
" L E L K I P Á S Z T O R "  H E L Y E T T .

A "Lelkipásztor" októberi száma technikai okokból késik. Szolgatár
saimnak i t t  küldöm a Szentháromság után 20. vasárnap feldolgozását, a- 
melyet a fe lk ért munkatárs, Görög Tibor tordasi lelkész, újszerűén és 
sokoldalúan próbált megoldani. Kérem fogadják azzal a reménységgel, 
hogy a "Lelkipásztor" októberi száma a jövő hétre megjelenik.

Veöreös Imre szerkesztő.

Szentháromság után 20. vasárnap.

Szószéki ige: Zsid.10:19-31. Oltári  ige: Máté 21:33-46.

A VASÁRNAP JELLEGE. Két szentháromság utáni vasárnap kimarad, hogy 
azegyh aziT v  4 utolsó vasárnapja bennmaradjon. /"Útmutatódban vasár
napi perikopa-párok helytelenek./

A régi evanfélium: Máté 18:23-35. Az irgalmas Ur e lő tt az adós szol
ga. Hagy dolog történt ve le . Jaj néki, ha ezt semmibe veszi. Hasonló 
üzenet van e vasárnapnak többi evangéliumában is . /Rajnai perikopa: 
Zákeus, Szász: A bűnös nő és Simon farizeus. /Mostani o ltá ri igénkben 
is  az irgalmas Úrról van szó, aki Piában is meglátogatja a szőlőmun
kásokat. Jaj, azoknak, akik e lvetik  Őt maguktól. A szószékiigében is  
ez van. A heti ige is  fe lira ta  lehet a vasárnapnak: "Tenálad van a 
bocsánat, hogy féljenek téged." Zsolt. 130:4.

Summa: Isten adósságában vagyunk;. Isten nagy dolgokat te tt értünk. 
Ennek nagy a felelőssege siető fö ld i életünkben.

SZÓSZÉKI IGÉNK
I.

m a g y a r á z a t o s  f o r d í t á s a :
Azért hát testvérek, Jézus vére á lta l bizonyos reménységünk /l/ van 

a szentélybe való bemenetelre, - amelyet ő ú jíto tt  meg /2/ nekünk mint 
uj /3/ és élő /életrevezető/ utat a függönyön át , ami azt je len ti: 
testén át - és nagy papunk van Isten háza fe le t t  - menjünk oda igaz 
/őszinte/ s z iw el  /4/ a hitnek teljességében /5/, szivünkre nézve meg
t i s z t í t ottan a rossz /nehéz/ lelk iism orettő l /6/ és testünkre nézve 
tiszta  v íz ze l /7/ lemosottan. Tartsuk meg a reménység megvallásá t /8/ 
ingadozás nélkül, mert hű az, aki az i géretet adta! Es vigyázzunk /9/ 
arra, hogy egymást szeretetre és jócselekedetekre sarkalljuk és a ma
gunk összejövetelét /gyülekezetét/ cserbe ne hagyjuk, ahogy ez néme
lyeknél szokás /10/, hanem intsünk /buzdítsunk/ és ezt annál inkább, 
mivel lá tjá tok  azt a napot kezeledni, /19-25./

Mert ha cinikusan / ll/  vétkezünk, miután megkaptuk az igazság /vi
lágos/ ismeretét /12/, az ilyen bűnökért nincs többé á ld o za t, hanem 
az ítéletnek borzalmas vára a á és a tűznek mohósága, amoly meg fogja 
emészteni a makacsokat. Ha valaki megveti Mózes törvényét, irgalom 
nélkül meghal "két vagy három tanú vallomására." Gondoljátok meg, 
mennyivel rosszabb Íté le tre  tartják méltónak azt, aki Isten Piát tapod
j a meg /13/ é.s a szövetség vérét, amely á lta l megszenteltetett, tart
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ja közönségesnek /profánnak/ és a kegyelem le lk é t gyalázza. Mert 
ismerjük azt, aki szól t :  "Enyém a bosszú, megfizetek majd" és is 
mét: "Az Ur meg fogja itá ln i az ő népét." Borzalmas az élő Isten 
kezébe esni. /26-31/

Jegyzetek a fen ti fordításhoz:
1. szabadságunk, felhatalmazásunk, angol: bátorságunk, merészsé

günk, 2. szentelt meg, készített e l, angol: dedikált, 3. eddig jár
hatatlan, 4. Zsolt. 32., 5. angol: a h it te lje s  biztonságában /Zsid. 
4:14-16,/, 6. Zsid. 9:14., 7. keresztség, 8. az őskeresztánység nem 
ismer e llen tétet statisztikus és dinamikus h itva llás között; a re
ménység előre néz, amikor bűntől, ha lá ltó l teljesen megszabadultunk, 
9. a v ilá g i görögben a kémekre használják, 10. elmaradtak talán e- 
gyese'k a keresztyén összejövetelekről, hogy a zsidóknak jóindulatát 
el ne vesztisék, 11. pajzánul, gondtalanul, vigan, 12. v .ö . Zsid. 6; 
4-8. és I I .  Pét. 2:20,21. határozott szembefordulás, -támadás a’meg- 
ismert Krisztus ellen , p l, :  egy keresztyén újra zsidó lesz s nem szá
mit neki már Jézus vére /Szentlélek e llen i bűn/, 13. o ltá r i ige.

/

/Rienecker, Jubilaumsbibel és a zürichi b ib lia  
  után./

I I .

Ahogyan szolgatársak ezt az igé t kézbeveszik. /Szószéken peregnek 
az első mondatok, majd a vázlat mutatja a további k ife je zés t./

1.

A zsidókhoz í rott le vé l búcsúszava az, hogy: "jobb". A Krisztusban . 
le t t  uj szövetség jobb, becsesebb a Mózes á lta l adatott réginél . "Jobb11 
k ije len tés: Zsid. 1, 1-4. - "Jobb" reménység: 7, 19. - "Jobb" főpap- 
ság: 7, 20-28. - "Jobb" szövetség: 7, 22.8,6. - "Jobb" Ígéret: 8,6,
- "Jobb" áldozat: 9, 23. - "Jobb" kincs: 10, 34. - "Jobb ország: 11, 
16. - "Jobb" feltámadás: 11, 35. -

Mai igénk ezt a jobbat abban fo g la lja  össze, hogy nyitva van a szen
t é ly s a Krisztus vérével megváltottak gyűlekezetének van oda meneté- 
KcTAAz "első sátor" idején "még nem n y ílt meg a szentély ú tja", /9,8./ 
mert csak a főpap járulhatott oda évenként egyszer, hagy Papunk a- 
zonban "u j", eddig ismeretlen és elképzelhetetlen utat n y ito tt, "é- 
lő " - t  és é lte tő t. S mivel most már az ő halálra adatott és feltáma
dott teste a "kárpit", mindenkinek van menetele a bűnbocsátó kegye
lemhez. - Ez az újszövetség igazi egyetemes papsága, hogy emberi köz
vetítés  nélkül mindenki közvetlenül veheti Krisztusban bűnei bocsá
natát! -

VÁZLAT.
Ezt a "jobbat" az uj szövetségnek ezt a hallhatatlan páratlan kin

csét, meg k e ll becsülnünk. Úgy, hogy:



1. Éljünk vel e : 22-23. T e ljes  bizalommal tehetjük: Jézus vérében 
meg van rá a f elhatalmazásunk. A szentélybe való menetel = a kereszt- 
ség és az úrvacsora s a kettő között folyó megszentelődő é le t .

2. Egymást is  "biztassuk; 24-25. Peleiünk egymásért, vigyázzunk egy- 
másrá s a gyülekezet arra 'való, hogy szüntelenül menjünk a szentélybe.

3. Maradjunk Krisztusban: 25-31. Aki megismerte az ,,igazság"-ot, te
hát Jézust,' /János 14, 6./ s aztán eszakad Isten népétől, /25/ tehát 
visszahullik a Krisztust megfeszitő zsidók közé, az, mivel ezzel meg- 
tapodta, semminek á ll i to t ta  a bünbocsánatot egyedül szerző egyetlen 
Bárány - Jézus egyetlen áldozatát /29/, bezárta maga mögött az üdvös
ség a jta já t. Nem egyes bűnről, vagy bűnökről van szó a 26. versben, 
amiből nem lehetne újra és újra megtérni, hanem a Krisztus elveszté
sének alapbünéről /János 16, 8-9./, arról a megkeményedett állapotról, 
amelyre az utolsó napom /25/ nem lesz mentség, mert ez a Szentlélek 
e llen i bűn /29. - Márk 3, 22-30./ - Akiiek nem Krisztus az útja, an
nak nincs menetele az Atyához, annak csak szent Istene van, aki, bi- 
ró i minőségben valóban rettenetes! /Szabó József./

A Zsidókhoz Íro tt  levelen keresztül Istennek Lelke elsősorban a 
vallásos zsidókat akarta Jézus Krisztushoz té r iten i. A levélben sok
féleképpen hivja Isten az ószövetség népét népét az uj szövetségbe.
Az uj szövetséget Isten Jézus Krisztus á lta l kötötte a bűnös emberrel 
és a golgotái kereszten Jézus kihulló vére - az uj szövetség vére - 
pecsételte meg az egyszersmindenkorra érvényes uj szövetséget.

Nekünk, nemzsidóknak is  a legdöntőbb örömhír ez a vérre l pecsételt 
szövetség, mert. mi is  mindnyájan bűnben fogantattunk, születésünk ó- 
ta bűnt bűnre halmoztunk, szövetséget, cinkosságot legszívesebben a 
Sátánnal kötöttünk, minden jóra képtelenek voltunk és mint a halottak 
ki évek óta, ki évtizedek óta a kárhozatban veszteglettünk. Éppen e- 
zért nekünk sem lehet e földön más reményünk, mint az, hogy a sáros 
fertőből, a te lje s  elveszottségből átjuthatunk az uj szövetség népe 
közé.

Felolvasott igénk is  Jézus vérét, az uj szövetség vérét akarja di- 
csőitoni. Beszél arról a csodálatos é le trő l, amely valóra válhat mind
nyájunknak Jézus vére á lta l.  Ne fe le jtsd  testvérem, hogy a szövetség 
nem arra való, 'hogy az papir maradjon, vagy nagy szónoklatok témája 
legyen, hanem akkor igazi ha nyomában boldogabb, békésebb, szeretet
te l josebb és biztonságosabb élő t támad. Te is  szívesen nevezed magad
az uj szövetség népének, talán ismered is  az egyes té te le it ,  de_uj_
é leted h irdoti-e, hogy te az uj szövetség vére á lta l elpecsételt em
ber vagy? Halljad hát meg, hogy milyen é le te t akar munkálni benned 
is  az uj szövetség vére?

Hadd helyezze szivedre elsősorban csodás k ivá ltsága it.
1. Az uj szövetség vére á lta l atyafiakká leszünk. Ör

dögfiukból, Isten fia ivá , Jézusnak testvéreivé, egy
másnak r ;érettéivé leszünk.

2. Az újszövetség vére á lta l biztos utunk van a mennyei 
szentélybe, üdvösségbe. Ez az ut u j, élő, kipróbált 
biztos ut.

3. Az uj szövetség verő á lta l a fö ld i életünk mindennap
ján is  bizalommal já rulhatunk Hozzá, aki hü. és Ígére
tet megtartó főpapunk.

Hadd helyezze szivedre a szövetségből folyó kötelezettségeinket is .
1. Jézus vére olyan nagy adósságunkat törölte e l, hogy ez
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mindhalálig és mindenki .irán t szeretetre és jócseleke
detekkel te lje s  é letre k e ll, hogy indítson. ~

2. Akiket velünk együtt Jézus vére m egtisztított minden bűn
tő l, azokkal őszinte közösségi é le te t k e ll élnünk. Csa
lád ez, amelyet nahézicgek, bajok esetén nem elhagynom, 
hanem szeretette ljes  intésemmel erősítenem k e ll,

3. Ha Jézus vére oltalma alá ju to ttá l, nem szaladgálhatsz 
k i unos-untalan, fe le lő tlen ü l a széles útra. Pront ide
jén a legjobb az óvóhelyen. Irtózatos zuhanással, kiesel 
a kegyelemből ha a bűn útját gondtalanul, vigan /ciniku
san / kezded járn i.

Az Újszövetség vére üdv öntőf de éppen ezért kárhozatbadöntő is . .
Istennek két keze van, az egyik a "megalázásra, müTsik a 
felmagasztalásra /Augustinus/. Rettenetes kesébe esik 
mindenki, aki megveti, nem fogadja h itte l Jézus vérének 
örömüzenetét. De a kegyelmes kézbe vétetik  fe l  mindenki, 
akinek nagyon ke ll a vér oltalma és akinek mindig, min
denre elég az Ő kegyelme. /Józsa Márton./

Sok ügyünk-bajunk van az ajtókkal, ezekkel az egyszerű deszkakészit- 
nényekkel. Ahhoz, hogy szerető otthonunkba lépjünk, hosszú ut után s 
ahhoz hogy ügyek elintóztessenek, ajtók nyitódnak és csukódnak.

Vannak ajtók, amelyeken nehéz benyitnunk. Lehet, hogy kellemetlen 
ügyeink miatt. Nehéz lehetett az adós szolgának benyitnia urának a j
taján! 10.000 talentumot kellene m egfizetn ie! . . .  Talán nem is  ta lá lta  
remegő keze a k ilin cset, mások tuszkolták be az ajtón.

Vannak ajtók, amelyeken nehéz bejutnunk,. Talán harapós házőrző rémil 
Lehet, hogy lei van Írva: "T ilos a bemenet!" Sokan bemehetnek ezeken 
az ajtókon, akik odatartoznak, de mi non, pedig talán sok minden e l
intéződnek.

Ez az ige hallatlan örömhírt ad i t t  tud túl mindenkinek. Van egy a j
tó, amely sarkig ki van tárva mindenki e lő tt. A kegyelmes Isten a jta
ja.

/Vázlatosan./ Nem magától értődődé ez. /Az ószövetség gyülekezete 
csak messziről nézett a szentek szentjének bejáratára./

Voltál-e már odabent? 1. Lehet, hogy csak hallomásból tudod, mi van 
odabent. 2. Lehet, hogy már lá t tá l is  valamit akkor, amikor alkalmila 
bekukucskálsz az ajtó nyílásán. 3. De egészen más: szemtől-szembe á ll  
ni a csodálatos Király e lő tt. /Sóba királynő Salamon e lő tt. Nem elege" 
dett meg a főudvarmesterrol. Hosszú termek után ott vo lt a függöny és 
mögötte a k irá ly , aki minden nehéz kérdésre tudott fe le ln i./

Szeretnélek bátorítani: lép j be! Te magad győződj meg arról, hogy 
Ő milyen kegyelm.es.

Jézus vére a la tt lehet csak belépni! E nélkül megemészt Isten harag 
ja, hiába rakod magadra képzelt cselekedeteidet, érdemeidet. Mindenki 
nek nyitva van és mégis csak a szegény bűnösök számára áldás a belépé 
Odabent minden terhet le  lehet tenni. /Zsolt. 32./



Aki bent vo lt , ha igazán megértette, mi történt vele: meg ke ll, 
hogy látszódjon életén. Szeretete /vigyáz a másikra/, reménysége 
/ama nap közel/.

Az ige második fe le  borzasztó kemény intés azok fe lé , akik tudják, 
hogy mi lenne a megoldás, mégsem lépnek be az ajtón. Akiknek nem kell 
az ingyen kegyelem. /Noé bárkáját Isten bezárta kívülről később. Az 
adós szolga akülső sötétségben./ Mindez tudtomra van adva a Bibliában 
és a h irdetett igében. Jaj annak, aki a B ib liát és a gyülekezetét meg
v e t i.  /Görög Tibor./

4.

Nyitva á l l  Isten szivéhez az ut, - ezért b iztat bennünket arra az 
apostol, hogy csak menjünk oda bátran.  

Egykor függöny elzárta a szentek szentjét, ahol a homályban o tt 
á l l t  a láda a korútokkal., Évenként egyszer bement a főpap oda, mikor 
bevitte az engesztelő áldozatot, - Hogyan merészeljen a halandó ember 
Isten szentélyéhez közeledni, amikor a templom is  csak fö ld i kép?

Templomunk oltárán szabadon, lep.el nélkül á ll  a kereszt, Isten szen
télye ebben a Jelben láthatóvá lesz. Isten atyai szivéhez-nyitva az 
ut. főpapunk átlépett azon a válaszfalon, amelyet az emberi bűn emelt. 
Áldozatánál kettéhasadt a kárpit " fö lé tő l az a ljá ig ."

így hát mint Isten megbékült gyermekei menjünk oda túláradó örömmel 
és bizonyossággal. I t t  van Krisztus vére, amely m egtisztít minket, i t t  
a keresztéig v ize , amelyben lemosattunk.' Szabad méltatlanságunk e lle 
nére Isten elé odaállnunk, a koldusokat fe lö ltö z te t i menyegzői ruhába.

/Die Lesung für das Jahr dér Kirche./

5.

Ki ne csodálkozott volna locs-pocs időben azon, hogy különösen az 
egyszerű emberek mennyire alaposan és tulkomolyan használják a láb
tö r lő t. Előfordul, hogy még akkor is  le tö r lik  újra lábbeliükot, ha 
kimennek a házból. Az ember a v ilá gért sem akar piszkot bevinni idegen 
házba.

Az Isten szent küszöbénél azonban nincs so lábtörlő, se esornyőtar- 
tó .

Ott nem segít a sárcipő és csuromvizes esőkabát levetóse és a sürü 
engodelmetkérek-ezés. Ott csak egy segít s ez Krisztus vére. Ezen 
kérészbül k e ll mennie lábunknak és az egész embernek, akármilyen 
nagy is . Aki ezen át megy, az "megszabadul a rossz le lk iism erc ttő l". 
Más uton-módon is  lehet szabadulni a rossz lo lk iism erettő l. Esetleg 
úgy, hogy annak egy kis narkózist adunk. Vagy úgy, hogy meggyőzzük 
nagy művészi érvekkel. Minden más mód arra, hogy nyugodt lelkiisme
rethez jussunk - Krisztus vérének megkerülésével: meg nem engedett 
és nem becsületes. Igaza van Schweitzer Albertnak: "A jé lelkiism e
ret az ördög találmánya."
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Parasztjaink azok elé a.faluk elé és házak elé, ahol járvány van, 
fertő tlen ítő  vegyszerekkel á tita to tt fűreszpor-csíkot szórnak. Min
den belépőnek át kell haladnia ezen a járványésíkon. Krisztus vére 
az a keskeny járványésik, mely minket bűneinktől m egtisztít s ame
lyen az ut átvezet a szoros mennykapun.

/Lüthi: Andachten für a llé  Tagé des 
Jahres./

I I I .

Akik a szószék a latt ülnek, m ielőtt templomba indultak, megnézték 
az igehirdetés'textusát. Van valami bennük, mikor a lelkészre emelik 
tekintetüket.

1. A hivő ember igen nagy fele lősségét hallom kicsendülni az igéből. 
Egyfelől boldogság és bizalom tö lt e l, amint előbb sietve átolvastam 
a textust. Másrészt félelem és rettegés, a szándékos vétkezés lehető
sége és annak rettenetes következményei miatt.

Szeretném az igehirdetésből egészen átéln i a félelem és üdvbizo
nyosság közti szeles skálát és megnyugodni a kegyelemben. Szeretném 
k ife jtv e  hallani, hogy van üdvösségünk, de ezt félelemmel és fe le 
lősséggel k e ll véghez vinnünk. Hisz "ama nap közelget." Bárcsak len
nénk hü gyülekezetemhez, egyszóval: Jézusom!

/Dr. Kardos Ernő vegyészmérnök./

2. A bűneim miatt megrettent lelkem fé l  az élő Istennek haragjától 
amit méltán megérdemelnék,

Békességet és bünbocsánatot várok, most sokkal inkább, mint máskor 
az igeh irdetéstől. Ez fe l  is  van kínálva csodálatosan I t t  a bibliám 
szavai szerint Jézus vére á lta l, de nékem szükséges a h irdetett ige, 
hogy valóban hinni tudjam mindezeket. /Homoki Perencné parasztasszony.

Jegyzet a liturgiához:

1./ Kezdőének:287. "./  Antifóna: Zsolt. 119:81. "Lelkem sóvárog 
szabaditásod után, vár a Te szavadra." 3./ Confiteor: Zsolt. 51.vagy 
143-ból. 4./ Kőének: 349./ vagy: 350.351.323./ - 5./Imádsághoz: Schu- 
man E.L. /Molnár Rudolf imádságos kv. 118./ - 6./ Hirdetés: d.u. bib
l ia  vasárnapi ünnepély offertóriummal.

Összeállította: Görög Tibor.



Imádságok a finn perikóparendhez.

Szentháromság u. 20. vasárnap. Bőrszín -fk . r é t it  borszi^.

Hála és magasztalás legyen Neked, hűséges Urunk Jézus Krisztus, 
hogy főpapunkká le t t é l  és véred á lta l uj és élő utat n y itottá l né- 
künk az Atyával való közösségre. légy segítségünk nekünk, hogy en
gesztelő kegyelmedet helyesen fogadjuk. Őrizz meg minket a kegye - 
lem lelkének káromlásától és szentelj meg a Te irgalmasságod sze - 
r ín t Ámen.

Hálát adunk Neked, mennyei Atyánk, hogy már a v ilág  fe lvettetése 
e lő tt k ivá lasztottá l minket Krisztusban ás minket a Te Fiad hason
latosságára rendeltél, hogy mint szentek é s ,fedhetetlenek járjunk 
Te előtted . Könyörgünk Hozzád, légy segítségül nékün'k, hogy enge - 
delmeskedjünk a Te elhívásodnak s el ne vettessünk, hanem megmarad
hassunk a Te országodban. Tanits minket, hogy hűségesen munkálkod
junk a Te szőlődben, s Neved dicsőségére bőségesen teremjünk gyü
mölcsöt. A Te szeretett Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus á lta l. Ámen.
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Szerető mennyei Atyánk! Jelentsd meg nekünk a Te igazságodat és 
Őrizz meg minket hiábavaló emberi bölcseségtől. Segits minket, hogy 
hálával fogadjuk el megszabad!tatásunkat, amit kínálsz nékünk, és 
erősen megálljunk a hitben, a mi Urunk Jézus Krisztus á lta l. Ámen.

Hálát adunk Néked mennyei Atyánk, Aki hogy az evangélium prédi- 
kálása nyomán eredményt adsz és megerősíted küldötteidet és szol
gáidat, hogy bátor s z iw e l tévén bizonyságot Rólad, kitartóak le 
gyenek szenvedésekben és nyomorúságokban. Könyörgünk Hozzád, adj 
nekünk is  olyan h ite t, amely legyőzi a világot s add nekünk a meg
váltás bizonyosságát. Jöj j  a mi otthonainkba is  kegyelmeddel és add, 
hogy egész családunk higyjen a Te fiadban, J^zus Krisztusban, hogjr 
beteljesedjék a Te Ígéreted a mi és házunk népe üdvösségéről. Ámen.

Közli: Joób Olivér.


