették, akik sírja fölé keresztet állítot
tak. Azt mondják ők: T. I. hős bajtársunk a mienk is!

Azután odaállnak a gyászolók közé itthoni barátai, iskolatársai, akik
kel együtt örült, együtt játszott, akikkel együtt szövögette 'a jövendő szí
nes álmait. Ök is gyászolják és gyászuk azt mondja:,ő a mienk is!
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Gyászolja őt ez a község, melynek szülötte volt, gyászolja ez a gyüle
kezet, melynek templomában keresztelték, konfirmálták, gyászolja őt az 
ifjúsági egylet, melynek buzgó, munkás és mindenki által szeretett tagja 
volt. És mindezek magukénak tartják őt halálában is.

De ott van a gyászolók sorában a magyar nemzet, a magyar nép is. 
Hisz ezért a drága ezeréves magyar földért harcolt, hisz a magyar névért, 
magyar becsületért küzdött és a magyar életért, a magyar otthonokért, 
azok nyugalmáért, biztonságáért, a jobb és szebb magyar jövendőért ál
dozta fel fiatal életét! Ezért azt mondja az ország, a nemzet, T. I. többi 
hősi halált halt bajtársaival együtt az enyém is!

A sok gyászoló mögött, akik mind magukénak tartják a hős magyar 
ifjút, ott áll Krisztus és így szól: Mert nem önmagának élt és halt, azért 
az enyém ő. Hisz „akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk11. Az Űré, aki 
életünket adta, az Űré, aki nekünk két hazát, egy földit és egy mennyeit 
adott, Aki azt a törvényt írta szívünkbe, hogy a mennyei hazának csak 
akkor lehetünk boldog polgárai, ha földi hazánk iránti kötelességeinket 
híven teljesítettük!

Gyászoló testvérek! Ami a mienk, azt elveszíthetjük. De ami az Űré, 
az nem veszhet el soha! Szülők, testvérek, ti nem veszítettétek el hős 
fiatokat, szeretett testvéreteket, hisz ő az Ürnál van! Hiába terítette le és 
oltotta ki életét az ellenség gyilkos fegyvere, hiába temették testét messze 
idegen földbe, nem veszett el, az Ürnál van, ott viszontláthatjátok! Vigasz
taljon azért benneteket Isten igéje: „akár éljünk, akár haljunk, az Űréi 
vagyunk! Szepesi István.

K ö n y v tá r b a n .
Az egyház — zárt ajtók mögött.*)

Nem mondunk újat, mikor azt állítjuk, hogy átmeneti korban élünk. 
Valaki tréfásan azt mondotta, hogy amikor Ádám és Éva vonultak kifelé 
az Édenkertből, Ádám Évához fordulva így szólt: „Drágám, ez átmeneti 
időszak". A világ legrégibb írott emléke egy papirusz-darab a konstanti
nápolyi múzeumban. Ez van reá írva: „Haj, haj, nem olyan a világ, mint 
régen. A gyermekek nem engedelmeskednek szüleiknek és mindenki 
könyvet akar írni." — „Átmeneti helyzet alatt nyögünk", mondta egy 
bengáli ifjú. Ügy érezte, hogy ez az emberiség kanyarója. S mint ahogyan 
a kanyargó újra, meg újra visszatér, úgy tér vissza-vissza az átmeneti idő 
is és minden korszak szenvedi.

Mindazonáltal, aki figyeli a kor eszmeáramlatait és eseményeit, meg- 
érezheti, hogy ma itt nem holmi apró felületi változásról van szó csupán, 
hanem olyanról, amely alapjában rázza meg egész életfelfogásunkat. A régi 
tekintély- és hagyománytisztelet hovatovább áthajol a tapasztalati, tény
szerű igazságok tiszteletébe. S ez a jelenség az élet irányát nyílegyenesen a

*) Szemelvény Stanley Jones: „Krisztus a világ országútján11 című 
pünkösdi tanulmányából, amelynek második kiadása Szabó József győri 
lelkész fordításában most jelent meg.
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keresztyén egyház kapui felé tereli. Az élet ma ott áll az egyház ajtói előtr 
és várja a lelki vezetés, a meggyőződéses istenélmény, az ön- és bűnlegyőző 
diadalmas életerő és igaz testvériség néhány tisztazengzetű szavát.

S az egyház vájjon szólja-e a fénysugaras istenélmény, a diadalmas 
élet egy recsegő világomlás közepette is tisztánzengő, biztató beszédét?

Ügy szeretném, ha határozott igennel felelhetnék! Ám egyházi mun
kásaink ezreivel, Kelet és Nyugat átlagos egyházi életével való szoros 
kapcsolatú ismeretségem azt mondatja velem, hogy az egyház általánosság
ban véve még nem készült fel erre a nagy alkalomra. S ha a helyzet az, 
hogy korunk tapasztalatokra törekvő élményvágya a lelki életben pünkösd 
felé utal bennünket, nyíltan meg kell mondanom, hogy az egyház nem 
éli a pünkösdöt.

Az egyház húsvét és pünkösd között él. Húsvét az élet elkészítése, 
felkínálása; pünkösd az. élet elsajátítása, megteljesedése, megélése, bátor, 
tiszta, erőteli megvaliása. Az egyház ma tétován áll a kettő között. 
Tétován s azért meglehetősen tehetetlenül. Valami csodálatos hajnali látása 
van már: Krisztus élt, tanított, meghalt, feltámadott s meglepő örömhírt 
bízott az egyházra. Ám az igazi virradat még hátra van: az eindulás, 
boldog hevület, — pünkösd. Húsvét ránkvirradt már, pünkösd még nem! 
Ha majd az '• egyház egyszer tétova állapotából elérkezik pünkösdhöz, 
semmi sem állhatja útját, — semmi sem!

Ma még megakasztja a saját nehézkes gépezete. Valahányszor fur
dalni kezdett bennünket a lelkiismeret szellemi tehetetlenségünk miatt, 
mindannyiszor egy-egy új kereket iktattunk a gépzetbe, — jött új bizott
ság, új választmány, új terv, új programm s a végén azt vettük észre, 
hogy csak a kerekeket szaporítottuk, de — nem forog, se a régi se az új. 
Elfoglaltak lettünk — kétségbeejtően elfoglaltak; tekergetjük a régi és 
új kerekeket nyomorult kézi erővel, ahelyett, hogy központi tűzenergiánk 
volna. Munkánkban oly sok az erőltetettség, az inaszakadtság, spontaneitás 
és gyógyerő helyett. Pünkösd még nem eleven erőtényező bennünk.

Ezért aztán többre becsüljük a gépezetet, mint a lelkek megnyerését. 
Egyszer Almorából jöttem lefelé, a világ egyik legrosszabb szerpentin- 
útján. Az autóbusz söffőrje sohasem vezetett még a Himalája vidékén, 
úgyhogy előző nap majdnem ottmaradt a szörnyű, meredélyes kőszirtek 
között. Nagyon ideges volt s indulás előtt odaállt a gép elé és kulcsolt 
kezekkel imádkozott a — motorhoz. Aztán elindultunk. De alig mentünk 
egy keveset, mikor a motor kezdett áttüzesedni. Nem volt víz a hűtőben. 
Alig, hogy ezen segített, egy dombkapaszkodónál, — még mindig nagyon 
messze célunktól — újra megállt az autóbusz. Nem volt benzin a tartály
ban. Ott kellett vesztegelnünk, míg segítséget nem kaptunk. Soffőrünk 
elmondotta imádságát a motorhoz, de nem öntött vizet a hűtőbe, benzint 
a tartályba. Maradék-üzemanyaggal indultunk, ezért aztán megrekedtünk. 
Oh, de sokszor beleesünk mi is a soffőr hibájába: imádjuk a gépezetet, 
vallási életünk külső szervezetét, reábízzuk magunkat az ősöktől örökölt 
erőmaradékra s elfelejtünk megtöltekezni az igazi erőforrásból. Nem csoda 
aztán, ha egyszercsak megfeneklünk.

Képzeljük el az ősegyházat — pünkösd nélkül! Amint szertejárnak 
tolmácsolni az evangéliom örömüzenetét anélkül, hogy belső éle,tűk össz
hangban volna azzal. Kudarcukat jelentette volna ez a- kettősség, mint
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ahogyan a mienk is ebben rejlik. Pünkösd eggyé ötvözte bennük az 
embert és küldetését, — innét csodálatos erejük! Az ősegyházat nem lehet 
pünkösd nélkül elképzelni. Nem is keletkezhetett volna nélküle, hiszen az 
egyházat pünkösd szülte. Az egyház életében is beszélnünk kell terhességi 
állapotról, amikor az egyház ott pihent az Isten terveinek áldott méhében. 
Életét ekkor Krisztus élete és tanítása táplálta. A nagypénteki kereszt volt 
a szülés fájdalma, húsvét a közelgő születés hírüladása, pünkösd pedig — 
maga a születésnap.

De képzeljük el egy pillanatra, hogy nem volt pünkösd. Ezek az 
emberek lehetetlen helyzet elé kerültek volna. Arra bízattak, hogy a meg
levő helyére új világrendnek, Isten országának alapjait rakják le. Egy 
ellenséges világ közepette, csak pünkösd előtti erőkészletük birtokában 
mind ez kivihetetlen feladat lett volna számukra. Pünkösd átalakító, meg- 
izmosító ereje nélkül senki se várhatott többet tőlük, mint amit olvasunk 
róluk: „Mikor azért este vala, azon a napon, a hétnek első napján, . ..a z  
ajtók zárva valának, ahol egybegyűltek vala a tanítványok a zsidóktól 
való félelem miatt11. (János 20, 19.) Egyház — zárt ajtók mögött! Az az 
egyház, amely húsvét és pünkösd között él, mindig zárt ajtók mögött él.

Fülükbe csengett a legdrágább beszéd, amely az emberi életbe valaha 
belezendült, — az evangéliom; látták a legtökéletesebb élet-kiábrázolást, 
amelyet ez a világ valaha ismerhetett, — az Ö életét; tanúi voltak a min- 
denség legiszonyúbb és legdöntőbb küzdelmének, — az Ö halálának; meg
tapasztalták, hogy szomorúságukat örömre váltotta a történelem legmeg
lepőbb eseménye, — az Ö feltámadása; látták sebeit, amelyek sebeket 
gyógyítottak, halálát, amely megtörte a halált, feltámadását, amely új élet
szintre emelte a világot, belenéztek orcájába, szelíd, diadalmas arcába s 
hallották megbízatását, amint küldte őket közölni mindezt a világgal s 
mégis mit tettek? Ennyi drága érték birtokában mégis mit tettek? 
Berekeszkedtek csukott ajtók mögé a félelem miatt. Szívükben hordozták 
az örömüzenetet, amelyet a világ nélkülözve várt, amely egyedül gyó
gyíthatta volna meg a bűn-marta világot s az az üzenet zárt ajtók mögé, 
lakat alá szorult.

Az egyetlen erő, amely ki tudta őket mozdítani a zárt ajtók mögül 
s küldetésük üzenetét reá tudta szabadítani a világra, pünkösd volt. Az nem 
volt elég számukra, hogy láthatták Ot és hallották szavát: „Békesség 
néktek! Amiként engem küldött vala az Atya, én is akképen küldelek 
titeket.11 Krisztus jelenléte és megbfzása elégtelen volt számukra, mert 
hiszen egy héttel később még mindig zárt ajtók mögött találjuk őket. 
Csak a pünkösd tudta őket onnét kihozni. Pünkösdig az egész dolog 
rajtuk kívül volt, valami, ami szemük láttára, fülük hallatára játszódott le. 
de ami nem bennük volt. Pünkösdkor mindez szívükbe zárult, azonosult 
velük, — amit láttak és hallottak, az eggyé vált velük s. ez adott nékik 
ellenállhatatlan apostoli erőt.

Az egyház ma a félelem zárt ajtói mögött éldegél. Mivel a pünkösd 
még nem hidalhatta át azt a szakadékot, amely van az egyház tényleges 
állapota és küldetése között, ezért az egyház elégtelen erőinek tudatában 
bezárkózott félelmében.

Az egyház igen sokszor zárkózott már be bizonyos lezárt gondolat, 
rendszerek csukott ajtói mögé, a tudománytól való félelmében. Attól való
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félelmünkben, hogy a tudomány kíméletlen fényszórója hitünk értékei 
közül sok mindent semmisnek bizonyíthat, védelmező féltéssel szorítjuk 
szivünkhöz a hitünket, elfelejtvén, hogy a mi hitünknek nem féltő takar- 
gatásra, hanem bátor előtárásra van szüksége. Ha a hitünk igazi, önmagá
ban bírja védelmét, ha nem igazi, akkoi jobb, ha előbb tűnik ki, mint 
utóbb. „Megismeritek az igazságot és az igazság szabadokká tesz titeket.11 
Egyetlen mentsvár van az életben s ez az igazság. Ha a mi hitünk tönkre
tehető, akkor csak pusztuljon el minél előbb. Szolgálatom esztendei alatt 
újra meg újra odatártam hitemet a pogány világ elé s azt mondtam: „Itt a 
hitem — testvérek — törjétek össze, ha összetörhető. Csak az igazság 
szabadíthat meg engem.11 Oly csodálatos dolog látni, hogy’ jő elő hitünk 
a próbatétel szoröngattatása alól tündökletes fénnyel, ragyogón, — annál 
ragyogóbban, minél jobban meggyötörték, összeverték.

Buenos Ayresben gyönyörű emlékművet láttam. Kolumbus Kristófnak 
emelték: az ő szobra állt a tetején. Elől a talapzaton állt a Szabadság 
alakja — emelt fáklyával; jobbján az Ifjúság, vágyó arccal nézve a virra
datba, balján a Tudás, átszellemült arccal, nyitott könyvvel; alattuk evező
nek feszült, hatalmas izrnú férfiak jelképezték az emberi haladás hajóját. 
Az emlékműnek ez az oldala nyilván a haladást ábrázolta. Minden arc 
vággyal teli, kelő napba tekintő . . .  Másik oldalon két alak látható, amint 
kígyók gyűrűzték be őket. Egyik már megadta magát. Fejét tenyerébe 
ejtette...  letört, elernyedt lélek. De a másik hősi küzdelmet vívott. 
Lefejtette magáról a kígyó hurkolt gyűrűit s bizakodó arccal nézett a 
kelő nap felé. Ez a rész az emberiség elkeseredett erkölcsi küzdelmét 
ábrázolta. Vele szemben pogány alak állt, földgömbbel a kezében. 
Az emlékmű hátulján pedig a leáldozó nap felé fordulva a Hit szobra 
állott, kezében pálmaág és horgony, arcán csendes nyugalom, szemei 
bekötve . ..

így szóltam magamban: „Hit, mit keresel te itt hátul, a hanyatló nap 
felé fordulva? Mért nem vagy te ott elől, ahol belemélyeszthetnéd szemedet 
a kelő napba. ..  ? Néked kellene lenned ott a Szabadság lelkének, az 
Ifjúság ihletőjének, a Tudás szívének s a jövő fejlődéséért küzdő férfiak 
erejének, bátorságának. És te, hit, mit teszel te azoknak a küzködő embe
reknek érdekében, akik szörnyű harcukat vívják bűnös szenvedélyek 
kígyóival? Aztán — a szemed, miért van bekötve?11 Ez nem hit, — ez 
hiszékenység! Mert csak az vak. A hit tártszemű, vággyal teli, hogy meg
ismerje az igazságot, amely szabaddá teszi az embert. Nem csoda aztán, 
ha a pogányság tartja a földgömböt ott a másik oldalon Látszólag talán 
a hit vezet, valójában azonban a pogányság uralkodik mindaddig, míg 
a hit oda nem lép félelem nélkül az élre, szemébe nézve nyíltan az élet
nek s át nem veszi az erkölcsi vezetést.

Valparaisoban, ami „Paradicsom-völgy“-et jelent, gyönyörű kikötő: 
láttam, amely tele volt esetlen testű, tört hajókkal. Csodálkoztam, hogy 
mit keres ez a sok megrokkant roncs a „Paradicsom-völgy“-ben? Aztán 
elmondták, hogy a kikötő, akármilyen szép is, rettentő viharok célpontja 
szokott lenni, amelyek a tenger felől törnek be s a legjobb, mit a hajó 
ilyenkor tehet, az, hogy felszedi horgonyát és nekivág a nyílt' tengernek. 
Azok a hajók, amelyek a kikötő védelmét keresik, majdnem kivétel nélkül 
összetörnek. Biztonságot csak a nyílt tenger ad.
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Ha a vallás biztonságos kikötőkben akar megbújni és „Paradicsom
völgyek" védelmét keresi, szörnyűséges lesz a romlása. Amint, hogy ez 
meg' is történt magában Valparaisoban (egy tartomány ez Délameriká- 
ban). Az intelligencia egészében elidegenedett a vallástól, rideg tagadás
ban élt, vagy tapogatózva keresgélt a különböző babonás kultuszok között, 
amelyektől útmutatást remélt, csak azért, mert az egyház a maga tekin
télyét erőltette rájuk, ahelyett, hogy megtanította volna őket a tapasz
talati igazság tekintélye előtt hajolni meg. Az egyetlen biztos hely szá
munkra a nyílt tenger, ahol belső erőink megbirkóznak a bírálat, vagy 
igazságkeresés bármely viharával. A nyílt tengeren vagyunk mi igazán 
otthon. Az evangéliom az életből született, az életnek szól, sőt — diadal
masan uralkodik az életen. A hit nem hiszékenység, amely hisz a tények 
ellenére is, — a hit élet, amely bátran megáll a következmények dacára is.

„Félek a védettségtől", — mondotta valaki, mikor arra kérték, hogy 
mentse magát biztos helyre. Testi, lelki tekintetben egyaránt a belső biz
tosság jelentette számára a biztonságot. Az egyház azonban ma figyelmen 
kívül hagyja ezt a tényt s ezért a tudomány szellemi fegyvereitől való 
félelmében sokszor bezárkózik jó erősen lepántozott gondolati rendszerek 
csukott ajtói mögé.

Az egyház bezárkózott bizonyos gazdasági rendszerek csukott ajtói 
mögé, attól való féltében, hogy megsérti a vagyon képviselőit s elveszti 
pártfogásukat. A modern élet berendezettsége nagyban kedvez a tehető
seknek — a nincstelenek rovására. Haszonleső társadalmunkban a pénz 
aranykulcs, amely kiváltsághoz, neveltetéshez, álláshoz és befolyáshoz 
egyaránt ajtót nyit. Szívünk legmélyéig meg vagyunk győződve, hogy 
ez helytelen és keresztyéntelen. Jól tudjuk, hogy merően ellenkezik a 
krisztusi felfogással. Ám az egyház, földi berendezkedéseire nézve anyagi 
függésben lévén ezzel a vagyonhajhászó társadalommal szemben — mégis 
tétlenül behúzódik egy megcsontosodott gazdasági rendszer csukott ajtói 
mögé. Mikor igazságot és méltányosságot szeretnénk követelni, mihelyt 
kiejti valaki ezt az egy szót: „bolseviki“, máris gyáván elbújunk. Félünk, 
hát bezárjuk az ajtót.

Az egyház bezárkózott a szűkkeblű fa ji zárkózottság ajtói mögé is, 
attól való féltében, hogy a fehér faj elveszti tekintélyét.

Közöttünk egy új vallás fejlődött ki, a fehérfajúság vallása. Pedig 
valószínűleg maga a Krisztus sem volt fehérbőrű. Valamelyik barátom tette 
egyszer előadásában ezt a kijelentést s a végén egy hölgy jött oda hozzá, 
sápadtan és felindultságtól reszketve. Mit, hogy Jézus nem volt fehér? 
Mintha a fundamentum hullott volna ki vallási élete alól. Magam is meg
ismételtem egyszer ezt az állítást lelkészek előtt s egyik barátom hátul 
hallotta, amint valamelyik lelkésznek ajkán akaratlanul kiszaladt az inge
rült szó: ..Hazugság". Pedig valószínűleg ez az igazság. Mi Jézust a mai 
zsidóhoz hasonlítjuk, aki fehér. De a modern zsidó már több mint kétezer 
éve ,,árnyék“-ban jár s ezért meghalványodott. Ha el akarjuk képzelni, 
hogy milyen volt az akkori zsidó, a mi időnk nomád arabját kell példaként 
venni. Az arab pedig határozottan színes fajú nép. A római tiszt egyiptomi
nak nézte Pált (Csel. 21, 38.), már pedig az egyiptomi akkor is, ma is 
színesbőrű. „Fekete vagyok, de kedves vagyok, — oh, Jeruzsálem leányai", 
mondja egy régi zsidó bibliai író.
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Huntington, A fajok jelleme c. könyvében azt állítja, hogy az európai 
s következésképpen az amerikai ember is, hármas faji jelleget egyesít 
magában: a kaukázusit, földközitengerit és négert. A hideg telek kifakí- 
tották belőlünk a néger szint, de megmaradtak nyomai a göndör hajban. 
Akár igaza van Huntingtonnak, akár nem, bizonyos, hogy a fajok keve
redtek — s jó, hogy így van. S abban is minden valószínűség szerint bizo
nyosak lehetünk, hogy Jézus nem volt fehér. Mégis hányán vannak, akik 
végletekig ragaszkodnak a fehérfajúság vallásához. Ám bizonyos, hogy ez 
nem a Jézus vallása.

Az egyház még nem foglalt állást megalkuvás nélküli bátorsággal 
a faji úrhatnámság ellen. Pedig ha ezt meg nem teszi, nem segíthet el 
ahoz a korszakhoz, amelyben a vérség babonája és a fajiság bálványozása 
a jellem értékelésének ad helyet. Mert ma még bizony mi egészen ott 
vagyunk a fehér faj tekintélyének és felsöbbségének elvesztése miatti 
félelem zárt ajtói mögött.

Éppen így bezárkóztunk mi a nemzeti elszigeteltség zárt ajtói mögé, 
attól való féltünkben, hogy hazafiatlannak neveznek bennünket. Érezzük, 
hogy „minden nemzet felett áll az emberiség41, hogy ez a nemzeti szűk- 
keblűség okozza a nemzetközi nyugtalanságot, hogy ez hiúsítja meg a 
leszerelést, hogy ez szítja fel köznapi kicsiségek szikrácskáit nemzeti fel
lángolásokká és nemzeti tűzvészekké. Tudjuk, hogy ez teszi olyan átkossá 
a világ helyzetét ma, — mi tudjuk mind ezt s még sincs elég bátorságunk 
szót emelni ellene, nehogy megvádoljanak a legújabb s megbocsáthatatlan 
bűnnel, a hazafiatlansággal.

Világunk mai állapota égre kiáltva vár valakit, aki elvezet minket 
ebből a szűkkeblű és vétkes összekuszáltságból —̂ testvéri megértésre. 
Az egyház meg tudná ezt tenni. Ámde attól fél, hogy hazafiatlannak neve
zik s —• bezárja az ajtókat.

Az egyház bezárkózott bizonyos szertartásbeli gyakorlat csukott 
ajtói mögé, — a meggyengüléstől való félelmében!

Az ősegyház spontán életet élt. Senki sem tudta, mi lesz a következő 
teendő. Most pedig előre megmondhatja bárki, hogy az egyház bizonyos 
helyzetekben mit cselekszik. Kitaposott kerékvágásban jár s a kerékvágás 
nem egyéb, mint „olyan sírgödör, amelynek mindkét vége ki van ütve“. 
Igen, de a kitaposott csapások oly biztonságosak! Ha az élet elvesztette 
spontaneitását, szeretünk néki medret vájni, mutogatni, hogy mégis van 
valamink. Van is, de kérdés, hogy élet-e az?

Amerikai utam alkalmával meglepett a templomok növekvő pom
pája, a szertartási díszítő elemek megszaporodása. Az embernek az volt 
az érzése, mintha valami pompás, új templomnak karénekes, körmenetes 
ezredévi jubileuma állana küszöbön. Ha ilyesmiben kellene keresnünk az 
életet, akkor a római katolicizmus megelőzne minket, mert hiszen ezen 
a területen a protestantizmus a római katolicizmus mellett csak kontár. 
Európa tele van méltqságteljes székesegyházakkal, körmenetekkel, de 
dohos és bénult keresztyénséggel. Nem, ez nem az élet útja! S mégis, 
érezve a belső ürességet, szaporítjuk a külsőségeket, azt hívén, hogy az 
élet látszata valóságos életet teremt majd. A történelem azonban mást 
tanúsít. S mi mégis bezárkózunk a „megmentő11 szertartásosság mögé, 
pusztulástól való félelmünkben.
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BezarKózott az egynaz a sztwélyes vallási élmény továbbnemadásá- 
r.ak ajtói mögé is, — a kudarctól való félelmében. Mily kevesen közük 
személyes lelki tapasztalataikat másokkal! Pedig az ősegyház evangelizáló 
módszerének ez volt az alapja. ,,Kétségtelen — mondja Harnack —, hogy 
az ősegyház minden diadalát laikus misszionáriusok révén nyerte'1. „Ra
gályosak1' voltak lelki értelemben. Megfertőztek másokat — Istennel.

Mi azonban ma már könnyebben intézzük el a dolgot: fizetjük a 
papot, hogy helyettesünk legyen. Ez kényelmesebb — de élettelenebb is. 
Az egyház lapályos munkamezővé válik, ahelyett, hogy az evangelizáiás 
harci erődje lenne. És ez a mező is egykettőre kiszárad és kihal, mert lelki 
élettörvény, hogy amit nem közlünk mással, — elpusztul az. Ellenben 
minden közlés mélyíti az élményt. Valaki ezt így fejezte ki: „Impresszió 
expresszió nélkül depressziót szül11.*) Egyházi életünk azért van tele lelki 
depresszióval, mert kevés benne a lelki expresszió. „Nem megbízható az 
a bátorság, amely nem tud lelkesedni, nem tiszta az a szív, amely nem 
tud lángragyúlni11, nem keresztyén az a keresztyénség, amely nem tud 
krisztianizálni.

Hallottam egyszer Woodrow Wilsont, amint ezzel a felfokozott tétel
lel fejezte be előadását: „Az amerikai kereskedelmet rá kell szabadítanunk 
a világra11. Én pedig magamban megállapítottam: „Az evangéliumot kell 
rászabadítanunk a világra11. De mi bezárjuk azt féltünkben a szívünkbe. 
„Félvén elmentem és elástam a talentumot11, mondja a példázatbeli szolga. 
A félelem bénította meg őt. Csenevész-lelkű lény maradt, mert nem közölte 
mással lelke tartalmát. Ugyanemiatt vannak tele egyházaink is lelki tör- 
pékkal. Mi lelki szeméremnek nevezzük ezt, pedig az igazi neve lelki ter
méketlenség. Semmire sincs úgy szükségünk, mint izzó, személyes evan- 
gélizáló munkára, amely kiemeli az embereket a zárt ajtók mögül és sar
kalja, hogy „minden egyes ismét egyet11 megnyerjen.

Semmi se lenne oly tragikus sem az egyházra, sem a világra, mint 
hogyha az egyház bezárkóznék, önmagában beskatulyázná magát s a világ 
nagy életáramai mellette zúgnának el s nem rajta keresztül. A mi egyetlen 
problémánk: rászabadítani az evangéliumot a világra.

Ford.: Szabó József.

Keresztyén egység, — evangélikus hűség. írta D. Raffay Sándor. 
A Deáktéri Luther Szövetség kiadványa. — Már régóta vártuk, hogy a 
„keresztyén lelki egység11 mostanában sokat emlegetett kérdését határo
zott evangéliomi álláspontról lássuk megvilágítva és mindnyájunk lelkében 
felvillanó kérdéseinkre hitvallásunkból fakadó feleletet kapjunk. D. Raffay 
püspök füzetében ezt kapjuk. Nagy' szükségünk van rá úgy nekünk lelki- 
pászoroknak, mint híveinknek. Köszönjük. A püspök úr a keresztyén lelki 
egységnek maga is aktív munkása, az egység érdekében tartott világkonfe
renciák tárgyalásain személyesen részt vett. Füzetében nemcsak a kérdés 
anyagát tárja fel az olvasó előtt szakavatott kézzel, hanem — mint a való 
helyzetet jól ismerő vezető ember, — rámutat a megvalósulás elé gördülő 
akadályokra is. Végtelenül fontos, hogy ebben a kérdésben világosan lás-

*) A szójátékos mondat értelme: A legnagyszerűbb élmény is érték
telen — továbbadás nélkül.
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són az evangélikus közvéleményünk, különben görögtüzek villanásában 
gyönyörködnénk és szivárvány elérése után futnánk, végül keserű lenne 
a kiábrándulás. Pedig megítélésem szerint evangélikus oldalról is sokan 
táplálnak hiú reményeket, nem számolva az elénk tornyosuló, sokszor le
küzdhetetlen hitvallási és szervezeti nehézségekkel.

Mindenekelőtt elhibázott és megtévesztő az, hogy sokan általában 
csak „keresztyén egységről11, vagy hozzá még „egyesülésről11 beszélnek és 
nem „ lelki egységröl“ . Amazt elképzelhetetlennek és kivihetetlennek tar
tom, az utóbbit a Krisztus lelkének birtokában megvalósíthatónak hiszem. 
Kiábrándítólag hat P. Kőnig Kelemen könyve, amit a „Kerestény egyházak 
egységéről11 írt, s amelyből világosan kitűnik, hogy ők a „keresztény egy
séget11 valóban egyesülésnek gondolják, azt is úgy, hogy minden keresz
tyén felekezet helyezkedjék „Péter kősziklájára11, hódoljon be Rómának, 
a pápa legfeljebb a teljes asszimilációig adna bizonyos kedvezményeket 
egyházszervezeti és fegyelmi kérdésekben. Ezzel az elzárkózó és kizáróla
gosságot követelő állásponttal szemben, mi evangélikusok azt valljuk, hogy 
„az egység nem tantételek formulázásából és dogmák felett való vitatko
zásból, nem is a meglevő történelmi birtokállomány áldozatul adásából 
születik meg, hanem olyan lelki egységen indul, mely elsősorban egymás 
kímélését, egymást testvéri eltűrését, szóval a krisztusi szeretetet kívánja 
meg a Krisztusban hívők közösségétől, melynek azonban tettekben kell 
igazolódnia.11 Nagyon helyesen és jogosan mutat rá a püspök úr a magyar 
keresztyén egyházak mai helyzetében fennálló azon akadályokra, melyek 
a lelki egység megteremtését és fenntartását gátolják s amelyek míg ki
küszöbölve nincsenek, addig „az egységre való törekvés minden ékes be
széde csak zengő érc és pengő cimbalom és minden buzdítás csak tetszetős 
szólam marad.11 Nekünk evangélikusoknak éppen kisebbségi helyzetünknél 
fogva vigyáznunk kell, hogy tetszetős szólamok által megtéveszteni ne 
engedjük sem magunkat, sem híveinket, hanem hitvallásunkból fakadó 
birtokállományunkat csorbítatlanul megőrizve, meg tudjunk állni saját 
lelkiismeretünk, a történelem ítélőszéke s majdan amaz igaz Bíró előtt. 
Mivel a füzet lelkiismeretünket ébresztőleg szól hozzánk és evangélikus 
hűségünkben akar megerősíteni, kívánatos, hogy minden lelkészünk és 
tanítónk elolvassa, valamint a helyzet világos megítélése és öntudatos evan
gélikus közvélemény megteremtése érdekében intelligens híveink kezébe is 
el kell juttatnunk azt. Nagy István.

Wolf Lajos: Jehova tanúi. Harangszó kiadás. Komoly figyelmeztetés 
ez a füzet a lelkésznek és a hívőnek egyaránt. Fokozottabb munkára ser
kenti azt, fokozottabb éberségre ezt. A bírósági tárgyalásokon fel-feltűnő, 
egyház- és államellenes tevékenységet kifejtő szektáról kapunk ebben a 
mindvégig lekötő füzetben felvilágosítást. A szekta történetéről és műkö
déséről szól a „Bibliatanulmányozók Társaságáétól egész napjainkig. Rá
mutat azokra a nem egészen tiszta eszközökre, amelyekkel dolgoznak. 
A szekta vezetőinek a munkáiból közölt idézetek elképesztik az embert, 
hogy ennyi emberi ostobaság és ilyen feneketlen gyűlölet egyház és állam 
iránt hogyan tud mégis állandóan híveket toborozni. A szerző nagy szolgá
latot tett, hogy ezt a felvilágosító füzetet megírta. K. I.

Dezséry László: . . .  Testnek feltámadását. . .  (I. Kor. 15. hívő magya
rázata.) Budapest, 1943. Fébé kiadása. — 40 oldal.

\
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Isten különös kegyelme számunkra az, hogy napjainkban, amikor a 
földi élet múlandóságának megrázó ténye százezrek „korai"1 halálában áll 
előttünk, s ámikor ezt sem a „hősiesség", sem az „áldozat" fogalmával, 
sem eszményekké magasztosító beszédekkel nem lehet az emberek szívé
ből megnyugtatóan kitörölni — mind többen adnak hangot leikükön 
átsugározva, azoknak a kérdéseknek, amelyeket általában „utolsó do lgod
nak szoktunk nevezni.

Isten csakugyan a „rosszból is jót hoz elő", amikor a háború rette
netes pusztításai közepette a Krisztusban történt kinyilatkoztatásnak olyan 
tényeit vetíti elénk, amit érinteni talán máskor is szoktunk, de amelyekkel 
kapcsolatban ma azt érezzük, hogy éppen ezekről kell nekünk beszélnünk.

A „halottak feltámadásáról" szóló fejezetnél felnyitott biblia mellett 
így elmélkedik Dezséry László közvetlen és természetes módon a „testnek 
feltámadásáról" olyanok számára, akiknek még vagy nem volt ez komoly 
kérdés, vagy akiknek éppen ez az „égető" kérdésük. Elmélkedése olvasá
sakor jólesően érezzük, hogy ott érezte maga mellett „belső szobájában" 
azokat, akikhez szólni akar. Miközben elejétől végig igével magyarázza az 
igét, olyan mondatokba zárja mondanivalóját, amelyek magukban is érté
ket jelentenek.

Amennyiben írását bizonyára nem csak „hívők" számára készítette, 
talán jobban kihangsúlyozhatta volna a 24—25 versek alapján az „ítélet" 
gondolatát.

Dezséry kis könyvének olvasása mindnyájunk számára lelki meg
gazdagodás, olvastatása pedig szolgálat. G. Z.

Beicht und Abendmahlsbüchlein für evangelische Christen. „Wehr 
und Waffe" kiadása. — A könyvecske a gyónási és úrvacsorái gyakor
lat számára készült. Ami tanítást hoz a gyónásról és az úrvacsoráról, 
az nem több, mint a Kiskáté idetartozó anyagának a beiktatása. Gyó
nással és úrvacsoravétellel kapcsolatos imádságot már többet hoz, rész
ben bibliait, részben lutherit s csak egyet-kettőt más nagyjaitól egyházunk
nak. Az önvizsgálati részt a tíz parancsolattal s annak eszméltető kérdések 
alakjába öntött, nagyon életközei magyarázatával tölti ki. Nehézségekkel 
főleg ott küzd, hol a magángyónást próbálja felvenni a könyvébe, látszik 
rajta, hogy olvasói számára szokatlan területen jár s alig látom elértnek 
azt, amit itt maga elé tűz, hogy soraival felbátorítja a híveket arra, hogy 
a magángyónás szándékával a lelkészükhöz forduljanak. Nagy hátránya 
ennek a résznek az is, hogy agenda-jellegű, a lelkésznek szóló utasítások 
keverednek bele s teszik nehézkessé. Jobb lett volna, ha a közös gyónásról 
szóló részt kidolgozottabban nyújtja s az egyház úrvacsorái tanításából 
népszerű formában hoz még. A könyv gazdagon van díszítve őskeresztyén 
motívumokkal s talán a kiemelkedő részek sajátszerűen piros nyomása is 
szimbolikus akar lenni. Kívánatos volna, ha magyar nyelven a magyar 
nyelvű gyülekezeteink igényét kielégítő formában és tartalommal is jelen
nék meg hasonló füzet s bizonnyal az is nagy áldássá lenne úrvacsorái és 
gyónási gyakorlatunk újtestámentomi és reformátöri elmélyülésében. Sz. L.

Incze Gábor: „Nincsen saját igazságom." Prédikációk, előadások, arc
képek, nekrológok. Budapest, 1943. Bethlen G. Irodalmi és Nyomdai Rt. 
160 oldal. — Csaknem 20 esztendő lelki terméséből ad ízelítőt az év elején 
megjelent könyvében a szerző, ki munkája előszavában saját maga ismer
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tetésére ezeket írja: „Ebben a könyvecskében sokféle hatás, ismeret, ige- 
hirdetők, szónokok, regényírók, költők hatása, tapasztalatok, élmények 
tevődtek össze prédikációkká, előadásokká, arcképekké, nekrológokká olyan 
módon, ahogyan a Mindenható rajtam keresztül szólaltatta meg az igaz
ságot „a Krisztusban való hit által11. Tiszteletet parancsoló lélek- és ismeret
gazdagságra vall, amikor valaki viszonylag elég fiatalon olyan szétágazó 
forrásanyagot tud lelkén átszűrve, „a modern ember érdeklődését meg
ragadva élvezetes formában nyújtani11, mint azt Incze Gábor teszi. Széles 
sugárú munkaterületet árulnak el azok a helyek is, ahol beszédei elhang
zottak vagy írásai napvilágot láttak. (A könyve második felében lévő 
írásai nagyrészt megjelentek már nyomtatásban.)

Prédikációi mély meglátásokat tárnak elibénk, bibliai ismeret
gazdagságát hirdetik, a kereszt és a megváltás teológiáját azonban az evan
gélikus lélek vágyódása számára halványan tükrözik. Megelevenítő hatá
súak, eszméltetők és tanulságosak emlékezései és nekrológjai, melyek sorá
ban személyes élmények hatása alatt igen közvetlen és elismerő sorokat 
szentel Révész volt nagybányai evang. lelkésznek. Incze Gábor könyvének 
elolvasása hatásokat ébreszt, ismeretet ad és élményt nyújt mindenki szá
mára, aki figyelmesen elolvassa. G. Z.

Modersohn: Az ördög igézetében. Németországban 54 ezer példány
ban fogyott el ez a könyv, amely az embert fogva tartó sötét 'hatalmak 
lélekrombolásairól és a rajtuk aratott győzelemről szól. A könyv kiadója 
Szent-Istvány Marga, Kassa, Alsószoros 19. — Megtörteknek szabadulás. 
Németből fordította és kiadta Szerb Anna, Siófok, gr. Apponyi-u. 5. Ára 
6 pengő. Betegségükből a Krisztus által szabadulást nyert lelkek bizonyság- 
tétele. — Gyakorlati írásmagyarázatok: Mózes I. és II. könyve, angolból 
fordítás. A két kötet ára 7.50 P. Jelenések könyvének magyarázata. Ára 
4 P. Kroekertől Dániel próféta könyvének magyarázata. Ára 2.50 P. Római 
levél (Krisztus, vagy én) Lohmann Jánostól. Beszerezhetők az Evangéliumi 
könyvkereskedésben, Budapest, Wesselényi-u. 64.

A m it  jó  tudni.
Ebben a rovatban közigazgatási kérdésekkel foglalkozunk. Akinek 

ilyen természetű kérdése van, forduljon a rovat vezetőjéhez. Módunkban áll 
egy közigazgatási férfiakból álló bizottsággal a pontos feleletet megadatni.

KÉRDÉS. Egy római katolikus férfi március 20-án polgári házasságot 
kötött egy görög-keleti vallású hajadonnal. A .gyermekek vallására vonat
kozólag ezután akarnak megegyezést kötni, hogy azok az atya vallását 
kövessék. Van-e mód és lehetőség arra, hogy a házasfelek utólagosan meg
egyezzenek a születendő gyermekek vallására nézve és ez a polgári anya
könyvbe utólagosan bejegyeztessék?

FELELET. Az 1894 : XXXII. t.-c. 1. §-a értelmében a születendő gyer
mekek vallására vonatkozó megegyezést csak a házasság megkötése előtt 
lehet megkötni. Utólagos megegyezésnek helye nincs.

KÉRDÉS. Községem ref. tanítójának menyasszonya román megszállt 
területen született, mint róm. kát. vallású. Most szabályszerűen áttért a
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református vallásra. Az illetékes román anyakönyvi hivatal többszöri sürge
tésre sem küldi a ref. vallásra kiigazított anyakönyvi kivonatát. A helybeli 
ref. lelkész bizonyítványa alapján házasságkötés esetén bejegyezhetem-e 
.a menyasszonyt ref. vallásának?

FELELET. Az A. U. 56. §-a szerint az áttérés igazolása ama vallás
felekezet lelkészének hivatalos bizonyítványával vagy az eredeti születési 
.anyakönyvi kivonatra vezetett feljegyzéssel történik, amely vallásfeleke
zetbe az áttérés történt. Ez a rendelkezés az érdekelt születési anyakönyvé
ben leendő feljegyzésre vonatkozik ugyan, de kétségtelen, hogy a helybeli 
ref. lelkész (ha nála történt az áttérés) bizonyítványa anélkül is igazolás, 
hogy az illető születési anyakönyvébe feljegyeztetett volna. Az anyakönyvi 
kivonatra is csak ennek alapján lehet rávezetni a vallásváltozást, tehát ez 
az alapokmány bizonyító erejű, amit el kell fogadni annál inkább, mert 
megszállott területről a kivonatot beszerezni nem lehet. A kiigazított anya
könyvi kivonat bemutatása alól a menyasszonyt fel lehet menteni. Meg
jegyezzük, hogy ez csak arra az esetre vonatkozik, ha a menyasszony ma
gyar állampolgár.

KÉRDÉS: Talált gyermek leszármazottai milyen fajúnak tekintendők?
FELELET: A születési anyakönyvben keresztyén hitfelekezet tagja

ként anyakönyvezett és ilyenként meg is maradt talált gyermeket, vala
mint ennek leszármazóját úgy kell tekinteni, mint aki zsidónak nem tekin
tendő személytől származott. (5290/1941. K.)

KÉRDÉS: Keresztyén-e, akinek szülője izraelita maradt?
FELELET: Megkeresztelésének időpontjától kezdve keresztyén hit

felekezet tagjának számít az, aki az 1895 : XLIII. törvénycikk hatályba
lépését megelőző időben valamely keresztyén egyház szertartása szerint 
megkeresztelkedett, tekintet nélkül arra, hogy a nemebeli izraelita vallású 
szülője az izraelita vallásban továbbra is megmaradt. (6996/1941. K.)

KÉRDÉS: Ha a község lakossága egy felekezethez tartozik és iskolát 
tart fenn, kivetheti-e az egyházközség vagy az iskolaszék az iskolaadót?

FELELET: A politikai községet terhelő iskolafenntartási költségekről 
a község költségvetésében kell gondoskodni, te(iát az egyházközség, vagy 
az iskolaszék részéről történt iskolaadókivetés joghatályosnak nem tekint
hető. (2047/1940. K.)

KÉRDÉS: Névmagyarosításnál miféle neveket nem engedélyez a mi
nisztérium? Hol találok erről részletes intézkedést?

FELELET: Elvi okokból nem engedélyez: a) idegen hangzású nevet, 
b) magyartalanul képzett családi nevet, c) kettős családi nevet, d) törté
nelmi (irodalom, művészettörténet) nevet, továbbá ismertebb nemesi (fő
nemesi) családok neveit, e) régies írásmóddal (pl. th, gh, eő, ss-el) írott, 
vagy „y“-nal végződő neveket, f) olyan családi neveket, melyeket máris 
nagyon sok család visel (pl. Nagy, Kovács, Tóth). Az a közalkalmazott, 
aki legalább középiskolai képzettséghez kötött állást tölt be, ha 15 évi 
közszolgálata és a harctéren szerzett kardos kitüntetése, vagy vitézségi 
érme van, idegen hangzású családi nevének a felsorolás e) pontjában meg
jelölt írásmóddal írott névre megváltoztatását is kérheti. Kettősen régies 
írásmóddal (pl. thy, ssy, stb.) írott nevet azonban ilyen folyamodó sem 
kaphat. (40.200/1933. B. M.)

/ Várady Lajos.



T örvén yek , ren dele tek .
M. E. 4040—1942. sz. Délvidéki területre a lelkészi illetményekre vo

natkozó magyar jogszabályok hatálybaléptetése.
VKM. 24.344—1941. Leventeképzés céljára a nyilvános iskolák helyisé

geit, udvarát, sporttelepét, testnevelési berendezését, díjtalanul igénybe le
het venni, az iskola csak a takarítás, fűtés, világítás, költségeit követelheti.

B. M. 250.000—1941. A ref. bibliakörök nem egyesületi, hanem egyházi 
szervek éppen úgy, mint a kát. rózsafüzér-oltáregyletek, tehát alapszabá
lyaik és működésük egyházi és nem polgári hatósági elbírálás és felügye
let alá tartozik.

M. E. 2320—1941. Németajkú ifjúság iskolánkivüli gondozásáról intéz
kedik. A honvédelmi és VKM. közös engedélyével németnyelvű levente 
tagozatok is létesülhetnek, amelyeknél a honvédelmi miniszter a rendestől 
eltérő külön köszöntési módot is megállapíthat. A német ifjúsági szerve
zetbe belépett 18 éven aluli ifjú levente nem lehet.

Hősi halált halt, eltűnt, hadifogságba került, megrokkant stb. katonák 
családjának egy éven át a 45.101—1941. H. M. r. szerint ellátás jár. Ha a 
háború egy évnél hamarább véget ér, vagy az illető személy, esetleg csa
lád más ellátásban részesül, a megelőző hónap végéig, hadifogoly után, 
a harctérért, vagy a háború befejezését követő harmadik hónap végéig 
utalandó.

OTBA igényjogosultak figyelmébe!
A Magyar Iskolaszanatórium Egyesület svábhegyi iskolaszanatóriumá

ban a pénzügyminiszteri rendelet értelmében 70 OTBA igényjogosult tag 
gyenge, vérszegény, megerősítésre szoruló iskolásgyermeke nyer felvételt 
(a rendelet értelmében tüdőbetegek kizárva) úgy a nyári szünidőre, mint 
pedig az 1943/44. iskolai tanév első felére. A szentgotthárdi iskolaszanató
riumba tüdőbetegek is felvételt nyernek. Könnyebb és súlyosabb osztály. 
Részletes felvilágosítást az OTBA körzeti orvos urak, mint pedig az egye
sület központi irodája nyújt. (Budapest, VIII., Sándor-utca 26.)

Ingyenes és kedvezményes helyek a Magyar Iskolaszanatórium 
Egyesület szentgotthárdi iskolai jellegű tüdőgyógyintézetében.
A Magyar Iskolaszanatórium egyesület szentgotthárdi tüdőgyógyintézetében 
30 ingyenes és 20 kedvezményes hely nyer betöltést. Részletes felvilágosí
tást ad a központi iroda (VIII., Sándor-u. 26.), ahová a kérvények küldendők.

Felvételek a gyárgondozónői tanfolyamra.
Budapest Székesfőváros Népművelési Bizottsága felügyelete mellett 

működő kétéves Cyárgondozónői Tanfolyam 1943/44. évfolyamára a fel
vételek megkezdődtek. Felvilágosítást ad Baloghy Mária igazgatónő, II., 
Bimbó-u. 3. I. 5. Tel. 357-182, reggel 8—10 között.

felvételek a Kisanyák Iskolája tanfolyamára.
Budapest Székesfőváros ..Népművelési Bizottsága felügyelete mellett 

működő Kisanyák Iskolája egy éves egészségügyi és pedagógiai tanfolyam 
1943/44. évfolyamára a felvételek megkezdődtek. Felvilágosítást ad: Baloghy 
Mária igazgatónő, II., Bimbó-út 3. I. 5. Telefon: 357—182, reggel 8—10 
között.




