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Imádság a békességért
A chichcsteri püspök, az Egyházak Viágtxmácsa végrehajtó bizottságá

nak elnöke, közölte hazai egyházunkkal azt az imádságot, amelyet ezekben 
a napokban a világ minden egyháza számára közös imádságul ajánl.

„Mindenható Isten, Mennyei Atyánk! Arra kérünk: vezesd a világ népeit 
a jogosság és igazság útjára és teremts közöttünk olyan békességet, amely 
a Jézus Krisztusban, a mi Urunkban nyert megigazulásunk gyümölcse. Ámen."



A gyülekezet imádsága

Szószéki imádságok
Az ősi evangélium alapján történő prédikáció után olyan imádság kí

vánkozik szószéki szolgálatunkba, amelyik szervesen kapcsolódik az evangé
liumhoz. Az alábbiakban ilyen szószéki imádságokat közlünk az egyház imád
ság os kincséből. .—  Az oltári szolgálatba valók „Az egyház ősi ko’lekla- 
imndságai“ , amelyek szövegét a „Lelkipásztor”  XVI. évfolyamában, az 1940. 
évi 3— 12. számokban közöltük. —  Az inkább homilelikus jellegű szószéki 
imádság használata mellett természetesen még továbbra megoldatlan kérdés 
marad istentiszteleti életünkben az , áita’ános egyházi imádság” is. — Az 
egyház líra áldja meg a „szószéki imádságok” használatba vételét!

Hatvanad vasárnap.

Mindenható Isten, mennyei Atyánk! Áldunk és magasztalunk 
szent igédért, amelyet Szent Fiad a világba vetett és életünkbe is 
gazdagon hullat. Hálát adunk, hogy most is bőségesen veted a meny- 
nyei jő magot szívünkbe. Kérünk, ezután se vond meg tőlünk szent 
evangéliumod prédikálását, hanem inkább mindenfelé vesd bőségesen 
annak áldott magvait. Ne engedd, hogy az ördög kikapja, a kísértés 
elpusztítsa, az élet gondja és gyönyörűsége megfojtsa bennünk a 
most vetett drága szentigét. Te magad tedd szívünket jó földdé, hogy 
szent igédet örömest hallgassuk, tiszta és jó szívvel megtartsuk, igaz
ságodban erősen meggyökeresedjünk és magvetésed életünkben gyü
mölcsöt teremjen béketűréssel, szent Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus 
által, ámen.

Ötvened vasárnap.

Megváltó Krisztusunk! Áldunk könyörületességedért, hogy vál
laltad a fájdalmak és az áldozat útját és ezen az úton megnyitottad 
a vak koldus szemevilágát. Kérünk, világosítsd meg szent igéddel 
a hit látására elvakult szívünket, hogy megismerjük benned —  fá j
dalmak férfiad —  isteni szereteted csodáját, Üdvözítőnket, a világ 
—  életünk —  világosságát, —  és megismerjük bűneinket, amikért 
út ad a Golgota keresztjére vezet. Őrizz meg kegyelmed megvetésétől 
és add, hogy azok között találtassunk irgalmadból, akiknek váltság, 
élet és üdvösség forrása lett szent véred hullása, ámen.

ínvocabit-vasárnap.

Urunk Istenünk, mennyei Atyánk! Hálát adunk, hogy Szent 
Fiad, aki értünk megkísérte tett, az ördög cselekedeteit lerontotta 
és számunkra őrölt diadalt szerzett. Krisztus érdeméért kérünk, állj 
mellettünk, akik az ördög, világ és testünk kísértései közt szüntelen 
vergődünk! A d j erőt Szentlelkeddel, hogy hitünkben meg ne tán- 
torodjunk, hanem szent igéd erejével bátran szembeszálljunk az 
ördöggel és a gonosz ellenség erőt ne vehessen rajtunk, hanem 
Krisztus hatalmával győzzünk, egykor pedig a diadalt aratottak se
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regében magasztalhassunk, szent F iád, a mi Urunk Jézus Krisztin 
által, ámen.

Reminiscere-vasárnap.

Szentséges Urunk, irgalmas Istenünk! Hálát adunk, hogy Szent 
Fiadban hozzánk hajló szeretetedet kinyilatkoztattad és így még a 
legnagyobb kísértésben, hitünk próbatételles harcában is bízvást for
dulhatunk Hozzád. Áldunk most is a próbatételekért, amelyekkel 
nevelni és erősíteni akarsz bennünket. Kérünk, láttasd meg méltat
lanságunkat, kegyelmedre szorulásunkat. Szent igéddel erősíts, hogy 
alázattal tudjuk tusakodásainkban látszólagos keménységedet is el
viselni és mindig csak állhatatosan hitünk Fejedelmére, Krisztusra 
nézni, hogy könyörgésünk meghallgatást találjon és néped örvendez
hessék szabadító kegyelmednek, ugyanazon Szent Fiad, a mi Urunk 
Jézus Krisztus által, ámen.

Oculi-vas árnap.

Urunk Istenünk, mennyei Atyánk! Hálát adunk, hogy Egyszü
löttedet emberré lenni engedted és f i győzelmesen megvívott értünk 
e világ fejedelmével. Kérünk: add kegyelmedet, hogy soha el ne 
veszítsük minden ellenségünknél erősebb Szabadítónkat, hanem min
den kísértés, szórón gatás és támadás közt hívek maradjunk Hozzá., 
Üdvözítőnkhöz. Gyámolíts küzdelmeinkben Szentlelkeddel, hogy igéd 
világosságában járjunk és bátran harcoljunk: —  ellene mondjunk 
az ördögnek és ellene álljunk cselekedeteinek. Végül pedig szabadíts 
meg minden gonosztól, hogy az örök boldogságban áldhassunk, itgyan- 
azon Szent, Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, ámen.-

Dr Jánossy Lajos

............................................................... hiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiihiiimiiiihiiii iiiiiiii................. in __________ _

Két ponton van leginkább hiányban a mai magyar evangélikus lelkész 
igehirdetése. Az egyik hiány: az eredeti szöveggel való hasznos és gazdag 
eredményű foglalkozás, a textusba való exegetikai beleméiyedés s rejtett 
mélységeiből ismeretien kincsek kibányászása. A másik hiány a gyakorlati 
alkalmazás terén található: falusi prédikációk is meglehetó's elvontak, pedig 
ott ez kiváltképen nagy hátrány, de általában nagyon bizonytalanul mozgunk 
az alapige mondanivalójának a mai emberek életébe való beleáliítása tekin
tetében.

A Lelkipásztor a Doerne-meditációk helyett, amelyek megtalálhatók az 
1942. évfolyamunkban, most főképen ezen a két vonalon próbálkozik homile- 
tikai segítség nyújtásával. Ezt célozza az „Eredeti szöveg többlete11 és a 
„Gyakorlati alkalmazás". Emellett az atyák, főképen Luther igehirdetésének 
tárházából hozunk gyöngyszemeket. Asmussen az óegyházi evangéliumot és 
epistolát együtt próbálja megszólaltatni; ez több esetben valamelyik rovására 
történik, de ebből is jó indításokat kaphatunk nemcsak a délelőtti, hanem 
m íg inkább a délutáni, az epistoláról hangzó igehirdetésünkhöz.

Ig e h ird e tő  m ű h e ly e
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Legyen isten áldása új próbálkozásunkon. Az „Igehirdetó' műhelye" 
legmegfelelőbb formájának szakadatlan keresése abban a reménységben tör
ténik, hogy hasznos segítséget adjunk, mégis kinek-kinek saját igehirdetése 
szülessék. Megéri a fáradságot, hogy a prédikáció az igehirdető belülről 
mélyről jövő, igaz és személyes szava legyen.

Hatvanad vasárnap
A szószéki ige (Luk. 8, 4— 15) jelentése:

Isten igéjének sorsa e földön általában látszólag sikertelenség. Ered
mény keveseknél van, s ez is csoda, mert az emberi szívet az ige előtt igazán 
mélyen csak az Isten nyithatja meg („Jó földdé" nem tehetjük szívünket; az 
ige megértése „adatik". 10. v.)

Az eredeti szöveg többlete.
1. Talán a legismertebb és leginkább „elcsépelt" példázat. Új színt kap 

azonban, ha arra figyelünk, hogy e példázat „Isten királyságának a titkait" 
példázza a tanítványoknak, akiknek „megadatott, hogy (a példázat magya
rázata által) megismerjék e titkokat". Figyelni kell arra, hogy a görög „ba- 
sileia" nem = _  „ország", hanem „királyi hatalom", „királyi uralom" és iíyen 
értelemben „királyság". Isién „királyi uralma", más szóval az, hogy Ö a 
király és ő  uralkodik: „titok", emberi szemünk, látásunk számára felfogha
tatlan titok, mert mi természetes látásunkkal nagyon különféle hatalmak, 
királyok és császárok, kormányzati rendszerek, eszmék, gazdasági érdekek 
stb. hatalmát és uralmát, királyságát látjuk és tapasztaljuk, de Isten királyi 
uralma titok. Ezt a titkot a példázat értelmezése csak a tanítványoknak fedi 
fel, akiknek e titok megismerését megadja Kriszus.

2. A példázat szerint Isten királyi uralmának a titka a magvető mun
kájának az „eredménytelenségével" hasonlítható össze. Az „eredménytelenség" 
azonban csak részben helytálló kifejezés. Meri ha az elvetett magok közül 
egyik is másik is elpusztul, mielőtt termést hozna, mégis bekövetkezik a 
„csoda", hogy az, amelyik jő földbe -esett, százszoros termést hoz. Isten királyi 
uralmának is ez a titka: a magvető munkája sikertelennek látszik — Isten 
királyi uralkodását sem látjuk, mintha csak elpusztulna Isten „magja", meg
semmisülne cselekedete, világkormányzása. De mégis elkövetkezik az aratás, 
amikor a titokzatos Magvető betakarítja a csodálatosan és titokzatosan Be
érett gazdag termést. A gazdag terméssel a pé’dázat az „aratásra", az ítélet 
szimbólumára utal. A Magvető úgy uralkodik szántóföldjén, -hogy az neki 
hoz termést és valóban hoz neki termést. A termésre és az aratásra, ítéletre 
utalással nyer a példázat eszlkatologikus szint.

3. A példázat magyarázata (a 11— 15. vs.-ekben) a gyülekezet számára 
teszi kézzelfoghatóan érthetővé a példázatot és ezt egészen a gyakorlati gyü
lekezeti élet síkjába állítja bele. A gyülekezet a saját szemével látja azokat, 
akiknél az igének Isten uralma alá hívó, döntés elé állító „magja" terméket
len marad: „nem hisznek és nem idvczülnelk". Az utóbbinak megfelelő görög 
szó („szózein", a belőle (képzett főnév a „szótlria") tulajdonképpen annyi 
mint „megmenteni", „megtartani", „megőrizni"; Isten üdvössége az, hogy 
„megment" a veszedelemből, t. i. a halál hatalmából, és kezébe vesz, „meg
tart" bennünket akkor is, amikor ellenséges hatalmak ki akarnak ragadni 
a kezéből. A példázat .magyarázatából veszi a gyülekezet azt a biztatást, hogy 
akik Isten igéjének a magvát nemcsak befogadják, hanem azt mindvégig meg 
is tartják és ahhoz állhatatosan ragaszkodnak, azok „hoznak termést" t. i. az 
aratáskor, az ítélet számadásában. A katedhein annyi mint „szilárdan és hűsé
gesen mindvégig megtartani". A hypomoné pedig több, mint a szokványos 
„béketűrés", „türelem", helyesebb fordítása „állhatatosság". Karner Károly
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Gyakorlati alkalmazás.

A.
1. Az alapige igazságának megmutatása nem nehéz dolog gyülekezetünk

ben. (Az alábbiakban is konkrét gyülekezetem van szemem előtt.) Mivel gyü
lekezetünk nem templomos gyülekezet (vasárnap a gyülekezetnek csak 4— 5 
százaléka jön etl templomba), azért igénk értelmezésénél nemcsak a templom
ban hangzó igére, hanem a lelkipásztori látogatások alkalmával hirdetett igére 
is és az olvasott igére is gondolok.

Lelkipásztori látogatások alkalmával sokan meghallgatják illendőségből, 
amit mondok. Nagy ígéreteik és fogadkozások hangzanak el, de jóformán még 
be sem zárul mögöttem az ajtó, már nem is gondolnak az egész beszélgetésre. 
Kikapta az igét szívükből a Sátán. Azok a bibliaolvasók is így járnak, akik 
csak úgy futtában olvassák el reggelenként az igét. Templomozó híveink is 
járnak így, amikor templom után hazafelé a politikát, vagy a napi eseménye
ket vitatják meg.

A szemek ragyogásából sokszor érzem pfédikálásnál és látogatásoknál 
egyaránt, hogy az ige megfogant a szívekben. A legközelebbi találkozásnál 
azonban sokszor tapasztalom, hegy az ige nem vert gyökerei elég mélyen, 
mert a mindennapi létért való küzdelem, az élet zaja és robotja egészen el
fojtotta és elnémította azt. Az igehaBgatók is sokszor találkozhatnak ilyen 
kevés és tövises szívű emberekkel, hiszen a legtöbb templomjárónk környe
zetében ilyen emberek élnek.

Nemrégiben az egyik lelkésztestvérem temetett. Egészen hitetlen fiatal
embert ragadott meg megrázó módon ezen a temetésen az ige. —  Gyülekeze
tünk egyik leánytagját, alki szintié feltartóztathalat'ianul haladt a hitetlenség 
útján a kárhozat fefé, egy könyv elolvasásakor szólította .meg döntő módón 
az Or. Leghűségesebb gyülekezeti munkásunk lelt belőle. Az ige e’ végzi mun
káját és gyümölcsöt is terem ott, ahol az Ür .elkészítette a szívek talaját.

2. Az a'apige üzenetét gyülekezetünkben három irányban konkreiizá'iom.
Gyülekezetünkben napról-napra folyik a lelkipásztori látogatás, az ige

magvának a Ielkipásztori beszélgetéseikben való hintése. Reggeli elcsendesedé- 
sünkhen sókat könyörögjünk, hogy az Ür készítse el a talajt az így hirdetett 
ige számára, hogy nyissa meg előttünk az ige ajtaját. Igen komolyan gon
dolkozom azon, hogy az imaközösség tagjaival ne közöljem-e előre egy heti 
látogatási programmamat. Intenzívebb és konkretebb imádkozást és a magam 
serkentését is szolgálná ez.

Ezzel az igehirdetéssel 'kapcsolatban hiszem, hogy az Or megvalósítja 
rég óhajtott tervemet: azok, akik felelősséget éreznek Isten országáért, ne
gyedórával az istentisztelet előtt összegyülekeznek a sekrestyében, hogy együtt 
könyörögjünk az istentiszteleten hirdetett ige áldásaiért.

Természetes, hogy azok felé, akik igehallgatásukban és olvasásiakban 
sokat küzdenek a Sátánnal, vagy akiknek hozzátartozóik istentelen, kemény
szívű emberek, el fog hangzani egészen konkrét módon az örömüzenet: az 
Űmak van ereje arra, hogy gyümölcsöthozó termékeny talajjá tegye a szíve
ket. Ezért lankadatlanul kérjük ezt tőle. Selmezi János

B.
1. A szántóvető csak jó földbe vet, máshova nem pazarolja a magot. 

Isten érthetetlen bőséggel'oda is vet, ahol gyümölcsöt nem is várhat. Miért?
Ne mondhassa az utolsó napon sem az útfél, sem a sziklás föld, sem 

a gyorraos föld, hogy én nem kaptam magot és ezért nem teremhettem gyü
mölcsöt. Isten számon fogja kérni a gyülekezettől a hirdetett igét. Ma ige- 
bőségben élünk, de jaj nekünk, ha ebből nem terem Istennek sok gyümölcs! 
Ján. 15, 8.
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Azért is vet az Isten mindenhová, mert nála nincsen lezárva a föld 
sorsa. Ami ma még útfél, vagy szikla, holnap kegyelméből jó föld lehet. 
Ennek a kegyelmi időnek elérkeztévcl sok ember életében épen .egy régen 
hallott ige kezd gyümölcsöt teremni. Ezért nem marad parlag az élete.

Arra is kel gondolnunk, hogy a magvetés ténye a jó földdé válás 
kegyelmi lehetőségét is magában rejti. Mert Isten épen az ige által akar új 
emberré formálni. Ján. 5, 25.

2. Az ige és a föld ellensége az ördög. Tehát az ige be nem fogadása 
minden különös „bün“  nélkül is az ördög szolgálata. Nem szabad felejteni, 
hogy nem csak Isién cselekszik értünk, hanem az ördög is állandóan tevé
kenykedik, hogy megtarthasson a magáénak.

Olyan jelentéktelenségbe rejtőzködik, mint egy kis veréb, hogy ászre 
se vegyük. Így nem védekezünk -ellene, vagy ha igen, hát rosszul.

Az ördög munkáját sokan csak akkor veszik észre, amikor a kísértéssel 
mar el is buktatott. Minél szebbnek ígérkezik a termés, annál fontosabb neki, 
hogy tönkr, tegye azt.

Az ördög mindent fel tud használni eszközül. Van, akit a gondok nyo
morúságával lesz gyümölcste'enné és még hamis vigasztalással is ellát. Ha 
jobb körülmények között élhettem volna... Van akit a bőség gyönyörűségé
ben lesz engedetlen életűvé. Nincsen olyan gazdasági, társadalmi, egészségi 
sib helyzet, amely feltétlenül biztosíthatná, vagy bizonyosan megakadályoz
hatná a gyümölcstermő életet. Ez nem a körülményeink dolga.

3. Az égi madarak egyszerű köntösébe rejtőző ördög ellen nem véd meg 
semmiféle madárijesztő. Pedig mi sokszor ezt gondoljuk. De ha megfigyel
jük, még a madárijesztő rongyai is a legtöbbször kereszt alakú karókra van
nak felaggatva.

A gyümölcstermést nem Védi meg az ördög ellen semmi más, csak az 
élő Krisztus. De Ö meg is akarja, meg is tudja védeni azt, aki védelmére 
rábízza magát. Ján. 15, 5. Rácz Ernő

Az egyházi atyák igehirdetéséből:
Csodálatos, miként magyarázza az Ür a gazdagságot tövisnek; a tövis 

szúr, a gazdagság pedig örvendeztet. És -mégis a gazdagság tövishez hasonló, 
meri a leiket a gondolk szúrásaival kínozza és ha a bűnig ragad, még sebet 
is ejt. Nagy Gergely /xipa (540—604.)

Luther 1533. febr. 16.-Í wittenbergi igehirdetéséből:
Ezt valószínű sokan kemény beszédnek tartják: hogy akik az igét hall

ják, de nem figyelnek rá és elfelejtik azt, azok a Sátán uralma alatt vannak. 
Mert úgy gondolják, minden különösobb veszedelem nélkül lehet Isten igéjét 
hallgatni és meg nem tartani. Krisztus azonban itt másképpen vélekedik és azt 
mondja: Az ördög veszi ki az ember szívéből az igét.

Meri, ha nem lenne jeVn az ördög, hanem az ilyesmi csak természetes, 
született feledékeny.ség volna, akkor i-s ott lene az ember szívében a vágyako
zás, mely alapján így gondolkodnék: Istenem, hogy én semmit sem tudok 
megjegyezni! Add nekem kegyelmedet és nyisd meg a szívemet, hogy figyelni 
tudjak mindarra, amit a prédikációban hallok és meg is tarthassam azt. 
Akikben megvan ez a vágyakozás az Isten igéje és annak megtartása után, 
az ilyeneknél az ördög nem képes tért hódítani.

Ahol -a szív figyelmes, állhatatos és tiszta, ott biztosra vehető a gyümölcs 
is. De csak béketűréssel: mert kereszt és kísértés, baj és botránlkozás nélkül 
ez nem megy, mii..: Pál apostol is mondja: „De mindazok is, akik kegyesen 
akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak." II. Tim. 3, 12.

Ezen felül arra is szolgál ez a példázat,-hogy ne engedjen bennünket 
csodálkozni, ha az ige nem mindenütt hoz gyümölcsöt. Senki se gyal-ázza az



evangéliumot, iha történnek is megbotránkoztató dolgok, a vétkes nem az ige, 
hanem a bűnös, gonosz emberi szív.

v íz k e r e s z t  id ő s z a k a  és  a  b ö j t i id ő  k ö z ö t t

helyet foglaló három vasárnap perikópáiinak két uralkodó gondolata vanr 
egyik a keresztyén szolgálat, másik a kereszt felé vezető út. Ez a két gon
dolat szorosan összetartozik. A keresztyén szo'gálat útja a kereszt felé vezető 
út. A kereszt felé vezető út pedig, amelyen Krisztus értünk járt és amelyen 
nekünk is járnunk kell, a keresztyén igehirdetés lényeges mondanivalója.

(Asmussen)
Hatvanad vasárnap: Az ige és a szolga ereje.

Epistola: II. Kor 11, 19— 12, 9. Evangélium: Luk. 8, 4— 15.

A keresztyén szolgálat az ige különös erejéből fakad. Ahogyan a föld
műves elveti a magot, úgy hirdeti Isten az igét. Az ige Isten kikutathatatlan 
tanácsából különböző gyümölcsöt « terem. Itt megkeményedik a szív; amott 
meg sok gyümölcs terem. Ha valaki hallja, d.e nem követi, nincs mentsége; 
de nem dicsekedhetik az sem, akinek élete gyümölcsöt (erem, mert az ige 
működése Isten ti Ilka.

Istennek úgy tetszett, hogy országának ügyét szolgáihoz kösse. A szolga 
kiváltsága, hogy életét, nyugalmát, kényelmét, becsületét, mindenét odaadhatja 
a szolgálatban. És ezt annál inkább teheti, mivel ezzel szerez érvényt szol
gálatának az emberek előtt. Ez ad a keresztyén szolgálatnak jogos öntudatot, 
melyet a szolgától senki el nem vehet.

Istennek úgy tetszett, hogy a megbízás nagysága egyenlő tegyen a próba 
súlyával. Isten nem akarja, hogy szolgája valaha is elfelejtse: kegyelemből 
szolgál. Akár nagy, akár kicsiny a feladata, minden körülmények között elég
nek keli fennie számára, hogy Isten még kegyelmes hozzá; ezért kapcsolja 
össze Isten a szolgálatban a dicsőséget súlyos mega áztalássál.

A keresztyén szolgálatban minden az ige különös erejéből fakad. A k í
sértés által adja tudiut szolgáinak azt. hogy szolgálatuk merő kegyelem.

, Asmussen —  Kása, Muntag.

Ötvened vasárnap
A szószéki ige (Luk. 18, 31—43) jelentése:

Jézus szenvedése és halála Isten üdvözítő terve (31. v.j A keresztet a 
feltámadás teszi győzelemmé (33/b. v.) A kereszt titok, az értelme elrejtett, 
amig a Szentlélek belülről meg nem világosítja (34. v.) Jézusnak földi nyo
morúságon könyörülő szeretet® megnyilatkozik a kereszt felé vezető úton isr 
a kereszt hite és az irgalmasság cselekedete elválaszthatatlan.

Az eredeti szöveg többlete.

Két szót emelek ki a penikópa első, alapvető részének görög szövegé
ből. E Rét szó a görögben többet mond, mint magyar fordításuk.

31, vers: „Telesthésetai panla ta gegrammena dia tón propliétón tó hyó lón 
anthropon.“  „Beteljesedik minden az embernek Fián, amit a próféták meg
írtak." A fordítás olyasformán hangzik, mintha Krisztuson valami végzet telt 
volna be. Holott az eredeti szöveg „te!.eó“  igéje bizonyos „oél“ -ra utal. 
(Telos =  vég, de a cél értelmében.) Nem sorsszerűségről, hanem a célra- 
rendeltségről van itt szó. Krisztuson nem valami személytelen vak végzet telt 
be, amelyet megadással vállalt, hanem önkéntes engedelmességgel megy afelé
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a cél feli, amelyet Isten már a prófétáik írásaiban kitűzött néki. Mivel a 
„ló hvó“ nem a „teIesthézotai“ -hoz, hanem a „gegram:mena“ -hoz tartozik, 
a mondat helyes fordítása ez: „végbe megy, azaz célhoz jut mindaz, amit a 
próféták az ember Fiáról, (illetve) Fiának megírtak." A megköpdöstetést, vagyis 
a keresztet elsősorban nem az emlber oldaláról kell nézni, minit gyalázatos és 
gonosz inzultust, hanem Isten felől, aki —  és itt van a kegyelem megmagya- 
rázhalatlamsága, —  szándékosan erre adta Fiát: gyalázatra, kínra, keresztre 
— válságunkért. Jézus Krisztus nem a drámák elbukott hőse, hanem Isten 
megáldozott Bárányai

34. vers. „Autói ouden toutón synékan.“  Ők ezekből semmit nem érté
nek. Megértésen az agy funkcióját szokták érteni. A jófejű okos, tanult 
ember megérti a dolgokat, a nehézfejű, tanulatlan ember nem. A görög szö
vegben a „syniémi" ige szerepel. S ez összehozást, egybekapcsolást, telifát 
közösséget jellent. A tanítványok azért nem értették Jézus kijelentését, mert 
nem voltak vele (syn) egyek. Ez a bűnük éppen úgy tény, mint az, hogy „a 
beszéd előlük el volt rejtve" s az utóbbi nem menti az előbbit. —  jézust 
nem a koponyánk agytekercseiben, hanem a vele való közösségben érthetjük 
meg! Szabó József

Gyakorlati alkalmazás.
A.

Kifejezetten templomos, vagy ha úgy tetszik, Krisztus-követő, hívő gyü
lekezetnek szóló ige. (A tizenkettőnek.) Mert a szenvedő Messiás nemcsak 
az Isten igéjét ismerő zsidók számára volt probléma, hanem probléma az 
Isten igéjét ismerő keresztyéneknek is. A probléma gyökere pedig abban van, 
hogy Krisztus szenvedéséiben nem tudjuk meglátni és fölismerni az Isten 
akaratának megvalósulását, sőt beteljesedését. Azt, hogy Isten éppen így járt 
végére az ő akaratának, (v. ö. a görög szótövet.) Ezért gyakorlati magatar
tásunk is kétféle: vagy visszautsítjulk a szenvedő Messiást, vagy a magunk 
szenitimentalizmusának vonásait aggatjuk rá. (Émelygős beszédek a szenvedő 
Megváltóról s még émelygősebb énekek.) P.edig az ige azzal is segítségünkre 
siet, hogy a szenvedő Krisztust mint feítámadottat mutatja meg s ezzel azt, 
hogy Krisztus szenvedésében ugyanaz az életet teremtő, életet munkáló isteni 
akarat válik valóra, minit a teremtésben. Ezt szem előtt tartva józanabb, de 
mindenesetre mélyebb és komolyabb tesz Krisztus-szeretetünk és gazdagabb 
hálaadásunk.

Bár a 31—34. versek közvetlenül nem, de a 35—43-mal és az epistolai 
igével való kapcsolatukban egy másik vonalon is feltárják gyülekezeteinknek 
a szenvedő Krisztussal szembeni „elégedetlenségét". Mi mindig keresetjük 
Krisztus irántunk való szeretőiét. Emberi nyomorúságaink gyógyítását várjuk 
tőte. Ügy, amint a vakot is meggyógyította. De éppen itt kell rámutatnunk- 
arra, hogy, noha Krisztus irgalmas szeretete nem korlátozódik egyetlen élet
területünkre sem, teljessé éppen abban lett, hogy „engedelmes volt mindha
lálig, mégpedig a keresztfának haláláig". Hiszen „nincs senkiben nagyobb 
szeretet annál, mint aki életét adja az ő barátaiért". így tehát a Krisztus 
szenvedésében, halálában mindkettő, Isten életet teremtő akarata és a Krisztus 

irántunk való szeretető együtt jutott teljességre.
Hogy a szenvedő Krisztussal nem igen tudunk mit kezdeni, annak vilá

gos bizonyítéka keresztyénségünknek a világgal szembeni magatartása is. Ez 
főképen két irányban mutatkozik meg. Az egyik az a letargia, melynek alap
ján semmit sem tartunk érdemesnek cselekedni. A magunk baja-nyomorúsága 
úgy eltemet bennünket, hogy nem látjuk: Krisztus bűntől, haláltól megszaba
dított s ebben a szabadságban készséggel és örömmel szolgálhatunk ember - 
társainknak minden vonalon A másik az, hogy tehetetlen magatartásunkkal 
gátoljak (39 a), az embereknek az értünk szenvedő Krisztushoz való jutását.
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Ped'g ez a világ .most is „egyetemben fohászkodik és nyög“ és sóvárogva 
várja az Isten Fiának megjelenését. (Szándékosan formálom Róni. 8:9~el így.) 
Éppen azét, aki legnagyobb nyomorúságát, bűnéi veszi le róla szenvedésével 
és halálával.

És végül a 34. vers: megérti-e ma ,e beszédet a „tanítvány!" sereg? 
Megértem-e én? S ha nem, abbahagyhatom-e ennek az igének a hirdetését? 
Nem,, mert az Úr halálát hirdetnem kell, amig ©'.jövend és könyörgő imád
sággá! Istenre hagyni, hegy ö  mikor és kineik akarja Szentlelke által föltárni 
„e beszédet". Szabó Vilmos

B.
Koldusok Megváltója.

A textus tartalmilag két különálló fe éneik összekapcsolása határozza meg 
a perikópa mondanivalóját: Mindaddig nyomorult az ember, inig szeme meg 
nem nyílik Jézusban személyes. szabadítójának meglátására.

1. Megdöbbentően nehezen ériik meg az emberek Jézus igazi lényét és 
szándékait. Nem látják meg személyében a 'Megváltót az épek, de felismeri a 
vak. Nem ismeri fel közvetlen környezete, de felismeri az idegen. Sok min
dent megismernek és becsülnek benne, de teljesen színvakok és bólfülűek két 
dolog -tudomásul vételére: a szenvedésének váltságértelme és a feltámadás 
igére le iráni. Pedig nem először hallják, —  harmadszor jelenté Jézus.

Magyarázata a szemléletmódban rejlik. Jézust nem érti meg a tudni- 
vágyó érdeklődés és a sajnálkozó, részvét. Jézust csak a szabadulni vágyó 
nyomorúság érti meg.

A helytelenül ismert, tévesen minősített és rosszul tolmácsolt Jézus 
éppúgy, mint a rosszul alkalmazott gyógyszer (intravénás helyett subculán, 
ostromadag helyett egyenletes dózisokban adagolt), a kívánt balásnak csak 
gyenge mását, hozza meg, vagy a fogékonyságot végkép megöli.

2. Jézust nem ismerhetik meg helyesen mások, csak a koldusok. És ők 
nyerik el a szabadulást is. Nyomorúsága azt keresi Benne, aki valóban.

Nem tudom, kiktől szerezte értesülését a vak koldus. Mondhatod: men
demondákból. Mindenesetre hallásból, olyan hallásból, amelyből hit születeti. 
Az ilyen hallás szántára a 2000 éves ige semmit nem öregedett.

A vak koldus bízott, kiáltott (ped’g dorgálták, nem biztatták, mint tége
det), és végül új látásra jutott el.

A menet sok zarándoka a Jézussal való találkozásból a szenzáció él
ményén kívül semmi személyes haszonhoz nem jutóit s a tanítványi kör nem 
egy tagjának útja is ködbe veszett. Mert csak a vak koldus tudta határozot
tan megválaszolni Jézus kérdését, mit akar. „Hogy lássak!"

3. Nyomorúságaink nyilvánvalók, de nem mindenki elölt nyilvánvaló 
azoknak központi eredete: vakságunk, suta tájékozódásunk, egünk, amelyről 
éppen a nap hiányzik.

A szóhinforgó koldus minden nyomorúsága vakságából eredt. Ép szem
mel kereshetett volna, házat építhetett volna magának. Mosolygó család ve
hette volna körül. Így árva volt és elhagyott. De tekintet nélkül produktivitá
sára, puszta léte is más lett volna, — és más is lett.

Minden, ami kínosan nem stimmel az életünkben, tehetetlenségünk, bé
kétlenségünk Érte kiált. Mivel a bűnt minden ember megtalálja, boldogtalan, 
mig meg nem találja a bocsánatot is.

Jézus értem elszántan jön, előre tudja sorsát. Feltétlen bizalmat méltán 
érdemel.

4. ,4z új látás új élet. Az új étet különbségét az ember csak utána látja. 
Könyörögnünk kel'., hogy Isten Szentlelke juttasson el bennünket a különbség 
sejtéséig és a változás válásáig.



Az új láliás engem helyemre (Istennel való igenlő viszonyba), Istent 
trónjára segíti: dicsérték Istent. S ahol addig nyomorúság jajveszókell boldog 
békesség ver tanyát. ' ' Bojtos Sándor

Az egyházi atyák igehirdetéséből:

Akadályok nem csökkentették merészségét. A hit kész mindennek ellen
állni és mindenen győzedelmeskedni is. Isten szolgálatában el kel vetni a 
félelmet. A hittel kiáltó ember hangja megái Htja Krisztust és 0  rátekint 
azokra, akik öt hittel segítségül hívják. Cyrillus.

t Látszik, hogy kettős vakságtól szabadult meg: testi és lelki vakságtól. 
Km önben nem dicsőítette volna Krisztust istenként, ha valóban nem jö'M volna 
meg a látása. Cyrillus.

Luther 1534. febr. 15.-t wittenbergi igehirdetéséből:
Ebben az evangéliumban az Űr tanítványainak először az ő szenvedé

seit je'enti. Ugyanazon szavakkal, melyeiket az angyalok husvétkor az asszo
nyoknak mondtak. (Lk. 24, 6—7.) Ez után a prófécia után cselekszi szerete- 
tének csodáját egy szegény vakon.

Erről ia próféciáról az evangélista háromszor is azt mondja, hogy a 
tanítványok nem értették meg azt. . .  Ez azt jelenti, hogy- Isten összes mű
veinek. megvan az a sajátsága, hogy mielőtt megtörténnek, felfoghatatlanok; 
de ha megtörténtek, érthetők és láthatók. így jelenti János, hogy a tanítvá
nyok csak utóbb értették meg, amit Jézus nekik mondott. Ezért tartozik 
össze szorosan Jézus igévé és a hit. Mert, ha Isten szól, nem beszélhet más
képpen, mint olyan dolgokról, melyeik értelmiünket messze felülmúlják, melye
ket ml természet szerint meg nem érthetünk és fel nem foghalunk. Azért 
ezeket egyszerűen el kell hinni; ha pedig az ember azokat elhitte, meg is 
fogja tapasztalni azok valóságát.

További példákat is említ Luther; Isten .igéje tanít minket a halottak 
feltámadásáról. Ezt -ésszel felfogni nem lehet.. . Éppenúgy azt sem, hogy 
Isten emberré lett és Szűz Máriától született;. . . hogy a keresztségfoen Isten 
kegyelmét nyerjük el és a bűnök bocsánatát a feloldozásban. —  Akármilyen 
tisztán és világosan hirdettetik Isten igéje, értelemmel fel nem fogható.

Igen sokan vannak olyan bolondok, akik a mi Urunk igéjét és munká
ját értelmükkel akarják megmérni. Ha értelmünk mindent fel tudna fogni, 
akkor Isten befoghatná a száját. Mivel azonban Ő szól, ez annak a jele, hogy 
a mi értelmünk nem tud és nem ért meg mindent; és hogy Isten igéje minden 
értelem felett való, mint ez tapasztalható.

A tanítványok ezt a művészetet nem ismerték, különbén nem disputái
ménak tovább róla vagy csodálkoznának ra jta ... A vak azonban, akiről az 
evangélista szól, igen jól ismeri ezt a művészetet. Szemei teljesen vakok, 
úgyhogy semmit sem lát, mégis mihelyt az a szó „Láss!" elhangzik, hisz 
annak. Azért aztán meg is -tapasztalja, ami! hisz. Ez az ige olyan dologról 
beszél, ami még nincs meg, A vaik szemei még nem látnak, de mindjárt a 
szóra, amint hiszi, következik a cselekedet. Eképpen kellett volna lenni a 
tanítványoknak is. Ha mindjárt nem is láttak, hinni kellett volna a Jézus 
szavának. Mert az igéhez semmi más nem tartozik, mint éppen a hit.

Ez az első, amit ebből az igéből meg kell tanulnunk: az Isten igéjének 
teljes szívnél, ingadozás nélkül hinni. Ne mérgelődjünk Isten igéjén, ha az 
csodálatosan és lehetetlenül hangzik is, hanem legyünk bizonyosak afelől: 
Isten szólt, úgy is kell annak történni.. Senki se kérdezze, lehetséges-e, hanem 
egyedül arra figyeljen, hogy Isten szólt-e. Ha ő  szólt, akkor van olyan hatal
mas és igaz, hogy meg is cselökszi. Amit ö  mond, az bizonnyal igaz. Ezt 
higgyük el, tartsuk valóságnak és ne kételkedjünk benne.
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A másik dolog, amiről az evangélista itt szól, az igazi imádság művé
szete. Gondoljuk meg, a mi Urunk Istenünk azt akarja, hogy mi bátran, 
merészen és kitartóan kérjük öt.

Ötvened vasárnap: A szolgálat eredete és útja.
Epistola: I, Kor. 13. Evangélium: Luk. 18, 31—34.

A keresztyén szolgálat eredete a szeretet. A szeretet, amely erre a szol
gálatra késztet, elsősorban nem a mi szeretetünk, hanem Isten szeretetének 
tengere, amely „mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent 
aítűr“ . Ha Isten beborítja szolgáit ezzel a szeretettel, osztályrészt is ad nekik 
belőle. így részesít miniket a „kiváltképen való" lelki ajándékban. (I. Kor. 
12, 31/b.) A velünksziiletetí szeretet Isten országában semmit nem használ.

A keresztyén szolgálat mindig Krisztus szenevdésének küszöbéhez vezet. 
Csak az az igazi szolgálat, amely az embereket Krisztus keresztjéhez vezeti. 
Ez azonban csak úgy lehetséges, hogy ha a szolga maga kész a kereszt útját 
addig a mélységig végigjárni, ameddig Isten vezeti őt.

A keresztyén szolgálat abból a szeretetből folyik, amely értünk a keresztre 
ment és abban a szeretetben folytatódik, amely kész Krisztussal a kereszt útját 
járni. Asmussen —  Kosa, Muntag.

Böjt 1. vasárnapja
A szószéki ige (Máté 4, 1 — 11) jelentése:

Jézust a kereszt útjáról akarja eltéríteni a Sálán: ez a hármas kísér
tésnek a célja. Mutassa meg Jézus nyilvánvalóan hatalmát és legyen látható 
módon a világ ura. A szenvedő Messiás helyett legyen az embereknek tetsző 
földi megváltó. De Jézusnak ma rejtett a hatalma és rejtett a dicsősége. Az 
egyháznak is vissza kell utasítania a kísértést, hogy külső eredményekkel 
igazolja isteni küldetését és hatalomra próbáljon szert tenni a világ felett.

Az eredeti szöveg többlete.
Alapigénkben a ‘sátánt az eredeti szöveg éppúgy mint a fordítás három 

különböző szóval jelöli meg: 'szatartasz =  sátán, diabolosz =  ördög és 
peiradzón — kísértő. Az eredeti megjelölések mindegyike többet mond mint 
a fordítás. Szatanasz: eredetileg héber: szálán: az az angyal, aki Isten színe 
élőit a vádló szerepét tölti be, aki keresi azt a pontot, amelyen az ember 
megtámadható és Isten ítélete alá esik. Így: Jób 1. és 2-i>en és Zak. 3, 1-nél. 
Diabolosz: a Septuagintában „szátán" fordítása, eredetileg: rossz hírbe ke
verő, ellenséges ‘szándékkal vádoló. I. Tim. 3, 11. és Tit. 2, 3-han ezt a szót 
fordítja Kánoli „patvarkodó“ -val, de helyesebb: „rágalmazó" vagy „rosszhír- 
költő". Peiradzón: kísértő, bűnre csábító, alki ravasz beszéddel és fogásokkal 
próbálja meg az embert, hátha mond vagy tesz valamit, amit ellene lehet 
felhasználni. Ilyen értelemben „kísértették" Jézust ellenségei, hogy találjanak 
valamit ellene: Mt. 16, 1; 19, 2; 22, 18. 3ő. slh. A sátán mindhárom megjelö
lése utal arra, hogy Jézus azzal találkozott, aki ellenséges módon keresi azt 
a poniot, amelyen Jézus Istennel szerűibe és' Isten ítélete alá kerülhetne. Az 
Üjtestá mentőm bán persze a sátán már többet jelent, mint amire a fenti há
rom megjelölés eredeti értelme utal. A sálán e világ ura, aki e világ számára 
Isten helyébe akar lépni. Ezt az igényét szólaltatja meg a 9. versben, amikor 
Isteniként való imádást követel (proszkünein; nem egyszerűen leborulási, 
hanem istenimé dalra való teljes leborulási jelent). Jézus szentírási idézettel 
utasítja el ezt az igényt. Az idézetben proszkünein mellett a latreuein Istennek 
szóló szolgálatot jelent, vagyis szintén arra mutat, 'hogy Istenként csak Istent 
lehet szolgálni.



Az eredeti szöveg néhány kifejezése az esemény külső körülményeit 
teszi szemléletesebbé: 1. v.: felvitte (anechthé): i. i. a Jordán völgyéből a ma
gasabban fekvő Judea pusztájába. 2. v.: Jézus legvégül megéhezett és akkor 
odalépett hozzá a kísértő: Ml eredeti szövege Mk-tó.1 és Lk-bó] eltérően ki
emeli, hogy a kísértés az éhezés kritikus pillanatában hirtelen következett 
be. 5. v.: Az ördög Jézust a templom páriám]Zalára állítottál valószínűleg 
nem is a templom, hanem a hozzátartozó épületek kiugró részére kell gon
dolni. írástudók várakozása szerint a messiás-király ebben a helyzetben, 
vagyis a templom tetején fogja magát kinyi’atkoztatni. 11. v.; angyalok szol
gáltak neki: diakoneó első sorton étkezésnél asztal körül felszolgálni, azután 
általában szolgai szolgálatokat teljesíteni. Gondolni lehet arra, hogy angyalok 
táplálták Jézust (v. ö. i. Kir. 19, .5—8), ha ebben nem is merült ki szolgá
latuk. Prőhle Károly

Gyakorlati alkalmazás.v

A.
1. A kísértés először Jézus személye ellen irányul. Máté 3, 17-ben „Ez 

amaz én szerelmes fiam , . és Máté 4, 3-ban „Ha Isten fia vagy. . .“  össze- 
csendülése. A sálán felveszi Isten beszédének fonalát és folytatni akarja azt. 
Jézus Isién igéjével veszi elejét a vitának és vet véget az első ostromnak. .— 
Ha mi iis minden, személyünk ellen irányuló támadásra nem a magunk böl
cselkedése, hanem Isten igéjével válaszolnánk . . . Ha minket is Isten igéjének 
a kardja védenc a sátán ellen . . .

2. A második támadás éle Jézus hivatása e'ilen irányul. Ez is így kez
dődik: Ha Isten fia vagy. .. Mint ilyen, Isten házának ormán állsz. . .  Itt 
az alkalom. . . Egy csapással, egy ugrással bebizonyíthatod a bámuló viliág
nak hivatásodat, küldetésedet. .. Válasz: az első parancsolat magyarázaIából 
egyetlen mondattöredék. Pár szó. De az igéből ennyi is elég. ■— Hányszor 
kísérlett meg téged a sátán hivatásodban! Győztél vagy elbuktál? Mi volt 
fegyvered?

3. A harmadik fordulóban már nem Istentől teszi a Sátán függővé az 
ígéret beteljesítését, hanem ő maga ígér —  mégpedig felelőtlenül. Jézus nem 
kap sem e világon, sem e világ dicsőségén. Isten igéjével elhárítja magától. 
Gondolkodjunk kissé azon, hogy mivé lehel ett volna az egyház a Krisztus óta 
napjainkig, ha ebben a Krisztus képviseletére vállalkozott efnberek szintén 
nem kaptak volna sem a világon, sem annak dicsőségén! . . . Amit az egyház 
a múltban elmulasztott, még mindig jóváteheti. Tanuljon meg uralkodás helyett 
szolgá’ni s majd akkor néki is szolgálnak Isten angyalai. Dr. Györffy Béla

B.
1. A kísértés rettenetes valóság. Ha Jézus megkísérletett, mi sem mene- 

kedhetünk előle. Az ördögi kísértés egyszerűen van, létezik. Mégpedig állan-
- dóan. Jézustól 40 napi szüntelen kísértés után csak egyidőre távozik éli az 

ördög! (Luk. 4, 2 és 13.) Nincs nyugtom tőle!
2. A kísértő elsősorban az Istenhez való viszonyunkat akarja, megzavarni. 

„Ha Isten Fia vagy. . Mindhárom kísértésével voltaképpen az első paran
csolat áthágására kísérti Jézust az ördög. Minket is elsősorban istenfiúságunk 
eljátszására kísért.

3. Istenfiúságunk megdőlhet a kenyér kísértésén. Isten és kenyér ugyan 
összetartoznak. Isten ad kenyeret, tudja, hogy ez is kell az emberi élethez. 
Bajunk ott kezdődik, amikor csak kenyérrel akarunk élni. Az ördögnek rend
kívül kedvező alkalom az éhségünk, ínségünk, kopottságunk; továbbá az, hogy 
éjjelünket is nappallá téve kelj a puszta kenyerünket megszereznünk. Csak
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az igével Lehet visszaverni, Az ige pedig az Igével, a Jézus Krisztussal való 
közösségünk életkenyere. Helyet kell teremtenünk Néki asztaliunknál!

4. Istenhez való helyes viszonyunk nem kevésbbé megbukhat a vakme
rőség kísértésén. Erre a vallás mezében föllépő fehér ördög szokott kísérteni, 
szentírási igékkel a szájában. Elestünk benne, ha látványos, csodajelent kí
vánunk látni a kereszt árnyéka helyeit. Istennői azonban nem szabad így 
experimentálni. Kegyes köntösben is csak az ördög mágiája, ha mi Istennel 
ki akarjuk szolgáltatni vágyainkat. Válla,ljük hát a'ázalosan a kereszt útját 
s a „biblikus" kísértésekre leljük meg az Isten igazi igéit!

5. A hatalom és dicsőség kísértése van még hátra. A kettő együitjár: 
a hatalom birtoklása óhatatlanul magával hozza a dicsőségben való siitkérc- 
zést; s megfordítva, a dicsőségvágy a halálom megszerzésébe kerget bele. Jaj, 
ha csőik az egyik is fészket ver szívünkben. A hatalom és dicsőség elnyerésé
nek nagy ára van: ie kell borulni a sátán előtt. Jézus átlátott a szilán s 
korokén elutasította az ördögöt, bár tudta, hogy Isten Néki valóban hatalmát 
és dicsőséget fog adni. Mégse használhatta fel a sátáni hatalmasságot arra, 
hogy isteni messiási küldetését megvalósítsa. Elérte a dicsőséget a — kereszt 
útján. Nagy intés az egyházban: Isten ügyét nem lehel démonikus erők fel
használásával előbbrevinni!

G, Jézus győzelme számunkra kettőt jelent: a) Jézus győzőimé érettünk 
való diadalom. A hív Főpap engesztelési szerzett (Zsid. 2, 17.j Győzelmének 
eredménye: a bűnbocsánat, b) Jézus segít nélkünk is győzelmet aratni kísér- 
téseirikben. Bátran ellene kelj hát állnunk az ördögnek (I. Pét. 5, 9. Jak. 4, 7. 
Efez. 6, 13.) Scholz László

Az egyházi atyák igehirdetéséből:
Mikor az ördög Krisztust 40 napig böátülni látta, elvesztette minden 

reményét. De amikor éhezni látta Öt, újra kezdett visszatérni a kedve. Chfy- 
sostomus.

Az ördögnek az írásból vett hamis nyilai darabokra törnek az írás 
igazi pajzsán. Hieronymus.

Nyilvánvaló, hogy az angyalok nem azért szolgáltak neki, mert tehetet
lensége miatt ez szükségessé vált, hanem éppen, hogy dicsérjék hatalmát.
Mert itt nem arról van szó, hogy azok segítettek neki, hanem, hogy szol
gának neki. Chrysostomus.

Luther 1529. febr. 14.-i igehirdetéséből:

Ebben az evangéliumban példái és vigasztalást nyertek az ördög elten, 
mert Krisztus értünk lép. elő és a mi javunkra hagyja magát az ördögtől
megkísértetni. Az evangélista • azt mondja, hogy ez a kísértés, amíg csak
élünk, mindig tart.

Itt háromféle kísértésről van szó, melyekkel a keresztyének mind meg
kísértetnek és melyekben az ördög összes kísértései benne foglaltatnak.

Az első a gyomorgond, a keresztyén embernek legelső és legalacsonyabb- 
rendű kísértése. ,,Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy a kövek változzanak ke
nyerekké." Ezeknek a szavaknak kétféle értelmik lehet; először, ha Te Isten 
Fia vagy, könnyen megteheted, hogy kenyeret teremts magadnak a kövekből, 
miért kínoznád magadat mértéken felüli böjtöléssel és sanyargatnád a teste
det? Tehát az ördög arra törekszik, hogy Krisztust az igétől és az Istenbe 
Vetett bizalomból a has gondjára és üzletére hajtsa. A másik érte'mezés vi
szont gúnyos: csak várjál, inig majd a köveik kenyérré válnak. Erről az isten
teleneknek közmondásuk is van: Addig várok, míg .majd a sült galamb a 
számba repül. Ha ilyen kísértések jönnek, tudjuk, hogy az ördög a hátunk



mögött ált. Olt támad, ahot neki legalkalmasabb..., ahol mi a leggyengéb
bek vagyunk, főleg a szegénységben.

Második helyre teszi Luther a világi dicsőség kísértését. Lukács evan
gélista szerint. (Máténál a harmadik.) És milyen szörnyűséges kísértés az 
ebben a világban, hogy senki sincs megelégedve a saját sorsával, mindenki 
magasabbra tör. Krisztus pedig azt mondja (Mt. 6, 33.): „Keressétek először 
Istennek országát és annak igazságát és ezeik mind megadatnak nékt«k.“

Amikor az ördög látja Krisztusnak az ige melletti határozott megá'lúsál, 
hogy sem jobbra, sem balra nem hagyja magát tántorítlatni szükség vagy 
bőség áltail, hogy nem ijeszti sem éhség, sem földi dicsőség, hanem állhata
tos marad: akkor még harmadszor is (Máténál a második kísértés) neki 
megy és megkísérli őt a Szenlírással. Ez a legveszedelmesebb kbértés. Az 
az ördög művészete, hogy az úáshelyeknelk más értelmet ad, mint amit az 
Isten adott. Ami pedig nem Isten igéjéből ered, merő emberi kitalálás. (Pá
pisták és sakramentartusok írásei’ lenc's kitalálásai. 1 Ez egy olyan kemény 
kísértés, hogy alatta különösen a lelkészeink sokat szenvednek. Veszélyesség
ben messze felülmúlja a másik keilöt. Azért óvakodj az ördög Szén lírást 
magyarázó ravaszságától. Munkájának mindig megvannak a káros következ
ményei. Vagy elhallgatja, vagy kihagyja egyik-másik igét, vagy meghamisítja 
annak érteimét.

A BÖJTI IDŐ.

A régi egyházban a böjti időszak a kerosztségre való előkészület ideje 
volt. Ez az előkészület a keresztség lényegének és értelmének tanításából és 
prédikálásából állott. A tanítás alapja a régi egyház „keresztscg-szövetség“ -e. 
Ez két főrészből áll: egyik a „renuntiatio" (ellene mondok az ördögnek, világ
nak, saját testemnek), másik a „credo“  (hiszek az Atyában, Fiúban, Szent- 
lélekben . Ezzel a szövetséggel összhangban van a böjti időbe eső ti vasár
nap perikópája, ezért Asmussen ennek megfelelően foglalja össze a perikópákat.

Invocav it: Ellene mondok az ördögnek.
Episitola II. Kor. 6, 1— 10. Evangélium: Máié 4, 1— 11.

Az asszonytól születettek közül egegdül Jézus Krisztus állt ellene diadal
masan az ördögnek. Senki másban nem bízott, csak Istenben, akinek „igéjével 
él az ember". Semmi mást nem akart, mini egyedül Istennek szolgálni. A 
kísértő elleni harcban Isten írott igéje volt a fegyvere.

Ezt a harcot Jézus Krisztus értünk vívta meg. Krisztus győzelme óta 
az ördög számunkra legyőzött ellenség. Minden hozzánk való joga clvétetett. 
Csak Krisztus győzelme által adatott meg nekünik az a lehetőség, hogy ellene 
mondjunk az ördögnek. Mert enélkiil csak azok ellen az alkalmak, körülmé
nyek és személyek ellen harcolnánk, melyeiket az ördög arra használ, hogy 
megkísértsen minket. Nem a dolgok bűnösek önmagukban, hanem az ördög 
teszi azokat azzá azáltal, hogy velük való bűnös visszaélésre csábít bennün
ket. Ezért kilátástalan a harcunk addig, míg nem maga az ördög ellen folyik.

Ezáltal nyerünk erőt ahhoz, hogy a „kellemetes időt'' lehasználjuk. 
Krisztus győzelme által arra hivattaitunk el, hogy „mint Isten szolgái ajánljuk 
magunkat mindenben", semmivel ne engedjük magunkat ettől a szolgálattól 
eltávolíttatni, s „mint megholtak", győztesek és „élők" legyünk. EnéSkül vakon 
az ördög szolgaságában maradunk.

Ellene mondok az ördögnek, lényének és minden munkájának, az isten- 
leien gonosz világnak és saját bűnös testemnek és véremnek; átadom magam 
a Szentháromság Istennek, az Atyának, a Fiának, a Szentieteknek, hogy övé 
legyek mind az én boldog végemig. Asmussen —  Kása, Mnntag.
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Böjt 2. vasárnapja
A szószéki ige (Máté 15, 21—28) jelentése:

A kegyelem akkor igazán kegyelem ,ha nincs rá semmi jogcím, csak 
az érte Jézussá! is harcolni kész könyörgés és a kegyetem kegyelem-voltának 
alázatos tudata (27. v.) Ez lehet a hívő 'egyetlen reménysége (28. v.)

Az eredeti szöveg többlete.

Jézus visszavonul. Nem egyszerűen más vidékre „tér". Hanem egyidőre 
tanítványaival együtt elvonul a nyilvános működés elől (anechórésen, v. ö. 
14, 13!). -Ezért megy pogányok földjére.

Állhatatos kiáltó. Magyar szövegünk (kiált vala) a Sinaiticus-szöveg 
fordítása. A kritikai szöveg azonban helyette más szövegtípust közöl. E sze
rint az asszony „kiáltoz" (tartós cselekvés, imperfectum!): nemcsak egyszer 
kiált és nemcsak Jézus közelében, hanem már távolról is; és amikor jézus 
egyetlen szó nélkül elkerüli, követi őket, hátuk mögött hallatja állhatatosan 
könyörgő szavát. A tanítványoknak annyira terhessé válik magatartása, hogy 
kérni kezdik Jézust, küldje el ezl az asszonyt!

Isten és Messiás. Feltűnő a kettős név, amellyel ez a.z egyszerű pogány 
nő Jézust illeti. Az első (Kyrie) pogányoknál az istenek (vagy legfeljebb iste
nített császárok) hódoló megszólítása; ezért az isteneknek kijáró arcraborulós 
is (prosékynei). A második név (Dávid fia) Izrael .messiási reménységeinek 
a megszólaltatója. Ez a tudatlan pogány asszony hitének szemeivel élesebben 
látott, mint Izrael minden írástudója!

Könyörülj! A görög kifejezésben sokkalta több van, mint amit a mi 
fordításunk szava itt kifejez. A könyömlet nyelvünkben jobbára belső érzelmi 
magatartás (ugyanígy a profán görögben is),. A Szentírás ..eleéson" kifejezé
sében azonban ott cseng az ószövetségi „cheszed" és az újszövetségi „eleos" 
tu'ajdoiiképeni értelme. Istenre vonatkoztatva mindkét szó 1. Istennek nem- 
csupán érzelmi magatartását, hanem cselekvését, 2. Istennek kegyelmes (tehát 
minden érdemünk nélkül való) cselekvését, és végül 3. Istennek eschatologikus- 
üdvösségtörténeti, tehát üdvözítő cselekvését jelöli meg (v. ö. Kittal-szólárl). 
— A pogány asszony könyörgő .szavában a bűn és halál világának foglya kiált 
kegyelmes Szabadító után.

Ebek és fiák. Az „eb“ Keleten a más vallási közösséghez tartozók gúny
neve. A zsidóknál a pogányok megjelölése volt. Jézus szelíden letompítja ezt 
a kifejezést: a ,,kynarion“  az uccák kóborló ebeivel, a keleti városok valósá
gos átkával, szemben (kyón) a házőrző kutyát jelenti. Ez is hozzátartozik 
valamiképen a családhoz, részesül —  ha csak morzsákban is — ura asztalá
ról a. fiáknak jutó kenyérből. Az sszony ezt a fordulatot használja ki alázatos 
hitével.

Kicsoda a ház ura? Ki az, aki mind a fiakat, mind az „ebeket" megelégíti 
kenyérrel? Rejtett utalást kell itt látnunk Jézusra, az étet kenyerére (v. ö. 
Ján. 6, 35).

Hívő bizodalom (pistis). Történetünk nagyon élesen és világosan mutat 
rá a pistis szó gazdag jelentésének szívére: a hívő biza'omra (fiducia). Ennek 
a pogány asszonynak Krisztusba vetett, előlegzett bizalmát semmiféle próba 
és megaláztatás nem rendíti meg. Tanúsítja ezt állhatatos kiáltozása, Jézus 
kettős megnevezése, kegyelemért esdeklő szava és .még a „kynarion" alázatos 
vállalása is. Ez az állhatatos hit és ez a Krisztus ingyenvaló kegyelmére ha- 
gyatkozá'S veszi el a kegyelem ajándékát, Jézus mentő és életadó szavát!

Dr. Nagy Gyula
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Gyakorlati alkalmazás.

A.
A jelenlévő gyülekezethez szóljunk, ne a távoli „hitetleneket" okítsuk.
Templomos híveink gyakran esnek abba a hibába, hogy hitben rendben-' 

lévőnek gondolják .miagukat Mi vagyunk azok, akik vallásosak, hívők va
gyunk, a többi hitetlennel szemben. Rendkívül nagy volna a megdöbbenés, 
ha a gyülekezetét így szólítanánk meg: ti kutyák!

Jézus pedig lényegében ezl mondja az asszonynak.
1. Az asszony is ismerte Izrael vallási terminológiáját, Aki annyira éle

sen látott, hogy Dávid fiának mondta a názáreti ács fiát, az nyilván jártas 
volt más vallási kérdésekben is. Ez a jártasság azonban nem nyitotta meg 
Jézus szívét. Mint ahogy ma sem tart meg senkit csupán azért, hogy ismeri, 
tudja a hitre vonatkozó dolgokat.

2. Szóba akkor elegyedik Jézus az asszonnyal, amikor nyilvánvalóvá 
lett, hogy kényre-kedvre, kegyelemre ki van szolgáltaivá neki. Bajainkat mi 
is pontosan észrevesszük és tudunk panaszkodni mérhetetlenül sokat. Még 
az orvoslást is sokszor tudni véljük. Olykor jobban, mini maga Isten. Csak 
azt nem vesszük észre, hogy kegyelemre szorulunk.

3. A szíve iákkor nyílt meg Jézusnak, amikor a hívő bizalmát látta.
Ezen az asszonyon nem .lehetőit akkorát vágni, hogy eltért volna attól, amit 
egy éneksorunk így mond: „vesszcTdet csókolom, mely dorgál". Mi annyira nem 
tudunk meghajolni Isten keze alatt, hogy sokkal csekélyebb dorgálásokért 
„csalódva" fordulunk el tőle. Isten elvégzi rajiunk a maga munkáját s mi 
rendszerint az utolsó pillanatban torpanunk meg. A kegyelem alázatos elfo
gadása előtt. Korai Emil

B.
Az imádság meghallgatásának legbiztosabb útja.

a) Az asszony kiált. Imádságod szökőkút módjára törjön elő! Mózes 
a Vörös tenger pariján, a nagy veszedelem órájában kiáltott az Űrhoz. Ügy 
imádkozz, mint aki folyton nagy veszélyben jár. Aminthogy itt a földi téreken 
állandóan nagy veszély vesz körül. Itt van egy leány, akit a láthatatlan ellen
ség, az ördög veit hatalmába.

b) Uram, Dániának fia! Jézust annak tartsd, ami és aki valósággal: 
Messiás-királynak, Isten Fiának.

c) Könyörülj rajtam! Ismerd ol, hogy a segítség könyőrület. Ingyen 
kegyelemből segít rajtunk, nem érdemünk folyományaként.

d) Számolj azzal, hogy az Ür nem feleI azonnal. Válaszod erre ne az 
legyen, hogy abba hagyod az esdeklést e szókkal: Nem érdemes imádkozni! 
Ne válj hitetlenné. Az Ür késlekedésének éppen hited meg próbálása lehet 
a célja.

e) Imádságodat hassa át az a 'tudat, hogy a meghallgatás keyyelem. 
Nincs reá tehát semmiféle jogigényed. Csupán az Űr saját ígéreteire hivatkoz
hatsz: Hívj segítségül engefn a nyomorúság idején, és megszabad!tlak téged. 
50. Zsoltár 15. Amit imádságaitokban kértek, mindazt meg is kapjátok, h* 
hisztek Máté 21:22. Kérjetek és adatik néktetk ... zörgessetek és megnyitta- 
tik néktek. Máté 7:7.

fi Az asszony odaérve leborula előtte (kérését megújítva) mondván: 
Uram légy segítségül nékem! Az Ür késlekedése még a ázatosabb és forróbb 
imádságra kell, hogy késztessen. Aki visszariad az imádságtól, mert első kérés 
után nem talál azjonnal meghallgatásra, az nem jó imádkozó és az imádságnak 
kevés gyümölcsét fogja élvezni. Senkit se tévesszen meg Máté 6:7. Ne legye
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tek sokbeszédűek, mini a pogányok. . .  11L az Ür nem az állhatatos imádság 
Ulen, hanem a lélektelen imahadarás és az imádság e'gépiesedése ellen emel 
szót. Lukács 18:1-ben arra int, hogy mindig imádkozni kei] és meg nem res
tülni. Ezenkívül ö  maga is a ki tarló tusakodásra ad példái. Márk 1:3ö. Tu
dunk arról., hagy az éjszakái, bizonyára nemcsak egyizbcn, az Istenhez yaló 
imádságban tölilé. Lukács 6:12.

g) Esdek lésünk meg nem hallgatásának nem egyszer az is lehet oka, 
hogy amit kérünk, nehezen illeszthető he Isten üdvtervébe. A kanianita asz- 
szony esetében következő volt a helyzet: Isten üdvterve szerint először Izniel 
népéhez kellett fordulni. Máté. 10, 5— 6. Pogányok útjára ne menjetek.... 
Hanem ménjelek inkább Izrael házának el'tévelyedetí juharhoz. Ugyancsak 
Márk 7:27: Engedd, hogy először a fiák e'égíttessenek meg. A pogányniissz'ó 
órája még nem jelt el. —  Másrészt az Ür Jézus helyes fordítás szerint vissza- 
vonul'lságban, ismeretlenségben akart az idegen területen .eltölteni néhány 
pihenő napot. (Anachóreó elvonul). Azzal az elhatározással jön tehát ebbe 
a faluba, hogy inkognitóját senki által sem engedi felfedni, éppen azért most 
senkit sem fogad. ■— Végül, az asszony hite mégis keres/.iüllör és meghallga
tást ta’ál. Gyakorlatilag mi következik ebből? Az igazi imádság még az Út
terveit is megváltoztatni képes.

h ‘ Leborula előtte. A lebomlás még nem feltétlen biztosítéka a belső 
alázatosságnak. Lehet szokás, külső forma is. Az Ür további biztosítékot 
kivan. Ami ezután következik, az az asszony belső alázatosságának hatalmas, 
próbája. A pegányok bizony, kutyácskák módjára, az Izrael asztaláról le
hulló morzsákból táplálkoznak. Persze önnek beismeréséhez a legmélyebb 
alázatosság kelleti, aminek az asszony csodálatos bizonyságát adja. — Gya
korlatikig ebből az folyik, hegy imádságunk meghűlt (tatárának a inéig a'á za
lai: súg egyik alapfeltétele. Máté 8:8. Míg iá gőg az imádkozó előtt bezárja a 
menny ajtaját —  Lukács 18:14. —  addig az igazi belső alázatosság, melyhez: 
jó lm társul a megfelelő külső testtartás (lérdeplés, leborulási is, megnyitja 
a menny ajtaját és cselekvésre lendíti Isten kezét.

i) Bár az állhatatos-ág és alázat is nélkülözhetetlen ke léikéi a hathatós 
imádságnak, mégis a hit az, ami igazán gyümölcsöt érlel. A kananila asszony 
szavánál fogja az Urat. Tény, hogy tisztességes háznál a kutyák sem marad
nák kielégítetlenül. Még kevébbé lehet és szabad ezt feltételezni Isten ház
tartásáról. —. Az ür szívesen .veszi, ha mi hitünk által szavánál fogjuk öt. 
Kijelentéseibe kapaszkodunk. ígéreteit megragadjuk és állhatatos imádságban 
ostromoljuk Öt. Ilyen hívő és alázatos imádkozók. kedvéért még eltökélt szán
dékától is eltér és szívesen engedi ilyen imádkozók által legyőzetni magát.

Harmati Béla

Luther 1529. febr. 21.-i igehirdetéséből:
Ez most egy kiváltképpen értékes evangélium Csak éppen magas, r.em 

olyan hitetleneknek való prédikáció, akik nem törődnek az. igével. Az ilyenek 
nem- tudják, miről van itt szó. A hívőknek, akik keresztyének akarnak lenni, 
s>: nők ki''! ezt az evangéliumot megtanulni, hogy a különféle kísértének 
idején erősen megállhassanak a hitben.

Ennek az asszonynak az volt a nagy kísértése, hogy leányát az ördög 
gyötörte. Ez az ő nagy baja, melyre a hitben keres segítségei. És gyönyö- 
i fis ég látni, hegy ez az asszony minden ellen küzd, ami a hitét megtámadja.

Vannak még más kísértések is, pl. hu az embert anyagi gondok bánt
ják, mert minden üres; pince, padlás és a pénatárca is. De ennél még nagyobb 
bajok is vannak, amikor a világ előtt szégyennel, gyalázattal és gyűlölettel 
az ember becsületébe gázolnak. Mégis a legnagyobb kísértések, amelyek az. 
ember hite ellen irányulnak. Ilyenek elleni küzdelemre tanít bennünket w 
az evangélium.
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A Int legyőz mindent ami ellened van, szegénységet, dögvészt, háborút és 
éhségei, melyek arra akarnak rávezetni, hegy elfelejtett téged az Isten. F i
gyeld meg, mikor a hit kezdődik, kezdődik a kísértés is. De ezek a kísér
tések is különbözők . ..

Az asszony e lső kísértése, hogy leánya az ördögtől megszólott és nem 
tud rajta segíteni. Azért szíve tanácsára Krisztushoz megy. De nézd csak, a baj 
még nagyobb lesz. Hamarosan nem történik semmi, az Ür nem ad Agy-kettői';.' 
választ és nem hallgat meg mindjárt. Ez az: amikor egy ember hinni kezd 
<\s kísértésbe esik, szeretné, ha a kísértés elmúlna és azért elkezd segítségért 
kiáltani. De nem lesz mindjárt eredménye, hogy a hit megpróbál lessék és 
erősödjék.

A második kísértés pedig a következő: „ö  pedig egy szót sem jelele néki, 
s az ő tanítványai hozzá menvén, kérik vala őt, mondván; Bocsásd el őt, 
mert uiúnurik kiált." így könyörgök én érted, te meg értem, nehogy dögvész 
vagy háború jöjjön ránk. És minél inkább imádkozunk, annál sűrűbben jön
nek a bajok és valóban úgy tűnik, milha imádságunk nem találna meghalF 
gutáxrn. Itt ül az evangéliumban Krisztus egyet: „Nem küldettem, csak Izrael 
házának elveszett juhaihoz". Erre az asszony kétségbe eshelett volna, mert 
ő va'óhan nem ízráal házából való volt. Mégis mi tartja őt erősen? Valami 
titokzatos kapcsolat, amit ő maga sem lát. Belekapaszkodik az „elveszett" 
szóba. Iznáel elveszett juhai azok, akik az igét megtagadják, ü is hat otta 
Jézus jó hírét és íme itt van, hát bizalommá:' fordul hozzá. Aki az igén és 
Krisztuson csüng, az belsőleg Iznáel elveszett nyájához tartozik, még ha kül
sőleg idegen származású is. Ez az a kapcsolat, ami őt erősen tartotta és amely 
által elnyerte az Izrael örökségét.

A hit annak a jele, hogy valaki Isten gyermeke-e vagy sem.
Harmadszor: az asszony pedig olyan erős marad a hűben, hogy az Ür 

szava nem tántorítja meg, hanem hozzá megy és kiáltja: „Urain légy segítsé
gül nékem'" Erre az Úr még egy ütést ad neki, hogy” a hite erős legyen és 
az előbbihez hasonlóan szól; „Nem jó a fiák kenyerét elvenni és az ebeknek 
vetni." De míg Krisztus a bölcseket megfogta az ő bölcseségnkben, most őt 
fogja meg egy együgyű pogány nő. Úgy legyen, ha te engem ebnek mondasz, 
én tartom magam az ebek jogához. Ez olyan bölcseség, amilyen nem sok 
asszonynak volt . . .

Vo iink is éppen így történük. Lásd, másoknak milyen jól megy a dol
guk, megmenekülnek, engem meg benn hagy Isién a bűnben, én egyedül 
vagyok elhagyott. Ezt annyira a szívedre veszed, mintha Krisztus maga mon
daná: Te egy eb vagy. Azért szükséged van arra a nagy lelki bölcseségre, amit 
az ész fel nem íoghat és amiből következik: Ám legyen úgy. Ha én ilyen 
nyomorult bűnös ember vagyok, jogomnak tartom a 'Szentírás elhagyott és 
elveszett embereinek jogát, am.i pedig így szól: „Noha felséges az Úr, mégis 
meglátja az alázatost. . .“  (,138. zsoltár 6.)

Ez az evangélium a hit embereié, akik általa nupról-napra erősebbek 
lesznek.

Reminiscere: Ellene mondok a világnak.

Epistola: I. Thess. 4, 1 —12. Evangélium: Máté 15, 21— 28.

.4 keresztyének nem lehetnek közömbösek a bűnnel szemben. Istelt azt 
a arja, hogy másképen éljenek, mint á pogányok. Nincs helye annak, hogy 
„kiéljék" magukat. Nem szabad érvényesíteniük a testvérrel szemben az oko
sabbnak, vagy erősebbnek a jogát. A megszentelődésre a parancsolatok meg
tartásával kell törekedniük. Mert az az Isten akarata, hogy ne legyenek kö
zömbösek a bűnnel szemben, mert ö  bosszút á’,1 mindezekért. Aki nem törek
szik megszentelődésre, megveti Istent, „aki az. ö Szentjeikét is közié velünk".
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A bűn és következményei ellen való harc: harc a hitért. Aki igazán 'hisz, 
az mogszentolődésre törekszik. Ezért keil az igaz hitért harcolni, mely szívesen 
betölti a parancsolatokat. Aki azonban a hitért küzd, az „Isten fülén csüng“ 
(szüntelenül könyörög Istenhez),, mert Ö hitet akar adni. Szaván fogja Isteni, 
aki maga is azt akarja, hogy szaván fogjuk Öt, magunktól eltekintsünk és csak 
ígéretére nézzünk. Ha ő  emellett úgy tesz, mintha nem akarna segíteni raj
tunk, azért teszi, hogy még jobban kiáltsunk és megtanuljuk, hogy Istent 
osák nevével és saját igéjével lehet megindítani. Aki ebben a harcban áll, az 
ellene mond a világnak.

Ellene mondok az ördögnek, lényének és minden munkájának, az isten
telen gonosz világnak és saját bűnös testemnek és véremnek; átadom marjam 
a Szentháromság Istennek, az Atyának, a Fiúnak, a Szentlé!eknek, hogy övé 
legyek mind az én boldog végemig. Asmussen —  Kása, Muntag.

Böjt 3. vasárnapja
A szószéki ige (Luk. 11, 14—28) jelentése:

Démoni megkötözöttségekből szabadít meg embereket Jézus. Ezek a 
tények nyilvánvaló jelei annak, hogy Vele betört e világra az Isten országa. 
A szabadulás állatpotálján azonban csak az engedelmesség tarthat meg 
(24— 26. v.) s ez az engedelmesség a fődolog (27—28. v.)

Gyakorlati alkalmazás.
A.

Gyülekezeteink tagjainak csak igen elenyésző hányada az, amelyeknek 
valamennyire is biblikus látása van az emberen- és földöntúli szellemi hata:- 
masságokról. A nagy tömegeik bizonyos felvilágpsultság címszava alatt telje
sen hitetlenül állanak ezzel szemben. (Természetesen nem tud iák, hogy ez a 
iaeionalizmus hatása rajluk.) Sokszor talán bennük is él a tőlük való féle
lem, de nyíltan bevallani nem merik. Mellettük ott vannak azok, különösen 
eldugott falusi gyülekezetekben, akik kuönböző babonáikban, a „gonosztól" 
való állandó rettegésükben közvetlenül démonikus hatalmaknak alatta állanak. 
— Igaz, hogy a textusnak nem ez a speciális mondanivalója, de kétségte’enül 
meg kell mondanunk ezekkel szemben azt, hogy igenis van sze’lemi világ, és 
vannak démonikus, sátáni hatalmasságok. Ezeknek megkötöző hatalma valósul 
a babonákban és egyéb hasonló dolgokban. Jaj annak az embernek, aki a 
Sátánt könnyen veszi!

A természetes ember bizonyos fokig mindig megkötözött. Ha nem is a 
megszállottság, de a Sátántól való determináltság jellemzi minden cselekede
tében. A technika korában az ember igyekezhetik elfeledni, hogy _ vannak 
megkötözötlségei. Megpróbálhatja megkerülni az egyetlen „szabaditól mo
dernnek látszó pótlékokkal, de ez nem sikerül. Visszatérnek a démonok! A 
modern pszyhoterápia megpróbá'hatja a szabadííást, de sikere egyáltalán nem 
biztos, s megvan nála a visszaesés lehetősége. A tudomány lekicsinylése nélkül 
lehet mondani, hogy nem ad teljes megoldást. —  Elmegyógyintézetek kezeit- 
jeinek nagy része démonikus megkötözötlségű. Idegösszeroppanás, őrület, a 
lelki betegségek legnagyobb skálája csak mind a Sátán megkötöző eszközei.

Nem tudjuk, hányán ülnek a bennünket ha'lgató gyülekezetben meg
szállottak. A kapernaumi zsinagóga démonikusa is (Márk -1.), ott ült a gyű- 
lelkedet sorában, ugyanolyan volt, mint a lobbi ember. A néma is inkább 
szegény betegnek, fogyatékosnak látszott volna a mi szemünkben. Habun »s
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a Sátán, még azt is elhiteti, hogy nem munkálkodik. „Az erősebb" azonban 
legyőzte az „erőset". Az Ö győzelme a mi győzelmünk is.

Sátáni megkötözöttségek, amelyeket mindenki ismer, s amelyekre vo
natkozóan Krisztus szabadítása sokszor egészen kézzelfoghaló ma is szá
munkra: az iszákosság, a 6 parancsolattal kapcsolatos megkötüzöltségek sitb. 
Blumhardt és hasonló példák állandó emlegetésével legfejebb csak azt a lát
szatot keltjük, hogy állandóan ebből az egy-kettőből élősködőnk.

Az ördögűzés csodája után való állandó sóvárgás nem mindig és fel-' 
tétel nélkül a hit jellemvonása, sokszor inkább „mennyei jelkívánás". Nem 
csodák, hanem az Isten beszéde, amely bűnös emberek ajkán hangzik, s az 
engedelmesség tart meg a szabadságban, amelyre Krisztus megszabadított. 
Isten uralma alatt élni: ez a Krisztus által adott szabadság. Bánfi Béla

B.
1. Gyülekezeti tagjainknak megdöbbentően nagy többsége nem veszi halá

losan komolyan, hogy milyen nagy a Gonosz ereje. Nem is tekintik a Sátánt 
élő, személyes hatalomnak, aki valóban mint „erős fegyveres őrzi palotájá
ban" foglyait. — Pedig a Sátán valóban mint „ordító oroszlán" szedi á dó- 
patait, akiket úgy megszáll, mint az ellenség egy-egy elfoglalt várat. A gyüle
kezet megszállott emberek százaival van tele! A gyülekezet tagjai sokszor azt 
hiszik, hogy a nyilvánvaló bűnösök (iszákosak, paráznák stb.) lehetnek meg
szállottak, de ők magúik nem. Nekik csiak „emberi gyarlóságaik" vannak. 
Pedig a másokat megszóló, íté’geiő nyelv, a szeretetlenség, a megbocsátani - 
nemtudás, a pénz-sóvárság, laggodailmaskodás stb. mind megszállottságok. Sok 
szív a Gonosz büntanyája! —  A gyülekezet tagjai szemeinek jobban ki kel
lene nyílnia iezeknek a megkötözőttségaknek és megszállottságoknak a meg- * 
látására és jobban meg kellene ijednie az erős Sátántól.

2. De a gyülekezel tagjainak nagy többsége azt sem veszi mindennél 
komolyabban, hogy milyen hatalmas Jézus Krisztus ereje. A legtöbben még 
csak nem is sejtik az 0 erejének nagyságát. A legtöbben csak ott tartanak, 
hogy Jézus képes esőt, egészségei, kenyeret meg gyermekáldást adni (ezeket 
is inkább Isten!), de arra már kevesebben gondolnak és nem is igénylik, hogy 
tud kárhozatból üdvösségre, megszállottságokból szabadságra vinni. Igen, 
„Kicsijézusa" van a gyülekezeteknek, de nem Jézusa: Szabaditójal —  Akik

. viszont látják megkötözöttségeiket várják is szabadításukat, nem hiszik, hogy 
Jézus erősebb mint a Sátán.

3. Jézus Krisztus eljöveteléből „betört“ a Sátán világába Isten országa. 
Ex a betörés jelenti azt, hogy Jézus Krisztusban már most nyerhetünk bűn
ből szabadulást, békességet, szentséget. — Élhetünk már most Isten országá
ban. Aki meghódol Kriszlus előtt, kegyelemből máris ebben az országban 
van. —■ Sokan a gyülekezetben csak eljövendőnek látják Isten országát és 
nem már most is itt!évűnek Ezért aztán úgy élnek mint koldusok, és nem 
úgy minit akik már itt is megajándékozottak: a bűnbecsánat, a békesség és 
a szabadulás örömével!

4. Ez a „ko'.dusság“  az egész gyülekezeti vonalon azért van, mert a 
gjülekezet tagjnainiak nagyrésze nem döntött Jézus Krisztus mellett, helyeseb
ben nem fogadta el hittel, hogy Jézus Krisztus döntött mellette már a keresz
ten. Sok lélekben nincs tisztázva a Jézus Krisztushoz való viszony. Ez ti vi- 
szomy megoldatlan, félig magától értetődő, hallgatólagosan tudomásul vett, 
de nem tisztázott. Pedig Jézus döntés elé állít. Vagy meltelte, vagy ellene. 
Mivel Isten országa betöri ebbe a világba, nem maradhat vele szemben senki 
sem semleges. Bármennyire kellemetlen is a döntésre hívó >szó

5. Vannak gyülekezeteinkben olyanok, akik hittel elfogadták már Jézus 
mellettük való döntését és megismerték már a szabadulás örömét, de ezek
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között többen vannak, akik nem járják már az engedelmesség útját. Lemarad
tak. Visszaestek. Azt hitték, hogy elég egyszer megszabadulni Egyszer dönteni. 
Pedig naponként újra kell Jézus mellé állni. Mert a Sátán igen nagy misszio
nárius és ahol egy emberét elveszíti, ott újabb erősítésekkel veszi fel érte a 
küzdelmet, és ha újra megszállhatja, akkor még jobban megkötözi. Bátrabban 
és tudatosabban kell azért a gyülekezeti tagoknak harcolniuk, sokszor kés- 
hegyremenőleg a bitnek harcát!

6. Jézus szabadi fását is úgy élhetjük csak át, ha hallgatunk az igére, 
és engedelmeskedni is csak így tudunk. Azért a szabadulás és engedelmesség 
titka: a hűségesebb igehallgatás! Káldy Zoltán

Luther 1529. febr. 28,-i igehirdetéséből:
A Sátán nem hátrál meg, ha csak nem egészen komoly a helyzete. Ha 

nem helyesen történik a kiűzés., azt eltűri.
De makor jön az evangélium és a Sátánt meg akarja támadni, hogy 

elfogja öt és palotáját bevegye, akkor aztán prüszköl és dühöng ökegyelme, 
mert nem akar kimenni. Ezért megmozgat mindent a földön, császárt és 
királyokat. —• Előbb csak tréfa volt az ördögűzés. Mást, hogy sokan meg
térnek és az evangélium felé fordulnak, komoly a dolog. Azért nyitja fel 
akkorára a száját a Sátán és kiabálja, hogy ez eretnekség.

Ez a fődolog: Nincs más segítség és tanács, mint a Krisztusba vetett 
hit. Ez űzi ki az ördögöt és a néma száját ez nyitja meg és szabadít meg 
bennünket minden gonosztól. Közli: dr Pusztai László

Oculi: Ellene mondok saját testemnek és véremnek.

Epistola: Ef. 5, 1—9. Evangélium: Luk. 11, t i — 28.

Amikor Jézus elveszi az ördög hatalmát, leleplezi tulajdonképeni lényün
ket. Ekkor lesz nyilvánvaló, milyen távol vagyunk Istentől: az ördögöt Isten
nek, az Istenit pedig ördögnék tartjuk. Ebből következik minden bűnünk. 
Tisztátaianságban, kívánságokban és minden gyalázatos dologban keressük 
életünk kiteljesedését, értelmét és minden örömét. S addig nem ismerjük fel, 
milyen mélyre zuhantunk, míg Krisztus meg nem szabadít az ördögtől, bű
neinktől.

Amikor Krisztus megszabadít az ördögtől, bűnben élő lényünket is ha
lálra adja. Ez a következőket jelenti: Amig bennünk zavartalan az ördög 

- uralma, bizonyos békességünk van. Krisztus szabadulása azonban világosságot 
gyűlt bennünk és körülöttünk. El’enséges viszonyba kerülünk az ördöggel. 
Meglátjuk, hogy mennyire rabságában tart. Megtanuljuk, hogy Krisztus és a 
Sátán semmiképen sem férnek össze. Ez a szabadítás tehát bűnben é’ö lé
nyünknek halálát jelenti.

Mini megszabadultak szüntelenül ki vagyunk léve a visszaesés veszélyé
nek. Közel állunk Isten követelésének megtagadásához és vonakodunk nelki 
átadni egész életünket Ezért hív fel minket Isten igéje arra, hogy éberek 
legyünk a kicsiny dolgokban is. Harcoljunik az egyes bűnök ellen, nehogy 
az ördög visszanyerje felettünk való hatalmát és ne legyen rosszabbul dol
gunk, mint azelőtt.

Ellene mondok az ördögnek, lényének és minden munkájának, a: ' is
tentelen világnak és saját bűnös testemnek és véremnek; átadom magain a 
Szentháromság Istennek, az Atyáinak, a Fiának, a Szentléleknek, hogy övé 
legyek mind az én boldog végemig. Asmusscn - Kása, Munitig.
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H O R K A Y  B É L A  f

189(5. október 3-án születeti Csánigon. Középiskolai tanulmányait Sop
ronban és Fe'sőlövőn végezte. Az érettségi után az olasz fronton kapott harc
téri beosztásit. Innen sebesülése révén került haza és 1917-ben n soproni 
teológiai akadémia hallgatója lett. 1921-ben szentelte lelkésszé D. Kapi Béla 
püspök. Segédtel készi szolgálatát Ajkán kezdte, onnan Uraiújfaloiba került, 
1923-ban pedig celld&mölki segédlolkész lőtt. 1924-től ' szolgált Budapesten, 
Sopronban, Szombathelyen, Debrecenben tábori lelkészként 22 esztendőn át, 
végül mint tábori főesperes.

A második világháború után mint segédftlkész Répcelakon kap beosz
tást. 1948 tavaszán D, Kapi Béla püspök a Zsédeny-hegyfalusi gyülekezet 
megszervezésével bízza meg. Ennek során az uraiújfa’ui gyülekezet e két 
titiája önálló anyagyükükezetíé alakult. Az új gyülekezetnek volt adminisztrá
tora 1950. december 10-én bekövoikezett háláidig.

Horkay Béla lelkészi szolgálatát a hűség és a szolgálatra való örömtöljes 
készség jellemezte. Élete utolsó éveiben kicsi gyülekezetében minden alkalmat 
megtagadott, hogy az igét hirdesse. Rövid ideig tartó betegsége idején leg
nagyobb gondja az volt, hogy az ádventi időben ki látja el a gyülekezetben 
a szolgálatot. Advent első vasárnapján még á  kórházi betegágyon hirdetett 
igét a kórterem betegeinek. Advent mésodilk vasárnapján hirtelen költözött el 
az élők sorából a szombathelyi kórházban.

Nagy részvét mellett temelték szülőfalujában Csánigon. Élettársa és két 
leánya a feltámadás reményében búcsúzott tőle. „A mii országunk mennyekben 
van, honitól a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk" (Fii. 3, ’20'.

Smidéliusz Ernő

R U T T K A Y - M I K L I Á N  G Y U L A  +
Aszódon született 1903-ban. Iskoláit az otthoni evangélikus elemi és a 

be’vi Petőfi gimnáziumban végezte..
Mohón szívta magába középiskolás korában a felekezeti gimnázium szel

lemét. Elkötelező hatással volt szellemi fejlődésére Dr Oravecz Ödön tanára 
és iskolájának igazgatója. Ez a nagy elbeszélő, polihisztor tanár szinte elbű
völte az irodalomért és történelemért lelkesedő ifjút. .

Teológiai nevelődése megoszlott Budapest és Sopron között Ez abban 
az időben teológiailag két külön világot jelentett. Lelke szerint inkább Buda
pesthez húzott, de hatolt reá Sopron teológiai nyugalma és biztonsága.

Mint lelkész minden idejét és szolgálatát Budapesten töltötte el. A Deák- 
téren kezdte meg segédlelkészi szolgálatát, 1925-ben itt történt pappászen'telés.e 
után. Csendes, szolgálatkész, mindenkivel szemben figyelmes és alázatos káp
lán volt Amikor kápláni évei letelőben voltak, kitüntető örömmel lépett át 
a vallástanári szolgálatba. 0, aki a felekezeti iskolák neveltjének vallotta ma
gát, nem ismert magára nézve kedvesebb feladatot, mint azt, hogy ifjúságot 
neveljen szeretett egyházának.

Vallástanár korában bontakoztak ki sokak előtt azok a képességei, 
melyek annyira népszerűvé tették őt egyházunkban. Ebben a szolgálatban 
több szabadidővel rendelkezett s miután egész életében közösség és baráü 
kör után vágyó létek volt, új szolgálatában megismerte azokat a baráti egyházi 
közösségeket, melyekről sikkor «  budapesti egy háziasság híres volt s ez töl
tötte ki szabad idejét.

Körülötte csupa olyan szolgatársai voltak, akik mind feljebb igyekeztek 
kerülni az egyházi „ranglétrán" s őt is elragadta a gondolat, hogy az egyház
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történelem tudományában nemcsak búvárkodni fog, hanem művelésével tudo
mányos grádusokal és eredményeket ér el. Ennek a gondolatának szülötte 
az a kis egyháztörténet) tankönyve, melynél jobbat alig írtak.

Pesti szolgá'ala idején két egyházi férfiú hatása alá került: Raffay 
Sándor és Kovács Sándor hatása alá. Az előbbivel szemben a föltétien lisz
telet érzéséi ápolta önmagában, a második életmódja, irodalmi tevékenysége 
halott reá e’emi erővel.

Ezért és így let! püspöki titkárrá és vetle kezébe előbb láthatatlanul, 
később láthatóan is a Luther Társaság vezetését.

Teológiailag és politikailag soha nem orientálódott. Csak az egyházának 
élt. Azokat szerette, akik az egyházát szerették. Azok voltak a barátai, akikről 
azt hitték, hogy ellenségei. Akikkel naponként együtt volt, azokról volt ítélete, 
önmagával, barátaival s minden egyházi emberrel szemben szigorú kritikát 
tartott. Az ő mérlegén kevés ember méretett másnak, mint könnyűnek, de 
mindenkire mosolygó szeme, mindenkivel szemben megbocsátást és szeretelet 
hirdetett.

Halaival nagy űrt hagyott maga után. Hiányozni fog egyházunkból az 
a magyar stílus és beszéd, melynek mestere volt. Az egyház nélkülözni fogja 
utána azt az alázatos lelkiséget, mely mindenkiben felfedezte a jót és az 
értéket. A magukra maradottak keresni fogiák azt a segítő kezet, melyet 
benne és nála mindig megtaláltak. Pesti templomaink utolsó padjai hosszú 
ideig üresek maradnak, ahol ő szerényen meghúzódva épült az igehirdetések 
alatt. Sok baráti szív fogja gyászolni, mert nálánál hívebb barát alig akadt.

Gaudy László

Időszerű körlevél-részletek
Bereezky Albert református püspök közli az egyházközségek presbité

riumaival a következő egyház-kerületi közgyűlési határozatot: Az iskolai val
lástanítás körül felmerült új helyzetben arra figyelmezteti az egyházkerü’ éti 
közgyűlés a gyülekezeteket, hogy gyermekeiknek .hitben való felneve'ésére, 
bármily becses lórma volt is az iskolai vallásoktatás, és szükebbre szorult 
lehetőségei .ellenére bármilyen hálásan megbeosü'endők a benne még mindig 
adott lehetőségek, a bekövetkezett változások világánál sokkal nagyobb gon
dot kell fordítanunk más, a múltban sokszor vélkesen elhanyagolt formákra 

6 és módokra, közöttük elsősorban a családi körben adottakra, amelynek hitben 
és szolgálatban való közösségként megannyi kis gyülekezetnek kell lennie a 
gyülekezel nagyobb családi közösségén belül-"

*

A bányai egyházkerület,) lelkészértekezlet határozata értelmében Dezséry 
László püspök elrendelte, hogy „minden gyüfokezetben a reggeli vagy esti 
istentiszteletek köziül kettőt káté-prédikációval tartsanak meg. Ezt az istentisz
teletet családi isten tiszteletként *kei! hirdetni arra való tekintettel, hogy híveink 
az ismeretben növekedjenek/' Helyi viszonyoktól teszi függővé, hogy reggeli 
vagy esti istentiszteleteket állítanak-e be ezen célból, s hogy ezeket az isten
tiszteleteket mely napokon tartják. Szórvánnyal rendelkező gyülekezetekben 
szintén helyi megfontolást fairt szükségesnek, hogy a káté-prédikációk a szór
ványban is megtarthatók legyének. Az istentisztelet Luther-kabátbart végzendő. 
Ha téli időben a hideg miatt ezeket az istentiszteleteket más gyülekezeti he
lyiségben tartják, ez a szabály akkor is betartandó. A kátéprédikációik anyagát 
folyamatosan egvházkerüileti munkaközösség dolgozza ki és a püspök a lelké
szek rendelkezésére bocsátja.
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Az evangélikus (lutheri) népegyház problematikájáról
D i e m Hermann budapesti előadásának főgondolatai.

1 . A  lutheri reformáció egyházai Európában a „Landeskirchék“ - 
bon népegyházkónt szerveződtek. A  n é p e g y h á z  fő jellemvonása, 
hogy heleszüleíés, ill. az általános szokássá vált gyérmekkeresztség 
révén lesz valaki a tagjává, s az marad mindaddig, mig határozott 
akaratnyilvánítással ki nem lép belőle. Az állam is ebben a. formá
jában nyújt az egyháznak jogi és pénzügyi segítséget.

A  s z a b a d  e g y h á z  főjél!emvonása, hogy nem beleszületés, 
hanem szabad akaratnyilvánítás alapján, történő felvétellel lesz va
laki a tagjává. Rendszerint egyesületi jog szerint szerveződik. Val
lásilag közömbös állam ezeknek is ugyanazt a jogi segítséget nyújtja, 
mint az országos egyháznak. Pénzügyi segítséget azonban többnyire 
nem kér vagy nem is kap az államtól.

Ez a kétféle egyházi típus azonban ritkán kerül szembe egy
mással tisztán; rendszerint többféle kapcsolódás és keveredés van 
köztük. Ezért nem lehet a népegyház problematikáját teológiailag. 
egyszerűen,a „népegyház, v á g y  szabad egyház?" kérdésével tisz
tázni.

2. - A  népegyház problematikája ma különösképen is az állam
hoz való viszony oldaláról vetítődik elénk. A  népegyház u. i. az egy
ház történetében a N. Konstantin alatt bekövetkezett fordulatnak 
mindmáig ható öröksége. Ma viszont az elé a kérdés elé kerültünk; 
nem érkezett-e el ennek a konstantini korszaknak a vége.

Nyugat-Németországban az egyház az állam részéről messzemenő 
támogatást élvez. De ez nem fedezheti el azt a tényt, hogy a nép nagy 
része idegenül áll szemben az egyházzal. Ezért kérdés: szabad-e a 
nép keresztyénségének a fikcióját a népegyházi rend segítségével 
továbbra is fenntartani. Kelet-Németországban az állam már túl
jutott a Konstantin-féle koncepción. Magyarországon az evangélikus 
egyház —  és a református egyház is —  leszámolt azzal, hogy á 
nagykonstantini korszak végére jár, s nem igyekszik ezt a folyamatot 
feltartóztatni, hanem a saját belső rendje és az államhoz való v i
szonya tekintetében a Konstantin előtti időn próbál tájékozódni.

3. A  népegyház mai lehetőségének a kérdésére adandó válasz 
nagymértékben attól függ, vájjon a konstantini korszakot az egyház 
téves irányú fejlődésének tartjuk-e, vagy nem. A konstantini fo r
dulat az egyház győzelmét jelenti-e, avagy a legrosszabb irányú to
vábbfejlődésének a kezdetét'? Mindkettőt állítják, de mindkét állítás 
hamis!

Történetileg Konstantin nem is jelent nagy fordulatot., hanem 
csupán egy régen előkészített fejlődés lezárását: annak a felisme
rését, hogy az egyház az államnak jó szövetségese lehet. Miben le
hetne látni teológiailag ennek a fejlődésnek a téves voltát?

Teológiailag az egyház lényege szerint nem lehet egy vallásos 
.közűiét mások között. Akkor pedig ném lehet kifogásolni, hogy ezt
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a római állam is elismerte az államvallásra emeléssel. Az egyház 
ebben igehirdetésének jogos gyümölcsé* láthatja, amely Krisztus 
[Tr-volitál hirdeti az egész világ felett. Csak az a kérdés, milyen esz
közöket használhat fel, hogy igehirdetésének megígért gyümölcsét a 
maga igyekezetével elérje, Itt lehet a Konstantin-féle fordulatot lét
rehozó fejlődés ellen súlyos kifogásokat emelni. Ilyenek pl.: 1. A 
hierarchikusan kormányzott és központosított üdvintézménnyé való 
fejlődés ugyan nem jelentette az igehirdetés eseményének a 'meg
szűnését, de mégis kiszorítását a mindent meghatározó középpontból. 
Ennek az egyház belső rendjére az lett a következménye,-hogy nem 
az igehirdetés végrehajtása az egyház konstituáló tényezője, hanem 
egyéb szociológiai alakulatok analógiájára nyert rendező elvek, vala
mint ezek végrehajtására a világi jog analógiája szerint képzelt 
,,isteni jo g ". Ezzel az egyház az államnak mint jogképes fél kínál
kozott fel.^—  2. Ennek folyományaképen létrejött a „keresztyénség* ‘ 
mint vallás- és szellemtörténeti nagyság, ámely az igehirdetés ese
ményétől függetlenül is létezik, a. környező vallási és szellemi világ 
elemeinek magábaolvasztásával, s így a világ számára vele egy 
szinten levő tárgyalóképes fél. —  3. Ehhez járult az a történet
teológiai konstrukció, amely Krisztus kinyilatkoztatásának és a biro
dalom egységének a császár alatt történt összetalálkozásában olyan 
üdvtörténeti tervet lát. amivel az egyház ugyancsak ajánlani tudja 
magát a római állam-ideológiának: mindkettő az Oikumené iránt él
kötelezettnek tudja magát.

4. Kérdés: mennyiben lehet még a középpontból kiszorított ige
hirdetésnek kötelező ereje!

Nagy Teodoziusz 381-ben —  lezárva a Konstantin-féle fordula
tot —  állami törvénnyel rendelte el, hogy minden római polgár kö
teles a keresztyén hitet —  a római pj^pök értelmezésében —  elis
merni. Ezzel az egyház minden tanítasa, törvénye egyúttal állami 
szankciót nyert. Ez lett kötelező erejű, nem maga az evangélium hir
detése. Persze, azért az evangélium hirdetése is tovább folyik, de ee 
az egyházra most már nem kötelező erejű. Az állam is tárgyalóképes 
félnek csak az egyházi tanítói hivatal révén elkötelezően cselekvő 
egyházat tekinti. Ez u. i. a saját szintjén van; de éppen ezért elke
rülhetetlenné válik a kettő közt a főhatalomért való szüntelen harc.

5. Ebben a problematikában a középkor folyamán lényeges vál
tozás nem történt. Luther az igehirdetést újra az uralkodó közép
pontba helyezte, $ ezzel kibontotta a népegyház egész problemati
káját.

Luther nem szakított a népegyházzál. A  Deutsche Messe elő
szavában megpendített gondolatát azoknak a külön összegyűjtéséről, 
„akik komolyan akarnak keresztyének lenni", sohasem valósította 
meg. Ennek teológiai okai kell, hogy legyenek. A z említett helyen 
azt mondja Luther, hogy ezt az összegyűjtést nem csupán azért nem 
hajtja végre, mert nincsenek hozzávaló emberei, hanem —  s ez a 
döntő érve —  mert ebből pártos szakadás (Rotterei) támadna. 
Persze, ennek magyarázata a történeti helyzet is: Luthernek el kellett
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iraagát határolnia a rajongókkal szemben, akik a maguk módján meg
kíséreltek ilyen összegyűjtést, a népegyházi örökség áttörésével. Min
denesetre olyan nehézségek adódtak itt az átvett népegyházi hely
zetben az újrakezdés tekintetében, amiket Luther nem tudott le
győzni. De mégsem vonult vissza rezignáltál!, hanem úgy győzte le 
a nehézségeket, hojjy az evangélium hirdetését újra a középpontba 
helyezte. Így a népegyházzal való szakítás nélkül a népegyháznak 
egészen új értelmezéséhez jutott.

6. A  népegyháznak ez az új értelmezése kimutatható a megiga- 
zulásról szóló prédikáláson, a két birodalomról szóló tanításon és 
«  három életrendről (Stand) vagy hierarchiáról szóló tanításon.

Az evangélium a bűnös megigazulását hirdeti. Ennek igazsága 
nem benne levő habitus, hanem a „Christus extra nos", akivel a hir
detett „verbum externum“ -ban találkozik. Ezt a kívül valóságot az 
igehirdetői hivatal (Predigtasnt) és a sacramentum biztosítja. Tehát 
egy esemény (a i üsti fivari per fidem) hozza létre a keresztyén em
bert személyes értelemben (hívő), de úgy, hogy a hit, állandóan en
nek az eseménynek a megismétlődésére van utalva. Ebből következik, 
hogy az egyház semmiképen sem tagjainak hívő voltán alapul és a 
hívő személyek bizonyos csoportjában válik láthatóvá s a világ felé 
elhatarolttá. Hanem az egyház az Á. Hitv. V II. c. értelmében ott- 
van, ahol az igehirdetésnek ez az eseménye helyesen megy végbe. 
Tehát az igazán hívők és a képmutatók s gonoszok ellcülönítése s 
ezzel a „tiszta" gyülekezet elválasztása lehetetlen. Amit tehát Luther 
mint lehetőséget a Deutsche Messe előszavában fontolóra vesz, az 
nemcsak „még most", hanem egyáltalán nem lehetséges.

Az evangélium igénye az igazán hívőkből és képmutatókból ke
veredett társadalommal szemben újra csak az igehirdetés konkrét 
végrehajtásában érvényesül. Az igehirdetés a keresztyén embert 
egyszerre mint „keresztyén személyt" és mint „világi személyt" szó
lítja meg. Mint keresztyén személy Isten birodalmában él, ahol egye
dül az evangélium kormányozza őt. Mint világi személy más embe
rekhez való viszonyban él valamilyen politikai közületimig a világi 
íelsőség kormányzása alatt. Ez nem jelent két különböző szférára 
való szakítást. A keresztyén ember mindkét területen ugyanannak az 
Istennek a kormányzása alatt él, aki igéjében mint Teremtő és Meg
váltó nyilatkoztatja ki magát, s őt mint megigazülásban részesítettet 
faki simul iustus et peceator) aláveti a világi kormányzatnak, amely 
a törvény által ellene áll a bűnnek, —- az evangéliumhirdotés lelki 
kormányzata által pedig megadja neki a szabadságot, hogy a fele
barát. szolgálatában gyakorolja hitét.

A két birodalom összefüggését, egyedül az igehirdetői hivatal 
biztosítja a gyakorlásában, amely felsőséget és alattvalókat egyaránt 
oktat Isten parancsolatainak helyes kezelésére és a nekik való enge
delmességre. Nincs tehát az evangéliumtól függetleníthető külön te
rülete a „Teremtő Istennek", nincsenek olyan „teremtési rendek", 
amelyek által Isten az embert, arra való tekintet nélkül kormányozná, 
hogy ő rgint az evangélium által megigazult van erre a területre 
utalva.
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Lgyanezt az. erdőket szolgálja Luther tanítása a három élet
rendben (vagy hierarchiában)* való életről. Angustinusnak a civitos 
Dei és civitas térrena-ről szóló tanításával ellentétben, ami mindig 
a társadalomnak egyházi vezetés alá vonására (Yerkirchíichung) 
irányul, —  'Luther éppen ellenkezőleg a klerikalizmnstól akarja 
megszabadítani a társadalmat (entklerikalisieren). Minden keresz
tyén mindhárom rendbe egyszerre tartozik bele, s mindegyikben egyfor
mán a kétféle kormányzat alá van vetve. Ezért a keresztyén gyüle
kezet és az állami társadalom nem áll egymással szemben, hanem 
egymásban fekszenek, olyanformán, ahogyan Barik Károly a „Chri- 
stengemeinde und Bürgergeméinde“  -ben két koncentrikus kör egy
máshoz tartozását látja. Mindkét kör középpontja a háromságos Isten 
mint Teremtő és Megváltó, egységben. Egyház és állam, társadalom 
és gyülekezet nem esik szét két külön uralmi területre, hanem mind-, 
kettőben* ugyanegy tekintély hatékony. Amint a két birodalomról 
szóló tanítást az egyházi hivatal által történő igehirdetés fogja össze, 
úgy a három életrendről szóló tanítás sem önmagában érvényes rend 
(Stándeordnung), hanem csak a prédikáció konkretizálását szol
gálja, amely a keresztyén embert, a rendekben való életbe mint a 
megszentelődés helyére utalja.

7. Ezzel a tanítással Luther a népegyháznak új értelmezését 
alapozta meg-. A  gyülekezet nem válik ki a társadalomból, hanem 
példaadóan bizonyságtevője lesz Krisztus uralmának a Mrdetett ige 
által. Ezen az alapon a nép egyház teológiailag is lehetséges és legitim 
létformája ia gyülekezetnek a társadalmon belül. Kérdés azonban, 
érvényes-e ez a mai evangélikus egyházra is? A  társadalom keresz
tyén jellege _ kétségtelenül megváltozott. De nem változott meg az 
igehirdetői hivatal és az igehirdetés feladata. Ez a Corpus Christia- 
numbam és ma is: „nyilvános ösztönzés a hitre1 ‘ (eine öffentliche 
Reizung zum Glauben —  a. Deutsche Messe előszavában). Ezen a 
feladaton nem változtat az állam önértelmezésében történt változás 
som. Luther tanítása a két birodalomban való igehirdetésről mind
addig érvényben marad, amíg a két birodalmat a.z igehirdetői hiva
tal, tényleges gyakorlása által, -összeköti.

8. A  prédikáció lényegét a társadalmi változások nem befolyá
solhatják, de kérdésessé válhatik az. igehirdetés nyilvánossági jellege. 
A nyilvánosság kérdésében különböző az egyház és az állam felfo
gása. Az egyház lényege szerint mindig népegyház, mert az egész 
néphez fordul. Az államegyház-rendszer ezt az igényt elismerté. De 
ez a helyzet megváltozott.

* Luther az emberek, il!. a keresztyének társas. együttélésének rendjét 
általában három, életikor vagy életrend alapján tartotta szabály ozh a tónak. Ez 
a három életrend (Stand, status, ordo, néha Amt, esetleg hierarchia is):, a 
házas élet, az. egyházi szolgálat és a világi kormányzat életrendje (Ehestand, 
geistlicher Stand, Regierstand; más változatban: Wehrstand, Lehrstand, Nahr- 
stand). Válójában ez a hármas tagozódás Luthernál nem merev; lehetne több 
„Stahd“ -ról is beszélni.
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9. Lehet-e a régi keretek felbomlása* után a népegyházat meg 
fenntartani? Az egyház igényét fenntartja, de ennek elismertetéfee 
igehirdetésének hatásától függ. Az egyház nem egyezhetik bele abba, 
hogy a nyilvános élet bármely területe zárva maradjon igehirdetésé
nek hatóterülete elől. De nem írhatja elő az állam társadalmának, 
hogy meddig kell elhatnia az evangélium világosságának. Tehát az 
egyház azokat a nyilvánossági jogokat, amelyeket igehirdetésének 
hatásaként önként nem adnák meg neki, nem követelheti vagy nem 
kísérelheti meg politikai hatalmi eszközökkel megszerezni.

10. A  legkevesebb, amit az egyháznak az igehirdetés számára. 
az államtól meg kell kívánnia: a gyülekezési szabadság. Ennél több 
kívánatos, de megtagadása esetén nem követelhető. Nem lehet jog
forrás a megkereszteltség vagy az ú. n. szülői jog. Kívánatos, hogy 
az állam az egyházi munkát közpénzzel támogassa. Ha ezt önként, 
teszi, el is fogadható.

11. Az állam az egyháznak nyújtott jogi és pénzbeli segítséghez 
bizonyos várakozásokat fűzhet. Joga van az egyházat rendre is uta
sítani, ha véleménye szerint a társadalom kárára hűtlenné válik a 
saját feladatához. Ha viszont az egyház megítélése szerint az állam 
jogosulatlan követeléseket támaszt, akkor le kell mondania a felté
telekhez kötött támogatásról. De ebben az esetben sem kívánhatja az 
egyház „az állam és egyház szétválasztását" ; ezt az egyház nem Te
heti, mert igehirdetése mindig a két birodalomban folyik. Ha a szét
választást az állam hajtja végre, ez az egyház igehirdetését semmi
képen sem érintheti.

12. Az egyházi adó szintén állami támogatásnak tekintendő, 
Egyébként az egyháznak hívei áldozatkészségéhez kell folyamodnia. 
A  prédikáció és egyházi fegyelem feladata, hogy Krisztusnak a hí
vők pénzére való igényét is hirdesse, nehogy az önkéntesség hamis 
értelmezésének koldulás legyen a következménye.

13. Kérdés, nem kell-e ma —  a keresztyének nagy részének 
nyilvánvaló közönyössége miatt —  az egyháznak tudatosan végrehaj
tania. azt a szétválasztási és összegyűjtési folyamatot, amelyre Luther 
nem merte rászánni magát ?

Annyiban ma is a Luther korabeli helyzetben vagyunk, hogy 
mi sem kezdhetünk egészen újat. Ezt a folyamatot ma is csak az ige 
hajthatja végre. A „kérüsszein" ma is Isten töretlen uralmának a 
hirdetése; De ha az igehirdetésnek mindig ugyanaz is a. feladata, 
mégis mindenkor a fennálló politikai és szociális helyzetre való te
kintettel kell konkretizálódnia. Ezért tájékozódásul figyelni kell a 
„proféteüein* feladatára, különösen I. Kor, értelmében (14,1; 14, 3 ; 
12,28. stb.). Ez a prófétai igehirdetés a helyesen értett „politikai" 
prédikáció. Ez a gyülekezet funkciója, azaz; 1. A  gyülekezetben kell 
gyakorolni. 2. Nincs alávetve a gyülekezetem kivül levő tényezőnek. 
3. A  lelkiképen ítélő gyülekezet mindig ennek a prédikációnak a 
végrehajtása által konstituálódik. 4. Ez a. prédikáció eszközli a hit és 
hitetlenség; a gyülekezet és a világ között a szétválasztást.

14. Az ige által történő ilyen szétválasztásnak mindig megfelel 
egy új összegyűjtés általa és köréje. Ahol ez történik, ott az egyház
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meg vallja hitéi mint feleletét a hallott igehirdetésre. S mivel ez min
denütt megtörténik, ahol az evangéliumot igazán hirdetik, azért az 
egyház mindig ,,in statu confessionis“  van; vagyis nem csupán bizo
nyos határesetekben, pl. kívülről való fenyegetettség esetében.

15. A „gyülekezeti mag“  (Kemgemeinde) gyűjtésének kérdése. 
Ha ez az igehirdetés gyümölcseként képződik, rendben van a dolog. 
Kérdésessé válik azonban altkor, ha elkülönül a "vülekezet többi ré
szétől s ebben minőségi megkülönböztetés érvényesül. Ezt a megiga- 
zulási tanításai igazolni nem lehet. Eltávolodás ez a népegyháznak 
reformátori értelmezésű jelentőségétől. A  kísérlet, hogy az egyházat 
idealiter a gyülekezeti mag képviselje s ekképen a társadalomtól is 
legalább relatíve elkülönítse, az egyházat rajongó egyházzá teszi a 
katolikus értelmezésű népegyházon belül. E mögött ott húzódik meg 
a két birodalom hamis szétválasztása; s amint, Luther az ebből folyó 
álszenteskedést a török elleni keresztes hadjárattal világította meg, 
—  úgy ma ennek a megfelelőjét látjuk Nyugaton a bolsevizmus el
leni keresztes hadjáratban, amelyet az evangélikus egyház a kato
likus egyházzal együtt és ennek eszközeivel folytat.

16. Nyilvánvaló, hogy az igehirdetés az állami társadalmat 
egyre kevésbbé érte és éri el. A z egyház mégsem próbálhat más mó
don a társadalomra hatni. Az egyház és világ közti határt nem hívő 
személyek látható csoportja fogja megjelölni, hanem egyedül a. hir
detett ige és annak hatása. De ez az ige kötelező erejű; ez dönt a 
hit. és hitetlenség között is.

17. Ebből a szempontból kell megítélni az egyházi fegyelem 
kérdését is. A tanfegyelem az igehirdetés tartalmára vonatkozik és 
az igehirdetőkre irányul: tanításukra, de nem a hitükre. A megítélő 
norma hitvallás, de nem a jogilag magyarázott, hanem a hic et 
nune prédikált hitvallás. —  Ugyanígy kell a hitvallásnak újra meg
bizonyítania erejét az igehirdetésben az egyházi fegyelem, kérdése 
tekintetében is. A  megítélő tényező itt is a gyülekezet. Ennek azon
ban nem a kirívó esetekben kell kezdődnie, hanem a gyülekezet min
dennapi életében, a kölcsönös intésben, megbocsátásban és vigaszta
lásban.

18. A  Németországban bevezetett ú. n. egyházi „Lebonsord- 
nung“ -ok valójában nem szolgálják az egyházi fegyelmet, inkább 
akadályozzák.

19. Az igazi evangéliumi fegyelem nem szervezeti kérdés, hanem 
azon múlik; rendben van-e az igehirdetés. Ezen túl pedig azon, 
hogy mint az igehirdetés gyümölcse akadnak-e az egves gyülekeze
tekben emberek, akik a felelősséget magukra veszik és a fegyelme
zést evangéliumi értelemben végrehajtani készek és képesek. Ahol 
és amilyen mértékben éz megtörténik, ott a népegyházi gyülekezetben 
is teológiailag legitim módon fog végbemenői az ige által eszközölt 
szétválasztás és összegyűjtés. íg y  lesz a hirdetett ige alapján, annak 
kötelező erejénél fogva láthatóvá a gyülekezet. És egyedül ezen a 
módon lesz a népegyház jézus Krisztus egyháza, — Krisztus egy
háza, pedig népegyház kell hogy legyen.

Az eredeti kézirat alapján közli; dr Wiczián Dezső.
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Beszélgetés Diemmel
D i e m  Hermáira, Németország nyugati zónájában éJő gyülekezeti lel

kész, a tiibengeni Teológiának is egyik előadója, közel kél hetet Magyarorszá
gon töltöli január első felében. Évek óta ő volt evangélikus egyházunknak 
az első külföldi vendége, míg reformátusok gyakrabban •fordultak meg ha
zánkban, többek között Thumeysen és Lflthi. Várakozássá: tekintettünk hát 
érkezése es mondanivalója elé. Budapesten és a három vidéki püspöki szék
helyen járt, mindenütt lelkészeik nagyobb csoportjával is találkozott.

Legjelentősebb, 30 sűrűn gépelt ívo’dalas előadásának főgondoVtnit kü
lön cikkben helyezzük olvasóink elé, hiszen aránylag csak kevesen hailgal- 
hattálk személyesen lelkészeink közül. Ebben az előadásában sűrűsödik össze 
hoznánk szóló üzenete. Érdekes, hogy amikor magyarországi óljának utolsó 
napjaiban Budapesten beszélgetést folytattam vele s a Lelkipásztor számára 
interjút kértem tőle, kérdéseimre adott válaszában újra meg újra visszacsen
dültek előadásának gondolatai. Látszik, hogy mélyen belül leköti a látása 
s nálunk szerzett tapasztalatai is előadásának irányvonalába esnek, sőt ma
gával hozott mondanivalójában erősítették meg. Amint most. átnézem beszél
getésiünk közben készített feljegyzéseimet, az evangélikus népegyház proble
matikájáról szóló előadása kéziratának részletes ismeretében utólag különö
sen is látom, hogy mennyi az egyező gondolat a más-más fogalmazásban. 
Az interjú anyagából így csak néhány mondat marad, de ezek látásának 
éppen a döntő pontjaira mutatnak rá.

— Mi érdekelte nálunk leginkább? —  kezdem a beszélgetési.
— Az a kérdés, — felelte — hogy a nagykonstantini korszak egyre in

kább közeledő végén milyen következtetéseket von le az egyház?
Valóban ez ma a világ keresztyénsége számára a legizgalmasabb és leg

fontosabb megfigyclnivaló a mi kicsiny magyarországi protestáns ..egyházain
kon: hogyan viselkedik, milyen álláspontot foglal el, minő életformát és szol
gálati fonnál alakít ki az egyház abban a helyzetben, amelyben éppen mi 
vagyunk. Hegy Diem miképpen érti az egyháztörténet nagykonstantini kor
szakát, azt előadásának vázlatéból ismerhetik meg olvasóink.

— Mit tapasztalt e kérdéssel kapcsolatban egyházunkban? — érdeklő
döm megfigyelései felől. Meglepő a válasza.

—  Általános a vélemény, hogy az egyháznak az új helyzete abban a 
pillanatban megoldódik, ha a népegyházből szabad-egyházzá lesz (a „bele- 
sttületés" helyett önkéntes akaratnyilvánítással lesznek az emberek az egy
ház tagjai). Pedig a „népegyház vagy szabadegyház'?“  teológiailag nem legitim 
kérdés. ■— Itt megint rátért előadásának gondolataira, amelyben tulajdonkép
pen a népegyházi forma melleit tör lándzsát, de ezzel nem az egyház régi 
helyzetének konzerválására gondol, mert így folytatja:

— Az egyház sohasem hivatkozhat régi jogokra és nem próbálhatja régi 
jogok révén biztosítani magát, hanem az á Iám jogi és anyagi segítsége min
dig csak új gyümölcse lehet az ige hirdetésének.

Még jobban feléje szegezem a kérdési;
Miben látja egyházunk mai hibáit?

— A hibák ugyanazok, mint nyugaton. Megpróbálkoznak azzal, hogy 
zökkenőmentes átmenet legyen u népegyházből a szabadegyházba, mégpedig 
olyan módon, hogy a gyülekezeten belül gyülekezeti •magot létesítenek akár 
jelébredlekből, akár aktív egy háztagokból s ezt tekintik az egyház igazi hor
dozójának. Ebben az eselben a kü’sö népegyházi keret csak a missziói terii- 
fetet jelöli a gyülekezeti mag számára. Nem lehet az egyházat jobban szét
rombolni, mintha első- és másodosztályéi keresztyénekre bontjuk.
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— De mi a konkrét tanácsa: mit tegyünk? — adóin -eléje a számunkra 
legfontosabb kérdést. Az elveiken, teológiai megállapításokon túlmenő gyakor
lati úlbaigazílásna vagyok kíváncsi az egyházépítés kérdésében s velem együtt 
mindnyájan, akik az egyháznak mai útját keresik. Tanácsa szürkének látszik.

— Az egyházat az evangélium hirdetése teszi egyházzá. Az ige gyűjti 
össze az embereket, egyszersmind ez is választja el az egyházat a világtól. 
Igét hirdetni amilyen konkréten csak tudnak, a mai helyzetben megszólal
tatva -— ez az egyetlen és legjobb tennivaló. Mégpedig nem törvényi, hanem 
evangéliumot.

.Próbálom megfogni magamban gyakorlatilag a mégiscsak elvi mondani
valóját. Két utat minősít járhatatlannak.' Az egyiket egyházpolitikai, a másikat 
pietista megoldásnak nevezhetjük. Az egyházpolitikai: „szabad-egyház szabad 
államban" — elv. A pietista: gyülekezeti közösségek szervezése. Helyette a 
megoldása: az ige, az evangélium, hirdetése a gyülekezet egészében, nagyon 
időszerűen, minél többeket megközelítve.

Jaj de .egyszerűnek látszik. Sokan félre is érthetik, mintha eleget ten
nének essen követelménynek azzal, hogy vasárnap vagy máskor is prédikálnak. 
Pedig hát h,a mi valóban igét, evangéliumot hirdetnénk! Nem messzebb, csak 
ameddig szavunk ma elhallatszhalik! Nem másokhoz, csak akiket elérhetünk! 
Ez a konkrét, időszerű, a ma emberéhez a ma helyzetében szóló ige teremti 
meg az egyház új formáját, magától. S az így hirdetett igének a hatásában 
benne van az is, ami ellen mint módszeres emberi megoldás, csoda-recept 
ellen elhatárolja magát Dióm: benne van a népegyházba beleszületellaknelk 
belülről önként vállalt egyháztagsága és benne van az ige körül magától ki
alakuló élő közösség. Mert mind a kellő. —- az „önkéntes egyháztagság" és 
a gyülekezeti mag —  a mai idők egyházának egyre erőteljesebbé váló vonása, 
persze — és ebben van igaza ölemnek —• nem „csináltan", emberi m-ister- 
kedéslként, hanem az átütőerejű ige, az örök és mégis „korszerű" evangélium 
„magától" születő gyümölcseként. Az -evangélium hirdetésének .— nemcsak 
prédikációra kell gondolnunk, hanem az ige közlésének minden formájára — 
mai központi döntő egyházépítő, egyházformáló és egyháziiányíió jelentő
ségéi hozta egyetlen tanácsként Diem. Nem magától tanulta, Luthertől vette.

Végül kél érdekességet közlök beszélgetésünkből. Az .elsőt nem is nyil
vánosságnak szánta, de „magunk között" elmondhatom: az evangélikus lel
készek között komoly ébredési keresztyénséggel találkozott hazánkban, de 
teológiai tekintetben szomorúan negatív a tapasztalata. Bocsánat kérő mosoly- 
lyal tette hozzá, tudva rólam, hogy Sopronból, egyházunk teológiai képzésé
nek helyéről jövök: „De talán ebben nem Sopron a hibás." Ejnye, tényleg 
ki is a hibás lelkészi karunk teológiai elmaradottságában? Vagy talán téve
dett Diem? Hiszen csak kis hányaddal találkozott, azokkal is javarészt csak 
tolmács közvetítésével. Nincs mégis szavában olyan igazság, amelyet itthon 
nem merünk egymásnak megmondani?

Nekem is volt hozzá különben egy kellemetlen kérdésem. S ez a másik 
érdekesség.

—  Mi a véleménye arról a kritikáról, hogy a németországi hitvalló egy
ház radikális szárnya —• amelyhez ő is 'tartozik —  teológiailag oly nagy mér
tékben Barth Károly hatása alatt áll, ami lutheri teológus számára már nem 
elfogadható?

— Éppen ellenkezőleg, —  adja a választ. S mindjárt egy részletet emel 
ki, amely egyúttal úgy látszik a .véleménye szerint a hítvalló egyház .egyház
politikai magatartására is irányadó.

—• Barth Károly ragadja meg legvilágosabban —  mondja — Luther 
Márton két birodalomról szóló tanításának értelmét a Christengemeinde und 
Bürgergemeinde (a keresztyén gyü'ekezet és a politikai község) című tanul
mányában.
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Barthnak erre a tanulmányára különben többször is : hivatkozott. Érde
mes Lesz lelkészteslvéreinkkal a Lelkipásztorban megismertetni és kritikailag 
lemérni. Jó tanulásra készen lenni mindenki felé és nyitóit szemmel körül
nézni: hol ad Isten egy-egy töredék villanást, amellyel segíii, hogy megszü
lessék a mi itteni és mostani helyes látásunk egyházunk felől. Bizonyára 
ilyenre szolgál Isten tervében Dieni magyarországi utazása is.

Veöreös Imre

A  misszió mai tém ája:

Az „ i f jú e g y h á z a k "
Az evangéliumi keresztyének száma a missziói mezőkön az első 

világháborútól napjainkig több mint négyszeresére emelkedett. Mig 
1914-ben számuk nem egészen 6 millió volt, addig a legutóbbi kimu
tatás (1949) csaknem 27 milliót említ. Ez a 27 millió „színes" evan
géliumi keresztyén azonban számtalan kis egyházra oszolva él. Indiá
ban pl. 14- nemzeti egyház, 9 bennszülött és 78 „nyugati" missziói 
társaság dolgozik. Mégis, vannak jelenségek, problémák, nehézségek, 
melyek úgyszólván minden missziói területen közösek.

1 A  legfigyelemreméltóbb ilyen jelenség a színes népeknek éa
1  színes egyházaknak' önállósulása. A  háború utáni években 

különösen Ázsia volt színtere egy egész sereg önálló ország keletke
zésének. Libanon (1944), Szíria (1945), Transzjordánia, Fülöp- 
szigetek. (1946), Burma, Malaya, Indonézia, India és Pakisztán, 
Ceylon (mind 1948-ban) egymásután lettel: gyarmatokból önálló 
országokká, az utóbbi kettő mint domínium áll kapcsolatban Angliá
val. Francia-ludo-Kinában még ma is háború folyik, melynek leg
főbb kérdése az ország függetlenülése. Afrikában még nem. érett a 
helyzet hasonló átalakulásra, de a színes népek fejlődő nemzeti ön
tudata arra mutat, hogy ott is előbb-utóbb végbemegy ez a változás.

Az új államok megalakulásával s a nemezt^ érzés erősödésével 
együttjár, hogy a színes népek nem szívesen látják maguk között a 
„fehér" embereket, katonákat, tisztviselőket, kereskedőket s_ követ
kezésképen a misszionáriusokat sem. Különösen ott. ahol a színes né
pek fegyvert fogtak, a fehér misszionáriusokkal való érintkezés szinte 
egyenlő volt a hazaárulással. Ilyen körülmények között érthető, hogy 
az ifjú  egyházak sürgették és sürgetik önállósulásukat s ahol szüksé
ges (pl. Indonéziában és több helyütt Kinaban), maguk szólítják fel 
távozásra a misszionáriusokat.

De az egyházak önállósulására való törekvést nemcsak ilyen 
külső szempontok támogatják. A  keresztyén misszió tulajdonképeni 
célja: érett keresztyének és önálló egyházak. Egy ismert mondás sze
rint a külmisszió célja, hogy feleslegessé tegye önmagát. Tehát a 
missziónál© egyházak is örömmel fogadják azt, ha egy missziói egy
ház a saját lábára tud állni.

Az evangéliumi misszió munkája nyomán kimagasló keresztyen 
személyiségek egész sora került ki a színes népekből (szemben a ka
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tolikus misszióval, mely feltűnően szegény nagy keresztyén személyi
segekben) . Hogy csak egy pár nevet említsünk: Kagawa, a kiváló 
japán igehirdető és szociális reformer; Chen-Ching-yi, a kinai egy
házi egység szószólója; Azariah indiai bennszülött anglikán püspök, 
akinek 1945-ben bekövetkezett halála az egész világ keresztyénségé- 
ben gyászt keltett ; Devanandan kiváló indiai teológus stb. —  Jel
lemző az is, hogy az új országok vezetőségében gyakran foglalnak 
helyet keresztyénéit. Az indonéz köztársaság első miniszterelnöke a 
lutheránus batak-egyház tagja volt, India 34 minisztere közül kettő 
evangéliumi keresztyén, az új államok külügyi képviseletében s az 
Egyesült Nemzetekhez küldött küldöttségében is gyakran találunk 
keresztyéneket.

Mindezeket figyelembe véve állapította meg a kanadai Whitby- 
hem tartott nagy missziói konferencia (1947) az „együttmunkálko- 
(kk: elvét* * : a régi és az ifjú  egyházak, a misszionáriusok és a benn
szülött egyházi vezetők úgy állnak egymás mellett mint ..partnere 
m obedience**, azaz mint munkatársak a (Jézus Krisztusnak való) 
engedelmességben. A  misszionárius nem iránymutatója többé a benn
szülött egyház életének, hímem csak tanácsadó. Aláveti magát az illető 
egyház vezetőségének és fegyelmének. Ezen előfeltételek mellett aztán 
megtörténhetik, hogy az illető egyház valamely bizalmi tisztségbe 
hívja el.

2 Az önállósulás természetesen nemcsak örvendetes jelenség, de 
nehézségeket is rejt magában, elősorban az i fjú egyházak szá

mára. Az ifjú  egyházak túlnyomó többsége azon területeken él, me
lyeket „alacsonyabb fejlettségű területeknek** szoktunk nevezni. A  
nyomasztó közegészségügyi, kultúrába, szociális viszonyok sokféleké
pen befolyásoljál! az ifjú  egyházak életét. Különösen az anyagi kér
dések .megoldása, nehéz. A bennszülött lakosság igen kevés helyen 
tudja maga eltartani lelkészeit, tanítóit. Néhol persze ezt a nehéz
séget is ragyogóan oldották meg az ifjú  egyházak. Erre különösen 
a háború alatt volt sok példa, mikor a missziói mezők s a misszioná
riusokat küldő országok között lehetetlen volt a kapcsolatok fenn
tartása.. De mégis sok ifjú  egyház segítségre szorul anyagi tekintet
ben. Ugyancsak probléma a lelkész- és tanító-utánpótlás is.

A Whitby-i missziói konferencián bennszülött afrikai lelkészek 
maguk jelentették ki, hogy nekik elsősorban több misszionáriusra 
és pénzre van szükségük, hogy megoldják azt a rengeteg feladatot, 
melyek az igehirdetői és iskolai munka területén várnak rájuk s 
csak ha már lesz kellő lelkész- és tanitó-utánpótlásuk, gondolhatnak 
önállósulásra.

Ezen problémái! megoldásában nagy segítségükre van az ifjú  
egyházaknak az Egyházak Világtanácsa és a Lutheránus Világszövet
ség. A  háború alatt az „elárvult missziók** 5 millió dollárt jelentő 
segítséget kaptak, főleg az amerikai egyházaktól. A  Lutheránus V i
lágszövetség ma is'hatalmas segítséget nyújt azoknak az ifjú  egyhá
zaknak, melyek régi misszionáló országaikból (pl. Németországból) 
nem tudnak pénzt kapni.
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3 A  színes népek és egyházak önállósulása nehézségeket rejt ma- 
   gában a misszionáló egyházak számára is. A z á$j államok több

nyire szekulárisak, közömbösek a keresztyénséggel, általában a val- 
lásokkal szemben. Mig a múltban a misszionáriusoknak beutazási en
gedélyt a gyarmati hatóságok adtak, most a dolog már sokkal nehe
zebb.'Az illető ország rendszerint megkívánja, hogy a misszionáriu
sok valamilyen szakképzettséggel (tanítói-tanári, orvosi, betegápolói) 
rendelkezzenek, —  ez a munkájuk legyen főfoglalkozásuk s ha. emel
lett igehirdetői, térítői munkát is végeznek, abba a hatóságok nem 
szólnak bele. Csak lelkészi vagy missziói iskolai kiképzéssel a missziói 
mezőkre kijutni ma már sokkal nehezebb, mint a háború előtt.

De maguk a színes egyházak vezetői is magas kiképzést kíván
nak azoktól a misszionáriusoktól, akik egyházukban működnek. Sokat 
emlegetett mondás az, hogy egy egyszerű misszionárius a missziói me
zőn sok esetben olyan fontos szerepet tölt be, mint egy püspök és 
egy teológiai tanár egyszemélyben valamelyik európai vagy amerikai 
egyházban. Érthető, hogy az ifjú  egyházak kiváló kiképzésű misszio
náriusokat kívánnak látni ezeken a posztokon. Hamarosan bekövet
kezik az az idő, mikor az ifjú  egyházak csak olyan misszionáriusokat 
hajlandók, befogadni, akik a nekik szánt feladatokat otthon, saját, 
egyházukban mint püspökök, esperesek, teológiai tanárok tudnák be- 

' tölteni. A  misszionáló egyházak így kapnak figyelmeztetést, hogy 
legjobb erőiket, küldjék a missziói területekre. Ezt persze sok esetben 
már eddig is megtették. (A  Csendes-Óceán szigetvilágában Samoa 
szigetén van egy híres keresztyén középiskola, melynek színvonala 
vetekszik a nyugateurópai iskolákéval. Sok egyéb példát is lehetne 
felhozni.)

 4 Egyes országokban nemcsak közömbös magatartást tanusí- 
       tanak a keresztyénség iránt, hanem egyenesen ellene dolgoz

nak. Különösen á.ll ez a mohammedán országokra. A  mohammedaniz- 
mus ma is egyike a misszió legnagyobb problémáinak. Az iszlám 
ugyanis ,,totális vallás", maga is missziónál, megengedi az áttérést 
más vallásról az iszlám hitre, de megfordítva nem. A  világ- népessé
gének több mint 10%-a, 250— 300 millió, mohammedán. Indonéziá
ban 70. India-Pakisztánban 90. a Közel-Keleten 50, Észak- és Kelel- 
Afrikában 40 millió mohammedán él.

Néhány közelkeleti államban az iszlám államvallás s pl. Pakisz
tánban és Indonéziában is voltak s vannak törekvések, amelyek az 
országot mohammedán teokráciává akarják tenni. A  helyzet orszá- 
gonkint változik, általánosítani nem lehet, de valamennyi moham
medán többségű államban nehezek a viszonyok a keresztyén misszió 
számára. Erről tanúskodik a következő összehasonlítás: Afrikának 
a Szaharától délre eső részében a keresztyén lakosság az egész lakos
ságnak .15%-a, Indiában 3. Kínában 3, Japánban 0.5%-a, —  a mo
hammedán országokban 0.05%-a! Meggyőző egy másik kimutatás 
is: olyan államokban mint Belga Kongó, India, Dél-Afrika stb., 
70— 80 missziótársaság is dolgozik, —  a mohammedán többségű or
szágokban alig egy-kettő.
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A  mohammedának között végzendő munka legfőbb akadálya* 
hogy azok, akik áttérnek a keresztyén hitre, nemcsak vallási közös
ségükből esnek ki, de társadalmilag is elszigetelődnek. Ahhoz viszont 
kevés áttérő van, hogy egyházakat, gyülekezeteket alapítva új közös
séget teremthessenek magúknak. Ezért sokan vannak akik rokon
szenveznek a keresztyénséggel, hallgatják a misszionáriusokat, de., 
megkeresztel kedni nem mernek. A  hatóságok általános elutasító ma
gatartása ellenére viszont iskolai és' orvosi munka végzésére van le-, 
hetőség ezeken a helyeken.

5 A  misszió egyházak sokkal jobban érzik az ökumenikus munka 
szükségességét, mint az európai és amerikai egyházak s a leg

több- esetben frissebben, eredményesebben is oldják meg az ökume
nikus feladatokat.

A lig van olyan missziói terület, ahol az evangéliumi missziók 
ne dolgoznának együtt' —  legalábbis. bizonyos kérdésekben: biblia- 
fordítás, iskolaügy, könyvkiadás, kórházak, stb. Majdnem minden 
országban, van ú. 11. „keresztyén tanács" ezen közös kérdések meg
vitatására ; ez a tanács képviseli a keresztyének érdekeit a hatósá
gokkal szemben is. De ennél szorosabb együttműködésre is törek
szenek.

Egy egy ország területén az egy hitvallással rendelkező gyüle
kezetek gyakran egyházzá egyesülnek. E tekintetben az ifjú  lutherá
nus gyülekezetek minden missziói területen buzgó egyesítési munkát 
végeznek. íg y  jött létre önálló lutheránus egyház Japánban, Kíná
ban, Madagaszkár szigetén. India lutheránus gyülekezetei már 1926- 
ban szövetségbe tömörültek s most folynak a tárgyalások az indiai 
lutheránus egyház megalakítására.

Különösen érdekes az indonéz batak egyház helyzete. Ez az 
egyház félmillió tagot számlál. Német „uniált" missziói munka nyo
mán jött létre, 1930-ban önállósult, az első önálló keresztyén egyház
ként a mai Indonézia területén. Minthogy mindig Luther Kis Káté
ját tanították s egyébként is tanításukban mindig lutheriek voltak, 
természetesnek találták, hogy a Lutheránus Világszövetségbe kérik 
felvételüket.

A Lutheránus Világszövetségnek különben 6 színes egyház n 
tagja, többnek a felvétele most van folyamatban. A  Világszövetség 
12 tagú központi bizottságának is van egy színes (indiai) tagja.

Különböző hitvallási alapon álló egyházak között az együttmmi- 
ká.lkodás kétféle irányban halad. Az egyik irány az ú. n. federációs 
vagy szövetségi irány, amelyet pl. Madagaszkár vagy Kongo egy
házai követnek. Az ilyen szövetséges egyházak tagjai, ha ugyancsak 
szövetséges de más hitvallású egyház területére költöznek, ahol saját 
egyházuknak nincs gyülekezete, akkor automatikusan tagjai lesznek 
a másik egyháznak s ezen egyház úrvacsorái közössegének. A  másik 
irány az ú! n. uniós vagy egységesítő irány:' különféle .felekezetek-; 
hez tartozó egyházak istentiszteleti, úrvaesörai és szervezeti közös
ségbe tömörülnek. Ezt követi pl. „Krisztus egyháza Kínában“  vagy 
az 1947-ben létrejött „Dél-India egyháza". Ez utóbbi kongregáció-
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na,lista, presbiteriánus, methodista és anglikán gyülekezeteket foglal 
macában s 1 millió tagot számlál. Dél-India egyházának hitvallása 
a Nicaenum, a kínai egységes egyházé pedig az Apostolimra. A  kínai 
lutheránus egyház nem csatlakozott ehhez az egységes egyházhoz, a, 
dél-indiai lutheránusok pedig 'még nem döntöttek afelől, hogy „Dél- 
India egyházá“ -hoz vagy a megalakítás alatt álló, egész Indiára ki
terjedő indiai lutheránus egyházhoz csatlakoznak-e.

Klónk kapcsolatot tartanak fenn az ifjú  egyházak az Egyházak 
Világtanácsával s természetesen a Nemzetközi Missziói Tanáccsal 
(IM G ), Az amsterdami gyűlésen mély benyomást keltettek az ifjú  
egyházak képviselői.

Az IMC (Nemzetközi Missziói Tanács) 1947-ben a már említett 
kanadai Whitby-ben tartotta első gyűlését a háború után. Sorrend
ben ez volt a negyedik missziói világkonferencia (Edinburgh 1910, 
Jeruzsálem 1928, Tambaram 1938.) Mig Edinburgh-ban a megje
lenteknek csak 1%-a volt „színes" keresztyén, Whitby-ben 50%-a. 
Az lMC-nalk a misszionáriusokat küldő 14 ország „nemzeti missziói 
tanácsa" és a misszionáriusokat fogadó országok 37 „keresztyén ta
nácsa" a tagja. Ez utóbbiak közül 14 már teljes jogú tag, 23 még 
nem.

A  Whitby-i gyűlésen határozták el egy-egy nagyobb terület ifjú  
egyházainak konferenciákra való összehívását. Igen nagy jelentőségű 
volt az első, a kelet-ázsiai konferencia, melyet 1949 decemberében 
tartottak Bangkokban (Sziám). Ezen 15 Ország 90 képviselője vett 
részt, valamint vendégek az IMG és az Egyházak Világtanácsa részé
ről. A  konferencia keletázsiai aktuális egyházi problémákkal foglal
kozott (térítő munka, keresztyénség és a szociális politikai élet, ifjú  
egyházak és Ázsia kulturális öröksége, a misszionáriusok helyzete). 
Az, együttműködés további biztosítására „Kelet-ázsiai titkárságot" 
állított fel, melynek vezetője az indiai lutheránus Raja B. Manikam 
lett. 1949 júliusában „latin-amerikai" - keresztyén konferenciát is 
tartottak, Buenos Airesben. Rövidesen sor kerül afrikai 'konferencia 
tartására is.

6 A  missziói egyházak teológiai munkája a mi fogalmaink sze
rint- gyermekcipőkben jár. A  missziói területeken 230 teo

lógiai iskola és 727 „bibliaiskola" működik ugyan, de ezek közül 
kevésnek a színvonala üti meg a misszionáló egyházak teológiai isko
láinak színvonalát. Hiba lenne azonban, ha az ifjú  egyházaktól azt 
vámók; hogy a mi teológiánkhoz hasonló teológiai életet és teológiai 
irodalmat fejlesszenek ki. A z ifjú  egyházak ugyanis e tekintetben 
sajátos feladatok előtt állanak, melyeket a maguk viszonyai között 
a, legtöbb, esetben, a lehető legjobban oldanak meg.

űz egyik ilyen sajátos feladat a keresztyén kérygma lefordítása 
az illető nép számára, —  nemcsak nyelvileg, hanem tartalmilag, 
A színes népeknél egészen más előfeltételek vannak az evangélium 
befogadására, mint az európai vagy amerikai embernél. Ehhez al
kalmazkodnia kell a missziói igehirdetésnek. Persze fennáll az a 
veszély, hogy ez az „alkalmazkodás" olyan messze megy, hogy a
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keresztyénség üzenete elvész. Az ilyen „beimszülöttiesítés“  veszélye 
Kínában az etikai racionalizmus, Indiában valamiféle vallási relati
vizmus. Az fjú  egyházak teológiai feladata épen az, hogy tisztán- 
meglássák, milyen messzire mehetnek e téren. Az említett Bangkok-i 
konferencia is tárgyalta ezt a kérdést s a vitában résztvevő színes 
keresztyének oly erősen hangsúlyozták: a keresztyén kérygma egé
szen -más mint bármilyen vallás, hogy a jelenlevő Visser’t Hooft- 
nak kellett figyelmeztetnie a színes keresztyéneket, a keresztyénség- 
miatt nem szabad semmibe venni ősi, eredeti, ázsiai kultúrájukat.

A  másik sajátos teológiai feladata az ifjú  egyházaknak: az öku
menikus munka, amelynek gyakran egészen más problémái vannak 
az ifjú  egyházak között, mint az európai és amerikai egyházaknál.

Terray László.

„Minden prédikátor a Krisztus eklézsiáját építse!"
Egy régi magyar egyházi törvénykönyv tanulságai

1. A címűi választott szavak abból az egyházi törvénykönyvből valók, 
amely most méltán igényelheti a jubi'oumi megemlékezést. 300 évvel ezelőtt, 
1650-ben Somorján kinyomatta a Felsődunamelléki Szuperintendencia. Akkor 
mini ennek a szuperintendenciának a törvénykönyve jelest meg. Voltakép
pen sokkal régebbi. Alapjait 1560 körül Déldunántulon rakták le, 1595-ben 
már úgy fogalmazták meg a kánonait, ahogyan azok a somorjaj kiadásban 
is előttünk vannak, csak jelentéktelen stílusbeli különbségek vannak a 
szövegek között. A XVI. század utolsó évtizedében a mai Dunántúli Egyház- 
kerület őse, az akkori „dunántúli" szuperintendencia szabályozta e törvény- 
könyvvel az „egyházi szolgák életét, tisztét és tisztességes magatartását". 
Meszleni kánonoknak is nevezik. 1630-ban is kiadták, Csepregben.

Ezek az idői és helyi adatok mindjárt rávilágítanak e törvénykönyv 
jelentőségére. Hosszú ideig jónak tartották, nemcsak Dunántúl, hanem a 
Felsődunamelléken is, Bornemisza Péter egykori püspöksége területén. A 
Folsődunain,ellöki (csallóközi-mátyusfö’di) Szuperintendencia átvette a nélkül, 
hogy valami magasabb egyházi hatóság erre kényszeríiette volna. Két szu- 
perintendencíát az egyházi szolgálat jó rendjére való törekvés erősebben 
kapcsolt össze, mint összekapcsolhatta volna egy külső érdeket szolgáló egye
sítés. Pl az 1610-i zsolnai zsinatnak kevesebb volt az együvétartó ereje, 
mint ennek a törvénykönyvnek.

2. Ez a jubiláló egyházi törvénykönyv, a tartalmát tekintve, lelkész! 
szolgálati rendtartás. A bevezető kánonok szerint az Isten felől való igaz hit
nek és egyéb üdvösséges dolgoknak hirdetésére Isten bizonyos személyeket 
választott, és azok álla] hirdetteti az emberi nemzetség üdvössége felől való 
akaratát; e személyeket egyházi szolgáknak, avagy tisztük szerint prédiká
toroknak hívják. Az egyházi szolgák között aztán némelyek szuperintendensek, 
némelyek széniorok ( =  esperesek), némelyek „ezekhez hallgató közönséges 
atyafiak" ( =  esperesek alatt működő gyülekezeti lelkipásztorok), iskolames
terek és deákok ( =  lelkészi szolgálatra készülő tanulók), A törvénykönyv 
derekas része ebben a sorrendben szabályozza az egyházi szolgák életét, mű
ködését és magatartását. A befejező kánonok pedig az intézményes felügyel©-
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let szabályoznák: «  zsinatot (itt: az egyházi szolgák évenként kétszeri gyű
lését) és az egyházlátogatást.

E lelkész: szolgálati szabályzatnak a részletei is érdekesek meg tanul
ságosak. Pl. 24. k.: „Miért hogy az sz. Pál apostol nyilván parancsolja, hogy 
az kik az Isten ecclesiájában akarnak szolgálni, azok először megpróbáltas- 
sanak, minek elölte az szolgálathoz kezdenének: ez okáért azt akarjok, hogy 
senki se ne prédikáljon, se ne körösztöljön, se ne communicáltasson 
( =  nyújtsa az úrvacsorát), míg az ő tudománya ( =  tanítása) az ecclesin
előtt meg nem próbállatik. . . “  —  28. k.: „Minden praedikátor csak annyi
terhet vegyen föl, az mennyit elviselhet. Ez okáért hogy ha őket egy város, 
vagy egy falu eltarthatja, többhöz magokat ne kötelezzék nagyol*) jutalom
nak okáért. Mind az által ahol az tanétók szűkön vnnak, ott szabad egynek 
kél, vagy három falunak is szolgálni: csakhogy az Istennek igéjével ne ke
reskedjék az tanéló, mint ennek előtte cse’ekedtek némelyek s most is cse- 
tekesznek, hanem az Krisztus eoclesiáját épétse; folyjon az Istennek igéje, 
épüljenek az körösztyének az igaz hitben és az Istennek igéreliben. . . “  
29. k.: „Ennek fölötte minden tanétóknak az Krisztus nevével parancsoljuk, 
hogy senki nagyobb jövedelemnek okáért helyét meg ne változtassa, ha szin
tén hivattatnék is valahova, hanem az Istennek ecclesiájának épületire igye
kezzék inkább, hogy nem mint az jövedelemre maga hasznáért. . .“ 35. k.:
„Miképpen . . .  az köznapok kézi munkára és életünknek keresésére röndöl- 
lettenek, óképpen az innepek arra valók, hogy az Istennek népei azon minden 
kézi munkától magokat megvonván, az Úrnak szent igéjének hallgatásában, 
tanulásában és az sacramentumoknak gyakorlásában foglalatoskodjanak." — 
A 38. k. inti a tunya és idejét haszontalanul töltő prédikátort, hogy necsak 
vasárnap vegyen könyvet a kézébe. —- A 40. k. arra serkenti a prédikátoro
kat, hogy olvassák és ismételjék szorgalmasan a Bibliát, olvassák —  bár 
ítélettel —  a régi jámbor tanítók írásait, a Szentírást annak igaz értelme 
szerint magyarázzák, de ne a maguk fejéből. — 59. k.: „ . .. Minden tanétát 
intünk az szelédségr.e, egyigyüségre és az alázatosságra, hogy az ő hallga- 
tójokat, kiknek kenyéreket eszik, se az ő szolga társokat, kikkel egy Úrnak 
szolgálatjában vágynak, ne szidalmazzák, ha szintén ő tőle szidalmaztatná- 
uak is .. “

De bármennyire érdekesek is az egyes rendelkezések, mégis irányít
suk most a figyelmünket az egyházi törvénykönyv egészére. Ez a tarvény- 
könyv az igehirdetői szolgálat szabályzata: az egyházbeli szolgálat hivatalos 
végzőinek a rendtartása. Vájjon ez a törvénykönyv igazán „csak" lelkészi 
rendtartás? Vagy pedig azért szabályozza éppen az egyházi „szolgák" életét, 
lisztét és magatartását, mert az egyház súlypontja az evangéliomhirdető 
szolgálatban van?

E kérdési ekképpen is megfoghatjuk: E törvénykönyvben mi hatá
rozta meg az egyház külső rendjének a szabályozását, az egyházról való 
teológiai látás, vagy az a társadalmi rend, amelyben akkor az egyház élt? 
Feltűnő ugyanis az, hogy nincsen benne semmiféle utalás a patrónusok 
vagy az egyháztagok jogainak és kötelességeinek a szabályozására, Történik 
utalás a „fejedelmekére, ezeken elsősorban a patrónusokat, a világi hata
lommal biró személyeket kell érteni. És szó esik a „község“ -ről is, de nem 
sz „egyházközség" mai értelmében. Akkor ugyanis még nem különült el 
egymástól a „politikai" község és az „egyházközség". Amikor szó esik a 
„községéről, iákkor az a felől való rendelkezés voltaképpen az egyházi 
szo'gák magatartásának a szabályozása. Pl.: Ha a „község" „önfejűén" 
elküldi a prédikátorát, a szeniorok hire nélkül („mert gyakorta esik, hogy
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a község á hizelkedőkben inkább gyönyörködik, hogy nem mint az igaz 
tanotokban", 33 k.)  ̂ akkor a „község" ne fogadjon más prédikátori; az ez 
ellen cselekvő „vakmerő község“ -et aztán azzal büntetik, hogy elveszik kö
zülük Isten igéjének hirdetőjét. Az tehát most már a kérdés, hogy miért nem 
szabályozza ez a törvénykönyv a patrónusok és a „község“ -ek részvételét 
az egyház kormányzásában. Talán azért nem;, meri a patrónusok nemesek 
(ül. tekintélyes városi tanácsok) voltak és az. egyházi szolgák nem meré
szelték szabályozni őket? Talán azért nem, mert a „község“ -ek jobbágy
községek voltak, a földesúri hatalom alá vetett paraszt-községek? Felőlük 
tehát csak földesúraik rendelkeztek. Vagy pedig inkább azért lett igehirdető 
.szolgálati rendtartás a törvénykönyv, mert akkor az evangélikusok áz -egyház 
súlypontját a z . evangélium tiszta hirdetésében és a szentségek szereztetés- 
szerű nyújtásában látták?

Egyháztörténelmi érdeklődésünkben a legutóbbi időkig alig került 
használatba -a társadalomtörténelmi szempont. Ehhez képest a mulasztáshoz 
képest már előbbre juiiás az előbbi kérdések felvetése is. D,e ajánlatos még 
rámutatni arra, hogy jóllehet ez a törvénykönyv az egyház súlypontját az 
evangéliomhirdető szolgálatban tudja, mégsem esik abba a hibába, hogy 
a papok társaságának tékints-e az egyházat. Pedig hát az akkori társadalmi 
rendnek az felelt volna meg, hogy az egyházat azonosítsa azokkal, akik 
az Ágostai Hitvallás 28. cikkében tárgyalt „egyházi hatalom" viselői, vagyis 
az ige szolgáival. Ugyancsak megfelelt volna olyan felfogás, hogy az egyház 
az ige tanítóiból és hallgatóiból áll, —  aminek egyébként van is emléke 
másutt. Hogy a rendi gondolkodás valóban tud hatni az .egyház külső rend
jének a szabályozására, erre a hazai egyház jogtörténetemben is találunk 
elegendő bizonyságot. Az 1791-i pesti zsinaton alkotott kánonok egyike sze
rint az „egyházak" (értsd: helyi egyházak) világiakból és „mimsterek“ -ből 
(az ige szolgáiból), állanak. Itt tehát már az egyházról való beszédben a 
súlypont az igehirdetésről, a Szendéteknek az igehirdetők által végzett meg
szentelő munkájáról áttolódott az .egyháztagokra, mégpedig jellegzetes rendi 
gondolkodás szerint: kétféle tagokra. Ez. a társadalomtörténeti gyökerű szem
lélet meghúzódik egyházunk mai törvénykönyvében is, abban az „elv"-ben, 
hogy „a lelkészi és világi elemek egyenjogú befolyása sértetlenül fenntar- 
tatik" (E. A. 12.§) —  Persze azért teljességgel hibás volna úgy látni egy
házunkat a XVII. sz. első felében, hogy akkor nem volt a kormányzásában 
befolyásuk a világi hatalommal bíró személyeknek, de helyesebb volt azt 
a befolyást, a kormányzásban való részvételt egyházi részről szabályozatlanul 
hagyni, mint az akkori rendet valamilyen „teológiai" tételsorral igazolni. 
Éppen a nem szabályozásból volt nyilvánvaló, hogy egyfelől: az egyházi 
szolgálat rendjének a szabályozása és felügyelete az egyházi szxdgák (ordinált 
igehirdetők) ügye, másfelől: amit a patrónusdk az egyház irányában cse
lekszenek, azt azért cselekszik, mert az akkori társadalomban éppen ők 
kötelesek az egyház anyagi szükségleteinek a fedezéséről gondoskodni, az 
egyházi szolgákat megvédeni, és munkájukban támogatni. Egyébként ez a 
most jubiláló törvénykönyv róluk is megmondja a legfontosabbat, azt, hogy 
„Isten minden e világi fejedelmeknek fölötte vagyon...." (1. k.)..

3. E jubiláló törvénykönyvnek különleges sajátossága, hogy nagyon 
komolyan veszi a bűnt. Nyersen: megmondja, hogy azért van szükség erre 
a szolgálati szabályzatra, mert az egyházi szolgák sokan. .. . festett és tisz-
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lükhöz nem illendő életet követnek. . . A kánonok kíméletlenül mutatnak 
rá azokra a bűnükre, amelyek az egyházi szolgákat megkörnyékezik. Számot 
vet azzal, hogy a szuperintendensek, a szeniorok, a prédikátorok s a többi 
egyházi szolgák mind-mind bűnösök. Kiváitképen félti a szuperintendenseket 
és a széniorokat (espereseket) az önfejűségtől, a pásztorokat a kapzsiság- 
tőt, tunyaságtól, egymás megszólásától. De jó! látja az ige ha’lgalóiriek a 
bűnös voltát is. Ezért pontosan rendelkezik a gyülekezetből (nem a „köz
ségiből, hanem az ,,összegyülekezés“ -ből) való kirekesztésről, s arról is, 
hogy az igehirdető ol ne mulassza a hívek bűnének feddéséi. Erősen védi 
az ige szolgáit a „községek" önkényeskedésétől,

E törvénykönyv teológiája szerint mindenki bűnös az egyházban, min
denki rászorul arra, hogy fegyelmező rendtartás szorítsa rá a jóra és tartsa 
vissza a rossztól. És ez a látszólag „pesszimista" egyházsze.mlé’et mégis-mégis 
az evangéliumot szolgálja, — ahogyan ezt már láttuk a 28. kánonban:
...... folyjon az Istennek igéje, épüljenek r.r körösztyének az iga: hitben és
a: Istennek IG I i l iE T IH E N a bűnbocsánatban. Sólyom Jenő

A távolállók megközelítése
Mai szolgálati alkalmak megvizsgálása: mennyire jöhetnek 

számba az elidegenedettek megközelítésére?

A keresztyénség tömegeiben • egyre jobban szekuiarizálódik. Az egyház 
testén mind többen vannak a holt tagok: Krisztustól és egyházától elidege
nedettek. Éppen ezért ma az egyház egyik legégetőbb kérdése: hogyan nyer
heti meg az elidegenedetteket?

Bánya és iparvidéken, különösen súlyos ez a kérdés, mert a Krisztustól 
és egyházától való elidegenedés folyamata itt. különösen előrehaladott. Itt, 
mént általában másutt ás, az elidegenedésnek három fokozata van: a) gyüle
kezeti közösségtől, b) keresztyénségtől, és c) vallástól való elidegenedés.

A megnyerés útjának keresése közben tanulságos megvizsgálni az egy
ház igehirdető szolgálatának meglevő alkalmait az elidegenedettek megnyeré
sének szempontjából.

1. Istentiszteletek. Az elidegenedettek megnyerésére közvetlenül nem 
alkalmas az istentisztelet, mint a megnyerés egyik „módja", hiszen az elide
genedés kezdő fokát járó ember sem jár el a gyülekezeti istentiszteletekre. 
Az istentiszteleti közösség elidegenedettekért mondott imádságának azonban 
nagy jelentősége vara.

2. IJrvacsoraosztás. Közvetlenül semmi jelentősége sincs az elidegene
dettek megnyerésére irányuló munkában. Az elidegenedettek nem járulnak 
az Ür szent vacsorájához. Számuk) a az úrvaicsora vagy üres szertartás, 
vagy sötét babona.

3. Keresztelés. Jó ideig a keresztelték az egyik legjobb alkalom volt 
az elidegenedettek megközelítésére. Az elidegenedés bármelyik fokozatát járó 
szülők gyermeküket megkereszteltették. A keresztelőire a kereaztséget üres 
ceremóniának tartó keresztszülők is elmentek a templomba. Ilyenkor {elhan
gozhatott az élő Krisztusról szóló tanuságtétei. Ma már az elidegenedettek 
közül többen nem kérész leültetik meg gyermeküket. Sokan vannak az olyan 
szülök is, akik egyedül a keresztanyát küldik a gyermekükkel. A keresztelés 
ma mégis sokszor eszköz lehet az elidegenedettek megnyerésében.
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4: Esketés. Általában a temploimii esküvőre ima is sokféle ember seregük 
össze. Az esküvői gyülekezetben sokszor találhatók olyanok, akik távol élnek 
a gyülekezettől, Krisztustól. Az esketés ma is alkalom a térítő evangélium 
megszólalására, bár újabban mind többem mellőzik az egyházi esketést.

5. Temetés. Az egyház igehirdető szolgálatának megszokott alkalmai 
közül talán a temetésnek van a legnagyobb jelentősége a z . elidegenedettek 
megnyerésében. A koporsó mellett magától felvetődik a kérdés: Mi az élet 
értelme? Mi van a halál után? Ezek'a kérdések ott ágaskodnak a koporsót 
akár szeratetböl, akár tiszteletből, vagy kíváncsiságból körülállók szivében. 
A szituáció így_ adva van, hogy megszólaljon Az, aki értelmet ad az életnek, 
aki maga az örök élet: Jézus Krisztus. A temetési igehirdetéssel azok is 
elérhetők, akik egyébként soha nem hallják Isten igéjét. S ha az valóban 
igehirdetés, nem tér vissza üresen. Ennek a bizonyságára szolgáljon egy 
nemrégiben megtörtént eset.

Tizenhét esztendős bányászíegény feküdt a koporsóban. Halálos : 
szerencsétlenség áldozata. A tragikus esetből kifolyólag szokatlanul 
sokain gyülekeztek össze temetésére. A koporsó mellett a halott fiatat 
munkatársai állottak díszőrséget: keménykötésű bányászlegéoyek és 
fiatal bámyászleányok. Ének és imádság után megszólalt az ige: „Em
lékezzél meg a te Teremtödrő! a te ifjúságodnak idején . ..“ Csendes 
szürkeségükben hangzottak a mondatok, úgy mint máskor. Közben az 
egyik bányászlegény arca szokatlan színt játszott. Néhány pillanat 
után pedig összecsukott. Gyorsan félrevitték. A temetési szertartás 
tovább folyt, majd a pártkiküldött búcsúztatójával véget ért. Fíazafelé 
egy keveset gondolkodtam a történteken, majd napirendre, tértem fe
lettük. Másnap a hivatalban! felkeresett az eltemetett atyja, s így 
szólt: „X. Y. (a koporsónál összecsukíott bányászlegény) eszméletre 
tért. Első szava ez volt: A prédikációkor megtudtam, s most már 
tudpim, hogy van Isten.“ Ez.t a vallomást tett legényt sem a temetés 
előtt, sem azután rjem láttam. Valószínűleg katolikus. Nem ismerem. 
Számomra az eset jellé lett. Az ige ma is élő hatalom, s amikor Isten
nek tetszik, hitet ébreszt általa, (Á. H. V. c.) Sajnos újabban többen 
nem igénylik az egyházi szertartást a koporsó mellett.

6. Hitoktatás. A haldokló iskolai hitoktatás egyáltalán nem éri el a 
Krisztustól eltávolodott tanulóifjúságot. Hitoktatásban ugyanis éppen ezek 
nem részesülnek. A hitoktatásnak preventív jelentősége érdemel emiíóst.

7. Konfirmáció. A hitoktatás vizsgálata közben elmondottak itt is ér
vényesek.

8. Házi istentiszteletek. Alkalmas „módszer" a szekularizálódott család
tag, családtagok megnyerésére. A házi istentiszteleteken illemből résztvevő 
családtag „kénytelen" hallani az igét. A többit Isten már nem egyszer el
végezte. Ma már sok nehézségbe ütközik ennek a „módszerének az alkal
mazása.

9. Evangélizáció. Néhány esztendővel ezelőtt talán alkalmasabb eszköz 
volt az evangélizáció az elhidegültek, elidegenedettek megnyerésére. Ma a 
helyzet egészen más. Az evangélizáció ma már általában csak a „közelvaló- 
kat" éri el. Azokat, akik résztvesznek a gyülekezet istentiszteleti életében. 
Elvétve fordul meg egy-egy evangélizáción olyan ember, akii „távol van" az 
egyháztól, a gyülekezettől. Sokszor szomszédos gyülekezetek buzgó tagjai 
gyülekeznek össze az evangélizáción. (Legutóbb Bánhidán volt evangélizáció. 
A résztvevők tekintélyes része jött Tatabánya-Újtelepről — 4 km., — és 
Felsőgalláról — 8 km. Református és baptista hívek is megfordultak a temp
lomban.) Mivel az evaingélizáció Magyarországon kipróbált és használt mód
szereivel ma már nem éri el az elidegenedetteket, nagyon szükséges kitusa-
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kodni új utakat, módokat, eszközöket. Lehet, hogy az evangélizáció mai 
formájában a gyülekezet továbbépítésének szolgálatát végzi majd a hódító, 
térítő, „távolvatókat" „köze'valókká" tevő' szolgálata helyett.

10. Konferenciák. A konferenciákkal majdnem ugyanaz a helyzet, mint 
az evangéüzációvad. Tanulságos összehasonlítani a különböző konferenciák 
résztvevőinek névsorát. Nagyon sok azonos nevet találunk. Ezek a törzs- 
ko-níerenciások. Ezek mellett viszonylag kevés „elidegenedett" fordul meg 
egy-egy konferencián. Konferenciáink is ma elsősorban a gyülekezet tovább
építésének szolgálatát végzik. Ha néhány „távalvaló" eljut a konferenciára, 
kiderül, hogy sokszor nyaralást várva indulnak el. De Isten ilyen esetekből 
csodálatos dolgokat hozott már és hoz elő.

11. Gyermekbibliaköri munka. A mindinkább ‘ jelentéktelenné váló iskolai 
hitoktatás mellett a gyenmekbihEaköri munka az evangélium ifjúság felé való 
megszólaltatásának legfontosabb alkalma. Ezekre az alkalmakra össizegyüjtbe- 
tők az egyháztól távol élő, sokszor még Isteniről semmit nem hallott gyer
mekek is. A tapasztalat beigazolta, hogy a gyülekezet különböző helyem, 
házanként; néhány gyermekből álló, tehát kislétsizáinú csoport összegyüteke- 
zése a tegáktottabb alkalom ,a távolvalók, elidegenedettek megközelítésére, 
megnyerésére. Ennél a munkánál is látható, hogy a távolvalók, elidegenedet
tek megnyerésére ma a személyes utánjárás a legalkalmasabb.

12. Lelkipásztori látogatás. Napjainkban óriási mértékben megnőtt a 
lelkipásztori látogatás jelentősége, fez -általánosan elfogadott igazság. M* 
a Krisztustól elidegenedettek megnyerésére is ez a leginkább alkalmas „mód- 
szer", a legjobb út. Természetes, hogy a lelkész társadalmi jellegű látoga
tása nem telkipásztori látogatás, s így a megnyerés szempontjából. jóformára 
semmi jelentősége sincs, A lelkipásztori látogatás naigyon nehéz szolgálat. 
Itt találkozik szemközt a lelkész a Krisztustól és egyházától elidegenedett 
hívével. Ilyenkor sokszor kell a lelkésznek alázatosan meghajolnia az egyház 
bűneit oly jól ismerő, s azt a lelkész felé vádolón felsorakoztató elidegenedett 
hívének hallatára. Az elidegenedettekkel való lelkipásztori beszélgetésben 
nagy türelemre és szeretetre van szükség, mert igen sokszor nagyon durvám 
mutatja meg egyik-másik elidegenedett az egyháztól való elidegenedését. 
(A lelkész előtt becsapja az ajtót. Kijelenti: Nincs időm ezekkel a dolgokkal 
foglalkozni, nincs értelme a beszélgetésinek.) Igen fontos, hogy a lelkész 
ismerje az elszakadt ember lelki világát, életét. Ismernie kell azt az ideoló
giát is, amelyben él az, akit meg akar nyerni Krisztus számára. A legfontosabb 
azonban ebben a szolgálatban is a Szentlélek ajándéka. Nélküle hiábavaló 
a lelkipásztori beszélgetés. Nélküle tulajdonképpen nincs is lelkipásztori be
szélgetés.

13. Imádság. Nem' igehirdetési alkalom, mégis kell róla szólam abbén 
az összefüggésbén. Kilátástalan, hiábavaló erőlködés minden megnyerni akaró 
munka, iia nincs mögötte személyes tusakodás, sok-sok imádság. A telki - 
pásztornak nagyon sokat kell könyörögnie az Élet Urához, hogy ö  elevenítse 
meg az egyház holt tagjait. Jó, ha személy szerint is hordozza a lelkész 
gyülekezetének halódó tagjait az Egyház Urának színe előtt. Ez a szolgálat 
láthatatlan, mégis egyik legfontosabb szolgálat. S ebbe belekapcsolódhaták 
mindenki, aki felelősséget érez a kallódó telkekért.

14. Az élet tanúbizonysága. Ez sem igehirdetési alkalom, de a kallódó 
telkek megnyeréséért vívott harcban nagy a jelentősége. Az elidegenedettek 
figyelik -az őket megnyerni akarók életét. S ha a szóbei’ 'tanuságtétel és az 
élet tanúbizonysága között űr van a megnyerni akarónál, akár abba is hagy
hatja fáradozását. Ebben az esetben kárára van a szolgálatnak.

Krisztustól és egyházától elidegenedettek megnyerésének szolgálati ial- 
katoait szüntelenül kutatni kei’. Sőt a módszerét is. Az elidegenedetteket
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megnyerni, a hatottakat élővé tenni azonban a legkiválóbb módszer alkalma
zásával sem képes az ember. Csak Jézus tehet élővé, csak ö  teheti a távoi- 
vajókat kozeívalókká. De Jézus embereket használ fel ebben a munkájába* 
is. Boldog, akit felhasználhat. Táborszky László

A cikk eredményének összegezése.
Fiatal szolgaitársunik cikke, a meglevő szolgálati alkalmaknak missziói 

lehetőség szempontjából való mérlegeredménye, azért is tanulságos, mert olyan 
területről hozza, ahol a mai fejlődés legelőrehaladottabb stádiumban van. tehát, 
vizsgálata irányjelzfi azoknak a gyülekezeteknek várható helyzete tekinteté
ben is, ahol ma még hátrább van az alakulás. Eredményének tanulságait 
külön is jó összegeznünk.

Az egyház mái szo'gákvli alkalmai közül tehát az isten tisztelet, úrvacsora- 
oszlás, evangélizációk, konferenciák már alig szolgálnak a távolállók meg
közelítésére, mert ezeken általában a gyü’ekezeti élet körén belül állók vesz- 
i ek részi. (Természetesen, főként falun, az evangélizúció a hivogatás, még 
inkább pedig a látogatás, házi istentiszteletek révén elidegenedetteket is meg
közelít, de általában véve ma már bezárult az úttörő evangélizáció lehető
sége.) Preventív jelleggel bírnak,' azaz az elidegenedést megakadályozó szol
gálati lehetőségek közé tartoznak az egyre szűkülő hitoktatás, továbbá a kon
firmáció. Az egyháztól és Krisztustól elidegenedettek igével való elérésére 
alkalmat ad né.miképen a keresztelés, jobban az esketés, a kazuáJiák közül 
pedig leginkább a temetés. Nagyon jelentős a távolállók közvetett megköze
lítésére a gyermekbibliakőri munka, de közvetlen megközelítésre is, ha nem 
a központban, hanem otthonokban van. Ugyancsak nagyon jelentős a házi- 
i lentisztelet, melyet a lelkész vagy gyülekezeti munkások a híveknél tartanak. 
A legszélesebb jelentőséget pedig a lelfkipásztori látogatás nyújtja. Korlátlan 
tehetőség az értük való lelkipásztori imádkozás és keresetlen ' alkalom, aka
ratlanul haló. az élet bizonyságtétele.

Ez a helyzet a következő tanulságokkal jár: 1. A keresztelési, esketési, 
főképen pedig temetési igehirdptéseinlk jelentősége rendkívüli mértékben megnő 
missziói szempontból. Bárcsak mutatná e fe’adátok nagyságát a reájuk való 
készülés hűsége s a választott alapige missziói, hódító mondanivalójának át
ütő erejű megszólaltatása. A keresztelőd, esketési és temetési igehirdetésnek 
a jellege egyre inkább: missziói igehirdetés!

2. Ne legyen lelkipásztor, akinek szolgálatában a gyermekbibliakőri 
munka ne válnék élvonalbeli feladattá, akár maga végzi a helyi körülmények 
miatt, akár pedig — ez még jobb — hétről-hétre' hűségesen előkészített ön
kéntes munkásokkal végezteti.

3. A házi istentiszteletek tervszerű végzése gyülekezetünk különböző 
pontjain a „kegyelmi idő“ sürgetésének tudatában végzendő, missziói jellegű 
szolgálattá váljék.

4. Látogatni, látogatni, látogatni, de lelkipásztori beszélgetést folytatva, 
és — nemcsak a közelállókat, a templomosokat, hanem sokkal nagyobb arány
ban az elidegenedetteket!!! A kudarcok nem vehetik el a kedvünket. A lelki- 
pásztori látogatások zömét az elidegenedettekre kellene fordítanunk, önma
gunkon erőt véve, hiszen természetesen szívesebben megy a lelkész gyülekeze
tének buzgó tagjaihoz.

5. Bezáródó kapuk között nyíljék nug a szemünk a solia he nem
csukódó szolgálati lehetőség meglátására: a másokért való imádkozás korlát
lan és hatalmas lehetőségére. Ugyanakkor pedig legyen számunkra komoly 
belső feladattá a fegyelmezett, feddhetetlen lelkipásztor! é t. Szerkesztő
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Szolgatársak irják...
Levelező munkatársaink az egyházmegyékből, de mások is, érdekes és 

tanulságos sorokkal keresik fel folyóiratunkat. Visszhangoznak bennük egyes 
cikkeink, kezdeményezéseink, de ugyanakkor sok időszerű, felvetődő kérdés
ről tájékoztatnak s országos viszonylatban is figyelmet érdemlő helyi megol
dásokról számolnak be. A levelek gazdag és változatos tartalmából most 
csak néhányat közlünk, de valamennyi fontos gondolatuk sorra kerül. Ezen 
ez úton is elevenebb lesz a kapcsolat lapunk szolgálata és gyülekezeteink 
mindennapi élete, az országban szétszórtan szolgáló lelkésztestvérek között.

A  harangozásból —  szolgálat lett
Zátonyi Pál ambrózfalvai lelkész írja laz Alföldről: „Gyülekezetem leg

frissebb problémája a harangozó kérdése. Mivel harangozó nélkül maradtunk, 
az egyházközség úgy döntött, hogy az időjelző harangszókat elhagyjuk, az 
istentiszteletre hívó harangozást pedig önkérijes presbiteri szolgálattal oldjuk 
meg. Egyelőre ebben az irányban megyünk. Így tehermentesül a gyülekezet 
a harangozó után járó adóktól, a harangozó lakásából néhány szoba felsza
badul belmissziói munkára és a gyülekezet népe ezen a ponton is aktív módon 
bekapcsolódik a gyülekezet szolgálatába. Így oldjuk meg az orgonafujtatást 
is. Mindez ugyan anyagi természetű ügynek látszik, de lelki vonala is van: 
ezeknek a szolgálatoknak a vállalása

Érdemes elgondolkoznunk ezen a látszólag kicsiny, de jellemző dolgon. 
Egyes munkák az egyházban' elveszítették szolgálat-jellegüket. - Megfizette a 
gyülekezel pár zsák kukoricával és .el1 volt intézve. Az idők rákényszerítik a 
gyülekezetét, hogy felfedezzék: mennyi jelentéktelennek látszó és mégis fontos 
szolgálat van, amely a gyülekezeti tagokra vár. Jó lenne, ha az ambrózfalvai 
leíkésziestvér az egyik presbiteri ülésen, akár gyülekezeti összejövetelen, meg
világítaná a harangnak és a harangszónak „teológiáját11. Sok lényeges dolgot 
lehet elmondani róla. A Gyermékgyülekezet és a Keresztyén Igazság negyvenes 
évek körüli valamelyik évfolyamában lehet találni hozzá jó anyagot.

Itt az idő a papok testvéri anyagi segítésére
Megrendítő módon kezd kibontakozni ,a papi nyomor. Azért nem eléggé 

szembakiáltó, mert legtöbbször eldugott helyeken, félreeső egyházi területeken 
üti fel a fejét s azok a leikésztestvérek, akiknek anyagi exisztenciája még biz
tosítva van, fejük elfordílása nélkül is megtehetik, hogy no vegyenek tudo
mást róla.

Koszorús Oszkár, a békési egyházmegye alesperese írj& Szentetornyáról: 
„Egyéni elgondolásom, hogy ettől a hónaptól —  1951 januárjától —  kezdve 
azzal a kéréssel fordulok az egyházmegye lelkészeihez: az állástalanná vált 
Vfülástanító lelkészeket segítsük, amikor már nem kapnak fizetést. Elgondo
lásom az, hogy havonként mindegyikünk 10 forintot adjon és így legalább 
300— 100 forintot tudunk segítségképen havonta e lő te re m te n iVan más gon- 
d, ló:.-, i, mcgregllésükre, de arról hosszabban szeretne írni.

Szívbemarküló kép tárul elénk Fábián Imre sárszentlőrinci lelkész, a 
tolna-baranya-somogyi egyházmegye életkorban idősebb, de lélekben és agili
tásban fiatalokat is megszégyenítő fő.es,peresének soraiból. A kitelepítés foly
tán 40— 100 lélekre csökkent déldunántúli gyülekezetek problémájáról ír — 
erre külön kel] visszatérnünk — s így folytatja: „Ha a jelenlegi helyzetben
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maradnak ezek a gyülekezetek, altkor hóimét veszik papjaik részére az anya
giakat? Papjaik közül 10— 15 heroikus küzdelmet folytat a létért '(nem a régi 
papi mértékű életért!). Egyik most házasodott meg. Orvos s más egyél) kel- 
lett. Kis babát is várnak. Heteken át egy fillér nem volt a háznál/1 Nem is 
közlöm tovább az elszomorító felsorolását más nehéz helyzetekről.

Persze hogy mindent meg (kell tennünk egyházi vonalon életerős gyüle
kezeti beosztásért, a gyülekezetnek lelkésze iránti anyagi felelőssége felébresz
téséért, munkalehetőségekért, de ez még mind nem veszi le rólunk a szolga
társi anyagi segítés kötelezettségét, azok részéről, akiknek az Isten még ma 
nagyobb darab kenyeret ad oltáráról. Eszembejut egy szép tett: az erdélyi 
maroknyi magyar evangélikus lelkészgárda egy évvel ezelőtt együttes lelki 
elcsendesedés egyik gyümölcseiként testvéri felelősséget vállalt egymás család
jáért, ha rászorulnak. A hazai Baráti Mozgalom is szépen segített tagjainak 
tizedjéből két, az elmúlt éveikben nagyon súlyos anyagi helyzetbe került lel -
.készcsaládot. Meg kellene szervezni----- ne féljünk e szótól —  a ma leginkább
rászoruló lelkésztestvéreink rendszeres anyagi segítését a magunk áldozatából. 
Hiszem, hogy ez a gondolat nem marad visszhang nélkül és tett érlelődik 
belőle sokak szívében.

Urvacsorai közösség reformátusokkal
Héring János veszprémi esperes közli levelében: „ Megtartottuk az egye

temen imahetet a reformátusokkal együtt. Az imahetet pár év óta néni a 
leformátusok nagy templomában rendezzük, hanem a mi kicsi, barátságos, 
fűthető templomunkban, ahol családiasabb, testvériesebb közösségben lehe
tünk együtt. Az igehirdető szolgálatot a két-két református és evangélikus 
lelkész felváltva végezte. Az úrvacsora kiszolgáltatásánál az evangélikus lelkész 
adja az ostyát, ili. a kenyerei, a református leikész a bort, a végén pedig 
a lelkészek ■—. református az evangélikusnak és viszont —  egymásnak szol 
gáltatják az úrpacsorát. Mély benyomást tesz a jelenlevőkre, amikor a két 
gyülekezet tagjai látják, hogy papjaik egymásnak adják az úrvacsorát. Jól 
tudom, hogy többféle elvi kifogást lehet tenni a két egyház urvacsorai szer
tartásának ilyetén kapcsolása ellen, az eljárásunkat ia testvériesség jegyében 
mégsem akarnám megváltoztatni

Protestánsok „úrvacsorái közösségének" kérdéséről külföldön az elmúlt 
években sok vita folyt. Elvileg nem lehet egyszerűen nemleges á’lásponfot 
elfoglalni ellene. Krisztusnak teste nem elválasztani, hanem összekapcsolni 
akarja a .Benne hívőiket. Ha szabad együtt igét hallgatni, együtt imádkozni 
ökumenikus alapon, akkor semmivel sem más kérdés, hogy szabad együtt 
venni az úrvacsorát. Az ilyen úrvacsoravébeiben kifejezésre jut, a minden kő- * 
zöttünk levő válaszfal ellenére Krisztusban meglevő egység Csupán az a fon
tos, hogy az eljárás ne vezessen közömbösségre, bitvallási elszíntelenedésre, 
„ki-ki a maga fazonja . szerint üdvözöl" álláspontra, hanem járjon együtt a 
gyülekezet köztudatában —• s erre szolgál a gyülekezet tanítása — az evan-' 
gé’ ikus urvacsorai tanítás drága kincsének bizonyosságával. Épen ezért nem 
állandósítható, amint Veszprémben is csak ritka ünnepi alkatom. Orvacsorai 
közösség hazánlkban ilyen értelemben olykor-olykor másutt is gyakoroltatott: 
konferenciáinkon reformátusok is vesznek kenyérrel úrvacsorát az evangélikus 
térdeplők mellett, szórványban ismételten jönnek reformátusok is az úrvacsorái 
oltárunkhoz, Tahi áldott fennsíkján nagyon komoly hitvallásos evangé’ikus 
lelkészek szolgáltak közös úrvacsorán és így. tovább. De ezek mind rendkívüli 
és éppen ezért a cömmunio sanctorum ritka alkalmai. így igazak és áldottak.
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A z őrállók a gyülekezetnevelés szolgálatéban
Bencze Imre pesterzsébeti lelkész nyilatkozik legutóbbi számunkban kö

zölt egyik cikkel kapcsolatban, amely a gyülekezeti őrál’ók időnkénti beszéd
témáinak megadásával foglalkozott a győri gyülekezet példája alapján:

„A győri kezdeményezés nagyszerű gondolat, habár úgy vélem, hogy 
az őrállói munkában ez mindenütt megvolt, csak éppen' ilyen megfogalma
zásban nem szerepelt. Öntudatlanul ez folyik minálúnk és bizonyára másutt 
is. Amikor kibocsátást nyernek az őrállók, az az eléő kérdés: mit is tegye
nek, mi lesz a feladatuk1? Nálunk a gyülekezet kiterjedtségére és az örállók 
nagyon kis számára való .tekintettel évente általában egyszer van általános, 
minden családot érintő látogatás. Ez az evanyélizációval van kapcsolatban. Az 
erre vedé hivogatás szinte magától robbantja ki 'az emberekből a kérdéseket, 
panaszt, hitetlenséget, vagg örömöt, boldog bizonyságtevést. Ilyenkor az őr
állónak természetesen ehhez kell alkalmazkodnia, s nem jó őrálló volna az, 
aki ezeket a lehetőségeket nem tudná felhasználni.

Egyébként őrállóink a gyermekes szülőket, családokat gondozzák in
kább. (Van természetesen idősebb asszony, aki ,a betegekkel és elaggottakkal 
törődik). A <Jyermekbiblia-árákra, más egyéb alkalmakra való hivogatás a 
kiindulási pont. A megismerkedés után azonban előkerül az aznapi ige, vagy 
az éppen felvetődött problémákra feleletet adó szentírási hely. A napi ige 
elővétele az egyszerűbb és könnyebb. Az Írás alapos ismeretét igényli már 
az, hogy éppen megfelelő helyen nyiljélc ki a Biblia és hangozzék a hirdetett 
ige.

Az őrállói beszámolók alkalmával eddig igen sok áldást, gazdag tapasz
talatokat nyertünk, s a családok közelebb kerültek az egyházhoz. E célból 
rendeztünk ecjy alkalommal az ősz folyamán olyaii szeretetvendégséget, amelyre 
csak ezeket a gondozott családokat hívtuk meg. Azóta többen vannak közü
lük, akik már jobban érdektődnek a gyülekezet mindennapi élete után.

Mármost, ami a megadott beszédtémákat illeti, magam részéről mindig 
húzódozom attól, hogy anyagi kérdéseket vessünk fel elsőnek. Az őrállók leg- 
fomosabb feladata az összeköttetés fenntartása u reábízottakkal és a gyüle
kezettel. Ebből adódik a hivogatás, s részben az érdeklődés az elniaradások 
miatt. Ez a törődés magától alakul át szinte „lel ki pásztori" gondozássá, vagy 
méginkább testvéri közösséggé. És ez végeredményben végső célfa —  jelen
legi látásom szerint — az őrállói hivatalnak. Családok alakulnak ki körülöt
tük, családok, amelyek az egy nagy családba, a gyülekezeti közösségbe ősz- 
szeolvadnak. Amikor ez a „légkör“ már megteremtődik, akkor lehet elővenni 
a háztartásnak, anyagi kérdéseknek a megtárgyalását

A fiatal lelkész nagyon világosan látja meg az őrállói munka legfonto
sabb célját: a családok beleépítését a gyülekezet életébe, közösségébe. Ennél 
a munkánál valóban van olyan rész, amelynek „beszédtémája*1 nem irány
vonalazható, hanem a meglátogatott család és tagjainak külső és belső hely
zetéből esetről esetre adódik. A megnyitó Biblia is ugyanezt a munkát végzi. 
De emellett vannak a gyülekezet életében olyan közös ügyek,'amelyeket egy
szerre kell „bevetni" a gyülekezet minél több családjában. Ilyen például a 
pesterzsébeti esetben az evangélizációra va.ló hivogatás. Ugyanígy azonban 
adódnak a gyülekezet életében más mozzanatok is, amelyeket jó egyszerre 
megvilágítani sokfelé. Közeledik a konfirmáció. Milyen erőt jelentő tudat 
lenne, ha az őrállók minden helyen ráirányítanák beszélgetésükben is a fi- 
gye’met, ott is, ahol nincs konfirmandus. A ‘ gyülekezet anyagi kérdéseitől 
sem kell félni. Igaz, valóban ne „elsőnek" vegyük elő, amint helyesen 
jegyzi meg a fenti sorok írója. Ami különben a cikkl>ől és a cikkre adott



több megnyilatkozásból is a legfontosabb: az őrállói szolgálat nem lehet „csak“  
egyéni lelkigondozás, hanem a gyülekezetnevelésnek, a gyülekezet belső fel
építésinek jó  alkalmává kell válnia. Erről még többet is kellene beszélget- 
mink.

A z igehirdetö műhelye
Folyóiratunk Jioniiletikai segítségnyújtásával foglalkozik többek levele. 

Weltler ’ kezsö hegyeshalmi esperes írja; „Könnyebb dolog jó kommentárok 
mélyéről összehordani a textus exegetikaí.anyagát, mint letenni a kommentárt 
vagy a Lelkipásstor-t és szembenézni azzal a kérdéssel: Mi ennek az igének 
mondanivalója itt és most?" — Kovács Géza györnádafcyiárosi lelkész levelében 
olvassuk: „Gyakorló lelkésztestvéreink közül sokan még mindig nem tudják, 
hogy milyen áldott eszköz kezükben a tiszta teológia, milyen fontos a prédiká
cióban a textus-szerűség, s a teológiai tudománnyal nem tudnak mit kezdeni 
gyakorlati szolgálatuk közben.“ —• Selmeczi János tatabányai munkatársunk 
soraiból töredék: „Nekem igen hiányzik a homiletikai munkaközösség, amely
nek munkájában résztyeh ettem A kész-prédikációk felhasználásával kapcso
latosan pedig így ír: „Az a látásom, hogy az ige konkrét üzenetéért való tusa
kodást nem lehet megspórolni, Irtába szeretné ezt sok fie!késztestvérünk.“

így foglalnám össze: Legnehezebb feladat az ige mai megszólaltatása, 
mert itt megáll a teológiai tudomány s elkövetkezik a Szent'élek által való 
.szülés nehéz órája. De eddig a pontig rendkívüli nagy .segítség a jó exegézis, 
meditáciös útmutatás, viszont ezen a ponton nem megy máskép a dolog csak 
fáradsággal, küzdelemmel, verítékké!, könnyel és imádsággal. Az édesanya 
helyett senki más nem szülhet. Nem pap, aki a prédikáció vajúdását ki akarja 
kerülni. V. I.

Gyámintézeti előadás
A szív az áldozat mögött

Az ember vallásos, istentiszteleti életének egyik legszembeszökőbb eleme: 
az áldozulhozaial. Az ó-testámentúrni vallásosság ebben érte el tetőfokát, sőt 
gyakran egészen ebben merült ki. A legkezdetlegesebb vallásokban is meglévő 
elem.

Ez a vallásos tevékenység, azonban hamar kiüresedett. Lélektelen szer
tartássá lelt, amelyben, csak a vagyon vett részt, az ember szíve azonban 
nem. Isién meg .is üzente, hogy ez neki nem tetszik. Olvassuk csuk el, mit 
mond Ézsaiás 1:11. és 13. versekben. „Mire való nékem véres áldozataitok soka
sága? ezt mondja az Űr; megelégeltem a kosok egészen égő áldozatait és a 
hizlalt barmok, kövérél; s a tulkok, bárányok és bakok vérében nem gyö
nyörködöm .. . Ne hozzatok többé hazug ételáldozatot, a jó illattétel utálat 
elöltem; újhold; szombat és ünnepre felhívás: bűnt és ünneplést el nem szen
vedhetek/'

íme, Isten nem csak arra tekint, hogy tjiit és mennyit kap az embertől, 
hanem azt is nézi: miképpen.

A keresztyénség is á’dozaton épül fel, de nem emberén, hanem. Krisztus 
áldozatán. Isten feláldozta szentségét a szeretete javára és. ezt azzal hozta 
tudomásunkra, hogy, egyszülött Fiái halálra adta, feláldozta. Ilyen áldozatos 
cselekedettel bizonyította irániunk való szánakozó, örök szere tétét..
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Krisztus som vslelte el az áldozatot. Néni sokkal Italán előtt a jeru- 
zsálemi templomban leül a persellyel szemben és nézi az embereket. Velőket 
fürkésző; szívet vizsgáló nézéssel.

Mii néz?
Azt nézi: hogyan adakoznak, hogyan áldoznak Isten céljaira. Sok ember 

vonult el szeme előli, de csak egyellen -egy szegény özvegy asszonynak az 
áldozatát találta igaznak. Éppen azét, aki összeg szerint a legkevesebbet adta.

Ebből az az igazság tűnik elő, hogy az áldozathozatal többféle lehel. Az 
igazi azonban csak egyféle. Istennek csak egyféle áldozathozatal tetszik.

.Nézzünk néhány adakozási, áldozathozatali módot, vájjon melyik az 
igazi?!

Amikor az emberek adakoznak, akár templomi perselyben, akár gyűjtők 
felszólítására, akár szent célok oltárára saját elhatározásukból ilyenképpen 
gondolkoznak:

1. Adok, mert illik.
2. Adok, mert ki adjon, ha én nem.
3. Adok: jut is, marad is.
4. Adok, mert mindenki szeme rajtam, megszólnak —  megdicsérnek.
5. Isten adósa vagyok.
Indiai legendát olvastam, mely szerint egy édesapa 5 fiával a templomba 

indul. Útközben arra kéri Istent, mutassa meg neki, milyen fiainak »  lelkületű. 
Mindegyik fiának egy-egy előre megjelölt pénzt ad azzal, hogy kijövet vessék 
a perselybe..

Az első fiú — miközben a pénzt a perselybe dobta — így gondolkodott:. 
„Ejnye, mennyi minden szem-szájnak kedves holmit vehettem volna ezért a 
pénzért!*' Mikor az édesapa viszontlátta ennek a fiúnak pénzét, rideg, kemény 
vasból volt az, akár csak a fiú szíve. —  A másik fiú könnyelmű gondolatokkal 
dobta be a pénzt a persely nyílásán: „Mit érek ezzel a pénzzel, akár van, 
akár nincs.** S pénze vékony bádoggá változott. —  A harmadik fiú előbb 
körülnézett, látják-e az emberek s feltűnő mozdulattal és hangos koppanás- 
saj dobta adományát a perselybe, hogy minél többen tudomást szerezzenek 
róla. Amikor ez a pénzdarab előkerült, úgy fény’ett, mint az arany, de hamis 
volt a csengése. —  A negyedik részvéttel gondolt a szegényekre s nagyon 
sajnálta, hogy nincs több pénze, mert többet adhatna. Az édesapa nagy örö
mére ennek a fiúnak a pénze csengő ezüstté változott. Az ötödik fiú így 
szólt: Minden, amim van. Istené; hálás örömmel teszem kezébe, —  s ezzel 
bedobta a pénzt. Az ő pénze valódi csillogó és csengő aranyként kerüli ki 
a perselyből.

íme, Isten előtt csak ez az utolsó lett igazán értékes áldozattá, mert 
igazi áldozat csak az, amelyikben az ember Önmagát s benne mindénél oda
adja Istennek. Isten is mindenét, mert Önmagát adta nekünk, a Krisztusban, 
Természetes tehát, hogy tőlünk is ezt várja. A felesleggel nem elégszik meg. 
Nem alamizsna, koldusfillér kell neki, hanem az egész -—  te magad.

Ejnye, de telhetetlen az Isten, — gondoltja valaki De aki e z t-gondolja,- 
az még nem az Istené. Aki igazán Krisztusé vagy őszintén »r. övé akar-lenni, 
az nem ütközik meg. Annak öröm minden áldozat. Azért nézte az Űr a temp
lomban azt, hogy hogyan adakoznak s nem azt, hogyan imádkoznak és hogyan 
hallgatják az igét. Amikor ugyanis adakozásra, áldozathozatalra kerül a sor. 
akkor őszintébben kerül napvilágra, hogy milyen az ember, az áhitalos képpel 
imádkozó és a buzgó igehsullgató ember!

Mennyire igaz. ez a két mondás: Az embernél legutoljára a pénztárcája 
tér meg. És: A hit ott kezdődik, amikor a betétkönyvben való hit megszűnik. 
Az igaz kereszlvén, aki komolyan Isién gyermeke szeretne enni, neon lázado
zik és nem méltatlankodik, amikor p l gyám intézeti adakozásra hív fel a
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templomi hirdetés, vagy otthonában a gyűjtő, hanem örül az áldoza(hozatal
nak.

Egy hitre jutott gazdag özvegyasszony összeszedte minden aranjyéksze- 
és aranypénzét s odaadta az ötvösnek, hogy a templomi oltár számára 

Krisztus-képet öntsön belője. Az anyagot pontosan lemérték. Majd a kész 
képet is. Csodálkozva észlelték, hogy a kép súlyosabb, mint a felhasznált 
anyag. Mikor az okát kutatták, előállt az ötvösmester hívő tanulója s bevál
totta, hogy halott édesanyjától örökölt 2 darab aranypénzt s ő ezeket az ol
vadó aranyba dobta, hogy „szebb legyen a Krisztus arca“ . Ez a fiú abban a 
két aranypénzben a szívét adta oda s ezért valóban földöntúli szépségben 
ragyogott a Krisztus orcája. Volt-e már olyan adakozásod, amelyben önmaga
dat lelted Isten kérő kezébe, szent ügyei oltárára s amelytől szebb lett, mert 
örömre gyulladt a Krisztus arca?

Isten csak azt tartja igaz áldozatnak, amelyben az ember kész önmagát
adni.

Észak-Németország misszionáriusáról és» apostoláról, Adalbert püspök
im! maradt fenn az alábbi gyönyörű legenda. Krisztusnak ez a bizonyságtevője 
missziói munkássága közben - mártírhalált halt. Hét dárda ütötte át testét s 
vér-e megfestette a Keleti-tenger homokját. Lengyelország keresztyén királya 
felajánlotta a pogányoknak, hogy a misszionárius holttestéért annyi súlyú 
aranyat ad nekik, amennyi a holttest súlya. Nagy tömeg arannyal küldötte 
el követét, de hiába rakták a mérleg másik serpenyőjébe, nem tudta meg
mozdítani a mártír testét. Amikor már az utolsó darabot is rárakta a király 
követe s a mérleg mégsem mozdult, szegény özvegyass-zony lépett a mérleghez 
.és égre,emeli tekintettel dobta egyetlen aranyát a királyi aranyakkal meg
rakott serpenyőbe. Egyszerre magasba lendült a püspök testét tartó serpenyő. 
Hogy egyensúlyba hozzák a mérleget, egymásután szedték le a király súlyos 
aranyserlegeit. Végül csak a szegény özvegyosszony aranypénze maradt s a 
mérleg egyensúlyba került. A két serpenyő egyensúlyba jött, mert mindkettőn 
igazi áldozat hevert.

Nézzük, hogyan áll az áldozathozatal a mii mai kereszlyénségünkben. 
Bizony csak orcánk pirulásával beszélhetünk róla. Vannak gyülekezetek, -ahol 
az önkéntes adakozás ismeretlen valami. Hónapok, évek mu’nak el s ,a temp
lomi igehirdetőnek nincs alkalma egyetlen adományt meghirdetni. — Offertó- 
riumhirdetéskor a közelmúltban még sok gyülekezetben nemtetszés volt ta
pasztalható a vasárnapról vasárnapra templomozó keresztyének soraiban. 
Egyik, részben bort is termelő községben kocsmai borból kelleti az úrvacsorát 
osztani, mert nem akadtak hívok, akik készletükből adományként adtaik volna 
bort az úr vacsorái asztalra. Pedig de sokszor adta Isten nekünk a bőség 
drága idejét, amikor mi csak koldusfil'érekke! járultunk szent országa építésé
hez! Isten kiveheti kezünkből a bőség szárúját. Akkor talán bűnbánatban ta
nuljuk meg a helyes áldozatot és az Istennek tetsző áldozathozatalt.

Képet láttam. Temp'.omkijáratot ábrázolt. Két oldalt egy-egy persely füg
gött. Mindkét persely felett vastagon szőtt poros pókháló. A kép címe ez a. 
megdöbbentő felírás volt: A pusztuló egyház. Az egyház pusztulása nem .akkor 
kezdődik, amikor omladozni kezd a templom-vakolat, vagy amikor üresen ma
radnak á templompadok, hanem-már akkor, amikor nincs adakozó kéz, amely 
odanyuljon a persely nyitásához, amikor a póknak a templompersely nyílása 
felett van a legnyugalmasabb helye ahhoz, hegy hálóját kifeszítse s azt a hálót 
ideje van a pornak vastagon belepni.

Jaj neked, ha miattad is pókháló lepheti be a templomperselyt. Akkor 
a pusztuló egyház miatt léged is ítéletre von az Isten. Mentsen meg ettől 
Isten, az ö életet teremtő Szent Lelke általi _______Kiss György

Szabad Győr nyomda — Felelős vezető: MemtJer Endre.



Gyermekistentiszteleti vázlatok
Az igesorozat általában alkalmazkodik a felnőttek istentiszteletének peri- 

kóparendjéhez. Néhol rövidít vagy változtat az egyszerűség kedvéért, de ott 
is vigyáz az egyházi .esztendő üdvtörténeti sorrendiére. A periköpa end a szó- 
széki alapigét (A) és az oltári igét (lekció) közli. A belső cél (E c.) áltálé 
bán megiLvel ,a gyermekbibiiakóri munkamódszerben használt belső célnak: 
a textus üzenetének tömören fogalmazott irányvonalát mutatja. A tanítás (T 
az ige üzenetéből kicsendíthető tanítási anyagra mutat rá rövid léteiben. A 
náz'M (V) legtöbbször csak néhány eligazító gondolat.

Hatvanad v.
A: Lukács 8, 4— 15. — Lectio: II. Kor. 6, 1— 10.

B. c: Isten azért hinti olyan bőségesen az igemagot, hogy a te szíved is te
remjen gyümölcsöt.

T: A hirdetett ige. (Igehirdetés.)
V: Kép: Valaki nekiá.l bevetni az országútat. Isten gazdagon, a legremény

telenebb helyen is hirdetted az igét, igehirdetőit akár halálba is el
küldi, hogy egy szív gyümölcstermővé váljék. Mennyi igét pazarolt 
már rád is, mennyi vádol majd! Mikor teremsz gyümölcsöt?

Ötvened v.
A: Jáin. 12, 22—'25. —  Lectio: Zsid. 10, 19— 23/a.

B. c: Jézusnak meg kellett halnia azért, hogy mi üdvözölhessünk.
T: Isten szeretcténeik útja. (Ján. 3, 16.)
V: Emberek keresték Jézust, a csodatevőt, a tanítómestert, A gyerekek 

is ezt a Jézust szeretik. —• Itt azonban az üdvözítő Jézus ismerteti 
meg magát, akinek a mi üdvösségünk az életét kívánta. —  A búzamag.

Invocabit.
A: Máié 4, 1— 11. —  Lectio: Ef. 6, 11— 17.

B. c: Jézus Krisztus me,gkísértetett mindenekben.
T: Harc a kísértéssel szemben.
V: A sálán Jézust arra biztatja, hogy kerülje .el a keresztet. így akarja 

meggátolni az üdvösségünket. Minket is mindenféle kísértéssel távol 
akar tartani a kereszttől, hogy ne nyerjünk üdvösséget. Jézus igével 
haroolt s állhatatos maradt a kereszthalálig, öltözd fel az Isten minden 
fegyverét.

Reminiscere.

A: Máté 15. 21—28. —  Lectio: 1. Móz. 32, 24—30.
B. c: A hit győz.

T: A hit harca. \
V: A hitnek próbája van. A hit harc próbában, kísértésben. A hit győ

zelme: saját hitetlenségem legyőzése és a kegyelem elfogadása. A ka- 
nanaus asszony Jézus útjában arra utal, hogy a váltság a pogányokra 
is kiterjed.

Oculi.

A: Luk. 22, 7—23. —  Lectio: I. Kor. 11, 23—30.
B. c: Jézus, az igazi páskabárány, testét és vérét adta bűneink bocsánatára.

T: Úrvacsora.
V: A történet. Utalás a páskabárányra. Úrvacsora rendelése. Jézus az úr

vacsorában köztünk.
A dunáninneni egyházkerület munkaközössége.


