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Testtlérent eet u fíizatct titlt|,
I.élek zetíi ol uasmdnyt.

tt t

tis

Este rt. mttnkdd t.Lttitt, ol,tlltln.otl csencljébctt és
szeretteid. körében uedd mojtl, ető, Az ol:tlasdsh,oz

Zsoltúr és Biblia ís szükséges.
Téli fagyban, h.ófúudsban, tauaszi út o-ízek í.d,ején.
sokan trcm ttLdttak el.iutni
a templomba. El.sősoróurt
"ki
az_?k_

szdmtíra, aQ.jtQt

a sdrospa|takí guíit;ttezei egutk,

téli istent,iszt.eletének szöuegét, amikor ciz igét Daráhui
Lajos lelkiptisztor hírdette.
Azokhoz i,s szóI, akih nem tan.yúkott lak"nak és
qkiknek uatt mele17 rlúdj,ulr, csu.k u szíui.iket tlorílja.
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és m,íruIelt llíí.nijs emberlte: szerel-

toutíbb í t an i, I sten

sz
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t

rí srí t .

Kegyelmeddel fogadd el !
Iinekeljük el Isten rlicsőségérea 2. tlicséretet,

mely így kezdődik:

szent Isten ,noha tiéketl

Az egek iilijszéked . . .

Tehozzád az embereh jőneh
A LXV. zsoitár első kilt versét ériekeljiik

Az első vers így kezdőclik:
A Sionnak hegyétt Lrr
Ti.edadicsérel....

A mi

segedelmünk

el.

Isttltt !

jöjjön az Atya-, Fiú-, Szentlélek Istentől
rimen.
Olvassuk el Testvéreirrr lelkünk épülésérea Lukács
írása szerint való evangélium 14. részének íő-től24-ig
terjedő verseit.
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Isten áltlásir legycn a teltllvas<rít igók hallgtrtóin
ós nregtartóin. Imádlrozzunk !
Meruryeí édes Atydnk !
ÖrömmcI tt.alljt,tk, ltogy 'fe ltiutlgutó !st9F_u!!!!.
H tlrtL tt{t szóll an, szíu'ütlk uú!1 y a ko.zcistí ba tt, .I g éd hir cleh:íuol1atsz. Oh, udd, ltogy eggsze_r.
tésébeli' sziintelenüI
"Űli,rj

i
d e n s z ci tt,J é k cl ö n té s elé
téli hidegbett, ,uaJly..ttl,uaszi
uiíúQilltttok ttÖii,'uatttt tL lluúr últltisui közcpcllc,
cIintl uljotl fclit]uaq
" "";í lombh ullriskor, dé
Áh],,,,k Tégetl, ttogy Te nbkiink, lriraJt, ícstí.lctl.,

sz

e

í

u

m eg n yí,lj o

ni

áLi,jort." Arttl, h,o1iy Őgi1szcr

Ietkile{l

élt.es é s sítttrőttt aii Ő

nt

t t

g y c r nt ck t,

ítl tt 9k

u

sztalt

te r

í,

Te orsztitbsz, Űtnotlt ttészítettét.Áttlűntr Tégedg! a ,Llelett
rengad'ért, az art,óI szúIó ,tize ncté,rt, az abbct
hilért.
tlíthetelIett
'

Szóttl rnost is ezt tt I'c ü.zenetetl. Hidey| tenlp,.
lombáÁ' Szei:nttelked ntt,leqéuel és rrcjércI ,kapcsolj

iJiÍ,, kl1Ú gyülekezcllé. Te"gy egy gg.ü_Iekeze.l,tó uzult.k_uI,_
Te!]'u" cití g útitckezctléazokkal
,, sizrl,norÚ' uérrinkkcI, akík Jsdt]bttn ua.tt.nuk, t.,ag_y.
ti,ái: i|j auta a n,u cu tn á k. I' a t] !/-o n,' h ó nt z ő k ő n,u z ér Id
iaicl őlr:et. Hatdlokort, ttil léiö nlaguar test,uéreinkis

i,-iÍi',iiííÍakittnt cI.
t

e

e

U

e

rneg atllui lrezcLlet, drdga uédclnryQet,
érezzék
' '
Átltlltekűnlt önmugadat, hogy hí.tte,l, reménysitloct.--iriszíttsttttIt kczét" fugua ntihl'ssíittk tl ittnctt,

ií;á,",itlirlu t:t,iruttk folyt"attístírtt. Kri,:zl ttstt nkrrl
kér,í|nk,hogy hallgass neg tttittltt,t ,tlttt,en,
A nagy Isten uagyon miuelünh
Únekeljük cl lsterr dicsőségóre a 32, dicséreiet,
arncly így kezdődik:

}legdLl az Istennek

igé,je ,

,

,

elméIketlésünk atapigéi írva taláIhatóli a Lukács
iiáiáirerint való evangétiuút+, részéneka 17.versében:
I]s elkiilcle szolg(í.idt u utlcsorQ idejétt,hog11

Közös

megnlontlja lÍiőatttlosoknak: Jertek
tttci,l ítttitdt, tnitttlett. lr,ész !
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el,,

Jöjjeteh !

országa. itt a töldörr az ..egyház. A lrivolt közössóge.
A Kriszttts teste. Az 0 nevéberr összegyiiltek szent

az Úr Jézus Krisztus arrol
tanitott, lrogy alázatosnak kell lennünk ós úgy kell
jót tennünk, hogy annak a viszonzását nem a-fötdön,

A_nagy vacsota iaktrma. Ez azt jelenti, ltogy a
ntennyeknek országábarr lenni boldogság, öröm. Oiyan
jó, mlnt nagy vacsol.árr leuni. A vaclsorának ai is
örönre, hogy este van. }íár túl van az ember az egész
napnak a fáraclságán. IViár mögötte \ran a verejtékhullatás- Az éltséget és szornjúságot van mivel oúani.

Az

e],őző versekben

hanem a mennyekben várjuk.
Amikor Jézus a mennyországot cmlítette, akkor
egy hallgatóból feltört a kiáItás, lrogy milyen
boldog is lesz majd az, aki bejrrt a mennyékbe.
Ekkor mondotta el Jézus ezt a péIdázatot. Arról
beszéI ez a példázat, lrogy bármennyire drága és
ajándók is a mennyeknck országa, még sem kell az
embereknek a mennyeknek orszriga. Pe-dig az embcr
boldog szeretne lenni. Igazi boldogság pedig máshol

nincs, csak a mennyeknek országábán. Pédig áz ember
örülni szeretne. Orülni pedig csak az tud, aki már ezen
a löldön érzi, hogy ő a választottak seregében yan,

ltogy őt az lsten kczébőt soha senki ki nem szakít-

hatja. Az emberben ott van egy kielégithetetlen boldog-

ság utáni uágy, az emberben ott ég valami.elolthátatlan szomjúság. Az ember honvágyat érez. Es ezt a
r,ág;rat,,a szomjúságot, ezt az elkivánkózást a mennyországról, az lstcn országárói való üzenet, az abban
való hit tudná kielégíteni. De az embernek nem kell
ez az ,ország. Ez megérthetetlen, Ez szomorú. Ez megsiratni való. Az ember nem tudja, mi segítene rajtá.
Az ernbgr nem ,ngújtja ki o" ke,zét, az ttttíi, antit egész
létlyé,uel lteres,
7, Ezzel kezdődik a példázat : ,,egy, ember készite

egy nagy vacsotát."

.. 4

péIdázat lényege az,Itogy a szavaknak van egy

hívők által érthető szent másik tartalma, színe. A példázat a hitetlenek §zámára olyan, mint a dolgok visszája.
A hitetlenek számára csak mese. De a hívők megértik,
hogy a föIdi szavak nrennyei tartalmat hordoznak.
Igy lesz a hívők számára a vacsorát rendező
ember maga az Atyaisten, A vacsora pedig az Isten
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öröme.

Elmarad. a_ gond, a íélelem.\,'alámi nagy biztonságórzet, mindent átölelő §zeletei tö]ti bc a szívet.
2. Isten erre a nagy vac§ot.ára, az Isten országára,,sukukut ttteglt ít,ul l.''

A Jéztts ajkán a sokak atatt a választtltt

.
a zsidó

népet,

népet kell órteni. Nlegirívta őket a pátrlárkáknak tett igéret áltai, lríl.ta a próiéták vógét nerrr
órt sora által.
Ma Jézrrsnak ez az igéje azt jelenti, hogy Isten

először rnindig hívogat. Haikan, szelíden, tehát visszautasítlratóan, csak hívogat. Halkan szól a haratlg, egy
templom területére korlátozódik az igehírdetés hangja.
Az jön. aki éppen akar. Osak hívogat Isterr.
Isten ezt a hívogatárst először, mint ígéretet
szólja. !)lőre hívogat. Mintljárt az élet elején, a lúresztségben hivogat. Jó előre letoglalja az embér életéta
maga szánrára.
3. ,,Es elkiildé szrllgtijút a [ucsoru idején, h.ogy
ttugttlontlja a híuatalosoknak : Jcrtek e!, mert .ínt.ntcir
tttittden kész."

Isten megisnrétli a nrcrglrivási. lstcn sz<-rlgákat
rendelt és rendel, akikuek a kötelességük, hogv Isten
még mindig érvénycs lrivogatását ismcleljék. Unalmas
sokszor a . prédiliáció, nem mond semmi írjat az igehírdetés.Ujat, meglepőt mindig akkor mondott, ha
nem azt mondta, ami, reábizatott, amit általa üzent
Istenl Jöjjetek, minden készen van. IVIost ismét megórtette az egyház, Irogy Isten ezt a hívogatást bízta
rá- Jöjjetek erre a lakomára, jöjjetek uz Isten ot.szcígriba, jtljjetck.
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1., N}s t tti tttl yrí.ju t, t,g y c t,Iőltti 1lc rL kczd.ilt fll(llj ttkat ml:lttcllt,ltt i .. ...'akkor._ez azt jelentette, lrogy
.,..,^^_{9í,,..ajkán
valasztott nepnek nem kcllctt U, a megígórt }Teiőiás.a
ez azt.le_lenti. Ilogy afeiller *- ÁÓs
,lla. vanMaisnekünk
benne érdeklijdésOó vltilv *.-i;É" országa
amikor m.egkapja a tlön-tó nr"ÍÚi;'á;i";,;;
!_t3rl
me$y,-,fianem azz.al ,nrentegcti_magát, hogy mással
van rcll'oglatva. .\zzal mentÖgcti malgai, no§y nenr éi
lge, ramutai a mi k_eresztyénségrünk nagy
i1:^p3 d1
ounere..
vegzetes tragikumár.a, hogy mi neÜ eriink ib
u3csorára, mi nem érünk rá'Isten dolgaival
!]1l9xl_r_a.
t t

t

rrérn ke]l a_rang. njs{9.?el úgy se log ma§ érclekelnÍ.

t

csak

t

ríteni. i.legindul és lángbanor.ulá}Ola, §ÖÚ"nii se

U-Íztói,
vagy. n:linden elvész. Ésáktior tenvtórón az ^eTllner iúaa]
kozni, ha nem akar elottsztuIni, tg"yiótÖrri'ri"i. ngvei^Psr"lió,i -Ut ';';;g;'ilén}
szer :
1_1lg._:9.^.tg
_1 i,it.
Demennl a mennyeknek
országába, átölelni a ker-esztót.

tslen mlnozzánk,,'I'estvéreim, már ezen a kényszerítő.módon is szólott.
. _Aldott ]egyen, hogy most újra hív. Hallr.
szóval ú j ra h irj o gat. S eii -ti i n e rrta.ii s a'v i_Úi;: i'Ti" szelid
ál;i.j
legyen Keszen. Krisztrrs az út.Utánnaésvple jöjieteki

sotln

Ez

abban az időben azt jelentettc,
az t'rr
Isten a pogányok elótt is megdyitotta a2 hpgy
6'Őrsiasii,
mert a hivatalosok nem togad"ták el a mechivást.- '

[Ia ez azt jelenti.
lrogy
"1l1a..
-v"a

Isten enget minket a
-..a
i_.
j
tt e n j,
s áib ri teiÖsr. eo
I
.
1 |i.tosa9qip \. !
i,
törődj.
}Iajd
egyszer.
rigy-is
szegény
ieszel,
l__ur]1cc.?l
ny_on]orek leszel, beteg, v&gY összetört lószdl. Belevakul_sz mindabba, ami csillogott és ragyogott előtted
es akkor ugy is az övé leszel. Akkor már -nem elég a
lllvo_szó. akkor már egy kis envhe kényszerrel bÖlekerülsz Isten hálójába. Egyszer "nen t<Ói-Í-pén;'és
t
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D_q

Iir.: .;Ererlj

_

es szOrosuaru ós ct szegé.tryeket, csottltctbonkúkat,
stilt- "-'
ltíkctt és uakokat lulztl, bc'kle.ti

O ezí az]i'd,őt is fróg ttroiá váiii.

ísy is volt lrely. Eklor i"snreinár,ancsot az
az tttakllt _as uz astiiiieiióz\s ranysie:,l
ríts be.j ö n ni núndenlti t, hog
y nlt;g'vés"Úi;
ii.'iái; i;;
'1ii'i n tt ú,záil..'
_ lsten először lrivogaÍ.' de
*i. "É".uiTÓh]
azt látia
erjte n i s
r'a tá n fri' t Ó'
ilryI,.
|:
ry:,,
i
Julo.
nogy nan},leleképen tw].. uz Isten magához kénysiói
9.

Ioglalfiozn'. Nem ntondjttk. hogy nem ke]l. Nem moirtliuk
n"m igdz, Mi i'ág1,on órato;ak.;ig};;
7í^t,l^o_Tr.hqsv
J.oaKaratúak, 4agyon becsületesek vagvttnk. Csak-iem
crunK ra, LVllnket rá netn órő kcreszt}l[,neknek lelletnc

nevezni. Ráérünk földet venni. igát'kipróÚl"i, Éá;i,_ lérj h ez mcIt.ni. Ia.kor_lalntakiiá jaÜi. Gak
á lÜj
vacsoráfa nem érünk rá elmenni. NagyoD becsÜletes'eil
kimentjük_,magunkat. Nli nem at<aiűnf iiakítani az
meghív.ást.megújíttatiuk,Csalt majd
l9l1l!.ol. Mi ír
lneglnt. ,nem logunk ráórrri elmenni. .]ó is ]enue az a
iralogata§, ha a halálnak is azt lehetne mondani, hogy
nenr órek, rá. l[ellhaIni ntittttenki rá rotiii,,t.
j. Isten át js lát az ember ttdvar]ias kilbgásán.
Szólt i§ a szcrlgájárrak: ,,Iittltlj hamrit iűros,Ltícriit,tt,

Iste_n.

Moncljuk el közösen

az Llri-imát,

r\men'

Mi Atydnk, ki ragy
"" tt mennyekbett, szentela 'l'e
Te'neuatl
neaed ;
. ,Iöjjön el a Te Órsztígod,; Iegyett meg a Te
aktlratod, mint a mennqbeii; ,iőy i'Íáihai','
X.
A mi mindenna|Íi trótiűőr'iiii'iÖÍ" atltl
meg
nekiink rna,.

.

._

Icsseft
lcssék lneg.
meg.

a nti-" ,uétkeinke.t, _ttzíképen nli
,.
i s ^_^!^r^!:::^?!*
m e g b o ú u nk a?r:q
z cj futin t,
ii i íiá il ihi' Ő ii {áiL X',
I!|s ne ;Diqll
ii u mittkcl
ii út"'kkisét,lpllp
i_;i ;i, ; i,;,' itln
íi' {,clnt,,,,lilűi,', iíí t'{ i,i,
^J, tl
ryí
n i n k l. a,.g o n őíe úl. ltt e t i i ai'aiő
ril- rii' Öi'á' t,h.atalo,rn
n
c s

"

t

ő

és a tlicsőóég rnütdörökké
é,sadicsőségmindörijkké
t

-

e

l

i.

"Á,),,,,,r,

,.Petejezésül énekeljük el a lJ7. dicséret J.
a 89.
dicséret 7. és 8.- versét.

és 2,

tégedet o7 Úr és..őrizze?l meg tégeclet.
4l,!l"_r
::,:o nleo,az.
y lmgosllsa
ur az ő oreríjtíl{e ínjtatl
és könyörül.iön
te rőitad
Fordítsu az Úi az ő orcrijtit tc radrl. és ttdjon
békességet te néked
Amen
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g_v
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ref
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o rszá gos lretil a1l j ir_
13udapest, I{álvin-tér 7.

rnt tlttusrrli

lÍlEGü,jfiOfiÁ§

Az evirngéliumi zsidómisszió lapja
Bttdapest, \r. Géza-u.

1.

§ÁRO§PATÁI(| nEFORlÍlÁTll§ LAPOK

Gyiilekezeti tretilap

sÁRO§PATAKl IGErl lnI ETÜ

Lelkészek és tanítók folyóirata

§ÁnO§pATAKl lFJ tlsÁül KozLül{y
A paiaki diákság szaya

Mind az öt lap megrendelhető:
A raíalsi Díál§ Célr
lap- és könyvterjesztő vá]131316n51
Súrospatak ._ Főiskola

Kapható a Pataki Diák Céh lroltjában Sárospatakon,
- X{iskolcon Némethy !,ászJó Kazinczy-rrtcai könyvkereskedésében.

ifjúság, Felelős: Benkő György.
Nyomtatta Cse}ri Lajos, a református tőiskola betűivel
Sárospatakon, 1947-ben.
I{iatlja a teológrrs

