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Dr. Imre Lajos:

A keresztyén vallástanítás.
Megrendelhető a Lelkipásztornál.

Ára 3.30 pengő.

A Lelkipásztor kiadásában jelent meg a kiváló erdélyi peda
gógusnak ez az értékes könyve, amely 80 oldalon öt főrészben 
rendkívül szemléltető módon tárgyalja a vallástanítás anyagát, 
tárgyát, módszerét és eszközeit. A könyvnek éppen ma, amikor 
a vallástanítás kérdése nagy fontosságú lett, rendkívüli a jelen
tősége. A nevelő nagy tudása és hozzáértése, a hívő ember mély 
hite fog kézen és biztos látással vezet, sok drága tanáccsal igazít 
el ezen a fontos területen. A könyvben megbecsülhetetlen aján
dékot kapunk. Köszönjük a szerzőnek, hogy ezt a könyvet 
megírta, a Lelkipásztornak pedig, hogy kiadta. Sok áldást kap
mindenki, aki elolvassa. ’ (Harangszó.)

Könnyen áttekinthető, régen várt könyv, világos észjárású 
szerző értékes munkája. Hézagpótló könyv s örömmel ajánlha
tom azoknak, akik határozott irányt, világosan leszögezett elve
ket keresnek a vallástanítás munkájában. Minden evangélikus 
tanító, vallástanító nagyszerű gyakorlati segédeszközt, össze
sürített elveket magábafoglaló vezérfonalat nyer e könyvben a 
vallástanítás munkájához, ö t  fejezeten át tárja elénk a lényeget, 
kerülve minden felesleges szót. Amit a ma valláspedagógiája 
helyesnek ismer, az tűnik ki a könyv fejezeteiből s e kérdéseket 
a gyakorlati síkon, nem állandóan elvi magaslaton haladva ra
gadja meg. Nagy lépéssel halad a cél felé az, aki a könyvet
megismeri. (Evangélikus Népiskola.)

Kérelem az előfizetőkhöz!
Címváltozásoknál kérjük a régi cím közlését is.
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K a r d o s  G y u l a

Nem szórjuk meg sírját gyártott szavak hazug művirágai- 
val. Nem illenék se hozzá, se hozzánk. Egyszerű, csendes, őszinte 
ember volt: egyszerű, csendes, őszinte Isten-hozzád illesse.

Kardos Gyula püspök e g y s z e r ű  ember volt. A sallangos 
barokk fia, — cikornya nélkül. Cizellált világban simán ível 
egyenes életvonala. Semmi nagyképűség, semmi összetettség: 
egyszerű, mint a kenyér, a víz és minden, ami nagy.

Kardos Gyula püspök c sendes  ember volt. Beszédében volt 
valami a halk őszi permetegek monoton hullásából. Mikor meg
szólalt, hozzá kellett halkulnunk, hogy megérthessük. Amilyen 
a hangja, olyan volt a munkája, életstílusa, — még a búcsúja is.

Kardos Gyula püspök ő s z i n t e  ember volt. Gondoljunk 
nyílt arcára, tiszta szemére. Nem lappangott azon semmi rejtett 
szándék, titkolt hátsógondolat: egyenes lelkületének a tüköré 
volt mindkettő.

Ilyen volt a tolla is. Egyszerű, csendes, őszinte. Bombasztok 
petárdái nem robbannak írásaiban, keveset írt, ami a szívén, az 
a tollán.

Ez sem az ő érdeme: Isten kegyelméből volt, ami volt. Ezért 
nem emberdicsőítés, ha képmutató, nagyhangú, hazug korunkban 
tanulunk tőle.

A lelkipásztort megsiratta gyülekezete.
A püspököt históriás könyvbe jegyezte avatott kéz.
A Lelkipásztor munkatársát a lelkipásztorok munkatársasá

gából egyszerű, csendes, őszinte gregárius-hang búcsúztatja: 
tisztelendő püspökünk: halkléptű életeddel köszönünk Istennek!

A kegyelem néked is elég!!
Szabó József.
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P a p o k  főpap előtt.

„Adj számot a te sáfárságodról!“
11. Felelünk.
„Bizonyságot teszek előttetek a mai napon, 

hogy én mindeneknek vérétől tiszta vagyok."
Ap. Csel. 20, 26.

Igen, felelünk! Nem egyszerűen arról, hogy tisztességes, 
botránkozás nélkül való papi életet éltünk-e és időnket jól ki
használva, kényelmünkkel nem törődve, minden kötelességünk
nek lelkiismeretesen megfelelni igyekeztünk-e. Amiről majd felel
nünk kell, azt az apostol olyan kíméletlen formában mondja ki, 
hogy meg lehet rémülni a felelősség ekkora nagyságától. Mert 
arról kell felelnünk, nem voltunk-e gyilkosok'

Első pillanatra érthetetlen túlzásnak látszik ez a megállapí
tás. Pedig csak élére állítja a valóságot. Emberek élete bízatott 
reánk, ugyan nem testi jólétük — bár ebben a tekintetben sem 
yagyunk egészen felelősség nélkül valók! — hanem lelki életük, 
és ezzel kapcsolatban örökkévaló sorsuk. Amikor számadásra 
kerül a sor, felelnünk kell arról, hogy „mindeneknek vérétől11, 
akik elvesznek, „tiszták11 vagyunk-e, vagy pedig a mi bűnünk-e, 
egyedül, vagy másokéval együtt, hogy nem tarthatta meg őket 
az Úr a haláltól.

Kétségtelen, hogy az emberi társadalom egész berendezke
désének egyik alappillére a felelősség és balgatag, vagy gonosz 
volna az az. ember, aki magától minden felelősséget el akarna 
hárítani. De az is bizonyos, hogy senkinek a felelőssége sem 
közelíti meg kérlelhetetlen súlya tekintetében a mi papi felelős
ségünket. Nem is volna annyi papi bűn, nem emelnének annyi 
jogos vádat ellenünk, ha nem feledkeznénk meg minduntalan 
arról, hogy az Ür elindul a pásztorok ellen és előkéri nyáját az 
ő kezükből (Ez. 34, 10), hogy felelünk érte, tiszták vagyunk-e 
azok vérétől, akik elvesznek!

A nehéz idők csak még súlyosabbá teszik felelősségünket. 
Válságos, kísértésekkel teljes időkben sokan megtántorodnak. 
A Főpap elvárja tőlünk, hpgy nekifeszítsük vállunkat a gátnak, 
intsünk és óvjunk, riasszunk és buzdítsunk, a sötétségben sze
mélyes példaadásunkkal világítsunk, hogy minél kevesebben le
gyenek, akiket elragadnak a hullámok.

Milyen boldog lehetett Pál, hogy tisztának tudhatta magát 
mindenek vérétől! Milyen boldog lesz, aki közülünk ugyanolyan 
nyugodt lélekkel fogadhatja majd a szót: „Adj számot!11

Budaker Oszkár.
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A dolgozó szobában.

Lelkipásztor a háborús gyülekezetben.
A lelkipásztor transzcendens ügyet szolgál. Tarsolyában örökkévaló 

dolgok. Ebből következik szolgálatunk mindenkori tér- és időfelettisége. 
Szolgálatunk irányvonalából sem izgalom, se divat, se finnyás korigény 
minket ki nem zökkenthet. Világos, hogy semmi, tehát a háború sem 
befolyásolhatja érdemben és lényegesen pl. az igehirdetésünket. Krisztus 
változatlan, az ember változatlan, a bűn változatlan, az ítélet változatlan 
s a kegyelem, is változatlan: változatlan tehát igehirdetésünk tartalma, 
tárgya és célja is. Éppen ezért Pál apostollal mondom: „Ugyanazokat írn: 
néktek én nem restellem, tinéktek pedig bátorságos." Fii. 3, 1. — Pásztor: 
szolgálatunk vonala is transzcendens. A cura pastoralisban is metafizikát 
kell hordoznunk és árasztanunk. Jóleshetik hívemnek az udvariassági láto
gatás, ha megtárgyalom vele az időjárást, meg a termést, érdeklődön' 
hogyléte és katona fia felől, de tudnám kell, hogy a hadiözvegynek is az 
evangéliom az egyetlen főigénye. Éppen ezért állíthatjuk megint az apos
tollal: Mikor hozzátok mentem, atyámfiai, nem mentem, hogy. . . ,  mert 
nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, 
még pedig a megfeszítettről. í. Kor. 2, 1—2. — Meg vagyunk győződve, 
hogy korunk izgalmas és izgató jelenségei már rég a múlt elfeledett ese
ményei közé unalmasodnak, amikor az evangéliom még mindig izgalmas 
újdonság és szívderítő jóujság lesz. Ma tán az éppen egyik legelső köte
lességünk, hogy a tanításbeli tisztaság teljes hűségével tudjunk őrködni 
tudományunk örökkévalóságán, vigyázva, hogy el ne kapjanak korunk 
izgalmas eseményei, divatos szólamai. Azt lehet mondani, hogy a lelki- 
pásztor akkor tesz legértékesebb szolgálatot a mának, ha felette van a 
mának. — Bornemisza Péter és társai a 16. század nehéz világában igazán 
nem tettek mást, mint hirdették az időfeletti tiszta evangéliomot s mégis, 
sőt éppen ezért ők lettek Istentől az akkori magyar élet sorskovácsai. 
Szolgálatukról azt írja a legújabb értékelés, hogy e prédikátorok ige
hirdetése volt annak a kornak legátfogóbb és legfontosabb eseménye. 
„E korban eltűnik a magános cellában másoló barát s az udvar légkörében 

' sütkérező históriaíró s a harcos prédikátor lép helyébe . . .  “
Bizonyos is, hogy a lelkipásztor nem ülhet fel sohasem a metafizika 

légies elefántcsonttornyába. S amennyire igaz, hogy szolgálatunk tér- és 
időfeletti, éppen olyan igaz az is, hogy mégis rugalmas és alkalmazkodó. 
A változtathatatlan örök igét itt és most hirdetem, a véres ma népe között 
hordozom. A prédikáció és cura pastorális transzcendens igeszerűsége nem 
zárja ki, sőt igényeli a kor nyelvén és emberének megszólaló gyülekezet
szerűséget és időszerűséget. — Az evangélikus lelkipásztor ma úgy szol
gál mintha nem is volna háború és mégis úgy szolgál, hogy közben pilla
natra sem felejti el: igenis, háború van. Szolgálatából hiányzik a hadi mű
rost, de mégis gondosan a háborús ember véres alkatára'van szabva.

Mert háború van. Még pedig totális. Mindenütt dúl, mindennel vív
ják és mindenre megy. Hol is a front tulajdonképpen? Mindenütt. Fejem 
felett is. Propaganda és nehézbombázó, acél, meg az éter mind szolgála-
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tában áll. S megy nemcsak csatahajóra, hanem idegre is, nemcsak bun
kerra, hanem templomra is, nemcsak páncélos dandárokra, hanem ovodás- 
gyermekekre is, nemcsak testre, hanem lélekre is. Ez azt jelenti, hogy 
mindenki mindig mindenütt katona. A lelkész mindenekelőtt. A belső front 
egyik legjelentősebb tényezője. Sokszor érezzük a szemekből felénkvillanni 
a néma vádat: a tisztelendő úr mért nem katona? Ha katonás tisztességgel 
teljesítjük kötelességünket, akkor ez a vád lepereg rólunk. \

A háború megnöveli a bajokat.
Megnöveli mindenekelőtt a bűnt. Hiszen vége is úgy szokott lenni a 

háborúnak, hogy egyik vagy másik fél háttéri országában belefullad a nép 
a gonoszság ajkakig érő fertőjébe. Az a ritkább eset, hogy a háború a 
fronton dől el. Inkább a polgári fronton dől el. Az első világháborút is 
a belső arcvonal vesztette el. A hadiszállítók kapzsiságát! és az egész 
háttéri rész szétmálló rothadásán buktunk meg. Ez a háború sem a Don- 
parton dől el, hanem Moszkvában, Berlinben, Londonban, Rómában, Buda
pesten, Győrött és Homokbödögén.

Ebben a háborúban is megnövekedik a bűn. Szemmel látható. Irtó
zatos méreteket ölt pl. az anyagiasság. Sok a pénz. Mégis kevés. Egyszerű 
munkások hatalmas összegeket keresnek. S az egészet megeszik, elcifrál- 
kodják. Az ivók szüntelenül tömve. Mozikba néha egy hétre előre sem 
lehet jegyet kapni. — A mohó nekiesés megteremti a feketepiacot s a 
feketepiac továbbnöveli a vér és arany szörnyű dáridóját. — Az ipari és 
üzleti tisztesség megroppant. Termelni-termelni, eladni-eladni, hamar sokat 
ócskát drágán: ez az egyetlen cél. Két hétig tartó műtalpú szalmacipő két 
mázsa búza. — Megnő az önzés. Habzsolnak és rejtegetnek. Autóbusz fel
szállóknál öklöző közelharc folyik. Hentesboltok előtt viharedzett rendőrök 
dobhártyája nem bírja a hangnemet. — Nő az elégedetlenség. Senki se 
halt még éhen, tisztességes ruhában jár mindenki, mégis tele vagyunk 
panasszal. Ez az elégedetlenség veszedelmes melegágya mindenféle föld
alatti bomlasztó törekvésnek. — Ijesztően nő a nemi erkölcstelenség. Csak 
ami panaszkép a fülünkbe jut, az is irtózatos. — Ebben a növekvő bűn
áradatban a lelkész legyen példa. Önfegyelmezésben, -higgadt kitartásban, 
szívós harcolásban. Ajkán pedig szólaljon meg szószéken is, cura pastora- 
lisban is bátran és tisztán az ítélő Isten éles igéje. Az ítélet és kegyelem 
kettős szólama tisztán hangozzék.

A háború megnöveli a nyomorúságot is. Csakugyan életszükségleti 
súlyos hiányokkal kell számolni. Minden megnehezedik. Olyan könnyű 
ürügyet találni meglevő, de megnehezedett szociális munkák leépítésére. 
Holott ma van szükség igazán az ilyesmire. — Nagy katonai veszteségeink 
vannak. Egy-egy hősi halállal nemcsak munkáskezek hanyatlottak el és 
hiányoznak, hanem nehéz gyász ül a családokra. Nő a szorongás és féle
lem. Most igazán: „Vigasztaljátok az én népemet!1' A mi vigasztalásunk 
pedig nem lehet híglevű, olcsó áltatások dolga. Se háborús uszító, se hazug 
propagandista nem vagyok. A vigasztaló Szentléleknek kell szánkon meg
szólalnia. Lássék meg minden lépésünkön, hogy Isten kezében tudjuk éle
tünket. Aztán segíteni ahol csak lehet. Szeretetcsomag harctérre és hadi
kórházba, hadiárvák elhelyezése, hadiözvegyek földjének megszántása, 
mind idetartozik. Igehirdetésünk és pásztori munkánk bő programmot kap.

Mindez természetesen azt jelenti, hogy a háború megnöveli a munkát.
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Hát vállalni kell. Nem is áldozat ez, csak kötelesség. Áldozat csak a harc
téren van, itthon csak kötelesség van. Micsoda teljesítményt kíván a háború 
a katonától?! Hol vagyunk mi attól?! Esetleg elviszik az iskola tanítóját. 
Helyettes nincs. Akkor hát ne járjanak a gyermekek iskolába? Tanítanom 
kell. És így tovább. Még a felmentési kérvények áradata ellen se zúgolód
junk. Valaki mondotta, hogy a munkanélküliség nehéz idején az tartotta 
benne a lelket, hogy a lelkészi hivatal olyan jólélekkel gyártotta néki a 
kilátástalan kérvényeket. Ma igazán mindig elfoglaltak vagyunk, de ezt 
ne vegye észre senki. Igen megszégyenültem a múlt hetekben, mikor egyik 
jóakaró hívem azt mondta hozzám igyekvő társának: „Aztán sokat ne kés
sél nála, mert az igen elfoglalt ember." — Ismerek lelkésztestvért, aki 
sűrű levelezést tart fenn minden katona-hívével. Ez a lelkész nemcsak a 
jelen kötelességét végzi a háborús gyülekezetben, hanem már a jövő gyü
lekezetei építgeti.

A háború növeli a bizonytalanságot. Mi lesz holnap? Hogyan alakul 
a jövő? Mit hoznak haza katonáink és foglyaink? Senki se sejti. Eddig 
még minden háború hozott kellemetlen meglepetéseket. Ez a háború vájjon 
milyen meglepetéssel szolgál? Csak az a bizonyos, hogy akárhogyan lesz 
is vége a háborúnak, gyökeres változás várható. A süket felszín alatt már 
is sok minden szervezkedik. Morog a mélység. Tudunk szektás izgatásról, 
kommunista mozgolódásról. Igen-igen kell figyelnünk, vigyáznunk, imád
koznunk, éberkednünk, készülődnünk és fegyverkeznünk. Erősen kell 
fogódzanunk Abba, aki a fő! Ebben a vériszapos szörnyű világban meny
nyire teljes hűséggel kell keresnünk a szilárd pontokat, az örökkévaló 
fundamentumot!

Budapest bombázása utáni vasárnapon két prédikáció hangzott a 
rádióban. Az evangélikus a perikópából szólt. A másik alapigéje ez volt: 
„Néktek még a fejetek hajszálai is számon vannak." Ereznünk kellett, hogy 
a perikópa megköt és a szabadtextus időszerűbb prédikációra ad lehető
séget. Nem baj. A perikópa, ha korlát, védőkorlát. Megköt, de irányít is. 
Sok mindenben akadályoz, de véd is. Napi eseményekben való immanens 
megrekedéstől, olcsó szenzációhajhászástól. — Ha meditációnk hűséges, 
Isten a perikópában is mindig ad időszerű igét vigasztalásra és feddésre.

Háborús szolgálatunk tudjon úgy időszerű lenni, hogy ha kell merjen 
időszerűtlen lenni s tudjon úgy időszerűtlen lenni, hogy mégis, sőt éppen 
ezért mindig időszerű.

Szabó József, Győr.

A laikus munkások kiképzése 
és munkábaállítása.

1. A kérdés, melyről szólni kívánok, mindenekelőtt időszerű probléma. 
Időszerű kül- és belföldön egyaránt. Voltaképpen nem is a MELE, hanem 
a mai kor tűzte ki ezt a súlyos tételt.

Németországban nem ritka esemény, hogy a bevonult lelkészek 
helyett egy-egy hűséges egyháztanácsos tart vasárnapról-vasárnapra ú. n. 
„Lesegottesdienst“-ot s a papné tartja a biblia-órát és kiállítja az anya
könyvi kivonatokat. Munkába állnak tehát a laikusok, mivel a háború 
kiemelte az egyetemes papság elvét könyvek elfakult lapjaiból s beleállí-
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totta az egyházi élet kellős közepébe. A háború utat tört a laikusoknak!
Nálunk is olyasvalaki fogalmazhatta meg megvitatásra váró téte

lünket, ki egyházi életünk ütőerén tartja érzékeny kezét; aki tudja, hogy 
ma hányán iratkoznak ill. nem iratkoznak be hittudományi karunkra. 
Ez a szomorú és veszélyes tünet volt bizonyára szülőanyja mai tételünk
nek: Laikus munkások kiképzése és munkába állítása.

A kérdés időszerűségével kapcsolatban legyen szabad mindenekelőtt 
megjegyeznem, hogy rendkívüli időket élünk. Ilyen idők eseményei gyak
ran csak átmeneti tünetek és a velük szemben való állásfoglalás sok 
józanságot előrelátást és higgadtságot igényel. A magyar evang. egyház
nak az elkövetkezhető lelkészhiány kérdésének megoldásánál gondolnia 
kell arra, vájjon mennyi lesz a teológusok száma a háború után ill. hány 
lelkészre vagy laikus-munkásra lesz szükség jelen háború végén?!

2. A kérdés biblikus probléma is. Biblikus kérdés kettős vonatko
zásban.

a) Isten Igéje világosan beszél arról, hogy Krisztus használhatja a 
laikusokat. Halászokból, vámszedőkből, alapos átképzésre szorult farizeu
sokból, bűnös asszonyokból nevelt magának hűséges apostolokat. Krisztus 
közelében, a vele való állandó érintkezésben, Simonból. Péter, Saulból Pál 
és Léviből Máté lett. Nincs tehát semmi okunk vagy jogunk abban kétel
kedni, hogy Jézus Krisztus a benne hívő, igéjéből naponként táplálkozó, 
a Szentlélek vezetése alá kerülő laikusból ne formálhasson ma is apostolo
kat, Isten országa számára hűséges munkásokat. Krisztus igenis használ
hatja a laikusokat és hithősökké formálhatja őket.

b) A kérdés biblicitása kimutatható azonban egy másik vonatkozás
ban is. Máté evangéliumában megtaláljuk a kérdés megoldásának biblikus 
kulcsát is. „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az 
aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába." (Mt. 9, 37—38.)

Az ige világos. Jézus nem azt mondja tanítványainak, keressetek, 
toborozzatok — esetleg mindenféle ígéretekkel — új munkásokat Isten 
országa számára, hanem kérjetek Istentől új munkásokat. Krisztus tehát 
ismerte azt a bajt, melyet ma fenyegető lelkészhiánynak nevezünk s annak 
megoldásaként az imádságot ajánlja. Ezen a ponton legyen szabad hivat
koznom Turmezei János lelkésztestvérünkre, aki ezt a kérdést a Lelki- 
pásztor idei 6. számában részletesen, de egészen más szempontok szerint 
kidolgozta s többek között azt írja: „— ...  hogyha laikus munkásokat 
akarunk kiképezni és munkába állítani, akkor az ehhez vezető úton az 
első lépésnek annak kell lennie, hogy az imádság munkájába állítsunk 
bele egyházunkban mindenkit, aki igazán imádkozni tud.“

Az evangélium szerint tehát a munkáshiány kérdésének megoldása 
azon fordul meg, hogy a magyarhoni evang. egyház tud-e elég buzgón 
imádkozni azért, hogy Isten küldjön megfelelő számú új munkást az ő 
aratásába.

Ebben az öszefüggésben teendő fel különben az a kérdés is, hogy 
Isten lerombolt templomok és ritkuló papok láttára nem akarja-e éppen 
az imádságnak ezt a rég elfelejtett faját a mi népünknek ajkára adni. 
Az imádságot a pásztorért, vagy egy pásztorért; az imádságot a temp
lomért.

3. A kérdés sajátosan evangélikus probléma is. Az az egyház, mely
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az egyetemes papságot hirdeti, kell hogy a laikus munkások kiképzését 
és munkábaállítását a saját ügyének tekintse. Az evang. lelkész első 
az egyenlők között, aki kell, hogy gyülekezete minden laikus tagját, ki 
hajlandó a gyülekezeti munkának olyan ágából részt kérni, mely különleges 
előképzettséget nem igényel, keblére ölelje és irányítása mellett munkába 
állítson. Az eleven evang. gyülekezet, mint Turmezei előbb idézett cikké
ben mondja, munkaközösség.

Laikus munkások képzése nem csupán közügy, hanem gyülekezeti 
ügy. Gyülekezeteinkben sok drágagyöngy hever tétlenül a porban. Sok 
gyülekezetben él olyan egyháztag, kinek vállára csak anyagi okok miatt 
nem borulhat a Luther-palást; sok gyülekezetben él olyan buzgó világi
pap, kinek minden megnyilatkozása méltó arra, hogy püspök-csókkal 
pappá avassák. Ezeknek lelki közösségbe való összegyűjtése, a gyülekezet 
és egyetemes egyház vérkeringésébe való bekapcsolása, értékmentés és 
vérfelfrissítés.

Gyülekezeti vonatkozásban tehát így alakulna a parancs: Emeljük 
fel a drágagyöngyöt a porból! Minden gyülekezet neveljen magának laikus
tábora gazdag köréből mennél több világi papot, kik Krisztusnak palást
nélküli hű és jó vitézei.

4. A kérdés azonban nehéz és kényes probléma is. Nehézzé és ké
nyessé lesz akkor, ha egyrészt a kiképzésre, másrészt a munkábaállí- 
tásra gondolunk.

Előbbiről rövidebben szólók, mert konkrét terveket nem ismerek. 
Csak néhány kérdést! Milyen alapon történjék a kiválasztás?! Turmezei 
erre vonatkozólag azt írja: „Nem volna szabad laikus munkássá való 
kiképzésre gondolni olyan emberrel kapcsolatban, akinek a lelki élete 
még egyáltalában nem igényli a személyes lelki közösséget és nem végzett 
hűséges munkát azért, hogy Isten kegyelme adjon néki is ilyen kis közös
séget természetes környezetében.11 (Lp. 1943. 6. sz. 257. o.) Ebből a meg
jegyzésből a közösségi mozgalmak levegőjét érezzük kiáramlani s több 
kérdést szeretne az ember vele kapcsolatban felvetni. — Súlyos anyagi 
oldala is van úgy a képzésnek, mint a munkábaállításnak.

Tulajdonképeni mondanivalómat és álláspontomat azonban a mun- 
kábaállítással kapcsolatban szeretném elmondani és a lényeget ebbe az 
utolsó pontba belesüríteni.

Ha a kérdés felvetője és a tétel megfogalmazója diakónusokra, vagy 
a diakonia különféle munkamezejére küldendő új munkásokra gondol, 
egyetértek vele. Ugyancsak helyeselném azt az elgondolást, hogy szór
ványaink számára neveljünk laikus-munkásokat, akik az illetékes lelkész 
irányítása mellett ott dolgozzanak, betöltve egy-egy levita-tanító szerepét. 
A kiképzendő és munkába állítandó laikusok munkaterületét tehát egy
részt a belmisszió mezején, másrészt a szórványban gondolom megtalálni. 
Hasznos lehetne szolgálatuk az evangélizáció terén is, mivel a nem hiva
talos lelkész előtt talán könnyebben tárul fel olykor-olykor a néplélek. 
Körvonalazni kellene tehát mindenekelőtt a munkamezőt!!

De ha az az elgondolás, hogy esetleg lelkészi jogokkal ruházzuk fel 
végső szükség esetén az illető kiképzett laikust, akkor határozott „nem" 
az álláspontom. Evang. gyülekezetei csak felavatott evang. lelkészre bízhat 
egyházunk. Az Ige hirdetésére és a szentségek kiszolgáltatására felava
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tott és kirendelt evang. lelkészt nem pótolhatja sem levita, áem semmi
féle laikus-munkás. Mostohaanyára bízná gyermekeit egyházunk, a pász
tori élet iskoláján át nem ment helyettes-pásztorokra a nyájat, ha az 
előbb említett megoldást választaná. A nyáj élére pásztor való, a gyüle
kezet élére lelkipásztor.

Ezt a szigorú álláspontot képviselném még akkor is, ha jónéhány 
gyülekezet lelkész nélkül maradna. Ebben az esetben is inkább több gyü
lekezet pásztorolásával bíznék meg egy-egy lelkészt, több munkát raknék 
a megfogyatkozott lelkészi gárdára, mintsem a másik megoldást válasz
tanám. Különben is a zárva maradt és elkobzott templomok prédikáltak 
már az ellenreformáció idején eredményesen az ö némaságukkal és árva
ságukban. Isten, ki kövekből támaszthat magának fiakat, megritkult lel
készsorokkal és zárt templomokkal is építheti az ő országát. Isten gon
dolatai és útai nem a mi gondolataink és útaink!

Mindent összefoglalva azt mondhatnám: laikus munkások képzését és 
munkába állítását korszerű, biblikus és evangélikus, de nehéz és kényes 
feladatnak tartom, mivel véleményem szerint ilyen munkások elsősorban 
szeretetszolgálatra valók és csak végső szükség esetén igeszolgálatra. 
Ilyenek képzését tehát nem tartom az esetleges lelkészhiány megszüntetése 
szempontjából kielégítő, bölcs és egyházunk hagyományához méltó meg
oldásnak, mert a nyáj élére pásztor, az evangélikus gyülekezet élére pedig 
az evangélium hirdetésére és a szentségek kiszolgáltatására kirendelt mél
tatlan, de hivatalos szolga való. Erre kötelez egyházunk tekintélye, múltja 
és jó hírneve, mindenekelőtt pedig az Ágostai Hitvallásnak „Az egyházi 
rendről11 szóló XIV. cikkelye, mely így szól: „Az egyházi rendről azt 
tanítják, hagy az egyházban csak az tanítson nyilvánosan és szolgáltassa 
ki a szentségeket, akit arra szabályszerűen meghívtak.11

Weltler Rezső, Hegyeshalom.

Egyházi esztendő a szószéken.
Szenth. u. 15. v. Máté 6, 24—34. Nem könnyű textus, bármennyire is 

annak lássék. Alig van nehezebb feladat, mint a gondviselésről evangélio- 
mian prédikálni. Ma pedig erre van szükség. Holmi szép elméletek a 
gondviselésről nem elégítik ki a mai embert, aki az élet rideg valóságával 
oly felejthetetlenül találkozott.

A szöveg értelmezésében vegyük számba, hogy az egész hegyi beszéd 
mögött az „Isten országa11 áll magyarázati fókuszként. Ez az Isten ke
gyelme és uralma alá helyezett élet-állapot. Isten a Krisztusban felállí
totta — felállítja az ő országát, ez bennünket megnyugtat: az Ö uralma 
jegyében élhetünk; elkötelez: keressétek Isten országát!...

Aggodalmaskodunk s ez azt jelenti, hogy nem adtuk magunkat 
egész szívvel az ő uralma alá: bálványaink vannak. Istentől féltjük önálló
ságunkat, de ugyanakkor belekerülünk e világ rabságába. Az aggodalmas
kodás bűn. Vétkezés az első parancsolat ellen. „Ezeket a pogányok kér
dezik.11 Ha ezt az igét csak megnyugtatásra használjuk fel, könnyen 
olyan gondviselés-tant építünk ki, amelynek nincs kimondottan keresztyén 
jellege. Az aggodalmaskodás mögött mutassunk rá a bűn valóságára! 
V. ö. Mk. 4, 40.
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Ezzel szorosan összefügg- az, amire az ige kapcsán rámutathatunk: 
az élet több mint az eledel s a test több mint az öltözet. Eledelre és 
öltözetre csak azért van szükségünk, mert adott Isten testet és életet. 
Isten adja a nagyobbat és mi aggodalmaskodunk a miatt, ami ehhez 
képest kicsiség. Legyünk annyira hálásak Isten nagy ajándékaiért, hogy 
kisebbekért aggodalom nélküli, nyugodt szívvel dolgozzunk! V. ö. Róm. 
8, 32.

Végül is mire megyünk aggodalmaskodásunkkal? „Avagy megnövel
heti-e az ember aggodalmaskodásával a termetét egy arasszal?11 Konok 
felfuvalkodottságunkban nem egyszer a lehetetlenség falába verjük fejün
ket. Több alázatosságot s teremtmény-voltunk őszintébb elismerését!

Ez az ige nem csupán törvény, evangéliom is egyben. Az aggodalmas
kodásból, a törődésből csinálunk törvényt, hogy annak igájába fogjuk 
magunkat. Komolyságunk fokmérőjének tekintjük azt, hogy mennyire 
aggodalmaskodunk a holnap miatt s könnyelműségnek tekintenénk letenni 
a gondot. Pedig lehet ezt, szabad ezt, csak nem a hitetlenség jegyében 
(ma élünk, együnk, igyunk!) hanem a hit jegyében, Isten országában, az 
Ö uralma alatt. A megváltás ilyen értelemben is megváltás. Teljessé ez 
természetesen majd az új égen és földön lesz. Azonban bizonyos fokig 
már itt élhetünk Isten gyermekeinek boldog szabadságában. Jó alkalom 
ez arra, hogy életközeibe hozzuk az Isten-gyermekség, megváltottság 
fogalmakat.

Prédikációnk fogalmilag és teológiailag csak úgy lesz tisztázott, ha 
figyelünk az egyetemes és a különös kijelentés viszonyára. Jézus nem 
a mezők1 liliomainak és az ég madarainak az életéből akarja megismer
tetni velünk az Istent. Mert .akkor a Benne végbement isteni kinyilatkoz
tatásra nem volna szükség. „Aki engem lát, látja az Atyát11 — mondotta. 
Ezt az általános kinyilatkoztatás előterébe helyezésével elhomályosítani, 
nemcsak hogy az igazságnak nem felel meg, de a hitnek sem érdeke. 
Ezzel az igével oda kell hatnunk, hogy az ember, aki Jézus Krisztusban 
Istent Atyjának, magát Isten gyermekének elhitte, levonja ezen hitének a 
konzekvenciáit a természetes élet vonalán is és hálás és bizodalmas szívvel 
fedezze fel Isten atyai kezének a jeleit a természetben csak úgy, mint 
a maga életében.

Luther szerint „Ez az ige annak a kis nyájnak szól, amelyik a Krisz
tusban hisz, az ő szavának igazat ad, más nem nagyon tud mit kezdeni 
vele.“

Szenth. u. 16. v. Lukács 7, 11—17. A halottfeltámasztás nem minden
napi az evangélicmokban. Mindössze háromról tudunk. Ami mindennapi, 
elfakul. Ezek az elbeszélések híven őrzik a rendkívülinek a benyomását. 
Bármennyire „természetes11 is a halál, ami vele áll kapcsolatban, abban 
ott mindig a rendkívülit érzi az ember.

Hogy kevés az evangéliomokban a halottfeltámasztás, nem jogosít 
ez fel arra, hogy ezen elbeszélések történeti hitelességében kételkedjünk. 
A közhit a messiási üdvkör eljöttét nem tudta elképzelni halottfeltámasz
tás nélkül. Jézus ebben is egyik jelét látta annak, hogy „elközelített az 
Isten országa.11 Lk. 7, 22; Mt. 11, 5. Itt már igazán csak fokozati különb
séget jelent az, hogy aki betegeket gyógyít, démoni lelkeket gyűr le,
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egyben halottat is támaszt fel. Láthatóvá lett ebben is, hogy ott, ahol 
Isten veszi át az uralmat, legyőzötten vonul vissza a fő ellenség is: a 
halál, hogy átadja győzelmét Urának.

Ez az elbeszélés is, mint a társai, a hit döntése elé állítja az embert. 
Hajlandó vagyok-e Jézusban az élet Fejedelmét, a halál legyőzőjét 
látni, rá mint ilyenre építeni jelent és jövőt, múlandóságot és örökkévaló
ságot?

Ennek az elbeszélésnek a középpontjában Jézus nemcsak királyi 
fenségével áll, hanem megváltói könyőrületével is. „Vasvesszővel bírja 
ellenségét, de szelíden őrzi örökségét." (Dt. É. 120:).Erejét és győzelmét 
a mi hasznunkra adja. Nekünk van vígasztalásunk és győzelmünk általa. 
Isten hatalmas és egyben kegyelmes cselekedetét látja érvényesülni a nép, 
amikor így kiált: „Nagy próféta támadt köztünk, Isten rátekintett az ő 
népére!"

A halottfeltámasztási történeteket tápláló gyökerükről tépnék le, ha 
velük kapcsolatban meg nem szólaltatnánk a húsvétot, Jézus feltámadásáról. 
Mik lennének a halott-feltámasztások Jézus feltámadása nélkül?! Csak 
annyira hinnénk nekik, mint az ilyen tárgyú legendáknak szoktunk. Jézus
ban az Élet Urát a feltámadása mutatja.

Különleges színt ad az élet igéjének ezzel a történettel kapcsolatban 
az, hogy ifjúról van szó. özvegy édesanya áll előttünk mód-feletti bánkó- 
dásával, amely egy egész várost részvétre indít. Azokról kell szólnunk 
itt, akik korán elhaltak (ma különösen sokan vannak) s akiknél a halál 
érthetetlensége még érthetetlenebb a gyászolók számára.

A történettel rokon adottság száz és száz akad, de annál égetőbb 
az ebben a helyzetben adódó igehirdetői feladat tisztázása.

A beteg-gyógyítások alkalmazása és az itt adódó feladat közt különb
ség van. Jézus, egy beteggyógyítását alkalmazva adott esetre, mondhat
juk, azt is: kérnünk kell Jézus segítségét, bíznunk kell Benne, ö  ma is 
meg tudja mutatni gyógyító hatalmát. A betegség lehet átmeneti, viszont 
a halál megmásíthatatlan, megfellebbezhetetlen befejezettség. Istenhez 
folyamodó imádságunk szempontjából is az.

Az egyik feladat kétségtelenül az, hogy az ember a halál megmásít- 
hatatlanságát Isten előtt, meghajló alázatos lélekkel tudomásul vegye. 
Nem jelenti azonban ez azt, hogy mi evangéliomi alapon bármikor is 
beszélhetünk úgy a halálról, mint a legtermészetesebb- és leg-magától- 
értetődőbbről a világon. „Születtünk, meghalunk, könnyű ezt érteni — írja 
egy azok közül, akik fiatalt veszítettek — de aztán így folytatja: „ebben 
megnyugodni nehéz, nagyon nehéz."

A halál a nagy diszharmónia a teremtettségben, az állandó „nem 
kellene, hogy legyen". Isten életre hívott el. Mikor fiatalok halnak meg, 
akkor a legnyilvánvalóbb az életnek az ősi ellenkezése szemben a halállal, 
ítéletképpen van a halál, a bűn miatt. Isten eljövendő világában már nem 
lesz halál, sem gyász... Ez a világ Jézusban megjelent, itt volt. Erről szól 
a halottfeltámasztás.. Az Élet Fejedelmében a mi számunkra is nyitva 
áll az abba vezető út.

Az eljövendő világ felé forduló reménységünk így Jézusra tekint. 
Nem hideg elmélet a halhatatlanságról, hanem a Jézusra tekintő személyes 
hit a mi menedékünk. Ő a miénk, mi az övé! Tőle nem szakíthat el a
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halál. Legyen bár a földi életre nézve megfellebbezhetetlen a halál, nagy 
vígasztalás van abban, hogy részvétével olyan áll mellettünk gyászunkban, 
aki nem tehetetlenül nézi a halál győzelmét, hanem néki egyetlen szava 
elég, hogy elragadja tőle a zsákmányt.

Szenth. u. 17. v. Lukács 14, 1—41. Alapigénk két különálló részre 
oszlik. Külső kapcsolatot az alkalom teremt köztük, amelyhez kapcsolód
nak: egy farizeus vendégül látja Jézust. A tartalmi összefüggést megálla
pítani nem könnyű.

Az első rész 1—6. v. a szombatnapi gyógyítást és Jézusnak ezzel 
kapcsolatos nyilatkozatát tartalmazza. Az 5. v-hez van egy variáns, de az 
a szöveg, amelyik a magyar fordításba is belekerült, jobban kifejezi az 
ellentmondást, amely a farizeusok gyakorlatában van. Szombatnapi gyógyí
tásról egyebütt is van szó Lukácsnál. V. ö. Lk. 6, 6—11; Lk. 13, 10—17. 
Lehetséges, hogy a farizeusok a vízkórosat csapdának állították oda, bár 
erről a 2. v. nem szól. Jézusnak a 3. v-ben lévő kérdésére azért nem 
tudnak felelni, mert a törvénynek erre nézve nincs utasítása. Gyakorlatuk 
azonban innen is és a biblia más helyeiről is ismeretes. Jézus nem kereste 
szombatnapon az alkalmat a gyógyításra, ha viszont adódott, nem engedte 
el betegen azokat, akik hittel és könyörgéssel hozzá vitték nyomorúsá
gukat. Az 5. v. lényege annak az önellentmondásnak a kimutatása, amelybe 
a farizeusi vallásosság került. Nekik Isten törvénye csak addig fontos, 
amig nem ütközik anyagi érdekbe. Lelkiismeretfurdalás nélkül túl teszik 
magukat Isten parancsán, ha érdekük úgy kívánja, viszont a felebaráti 
szeretet igénye elől a rosszul értett, sőt félremagyarázott törvény védőfala 
mögé húzódnak. Nem átallják a saját szívük álnok szándékát (céljuk 
Jézust szaván fogni és elveszíteni) az Isten törvényéért való lángolás 
álarca mögé rejteni. Nekik a vallás arravaló, hogy növekedjék általa a 
dicsőségük s vele magukat Isten előtt bebiztosítsák s nem szeretetben 
szolgáló élet hajtóereje az.

Ezen a ponton kapcsolódik a második rész az elsőhöz. 7—10 okossági 
és illendőségi tanácsnak látszik, de 7. v. szerint ez csak a példázat. „Para
bola sumpta a moribus externis spectans interna.11 (Bengel.) A voltaképpeni 
mondanivalója tehát az élet belső területére tartozik. A mi útunk a fel- 
magasztaltatáshoz a magunk megalázása. Ha magunk akarjuk magunkat 
valamikké tenni az Isten előtt, teljesítményeink vagy a magunk nagynak 
állítása által, Isten törvénye (1. rész) feltárja, hogy hol állunk, de ha 
magunkat megalázni engedjük s az ő rólunk való ítéletének igazat adunk, 
akkor megnyílt az út, nem arra, hogy magunk tegyük magunkat valamikké, 
hanem hogy az Isten emeljen oda minket, ahová jutnunk kell.

Miről prédikáljunk? Megszokott téma az ünnep. Nem időszerű erről 
a textusról úgy beszélni, hogy aki munkára használta a vasárnapot, most 
már lelkiismeretében megnyugodva folytassa. Hihetetlen a tágkeblűség 
ezen a téren, mintha Isten parancsa bennünket nem is kötelezne. Sokkal 
inkább éreztessük azt, hogy a vasárnap az Úré. Nem rendelkezünk vele. 
A vasárnap szabadelvű felfogása semmiképpen sem egy azzal, amit itt 
Jézus tesz és mond. Luther erről a textusról szólva kiemeli, hogy az 
ünnep célja: 1. hallgassuk Isten igéjét, 2. tevékenykedjünk a szeretet 
munkáiban.

Vigyázzunk a törvény hirdetésénél, nehogy a bennünk lakó farizeus
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kapjon tápot belőle! Láttassuk meg, hogy képtelenek vagyunk a törvény
betöltésben oly teljesítményre, amellyel magunkat biztonságban tudhat
nánk. Isten törvényének igazi bibliai érvényesítése mindig kimozdít az 
első helyet elfoglalók biztonságérzetéből. Rá kell jönnünk, hogy koldusok 
vagyunk, utolsó helyre valók! V. ö. I. Kor. 15, 8—10. fgy jutunk el magunk 
megalázásában oda, hogy Isten kegyelmi ajándékát hittel elfogadhassuk, 
amely a kicsit naggyá, az utolsót elsővé teszi, fgy szabadulunk fel az 
én-rabságból Isten dicsősége és a felebarát java szolgálatára. így lesz 
közömbössé számunkra a világban is a harc az „első helyekért11, címért, 
rangért.

Szenth. u. 18. v. Máté 22, 34—46. Két részből áll igénk: a nagy paran
csolat és a Messiás Dávid uraként való, szereplése a 110. zsoltárban. A fari
zeusok a nagy parancsolatot illető kérdésükkel sarokba akarják szorítani 
Jézust. Jézus fölényesen kivágja magát az ellenséges gyűrűből, azután 
maga tesz fel egy kérdést amellyel tényleg lehetetlenekké teszi ellenfeleit. 
Ennyit lát az ember a két rész összefüggéséből az első pillanatra. De néz
zük, mit tartalmaz igénk.

Egy cseppet sem lehet csodálkozni azon, hogy a farizeusok a legfőbb 
parancsolat után érdeklődő kérdésükkel fordultak Jézushoz. Több mint 600 
parancs és tilalom esetleges megszegésének a félelmében kellett élniök. 
Lehetetlen volt mindent mindig szemmel tartani. Csak hát tudnák, melyik 
a legfontosabb! Különbségtévés fontos és kevésbbé fontos parancsolatok 
között szokásban volt, már csak azért is, hogy kötelességek, ill. tilalmak 
együttes jelentkezése vagy szembekerülése esetén tudja, hogy mit tegyen 
az ember. V. ö. Mt. 5, 19; 23, 23. Mire vonatkozik a „kísértvén őt“? 
Esetleg arra számíthattak, hogy hozzájuk hasonlóan Jézus sem tud majd 
dönteni, vagy ha bizonyos parancsolatot előtérbeállít, meg lehet vádolni 
mások elhanyagolásával.

Jézus feleletében a következők tűnnek szembe. Nem itt szerepel elő
ször a szeretet parancsa. Az első része idézete V. Móz. 6, 5-nek. A fele- 
baráti szeretet követelését meg különösképpen megtaláljuk az Ótestámen- 
tomban és a görög bölcseletben Jézus előtt. A helyzet se kívánt eredetit. 
A beállítás a zseniális. Mi történt ugyanis itt? Nem az, hogy előtérbe 
került két parancsolat a többi rovására, hanem feltáratott minden paran
csolat szelleme, célja, sőt az emberi lét végső értelme. „E két parancso
lattól függ az egész törvény és a próféták.11 — A szeretet az értelme, 
foglalata, célja mindannak, amit Isten kezdettől fogva mondott és akart. 
(A teológusok közül különösképpen Brunner mutat rá arra, hogy emberi 
existenciánknak mennyire a szeretet az alapformája. A bűn állapota ez: 
nem élünk a szeretetből szeretetben.)

Eredeti, jézusi az Isten iránt és a felebarát iránt való szeretetnek 
egybefogása, szinte egyenrangúvá tevése. („Hasonlatos ehhez11.) így a fele
barát nem a „más érdekeltség11 az akadály, hanem Istentől adott alkalom 
és feladat a szeretetben való élésre. „Jézus azzal hív el Isten szolgálatára, 
hogy a felebarát szolgálatára állít be. Viszont szerinte a felebarátnak sem 
szolgálhatunk igazán, ha őt szolgálva is, nem szüntelenül Isten szolgálatát 
tartjuk szem előtt. Nem tarthatjuk nagyra Istent, ugyanakkor semmibevéve 
felebarátunkat, mert íme Isten nem teszi ezt vele, hiszen elvárja tőlünk
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irányában a szeretetet. Viszont emberbecsülők nem lehetünk Istent meg
tagadva, mert az Istennel való szakítás a szív megromlását vonja maga 
után.“ (Schlatter.)

Ennek a két parancsolatnak a kiemelése nem jelenti a Biblia és min
den hitbeli tanítás feleslegessé válását. A keresztyénség a szeretet vallása, 
— nem azt jelenti, hogy ide pontot is tehetünk. A szeretet szüntelenül 
ösztönöz Isten mind teljesebb megismerésére és az ő parancsolataiban 
részletezett akaratának mindinkább való cselekvésére.

A második rész értelme és az elsővel való kapcsolata. A Messiással 
kapcsolatban általános a Dávid Fia elnevezés. V. ö. Mk. 12, 35—37; Lk. 20, 
41—44; Ezs. 11; Jer. 23; Ez. 24; Mik. 5. Jézus korában ez a messiási vára
kozásnak politikai színt adott. Dávid Fia a nemzeti célokat szolgáló Király- 
Messiás. Jézus arra mutat rá itt, hogy a farizeusok Messiásra vonatkozó 
elgondolásai, mennyire nem felelnek meg az írásnak. Nem mintha ö nem 
volna Dávid Fia leszármazás szerint. V. ö. Róm. 1, 3—4. De neki nem 
ez a dicsősége, hanem ez az ő maga-megalázásának a ténye. V. ö. Fii. 
2, 7—8. Természetes és történeti kötöttséget vett fel „emberekhez ha
sonlóvá lévén'*. De mint „Dávid Fia“ is megmaradt a „Dávid Ur,ának“, 
akiben egykor majd ellenségei is kénytelenek lesznek meglátni Urukat. 
(44. v.) Jól mutatja ez az ige a mi fogalmaink számára elérhetetlent és 
kifejezhetetlent Jézus személyében.

Jól szemlélteti egyben azt is, mennyire egy Jézus parancsa, „taní- 
tása“ és személye. Emberré levése által testvérünkké lett. Leszármazása 
révén megszentelte az emberi életet. így mostmár Krisztusban kell néznünk 
az embereket (1. Pál: Senkit sem ismerünk test szerint...). Az ő emberré- 
levése által vált lehetségessé, az Isten- és az emberszeretet egysége; az, 
hogy amit emberekkel teszünk Istennel tesszük egyben.

Miről prédikáljunk? Miként vezet az út az emberi élet egy általános 
problémájától, vagy Isten parancsa teljesítésének akarásától a Jézussal 
szembeni állásfoglalás kényszeréhez? Ma is, nekünk is szükségünk van arra 
az eligazító szerepre, amelyet a szeretet parancsa jelent Isten akarata 
cselekvésében. Számunkra is fennáll az a veszély, hogy a szeretet paran
csának két része egymástól elszakadjon s kialakuljon az egyik oldalon egy 
légies, spirituális keresztyénség, amelynek a számára kicsikké lesznek'a 
földlakók a maguk nyomorúságával, a másik oldalon az a „gyakorlati 
keresztyénség11, amely olyan mint a gyökeréről leszakított, táplálótalajából 
kitépett virág. Nem felesleges a két parancs tartalmát részletesen kifej
teni sem a „teljes szívedből. . és a „mint magadat11 részletezésével. 
Mindenekfelett ne feledjünk el rámutatni arra, hogy aki adni akar, annak 
előbb kapni kell: s íme Jézusban a Dávid Fiában de egyben Urában meg
jelent Isten szeretete. A hit és a szeretet összefüggéséről szól' Luther 
igénkről mondott prédikációjában s ennek az összefüggésnek a valóban 
evangéliomi feltárása óv meg bennünket is üres szavaknak attól a színes 
játékától, amibe szerétéiről szónokolva igen könnyen betéved az ember.

Doerne nyomán: Szabó Lajos, Kissomlyó.
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Összekulcsolt kézzel.
Imádságok a svéd ágendából.

Szentháromság utáni 15. vasárnap.
Kollekta:
Úr Isten! Te gondviselő szeretettel törődő! velünk és intézkedéseidben 

sohasem tévedsz. Alázatosan kérünk, távoztass el tőlünk mindent, ami 
ártalmunkra lehetne és add meg azt, ami javunkra válik. Urunk, Jézus 
Krisztus által. Ámen.

Igehirdetés utáni imádság:
Hálát adunk neked Ür Isten, mennyei Atyánk, hogy testet és lelket 

adtál nekünk és mind a mai napig fenntartod azokat. Kérünk: oltalmazz 
meg kegyelmesen a Mammon imádatától, hogy szolgájává ne legyünk. 
Segíts, hogy egyedül téged szeressünk, maradjunk meg hűségesen a te 
szolgálatodban és minden változásban is hitünket, bizalmunkat kizárólag 
a te jóságodba és kegyelmedbe vessük, napról-napra elfogadhassuk tőled 
azokat az áldásokat, melyekre szükségünk van. Urunk, Jézus Krisztus 
által. Ámen.

Szentháromság utáni 16. vasárnap.
Kollekta:
Tégy készekké, Úr Isten, hogy neked engedelmeskedjünk és téged 

szolgáljunk. Minket állandóan szorongat ellenségünk: a halál, s vele szem
ben nélküled nem tudunk megállni. Azért kérünk, ébreszd fel bennünk a 
szívet, hogy téged hívjon segítségül. Fiad, az Űr Jézus Krisztus által. Ámen.

Igehirdetés utáni imádság:
Ür Isten, mennyei Atyánk! Fiadat emberré tetted, hogy halála által 

megszabadítson a bűntől és az örök haláltól. Kérünk: csüggedéstől és két
ségektől szabadíts meg, hogy rendíthetetlenné váljék Krisztusba vetett 
hitünk, akinek hatalma van a halálon és ragaszkodjunk ahhoz a remény
séghez, hogy ő utolsó óránkban nem hagy el, sőt megvédelmez minket és 
az utolsó ítélet napján hűségeseivel .együtt minket is megdicsőít. Urunk, 
szent Fiad, Jézus Krisztus által. Ámen.

Szentháromság utáni 17. vasárnap.
Kollekta:
Ür Isten! Népedet áraszd el kegyelmeddel, hogy a gonosz fertőzésé, 

tői megóvhassuk magunkat és tiszta szívvel követhessünk téged, az egy 
igaz Istent. Fiad, az Ür Jézus Krisztus által. Ámen.

Igehirdetés utáni imádság:
Ür Isten, mennyei Atyánk! Fiadat, Jézus Krisztust nekünk adtad és 

általa megszabadítottál a bűn uralma és a törvény szorongatása alól. 
Kérünk: irányíts és kormányozz minket Szentlelked által, taníts félelmedre. 
Az alázatosságban mélyíts el és vezess igéd helyes használatára, hogy ez 
által megszentelődjünk és ne jussunk újból szolgaságba, hanem kegyel
med által szabadok lehessünk örökké és üdvözüljünk. Ámen.
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Szentháromság utáni 18. vasárnap.
Kollekta:
Ür Isten! Kormányozd Szentlelked által szívünket, mert e nélkül nem 

lehetünk kedvesek előtted, aki élsz és uralkodói Fiaddal és a Szentlélekkel 
örökkön örökké. Ámen.

Igehirdetés utáni imádság:
Beismerjük, Ür Isten, mennyei Atyánk, hogy szegény bűnösök va

gyunk, akik ismerjük ugyan akaratodat, de képtelenek vagyunk a szerint 
élni, mert akadályoz a test és a vér és sokféle kísértés hálóz be minket. 
Kérünk: add szívünkbe Szentlelkedet, hogy megerősödhessünk a hitbeli, 
minden akadályt legyőzzünk, naponként növekedjék parancsolataid iránti 
engedelmességünk és mind hívebben kövessük Fiadat, Jézus Krisztust, amíg 
tökéletességgel nem ruházol fel minket örök országodban. Ámen.

Reformáció ünnepén.
Kollekta:
Ür Isten, mennyei Atyánk! Nekünk adtad a megváltás ismeretét, 

tartsd meg hatalomban az evangéliumot és hirdettesd igédet tisztán és 
igazán, hogy a gyülekezet bizalmát egyedül a te kegyelmedbe vesse és 
így mindenkor megőriztessék szent életben. Fiad, a mi Urunk Jézus Krisz
tus által, aki él és uralkodik veled és a Szentlélekkel, örökkön örökké. 
Ámen.

Igehirdetés utáni imádság:
Mennyei Atyánk! Eléd visszük hálánkat és magasztalásunkat, hogy 

atyáink számára újra meggyujtottad evangéliumod világosságát és ke
gyelmet adtál szolgáidnak, hogy szabadon vallják igazságodat. Azt is meg
köszönjük, hogy mindeddig megtartottad számunkra is tiszta, igaz igédet, 
bár mi hálátlanságunkkal sokszor megérdemeltük, hogy elveszítsük azt.

Kérünk: segíts csonkítatlanul megtartanunk ezt utódaink számára és 
háríts el tőlünk minden tévelygést. Akadályozd meg, hogy a világ vissza
éljen evangéliumoddal és általa erőszakot és hamis szabadságot hirdessen. 
Igéd szolgáinak most is és a jövőben is add meg ugyanazt a bátorságot és 
bölcseséget, melyben az első hitvallókat részesítetted, egyházadat pedig 
mindjobban egyesítsd az igazságban és a szeretetben, szent neved dicső
ségére. Ámen.

Wolf Lajos, Budapest.

S z ó s z é k e n .

Szenth. u. 15. v. Október 3.

Isten, vagy Mammon . ..
Máté 6, 24—34.
Ének: 371, 412.

A Mammon az evangéliumban a vagyon megszemélyesítője. Az Ige 
ezzel az arám szóval fejezi ki mindazt, amit ma általában jólétnek neve
zünk. Szentleckénk a vagyon, a jólét imádata ellen szól, ami semmiképen 
sem egyeztethető össze Isten szolgálatával. Ahogy alázattal föléjehajo- 
lunk, észrevesszük, hogy az Ür nem a Mammon-szolgálat végletéről beszél,
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hanem arról a kísértésről, amely akkor fenyeget, ha nem akarunk ezzel 
a hatalommal végleg leszámolni.

„Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a 
másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik s a másikat megveti. Nem 
szolgálhattok Istennek és a Mammonnak." (24. ,v.) Ennek a világnak az 
értékeit nem lehet Isten mellé rendelni úgy, hogy Isten dicsősége csorbát 
ne szenvedjen. Isten pedig Úr, aki nem mond le jogairól senki számára, 
dicsőségében nem osztozik senkivel. Ha ilyesmi megtörténne csak az Ö 
rovására menne. Ahol pedig Isten rovására más, idegen hatalom előnybe 
részesül, ott már nem Övé a dicsőség, hanem az előnyhöz jutott bálványé, 
így zárja ki a Mammon szolgálata is Isten uralmát. Erre hívja fel figyel
münket az Ür, mert újra megismétlődő kísértés Istennek és a Mammonnak 
összehangolása. Ma ismét közeláll hozzánk. Látszólag sok megértést tanú
sítunk az örökkévalókkal szemben. A háború, a szenvedés, a bizonytalan
ság kényszerít Isten örökkévaló hatalmának meglátására. Mégsem tudunk 
elszakadni az evilági dolgoktól, a Mammontól. Azért tűrünk fogcsikor
gatva, mert azt reméljük, hogy a vihar elültével majd zavartalanul bele
temetkezhetünk evilág élvezetébe és az anyagi jólét mámorában majd 
elvész a lemondások keserűsége. Nem akarunk a Mammontól végleg el
szakadni. Magatartásunkban valami lelki akrobataszerűség van. Belátjuk, 
hogy Istent nem lehet kihagyni a számításból, de a Mammont sem szeret
nénk elveszíteni. Ezt a két szembefeszülő ellentétet hangolnánk össze a 
kétfelé való szolgálattal úgy, hogy mind a két fél elégedjék meg vele. 
Valóban szédítő megoldás lenne ez az ember számára! Az Ige tanúsága 
szerint azonban Isten féltőn szerető Úr, aki nem osztozik meg hatalmán. 
A Jelenések könyvének 3. részében azt olvassuk, hogy nem elégszik meg 
a lágymelegséggel (15—46. v.) nem tűri a sem hideg, sem hév embereket. 
Maradéktalan szolgálatot vár: „szeresd az Urat a te Istenedet teljes szíved
ből, teljes lelkedből és teljes elmédből ez az első és nagy parancsolat" 
(Máté 22, 37—38). Az ember előbb-utóbb rájön, hogy Krisztusnak nincs 
köze a Béliálhoz, Istennek a Mammonhoz, amint gyakorlati kérdések meg
oldása előtt áll. Hiába hangoztatjuk evangélikus öntudatunkat, ha vala
melyik családban felmerül egy reverzális kérdése 99 százalékban a döntő 
szót a Mammon é§ nem az Isten mondatja ki. A kínálkozó „jó parti" el
feledteti, hogy „mit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri is“. 
Vagy gondoljunk arra, hogy nincs olyan felekezeti, vagy hitbeli sérelem, 
ami úgy fel tudna háborítani, mint egy anyagi megrövidítés. Micsoda 
szenvedélyeket tud felkavarni egy rosszul fizetett munka, egy meg nem 
térített adósság! Féltjük a Mammon igazát. Hiába a szívünk csak jobban 
húz hozzá, mint Istenhez. Az atya dolgait egy kis méltatlansággal intézzük 
el, de a Mammon ügye felett nem térünk ilyen könnyen napirendre. Isten
nek elég egy kis egyházi adó, de a Mammonnak. szívvel, lélekkel, ruhával, 
pompával, kényelemmel — mindennel — adózunk. Isten dolgait eíbagate- 
lizáljuk, de nem úgy a Mammonét. Belátod-e testvérem, hogy igaza van 
Krisztusnak, amikor az Isten és a Mammon szolgálat egyidejűségét lehetet
lennek tartja. Az evangélium a vagy-vagy nehéz kérdése elé állít. Vagy 
Isten — vagy Mammon! Minél világosabb a kettő közötti különbség, 
annál tisztábban látom, hogy csak Isten!

Az eddigieket mintha a gazdagok felé mondotta volna Krisztus.
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Nekünk is az a véleményünk, hogy a Mammon inkább ezt a réteget kísérti. 
Pál apostol is megerősíti Timíteushoz írott levelével ezt a véleményünket: 
„azoknak, akik gazdagok e világon, mondd meg, hogy ne fuvalkodjanak 
fel, se ne reménykedjenek a bizonytalan gazdagságban, hanem az élő Isten
ben". (I. Tim. 6, 17.) A javak kultusza azonban nemcsak a gazdagok kísér
tése. Tévedés lenne azt gondolni, hogy csak ezt a társadalmi réteget kezdi 
ki a Mammon. A nincstelenek felé is kiterjeszti hatalmát. Totális háborút 
vív és nem akar seholsem alul maradni. A Mammonnak a szegényeket 
kísértő veszedelmére következtethetünk abból, amit Krisztus az aggodal
maskodásról mond: „Azért mondom néktek: ne aggodalmaskodjatok a ti 
éltetek felől .. .“ A gazdag azt hiszi, hogy a vagyonban való bővölködés- 
ben van az ő élete, de ugyanígy a szegény is, aki kielégítetlen vágyainak 
túlfűtött fantáziájával színezi mindezt ki s ebből következik az aggodalom. 
Remegve gondol a holnapra és akármennyije van, mégis az éhenhalástól, 
a tönkremenésfől, a veszteségtől fél. Jól ismerjük ezeket az aggodalmas
kodókat. Örök kérdésük a: mit együnk, mit igyunk, mibe öltözködjünk, 
mi lesz velünk? Ez jelenti számukra az életet. Ez az aggodalom késztet 
békében is a termelés irányítására, robbantja ki az ellentéteket, mert nem 
akarjuk elfogadni, hogy Isten az élet. Krisztus az aggodalmaskodással 
szemben az ég madaraira és a mezők liliomára mutat. Nem kontárkodnak 
Isten dolgába, nem folytatnak ú. n. racionális gazdálkodást és mégis „a ti 
mennyei Atyátok eltartja azokat" (26. v.). Ez a példa a teremtmény — az 
ember — szerepére utal. Beleilleszkedni a Teremtő világrendjébe; az Ö 
irányítása még nem okozott zavart, de a mienk igen. Tanuljuk meg az ég 

 madarainak és a mezők virágainak alázatát és engedelmességét. Milyen 
türelemmel tudnak várni a tavaszra, aggodalmaskodás nélkül. „Ne aggo
dalmaskodjatok tehát és ne mondjátok: mit együnk, vagy mit igyunk, 
vagy mivel ruházkodjunk? Mert mindezeket a pogányok kérdezik. Mert 
jól tudja a ti Mennyei Atyátok, hogy mindezekre szükségetek van" (31— 
32. v.). Az aggodalmaskodás is Mammon':szolgálat, bálvány imádás, s nem 
vállal közösséget vele Isten.

A kísértés leküzdésére egyetlen kivezető út van: Isten teremtő világ
rendjében bízni. Hinni, hogy Ö teremtett engem — ahogy a Kis Kátéban 
tanultuk — és a teremtés után sem hagyott magamra, hanem kirendeli 
számomra, ami megillet. Bűneim miatt a halál dédelgetettje vagyok, meg
váltásra van szükségem és Isten megadta Krisztust, ö  az elsőrendű élet- 
szükséglet, az életnek kenyere és az élő víznek forrása. Ha Isten ő t annyi 
fájdalom és gyötrelem között megadta, mert szükségünk volt rá „mimódon 
ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk" (Róm. 8, 32). A magam 
életében számtalanszor megtapasztaltam, hogy Isten mindig kirendeli, 
amire szükségünk van. Nem tudom elképzelni, hogy a te életedben ne így 
lett volna. Tudom, hogy igényeink napról-napra nőnek és nem minden 
valósul meg belőlük, de hiszem, hogy Isten megadja, amire az ő belátása 
szerint szükségem van. Vonjuk le hitünk következményét: Amit Isten lát 
szükségesnek, azt jóváhagyja igényeinkből, amit ö  elégnek tart, legyen 
elég nekünk is. Lehet, hogy olykor fájdalmas atyai szíve, ha valamit meg
tagad tőlünk, de akkor is azért teszi, mert javunkat akarja. Elég itt rövi
den József, vagy Jób példájára utalni.



498

A Mammon hatalma alól felszabadult erőnket egészen Isten szolgá
latába kell állítani. Szentleckénk ezt így fejezi ki: „keressétek először 
Isten országát és az Ö igazságát és ezek mind megadatnak néktek“. Az 
Igében ezzel egy magasabb szempontot kapunk az élet szemléletéhez. 
Szükségeinket Isten országának viszonyához mérve kell látni s akkor a 
mindennapi élet apró cseprő aggodalmai eltörpülnek, mert az „Isten or
szága nem evés és nem ivás“ (Róm. 14, 17). Krisztus ezzel az Igével sor
rendet állapít meg, amikor azt mondja „először". Nem tagadja az evés és 
ivás, vagy öltözködés szükségességét, de megláttatja, hogy ezek nem első
rangú kérdések, mert ha a mi földi sátorházunk elbomol, egyszeriben 
elvesztik aktualitásukat. Ezt a sorrendet kell magamévá tennem. Mered-e 
vállalni? „Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyör- 
géstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az 
Isten előtt és az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, 
meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban (Fii. 
4, 6—7).

Deák Ödön, Nagybánya.

Nemzeti gyászünnep. Október 6.

Zordon jóltevőnk.
Jelenések könyve 3, 19.

Hosszú jeges tespedés után tavaszt kondított a történelem torony
órája. A nemzettest meggyőzte orgyilkos baktériumait és hullásodásának 
válsága megfordult. Lendülő akarás! Gyönyörű cél! ígéretes indulás! — 
És mi lett a vége?! Tizenhárom bitófa irtózatos gyalázata.

A fájó seb ma megint felsajog szívünkön. Véres történelmünk keserű 
íze újra szánkba kúszik: miért, miért? Nincs más igaz magyarázat, csak 
ez az egy: „Akit szeret az Ür megdorgálja, megostoroz pedig mindent, 
akit fiává fogad." Mert Isten ugyan szeretet, de szeretete féltő szeretet. 
Lényege nem a babusgatás, hanem a mentés. Aki vízben fuldoklik, azt 
nem simogatni kell. Az segít rajta, ha fejbeütik és partra vonják. Aki 
gödörbe hullt, annak nem hízelegni szokás. Üstökön kell ragadni és ki
rántani. Isten ugyanezt teszi féltő szeretetében. De miközben fejbeüt és 
üstökön ragad, az nagyon kellemetlen. Furcsa, de így van: „Ő a mi zordon 
jóltevőnk!"

„Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem . .. !“ Ez az egyetlen 
ige elégséges magyarázat az egész magyar történelemre. Ebből érteni meg, 
miért van az, hogy „rég veri már a magyart a teremtő?" Rég veri, mert 
rég szereti. Ez magyarázza, hogy tatárból, törökből mért font hátunkra 
rettentő korbácsot? Font, mert gyermekévé akart fegyelmezni. Hogy mért 
hajszolt véres századok szörnyű útjain? Hajszolt, mert magához akart 
téríteni. Hogy mért nem lehetett egyetlen győzelmes háborúnk? Hogy el 
ne bizakodjunk. A világosi kudarc és az aradi gyalázat helyes értékelésére 
is akkor jutunk el, ha Isten szentszándékú dorgatóriumát tótjuk meg 
benne. Valljuk csak bátran: ha keserves is, addig jó nekünk, míg ver az 
Isten, mert addig legalább rajtunk a keze s jaj annak, akiről Isten le
veszi a kezét. Ezer éve Isten veréséből élünk. Megverni a fiakat szokás. 
A cselédemet, akármilyen, nem bántom. De gyermekemet, aki enyém, akivel
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akarok valamit, akit szeretek, azt megverem. Történelmünk véres lapjai, 
összetörettetésünk borzalmas kálváriái, így válnak számunkra Isten feddő 
szent szeretetének tűzpiros csókjaivá, amelyekkel az életet tartotta ben
nünk. A negyvennyolcas fájó kudarc így válik fiúságunk szent nemesi 
köntösévé s rajt a tizenhárom bitó Isten atyai szeretetének felséges ko
moly medáliájává. Véres illusztrációt kaptunk igénkből: „Akit én szeretek, 
megfeddem és megfenyítem: légy buzgóságos azért és térj meg!“

Ez az ige meghatározza minden jövendő kötelességünket is. Az a 
dolgunk, hogy alázatos engedelmességgel elfogadjuk Isten ítéletes ostorát 
és magunkra vegyük szent feddőzését. Hogy szerelme tüzében megtisz
tuljunk. Még mindig a hangulatok és szólamok népe vagyunk. Ránk-ránk 
telepszik a hangulatok rózsaszínű köde és nem látunk tőle. Járkálunk a 
szólamok meddő venyigéi közt és nem teszünk semmit. „Légy buzgóságos!" 
Az áldozat parancsa ez. Minden áldozatból él. A nemzet is. Isten tizen
három szomorú akasztófa tövéből sarjasztotta a magyar jövendőt. Nekünk 
is tudomásul kell vennünk, hogy a haza nem szép szavak, nagy hangok 
alkalma, hanem megáldoztatásunk oltára. Áldozat. Egyszerűen ez: gyer
meket szülni, gyermeket nevelni, dolgozni, tanulni, takarékoskodni, le
mondani, áldozni, verejtékezni, szüntelen önvizsgálatban égni, vérezi és 
ilyen életben lassan elfogyni a jövendőért. — Térj meg! Mint hazafinak 
sincs ennél sürgősebb teendőm. Elmúlt az az idő, amikor érzelmi elringa
tózásokat, kokárdás fenekedéseket, melldöngető hetykélkedéseket lehetett 
hazaszeretetnek nevezni. Józan hazaszeretetre van szükségünk. Meglátni 
tisztán a bajt, bűnt magamban is, népemben is. Nem takarhatjuk le a 
rothadást és nem illatosíthatjuk be a szemétdombot. A rothadást ki kell 
vágni, a szemétdombot el kell égetni. Mindez rajtam kezdődik. Nem érzed, 
hogy Isten erre akar szorítani?

Bizonyos, hogy nincs nép, amelynek annyi sötét gyásznapja és siratni- 
valója volna, mint nekünk. De a kesergő turánizmus műbánata halálos 
méreg. A bűnbánat könnyéből születik élet. „Mert az Isten szerint való 
szomorúság üdvösségre való megbánhatatlan megtérést szerez; a világ 
szerint való szomorúság pedig halált nemz." II. Kor. 7, 10.

Október 6.-án, tizenhárom bitó árnyékában, a magyar bánat — vaj
ha -  bűnbánattá lehetne! Szabó Józsefi Győr

Szenth. u. 16. v. Október 10.
Ne sírj!

Lukács 7, 11—17.
Ének: 372.

Páris egyik szépművészeti múzeumában láttam egv gyönyörű már
vány szobrot, A címe ez: „Az első halott." Ádám felfogja és viszi az első 
halottat: Ábelt. Az arcán megdöbbenés, mély fájdalom, komor dac és 
megnemértés. Nem érti, mi történt, mert még ilyent nem látott, de érzi, 
hogy valami megdöbbenő fájdalom zuhant rájuk. Éva roskadozva ráhajlik 
Ábelra, csókolja hideg homlokát. Az arcán kétségbeejtő fájdalom és meg
nemértés. ö  sem érti, mi történt, de összetörte a váratlan változás.

Mi már megszokhattuk volna a halált, de soha sem tudjuk megszokni, 
mert éppen ellenkezője az életnek. Ha még az állat, is siratja fiát, hogyne
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az ember, kivált az édesanya. Ilyen fájdalmat látunk Nain kapujánál. Nem 
kifáradt, életunt öreg, hanem reménységgel, életkedvvel tele ifjú a halott. 
Nem sok gyermek közül egyik, hanem egyetlen fia: mindene az anyjának. 
Ez az anya pedig özvegy, tehát most már se férje, se fia, senkije, egyedül, 
elhagyatva áll a világon. Nem csoda, ha alig bir bánatával, alig lát köny- 
nyeitől és nem látja sem a résztvevő nagy sokaságot, hogy abból merítene 
valami kis vigasztalást, sem Jézust, az élet fejedelmét és a vele jövő 
sokaságot.

Nemrég egy hívő anya váratlanul elvesztette 11 éves gyermekét, aki 
vízbefult. Nem merték addig a halotthoz vezetni, míg én is oda nem értem. 
Azt a fájdalmat nem lehet leírni. Mikor vigasztalni akartuk és valaki azt 
mondta: „Ne sírj!" szinte vérig sértve fakadt ki: „Mért ne sírjak? Ki tudja 
azt mondani? Sírok bizony, mert igen nagy az én siratni valóm!" A magam 
tapasztalatából is tudom, hogy ilyenkor legjobb egy-egy néma kézszorítás 
és a hangtalan, de mégis kiérezhető együttérző szeretet.

Olyan példát is tudok, hogy az első világháború alatt egy asszony 
elvesztette a harctéren férjét s egyetlen reménysége 6—7 éves kislánya 
volt. Mikor váratlanul azt is elvesztette, annak sírján összetépte imaköny
vét és azt mondta: „Eddig imádkoztam, de ezután nem imádkozom az 
ilyen istenhez!"

Tompa Mihály sem tudott kigyógyulni sebéből, mikor gyermekeit 
egymásután elvesztette. Ilyeneket találunk följegyzései közt felesége fáj
dalmát is látva: „Bizony szegény asszony, aki olyan jó erkölcsű voltál és 
m égis...!" „Az anya fut, keresi, összerogy. Kegyetlen az Isten!"

Pedig nincs igaza sem Tompa Mihálynak, sem annak a többet nem 
imádkozó szegény asszonynak.

Az Ür meglátta, észrevette, szívére vette a naini özvegy fájdalmát. 
Nem kellett kérni, magától megkönyörült és vigasztalásba fogott: Ne sírj!

Milyen más volt ez a szó az ő ajkán, mint a résztvevő rokonokén és 
jóbarátokén! Itt már szeretet és más hatalom állt a vigasztaló szó mögött. 
Itt az enyészet fejedelmével az élet fejedelme találkozott s a szegény anya 
ezt ösztönösen megérezte.

Ma is látja az Ür a mi sok bajunkat, bánatunkat, mikor az egész 
világon eláradt bűn miatt az egész világra eláradt a gyűlölet, a vérontás, 
a gyász, a pusztulás és boldogtalanság. Mindent lát, mindent észrevesz, 
mindent számontart, mindent könyörületes szívére vesz és minden össze
töri az ő szívét is. Velünk van akkor is, mikor könnyeinktől nem látjuk, 
mint velük ment az emmausi tanítványokkal akkor is, mikor azok csak 
bánatukkal voltak elfoglalva és amiatt nem tudták felismerni.

Velünk van akkor is, mikor úgy rémlik, végleg elhagyott. A nap szi
lárdan fenn van az égen akkor is, mikor a felhőtől nem látjuk. Az anya 
szeme akkor is gyermekén van, mikor az anyjáról egészen elfeledkezik. 
Az apa szíve együtt sír gyermekével akkor is, mikor azt fegyelmeznie, sőt 
keményen büntetnie kell.

Az Ür nemcsak szóval vigasztal: „Ne sírj!", hanem visszaadja a halott 
ifjút anyjának. Halálból életre hív, siralomból vigalmat, ürömből örömöt 
teremt.

Nem támaszt fel minden halottat erre az életre, mert az isteni tör
vény az, hogy az élők meghaljanak, de a naini ifjúnak, Jairus leányának,
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Lázárnak feltámasztásával megmutatta isteni hatalmát, Maga iránt hitet 
ébresztett és bebizonyította, hogy lehet és van a halottaknak feltámadása 
s ezzel megerősítette és megszentelte az örök életben való keresztyén 
reményünket.

Nem tiltja meg, hogy halottainkat sirassuk, hiszen Ö is megsiratta 
barátját, Lázárt, meg Jeruzsálemet is: de ne gyászoljunk úgy, mint a 
pogányok, akiknek nincsen reménységük.

Mi a Krisztus által a temetőben is, könnyek között is megengeszte- 
lődött szívvel mondhatjuk:

„Sírhalmok, virágozzatok,
Bánatos szívek, bízzatok.
Kik nyugosznak por',adózva,
Feltámadnak új tavaszra.
Ott az anya magzatára 
És anyjára lel az árva;
Özvegy könnyje nem hull többé:
Együtt élünk mindörökké!"

Szalay Mihály, Lovászpatona.

Ellenségek között. . .
Szenth. u. 17. v. Október 17.

Lukács 14, 1—11.
Látszólag kedves, békés kép tárult elénk. Jézus mint meghívott ven

dég a lakoma alkalmával beteget gyógyít és tanítja azokat, akik vele 
együtt vannak. Csend veszi körül, figyelmes szempárok tapadnak reá.

De az egész képet beárnyékolja az a szó: leselkedtek reá. Aki meg
hívta Jézust, nem kereső lélek, hogy Krisztus segítségével megtalálja az 
Istent. Akiket meghívott nem azért gyülekeztek egybe, hogy lelkűk égető 
kérdéseire feleletet, sötétben botorkáló életútjuk számára világosságot 
nyerjenek. Egész más célból történt a meghívás, egész más célból vannak 
jelen mindazok, akik a főfarizeus házában Jézussal asztalnál ülnek. Ezek 
mind lelkesednek!

A vendéglátó kétségtelenül a legszívélyesebben hívta meg Jézust, 
a meghívottak a tőlük telhető legkedvesebb modorban veszik körül öt. 
Semmi jel sem mutat arra, hogy itt valami egészen másról van szó.

De az Úr Jézus jól tudja, jól ismeri a rejtett gondolatokat, előtte 
nincs homályban a finoman szőtt terv, amellyel neki ártani akarnak. Tudja, 
hogy leselkednek reá. Ellenségek közé megy. Köröskörül ellenség figyel 
reá a rosszindulat éberségével. Tudja, hogy a szíves meghívás tőrt takar 
És mégis elmegy. Lásd őt ellenségei között! Lásd, hogy milyen az ellenség 
és mit mivel Jézus az ellenséggel!

Jézus nem kerüli a veszedelmeket. Soha nem keresi a biztonságát. 
Munkáját soha sem az határozza meg, soha nem befolyásolja, soha nem 
irányítja az a gondolat, hogy ne kerüljön ellentétbe, összeütközésbe azok
kal, akik árthatnak neki. De arra sem törekedik soha, hogy okvetlenül 
megnyerje hallgatósága tetszését. Nem azért jött, hogy emberek tetszé
sét nyerje meg és nem azért, hogy megtartsa életét. Azért jött, hogy
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gyógyítson. Megmondja a betegnek a betegségét, mert enélkül a lélek 
gyógyíthatatlan. Szépítgetés és kertelés nélkül megmondja bűnét annak, is, 
aki töredelemmel fogadja szavait, annak is, aki meggyűlöli érte. Meg
mondja kicsinyeknek és nagyoknak. Megmondja a kicsiny embernek, aki
nek nincs hatalma arra, hogy elveszítse és megmondja azoknak, akiknek 
van hatalmuk reá és élnek is hatalmukkal. Megmondja a hatalom nélküli 
sokaságnak: Ha a ti igazságtok nem lesz több az írástudókénál és a fari
zeusokénál, bizony nem mentek be az Istennek országába. Megmondja a 
hatalmasoknak: Jaj néktek farizeusok és írástudók!...

Jézus nem riad vissza semmitől s nem húzódik meg félénken, amikor 
ellenséggel áll szemben, nem mérlegeli gondosan szavait, hogy élük ne 
legyen s nem hallgat bölcsen, hogy bárkinek érzékenységét ne sértse s 
önmagát veszedelembe ne sodorja. Hiszen nem azért jött, hogy életét 
megtartsa, hanem hogy áldozatul adja sokakért!

És te azt gondolod talán, hogy szép ez a szent bátorság, de nem 
hasznos! Mert hiszen életét valóban elvesztette, útjának végén felénk 
integet a kereszt. De ne felejtsd el, hányszor mondotta: nem jött el még 
az én órám! Hányszor törtek reá és nem árthattak Neki! Hányszor szeret
ték volna elveszteni, de nem volt módjuk rá! Akkor ment a kereszthalálra, 
amikor itt volt annak az ideje, amikor annak meg kellett történnie! 
Amikor a keserű poharat ki kellett ürítenie! Addig hányszor forgott ellen, 
ségek között, hányszor ment közéjük, hányszor fonták finomabban és 
durvábban a hurkot elejtésére!

Testvérem! Vérzivataros nehéz időkben, amikor a mai háborúban 
veszedelem leselkedik mindenütt, fel kell tekintened Jézusra, hogy lássad 
ellenségek között, veszedelmek között. Állandó erőforrásod legyen: az tör
ténik velem, amit Isten akar! Amig Ő őrködik felettem, nem érhet semmi 
veszedelem. És ha életemet oda kell adnom, nem tarthatom meg Vele 
szemben! Krisztus keresztje akkor is nem az ellenség győzelmét hirdeti 
nékem, hanem Krisztus végső győzelmét! Az Atya iránti engedelmesség 
megdicsőülését a feltámadásban!

Ez az engedelmesség viszi Krisztust ellenségei közé. Milyenek ezek 
az ellenségek?

Elbizakodottak, lelki gőggel telítettek! Meg vannak győződve arról, 
hogy ők kedvesek az Isten előtt. Nincs szükségük arra a Krisztusra, aki 
egészen mást tanít és követel meg őtőlük is, mint amit ők tökéletesen 
helyesnek és kielégítőnek kiformáltak a maguk számára.

Alattomosaik! Vendégül hívják Jézust. Kedves szavakat intéznek hozzá. 
És minden szavuk, minden igyekezetük arra irányul, hogy árthassanak neki.

Veszedelmesek! Sokkal jobb a nyílt ellenség, mint az ilyen szembe 
nyájaskodó, de minden ravaszsággal, álnoksággal, tervszerűséggel vesze
delmet készítő ember.

Kíméletlenek! Semmi sem szent előttük. Felhasználják a szombat
napot, az ő ünnepüket arra, hogy Jézust tőrbe csalják. Hitvány külsőséggé 
teszik meg vallásosságukat. Munkát végezni semmiképpen nem szabad 
ezen a napon, de csalárdsággal mások megrontására törni. . .  az nem 
szentségteleníti meg úgy ezt a napot, mint például beteg felebarát szen
vedésének az enyhítése!
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Szívtelenek! Odarendelnek egy vízkóros beteget. Kétségtelenül azzal 
a biztatással, hogy itt gyógyulásra lelhet. S közben leselkednek Jézusra, 
vájjon meri-e meggyógyítani ezt a beteget szombatnapon?! És ha vissza
riadna?!... Ha éppen annyira külsőleg tartaná meg az Isten törvényét, 
mint ők?!... Ha a betegnek gyógyulás nélkül kellene távoznia?!... Annak 
a szívfájdalma, csalódása mitsem számít, ök akkor is elérték céljukat. 
Fennen hirdethetik, íme, ez mégsem az, akinek híresztelik, akinek tartják 
olyan sokan! önelégültségüknek egyik legvisszataszítóbb gyümölcse ez a 
szívtelen önzés.

Ilyen emberek közé megy az Ür Jézus. Jól ismeri őket és mégis 
közéjük megy. Mennyire meg tudnánk érteni, milyen természetesnek talál
nék, ha undorral elfordulna tőlük, ha visszautasítaná megbotránkozással 
az alattomos meghívást!

Mélységesen megindító, hogy Jézus még az ilyen emberektől sem 
zárkózik el. Kimondhatatlan nagy hálával kell, hogy eltöltsön minket is 
ez a tény. Mert így cselekszik az Úr Jézus, így cselekszik ma is.

Nézz körül a mai világban. Milyen a mai ember? Világháború dúl 
és az ember ebben a háborúban arcképet rajzol önmagáról. Mennyi bűn 
és milyen rút bűn halmozódott össze, hogy azután szörnyű világégésben 
robbanjon ki! És mennyi bűnt, mennyi végtelen szomorú jelenséget hoz 
felszínre napról-napra a nehéz idők sodra! Mennyi visszaélés történik 
Krisztus nevével! Istentelen és embertelen küzdelmek közepette reá tör
ténik hivatkozás. Templomok szétdúlására küldik harcra a harcosokat a 
vallásos indulóval: „Előre, Krisztus katonái!11 Milyen kevés a hűség, milyen 
keveset érővé sűlyedt le a becsület, a tisztesség!

Mégis: Krisztus jelen van még közöttünk. Szétdúlt templomok ezrei 
vádlón kiáltanak égre és a romok fölött tovább szól az Ö igéje. Mert 
kifogyhatatlan az ő hűsége s nem tud lemondani az emberről az utolsó 
pillanatig az ő kimeríthetetlen szeretete. Valóra válik szemmel láthatóan 
az ige ígérete: „Vájjon megfeledkezhetik-e az édesanya gyermekéről? 
És ha meg is feledkezne róla, én rólad soha meg nem feledkezem!"

Adjunk hálát Megváltónknak, hogy nem engedi magát visszataszítani 
az ember rútságától, a mi időnk, a mai ember rútságától sem. Nehéz 
időkben, nehéz idők által is gyógyítani akarja az embert, amint az evan
géliumban is gyógyít és tanít.

Gyógyítja az elesettet és gyógyítása tanítás. Megszégyenül a vallá
sosság külsősége. Felragyog a cselekvő szeretet dicsősége. Saját példájában 
válik nyilvánvalóvá mit jelent tanítása: „Irgalmasságot akarok és nem 
áldozatot!" És a legegyszerűbb példával, az állatokkal szemben ünnepnapon 
is tanúsítandó természetesnek és magától értetendő segítségnyújtásnak 
példájával megsemmisíti az ellenségek ravasz, jól kiagyalt leselkedését.

Tanítása gyógyítás. A baj gyökerét fogja meg. Az emberek tüleked
nek az elsőségért úgy mint ott, a főfarizeus házában. Ezzel elárulják, 
hogy minden cselekvésüknek főrugója: az önzés. Viselkedésük megpecsé
teli azt a világos tényt, hogy távol vannak az Istentől, mert aki önmagát 
szolgálja, nem szolgál Istennek! És Isten azzal nem tehet mást, minthogy 
megalázza! Istenhez közel csak az kerülhet, aki érzi elesettségét és retteg 
amiatt, hogy távol van az Istentől!
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Vájjon milyen mélységeket kell még megjárnia a mai embernek, 
hogy önmagát meglássa a mélységben? Hova kell jutnia, hogy elesettnek 
érezze magát?! Nem a mi gondunk és nem a mi dolgunk!

A mi dolgunk, hogy lelkűnkben és életünkben nagyobb teret enged
jünk napról-napra az Úr Jézusnak. Hogy munkája rajtunk ne legyen 
hiábavaló.

Kérjük Öt: Taníts, hogy megvilágosodjunk! Gyógyíts minket, Uram, 
hogy meggyógyuljunk!

Kóts Lajos, Lajoskomárom.

Kétféle kérdezés.
Szenth. u. 18. v. Október 24.

Máté 22, 34—46. Ének: 293, 331.
Alig cseperedik fel a kisgyermek, egyik kérdés a másik után hagyja 

el ajkát: ez mi? ez miért van? A szülő már sokszor türelmetlenül inti 
hallgatásra. De nem csak a gyermekek világában van ez így. Rengeteg 
kérdés hangzik el mindenfelé a felnőttek között is. És milyen sokfélék 
a kérdések! Tanulnivágyók ártatlan kérdései, vagy mellünknek meredő szá
monkérések és a kétségbeesés óráin elhangzó, vagy visszafojtott miért?-ek. 
Tele van megoldatlan kérdésekkel mindnyájunk élete...

Mai Szentigénkben két kérdés hangzik el: Kérdez az ember és kérdez 
a Krisztus. Mindkettő bennünket is megválaszolandó kérdések elé állít.

1. Kérdez, az ember.
1. Jézus élete sem volt mentes a kérdezősködésektől. Üdvösséget 

keresők kérdezték: Mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerhessem? 
Tépelődő lelkek vártak bizonyosságot Tőle: Te vagy-é az eljövendő, vagy 
mást várjunk? Hiszen annyian érezték, hogy egyedül ö  tud helyes választ 
adni gyötrő kérdéseikre! És ártatlannak látszó kérdések mögött meg
húzódott a sátán is, hogy fogas kérdésekkel tőrbe csalja. S akiket a sátán 
használt fel eszközeiül, azok talán hosszas fejtörésekkel igyekeztek kör
mönfont kérdéseket kitalálni: hátha nem tud megfelelni, vagy nyilván
valóan helytelenül felel és akkor oly könnyű lesz lehetetlenné tenni. Alig 
némítja el az egymás szavába kiabáló, a feltámadást tagadó szaddúceusok 
csahos hadát, máris ott settenkedik mögötte a farizeusok álnok csoportja. 
Kiaszott koponyájukban, idegesen csillogó szemeikben sok-sok olyan kérdés 
született, amelyre senki emberfia nem adhatott megnyugtató választ. Nos, 
akkor a Názáreti sem fog tudni megfelelni! Ha meg tud felelni, meg
oldódnak a kérdések; ha nem, nyilvánvaló, hogy nem is Messiás ő!

2. De megdöbbentő tapasztalatai vannak annak, aki kérdéseket tesz 
fel Jézusnak. Ha Jézus néma marad, akkor a némasága a félreérthetetlen 
válasz. Ha felel, zavarba jönnek a kérdezők. Ez mindig így volt és így 
lesz. Mert Jézus belelát kérdezőjének a legrejtettebb gondolataiba. Jobban 
tudja, hogy miért kérdezünk, mint mi magunk! Ebben is igaznak bizonyul 
szava: „Én és az Atya egy vagyunk.11 Pl. az Ó-testamentumban Bálám 
megkérdi Istent, elmehet-e megátkozni a népet a király kívánsága szerint? 
Nem, —• hangzik a válasz. De azután ajándékokkal próbálja a király meg
vesztegetni a prófétát. Bálám tudja az Úr akaratát, mégis megkérdi másod
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szor is. És Isten válasza mutatja, hogy Bálám veséjébe lát: igendő választ 
vár, mert csábítja az ajándék. És most már büntetésül igenlő a válasz 
(IV. Móz. 22 : 12, 20, 22.) Csak Isten kegyelme óvja meg attól, hogy 
mégis ne vétkezzék.

3. Jézus belelát a farizeus veséjébe. Nincs benne sem Isten, sem ember 
iránti igazi szeretet. Ezért méricskélik a törvényt és osztályozzák úgy, 
hogy az ember 248 darab csontjára és az év 365 napjára készen állott 
egy tilalom, vagy parancs. Egyszer azt mondotta nekem valaki, hogy ő 
nem tud beszélni a VI. parancsolatról, mert vétkezett ellene. A farizeusok 
is minden parancsolatról beszéltek, csak a szerétéiről nem, mert az nem 
volt meg bennük. De Jézus válasza rájuk olvas: a szeretet a legnagyobb 
parancs, amit ti lábbal tapostok. Ez nincs meg bennetek, mert kiszorította 
azt szívetekből az álnokság. Talán azt várta volna ez a farizeus, hogy leg
fontosabb parancs az áldozat bemutatása, vagy a tized, vagy a körül- 
metélkedés. Óh nem! Mindez mit sem ér szeretet nélkül. Ha nem csak 
ajkaddal, hanem egész lényeddel szereted Istent, akkor töltőd be Isten 
minden akaratát. „Annakokáért a törvény betöltése a szeretet.“ Hogy 
megdöbbenthette az a válasz a kérdezőt. Néma csönd követi Jézus vála
szát. Nincs semmi vita, ellenvetés, hogy talán más lenne a legfontosabb. 
Igen, mert Jézus válasza nem az értelemnek szólt, hanem belehasított 
az alvó lelkiismeretbe . . .

4. Mégis, olyan jó az Ő válasza! Kérdezd csak ember, szüntelenül őt! 
Ő megfelel az álnok kérdésekre megtérésre hívó szavával, válaszával. 
Egyszer egy hitetlen ember kezébe vette a Bibliát, hogy kimutassa annak 
tarthatatlanságát, bebizonyítsa, hogy kicsoda is hát az a Jézus? — bizo
nyára nem az, akinek állította magát. S Jézus megfelelt néki: bűnbánó 
hittel kellett felismernie Benne Isten Fiát. És „Jó az Űr a lélekhez, aki 
kérdezi Őt“ (Jer. Sir. 3 :25., Luther ford.) „Mielőtt kiáltanának, én felelek,“ 
azt mondja az Úr (Ezs. 65 :24.).

5. De tévedés lenne azt hinni, hogy Jézus csak azért felelt így, mert 
egy szeretetben szűkölködő farizeus kérdezte s ha más kérdezte volna, 
másképen felel. Oly csodálatosak az Ő feleletei, hogy mindig azt feleli, 
amit kell, de mindig igaz a válasza. Minden a szeretet, hiszen maga Isten 
is a szeretet! (I. Ján. 4, 16.) És aki szeret, a törvényt betöltötte. (Róm. 
13, 8.). Hogy’ összetört bennünket Jézus válasza! Az ajtó két sarokvasán 
fordul s ha az egyik eltörik, menthetetlen a másik is, használhatatlan az 
ajtó. A keresztyén élet két sarokvasa: Szeresd az Urat — szeresd fele
barátodat. Isten előtt a szó teljes értelmében minden istentiszteletünk, 
minden jócselekedetünk üres képmutatás enélkül.

II. Kérdez a Krisztus.
De nem csak az embernek vannak kérdései. Kérdez a Krisztus is. 

Sok kérdeznivalója közül a legfontosabb az, amit igénkben kérdez. Miké
pen vélekedtek ti a Krisztus felől?

1. Könnyű kérdés, — hangzik a fölényes válasz. A farizeusok azonnal 
készen is vannak a felelettel: a Messiás a Dávid fia. Tudja ezt minden 
kis gyermek! Meg van írva, hogy király adatik nékünk a Dávid házából, 
aki felszabadítja népét. Hatalmas, dicső király. Őt várjuk, de még nem 
hallottuk, hogy valahol föltűnt volna.

Ma is könnyű felületesen, saját gondolataink szerint megfelelni e kér-
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désre. Van, aki gondolkodás nélkül feleli azt, amit iskolás korában tanult: 
Jézus Isten Fia. A másik vallásalapítónak, zseninek, legnemesebb embernek, 
zsidó nemzeti mártírnak tartja stb. De egyszer csak nem elégszik meg 
Jézus a felületes válasszal, hanem tovább kérdez.

2. És akkor a kérdés nehézzé lesz. Halljátok, farizeusok: Ha a Krisztus 
Dávidnak az utódja, Dávid fia, hogyan lehet az, hogy Dávid a 110. zsoltár
ban Urának nevezi őt?! Ki hallott már olyat, hogy valaki késő utódját 
és örökösét, aki dicső elődjének csak hálával tartozhatik, urának nevezte 
volna? Nehéz kérdés. Ezt földi viszonylatban nem lehet elgondolni. De 
csakugyan, hogy’ lehet ez? — villan fel a kérdés a farizeusok előtt. 
Mégiscsak inkább úgy lenne érthető, ha Dávid utódja tartaná szerencsé
nek, hogy ily dicső elődje van s méltán nevezhetné őt urának! Mintha 
csak hallanék Jézus sürgetését: Nos, a ti elgondolástoknak minden tekin
tetben egyeznie kellene a Szentírással! Mit gondoltok ti?

Mit gondolsz te a Krisztus felől? Tudod-e, hogy véleményednek 
tökéletesen egyeznie kell a Szentírásnak minden Jézusra vonatkozó sza
vával? Tudod-e, hogy nem osztályozhatod tetszésed és érdeked szerint: 
ezt hiszem, ezt nem; ez igaz, ez csak „a papok találmánya11? Óh, milyen 
sok az ilyen félhitű ember! Akik csak valamit hisznek, tudnak Jézus felől, 
de nem mindent, nem a legfontosabbat. Egy fiatal lelkész éveken át szol
gált ilyen félhittel. Mindent hitt, amit hirdetett, teljes meggyőződéssel 
prédikálta a teljes Szentírást. Csak éppenhogy személyes békessége nem 
volt, csak azért könyörgött sok sírással, vajha lehetne számára is szemé
lyes Megváltó a Krisztus. Csak egyszer már elmondhatná: Ő az, aki elvette 
az én bűneimet! Miként vélekedsz Te a Krisztus felől? Könnyen, minden 
rezdülés nélkül odavetsz valamilyen feleletet? Vagy bizonyos nyugtalan
sággal érzed, hogy itt, ezen a ponton még nincs minden rendben nálad? 
Talán órákat térdelsz, éjszakákat sírsz át, mert nincsen békességed és 
Szabadítod sincs? Vagy előtör-e belőled valami túláradó örömmel, boldog 
szerelemmel a válasz: Ö az én Megváltóm, aki valósággal elvette az én 
bűneimet?

3. A megnémult ajkak. Milyen különös Jézus kérdése után igénk 
utolsó verse: „És senki egy szót sem felelhet vala néki, sem pedig nem 
meri vala Öt e naptól fogva többé senki megkérdezni.11 A nehéz kérdésre 
nem tudnak válaszolni a farizeusok. Egy emelettel feljebb kellene keres
niök a megoldást: nem földi király lesz csak a Messiás, hanem Isten Fia. 
És „Isten gondolatai nem a mi gondolataink1' — tehát ne tévesszen meg 
bennünket a szegényes külső, Isten sehol sem ígért földi pompát. De 
hallgatnak s kérdezni sem mernek. Égető a helyzet: félnek Jézus esetleges 
válaszától...

Talán már te is voltál úgy, hogy már-már döntés előtt állottál. Valaki 
már „majdnem rávett11, hogy Jézusé légy (Csel. 26, 27.), de azután, mint 
Félix (Csel. 24, 25.) elodáztad a megoldást: jobb nem szólni és nem kér
dezni, mert le kellene vonnom mindennek a következményét. Kicsoda 
Neked a Krisztus? — mit felelsz reá, Isten jelenlétében legnyugodtabb 
lelkiismereteddel. És érzed-e, hogy a lelkeddel együtt tesz bizonyságot 
válaszod helyességéről és igazságáról Isten Szentlelke is (Róm. 8, 16.)? 
Óh, milyen sokaknak száját tudja befogni a bfinvallás és szabaduláskérés 
elől a Sátán!
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III. Ami a kérdés után következik. Tudod-e, hogy Jézus nem sokáig 
vár a te válaszodra? Tudod-e, hogy letelik az időd? „Míglen vetem a te 
ellenségeidet a te lábaid alá zsámolyul.“ Ha most borulsz le lábai előtt, 
reád csorog bűntől és békétlenségtől megszabadító szent vére. Hidd, hogy 
Ö a Te valóságos Szabadítod. — Egyszer majd kiderül, hogy aki vele 
nem volt, ellene volt és az ö  ellenségeinek az lesz a sorsa, mint a régi 
időben a párviadalban legyőzött szerencsétlené: a győztes diadalmasan 
reátaposott féllábával ellenfelére, mutatva, hogy halálra sebezte. Vagy 
itt borulsz a lábai elé, hogy a Sátán rabszolgája helyett az Ő szabad gyer
meke légy, vagy egyszer a Sátánnal együtt téged is eltapos az ítélet Ura. 
Óh, ha te is elmondhatnád Isten Szentlelkétől vezéreltetve: „Te vagy a 
Krisztus, az élő Istennek Fia! (Mt. 16, 16.)!

Győri János, Nagytarcsa. 

Reformáció emlékünnepén. Október 31.

Áldott emlékezés.
Zsidókhoz írt levél 13, 7.

7 Énekek: 272, 256, 259.
Hatalmasan lelket építő erő, sokszor újembert faragó véső — az em

lékezés! . . .  Diákkoromban Sárvárott jártam egyszer a régi Nádasdy-vár 
pincéiben, ahol összegyűjtötték azokat a magyar evangélikus lelkészeket., 
akiket később Nápolyban gályaraboknak adtak el. Régen volt már, de 
sohasem felejtem el azt az emlékezést. Szívem a torkomban vert, feltörő 
könnyeimmel küzküdtem s a lelkemre csak úgy záporozott egy öreg, szá
zados ének halk melódiája — a gályarabok éneke. Csodálatos emlékezés 
volt, mely talán egész életemnek irányt szabott, talán akkor hívott el papi 
szolgálatra az Isten.

Hatalmasan lelket építő erő, sokszor újembert faragó véső — az em
lékezés! Lám, Isten is azt parancsolja: „Emlékezzetek meg a ti elöljáróitok
ról, akik szólták néktek az Isten beszédét." Képzeljétek el, mit érezne a 
szívünk, ha módunkban lenne elzarándokolni Eisleben városába, hogy ott 
megálljunk Luther szülőháza előtt! Hogyan ránkhajolna és átölelne ben
nünket Luther lelke, ha Wartburg ősi várában benyithatnánk abba a szo
bába, ahol a nappalt éjféli órákkal toldja meg a nagy reformátor és for
dítja Isten könyvét: a Bibliát! Worms városában tüzet fogna' sok hideg 
evangélikus lélek is, ha belépne abba a terembe, amelynek falai vissza
kiáltották Luther hitvallását!

Óh, jó minekünk gyakorta megemlékezni arról: milyen vér folyik 
ereinkben s jó lesz örökülhagyni fiainkra egyháztörténetünk felejthetetlen 
emlékeit! (

És mégis azt mondom: nagyon fenyeget bennünket az a veszedelem, 
hogy október 31-ét besorozzuk egészen az emléknapok sorába. Azt gon
doljuk: mindennek eleget tettünk, ha elmerengünk a múltakon, ha bevilá
gítjuk 400 esztendő útját s beletekintünk véres üldöztetések sötét szaka- 
dékaiba, vagy elolvassuk a gályarabok emlékábláján a „szent" neveket. 
Pedig mi nemcsak egy nagyszerű múltnak vagyunk örököséi, a mi jussunk 
nem csupán egy kriptakulcs — nékünk mindig tudnunk kell kötelessé-
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günket, hogy most és itt képviselni kell, vallami kell azt a hitet, amelyet 
Isten Luther lelkében gyújtott fel. Ez a mi örökségünk, kötelességünk és 
jövendőnk.

íme a szent. Ige is így folytatja: ...kövessétek hitüket!
Október 31-én nékünk magyar lutheránusoknak jó lesz felvetni a 

kérdést: Mennyiben vagyunk mi nagy elöljáróinknak a hitben követői? 
Luther hite mennyiben az én hitem? Luther hite mennyiben lobog ma 
mibennünk?

1. Luther hite bűnbánatos hit volt. Mélyen átérzi, hogy Isten előtt 
semmi más, csak „elveszett és elkárhozott ember". Érdemei és jócseleke
detei hamuvá égnek Isten szentségének tüzében. Nálánál jobban, hozzá 
hasonlóan talán csak Pál apostol érezte át a bűnbánat embert összetörő 
erejét. A kegyelem-keresés hajtja a kolostor falai közé, s mikor egyszer 
a tékozló fiú példázatát olvassák fel a kolostor kápolnájában, felsikolt 
szava: „Én vagyok az! Én vagyok az!“ És ájultan összeesik. Kilencvenöt 
tételének első cikkében ezt mondja: A mi Urunk és Mesterünk, a Jézus 
Krisztus azt akarja, hogy híveinek egész élete e földön Szakadatlan meg
térés és bűnbánat legyen!

Luther hite — bűnbánatos hit.
És a mai ember, hogyan irtózik a bűnbánat-tartástól. Kérkedik inkább 

saját maga vélt kiválóságával s megalázónak tartja, ha valaki a bűnbánat 
hamujába kényszeríti. Ez éppen a XX. század emberének tragédiája. Nem 
tud zsákruhát ölteni és nem tudja elsiratni bűneit.

Lehet, hogy ezzel a hittel boldogulhatsz más egyházban, de a Krisztus 
evangélikus egyházában — nem! A mi hitünk addig Luther hite, amíg 
bűnbánatos hit.

2. Luther hite — bizodalmas hit. Amilyen mély a bűnbánata, éppen 
olyan mély az Isten irgalmasságába vetett jó bizodalma is. Örökösen, egy 
életen keresztül halálos veszedelmek között járt. Ellenségei életére törnek. 
Egyházi átok és birodalmi átok rettenetes ítélete szakad fejére és mégis 
nyugodt, mert Isten kezébe tette le sorsát. Drága tanácsként adja: „Tegye
tek úgy, mint a gyermek. Este nyugodtan lefeküsznek, mert maguk mellett 
tudják édesapjukat, édesanyjukat s bizonyosak arról, hogy szülőik szere- 
tete virraszt felettük. . .  Isten szeretete, örök kegyelme virraszt felettünk."

Luther hite — bizodalmas hit.
A mai ember szívében mennyi aggódás szorong! Holnapunk gondja 

felvérzi szívünket. Nehéz életünk sodrában a kétségbeesés hányszor elkap 
bennünket. Mindez azért, mert nem merünk hinni Istenben, nem merünk 
Reá hagyatkozni és bizodalmas hittel várni a holnapot.

Lehet, hogy ezzel a hittel boldogulhatsz más egyházban, de a Krisztus 
evangélikus egyházában — nem! A mi hitünk addig Luther hite, amíg 
bizodalmas hit.

3. Luther hite — bátor, erős hit. Meggyőződése kemény, mint a kő
szikla. Hajlíthatatlan, mint az acél. A wormsi gyűlés előtt, még jóakarói 
is alkudozni próbálnak vele, hogy tételeiből engedjen valamit, ötven szá
zalékra akarnának kiegyezni. Tanácskozásaikba belevonják a császár gyón
tatópapját is. De Luther így válaszol: „Semmit nem vonok vissza! Azt 
felelem V. Károly császárnak, hogy el sem megyek, ha csak azért hívnak 
oda, hogy tanításomat visszavonjam. De ha azért kíván odahívni, hogy
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megöljön, akkor minden pillanatban indulhatok!11 Ilyen bátor, ilyen erős 
Luther hite. Nem tud alkudozni, kiegyezni, elhallgatni, „mert nem taná
csos és nem is becsületes dolog, hogy az ember a lelkiismerete ellen csele
kedjék!"

A mai embernek meg végzetes hibája, hogy a hit és a lelkiismeret 
dolgában is alkudozó egyezkedésekre hajlandó. Az arany középutat emle
geti. Felekezeti békét úgy akarna teremteni, hogy ez is engedjen egy 
kicsit, meg a másik is. Pedig az egyezkedés a hit halálát jelenti. Csonka, 
béna, tehetetlen, fonnyadó hit lesz belőle. Lehet, hogy ezzel a hittel boldo
gulhatsz más egyházban, de a Krisztus evangélikus egyházában — nem. 
A mi hitünk addig Luther hite, amíg bátor, erős, elszánt, kemény, mint 
a kőszikla.

4. Luther hite — imádkozó hit. Ismeretes, hogy egyszer így szólt: 
„Ma nagyon sok munka vár rám — ma kétszer annyit kell hát imádkoz
nom!" Az imádságot az evangélikus ember leghatalmasabb fegyverének 
tartja. Luther egész életének kulcsa, magyarázója az a tény, hogy imád
kozó ember volt. Azt mondja: „Aki nem imádkozik, az lázadó, Isten ellen 
lázadó, aki Istent nem tekinti az ég és a föld Urának." A mai ember éppen 
eléggé száműzte az imádságot az életből és beszorította a templomokba s a 
papok kötelességévé tette. A mai ember „ártatlan időtöltésnek", „szem
fényvesztő kegyeskedésnek" tartja az imádságot. A mai otthonokban nin
csenek csendes kamrák, de még csendes órák sem.

Lehet, hogy ezzel a hittel boldogulhatsz más egyházakban, de a 
Krisztus evangélikus egyházában nem. A mi hitünk addig Luther hite, amíg 
imádkozó hit.

5. Luther hite — bízonyságtevő, hódító hit. Ki tudná elképzelni Luthert 
úgy, hogy szégyenlősen takargatja a hitét! Ki tudná elképzelni gyávának, 
aki megszalad az Isten csatateréről! Ugy-e mennyire fellelkesít bennünket, 
amikor lángtengeren keresztül is elmenne Wormsba és hitéért kész meg
vívni annyi ördöggel, mint ahány zsindely van a háztetőkön. Luther hite 
bizonyságtévő hit és éppen ezért hódító hit. Átlép országhatárokat. Meg
szállja a nemzeteket. Luther hitéből ma milliók élnek!

A mai ember hite félénk, visszahúzódó s éppen ezért legfeljebb csak 
védekezésre elég, de nincs hódító ereje. Legfeljebb a puszta létért, az ősök 
szerezte sáncokért vív harcot, de hódításra gondolni sem mer! Nem mer 
sasszárnyak bátor lendületével magasba törni, inkább alant repül, mint a 
fáradt madár.

Lehet, hogy ezzel a hittel boldogulhatsz más egyházban, de a Krisztus 
evangélikus egyházában — nem. A mi hitünk addig Luther hite, amíg 
bizonyságtevő, hódító hit.

Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról, akik szólták néktek az Isten 
beszédét és . . .  köyessétek hitüket!

Ez a mi emlékezésünk, ez a mi ünneplésünk.
Október 31-én azután még magasabbra nézünk és újra halljuk az 

Isten parancsát: Kövessétek hitüket!
Ebben van a mi örökségünk, kötelességünk és jövendőnk.

Nagy Miklós, Zalaegerszeg.
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Bölcsőtől a koporsóig.

Eljegyzés rendje.
Ének.
Üdvözlés: Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Ür, boldog az az 

ember, aki Őbenne bízik. Ámen.
Igeolvasás: rövid magyarázattal.
Kérdések: Kedves ifjú Testvéreim! Mielőtt eljegyzésieket Isten nevé

vel és áldásával megpecsételném, feleljetek őszinte szívvel a következő 
kérdéseimre:

Valljátok-e, hogy nem emberi számítás, önző érdek, külső erőszak 
vágy bármilyen más kényszer, hanem szívetek tiszta vonzalma, szeretete 
és Isten akaratának a felismerése indított benneteket erre a lépégre?

Felelet: Valljuk.
Igéritek-e, hogy jegyességtek idejét Istentől kapott áldott alkalom

nak tekintitek, amikor is igyekeztek egymást megismerni s önmagatokat 
és egymást kölcsönösen nevelve és segítve készültök fel a házasságra?

Felelet: ígérjük.
Vailomástokat és ígéreteteket tudomásul véve megáldom imé ezeket 

a gyűrűket az Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében, hogy az 
egyszerű fémkarikák szíveteket egész életre egyesítő együvétartozástok 
külső jeleivé, igazán jegygyűrűkké váljanak. Amint ezeknek a jegygyűrűk
nek egyszerű kör formája megszakítatlan folytonosságot példáz, úgy 
legyen a kölcsönös bizalom, egymást hordozó felelősség, szolgálat és egy
másiránti szeretet most kezdődő közös életetekben megszakítatlan és soha 
véget nem érő.

A gyűrűk átadása. A lelkész az egymásbatett kezeket átfogja és 
megáldja:

Kedves Ifjú Testvéreim! Bizonyára az Isten szent akarata valósul meg 
egymást eljegyző kézfogásokban. Azért én, mint az Ür szolgája az Ö 
szent nevében jegyeseknek nyilvánítalak benneteket és megáldom kéz
fogásokat. Adja az Isten, hogy ne csupán kezek, hanem szerető szívek 
összefogása legyen ez a ti mai szövetkezéstek. Áldja meg az Ür jegyes
ségtek idejét tiszta örömökkel, boldogító hűséggel. Tegye azt magatok
nak is, szüléiteknek is sok kedves öröm kútfejévé, de tegye különösen 
áldott fundamentumává majdan boldog családi együttélésieknek az Ür 
Jézus Krisztus által. Ámen.

Imádság: Mi Atyánk . . .
Áldás: Maga pedig a békességnek Istene, szenteljen meg titeket min

denestül és a ti egész valótok, mind testetek, mind lelketek feddhetetlenül 
őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhívott 
titeket és Ö meg is cselekszi azt. Ámen. »



511

Esketési beszéd.
„Nem jó az embernek egyedül lenni; szerzek 

néki segítő társat, hozzá illőt." I. Mózes 2, 18.
Nagy keresztyén ünnepeink mind találkozások eredményei. Kará

csonykor találkozott az Isten és az ember s megszületett az Istenember. 
Nagypénteken találkozott az emberi bűn és az isteni szeretet, s keresztező
désük eredménye a megváltás. Húsvétkor a halál és az Élet találkozásából 
született meg a feltámadás. Pünkösd az isteni és emberi lélek találkozásá
nak ünnepe.

Most kedves családi ünnepre gyülekezetünk össze Isten házában. Ez 
az ünnep a ti találkozástokból született meg. Szívetek összedobbant. 
Kezetek egymásba kulcsolódott. Ütaitok egy úttá lettek. Ennek az ünnep
nek alapigéje mi is lehetne más, mint a teremtő Isten házasságot szerző 
végzése: Nem jó az embernek egyedül lenni...

Társak lettetek: ez volt a szivetek vágya. Sok szenvedés van a vilá
gon. Fáj a betegség és fáj a lelkiismeretfurdalás. Bántanak az emberek és 
gyötör a más szenvedésének látása. De az egyik legnagyobb szenvedés 
mégis csak az: egyedül lenni. Ezért mondja az Ür: Nem jó az embernek 
egyedül lenni. S ezért él a vágy minden emberi szív mélyén: társat szerezni. 
Társat, aki lehajol hozzám, ha elesem, előre segít, ha megtorpanok, mellém 
áll a veszélyben s átölel imádsága karjaival is. örüljön ma a szívetek: 
társak lettetek.

Egymáshoz illő társak vagytok: ez Isten gondviselésének ajándéka. 
Sokszor elhangzik ez a hazug mondat: minden a véletlen — és ez is: 
sorsomnak én vagyok kovácsa. Egyiknek 9e higyjetek! Ti ketten ebben az 
emberrengetegben nem találkoztatok volna soha, ha nem Isten irányította 
volna útaitokat. Nem véletlen és nem saját akarat: isteni gondviselés áll 
találkozástok mögött. Mikor egymás felől még nem is tudtatok, Isten 
szándékában már egymáséi voltatok. Életeteknek megvolt a maga külön 
dallama. A tiéd, kedves vőlegény testvérem, aki itthon kemény munkában, 
s ott kinn a messzi harctereken még keményebb harcban töltötted élete- 
dett, olyan, mint egy induló, melyre munkásosztagok és szuronyos katonák 
menetelnek. A tiéd, menyasszony testvérem, akit sokat szenvedő családi 
körbe, évtizedek óta beteg édesanya ágya, majd ravatala mellé állított az 
Ür, olyan, mint egy szelíd és megpihentető bölcsődal. Mikor még külön 
zengett e két dal, Isten már hallotta az összhangot. S életetek sok ért
hetetlen tényének csak most derül ki az értelme: minden azért történt, 
hogy egymásra találjatok, s együtt zengjen éneketek Isten dicsőségére, 
mert ő  volt az, aki egymáshoz vezetett titeket, akik egymáshoz illő társak 
vagytok.

Segítő társak legyetek: ez az Isten parancsa számotokra. Szótáratok
ból töröljétek ki ezt a szót: én. Az „én‘-nek el kell fogynia a hitvesért 
és családért égő áldozati tűzben: a naponként megújuló jóságban, hűség
ben, szelídségben, egyszóval: a segítő szeretetben. Legyetek egymásnak 
segítő társai a boldog földi otthon fölépítésében, de közö;s hittel és imád
sággal együtt építsétek a mennyei otthont is. S ha a bűnös és önző „én“ 
lázadoznék Isten parancsa ellen, akkor tekintsetek az „ő“ áldozatának
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golgothai keresztjére. A kereszt Isten mentő szeretetének záloga, s örök 
kútforrása minden emberi segítő szeretetnek.

Találkozástok kedves ünnepét ünnepeljük ma. Igazán ünneppé csak 
az Ige teheti e napot. Hálás szívvel figyeljetek tehát arra, amit Isten 
mond: Szereztem néked segítő társat, hozzád illőt.

Dr. Keken András, Budapest.

Temetési beszéd.
„A szeretet mindent elfedez.“ I. Kor. 13, 7.

Mint a virág a frissen hantolt sírt, mint az anyamadár a fiókáit, mint 
a fehér hótakaró a sáros földet, mint a gyógyír a sebet, úgy fedez el 
mindent a szeretet.

Vájjon van-e valaki e szomorú világon, akinek ne kellene jobban, 
mint a kenyér vagy az orvosság, ez a drága szer: az elfedező szeretet? 
Hány sebet kapunk, míg megkeressük kenyerünket. Tövisszúrások érik 
a szívünket, míg kiharcoljuk békességünket vagy boldogulásunkat. Gyötör
nek a csalódások, emberek hántásai, a gonosz tüzes nyilai.

Mindnyájunknak szükségünk van elfedező szeretetre, de tudom, hogy 
ezen a helyen és ebben az órában a 'ti lelketék eseng érette léghangosab- 
ban, gyászoló testvéreim. Fegyveres kézzel járt közöttetek a halál s a 
szívetek egyetlen fájdalom. Vérzik a hitves szíve, mert olyan valakit veszí
tett, aki még hosszú évekig társ lehetett volna. Fáj a szülőké, mert kedves 
gyermekükkel együtt reménységeiktől is búcsúznak. Sajog a testvéreké, 
mért testvéri szívvel lettek szegényebbek. Nagy fájdalmatokban Jézusra 
nézzetek: Ö a feltámadás és az élet. Reá hallgassatok: aki hisz, annak 
örökélete van. Feléje nyújtsátok ki kezeteket, hogy beléje hullassa elfedező 
szeretetének virágait, vigasztalásának simogató, puha szárnyát, kegyelmé
nek fehér takaróját, az örökélet hitének és a viszontlátás reménységének 
gyógyírját.

De nemcsak nékünk mindnyájunknak, nemcsak néktek gyászolóknak, 
hanem néki, a halottnak is szüksége van erre az elfedező szeretetre. 
Csorbult fegyverekkel, tépett ruhában, szennyesen, véresen, bűnösen áll a 
Bíró elé. Élete nyitott könyv. Cselekedetei követik őt. Szavai mennydörgés 
zúgásával zúgnak. Gondolatai fényírással vetítődnek az egek kárpitjára. 
Jaj lenne néki, s jaj lenne mindnyájunknak, ha nem lenne elfedező szeretet. 
De melléje lép Jézus és szól: Végy tőlem fehér ruhát, hogy ne lássák a te 
mezítelenségednek rútsága. Azután ráteríti az ő mindent elfedező, meg
váltó szeretetét. Csak azért lehetünk igazak a Bíró előtt, mert van el
fedező szeretet.

Előre néztek s nem tudjátok, mi lesz veletek? Vajjon lehet-e élni 
nélküle?

Fölfelé néztek s aggódó szívvel kérditek: vajjon hol van ő? Mi 
lett vele?

Bízzatok: van elfedező szeretet.

Dr. Kek e n András, Budapest.
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Temetési beszéd.
Rom. 14, 7—8.

Az emberi életnek azok a legkomolyabb alkalmai, amikor számot 
kell adnunk magunkról, munkánkról, pénzünkről, becsületünkről. Ez az 
óra a számadás órája. Egész élességében áll előttünk a számadás legát
fogóbb kérdése: kié volt a mi elhunyt keresztyén testvérünk?

Ha reátok nézünk, gyászoló hívek, szemetek könnyéből ajkatok 
sóhajából mintha ezt a választ olvasnók ki: tiétek volt. Isten néktek adta 
őt, s titeket néki adott. S most, hogy szeme lángja kialudott, úgy érzitek, 
örök sötétség borult reátok. Ajka elnémult s ti úgy érzitek, döbbenetes 
némaság vesz' körül titeket. Elhidegült keze kihullott a tiétekből s úgy 
érzitek: árvák maradtatok.

Ha visszaemlékezünk elhunyt testvérünk életére, akkor azt kell mon
danunk: a munkájáé volt. Isten parancsára, felülről nyert erővel és hűség
gel végezte munkáját szíve utolsó dobbanásáig. Hivatását egészségénél is 
jobban szerette, ebben rokkant meg.

Ha e koporsóra tekintünk, akkor azt kell mondanunk, hogy a mi 
elhunyt testvérünk a halálé. Mint a virág szirmai között a hervadás, úgy 
rejtezik minden élet mélyén az elmúlás szürkesége. Erejével nem mérkőz
het meg az ifjúság, elmennek az ifjak is, ha reájuk fuvall a halál szele. 
Előtte összeomlik a hatalom. Megremeg a jogar a királyok kezében, ha 
megérinti őket a csontkéz. S elsápadnak a tudósok is, ha Mors Imperator 
közeleg hozzájuk. Ti, gyászoló testvéreim, mindent megtettetek, amit 
szeretet és tudomány megtehet, s kedvesetek ime, mégis a halál martalé
kává lett.

De mi most nem azért gyülekeztünk össze, hogy gyászoljunk. Szabad 
gyászolni. Isten nem haragszik azért, ha a szív fájdalma könnyekben vagy 
sóhajokban tör ki. Nem is azért jöttünk, hogy visszaemlékezzünk egy le
tűnt életre. Kedves dolog az emlékezés. Őrizzétek is meg e kedves halott 
emlékét, bár az emlékezés sápadt visszfénye semmiképpen sem űzheti el 
a gyász sötétségét. Nem is azért jöttünk, hogy megdöbbenjünk és össze
törjünk a halál hatalma előtt. Jó ez is. Csak hadd érezzük meg, hogy 
nincsen itt nekünk maradandó városunk. Mi azonban most mégis csak 
azért gyülekezetünk össze, hogy meghallgassuk Isten igéjének üzenetét. 
Isten azt mondja a mi elhunyt testvérünkről, hogy életében és halálában 
egyképpen az övé. Igen, Istené a teremtés jogán. Isten tette élővé, érzővé, 
gondolkodóvá és akaróvá a szívét. Istené a megváltás jogán. Nem arany
nyal, nem ezüsttel, hanem szent Fia szenvedésével és halálával fizetett 
érte, hogy megváltsa a bűn, a halál és a kárhozat hatalmából. A mi el
hunyt testvérünk Isten tulajdona volt földi életében és Isten tulajdona 
most is. Nincs hatalma a halálnak, hogy elrabolja azt, ami és aki az Istené!

Testvéreim, e hitben vigasztalódjatok. Ez adjon békességet szívetek
nek. Elhunyt kedvesetek nem a halál karjában, Isten kezében van.

Búcsúzzatok el tőle a boldog feltámadás és viszontlátás reménysége
alatt.

Dr. Kek en András, Budapest.



514

Katedrán.

„Hiszek a Szent Lélekben . ."
Mintatanítási vázlat a gimn. IV. osztályában.

Olvassuk az I. Korinth. lev. 12. fej. 3. versétől:
„Tudtotokra adom néktek. . .  hogy senki sem mondhatja Úrnak Jézust, 

hanem csak a Szentlélek által. A kegyelmi ajándékokban pedig különbség 
van, de ugyanaz a Lélek. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz 
az Ür, és különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki 
cselekszi mindezt mindenkiben ..

Olvassuk továbbá I. Korinth. 2. fej. 4. verstől kezdve:
„Az én beszédem és prédikálásom nem emberi bölcseségnek hitető 

beszédeiben állott, hanem léleknek és erőnek megmutatásában . . .  (= 7 ) .. .  
Istennek titkon való bölcseségét hirdetjük... amiket szem nem látott, fül 
nem hallott, s embernek szíve meg nem gondolt, amiket Isten készített 
az Őt szeretőknek, nekünk azonban az Isten kijelentette az Ö lelke által.''

Végül olvassuk /. Péter 1. fej. 3-tól:
„Áldott az Isten és a mi Urunk, a Jézus Krisztus Atyja, Aki az Ö 

nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre Jézus 
Krisztusnak a halálból való feltámadása által. . .  Akit noha nem láttatok, 
szerettek, Akiben noha most nem látjátok, de hisztek Benne, kibeszélhe- 
tetlen és üdvözült örömmel örvendeztek, elérvén hitetek célját, a lélek 
üdvösségét, amely üdvösség felől nyomozódtak a próféták. . .  amikbe
angyalok vágyakoznak betekinteni. . .  (12. v.)

Ezekben az igehelyekben minden benne van tulajdonképpen, amit 
a harmadik hítágazat szerint a Szentiélekről, mint a Szentháromság harma
dik személyéről tudnunk lehet és tudnunk kell.

Az első igehelyről nyilvánvaló az, hogy a Szentiélekről mindig csak 
a második hitágazattal való legszorosabb kapcsolatban beszélhetünk. Merő
ben és egészen visszautal a harmadik hitágazat a másodikra, ez pedig
az elsőre. Ez az egység és elválaszthatatlanság annyira fennáll, hogy
fordított sorrendben is igaz: a Szentlélekről szóló hitágazattal kellene 

 kezdeni tulajdonképpen a Szentháromság ismeretét és ismertetését, mivel 
mindannak, amit a hitvallásban hiszünk és vallunk a nyitja és kulcsa, 
ismereti lehetősége maga a Szentlélek. („Senki sem mondhatja Úrnak
Jézust“ ...)

Elég volna, ha ezen elgondolkoznánk és kifejtenénk, hogy mit jelent 
ez. Azonban ez magától magyarázatot nyer a továbbiak során — inkább 
az olvasott igéken továbbhaladva rögzítsük a következőket is:

Nemcsak a megismerés lehetségesítője és közlője a Szentlélek, de 
mindannak, ami a hitvallás egész tartalmából, mint életet alakító erő, 
megvalósulás, tett, cselekedet következik és folyik, mindennek is az eszköz
lője és létrehozója ugyancsak a Szentlélek. (A kegyelmi ajándékokban, 
azoknak sokféleségében, a szolgálatoknak, azoknak sokféleségében: „ugyanaz 
a Lélek.“

De továbbmenve, a második igének alapján azt kell mondanunk, hogy
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a z, ami öröktől fogva mind a mai napig az Istenről és az Isten nevében 
hirdetett prófétai, apostoli és papi szó és igehirdetés változatlanságál. 
örök azonosságát és a nyomán fakadó élet (vagy ítélet) töretlen folytató- 
Jagosságát teszi és biztosítja — ami ezt a végeredményben hallatlan csodá, 
eredményezi, hogy a mivelünk közösségbe nem jutható, minket nem illető, 
reánk nem tartozó örök isteni ige, az, „amit szem nem látott, fül nem 
hallott", mindez a mienk lehet, nekünk szól — ez is a Szentlélek műve.

Végül pedig (harmadik ige) — és ez a legfontosabb, vagy inkább 
legszentebb és legcsodálatosabb valóság a mi életünkben — az, hogy 
Jézushoz, mint Megváltóhoz és Úrhoz, de mint Pásztorhoz és Orvoshoz i 
fordulhatunk mi is, te is, én is, ma is, annak ellenére, hogy soha sem 
láttuk, „mégis szerethetjük" Őt, legbelső viszonyban, kapcsolatban érez
hetjük magunkat Vele, az, hogy örvendezünk Benne és ragaszkodunk 
Hozzá a mi személyes bűnbocsánatunk, üdvösségünk és megvalósuló fel
támadásunk és örökéletünk mértéke szerint — noha erre emberileg semm: 
indokunk és okunk nincsen — ennek is a Szentlélek a megcselekvője.

Mindez tehát a Szentlélek valóságát mondja el nekünk. Ügy tűnhetik 
fel, hogy nagyon szétszórt mindez, amit így tudnunk kell és lehet. De 
nem így van. Mindez csodálatos egység, nem más, mint amit a hitvallás 
így mond el: „Hiszek a Szentlélekben, egy keresztyén Anyaszentegyházat, 
szenteknek közösségét, bűnöknek bocsánatát, testnek feltámadását és az 
örök életet", nem más, mint amit a Kis Káté e két szó között kifejt: 
„a saját értelmemmel és erőmmel nem tudnék Jézus Krisztusban hinni — 
nekem minden Krisztusban hívővel együtt örök életet ad ..

Tehát, hogy részleteiben mindezt megértsük, csak e lutheri magya 
rázat egyes szavait kell sorra vennünk.

Ez előtt azonban összegezzük azt, amit már eddig is megértettünk ér- 
megismertünk.

A harmadik hitágazatban a legszemélyesebb és legsajátabb formában 
a keresztyén emberről, tehát rólunk van szó. Arról, hogy van (van!) egy 
Anyaszentegyház, vagyis „szentek közössége", van „bűnök bocsánata", 
van „testnek feltámadása", és „örök élet" (annak alapján, amit Istenre 
és Krisztusról vallunk és hiszünk,) —* de mindez nemcsak Istennél és 
Krisztusra nézve van, hanem az én számomra és a te számodra!

Mily nagy érdeklődéssel lehet és kell tehát a Szentlélek valóságával 
foglalkoznunk! Találó annak a tudós keresztyén embernek (Barth) a meg
jegyzése, ki azt mondta, hogy aki a megelőző két hitágazat alatt alud 
azt vélve, hogy ott túlságosan elvont, távoli, magas és elméleti dolgokról 
van szó, — a harmadik hitágazatnál fel kell, hogy ébredjen, mert az. 
hallja, hogy „te rólad, a te dolgodról", magadról, volt és van szó! „Ébredj!"

Arról van itten szó: hogyan tudsz (és tudsz-é vájjon?) a Jézus Krisz
tusban való hitre eljutni?

Csak, ha ez a kérdés fennáll, s csak ha feleletet tudunk találni erre 
a kérdésre, van értelme annak, hogy keresztyének vagyunk. Amit Isten 
valaha tett, az nem múlt, nem korlátozódik Krisztus földi ittlétének rövid 
idejére, hanem valóság ma is és az idők végezetéig.

Most már megérted azt a tételt is, hogy a Szentlélek ‘műve mién 
a megszentelés. A Szentlélek műve az, hogy az Istenről és a Krisztusró' 
mondottakat számodra közvetíti, neked adja.
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EnneK a megszentelő műnek és folyamatnak, egyszóval a Szentlélek 
müvének a menete a következő:

Engem, aki semmi úton és módon nem tudnék saját értelmemmel és 
erőmmel hinni Krisztusban, a Szentlélek az evangélium által „meghív, 
megvilágosít, az igaz hitben megszentel és megtart.“

„Nem a magam erején. . semmi a világon nem indokolja, hogy 
higyjek Krisztusban, de még, ha akarnék is hinni Benne, magamtól, éppen 
e vállalkozó akaratom miatt az volna ennek a végeredménye, hogy mind 
jobban eltávolodom Krisztustól. Ezt mutatja a farizeusok élete, Pál apostol 
tapasztalata és Luther élete: a magunk építette lajtorján soha sem jutunk 
el Istenhez, sőt mintha Isten maga volna az, Aki mindig feldönti azt! 
Ezért ez a kifejezés „nem a magam erején*1 magában foglalja azt a tényt, 
hogy aki szájába veszi ezt a hittételt: „hiszek a Szentiélekben** az azt is 
vallja (vallania kell), hogy hite, amivel ezt hiszi az is Istentől van! Isten 
ajándéka. Tudnia kell azt, hogy saját hitének alapját is csak hinnie lehet! 
Hinnie kell azt, hogy hihet! Ez nem is lehet másként abban a pillanatban, 
ahogy kimondom: bűnös ember vagyok!

A Szentlélek meghív. . .  Ebből az állításból az következik, hogy 
„Szentlélek“, ez tulajdonnév, s hogy a Szentlélek: személy! Személy, 
éspedig a Szentháromság Isten harmadik személye. Az Atyával és Fiúval 
együtt imádandó, az Atyával és Fiúval egylényegü, egyként örökkévaló és 
szent, az Atyától és Fiútól-származó személyes hatalom, — azaz „Szent
lélek Úristen,“ (pünkösdi ének!) Tehát nem valami szellemi hatalom, 
lelki erő, ihlet, vagy lelkiség, vagy éltető elv.

A Szentlélek nem más, mint Jézus Krisztus maga! Az élő uralkodó 
és jelenlevő Krisztus („íme én tiveletek vagyok a világ végezetéig minden 
napon...!!“) Ebből pedig az következik, hogy a Szentlélek müve semmi 
újat nem jelent amellett, amit Krisztus már tett és cselekedett, („engem 
dicsőít majd, mert az enyémből vesz és megjelenti néktek. . . “)

„Az enyémből vesz", — azaz a Szentlélek munkaeszköze merőben az 
evangélium, mely által (mint Krisztus is) meghív, megvilágosít, megszentel 
és megtart.

Ez a négy fogalom nem különböző, vagy egymástól elválasztható, 
egymástól független tényeket jelez, vagy éppen lépcsőfokokat! A keresz
tyén ember csak azt tudja, hogy Istennel és Krisztussal az evangéliumon 
keresztül így jut kapcsolatba: hivatik, megvilágosíttatik, megszenteltetik, 
és megtartatik. Mindebben pedig a lényeges az, hogy Isten a kezdemé
nyező, Ő szól, ő keres, Ő figyeltet arra, ami az Övé...

Külön is lehet azonban beszélnünk: meghívásról. Azt jelenti ez, hogy 
Isten törődik velem, nem mondhatom, hogy nem gondol velem. Állandóan 
hangzik az Ige, mint egy elnémíthatatlan leadóállomás hangja és meg
hallhatom, akár pogány vagyok, akár „őskeresztyén**. Lehet, hogy meg 
kell hallanom, ha nem is akarom, lehet, hogy ez úgy történik, hogy tudok 
róla, de lehet, hogy úgy, hogy nem tudok róla semmit se! (Gondolj itten 
Pálra, Lydiára, a bíborárusra, a szerecsen komornyikra, s talán önmagadra: 
hányszor volt úgy, hogy szerettél volna elmenekülni a nem csak neked, 
de mégis egészen neked prédikált Ige elől!)

A megvilágosítás: az, amit hallok az Evangéliumból, azt a Szent
lélek bizonyossá teszi a számomra, belső tudássá, olyanná, hogy nem két-
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séges többé. (Gondolj itten azokra az első tanítványokra, akiknek szá
mára nem volt kétséges egyetlen egy — szó — meghívás után, hogy a 
Krisztust kell követniök, mindent pedig ott kell hagyniok. Vagy gondolj 
Lutherre, aki egy percig sem habozik affelől, hogy mit kell tennie. Vagy 
gondolj azokra az egyszerű hívő emberekre, kiket körülötted látsz, kik 
élik az evangéliumot, s olyan sok mindennek értelmét látják, olyannak, 
amit talán mindenki más értelmetlennek lá t ...)

A megszentelődés: ez nem bűntelenítést jelent (bár ezt is) hanem 
igénybe-vettséget, lefoglaltságot, a hit számára teljes lekötöttséget, az 
állandó készenlétet és készséget, feltárultságot.

A megtartás, jelenti: minden közömbösségem és állhatatlanságom 
ellenére mindig újból és újból meg kell és meg lehet tapasztalnom azt, 
hogy Isten megtartó hűsége mindennél nagyobb. Nincsen olyan bűnöm, 
melyre ne nyernék bocsánatot. Hetvenhétszer is! Nem lehetek soha „re
ménytelen eset“ Számára! (Gondolj itt a Krisztust megtagadó Péterre!)

A hely, ahol mindez történik: Az anyaszentegyház!
Ez a fogalom: anyaszentegyház sokmindent egyesít magában: az egy

házat, templomot, istentiszteletet és minden keresztyének közösségét is. Mi 
mostan csak „a szentek közösségét“ tartjuk szem előtt. (Mivel egyházról, 
templomról, istentiszteletről máskor beszélünk.)

Az anyaszentegyház, a „Szentek közössége1' azt jelenti: Isten nem 
akar magányos keresztyén embereket. Minden ígéretét a közösségnek adta, 
s azt akarja, hogy minden áldásában is csak a közösség által részesül
hessünk. A kegyelem közlésének a legelemibb formája is mindig az, hogy 
mindig valakitől, valakire nézve, valaki mellett kapom az Isten kegyelmét. 
Aki ezért azt gondolja, hogy a maga keresztyén életével csak Istennel 
kell közösségben lennie, az nagyon téved, és előbb-utóbb csődbe jut. 
A keresztyén életjavak is, a bűnbocsánat, békesség, kegyelem, erő, hit, 
bizalom csak úgy valóságosak, ha és amennyiben közöltetnek.

E „Szentek közösségében", az anyaszentegyházban közölt kegyelmi 
javak a következők: bűnbocsánat, testnek feltámadása és az örök élet.

A „bűnök bocsánata" keresztyén életünk legnagyobb csodája. Annál 
nagyobb, mert „naponként“ kell. De nem az a lényeges, hogy „kell", hanem 
hogy van! A Krisztus ígérete szerint: „akiknek bűneit megbocsátjátok, 
megbocsáttatnak azoknak" . . .

Ezt a bűnbocsánatot hirdetjük minden istentiszteleten, úrvacsoraosz
táskor és minden prédikációban.

Testnek feltámadása és az örök élet, ezeket „utolsó dolgoknak" 
nevezi egyházunk igehirdetése. Még nem váltak élettartalmunkká. Még 
nem. Azonban, ha saját halálunkra, vagy egy embertársunk halálára gon
dolunk, láthatjuk, hogy mennyire egészen személyes kérdéseink ezek is! 
Emberi életünk legnagyobb elesettsége, legnagyobb tehetetlenségünk két
ségtelenül a halálunk órájában lesz nyilvánvaló. Ez mindenkinek a leg
személyibb ügye. Senkire se bízhatja reá magát, hogy megmentené a 
haláltól, hogy enyhítené számára a halál valóságát, hogy helyette, vagy 
közös erővel essenek túl rajta. Még arra sincs remény emberileg, hogy a 
halál legborzalmasabb és legrettenetesebb nemének választásával az ember 
„teljesen" megsemmisüljön (öngyilkosság, halottégetés, háború). Isten
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elől a halálban sem lehet elmenekülni (139. Zsoltár), mert van: „testnek 
feltámadása".

Ami így egyéni vonatkozásban igaz a halál valóságával kapcsolatban, 
ugyanaz igaz az egész világegyetemre nézve is, az ítélettel kapcsolatban.

Amit a halálról, feltámadásról, és örök életről tudunk ez: a halálban 
egyedül Krisztus az, Aki halálunkban és halálunkon keresztül is az üdvös
ségre megtart. Ö megtart! (mert a halál is a bűnért van!). Az örökké
valóság és örök élet pedig semmi egyebet nem jelent, mint az ítélet után 
a Krisztus érdeméért a Vele való személyes együttlét állapotát, a Krisz
tussal való megronthatatlan és megszakíthatatlan közösséget. Ennek a 
meggyőződésünknek is az alapja maga Krisztus, Aki evangéliumával biztat 
minket ezek felől s a Szentlélek Isten által hitünknek „céljaként" és 
életünk „koronájaként" tartja elibénk ezeket az utolsó dolgokat is.

Ezt jelenti: „Hiszek a Szentlélekben . . . “
Opfermann Ernő György, Kolozsvár.

Magunk között.
Folyóiratunk

augusztus 26-án Budapesten szűkebb körű megbeszélést tartott, amelynek 
fontosabb eredményei:

A jövő évfolyamban egy munkaközösség feldolgozásában sorozatos 
tanulmányok jelennek meg eschatológiai kérdésekről, amelyek az igehir
detés szempontjából bírnak jelentőséggel.

Ezek a következők:
1. A lélek halhatatlanságáról keletkezett legújabb vita történeti ismer

tetése. Scholz László budapesti lelkész.
2. A lélek halálutáni élete általános vallástörténeti megvilágításban- 

Báró Podmaniczky Pál egyet, tanár, Sopron.
3. A lélek halhatatlanságának tanítása Platónnál és a görög filozó

fiában. Dr. Nagy Gyula, a hallei magyar kutatóintézet vezetője.
4. A lélek halhatatlansága mint keresztyén tanítás (Ókori teológusok, 

katolikus skolasztika, protestáns ortodoxia). Ifj. Prőhle Károly sopron- 
bánfalvai lelkész.

5. Luther és a lélek halhatatlanságának problémája. Dr. Wiczián 
Dezső egyet, tanár, Sopron.

6. Kálvin és a lélek halhatatlanságának problémája. Dr. Tavaszy Sán
dor egyet, tanár, Kolozsvár.

7. A halhatatlanság gondolata a jelenkori filozófiában. D. Dr. Prőhle 
Károly egyet, tanár, Sopron.

8. Az exisztenciál-filozófia tanítása a halhatatlanságról. Opfermann 
Ernő kolozsvári vallástanító-lelkész.

9. A halálutáni élet és az okkultizmus. Dr. Vető Lajos diósgyőrvas- 
gyári lelkész.

10. Test, lélek, élet az Ószövetségben. Pálfi Miklós egyet, lektor, 
Sopron.
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11. Az Ószövetség a lélek halálutáni életéről. Dr. Deák János egyet, 
tanár, Sopron.

12. Test és lélek, Hústest és Szentlélek az Újszövetségben. Dr. Kar- 
ner Károly egyet, tanár, Sopron.

13. Halálutáni élet, halhatatlanság, feltámadás, örökélet az Újszövet
ségben. Dr. Kiss Jenő egyet, tanár, Sopron.

14. Örökélet, feltámadás, ítélet a keresztyén hit összefüggésében. 
Groó Gyula győri vallástanító-lelkész.

15. Húsvéti hit, keresztyén reménység és modern eszmeáramlatok. 
Benczúr László budapesti vallástanító-lelkész.

16. Eschatológia az igehirdetésünkben. Budaker Oszkár egyet, tanár, 
Sopron.

17. Halotti prédikáció és agenda a feltámadás hitének fényében. 
Járosi Andor kolozsvári lelkész, egyet. m. tanár és Kosa Pál rákoskeresz
túri lelkész.

Folytatjuk a külföldi agenda! imádságok közlését és kazuális imád
ságokat is közlünk. Mindezeket az imádságokat külön kiadásban is meg
jelentetjük.

Kidolgozott prédikációk helyett kívánatosabb lenne olyan meditációk 
közlése (Predigthilfe), amelyek homiletikai műhelytitkokat tárnak fel és 
önálló munkára segítenek. A körülmények mégis a kidolgozott prédikációk 
mellett döntenek.

Az egyes vasárnapokra 2—3 prédikációt kérünk más-más szerzőtől 
és ezek közül a legjobbat közöljük. A leközölt prédikációkat az év végén 
összegyűjtve, mint postillát kiadjuk.

Luther és Lőhe gyakorlata alapján közölni fogunk kötött kazuáliá- 
kat, hogy így keressük a kivezető utat a kazuáliák dzsungeljéből.

A Lelkipásztor elsőrendű célkitűzései közé tartozik a teológiai műve
lődés szolgálata. Folyóiratunk annál is inkább nagy gondot kell, hogy 
erre fordítson, mert a könyvek beszerzése ma szinte lehetetlen, főleg kül
földről. Ezért a Lelkipásztor tervbe vette az utolsó 20 év jelentősebb 
teológiai könyveinek ismertetését. Ezúton is kérjük a Lelkésztestvéreket, 
vállaljanak részt ebből a szolgálatból és a rendelkezésükre álló teol. mű
vek közül azokról, amelyeket erre legalkalmasabbaknak tartanak, küldjenek 
be részletesebb ismertetést, amelynek terjedelme ne legyen több, mint 4 
ritka sorokban gépelt ívoldal.

Ha lesz elegendő helyünk, számonként bibliaórai anyagot is
közlünk.

A „Katedrán" rovat sorozatosan tárgyalja a bibliai történetek taní
tási szempontjait. Tanulmányokat közül a reformátori iskolának a kate- 
chetikára gyakorolt hatásáról, valamint az ifjúsági irodalomról.

Reverzális.
A reverzális-rablás nem mindennapi, de egy újabb, rátöréses módjá

ról, akarok a testvéreknek néhány példát elmondani, hogy okuljunk és 
még jobban vigyázzunk.

Vőlegény evangélikus, sok-gyermekes, tiszta evangélikus családból, 
ahol az anya és a két leány különösen buzgó és jó evangélikusok. Meny
asszony róm. kat., vőlegényével együtt jönnek jelentkezni és kérik az
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esküvőt a kitűzött nap d. u. 6 órájára templomunkban. Jelzik, hogy a 
polgári esküvő aznap déli 1 órakor lesz. Elmegyek az anyakönyvi hiva
talba, betekinteni az iratokba, minden rendben van, nincs akadály. Meny
asszony másnap egyedül jön kérni, hogy a következő napi esküvőt d. u. 
4 órára kérik, egyik vidéki tanú elutazása miatt. A következő nap dél
előttjén, esküvő napján, találkozom a vőlegénnyel, kérem, pontosak legye
nek. Kérdezem, mindkét fél szüleinek tetszésével történik a házasság? Igen, 
feleli, bár édesanyám beteges, de két húgommal együtt jelen lesz. Déli 
háromnegyed 1 órakor a városháza körül járok, látom a tanuk várakoz
nak a házasulandókra, hogy együtt menjenek be, én megyek dolgomra. 
Visszajövet d. u. háromnegyed 2 órakor látom a házasulandókat a két 
tanúval az egyik utcából kijönni, a főbírói hivatal felől és csak akkor 
mennek be a városházára. Néhány perc múlva jönnek ki, engem is látnak. 
Valami nyugtalanító gyanú felvisz az anyakönyvezetőhöz, kérem az anya
könyvet: reverzális az anya javára. Elmegyek a főbírói hivatalba, kérem 
a reverzális aktákat, mondják, hogy éppen most volt egy, egyházam kárára 
és mutatják. Nem tudtam elképzelni miért jelentkeztek nálam, mikor nyil
ván a másik templomban esküdnek? De hát miért az utolsó pillanatban 
kötötték meg a reverzálist és miért nem mondták le az esküvőt nálunk? 
Délután háromnegyed 4 órakor gyülekeznek a templomunk körül az isme
rősök és hozzátartozók, köztük a vőlegény édesanyja és két húga is, aki
ket behívatok a lelkészi hivatalba és előadom a helyzetet. Kétségbe esnek, 
hiszen a fiú azt ígérte, hogy minden gyerek evangélikus lesz, sőt a fele
sége majd át is fog térni. Pontosan 4 órakor megjelennek és a násznép 
bevonul a lelkészi hivatalba, mintha minden rendben lenne. Nagy önmeg
tartóztatással, csak szóval hordom le a vőlegényt: becsapott engem, be
csapta a szüleit és most még be akarta csapni az Anyaszentegyházat is. 
Drámai jelenet a fiú és édesanyja, valamint húgai közt, édesanyja az izgal
mak hatása alatt összeesik és eszméletét veszti. Menyasszony és rokon
sága valósággal megtámadnak és méltatlankodnak, hogy miért nem eske
tem össze őket. Jó negyedórába kerül, amíg sikerül eltávolítani őket a 
lelkészi hivatalból. Utána érdeklődöm- és megtudom, hogy a menyasszony 
az anyakönyvvezető előtt kijelenti, csak akkor lép házasságra, ha minden 
gyermek az ő vallását követi. Szaladgálás, telefonálás, végre a szerencsét
len vőlegényt ahelyett, hogy sarkonfordulna, elvonszolják a főbírói hiva
talba és aláírja a reverzálist. Azt gondolják se a lelkész, se a szülők nem 
tudják meg a reverzálist és nyugodtan megesküdtek volna templomunkban.

Megbeszéltem az esetet ref. lelkész testvéremmel és szomorúan 
mondja, hogy: Te legalább utolsó percben rájöttél és nem esketted meg, 
de nekem olyan esetem volt, amikor már írtam be az anyakönyvet, az 
esketés után, veszik elő a reverzálist egyházam kárára.

Elpanaszolom az esetet egyik lelkésztestvéremnek és elmondja, hogy 
egyik előkelő városi gyülekezetünkben, a leányegylet egyik buzgó tagja 
esküdött, feldíszített templomban, nagy hívő sereg előtt. Csak azt nem 
értette az eskető lelkész, hogy a menyasszony végig sírja az egész szer
tartást. Néhány nap múlva megtudja, hogy az anyakönyvvezető előtt a 
róm. kat. vőlegény kijelenti, hogy csak úgy köt házasságot, ha menyasz- 
szonya reverzálist ad. A szerencsétlen leánynak még ideje sem volt gon
dolkodni, nincs ereje visszafordulni és otthagyni a reverzális zsarolót.
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Nő, aki fél a botránytól, mi lesz ha nemet mond, mi lesz vele? Csak a 
szomszéd szobába kell átmenni, ahol a polgármesteri hivatalban mindjárt 
kész a reverzális. Evangélikus templomba elmegy esküdni a vőlegény, de 
gyermekei mind az ő vallásán lesznek.

Azt mondhatnák falusi lelkésztestvéreim, hogy ezek is csak városban 
történhetnek meg. Pedig falun is becsaphatják a lelkészt, mint azt falusi 
lelkésztestvérem esete igazolja.

Szórványban lakó buzgó evangélikus házaspár leányát veszi el a 
közeli járási székhelyen lakó iparos, róm. kat. Az esküvőt megtartják az 
anyagyülekezet templomában és az evangélikus szülők házában tartott 
lakomán részt vesz az eskető lelkész is, hiszen jó híveiről van szó. Mikor 
az első gyermek, kislány megszületik, keresztelni kellene hozni a mi temp
lomunkba a filiámban, de akkor vallják meg, hogy amikor esküvő előtti 
nap bent jártak a járási székhelyen, mely- lakóhelyük lesz, vőlegény el
vitte a menyasszonyt a főbírói hivatalba és aláíratta vele a reverzálist, 
melyet sem a szülők, sem a lelkész nem tud. Megesküsznek az evangélikus 
templomban.

Falun szolgált ref. lelkész beszélte el, hogy tiszta ref. gyülekezetben, 
ahol csak harmadik-negyedik faluban vannak róm. katolikusok és templo
muk, esküszik ref. leány és messziről odakerült róm. kát. fiú. Amikor 
egybeadta őket, mit sem sejtve kéri az adatokat és előadják a reverzálist 
is a róm. kát. egyház javára. Kellett nekik a templom és a vele járó ünne
pélyesség, ami falun mégis csak nélkülözhetetlen, róm. kát. templom közel
ben nem volt, elmennek a ref. templomba, de a gyermekek mind róm. 
katolikusok lesznek.

Testvérek vigyázzunk, a keresztyén egység hangoztatása idején, a 
másik tábor egy újabb módszerrel a rajtaütéses reverzálissal zsarolja meg 
gyenge híveinket. Minket pedig megterhel lelkiismeretűnkben, ha nem 
tudva a reverzális-rablást, jóhiszeműleg elvégezzük az esketést. Ez ellen 
védekezni kell, vagy úgy, hogy nem elégszünk meg Házassági tanusítvány- 
nyal, hanem szabályszerű anyakönyvi kivonatot kérünk a felektől, mely 
megmutatja, hogy van-e reverzális, vagy hajtsa keresztül a Kormánynál az 
Egyetemes Egyház, hogy a Házassági tanúsítvány szövege oly módon állít
tassák össze, mélyben az is benne legyen, hogy van-e reverzális.

Ajánlom ezt a kérdést a lelkészegyletek figyelmébe és rajtok keresz- 
tül a kerületek és egyházegyetem figyelmébe, megfelelő eljárás végett.

 Menyhár István, Keszthely.

Bibliai  szótár.
11. Csoda.

Beszélünk a technika csodáiról, s azokra a bámulatraméltó telje
sítményekre gondolunk, amelyek ezen a téren létrejöttek. Pedig bármilyen 
nagy feltűnést okoznak is ezek, az Űjtestámentum szellemében nem nevez
hetők csodának. Nem lehet csoda az, amit az ember eszelt kb vagy amit 
önkényesen életre hívhat. Az Űjtestámentum szerint csoda az, ami felett 
az ember nem rendelkezik, ami e világ keretein belül teljességgel lehetet-
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len, hanem ami felülről való beavatkozás útján jön létre. A csodákat gyak
ran jeleknek is nevezi az Üjtestámentum, (görög „semeia") s többször talál
kozunk azzal a szótársítással is: csodák és jelek. (Acta 2, 22, 43; 5, 12; 
6, 8 és 14, 3.) A jel ezek szerint azt jelenti: Isten bekövetkezendő uralmá
nak bejelentése. A csodák figyelmeztető jelek arra, hogy valamiképpen már 
benyúlt valami az eljövendő világ állapotából ebbe a világfolyásba. Ebben 
az értelemben azért a csodák a világújító Jézus isteni küldetésének meg- 
erősítői. (Ő az új világfolyás okozója.) Péter így szól: „A.názáreti Jézus 
Istentől bizonyságot nyert előttetek erők, csudatételek és jelek által" (mint 
az új lét hozója) (Acta 2, 22.). — Jézus a zsidóknak ezt mondja: „A dolgok, 
amelyeket én cselekszem, tesznek bizonyságot rólam, hogy az Atya kül
dött engem." (Ján. 5, 36.)

Jézus hatalmi ténykedései egyáltalán nem csak puszta hitelesítői 
az ő küldetésének, nem olyan dolgok, amelyekre kezdetben szükség volt, s 
melyek később, az egyház megalakulása után szükségtelenné váltak. 
A csodák egész szervesen hozzátartoznak Istennek beállott uralmához. 
Isten uralmára jellemző,, hogy a mennyei Atya közvetlenül lehajol az 
emberekhez, az ég erőit küldi nekik, hogy megszabadítsa őket mindattól, 
ami ebben az állapotukban mint szükség és csapás nehezedik reájuk. 
Jellemző ebben az értelmezésben Jézus szava: „Ha pedig Isten ujjával 
űzöm ki az ördögöket, kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa." 
(Lk. 11, 20.) Isten uralma alatt egyenesen tűrhetetlen, hogy az Istentől 
származó lényeket az ördögi hatalmak a felismerhetetlenségig eléktelenít- 
sék. A sötétség hatalmainak vissza kell vonulniok.

Éppen így van ez a betegségekkel is. Jézus szemében a test is Isten 
csodálatos alkotása, (Máté 6, 25) amely szétválaszthatatlanul hozzátartozik 
az egész emberhez. Ha a test beteg, vagy sérült, úgy a lélek és az öntudat 
is súlyos szorongásban van. Találunk utalást arra, hogy mennyire meg
hatódott Jézus, amikor vakot, vagy siketnémát látott, vagy olyan embe
reket, akik éveken át feküdtek tehetetlenül, vagy bélpoklosokat, akiknek 
végtagjait félig szétrágta a betegség. De éppúgy nem nézhette közömbösen 
azt sem, ha férfiak és nők, anyák és gyermekek éheztek a pusztában. 
Még az sem hagyta őt hidegen, hogy kellemetlenség támad egy mennyeg- 
zőn, amely miatt a násznépnek idő előtt távoznia kellene;

Az a hatalmas isteni segítség, amellyel Jézus ilyen esetekben előáll, 
mintegy a Teremtő kedveskedéseit sejteti; jóságos biztatás ez, amellyel 
a mennyei Atya földi gyermekeihez fordul, hog.y ne csüggedjenek el semmi 
testi szükségükben. Az Üjtestámentumban sehol sem találjuk nyomát 
annak a lelki természetellenességnek, amely minden betegséget, sőt lehető
leg még magát a halált is már eleve mintegy áldásnak tekintené. Mindenütt 
azt az egyszerű és egészséges emberi felfogást látjuk, mely szerint a be
tegség súlyos teher, a halál pedig kegyetlen pusztító. Hogy Isten különös 
módon mindkettőt jóra is fordíthatja, az egészen más lapra tartozik.

A csodák, nevezetesen a beteggyógyítások és az ördögűzések vég
eredményben nem úgy állanak az Üjtestámentumban előttünk, mint ter
mészetellenes, hanem mint egészen természetes dolgok. — A csodák Isten 
teremtésének részbeni és helyenkinti helyreállítói, olyanok, amelyek újra 
elhozzák a hajdanit: az ember eredeti egészségét s az égi hatalmasságokkal 
való egykori közeli érintkezést. A betegség természetellenes. A gyógyulás



523

istenien természetes. A csoda jele a már megkezdődött s záloga az egykor 
teljességre jutó Istenuralomnak. Ahol van valami Isten uralmából, ott
vannak is csodák! Az egész Cselekedetek könyve tele van csodákkal, s egész 
a III. évszázadig gyakran előfordultak ilyenek a gyülekezetekben. Ha 
később csak szórványosan történtek is, egészen sohasem hiányoztak. A 
gyülekezet lelki ajándékai között kifejezetten meg is vannak nevezve: 
egynek a gyógyítás ajándékai, másnak csodatévő erőknek isteni munkái. 
(I. Kor. 12, 9—10.)

Ford.: Garam Zoltán, Boba.

A m it jó tu d n i.
KÉRDÉS: Az anyakönyvi bejegyezésekben igen gyakran előfordul, 

hogy a hónapok nevei nincsenek helyesen kiírva. Különösen a régi be
jegyzésekben. Így például martius, márczius, deczember, melyet ma már 
március-nak, illetve december-nek írunk (rövidítve márc. és dec.). Ezen 
bejegyzésekről készítendő kivonatokban szintén a régi írásmódnak meg
felelő márcz., márt. vagy decz. rövidítéseket kell használni, avagy a jelen
legi helyesírási szabályok szerinti márc. vagy dec. rövidítéseket.

FELELET: Az A. U. 115. §-a szerint a kivonatokon a régies bejegyzés 
használandó.

1060/1943. M. E. sz. r. a harangok igénybevétele, 12.000/1943. Ip. M. 
a harangok igénybevételéről szóló r. végrehajtása tárgyában. (Budapesti 
Közlöny 1943, 45. sz.)

1100/1943. M. E. sz. a kegyúri terhek rendezésének a földbirtokpoli
tikai intézkedésekkel kapcsolatban szükséges előmozdítása tárgyában.

102.800/1943. K. M. sz. az egyes mezőgazd. termelőket terhelő beszol- 
gáltatási kötelezettség megállapítása és teljesítésének ellenőrzése.

8300/1943. V. K. M. iskolaegészségügyi szabályzat kibocsátása tárgyá
ban. (B. K. 1943, 43. sz.)

1235/1943. M. E. egyes személyeknek az 1939: XIII. t.-c. 8. §. alapján 
a magyar állampolgárságtól megfosztása tárgyában.

8480/1943. V. K. M. a m. kir. Testn. Főisk. tanulmányi és vizsgálati 
rendjének ideiglenes Wiódosítása, továbbá másod-, harmad- és negyed
éves hallgatóinak tanári gyakorlatra bocsátása.

20.676/1943. V. P. M. az Élet- és járadékbiztosítások (hadikölcsönköt- 
vények) felosztási alapjában letétben levő háborús magyar államadóssági 
címletek értékelése.

8204/eln. 18/1943. H. M. a német véderő Magyarországon tartózkodó 
tagjainak beszállásolása. Tisztek után szobánként személyenként napi 
70 fillér, kisebb községekben 52 fillér térítési díj jár. (B. K. 1943, 80. sz.)

Az izr. hitf.-hez tartozó anyától házasságon kívül született és élete 
hetedik évének betöltése előtt anyjával együtt az 1939. évi jan. 1. napját 
megelőző időben a keresztény hitf. tagjává vált, azt a személyt, akit a 
keresztény származású természetes atyja utólag a magáénak ismert el, 
az 1939 : IV. te 1. §. 2. bekezd. 3. p. a. alapján nem lehet zsidónak tekin
teni. (42. sz. elv. jel. hat.).
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KÉRDÉS. R. kát. anyától házasságon kívül született gyermekek a 
ref. vallású természetes atyával kötendő házasság útján törvényesítve 
lesznek. Ha a később születendő gyermekek vallására nézve megegyezést 
nem kötnek a házasulandó felek a törvényesített s most r. kát. valláson 
levő fiúgyermek vallása megváltozik-e vagy marad r. k.?

FELELET. Az 1894 : XXXII. te. 5. §-a szerint a hetedik évüket még 
be nem töltött, az atya által elismert fiúgyermekek az atyának a törvé- 
nyesítést követő 6 hó alatt kijelentett kívánságára az atya vallását köve
tik (a leányok nem). Fenti törv. 2. §. szerint, ha megegyezést nem kötnek, 
a születendő gyermekek szülőik vallását nemük szerint követik. Ha az 
apa nem él e jogával a törvényesített fiú r. k. vallású marad.

A most folyó háborúban elesettek halálesetének anyakönyvezése tár
gyában a honvéd, min. intézkedik az M. E. 1940/8770. sz. r. 4. §. alapján.

A házasodási kölcsönök kiutalását az 1100/1941. B. M. sz. r. (Belügyi 
K. 1942. 84. oldal) szabályozza. Az Orsz. Szociális Felügyelőségre bízatott. 
Kölcsönért a kérelmet a vőlegény lakhelye szerint illetékes községi elöl
járóságnál kell benyújtani legalább két hónappal a házasság megkötése 
előtt.

A születési anyakönyvben keresztyén hitfelekezet tagjaként anyaköny
vezett és ilyenként meg is maradt talált gyermek, valamint ennek leszár- 
mazóját úgy keli tekinteni, mint aki zsidónak nem tekintendő személytől 
származott. (5290/1941. Kb.)

Megkeresztelésének időpontjától kezdve keresztyén hitfelekezet tag
jának számít az, ki az 1895 : XLIII. t.-c. hatálybalépését megelőző időben 
valamely keresztyén egyház szertartása szerint megkeresztelkedett, tekintet 
nélkül arra, hogy a nembeli izr. vallású szülője az izr. vallásban továbbra 
is megmaradt. (6996/1941. Kb.)

14.200/1942. I. M. A házasságkötéshez szükséges tisztiorvosi bizonyít
vány kiállításának megtagadása esetében megengedett bírósági eljárás 
szabályozásáról szóló 8000/1942. I. M. r. módosítása.

Vértesi Zoltán, Pécs.
KÉRDÉS: Egyik községben rk. felekezeti iskola van. Az egyházköz

ség a nem rk. vallású lakosokra is kiveti az iskolai adót. Jogos ez?
FELELET: Abban az esetben jogos, ha a másvalláson levők gyermekei 

a felekezeti iskolába járnak.
KÉRDÉS: Leventeigazolásokhoz szükséges anyakönyvi kivonatok ki

állításáért szedhetnek-e lelkészek díjat?
FELELET: A 7720—1939. M. E. sz. rendelet 68. § 3. bekezdése 

alapján, igen.
KÉRDÉS: Kiskorú házasságkötése esetén a szülői (gyámi) beleegye

zésnek mi a hivatalos szövege?
FELELET: „Beleegyezés. Alulírott (név, és lakás), beleegyezem abba, 

hogy gyermekem (gyámoltam, gondnokoltam) névszerint (név, szül. hely 
és idő, lakás) házasságot kössön (név, szül. hely és idő, lakás) lakossal. 
Alul dátum. Előttünk, mint tanuk előtt (2 tanú). Aláírás.11

KÉRDÉS: Melyik törvény rendelkezik arról, hogy egy vallású s,zülők 
gyermekei vallásaként a szülők vallását kell az anyakönyvbe bejegyezni?

FELELET: Erről törvény kifejezetten nem rendelkezik, de jogszabály
ként kell elfogadnunk ezt az elvet.
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KÉRDÉS: Ha a szülők bevett, vagy törvényesen elismert valláshoz 
nem tartoznak, gyermekük milyen vallást kövessen?

FELELET: A gyermekek vallásának megválasztása a szülők feladata. 
Erre vonatkozólag házasságkötésük előtt megegyezést köthetnek. Az el
járást az 1674—1895. VKM. rendelet szabályozza, amely szerint kir. járás- 
bíró, polgármester, vagy főszolgabíró előtt kell ezt személyesen, vagy 
külön meghatalmazott útján kijelenteni. Ilyen megegyezés hiányában a 
gyermek 6 éves korának betöltése előtt, a rokonok meghallgatásával, a 
gyámhatóság rendelkezik.

KÉRDÉS: Ha a házasságon kívül született gyermek anyja felekezeten 
kívüli, gyermekének milyen a vallása?

FELELET: Az anya szabadon választhat gyermekének vallást.
KÉRDÉS: Római katolikus anyának házasságon kívül született gyer

mekeit az evangélikus apával utóbb kötött házassága után törvényesítet
ték. A később születendő gyermekek vallására vonatkozólag megegyezést 
nem kötnek, így a születendő fiú evangéikus lesz. De a törvényesített és 
az anya vallását követő fiú vallása marad vagy változik?

FELELET: Az 1894:XXXII. t.-c. 5. §-a szerint a hetedik életévüket 
még be nem töltött, az atya által elismert fiú gyermekek az atyának a 
törvényesítést követő hat hónap alatt kijelentett kívánságára az atya val
lását követik. (A leánygyermekek nem!) Fenti törvény 2. §-a szerint, ha 
megegyezést nem kötnek, a születendő gyermekek nemük szerint követik 
a szülők vallását. Tehát ha az apa jogával nem él, törvényesített fiúgyer
meke rk. vallású marad.

KÉRDÉS: Ha törvénytelenítenek gyermeket, akkor vallását meg- 
tartja-e, ha szülei különböző vallásúak?

FELELET: A már törvénytelenné vált hét éven aluli korú gyermek 
az anya vallását követi, a 7—18 éves korúak vallása azonban nem változik.

Várady Lajos, Csepel.

Dr. Ecsedy Aladár: Timotheus.
Mind a két levelet végig magya
rázza. Nem bocsátkozik szövegma
gyarázatba, hanem azzal a közvet
lenséggel, elevenséggel és szemléle
tességgel, amely Ecsedy írásait jel
lemzi, tárja elénk a levelekből a ke
resztyén élet gyakorlati kérdéseit. 
Azon felül, hogy egyéni bibliatanul
mányozásban segítségünkre van, 
sokat tanulhatunk belőle abban a 
tekintetben is, hogy hogyan kell 
az igét az emberekhez közelebb 
hozni. A könyv bolti ára 6 pengő. 
Megrendelhető a szerzőnél: Tahitót- 
falu, Pest m.

Pálfi Miklós: J e len té s  a hallei 
egyetemi magyar és délkeleteurópai 
egyházi kutatóállomás működésé
nek második szakaszáról. 1940. ápr.

K ö n y v t á r b a n .

Dr. Victor János: János evangé
liuma. A „Csendes percek" cím 
alatt havonként megjelenő füzetek
ben közreadott mindennapi elmél
kedéseket gyűjti össze egy kötet
ben. Egy évvel ezelőtt jelent meg 
a szerzőtől Máté evangéliuma. Egy
két éven belül megjelenteti a másik 
két evangélium magyarázatát is. 
Végig veszi János evangéliumát 
napi elmélkedésekre szánt formá
ban. Gyakorlati célt tart szem előtt. 
Isten üzenetét a ma embere szá
mára szólaltatja meg közvetlenül, 
egyszerűen, világosan, soha egy 
pillanatra el nem szakadva az igé
től. A lelkészek igehirdető szolgá
latához kitűnő segítség. Beszerez
hető a szerzőnél: Budapest, V., Sza
badság-tér 2.
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1—1941. szept. 30. (Budapest, 1943. 
Ranschburg G. kiadása. Ára: 6.40.) 
— A kis könyv német és magyar 
nyelven képet ad arról, hogyan 
próbálkozott Pálfi Miklós tisztelet
reméltó szorgalommal helytállni egy 
az egyháznak és nemzetünk szem
pontjából egyképen fontos, de egy
házunk és nemzetünk által egyké
pen magárahagyott külföldi tudo
mányos intézetünkbe életet önteni. 
Pálfit magát csak dicsérni lehet ön
feláldozó, sőt anyagiakat áldozó 
lelkesedéséért. Maga a beszámoló 
azonban elszomorító képet ad a 
külföldi magyar tudományos kép
viseletek helyzetéről. Halleben 
1940—41-ben nem volt hallgatója 
a magyar tárgyú egyetemi kollé
giumoknak, vagy proszemináriu
moknak. A Halleben működő Ma
gyar-Német Baráti Kör kiadásait 
a jelentésttevő maga fedezte, egyéb
ként annak egy fillér vagyona 
sincs. A tagök száma két év alatt 
hárommal emelkedett. A „Halle- 
Wittenbergi Magyar Egyletnek" 

eddig összevisszaságban lévő iratait 
és levelezését most aktázták. Leírja 
Pálfi, — s ez könyvének legérdeke
sebb, egyben legterjedelmesebb 
része, — hogy a Hallei Magyar 
Könyvtár használható állapotba he
lyezéséért és katalogizálásáért mi
lyen munkát végzett. Ez a tQbb, 
mint kétszáz éves könyvtár, mely
nek kéziratgyüjteménye van s ma
gyar és szláv vonatkozású unikum- 
jai, mindeddig nem volt megbíz
hatóan katalogizálva s a Hallei 
Egyetemi Könyvtár egyik mellék- 
helyiségében, porlepetten, az állvá
nyokon kettős .sorba rakva sínylő
dött. Kéziratai egyáltalán, vagy csak 
részben vannak feltárva stb., stb. 
Nagy magyar értékek csákiszalmá- 
ján, külföldi kutatóállomások pedig 
egyének magánbuzgóságára hagyva. 
És mindez a nemzeti propaganda 
ilyen égető szüksége idején! Remél
jük, lesz Pálfinak annyi magyar se
gítsége mégis, hogy a Hallei Ma
gyar Könyvtár kéziratkatalógusát 
<latin nyelven) kiadhassa.

Rantanen Vilmos: Üldözöttek.
Finn eredetiből fordította Koren 
Emil. Harangszó kiadása. — Pár 
évvel előbb adta ki a Harangszó 
ugyancsak Korén Emil fordításá
ban Kuortti-nak „Pap, száműzött 
szökevény" című hasonló tárgyú

könyvét. Az üldözöttek is Orosz
országból menekülő keresztyének 
szenvedéseit írja le. A szerző ma
guktól a megmenekült házastársak
tól hallotta elbeszélni a menekülés 
részleteit és ezeket az adatokat 
fűzi egybe könyvében. Inkeriben él 
ez a házaspár, ahol a férfi a lel
kész nélkül maradt széthulló gyü
lekezet lelkigondozója. Folytonos 
halálveszedelmek között gyűlnek 
össze a hívők istentiszteletre. Vé
gül is Raílo Ábelt száműzik fele
ségével együtt Szibériába, egy 
gyüjtőtáborba, ahonnan a férfia
kat a Jeges-tenger melletti bá
nyákba szokták vinni. Innen pedig 
élve senki se kerül vissza. Railo 
Ábelnek sikerül feleségével együtt 
ötezer kilométeres viszontagságos 
út után átmenekülni Finnországba. 
A könyv minden lapján érezhető, 
hogy itt valósággal megtörtént dol
gokról van szó. Mi benne élünk 
abban a nyugodt biztonságban, 
amit az egyház jelent vallási éle
tünkre nézve. Ez a könyv megmu
tatja, hogy egy istentelen világban 
minden külső támasz nélkül topon
ként szemben a halállal hogyan tesz 
bizonyságot az igazán hívő lélek. 
Senki se teheti le ezt a könyvet 
anélkül, hogy a saját hitét, keresz- 
tyénségét mérlegre téve ne látná 
a mai egész egyházi keresztyénség- 
gel együtt.

Stanley Jones: Krisztus a világ 
országútján. Tanulmány a Pünkösd
ről. Második kiadás. Angol erede
tiből fordította Szabó József. Ha
rangszó kiadása. — Négy évvel ez
előtt jelent meg a magyar fordítás 
első kiadása, amely rövid idő alatt 
elfogyott. Reméljük, hogy a máso
dik kiadás is rövidesen el fog fogy
ni. Az angol eredetije igen sok ki
adást ért meg. Volt esztendő, ami
kor négyszer kellett újra nyomni. 
A könyv szerzője Indiában élő 
misszionárius, aki nagy tudású, szé
les horizontú beállításban a hit le
nyűgöző erejével tárja elénk a 
Szentlélek munkáját. Ma, amikor az 
egyház megújulása érdekében annyi 
tiszteletreméltó erőfeszítést látunk, 
felbecsülhetetlen szolgálatot tesz ez 
a könyv, mert megérteti velünk, 
hogy az egyház megújulása nem 
emberek műve, hanem a Szentlé- 
leké. Bár alapos theológiai felké
szültség van a megállapítások mö
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gött, mégis sohase elvont, theoló- 
giai ’ fejtegetés ez a könyv, hanem 
kitűnő kvalitásokkal megáldott lé
lek bizonyságtétele. Elejétől végig 
élénk, fordulatos. Aki ezt a köny
vet elolvassa, az a Szentlélek felől 
olyan ismeretek birtokába jutott, 
amelyek döntő befolyással lesznek 
keresztyén gondolkodására. A for
dító a tőle megszokott pompás 
magyarsággal szólaltatta meg a 
szerzőt. Semmi nyoma annak, hogy 
fordítással állunk szemben. — Itt 
hívjuk fel a fordító figyelmét arra, 
hogy Stanley Jonesnak van egy 
meditációs kötete is. Hálásak len
nénk Szabó Józsefnek, ha ezt is 
lefordítaná.

Z. Topelius: A nyírfa és a csillag.
Fordította: Molnár Rudolf. — Ha
rangszó kiadása. — Kedves finn 
mese, mely a háború fergetege 
által otthonukból messze elsodort 
két testvérről szól, kiknek lelké
ben olthatatlanul ég a szülőföld és 
az elveszített otthon utáni vágy. 
Bár szülőházukról emlékezetükben 
csak annyi maradt meg, hogy előtte 
nyírfa állt és a nyírfa lombján át 
csillag fénye világított, mégis- el
indultak, hogy az elvesztett ott
hont megtalálják. Sok viszontagsá
gon át, nehéz akadályokkal küzdve, 
de mindig Istenben bízva mennek 
az otthontkeresők előre, amerre a 
nyírfa és a csillag képe vezeti őket. 
Pünkösd napján érkeznek haza, 
ahol boldogan borulnak az őket 
már elveszettnek hitt szülők keb
lére. Az egész kis mese az emberi 
léleknek az otthon utáni vágyát 
(nyírfa), és az Isten kegyelmének 
csillaga minden akadályokon túl
segítő erejét csillogtatja meg az 
olvasó előtt. Bibliaórákon, vallásos 
estéken felolvasásra, gyermekek 
megjutalmazására és terjesztésre 
alkalmas.

Dr. Vető Lajos: A gyermek lelke.
61 lap. A „Gyermekgyülekezet11 ki
adása. Győr, 1943.

Szerző a könyvét keresztyén pe
dagógusoknak szánta: tanítóknak,
tanároknak, lelkészeknek, szülőknek 
és mindazoknak, „akiket feszeget
nek az emberi lélek titkai és a fe
lelősség a másik emberért11. Nem 
tudományos babérokra vágyik, ha
nem segíteni, szolgálni szeretne ab- 
fan a meggyőződésben, hogy lélek

tan nélkül nincs eredményes neve
lés. Van-e szüksége a keresztyén 
nevelésnek lélektanra? A felvetett 
kérdésre így felel: „A keresztyén 
nevelés a maga igazi célját: a gyer
mek hitre ébresztését, lélektani és 
pedagógiai évközökkel el nem ér
heti. Az üdvösség dolgában a sze
mek megnyílását és Isten kegyel
mének megragadását egyedül a 
Szentlélek munkálja ott és akkor, 
ahol és amikor Néki tetszik. De a 
nevelő szolgálatának h ű s é g é n  for
dul meg, hogy alkalmas eszközként 
símul-e bele Isten kezébe. Azért van 
szüksége a keresztyén nevelőnek a 
lélektan és pedagógia segítségére, 
hogy emberileg minél alkalmasabb 
módon  és m ó d s z e r r e l  vigye nö
vendékeihez Isten üdvözítő igéjét." 
— Felfogásának helyességét igazol
ja az egész könyv. A tudós alapos 
felkészültsége szól hozzánk, de 
úgy, hogy egy pillanatra sem fá
raszt, vagy untat, hanem mindvé
gig elevenen köti le a figyelmet. A 
tudós nem akar föléje kerekedni 
a hívő embernek, hanem alázatosan 
meghajlik az Isten titkai előtt. Az 
utolsó fejezet ezt a címet viseli: „A 
lelkiélet koronája." Ez szól a hitről, 
az imádságról és a szeretetről. Ez 
a fejezet az egész könyvnek is ko
ronája. Aki az új tanév hitoktatási 
munkáját ennek a könyvnek és 
mellette Imre Lajos: A kér. vallás- 
tanítás c. munkájának áttanulmá
nyozásával végzi, az nagyon hálás 
lesz a szerzőnek.

Dr. Csengődy Lajos: Az Apostoli 
Hitvallás hittartalma és az evangéli
kus keresztyénség. — Salgótarján, 
1942. Szerző kiadása. 248 lap. — 
Műve célját a következőkben fogal
mazza meg a szerző: „Az egyház 
hittartalmának az Apostoli Hitval
lás keretében való ismertetését kí
vánja röviden szolgálni vallásfilozó
fiai rámutatással arra, hogy a Szent
írás kinyilatkoztatásával, korunk 
eszme- és gondolatrendszereivel, 
természettudományos életszemléle
tünkkel miként kapcsolódnak, érint
keznek és találkoznak hitigazsá
gaink, s hogy a jelenkor ismeret- 
világában is mennyire idő felett 
való, mindenkor érvényes és esedé
kes értékek." Célját'sem dogmati
kus, sem apologetikus feldolgozás
ban nem óhajtja megvalósítani, ha
nem egyszerűen „a közlő, ismerte-
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tő, leíró módszert követi, amely a 
hitigazságoknak az Apostoli Hitval
lás keretében történő ismertetésé
hez a Szentírás, a hitvallási iratok 
és a modern ismeretek anyagát 
kapcsolja abból a célból, hogy a 
mai ember lelkivilágában való har- 
mónikus elhelyezkedésüket segítse 
elő." Ezt a többrétegű anyagot ava
tott szakértelemmel kezeli a szerző, 
a Szentírás és a hitvallási irataink 
ismeretében éppen olyan járatos, 
mint a fizika, a csillagászat, a vegy
tan, a történelem ismereteiben, 
vagy a filozófiában. A szerzőnek e 
széleskörű ismeretei különösen al
kalmassá teszik őt arra, hogy a 
modern emberhez oly közelálló ter
mészettudományi példákon keresz
tül szemléltesse az egyház egyes — 
szemléltetésre alkalmas — tanítá
sait. Teológiai állásfoglalásában tu
datosan követi a mű dr. Masznyik 
Endre 1888-ban kiadott Evangélikus 
Dogmatikáját s bizonyára e hatás
nak tudható be, hogy a „theologia 
naturális" álláspontján áll, vagyis 
Istennek a természet jelenségeiben 
rejlő kinyilatkoztatásáról szól: „A 
világmindenség harmóniájában, a 
természeti erők és törvények rend

szereiben önmagát kinyilatkoztató 
Isten titokzatos betűkkel írta be 
nevét az élettelen világba. Aki 
ezekben a betűkben olvasni meg
tanul, az előtt véghetetlen fönsége 
magától tárul fel." (239. old.) A mű 
a „theologia verbi“ és a „theologia 
naturális" kettősségén épül fel, a 
Szentírással és a természet törvé
nyeivel egyaránt tanítani akar ben
nünket. Teológiai megállapításai 
magyarosan egyszerűek, érthetők 
és a Szentírásban gyökerezőek. Hit
vallási irataink közül különösen az 
Ágostai Hitvallást szólaltatja meg 
sűrűn, sőt egész terjedelmében köz
li is a szöveg különböző helyein 
szerepeltetve a hitvallás egyes fe
jezeteit. A szerző művét melegen 
ajánljuk nemcsak azoknak, akik a 
magyar evangélikus teológiai iroda
lom minden új műve iránt érdek
lődnek, hanem azoknak is, akik az 
Apostoli Hitvalláson keresztül evan
gélikus egyházunk tanítását akar
ják szabatosan és a modern ember
hez szólóan maguk előtt látni. A 
mű megjelenésével kapcsolatos tisz
ta jövedelem' a Soproni Evangélikus 
Teológusok Otthonát illeti.

Dr. Ottlyk Ernő.

Bibliai tanfolyamot rendez Misszióegyesületünk október 15-től novem
ber 5-ig Nagytarcsán a népfőiskola telepén. Régi és immár szorongató 
hiányt tölt be ez a tanfolyam, amely iránt bizonyára nagy lesz az érdek
lődés. Vezetője Csepregi Béla lelkész lesz feleségével együtt, több lelkész 
segítségével. A tanfolyam anyaga: bibliaismertetés (egyenként mind a 66 
könyv), bibliatanulmány (egy bibliai könyv folytatólagosan), bibliai alakok, 
fogalmak, nehezebben érthető igék, bibliai földrajz, néprajz, történelem 
stb. A biblia alapos áttekintő megismeréséhez és gyakorlati felhasználásá
hoz segítő tanfolyamon csupán az ellátásért kell térítésül 50 pengőt fizetni, 
valamint elhozni a liszt-, zsír- és cukoradagokat. Kivételesen kedvezmény 
is lehetséges. Gyülekezeteknek, helyi egyesületeknek és csoportoknak 
ajánlatos közköltségen is kiküldeni egy-két résztvevőt. Jelentkezés, fel
világosítás: Evangélikus Misszioegyesület Budapest, I., Verbőczy-u. 28. sz.

B a ro s s -n y o m d a : U zsaly  és Koncz (H arangszó  ny o m d á ja )  Győr , A n d rás sy -ú t  24.



A tiszai evangélikus egyházkerület püspökétől.

M e g h í v ó .
Egyházkerületünk lelkészi kara számára 1943. október 18—21-ig 

Nyíregyházán

l e l k é sz e v a n g é l i z á c i ó i
rendezek, melyre lelkészi karunk minden tagját szeretettel meghívom. 
Az evangelizáció okt. 18-án, hétfőn este 20.15-kor megnyitó előadással 
kezdődik s 21-én, csütörtökön, 19 órakor végződik.

A z evangelizáció  nap irend je :
7.45 órakor reggeli a fiúgimnázium internátusában.
8 órakor istentisztelet. Végzi Deák Ödön nagybányai lelkész. 1. Isten

nel. Gál. 1, 3—5. — 2. Kegyelemből. I. Kor. 15, 9—10. — 3. Kősziklára. 
Máté 7, 24—29.

9 órakor bibliakörök csoportokban. Tárgya: A pap. 1. Próféta. Jer. 1, 
1—19. — 2: Sáfár. I. Kor. 4, 1—2. — 3. „Püspök11. I. Tim. 3, 1—7.

11 órakor evangelizáló előadások. Tárgya: Pap az ébredés ellen. 
(Jónás könyve.) Tartja: Túróczy Zoltán.

12.30 órakor ebéd a fiúgimnázium internátusában.
15.30 órakor előadás megbeszéléssel. Tárgy A papi ház. 1. A pap 

otthon. 2. A papné. 3. A papi ház gyermekei. A bevezető előadásokat 
tartja Benkóczy Dániel szegedi esperes.

17.30 órakor evangelizáló előadások. Tárgya: Pap az ébredés ellen. 
(Jónás könyve.) Tartja Túróczy Zoltán.

19 órakor vacsora a fiúgimnázium internátusában.
20.15 órakor evangelizáló előadások. Tárgya Pap az ébredés ellen. 

(Jónás könyve.) Tartja Túróczy Zoltán.
Ettől a napirendtől csak az utolsó napon lesz eltérés, amikor a dél

utáni előadás helyett morzsaszedés és úrvacsoraosztás lesz, a vacsora utáni 
előadás pedig elmarad, hogy akik el akarnak utazni, elutazhassanak.

A z evangelizáció  he lye : a nyíregyházi népiskola tanácsterme.
Szállás és ellá tás : Szállásról a nyíregyházi lelkészi hivatal az idejében 

jelentkezők számára gondoskodik. Az ellátás 18-án vacsorával kezdődik 
és 21-én vacsorával végződik. Az ellátás díja az egész időre 12 P, egy 
napra 4.50 P. Ezenkívül minden résztvevő köteles liszt és zsiradagját és 
10 dk. cukrot természetben beszolgáltatni, kenyeret pedig vagy természet
ben hozni, vagy kenyérváltójegyet leadni. Az étkezésre szintén jelent
kezni kell s a jelentkezést vissza nem vonható. Szállást és ellátást csak 
azoknak biztosítunk,”-akik szabályszerű időben jelentkeznek. Jelentkezni 
okt. 10-ig kell a püspöki hivatalban.

Az egyházkerületi lelkészegyesület az ellátás olcsóbbá tétele érdeké
ben hoz áldozatot, az egyházmegyei lelkészegyesületi elnököket pedig arra 
kérem, hogy a résztvenni szándékozó s arra rászoruló lelkészeknek útise
géllyel menjenek segítségére.

Erős vár a mi Istenünk!
Nyíregyháza, 1943. szeptember 21.

T O R Ó C Z Y  Z O L T Á N  püspök.

V. ORSZÁGOS
PROTESTÁNS napok.

1043. október 30~tól — novem ber 13-ig 
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