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Szolgálatunk mértéke.
"Most örülök a ti érettetek való
seimnek, és a magam részéről betöltöm
van a Krisztus szenvedéseinek az én
az O testéért, ami az egyház."

szenvedé-

a mi híja
testemben
Kol. 1, 24.

Az Egyház test. Nem olyan egyesület.társulat
vagy párt.
amelynek szervezö, irányító, fenntartó munkáját a hivatalos vezetők végzik csupán. A tagokra legfeljebb a tagsági díj lefizetésének feladata hárul és az, hogy az egyesület vagy párt jelvényét a gomblyukba tűzve viseljék. Ezzel minden kötelezettségnek eleget tettek. Az egyház test. A testnek minden tagja
kizárólag a test érdekeit, javát szolgálja. Sokszor vetődik fel
nemcsak a tagok, de még a vezetők lelkében is a kérdés, mennyit
kell tennünk a Krisztus testéért, az Egyházért? Meddig mehet el
az ember az
szolgálatában?
A feltett 'kérdésre az apostol szavaival így fogalmazhatjuk
meg a feleletet:
Szolgálatunk
mértéke Krisztus szenvedése.
Az apostol fáradozásai, szenvedései közben a kimerűlés,
elcsüggedés órái alatt Krisztus szenvedésére
tekintett. Ilyenkor
hálás és alázatos szívvel állapította meg, mennyi híja van még
az
szenvedésének, hogy a Krisztusét csak valamennyire megközelítse.
Ez a különbség nem hagyta nyugodni szíve utolsó
dobbanásáig. Ujabb munkára, vállalkozásokra
serkentette.
Ez a
mi szelgálatunk mértéke is.
Ez a mérték
megaláz.
Az ember elismerés és jutalom
nélkül semmit sem hajlandó tenni. Elismerést várunk már azért
is, hogy a lelkünkre vigyázunk. Ha e mértékre tekintünk, megszégyenülünk. Krisztus összehasonlíthatatlanul
jobban vigyáz a
mi lelkünkre, jobban félti azt, mint mi magunk. Az egyházért
viselt terheink úgyelkeserítenek,
hogy ajkunkra szalad a kifakadás: Ami sok, az sok! Nekem már elég volt a munkából, az
áldozathozatalból!
Megfagy ez a szö, ha komoly lélekkel a keresztre nézünk. Ez a különbség arra tanít, hogy még semmit sem
tettünk. Krisztus szenvedése a mi szelgálatunk
mértéke.
Ez a m r t ék hálára
indít.
Az épérzékű
ember jóltevőjével szemben, aki nagy bajból szabadította ki, vagy ajándékokkal lepte meg, lesi az alkalmat, hogy viszontszolgálatot
tehessen
v néki.
Minél nagyobb volt az ajándék vagy segítség, annál jobban nyugtalanítja
a vágy, hogy háláját kifejezze iránta. Ez a
munkára, szolgálatra serkentő hálaérzés ébred fel a szívünkben,
ha Krisztus ajándékára,
az Ö keresztjére
tekintünk. Nem leszünk vétkesen önmegelégedettek,
fáradozásunkat
ezerszer felhánytorgató,
sok munkánk miatt megkeseredett
lelkek, csak
hálásszívű
emberek, ha szolgálatunkat
Krisztus szenvedéseihez
mérjük,
Ez a m r t ék fáradhatatlanná
tesz. Krisztus keresztje
az egész világért áll a Golgotán. Aldásaiból senki sem maradhat
ö

ő

é

é

14

206

ki. Pedig milyen sokak. számára felfedhetetlen
titok még. Úgy
lehet, Jézus nevét viselik, de semmit" sem tudnak abból, hogy Ö
érettök is áll a kereszt. Aki ezt tudja, az csak Pállal szólhat:
;,Örülök a ti érettetek való szenvedéseimnek ... " Augusztinusz
egyet kíván, "az időt megszakítás nélkül vagy imádkozva, vagy
prédikálva el tölteni. Imádságban beszélni az Istennek az emberekről, a prédikációban
az embernek beszélni az Istenről." Aki
a Golgotára néz, az nem áltatja magát elért diadalokkal, végső
győzelemmel, mert látja a sárguló, aratásra váró hatalmas búzatáblákat. Nincs idő kényelmes pihenésre, nincs megállás szolgáIatunkban, amíg látjuk a mértéket, amely a Krisztus szenvedése.
Rőzse István.

Steril keresztyénség.
Nemcsak a pénz értéke rornolhat, hanem a szavaké is. Mert
akár a pénznél, a szavaknál is hiányozhatik a fedezet. Ilyenkor
semilyen pátosz, semilyen cifrázó retorika
sem tudja eltakarni a kongó ürességet. Rengeteg kárt okozott már a szavak
tűzijátéka,
de a legszörnyűbb pusztítást a keresztyénségben
vitte
végbe. Mintha dér csapott volna meg minket. Állni áll még a vetés, de nincs gyümölcs. Amennyire szomorú egy meddő család,
ahol hiába esengenek gyerrnekáldásért,
annyival szomorúbb, sőt
elrémítő a mai meddő keresztyénség.
Mi az oka ennek a gyümölcstelenségnek?
Az, hogy sokszor
csak elméleti keresztyének
vagyunk.
Tisztában vagyunk a hit
dolgaival. Talán beszélni is tudunk szabatosan kegyelemről, megigazításról, esetleg megszentelésről
is. Tárgyilagosan
véljük ismerni a Szentírás üzenetét. Kényesek vagyunk arra, hogy felfogásunk hitvallásainkkal
összhangban álljon.
Tudni még azt is
tudjuk, hogy nincs magányos keresztyénség és ezért sokszor emlegetjük az egyházat, gyülekezetet.
Oe a szívünk üres. Életünk
közönséges nyárspolgári élet. Becsületes, derék, de nem evangéliumi. Néha napján rádöbbenünk keresztyénségünk
kificarnodására. Ilyenkor bűnösségünkre,
a jóra való tehetetlenségünkre
hivatkozunk. Pontosan, szóról-szóra
úgy, amint a Biblia és hitvallásaink hirdetik. Mégis öncsalás és illuzió az ilyen keresztyénség.
Az, hogy tudom, milyen az igazi hit, még nem jelenti azt, hogy
van is hitem. Luther nem győz eleget figyelmeztetni arra, hogy
ég és föld különbség van a között, ha magunktól, a magunk feje
szerint hisszük az evangéliumot, vagy ha Istentől kapjuk a hitet.
Hiába szilárd meggyőződés, tiszta teológia, határozott .evangélikus öntudat, ha mindez a mi szívünkben terem és nem felülről
kapott ajándék.
Mi segíthet minket át ezen a holtponton, a bún miatti sopánkodáson, meddő keresztyénségen?
A megtérés. Oe nem elég tudnom azt, hogy mi a megtérés, hanem az élő Isten kezébe kell
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esnern, hogy Ö térítsen magához igazán. Nem elég gondolnom
a kegyelemre, hanem találkoznom
kell magával a kegyelmes
Istennel. Akkor szabadulok 'meg gyümölcstelen kegyességemtől,
ha Isten előtt leroskadok és ő szeretetben megszólít. Ez valójában a kegyelem és ez kilódít aztán ügyefogyott
gyámoltalanságunkból, mozgósít és tevékennyé tesz. A kegyelem nem nyúgalmat és pihenést ad, hanem harcot szít, munkálkodik, hódít és
győz.
A fejünk könnyen keresztyén.
Csak egy kis tanulás kell
hozzá. De a kegyelem nem éri be ennyivel. Betör szívünkbe és
megnyitja Isten számára, hogy megadjuk magunkat: tegyen velünk tetszése szerint. Gyakorlattá akar válni Isten szeretete bennünk: áthatni mindennapos
életünket, egész gondolkozásunkat
és magunktartását.
Felforgatja
a megszokottat,
széttépi kedves
véleményeinket,
foglyul ejti akaratunkat.
Bátorságot
ad, hogy
a következrnényeket
is rnerjük levonni; egy tapodtat se tágítsunk az Isten útjáról se fenyegetésre, se csábításra. A kegyelem
elnyerésenek
jele az, hogy Isten parancsolatai
megnőnek szemünkben és engedelmeskedni kezdünk, bármibe kerül is. Kegyelmet kaptam, hallom Isten személyes szavát, gyermeke lettem.
Lehetetlen ezért, hogy továbbra is megszomorítsam
és ne úgy
éljek, mint ahogy az Isten gyermekeihez
illik. Elszántan
és
mégis alázatosan, Isten előtt csendességgel, az emberek megmentéséért égő buzgósággal.
A gyümölcsöző élet titka: engedni a Lélek vezetésének. Nélküle hiába vesszük a kegyelmet. Nem elég tudnom Krisztus szeretetéről. Ne álljak ellene, amikor a Szentlélek Krisztus szeretetével lerombol mindenr bennem és újra épít.
Van azután egy másik oka is kudarcainknak.
Megtérésünk
után mennyire szorongatja
szívünket Isten kötelezése és a felelősség. Megnyílik a szemünk és látjuk, hogy mennyi tennivaló
vár reánk Isten országában, hány kereső, vágyódó ember szorul
reánk! Belevetjük magunkat a munkába, lótunk-futunk.
Egyre
jobban észrevesszük bűneinket is. Határozott,
bizonyos bűnök
bukkannak fel lelkiismeretünk
előtt és mi keményen nekik megyünk. Egy erőfeszítés az életünk. Mégis nem egyszer úgy érezzük, hogy nincs sok láttatja ennek a tusakodásunknak.
Hiába
minden.
Milyen szükségünk van ilyenkor arra, hogy igazán meghall_ juk az evangéliumot. Nem az a keresztyén élet, amit mi teszünk,
hanern amit Krisztus él és cselekszik bennünk, - ha hiszünk.
Nem nekem kell verítékezve erőlködnöm. Sőt nekem fel kell adnom a magam akaratát. Egyszerűen meg kell nyitnom szívemet .
Krisztus előtt. Ha 'kész vagyok odaadni mindent, Ö is kész, hogy
uralkodjék
fölöttem. Kezére kell bíznom magamat és akkor Ö
vezeti a harcot önmagam ellen és Ö győzelmeket arat.
A diadalmas keresztyén élet titka: az élő Krisztus.
Ez a Krisztus nem hagy békét, hanem forradalmat támaszt.
Arra bír rá szeretete, hogy megtagadjuk önmagunkat. Többet ne
14*

208
vágyaink vezessenek, ne magunk körül forogjon életünk, ne magunkkal legyünk elfoglalva. Ne rekedjünk meg bűneinkben és ne:
gyönyörködjünk
előrehaladásunkban
a jóban. Krisztus akar kiábrázolódni
mibennünk, hogy önfeledten
másoknak
kezdjünk
élni. Azoknak szolgálni, akik körülöttünk
vannak. Ez a látható
jele, hogy Krisztus bennünk lakozik: az a legfőbb gondunk, hogy
hasznára váljunk és örömet szerezzünk másoknak.
Ilyen határozott 'keresztyén életet, ilyen gyümölcsöket hozó
életet élhetünk, ha szívünkbe fogadjuk Krisztust.
A magunk
erejéből
csak vérszegény,
steril keresztyénségre
telik. De ha
magunktól elfordulunk és Krisztust megragadjuk,
ad nekünk
megszentelődő
életet: mindennapi munkánkban,
gondjainkban •.
belső válságainkban
győzedelmeskedő
életet.
ö

Urbán Ernó~

Luther, a kereszt teológusa.
Luther a ker esz t te o lóg usa.
Jó egyszer egészen komolyarn
megállani ez állítás mellett: Luther a kereszt teológusa! Lutherról sokat
és sokfélét hallunk; s ez nem is baj. De minden róla szóló hangot túl kell;
hogy harsogjon ez a tétel: Luther a kereszt teológusa! Mert ezzel mitident
megmondtunk Lutherról.
Ezzel az egész Luthert jellemeztük. Ennél teljesebbet és nagyobbat nem fogalmazhatunk tételbe róla. Krisztus keresztie
Luther teológiájában még fontosabb szerepet tölt be, mint Pál apostol
teológiájában! Berlin mellett láttam egy modern börtönt. Az épületszár-··
nyak keresztezödésénél
az egyik falon merészen kiugró erkély vonja magára az ember tekintetét. Ez az a pont, ahonnan valamennyi cella-folyosó.
minden egyes pontját figyelemmel lehet kísérni. Ez a figyelő-hely Luther'
teológiájában Krisztus keresztje, ahonnan egész teológiai gondolkodását.
át lehet tekinteni. És nincs még egy pont, amely mituien gondolatát anynyira fogva tartaná, mint éppen ez a pont: a kereszt. Luther teológiájában,
nem egyik fejezet a keresztről szöló tanítás, hanem valamiképpen egész
teológiája a keresztről szól. AiI tha u s professzor
"A kereszt jelentő-·
sége Luther gondolkodásában" című cikkében azt mondja: Luther gondol-··
kodásában a kereszt nemcsak egyik tárgya
többi között, amiről szintén
beszélni kell, hanem egész teológiai gondolkodásának az előjele. Mit akarezzel mondani? Amilyen fontos egy matematikai képlet előtt vagy egy
zenemű hangjegyei előtt az előjel, olyan fontos Luther teológiájában a
kereszt gondolata. Amint, rnondiuk, a plusz előjel meghatározza az összes
következö számok értéket, és amint, mondjuk,a
bé előjel meghatározzaaz összes következő hangjegyeket, - úgy határozza meg Krisztus keresztjének mondanivalója Luther egész teológiájának minden pontját! Még
pontosabban fejtette ki ezt egy Luther-kutató,
Loe wen ich
Luther
kereszt-teológiájáról
írt munkájában (Luthers Theologia crucis)', melyre
én is főkép támaszkodom. Nyíltan kimondja és igazolja, hogy Luther'
teológiai vallásos gondolkodásának fundamentuma, alapelve, mindenütt kiütköző alapszíne és verete: a kereszt! Aki Krisztus keresztjének a tövébenkezd el elmélkedni Istenről, emberről, életről, üdvösségről, az egészern

máskép Iátia ezeket, mint az, aki nem a kereszt tövéből nézi őket. A kereszt minden dolognak
ú] jelentést
ad, mindent átértékel.
A kereszt teológiája azért úi fajtája a teológiának.
Luther szembe állítja ezt a középkori
egyház
teológiájával,
a vallásos gondolkodásnak
azzal a fajtájával,
aminek theologia gloriae a neve; vagyis: a glória, a dicsőség teológiája:
Ez
szüntelen Isten láthatatlan dicsőségéről
elmélkedett.
Krisztuson
és az egyházon is a gloria fényét kereste. Luther azt rnondia: ez helytelen, Nekünk
arról kell elmélkedni,
amit e világban láthatunk az Istenből. Amit pedig
itt látunk, ami itt elénk, áll, az nem egyéb, mint éppen a kereszt, Krisztus
keresztje,
az ő értünk szenvedett
kereszthalála.
Ezeket a bevezető gondolatokat
teljesen majd csak a részletezésnél
értjük meg; mégis el, kellett
őket előre mondanunk,
hogy meglássuk
a kérdés jélentőségét és súlyát.
Megismételjük
azért a tételt: 1.:ut her
a rk ere szt
te o lóg u s a. Ezzel mindent megmondtunk róla. Ezzel egész gondolkodását
jellemeztük!
Ezekután
szeretnők
h áro m pon ton
az, hogy Luther a kereszt teológusa?
Hogyan
ténye vallásos gondolkodásában?
Először

megkérdezzük:

Másodszor
Harmadszor
életét?

képe,

hogyan

megkérdezzük:
megkérdezzük:

gondolkodott

mit tartott
hogyan

Hogyan gondolkodott
Luther
Isten-fogalma,
Isten-gondolata?

megmutatni:
befolyásolja

Ist

Luther
látta

Luther

mit is jelent
őt a kereszt
Istenről?

a hitről?

Luther

a keresztyén

ember

e n rö I? Milyen volt az ő IstenEz tehát az első kérdésünk.

Luther
éppen az lsten-megismerés
problémájával
kapcsolatosan
fogalmazta
meg először világosan
a kereszt teológiáját.
Amikor a 95 tétel
kifüggesztése
után Luther ellen megindult
a hadjárat,
1518 tavaszán saját
szerzetesrendie,
az Ágoston-rend
előtt Heidelbergben
egy főkáptalan-gyűlésen vita keretében
kifejtette
nézeteit.
Ennek az úgynevezett
He i ct. elber g i Ui s put á c i ó nak
19-20. tételeiben
mondja Luther a következőket:
Nem az nevezhető
joggal teológusnak,
aki Istennek
láthatatlan
lényét cselekvéseiből,
műveiből, a teremtés
alkotásaiból
akarja megismerni
és megragadni;
az az igazi teológus, aki azt ragadja meg, ami Isten lényé.ből látható és e világ felé fordított,
amit a szenvedésben
és a keresztben
.szernlélhetünk.
Mit jelent ez a kettős tétel? Azt, hogy Istent nem ismerhetjük meg úgy, hogy elkezdünk
okoskodni
titokzatos,
láthatatlan,
isteni
lényéröl,
amit senkinek meg nem mutatott,
amit alkotásai
láttán sem foghat fel értelmünk.
Istenről csak annyit tudhatunk,
amit megmutatott
magából és kinyilatkoztatott.
Ö pedig a Krisztusban
lett emberré,
aki keresztre feszíttetett.
Ez az, amit láthatunk,
megfoghatunk
magából az Istenből: a kereszt! Nem csodálatosan
értelmetlen
valami ez? Isten meg akarja
magát mutatni
az embernek,
le akarja leplezni magát,
fel akarja tárni
magát, nyilvánvalóvá
akarja tenni magát az emberiség
előtt, ezért emberré lesz a Krisztusban
és ez a Krisztus keresztfára
jut. Hát ki tudja itt
.a szenvedésben,
a halálban,
a keresztben
felismerni
az Istent?!
Ki látja
meg a keresztfán
haldokló
Jézusban
a hatalmas
Istent? Nem értelmetlen
valami ez? És mégis így van: Isten úgy nyilatkoztatja
ki, nyilvánítja
ki
magát, hogy egyúttal
elrejtőzik. A hatalmas,
élő, dicsőséges
lsten van el-.
rejtve a kereszten,
O rejtőzködik
ott a gyalázat
és a halál rnögött. lsten
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éppen az ellenkezőjének látsZé~tában {sub contraria specie) mutatkozik
meg. Ez a kereszt titka: Istent csak elrejtve, elrejtőzötten láthatja azernberi. szem. Nincsen ezerr-a földön .közvetlen, direkt Isten-megismerés; Itt
nem találkozhatunk
a dicsőségben Íakozó "Istennel úgy, .mint .valamely
embertársunkkaI. Közben áll a kereszt! Vagy felismerjük itt elrejtve is
az Istent, vagy pedig sehol másutt, fel nem ismerjük és meg nem találjuk Ot!
Igy jut el Luther Krisztus keresztjének szemléletében egyik legérdekesebb tanításához, amely az elrejtőzött 'Istenről szól (Deus absconditus),
Isten készakarva elrejtőzik az, ember elő\. Nem mutat meg magából mindent. Csak annyit tudunk, hogy van, létezik ez a fenséges, dicsőséges, minden életet 'kezében tartó és mozgató, elrejtett Isten; de 'hogy milyen O~
azt fel nem foghatjuk, éppen azért nem, mert elrejtőzött előlünk. Erről at
Istenről nem szabad okoskodnunk, ha nem értjük is öt, s nem szabad, vádolnunk: tisztelet, félelem, hódolat illeti meg csupán. Ez arra kell, hogy
vezessen bennünket, hogy, oda menjünk Istent megismerni, ahol megismerhetö. Krisztus ennek a megismerésnek az útja. Krisztusban nyilatkoztatta
ki magát az Isten, főképpen is szenvedéseiben és kereszthalálában. Aki a
keresztet ki akarja kerülni, az soha meg nem ismeri az Istent. Gyakran
hivatkozik Luther arra a 'bibliai jelenetre, amikor Fülöp így szól Jézushoz:
"Mutasd meg nekünk az Atyát." Jézus pedig így felel: "Aki engemet látott, látta az Atyát!" A középkori egyház dicsőség fényében fürdő teológiája tele volt dogmákkal, filozófiai találgatásokkal, spekulációkkal az Istenről. Ennek vet véget Luther kereszt-teológiáia:
egyedül Krisztusban ismerhetjük meg az Istent.
Ime, így határozza meg a kereszt Luther gondolatait az Istenről és
az lsten megismeréséről.
tartott Luther ahi
trő I? Ez a második kérdésünk.
A hit bennünk az a csodálatos valami, az a "magas rnűvészet" (hohe
Kunst) - amint Luther szekta mondani .--:, amellyel megfogjuk és megragadjuk a magát nekünk rejtve kinyilatkoztatö
Istent. A hit az, ami átlát
a szernűnk elé eresitett leplen és bizonyos a felől, hogy lsten van mögötte
és bízik ebben az Istenben annak ellenére, hogy dicsőségét és hatalmát
nem látja közvetlenü\. Nagyon kedves helye Luthernek Zsid. 11, 1.: "A hit
a reménylett dolgoknak valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés!" A hit mindig rejtett, láthatatlan valóságba kapaszkodik bele.
Még jobban megvilágíthatjuk ezt egy különbségtétellel,
amelyet Luther
tesz Isten cselekvését figyelve. Istennek e szerint kétféle működése, cselekvése, munkája van. Az egyik a "saját munkája" (opus proprium), amit
.saiatiának, végső akaratának vall, amit tulajdonképpen véghez akar vinni.
A másik az "idegen munkája" (opus alienum), amely az elsővel látszatra
ellenkezik, de amit csak azért cselekszik, hogya
tulajdonképpeni művét
végrehajtsa. Talán érthetőbbé tehetem ezt egy ilyesféle hasonlattal: Egy
építész lerombol egy házat, hogy helyére újat építsen. A tulajdonképpeni,
igazi építész-munka
az új falak felhúzása lesz. A régi lerombolása számára "idegen rnunka", de nélküle az igazi tervét nem viheti keresztül.
Mármost a hit az a csodálatos valami, amely mikor dőlnek és porladnak
a kövek, bizonyos abban, hogy 'a pusztulás mögött élet és dicsőség van. Ez
a hit a kereszten meglátja az Élet Istenét. Isten haragja mögött felfedezni
Mit
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az 6 kegyelmét:

ez a hit! Bűn, büntetés és halál mögött - igazságot, megváltást és üdvösséget tudni: ez a hit!
Nyilvánvaló, hogy ez a hit ellentétben van az ért ele m m el és az
ész istenasszony ával. A mi értelmünk csak mulatni, nevetni és megbotránkozni tud azon, hogy Isten hatalma van a kereszt gyalázatában. A kereszt
megmutatja, hogy mi teljesen megromlottunk s az értelmünk is a bűn
foglya, mert lsten fölé akarja helyezni magát. Isten azonban sokkal nagyobb, semhogy értelmünkkel megfoghatnók öt. így nem juthatunk el az
élö Istenig. Csak a hit vezethet hozzá, amely nem botolhatik meg az értelem nehézségein, hiszen 6 éppen az ellenmondásban, a látszat ellenére és
mögött ragadja meg az Istent.
Az is nyilvánvaló, hogy ez a hit ellentétben van a tap asz tal a tO.
tal
és érzéseinkkel is. Amit láthatunk, kezünkkel foghatunk, észlelhetünk, ahhoz nem kell hit. A hit a reménylett dolgoknak a valósága, 'a jö~
vendőre utal, a láthatatlan holnapba kapaszkodik bele. Abrahám a példája,
aki vak hittel hagyja el hazáját, Isten hívásának engedve, hogy elnyerte
az új hazát, amelyet ígért neki az Úr, de amelyet nem látott, amelyen lába
még nem taposott.
Csak még egy idézetet hadd tegyek ide Luthertól: Amit hiszünk, annak rejtettnek kell lennie. Leginkább pedig akkor rejtett valami, ha szemben áll szetniinkkel, értelmünkkel, tapasztalatunkkal. Amikor Isten megelevenít, úgy cselekszi ezt, hogy közben megöl. Úgy igazit meg, hogy közben bűnössé tesz. Úgy emel égbe, hogy pokolba visz. így rejti el az Isten
örök irgalmát haragja mögé, igazságosságát igazságtalanság mögé. Ez a
hit legmagasabb foka: Hinni, hogy jóságos az az Isten, aki keveseket ment
meg és sokakat elkárhoztat. Ha fel tudnám fogni értelmernmel, hogy ez
az Isten hogyan irgalmas és igazságos, akkor nem volna szükség a hitre.
De mivel értelmemmet fel nem foghatom, így alkalmam van gyakorolni a
hitet! (De servo arbitrio).
Hinni Luthernél mindig annyit jelent, mint a megfeszített Krisztusban hinni, a keresztben hinni. Vagyis a leverettetésben,
gyalázatban, a
szenvedő és meghaló Jézusban meglátni' és megragadni a kegyelmes, megváltó, üdvösséget hozó, halálon gyözedelmes Urat.
Ime, így határozza meg a kereszt Luther gondolatait a hitről.
Hogyan látta Ll/ther a ker el s z t Y éne
m ber
éle t é t? Ez a
harmadik kérdésünk.
A keresztyén ember élete a kereszt alatt való élet! Ktiszius keresztje
és követőinek keresztje Luthernél szorosan összetartoznak. Éppen ez bizonyítja azt, hogy mindaz, amit eddig Luther tanításaképpen
elmondtunk,
- nem elmélet, nem eszmei gondolatsor, nem filozófia, hanem gyakorlati
életvalóság ! "Gyakorlati bölcseség" ez, rnondja Luther (scientia practica).
A kereszt alatt elreitözö Istent gem úgy ismerjük meg, hogy ezt a keresztet távolról megszernléljűk,
hanem úgy, hogy mi magunk is belevonatunk
a szenvedésekbe és a kereszt-járásba.
Ahhoz is valóságos szenvedés és
kereszt kell, ho\gy hitre juthassunk, mert a hitnek mindig a szenvedések
és a kereszt mögött kell felfedeznie Isten drága kezét; csak itt fedezheti
fel aztl
Mutassuk be mármost eg y-k é t pon ton,
hogy mit is értsünk a
kereszt alatt való életen? Ez először is azt jelenti, hogy a keresztyén ember
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élete is elrejtett élet. Nem azonos azzal a külső élettel, amit láthatunk.
A mi hívő, igaz keresztyén életünk mindig inkognitóban jár e földön. Senkinek sem láthatunk igazán a sztvébe, még a magunkéba sem. Egyedül
lsten tudja megmondani. hogy kicsoda az igaz és a hívő! Ezért lehet beszélni a keresztyén ember kétéJtúségéről is. Az új, az igazi Krisztus-hívö
élet el van rejtve az o-ember élete mögött mindhalálig. Nyilvánvaló majd
csak abban a világban lesz, ahol többé nem jövevények és vándorok leszünk, mint itt. Ide tartozik az is, hogy elrejtett valami a mi békességünk,
örömünk, boldogságunk
és Krisztushoz tartozásunk is. E világ szerinti
öröm és békesség nekünk nem jut osztályrészül.
Egy másik megemlítendő pont az, hogy a keresztyén élet mindig valóságos kereszthordozás. És itt nemcsak bú-baj elviselését érti és nemcsak
a világ által okozott keserűségek eltűrésére
gondol. Keresztet hordozni
Luthernél annyit tesz, mint mituient elhagyni, semmire se nézni, egyedül
csak Krisztusben hinni és rajta csüngeni. Vagy ahogyan más formában
mondja: menni a sötétbe (ire in caliginem). Engedni azt, hogy az Isten
homályban és bizonytalanság útjain vezessen. Nem számítani, hanem vakon
menni, mint Ábrahám. Ettől irtózunk,
ezért ez igazi kereszt-járás.
Oe
dicsőségbe visz.
Csak még egy pontot. Luther tanításában és életében nagyon fontos
szerepet játszik a kísértés (tentatio)! Szerinte a leggonoszabb kísértés az,
ha nincsen kísértésünk. Mert a kísértések közben kell megújulnia, mindig
újra győznie és megmutatkoznia a hitünknek. Ilyen kísértés az, hogy miért
minden: élet és halál? Ilyen kísértés az, hogy Isten látszólag ellene mond
önmagának. A legsúlyosabb kísértés
az, amikor az ember úgy érzi, hogy
elvetette, megátkoz ta és kárhozatha akarja őt dönteni az Isten. Ilyenkor
csak egy győzhet: a hit, mely azt rnondja: e harag mögött is az Isten
kegyelme rejtőzik, a kereszt mög ött is az ő üdvössége és diadala. S ez al,
ami megtanít igazán imádkozni!
.
.
Ime, így határozza meg a kereszt Luther gondolatait a keresztyén
ember életéről.
De ha igaz az, amit állítottunk, hogy Luthernek a keresztről való
tanítása gyakorlati valami s az megvalósul a keresztyén életben' is, akkor
nem lesz felesleges ezt Luther
életéből
néhány
példával
ill ill szt r á Ini. Egyszerűerr
időrendi sorrendben
veszek néhány eseményt. Mindenki rögtön megítélheti, hogy előadott tanításának melyik
részét igazolja az egyik és a másik.
A 95 tétel kifüggesztése után megindulnak Luther ellen a támadások.
S ezzel együtt hitének első probetétete is bekövetkezik. Most kezd előtte
nyilvánvalóvá
lenni, hogy nagy vihar lesz abból, amit kezdett, sokkal nagyobb, semmint azt sejtette volna. Most még vissza lehetne lépni, egy
keveset még el is érhetne. Miért kelljen mindent lerombolni? - kérdi önmagától. Agyába nyilall a szörnyű gondolat: egyedül csak te volnál okos,
mindenkí más semmi?! De megállta a próbát, nem állt meg a megkezdett
úton, bár sokszor könnyen megállhatott volna. Nem nyakasságból
tette
ezt. Ment befelé vak hittel a homályba. Legyen, ami lesz. lsten hívta őt,
vállalja hát a keresztet. Elmegy a Heidelbergi Disputációra és tanuságor
tesz a kereszt mellett!
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Egy évvel később újabb nagy kísértés,
15 1 9-ben vagyunk Lipcsében.
Eck professzorral
vitatkozik
Luther. A vita során Eck a zsinatok csalhatatlanságával
akarja Luthert sarokba szorítani.
S Luther kénytelen
kirnondani a nagy nyilatkozatot:
a zsinatok is tévedhetnek, egyedül lsten Igéje
nem téved. A német népet, mely régóta szabadulni
akar Róma bilincseitől,
szíven találja a szó. Modernebbül
és korszerűbb et nem szólhatott
volna
senki; Egyszerre
nemzeti hőssé akarja tenni öt a nép. Elárasztjak
üdvözlő
levelekkel. A dics(jség csábos kísértése
ez! De Luther nem siklik át a politika és- külsö reformok vágányara.
Megmarad a vallás, az egyház, a lélek,
az üdvösség ügye mellett, bármennyire
sötét és keresztekkel
kirakott
is
előtte ez az út. Neki erre kell menni.
A wo r m s i birodalmi
gyűlés új fejezet Luther
életében
megint
új kísértéssel.
Valószínűnek
tartja maga is, hogy életébe kerül ez az út.
De lsten hívását hallja: benne és megy, ha még oly sötét is a jövendő.
Egy csodálatos
levelet ír 1520
dec.
21-6n
Spala:tin,hoz.
Hadd
idézzek belőle: "Nem lehet kételkednem
abban, hogy lsten hív engem,
amikor a császár hív. Ha ezekután
erőszakhoz
nyúlnának. ami valószínű,
akkor az ügyet Istenre kell ·bízni. Mert ugyanaz az lsten él és uralkodik,
aki a három férfiút a babyloni
király tüzes kemencéjében
megmentette.
De ha nem akar megmenteni,
csekély valami az én szegény személyem
a
-, Krisztussal
egybevetve,
akit a legnagyobb
gyalázattal,
mindenki megbotránkozására
és sokaknak
vesztére megöltek.
Itt nem szabad gondolni veszedelemre, nem szabad nézni tnenekűlésre,
ellenkezőleg
csak arra kell
törekedni,
hogy az evangélium,
ha már egyszer hozzákezdtünk,
az istenteleneknek
gúny tárgyául
ne hagyasséle és hogy alkalmat
ne szolg áltassunk ellenségeinknek,
hogy velünk szemben azzal dicsekedhessenek,
hogy
nem merünk állani a mellett, amit hirdettünk, és hogy sajnáljuk érette vérünket ontani...
Min den
ese tr e nem
ami
d o I gu nkm
e g h at áro z ni azt,
hogy az életünkből vagy a halálunkból
háramlik-e
nagyobb vagy kisebb veszély az evangélium
és a közjó számára!" Nem
a mi dolgunk meghatározni
a jövendőt!
Nem a mi dolgunk kijelölni
az
utunkat! A mi dolgunk csak a láthatatlan,
'elrejtőzött,
,kikutathatatlan
akaratú Istenbe vetett hittel tnenni előre életünk
kockáztatásával
is arra,
amerre O hív bennünket.
Megint ug runk egyet. Luthert
kiátkozása
után Bölcs Frigyes
szász
választófejedelem
War t b u r g várában
rejti el. Gazdag rnunka-év
következik. Luther sokat ír, lefordít ja az Uj szövetséget.
Ekkor azonban zavargások
törnek ki Wittenbergben,
s Luther most megint lsten hívását
hallja. Haza kell mennie, minden veszély ellenére.
Tartóztatják.
Maga a
választófejedelem
is aggódik élete felől. De ő egyetlen nagy pártfogójának
is merész hangú levelet ír 1 5 22m á r c. 5 - é n. Idézek belőle: "Csak azért
írom ez.t Válasz.tófejedelmi
Kegyelmességednek.
hogy tudja meg: én a
választófejedelmeknél
sokkal
magasabb
oltalom
alatt
megyek
Wittenbergbe.
Választófejedelmi
Kegyelmességed
védő karjáért
sem esedezem.
Igen, azt tartom, hogy én sokkal inkább. megvédhetném
Választófejedelmi
Kegyelmességedet,
mint Választófejedelmi
Kegyelmességed
engemet.
Sőt,
ha tudnám, hogy Választófejedelmi
Kegyelmességed
védeni akar, nem is
mennék. Itt a kard nem segít; emberi tanács és támogatás
nélkül egyedül
Istennek kell itt közbe lépni. Azért aki a legerősebben hisz, az tud legerősebben. védelmet nyújtani.
Minthogy
pedig immár
azt tapasztalom,
.

,

-
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hogy Választófejedelmi
Kegyelmességed
még vajmi gyenge a hitben, semmiképpen
sem láthatom
Választófejedelmi
Kegyelmességedben
azt az embert, aki engem megvédhet
és megmenthet."
Csakugyan,
neki volt erősebb
a hite. Elment,
rendet teremtett,
nem esett baja és megmentette
a fejedelem területét
a felfordulástóI.
1 525-ben
kitört a par asz t - láz adá s. Megmondja
a parasztoknak is a magáét és az uraknak
is, fejedelmeknek
is. Mindegyik
oldalról
félreértik
az evangéliumi
igazság szószólóját.
Az egyik oldalon lázítónak
nevezik. A másikon
fejedelmek
udvaroncának.
Nagyon fáj Luthernek
ez
a csalódás. Különösen
a népben csalódott,
nem gondolta
volna, hogy enynyire éretlen. De válla/jaa
keresztet.
Nem hagyja el a sok megcsúfoltatás
miatt az evangéliumot.
1 527 -b e n pes t i s dühöng
Wittenbergben.
Az egész egyetem
átköltözik
Jénába. Barátai is ott hagyják Luthert. Felesége is beteg. Maga
is gyengélkedik.
De
nem megy. Marad! Neki halálveszedelem
közt is
ápolni, temetni és vigasztalni
kell! A Krisztus keresztjéért!
ö

Menjünk
el még K ó b u r g várába
is. 1 530-ban
tartózkodik
itt
Luther az augsburgi
gyűlés idején, ahol személyesen
nem jelenhetett
meg.
A császár ismét hatalma tetőpontján.
S még mindig meg akarja semmisíteni a reformációt.
Veszélyben
ismét évtizedek
munkája. Luther kísérőie
Die tri c h Vei t
volt. Ez írt egyszer Melanchthonnak,
hogy megrajzolja ebben a válságos
időben Luther lelki arcát. Igy ír: "Nem győzöm
eléggé csodálni
ennek a férfiúnak
páratlan
állhatatosságát,
vidámságát,
hitét és reménységét
ilyen keserves időben. De mindezeket
(a lelki tulajdonságokat,
megnyilvánulásokat)
az isteni igének szüntelen
való forgatásával táplálja.
Nincs nap, amelyen legalább
három órát, még pedig a
munkára
legalkalmasabbakat,
imádságra ne fordítana.
Egyszer
szerenesés
voltam és hallottam
őt imádkozni.
Jóságos Isten! Micsoda hit volt a szavaiban! Olyan félelemmel
beszél, mint aki Istenével
szól és olyan bizalommal s reménységgel,
mint aki atyjával
és barátjával
beszélget.
En tudom - mondta -, hogy Te a mi Istenünk és Atyánk vagy. Ezért bizonyos
vagyok benne, hogy Te a te egyházadnak
üldözőit tönkre fogod tenni. Ha
ezt nem teszed, akkor a veszély a tied és a mienk egyaránt, Tied ez az ügy,
mi csak azért mentűnk bele, mert kén y te/ en ek voltunk vele. Ezért
meg kell védened azt! Körülbelül
így hallottam
öt, messze állva, amint
hangosan
imádkozott.
Nekem is lángra gyúlt a szívem, hogy ilyen bízóan,
komolyan,
alázatosan
beszélt Istennel és imádságában
a zsoltárokban
levő
igéretekre hivatkozott,
mint aki bizonyos volt a felől, hogy mindaz meg
fog történni,
amit kér!" Micsoda hit ez az elrejtett
jövendőben!
Ugyanekkora
kétségbeesett
Me lan c h t hon t is vigasztalja
és feddi Luther egy
levélben. Minek aggodalmaskodik
- veti szernére, - hiszen az ügy Isten
ügye, Ö kezdte. Es ha haragjában
földhöz sújtana, hát jól van, akkor a
gyermekeinkben
viszi tovább az ügyét. HÉn magam az ügy miatt - írja -nem sokat nyugta/ankodom.
Istennek van hatalma a halottakat
feltámasztani, neki van hatalma az
ügyét is megtartani,
s ha elesik, újra felemeli
azt. Ha mi méltatlanok
vagyunk erre, történjék
meg mások által!"
De legyen elég. Luther élete csakugyan
a kereszt útja volt. Belement
lsten hívására a sötétségbe. Azt mondja valahol, hogy öt úgy vitte bele
Isten élete rnunkájába,
mint egy igás/ovat, mely szemére megv skult, Ezzel
a vak hittel ment a szenvedések
útján, állt szüntelen
a kereszt alatt és
ö
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éppen itt a szenvedésben
és a keresztben
találta
aki edicsöségét
ezen a földön mindig a kereszt

meg az elrejtőzött
mögött rejti el.

Istent,

Ne menekűliiuik
hát mise
a Krisztus keresztje elől. Ott találhat juk
meg és ismerhetjük meg az Istent. Csak a kereszt alatt születhetik
meg
es nőhet a hitünk. A kereszt alatt való az igazi keresztyén élet. Mindez
nem reménytelenül
örökre szól. A hitünk egyszer látássá lesz, amikor szem~től-szembe állunk a dicsőséges
Istennel és résztveszünk
ebben a dicsőségben, ami most még csak rejtve a mienk! Oe ennek is eljön az ideje. Akik
Krisztussal
együtt
hlegfeszíttetnek,
azok
Krisztushoz
hasonlóan
fel is

tamasztatnak !
ScllOls Ldselá.

Nehéz, de szép evangélikusnak lenni.
Nehéz evangélikusnak
lenni
éppen napjainkban.
Még általánosabban is mondhatnárn:
Nehéz vallásosnak
'lenni olyan időben, amelyben a vallást az istentelen
és újpogány
mozgalmak
támadásai
mag ánügynek,
feleslegesnek,
múzeális
értéknek.
mult időbe tartozó
ernléknek
szeretik feltüntetni. Még nehezebb, ha vele szemben nemcsak ez a lekincsinylés,
gúny,
közöny, semmibevevés,
hanem erőszakos
állami beavatkozás
lép fel, arni-:
kor nemcsak a jólét, hanem általában
a megélhetés,
sőt puszta élet függ
attól, hogy valaki az árral úszik-é,
vagy azzal szemben. Az orosz és spanyol viszonyok,
de más országokból
való tapasztalatok
is mutatják,
hogyha egyfelől nem is lehet elpusztítani
a keresztyénséget,
de igenis az élet
határáig
próbára
tenni, amely próbáratevés
következtében
igen-igen
sok
névleges keresztyén
válik le a keresztyén
közösség
szent egységéről,
és
kevesen maradnak
azok, akik nem hajtanak
fejet a baálnak.
Oe ha nehéz is, másfelől szép, felemelő, kiváltságos
dolog evangélikusnak lenni, a bizonyságtevés
idejében élni és megállani,
az evangéliom
örök igazságát
képviselni
és hirdetni a világnak,
amikor mindez kockázattal, próbáratevéssel,
áldozattal
jár.
Érdemes ezt öntudatosítani
magunk előtt és e célból a vallas végső
gyökereire
visszanyulnunk.
Nem kultúráról
van szó, sem civilizációról,
vagy műveltségről.
Más.
a kultúra és társfogalmai
és más a vallás. Az előbbiek a földi élet fejlődési
fokát vagy fokait mutatják,
a vallás pedig a felső világgal
való összeköttetést.
Kultúr ák pusztulása
nem az emberiség
pusztulása,
vallásos miszticizmus nem pótothatja
a keresztyénséget,
filozófiai rendszerek
belső tévedései nem a vallásnak
csődjét és így felszámolási
szükségességét
jelentik.
Vallásról ·beszélni és kultúrára
gondolni és ennek hiányai alapján a másiknak feleslegességét
hirdetni fogalmak
összezavarása,
amelyek nem keverhetők össze.
A vallás égi eredete figyelmeztet
bennünket
arra, hogy benne nem
az emberi szellem alkotásáról,
megha mindjárt
legszebb alkotásáról
is van
szó, hanem felülről való kegyelmiadományról.
Az a vallás, amelynek
eredete az embervilág.
csak torzképe
az igazi vallásosságnak.
Isten kegyelmi.
adománya
a testetöltött
Ige, az égi szeretet emberré levése, Jézus Krisztus
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mint a felső világ küldötte tette és teszi az igaz vallásosságot lehetövé
és emel fel bennünket olyan régiókba, ahová a magunk erejéből képtelenek
volnánk felemelkedni.
Az is természetes, hogy - tovább haladva - nem beszélhetünk általában a vallásos emberről. A történeti adottság csak szorosan körülhatárolt formákban ismeri a keresztyénséget. Aki magát bizonyos fölénnyel
felekezeten felűl állónak tartja, az rendesen egyikhez sem tartozik és
felekezet nélkülinek tekinthető. Ezért ebben a megjegyzésben a hangsúly
azon van, hogy a magunkét ismerjük és szeressük. Ha nem bántjuk is a
másét, de a magunkét jobban becsüljük és szeretjük. Miért? Miért szeretjük jobban a magunk szüleit másénál? Miért van több közörn az édesanyámhoz, több kapcsolatom az édesapámhoz? Erre kell gondolnunk és
ezért beszélhetünk arról, hogy szép és érdemes épen napjainkban evangélikusnak lenni; meglátni azt a különleges hivatást, amelyet" Isten az
evangélikusságra épen hazánkban és napjainkban bízott.
Nem használ ugyanis, ha elmerengünk a multon és fájdalmasan állapítjuk meg, hogy volt idő, amikor az ország lakosságának túlnyomó többsége evangélikus volt.
Meddő síránkozás csak, ha elesettségünkön, szétszórtságunkon, nyelvi
megosztottságunkon
és belső gyengeségünkön panaszkodunk.
Gyávaságnak a jele, ha a hitetlenségnek feltornyosuló hullámaitól
megrémülve szinte tétlenül bújunk össze ennek pusztító árjátói még nem
érintett kis szigetre.
Erőfecsérlés, ha más valláson levő hívő emberrel az összefogás helyett meddő vitatkozásban fullad ki lélekzetünk.
És a belső megöregedés jele, ha szegénységünk miatt megijedve mindent csak az államtól várunk, feláldozva fűggetlenségünket,
öncélúságurikat és az állammal, méginkább a nemzettel szemben fennálló történeti
hivatásunkat.
Ez a szemléletmód és ez a magatartás joggal vonja magára az Úr
ítéletét: "Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz, és halott vagy.
Vigyázz és erősítsd meg az embereket, akik halófélben vannak, mert nem
találom a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek." (Jel. 3, 1-2.)
Viszont felemelő és szép evangélikusnak lenni, ha a mult tanításaiból a jelen feladataira tudunk következtetést tenni. Ha a hitvalló ősök
méltó utódai vagyunk. Sopronkeresztúr, Sárvár, Lipótvár börtöneit meglakott, gályákat járt hitvallók utódai nyugodtan mondhatják: "Vidimus
jam alios ventos!" Már nehezebb viharokat is láttunk. Ha volt idő, amikor
az ország lakosságának túlnyomó többsége evangélikus volt, volt olyan
is, amikor az ellenreformáció folytán a mostaninál is jóval kevesebb volt.
Lipót idején az ország egész területén csak egy soproni udvarház zárt
területén gyülekezhettek össze az evangélikusok istentiszteletre. Most Isten iránti hálával mondhatjuk, hogy csak a háború után mintegy 100 templom épült szerte az országban evangélikus buzgóság és áldozatkészség
folytán. Csak bánni kell tudnia
lélek húrjaival. csak az igazi eledelt
kell nyujtani a szornjas és éhes híveknek, csak égnie kellene bennünk is
annak a lángnak, amely a próféták és tanítványok életét tette termő,
áldozatos életté. A hitvalló, bizonyságtevő bátorság előtt a lehetetlen is
lehetövé válik.
Szép és felemelő evangélikusnak lenni, ha felismerjük az adott hely-
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zetböl folyó kötelességeinket. Alig néhány nagyobb hely van az országban,
ahol az evangélikusság volna többségben; ez igaz. Aminthogy az is igaz,
hogy kevés hely van, ahol számottevő mértékben volnának. De viszont
alig van hely, sőt tán nincs is, ahol mégis ne volnának. Mit jelentene 'az,
ha a szétszört evangélikusság fénylő világosság volna a sötétben! Mit
jelentene, ha életükkel és példájukkal hirdetnék az evangéliom boldogító
igazságát! Ha felismernénk Istennek velünk való tervét, aki, nem azért
szórta szét az evangélikusságot,
hogy megsemmisítse, hanem hogy az
életnek és világosságnak csíráit eljuttassa a legtávolabbi és legkisebb
helyre is, a maga szent feladatának megvalósítása céljából. Örökkévaló
stratégiai "bölcseséget láthatunk ebben, ha ott, ahol evangélikusok vannak, ha mindjárt kis számban is, valóban az evangéliom által megvilágositott és megerősített egész emberek vannak a gáton, Isten nyomain járhatunk ekkor, hiszen Pál apostol is ilyen szétszórt világosságot gyujtott
a maga missziói utain, központokat,
amelyek világítottak
a pogányság,
sötétségében, tüzeket, amelyekről új tüzek gyúltak. Láng gyúl a lángról,
mondhatnánk nagy költőnkkel. Csak az a láng legyen tiszta, égi láng,
amelynek forrása az égő csipkebokor, a Damaskus előtt Sault földre kényszerítő égi tűz, a kereszt felett a meghasadó felhők közül kivillanó nap
sugára. Egyházunk szétszórtsága szimbolizál hat ja a magyarságnak a sorsát és helyzerét is; szétszörva,
küzdve, de meg nem törve az évszázados
rank kényszerített élet-halál harcban. "Nagy magyar télben picike tüzek:
soh'se volt olyan máglya, mintha ez a sok-sok titkos láng összefogna egy
láncba! Az égig, a csillagos égig érne, És minden idegen rongy benne
égne!"
Szép evangélikusnak lenni, ha ilyen módon nem ijedünk meg a jelen
nehézségeitől és a jövendő méginkább fenyegető lehetőségeitől. Nincs nagyobb hatalom, mint a hívő ember. Hívő emberekből tevődik össze a gyülekezet, és hívő gyülekezetből az az élő egyház, amelyről IKriszíus Urunk
mondotta, hogy azon a pokol kapui sem vesznek diadalmat. A hívő embe.
rek élő köveiböl egyberakott templomot nem kell féltenünk a messziről
már tompán hallatszó f.öldrengéstől, a már-már kitörő vihartól. Ebben
nyugodtan várhatjuk az ellenség támadását. Nem hívjuk ki 'a veszedelmet,
de nem is ijedünk meg tőle. A hívő ember valóban a felsőbbrendű ember,
e kifejezést más értelemben alkalmazó modern filozófiai meghatározással
élve. Az ilyennek épenúgy nem árthatnak e világ részéről jövő viharok,
vagy veszedelmek, mint ahogy nem árthatnak az elektromos hullámok a
szigetelt talapzaton álló embernek, a mérges gázfelhők a védő álarcot
magáravettkatonának
vagy polgárnak.
Szép evangélikusnak lenni és más vallású, de 'mégis Istent atyának
valló embertársainkkal,
testvéreinkkel.
honfitársainkkal
együttdolgozni,
együttküzdeni, együtterősíteni a közös frontota
pitetIenség támadásával
szemben.' A hitetlenség-ellenséges-világához
'viszonyítva az egymást elválasztó különbségek eltörpülnek ésnyugodtan
küzdhetünk, vállt váll rnellé
vetve. Amikor vallási vetélkedést vagy épen gyűlöletet látok, mindig belső
szomorúság fog' el, mert hiszen az emberiség elit jének, szellemi vezető
rétegének, az élen haladóknak a megtévelyedése ez, amelynek kárát az
egész közösség megszenvedi. Megfeledkezés ez az igazi feladatról és hivatásról. A legértékesebb embereknek nem egymással szemben, hanem egymás mellett van a helyük.
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Szép és felemelő
evangélikusnak
lenni és érezni a magunk
belső
lelki erejét, tapasztalni,
hogy hogyan nö a velünk való kegyelem 'a veszedelernmel,
és mindig egy fejjel magasabban
vagyunk,
mint a hullámok,
amelyek elnyeléssei fenyegetnek.
Érezni, hogy erősek vagyunk a magunk gyengeségében
is, mert láthatatlan, de égi erők tartanak
bennünket
fenn, és hogy nem mi szorulunk
az államra, hanem az állam mireánk, és ha nem ismerve fel, vagy épen
félreismerve
hivatását
elfordulna
is az egyház embereitől,
ezek bátran haladnak előre, mert érzik tagjaikban
az apostolt diadalmas hőssé tevő energia-forrást,
amelynek
birtokában
bátran tesznek bizonyságot
a hívőkkel
együtt: ,;Mindenütt
nyomorgattatunk,
de meg nem szoríttatunk;
kétségeskedünk, de kétségbe
nem esünk, üldöztetünk,
de el nem hagyatunk,
tiportatunk, de el nem veszünk." (II. Kor. 4, 8-9.)
Szép és felemelő ilyen módon érezni azt, hogy nem megöregedett
és
idejétmult,
a mai világba
nem való felfogás
emberei
vagyunk,
hanem
akik modern fegyverekkel
felvértezve
állhat juk és várhatjuk
az ősi ellenség táJmadását. Vehet ez új meg új álarcot magára, a cselekedeteiből
ismerünk rá, és tudjuk, hogy mi az útja és rnódja ereje megtörésének.
az
Ige porba dönti.
Szép és felemelő, ha ezt a feladatot,
ezt a hivatást valamennyien
felismerjük
és váiialjuk. Egyszerű emberek
és tanultak, kézzel vagy fővel
dolgozók.
Öregek és fiatalok. Ez áthidalja a vezető osztályok
körén belül
leülönösen érezhető ellentétet az öregek és fiatalok, az apák és fiak között, és e szent hivatás teljesítése' közben egymás mellett küzdeneka
hazának is szebb jövőjéért.
Ekkor csakugyan
nem kell féltenünk
egyházunkat
a rá váró veszedelmektől.
Ekkor megálljuk
a próbát, és nem kell a szomorú ítéletet olvasnunk, amelyet láthatatlan
kezek láng-betűkkel
rajzolnak
elénk: Megmérettél
és könnyűnek
találtattál,
hanem az Or biztatásával
erősíthetjük
magunkat:
"Jól vagyon iö és hű szolgám."
Tehát ne száraz ág legyünk a zöldelő fán, ne meddő virág az egyház
gyümölcsös
kertjében,
ne herék a dolgozók
társadalmában,
ne defetisták
a bátran küzdök soraiban, ne meglapulók
a veszedelemben,
hanem a küzdelmct és harcot, de így a diadalt is vállaló, bátor, bizonyságtevő,
élő
keresztyének,
öntudatos
evangélikusok.
Ekkor, de csak ekkor szép és felemelő evangélikusnak
lenni, mert ekkor érezzük és tudjuk azt, hogy Istennek még terve van velünk, és az a tudat, hogy Isten munkásai, Istell katonái vagyunk, kárpótolhat
bennünket
minden egyéb vélt vagy valódi sérelemért.

Dr. Kiss 'Jenő.
Az Or Jézus a keresztre ment a mi bűneinkért.
Mindent elvégezett úgy, hogy nekünk nem kell semmit se tenni a mi üdvözítésünk kihivését«. De a keresztünket bokiogen-tel kell vennünk,
s ez már nem fizetség, nem vám, nem adó, amit mégis csak bevesznek rajtunk,
hanem öröm és kiváltság, ami, nélkű! nem tl1dunk örülni -a megváltottságunknak
s amí nélkül csak üres be
széd lesz minden a hitről való beszédünk és képzelődésihk.
Gáncs A/adar.
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Felekezeti öntudat és hitvalló egyház.
Evangélikus egyházunk arculatán jellemző vonás a történelmi mult megbecsülése. Ez a vonás egyébkéntaz
egész magyarországi
protestantizmusra
jellemző és döntő szerepet játszik az úgynevezett protestáns felekezeti öntudat kialakításában.
Azt tartják öntudatos
evangélikus
embernek,
aki büszkén és
állandóan számontartja,
hogy ősei hitvalló és vértanú gályarabok voltak, aki nem felejti a századok folyamán szenvedett sérelmeket s aki szüntelen Bocskayt, Bethlent s a nehezen kivívott
vallásszabadságot
emlegeti. A történelmi mult nak ez a túlértékelése igen nagy veszedelmére vált egyházunknak,
mert egyoldalúan alakítja ki az egyház arculatát. Így lett a vértanú ősök
bizonyság tevő hite felekezeti öntudattá s a hitvalló ősök örökségének eleven élése helyett multból való élősködés.
Altalában a felekezeti öntudatnak az a formája, amely ma
közkeletűen elterjedt egyházunkban, tisztára a mult század egyházi liberalizmusának terméke. A lényege csupa negativum és abban a hitvallásban - ha ugyan ezt annak lehet nevezni - foglalható össze, hogy: "nem vagyok római katolikus." Ennek a felekezeti öntudatnak a számára a vallásszabadság
sokat hangoztatott vívmánya azt jelenti: szabad nem katolikusnak
lennem.
De megfeledkeztek
arról,
hogya vallásszabadság
lehetősége
egyúttal elkötelezés is: hitvallásos evangélikusnak
kell lennem!
Ez a felekezeti öntudat csupa negativummal
határozza meg önmagát: mi ezt és azt nem hisszük, így s amúgy nem ünneplünk,
ennek s amannak nem engedelmeskedünk
és így tovább. Ez a
felekezeti öntudat még azokban is benne kísért, akik pedig hivatalosan már régen szakítottak az egyházi liberalizmus elveivel.
Ma már divattá vált hitvallásainkat
legalább névszerint emlegetni, s ezzel kapcsolatban
egyházunk pozitiv oldalát s a
felekezeti öntudat hitvallásos tartaimát
is 'kiemelni. Azonban
hitvallásaink emlegetése mögött vajmi ritkán található meg azok
valóságos
ismerete és a hitvallásosság igen gyakran csak jelsza-vakká süllyedt hittételek harci buzogány gyanánt való forgatá.sában merül ki.
Itt kell rámutat nom arra, hogy egyházunk számára végzetessé vált egyoldalúan katolikus-ellenes
beállítottsága.
Ez kétségkívül történelmi folyamat eredménye s kialakítója egyházunk
kisebbségi sorsa volt. Történelmi nyomás alatt kialakult egyol-daluságokat azonban nem szükség vállalni, hanem kellő rugalmassággal kell kivédeni. Ellenkező esetben a deformáció megmerevedik s állandó jelleget vesz fel. Egyházunk katolikusellenes
beállítottsága
a reformáció korában még a tanbeli ellentét teológiai nyilvántartásában,
gyümölcsöző hitvitázásban és a hitvallá.sok tantartalmát
szemléletes valóságra váltó hitvalló életben állott. Ez az egészséges állapot akkor változott meg, mikor az ellenreformáció
mindinkább erőszakos, hatalmi jelleget vett fel,
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rnely a meggyőzés mellőzésével s külsö kényszer alkalmazásával
törekedett célt érni. A külsö hatalmi erőszakkal szemben egyházunk mindinkább csak passziv ellenállást tanusított s az egyházjog saneaiba vonult vissza. így vált egyházunk arculatán jellegzetes vonássá az egyházjogi és egyházpolitikai beállítottság. Ez
a szellem az után is megmaradt, amikor már a külsö nyomás engedett és egyházunk teljes vallásszabadságot és - legalább papíron - egyenlőséget nyert. így érthető, hogyaliberális
felekezeti öntudat egyházunk történelmét vallásháborúk, vallásbékék
és vallásügyi törvények sorozatának látta és mit sem törődött azzal az egyházi élettel, amelynek biztosítása végett pedig a vallásháborúk folytak, a békéket kötötték s a törvényeket hozták.
A vallásszabadság gondolata önmagáért való "eszmévé" vált s
önálló életet kezdett élni, mint az evangélikus felekezeti öntudat lényegalkotó eleme. Egyházunk katolikusellenes beállítottsága, most már - feledve eredeti kiindulását, a tartbeli 'ellentétet - tisztára egyházjogi és egyházpolitikai jellegűvé lett. Hol
volt ez a hatalmi tülekedés, anyagi érdekek, hatalmi pozicíók,
állások elnyerése körül folytatott csatározás a reformáció korának vagy akár az ellenreformációnak elvi küzdelmeitöll A hitvitamegszünt. De ez természetes is volt, hiszen hiányzott annak
feltétele: a maga igazáról feltétlenül meggyőződött, missziói
kedvű, bizonyságtevő hit.

Egyházunk egyoldalú katolikusellenességéből következett
egy másik súlyos veszedelem is. Luther még két front ellen harcolt: kifelé a római katolicizmus ellen. Befelé a rajongás, a tévtanítás eretneksége ellen. És voltak alkalmak és piUanatok,amikor ezt a második frontot fontosabbnak, ezt a második harcot
súlyosabbnak érezte. Voltak. pontok - így pl. az úrvacsora kérdése is-,
amelyeknél közelebb érezte magát Rómához, mint a
rajongókhoz. Ezt a Luther" számára' még olyan "fontos' frontot
egyházunk feladta, a harcot beszüntette, Nem ugyan azért, mintha
nem lett volna kivel harcolni, mintha nem akadt volna az egyház sáncain belül tévtanítás bőven. Sőt! Ellenkezőleg, ez a harc
néha azért szüne telt, mert a hadállásokat az ellenség tartotta
megszállva s a vár védőiból mutatóba is alig akadt. Ma pedig,
amikor újra kialakulóban van a valóban ágostai hitvallású evangélikus egyház hitvalló seregének front ja, ez a harc azért nem
akaródzik kitörni, mert túlságosan sok személyi érzékenységet
sértene. Pedig ennek a harcnak a megharcolására szükség van,
ha komolyan szeretnénk egyházunk megújhodását. Az igazi ellenség mindig a falakon' belül' van, mindig bárány képében,' mint
tévtanítás és hamis prófécia. Egyházunk megújhodásában bizakodni hiú reménység igehirdetésünk és tanításunk megtisztítása
nélkül. Hitvalló keresztyénség csak hitvallásos keresztyénség
lehet.

Ez a kérdés annál égetőbb, mert ez a másik front, a belső
ellenség front ja .ma egészen újszerű arccal jelentkezik. Az újprotestantizmus teolögiéjának magvetése immár megérett: mego

221

jelent a .Jcorszerü" keresztyén ember. Hitéről nem igen beszél,
csak pozitiv keresztyén "világnézetét"
hangoztatja.. Fegyvertárába felvette liberális elődjének katolikusellenes
felekezeti öntudatát, mert az ma bizonyos "világnézeti" körökben divat. Egyháziasságát jelvények hordozásával is kidomborítja,
de az egyházi jelvényeket alkalomadtán
nem késik korszerűbb jelvényekkel kicserél ni. Általában jellemzi őt a korszerű rugalmasság
és
szinte korlátlan befogadóképesség,
ami t. i. az új eszmeáramlatokat illeti. Ha azután valami életerős újpogányság szele lekapja
róla a felekezetiség köpenyegét, megmarad öntudata, mely nem
más, mint az autonom ember Ádám óta közismert
én-tudata,
önimádata.
Ide vezet a puszta felekezeti öntudat útja.
Az a felfogás,
amely az evangélikus felekezethez való tartozást nem elkötelezésnek, hanem jogcímnek tartja. Nem mentség, ha azt feleljük,
hogy ezt az irányzatot
nem mi kezdtük, azt a katolikus táborban
kezdték ellenünk alkalmazni.' Nem mentség arra reá mutatni,
hogy a hatalmi, egyházjogi eszközökkel vívott harcot úgy kényszerítették reánk, hogy az ellenfél fegyverei a reverzális, a többségi túlsúly nyomása, világi hatalmi eszközök, anyagi kényszer
alkalmazása. Ez így van, de hova jutnánk, ha minden ellenünk
alkalmazott
méltatlan fegyvert ugyanazzal viszonoznánk, ha az
ellenfél harcmodorát válogatás nélkül egyszerűen leutánoznánk.
Egyházunk,
lényegének feláldoz ása nélkül, nem térhet arra az
útra, amelyen az ellenfél jár, s amelyre látszólag minket is kényszeríteni akar, s amely út egyesek - talán jóakaratú - véleménye szerint egyedül alkalmas egyházunk jövőjének biztosítására.
Mi tudjuk és valljuk, hogyegyházunknak
egyetlen fegyvere van:
a tiszta evangélium rettenthetetlen
hirdetése. És azt is valljuk,

hogy egyházunk jövőjét nem biztosíthatja
semmiféle egyházjogi
okoskodás vagy egyházpolitikai
ügyeskedés, vagy éppenséggel
.Jcorszerű" politikai simulékonyság, hanem azt egyedül az egyház Urának ígérete biztosítja,
aki tttegmotuioti«, hogy az Ű
egyházán a pokol kapui sem fognak diadalmat
venni. Persze,
ez az ígéret a' Krisztus egyházára vonatkozik. Ezt pedig éppen
az jellemzi, hogy nem a világ barátságát keresi, hanem az Urának való engedelmességet
és ezért az üldöztetést
is szivesen
vállalja.
Hogy a puszta felekezeti öntudat hova vezet, azt világítsa
meg a következö példa. A legutóbbi képviselőválasztás
alkalmából evangélikus gyülekezeti vezetők azért kívánták egy jelöltnek pártra való tekintet nélküli támogatását, mert az illető evangélikus volt, az ellenjelölt pedig katolikuso Állítólag a katolikusok ugyanilyen alapon biztatták híveiket a másik jelölt támogatására. De ez nem mentség! Miben vagyunk mi ak-kor különbek
az ellenfélnél, ha a nemzet sorsára talán döntő politikai állásfoglalás felekezeti szempontok alapján történik? Hol itt a felelősségérzet nemzettel és egyházzal szemben, ha az a jelszó: "X
Y-t támogatui kell, akármilyen programmal lép is tel, mert evan-
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gélikus ember!?" Ezt a felekezeti öntudatot engedjük csak át
nyugodtan másoknak. Lehet, hogy számukra ez képezi az egyház lényegét, hiszen ezzel talán lehet szerezni államsegélyt, de el is lehet veszíteni az egyház igazi lényegét! Az evangélikus
egyház ne legyen a felekezeti öntudat egyháza, hanem legyen
hitvalló egyház! Tudjon és merjen harcolni két fronton: a külsö
és a belső tévelygés ellen! Határozza meg minden cselekedetét,
programmját,
feladatát élő hite!
Erre annál inkább szükség van, mert már a katolikus táborban is vannak, akik ezt látják. Ott is kialakulóban van a hitvalló
sereg, amely - csodálatosképpen,
vagy éppen természetszerűleg - sokkal közelebb áll hozzánk, mint akár a saját tábor felekezeti öntudatoskodó,
belül üres és mindenre képes .Jcorszerü"
keresztyénel. Jöhet idő, .- s talán közel van, - amikor a keresztyén egyházaknak,
mint küzdő és vitázó testvéreknek,
de
mégis csak testvéreknek
össze kell fogniok a közös ellenség ellen, amely reájuk gyujtja a közös aklot! "Megosztott
keresztyénség nem tud teljes erővel beleszólni a világtörténelembe.
Azok, akik Krisztust tartják a világ királyának,
egyetlen urának,
mégis csak jobban hasonlítanak
egymáshoz, és közelebb vannak
egymáshoz azoknál, akik idegen istenek előtt mutatják
be áldozataikat. Egyszer el fog jönni az idő, amikor a keresztyénség

együtt védi lelki kincseinek fellegvárát. De akkor már késő lesz
arra, hogy összetett erejével azt a munkát elvégezze, amit ma
megtehetne."
(Református Élet.)
Tehát: felekezeti öntudat, vagy hitvalló egyház! Az előbbi
lehet az idők parancsa, az utóbbi az egyház Urának parancsa.
Nem kétséges, hogy kinek kell engedelmeskednünk.
Groó Gyula.

A szlovák irodalom ú] útjai.
A Slovenská Maticá-nak,
a szlovákok
hivatalos kultúrális
egyesületének folyóirata
a Slovenské
Pohl'ady.
Érthető
az az izgalom,
amellyel.
márciusi számát kezembe vettem. Az első az önálló Szlovákia megalakulása'
óta! A történelmi
esemény jelent-e változást a szellemi életben, a friss politikai célok és eredmények
adnak-e új művelödési
célokat és eredményeket?
Meciar Stanislav. az élénk tollú szlovák közíró, vezetőcikkben
elrnél-.
kedi,k az új helyzet új feladatairól. *) Az államalkotásig
emelkedett
szlo-'
vák. író öntudatossága
. és fiatalos reménysége
árad sorai közül s nekem, a
magyar irónak, aki hosszú éveken keresztül figyeltem a Cseh-Szlovák
köztársaságba
illesz tett szlovákság
szellemi
útkeresését,
most pedig dobogó
szívvel és - bevallom, - sokszor feszülő izgalommal
veszek tudomást
az állammá serdült nemzet politikai
útkereséséröl,
- igen sok tanulság*) Staníslav-Meöiar:
"Organická
55. évf., 3. sz. 129-133. 1.

sila

vzrastu."

Slovenské

Pohl'ady,
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gal szolgál. Végigfut
a szlovák szellemi élet fejlődésén
a mult század közepétől
egészen máig s keserűen
állapítja
meg, hogy a húsz éves csehszlovák "sorsközösség"
ideje alatt nemzete .mennyire csalódott
mindabban,
ami valamikor
a reménysége
volt. A szlovák hagyományok
és a sajátos.
egyéni lelkiség ápolása helyett nemzetének
szellemi élete idegen érdekek
szolgálatába
állott, harnis és torz kép alakul ki az elmult évek szlovák irodalmáról.
mert egy mondvacsinált
"szellemi egység" börtönébe
kényszerítették. Most, hogy ez után a "Chaos" után a szlovák szellem is megtalálhatja a maga saját, független
útját, az író biz akodóan
tekint a jövő Jelé,
mert a szlovák irodalom
így nem lesz többé a "szavak játéka",
hanem a
"nemzet
éltető ereje", amely erősen beereszti
majd gyökerét
a szülőföld
talajába ...
Mondom, igen tanulságos
ez a cikk, - önvallomásnak
is mondhatnám, - egyúttal nekünk csöndes elégtételül
is szolgál. Mi, akik a csehszlovák "egység"
látszólag
legerősebb
éveiben is világosan
láttuk rnindazt, amit a szlovák író rnost végre ki mer mondani, nem tehetünk
mást,
mint hogy üdvözöljük
új prograrrimját:
a sajátos,
szülöföldjének
talajaban gyökeredző,·
önálló szlovák szellem kialakítását.
Ahhoz azonban, hogy meg magyarázhassuk:
míért olyan meleg a mi
üdvözlésünk,
futó pillantást
kell vetnünk
a cseh uralom alatt kifejlődött
szlovák szellemi élet irányai ra.
A szlovákság
akkor, amikor Cseh-Szlovákiában
az áHamalkotó
nemzet kisebbik felének sorsát vállalta, 'szellemi szempontból
igen merész feladatra vállalkozott.
Kétségtelen,
hogy már az 1918-as nagy "változás"
előtt
is volt szlovák szellemi élet, a XlX. század második felétől kezdve a szlovákságnak
jelentős írói is voltak, alapjában
véve azonban a szlovék nemzet úgy került a cseh-szlovák
államba, hogy nem volt meg a szellemi kiforrottsága,
s éppen az az osztálya hiányzott, amely a szellemi életnek rnindenkori
átlag-hordozóját
jelenti: a középosztály
serege. Azok, akik most,
húsz évelmultával
furcsa fintorral
tekintenek
vissza az elmult és vaíással
végződő házasság szellemi eseményeire,
majdnem kivétel nélkül "első nemzedéke"
az új szlovák
értelmiségnek.
Ilyen. körülrnények
között
érthető
: z, amit Meciar említ idézett cikkében, t. i., !hogy a szlovák szellem a csehszlovák együttélés
ideje alatt elszakadt sajátos jellemvonásaitói
és új, idegen utakra lépett, ezzel a lépéssel, persze, új és idegen érdekeket. is szolgált. Általában
véve, nagy út-keresés
jellemzi a huszas évek szlovák irodalmát;
ahány író, annyifelé keresi a szellemi
f'elernelkedést
az európai
sz ínvonalra. Lázas erő hajtotta
a fiatal szlovák írókat, akiknek sikerült is
irodalmi életet teremteniök
maguk körül, de erröl az irodalmi életről éppen
most, az új szlovák állam megalakulásával
kapcsolatban
mondotta
ki az
elmarasztaló
ítéletet
a szlovák író, éppen a szlovák nemzeti lélek szempontjából.
Lélektanilag
érthető,
hogy a fiatal írógárda
szakít a multtal:
egyrészt
azért, mert mint "első nemzedék"
nem érez semmi közösséget
vele, másrészt, mert azoknak, akik irányítottak,
nem is volt érdekük, hogy
a multhoz kapcsolódjanak.
El a multtól! - volt a jelszó s megindult a nyugati eszmék beáramlása.
Elsösorban,
persze, a csehé és a frandáé.
A huszas évek szlovák irodalmának
világnézeti
beállítottságára
a materializmus
és a materialista
stílusformák
ütötték
rá a bélyeget:
mindaz, ami a cseh
léleknek elsőrendű
sajátossága,
ami azonban igen távol esik a szlovákság

224
mélyen vallásos, sőt misztikum ra hajlamos
lelkiségétől.
A kispolgárí
költészetnek
és formáinak
ápolása, múvészi téren az "izmusok"
követése
elragadta
a szlovák fiatalságot:
rengeteget
tanult ak, olyasmit is, ami külföldön már túlhaladott
álláspont volt, csakhogy
fel tudjanak
emelkedni
a
kulturált
nemzetek
szellemi szmvonalára.
Hol kerestek
a példát, az útmutatást?
A legközelebbiforrásnál,
a testvérnépnél.
a szomszédban.
A cseh
hatás pedig elvezette
őket a már föntemlített
utakra;
csak mint érdekességet említem meg, hogy a háború utáni, új utakat kereső szlovák líra
ugyanazokat
a fáradt, kiábrándult
hangokat
szólaltatja
meg, mint a franciák polgári
lírája, ugyanaz
a dekadencia,
ugyanaz
a fáradt
elernyedés
bennük, mint az -egykorú francia
és cseh, mintákban.
A szovjetorosz
irodalom felé-fordulás
ténye egésziti ki ezt a képet.
A szlovák szellem feltartóztathatatlanul
haladt
azon az úton,
amely az:
egész mondvacsinált
állam .politikai célkitűzése
is volt s ameily a bukáshoz.
vezetett ...
Természetes"
hogy ez az ,irodalombármilyen, zajos, életet teremtett
is a fiatalok és rajongók
körében - rnélyen sohase ereszthette
gyökereit
a szlovák talajba. A multtói való radikális elszakadás
mindenütt
magában
hordja a bukás csíráját.
•
Lassan-lassan
a szlovák írók is kezdték észrevenni
ennek az igazságnak megdönthetetlen
erejét.
A szlovák
irodalomtörténészek
és közírók
1935-től kezdve mind élesebben
és élesebben
mutatnak
rá, hogy ha meg
akarják
teremteni
a sajátos szlovák irodalmiságot,
törődniök
'kell a rnulttal és ápolniok kell annak sajátos hagyományait.
S minél erősebb mértékben keresik a kapcsolatokat
a hagyományokkal,
annál inkább veszík észre
költői gyakorlatukban
is eddigi irányaik zsákutcába- jutását, helytelenségét
éppen a költői gyakorlat
szempontjaból.
Érdekes ez a visszakanyarodás
a
multhoz, amelyet nem lehet teljesen függetleníteni
a nemzeti eszme általános európai renaissance-ától,
amelynek kialakításában
azonban a szlovák
író öneszmélése
is kétségtelenül
szerepet játszott.
Az a POnt-tehát,
-arnelyre ,a szlovák, .szellem . az állammá-serdültség
pillanatában
elérkezett,
tulajdonképpen
csak egy állomása annak az útnak,
amely 1935 táján nyilt meg.
A szlovák szellem meg akarja találni önmagát. Belátja, hogy megmaradásának
és fejlődésének
egyedüli záloga, ha görcsösen
ragaszkodík
ahhoz a talajhoz,
amelyből kinőtt s ha a hagyományok
ápolása közben állandóan szem előtt tartja népének [ellemvonásait:
egyszóval,
ha folytatja
azt a munkát,
amelyet a XVI. század népi énekeseitől
kezdve a változás
idejének nagy szlovák írójáig és gondolkodójáig,
Rázus Mártonig,
a breznóbányai
evangélikus
lelkészig, minden szellemi munkása ' folytatott.
Mik ennek a kétségtelenül
meglévő szlovák hagyománynak
a főbb
jellemvonásai?
Elsösorban: a biblikus jellegű protestáns
lelkiség. Nem vagyunk felekezetileg
elfogultak,
amikor azt mondjuk, hogya
prédikáciös-Iz,
a protestáns szellemi ősök nyoma egészen a változás bekövetkeztéig
minden szlovák költő rnunkáján
megérezhető.
Másodszor:
a szlovák falu mélységes
szeretete.
A szlovák író, de különösen
a XIX. század szlovák írója görcsösen ragaszkodik
a falu életéhez, érzi, hogy _falvainak sajátos kultúrája
legnagyobb
nemzeti kincse és sajátságos
viszonyai
miatt ez jelenti számára

:'"-tit,!
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az éltető erőt is. A falusi élet számtalan rajzá-hoz érdekesen kapcsolódik,
különösen a XIX. század második felében, a hegyvidéki kisváros életének
képe is. A multtal sem törődik másképpen ez az irodalmiság, mint a népen keresztül, ez az oka, hogy legsajátosabb kifejezési formájához a né-'
pies-romantikus időkben jutott el.
'
Ha most az újjászülető szlovák irodalmiság csatlakozik ehhez a rnulthoz, valóban meg fogja találni sajátos szellemi arcát. De ez az arckép
csak akkor lesz teljes, ha észreveszi, hogy kialakulásában a letagadhatatlan kapcsolatok folytán a magyar szellemnek milyen óriási része volt. Ha
végigfutunk azokon a [ellernvonásokon, amelyeket az előbb a szlovák irodalmi hagyomány jellegzetes tulajdonságainálc-neveztem,
lehetetlen észre
nem vennünk, hogy a magyar szellem fejlődése kialakításukra milyen erős
hatást gyakorolt. S ha a megújuIt, saját arcát kereső szlovák irodalmiság
valóban hű akar lenni önmagához, akkor ebből a szempontból is tovább
kell haladnia a megkezdett úton. A szellemi sorsközösség törvényeinél
fogva nem szabad elszakadni a magyar "szellemtől, sőt, minden jelenlegi
politikai ellenszenvét félretéve meg kell találnia az utat a magyarság felé.
Sziklav

Ldselá.

KRÓNIKA
Az önáltatás sodrában.
Amikor folyóiratunk krónikása visszatekint az elmult hónap nagy
magyar eseményeire, alig tudja elhárítni magától a kísértést,
hogy száz
meg száz. társához hasonlóan szintén ne mérlegelje az új képviselőház
pártarányait,
és ne jelölje meg az új országgyűlés sürgős feladatait. Az a
tény, hogy hazánkban mindenki hivatottnak érzi magát a legsúlyosabb
politikai kérdésekben megfellebbezhetetlen ítéletet mondani, minden uiság
és folyóirat fölényes, kevély stílusban diktál a korrnánynak és parlamentnek, - már magában véve megdöbbentő pathologikus vonás nemzetünk
mai állapotában. Ez a tény már az egyik tünete annak a bajnak, amelynek a sodra ellen csak kevesen és a kevesek is nehezen küzdenek, s amelyet így fejezhetünk ki röviden: önáltatás. Visszatérve az előbbi mondatokra, azzal altatjuk magunkat, hogy ismerjük a magyarság politikai helyzetét, ismerjük 'a kormány cselekvési lehetőségeit, ismerjük a pártvezérek
igazi szándékait ... és ehhez képest okosan tudunk ítélkezni korrnány és
pártok felett, reformok végrehajthatósága
és sürgőssége felett ... Egyenesen azt a kemény állítást kockáztat juk meg, hogy életelernünkké vált
az önáltatás. Jaj annak, aki egy társaságban elő mer hozakodni a valóság
részleteivel! Ellenben bőven jut taps eszmékért lelkesedőnek. álmok kornbinálójának. Nem tartjuk magunk közül valónak, jó magyarnak, aki a
valóság helyes ismeretét többre becsüli az álmodozásnál, a kitar tó munkára való elszántságot a lelkesültségnél.
Az önáltatás bűnének elhatalmasodását mi sem jelzi jobban, mint
az, hogy alig mutatkozik e tekintetben különbség az öregek és a fiatalok
között. Sőt mintha a fiatalok inkább hajlanának az álmodozással való
szakítésral Magyar politikai vonatkozásban ócska, elavult szólam az öregek megfontoltságát,
higgadt, bölccsé józanult gondolkodását
szembeállítni a fiatalok szertelen, rajongó lelkesedésévei. Úgy látszik, ma inkább
teszik elfogulttá az öregeket bizonyos eszmék, mint a fiatalokat. Persze
a fiatalokról sem lehet egyöntetüen azt mondani, hogy ismerik a valóságot.

Leginkább
még a magyar parasztság
és az elszakított
területek
viszonyainak
megismerésében
mutatnak
elfogulatlanságot
és józan iparkodást, de szerétnek
megelégedni
a felületes
érdeklődéssei.
Öregek és fiatalok azzal áltatják
magukat,
hogy időben és térben egyaránt
szak szemléletük
kielégitő;
nem akarnak
egymástól
tanulni.
A teljes valóság elői való menekűlést
figyelhetjük
meg a Jegutóbbi
képviselőválasztáson
összecsapott
pártoknál
is.
Mindegyik
pártról
'elmondhatjuk,
hogy bizonyos eszméket tűztek zászlajukra.
Lehetséges,
hogy
az eszmék szónokai
őszintéri meg voltak győződve
a magasztalt
eszmék
egyedüli
dicsőségéről;
ez esetben
elsősorban
magukat
tévesztették
meg,
Oe az is lehetséges,
hogy maguk is csak azért lobogtatták
oda az eszméket a törnegek
felé, hogy azokban
hangulatot
keltsenek ; ez esetben
a 'népet:,ámították. Az eszmék sora változatos
volt: szentistváni
gondolat,
keresztyén <nemzeti 'eszme,' nemzeti-cszociálizrnus,
a függetlenség
eszméje,
a polgári szabadság
gondolata
és így tovább. Persze mindegyik
párt úgy
kínálta a maga eszméit, hogy azok "feltétlen
hódolatot
parancsolnak
minden magyarnak",
"
Az eszméknek
ilyen előtérbe tolása voltaképpen
beismerése
volt valaminek, annak, hogya 'partok emberei mind mentségre
szorulnak.
Oe egyik
párt sem .volt olyan őszinte, hogy nyiltan szólt volna jelöltjeinek
gyarlóságáról.
A választók
pedig hagyták
magukat
meg tévesztetni
a' pártok
nagyszerű
programmjaitól;
nem követelték,
hogyaképviselőjelöltek
bocsánatkéréssel
kezdiéle bernutatkozásukat.
Kétségtelen,
hogy emberi számítás szerint vakmerőség
lett volna a jelöltek részéről gyarlóságuk
beismerése,de
ezt legalább azoktól. lehetett volna elvárni, akik fennen hangeztatták
a' "keresztyén gondolatot". Száz szónak is az a vége, hogy mindenféle különbség
ellenére egyformák
a partok, mert az ldeéltzmus szolgaságában
vergődnek.
Hisznek az emberi akaratban,
az eszmék
önrnaguktól való diadalában ... Külön is érdemes a figyelmünk re a volt képviselőház
disszidenseinek
viselkedése;
nem tartották
szükségesnek,
hogy
visszavonulásukkor
bocsánatot
kérjenek
mulasztásai kért, pedig nyilvánvaló. hogy amikor a miniszteri
székekben
ültek
és a közélet
előkelöit
játszották,
megvalósíthattak
volna egyetsmást
abból, amit őszi korrnánybuktató
kalandjuk
sikere
esetén kormányra
jutva állítólag
elvégeztek
volna. És érdemes
megfigyelnünk
azt a rajongást, amely a szélsöiobb
pártok
embereit
tölti 'ci; az a büszke tudat, hogy rövid politikai
szereplésükhöz
képest nem terheli őket kormányzati
és törvényhozói
mulasztás,
azt a fölényes érzést szítja bennük, hogy ők az uralom átvétel után egyszerre paradicsommá
tudnák átváltoztatni'
az országot.
Mintha nem lennének 'ök 'is esendő, gyarló ernbérek l '
'
A bűntudat
kerülése együttjár
természetesen
azzal, hogy szelidaritás
sincsen a pártpolitikusok
között. A másik párt emberei mindig bűnös multú,
önző, megbízhatatlan
elemek, a magáéi mindig derék magyarok,
önzetlen
országmentők.
Igaz, "a nép akarja,
hogy megcsalják",
de azért mégis
szégyenletes
a magyarságra
nézve, ha feltételezik
róla, hogy egyáltalában
nem tud gondolkodni,
nincs szeme, s nincs elég józansága
a képviselők
és
pártok gyarlóságának
észrevételére.
Lehet tehát jó abban, ha új emberek
kerülnek
a törvényhozás
házába, de ne kívánják
tőlünk, hogy .éppen azok-,
tóI várjuk a magyar, nemzet. megmentését,
akik megtagadják
a közösséget
a magyar nemzet multjával. Magyarnak
lenni ugyanis annyit jelent, mint
vállalni a teljes magyar sorssal a szolidaritást.
A közönséget
csak a' tudatos hazaárulóktél
vonhatjuk
meg, de nem
azoktól,
akik vakságuk
folytán
eltévelyedetten
ártanak
országunknak.
bár az' ilyenek is' súlyosan. vétkesek.
Hogy' öntudatlan
hazaárulók . vannak'
ma is, ezt eleve fel kell tételeznünk.
Országunk
gyengülése,
népünk' romlása igen sok államnak
sürgős érdeke;
bizonyságok
híján is tudhat juk,
tehát, hogy az érdekelt
államok mituien eszközzel gyengíteni
iparkodnak
minket, még pedig lehetőleg ravaszul, azzal a látszattal,
mintha megújhodásunkat
támogatnák.
Ha az angol lapok ma nyiltan írnak arról, hogy a
világháborúban
milyen propagandát
folytattak
az ellenséges _ államokban,
és nyiltan szervezik azt a hivatalt, amely háború esetén propagandát'
fogfolytatni
mindazokban
az országokban,
amelyekkel
Anglia háborúba
ke-
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veredett (Pesti Hirlap 19;39. jun. 21), akkor ostobák volnánk, azt remélvén,
hogy más államok nemélnek
a propaganda
eszközeivel. Felesleges magyarázni, hogy mi értendő itt a propagandán.
Világos, hogy benne van a kormányon levők rágalmazása,
a defetizmus
terjesztése,
a láthatár
elködösítése ... A jogi gyarmatosítást
a mutban is legtöbbször
megelőzte a szellemi
eJgyarmatositás.· Ebben a nagy veszedelemben,
a. sokféle
rnegkísértetés
, 'hálójában a magyar értelmiség
egy része a mindenki iránti bizalmatlansággal'
igyekszik megőrizni
leJ:ki függetIenségét,
de ez 'csak a további szellemi fer- ,
tözödés ellen adhat mentességet,
nem gyógyít ki eddigi.betegségeinkból.
Itt '
csak az segít, ha tudunk bánkódni
magyar testvéreink
vakságán,
gyarlóságán - helyettük
is. Vezetőül pedig ne fogadjunk
el olyant, aki önhítten,
gőgösen bűntelennek
és tévedhetetlennek
képzeli magát. Ellenpen az élre
valóaz,aki
ismeri képességeinek
korlátait,
tud alázatos
lenni, és .akin
, meglátszik,
hogy szokott
naponta
bocsánatot
kérni az Istentől - politikusi bűneiért
is.
Itt, ezen a ponton, a politikusok
bűnbánatában
kellene koncentráltan
mutatkoznia
annak az álIítólagos
helyzetnek,
hogy a magyarság
politikája
összeforrott
a keresztyénséggeJ!
Mert nem igaz, hogy a "nemzeti gondolatot" keresztyénné
tehetjük
bizonyos
"szent elvek", alkalmazásával.
Legyünk tisztában
azzal, hogy a szentístvání
eszmék" emlegetése
szolg álhat
, nem -.sajátosan! magyar, érdeket ,is".,hiszen",könnyend.eb.etség,es,
,bogy a római katolicizmus
világszervezete
a legjobb magyarokat
arra használja fel,
hogy a magyar
államot a római katolicizmus
világuralmi
törekvésének
-'
jelenleg utolsó - mentsvárává
tegye. Már pedig a "keresztyénséget"
arra
használni fel, hogy valami külső politikai veszedelmet
elhárítsunk,
kétszeresenkockázatos
dolog. Ne áltassuk magunkat
azzal, hogy az Isten megáld minket, mert a nemzeti gondolat
jelszava mellé odabiggyesztjük
ezt a
szót: keresztyén!
Mindezért
örömmel
kell fogadnunk
minden olyan megnyilatkozást,
amely arra vall, hogy felelős férfiak szembe mernek fordulni az önáltatás
sodrával. Csáky István külügyminiszter
azt mondta nemrég: "Erősnek
kell
lennünk,
de ennek egyik előfeltétele
az őszinte magábaszálJása, a nagy
lelkiismeretvizsgálataa
magyar népnek." Persze jellemző, hogy ez a nagy
szó visszhangtalan
maradt. Teleki Pál miniszterelnök
pedig képviselőházi
munkaprogrammjá'ban
következetesen
rninden vonatkozásban
hangsúlyozta
a kormányzás,
általában
a nemzetélet
személyi oldalát.
Ugyanő ismételten hangoztatta
a nemzet
nevelésének szükségét.
Oe jaj nekünk,
ha a
nemzetnevelés
szintén az ideálizmus
tévelygésébe
esik! Hogy itt mennyire
résen kell lennünk, arra jellemző, hogy mcstanában
'egy' művelt 'református
teológus
ilyen módon beszélt:' A keresztyéni.lelkiség
az, ifjúság, életében
először is' azt [elenti, hogy általában
hívő, tiszta, nagylelkű
és ióratörö
:
legyen ... Ha mi, protestánsok
ennyire nem vesszük számításba
a bennünk
levő ősi bűnt, a folytonos kegyelernreszorultságot,
akkor hogyan reméljük.
hogya
római 'katolicizmus
uralomra
törö szeIJeme igazi nemzetnevelést
fog sugallni a magyar államnak?
Ha aztán kilátástalan
a nemzetnevelés
sikeressége,
vajjon
nincs-e
mégis azoknak igazuk. akik a szervezkedésben
látják a megújhodás
útját?
Nem okosabb-e
átadni magunkat
az árnak? Újra csak önáltatás
lenne tőlünk, azt remélni, hogy az idők sodra jobb magyar jövő felé hajtja nemzetünket!
Az idők árja, idegenből
jön, idegenbe
megy, akárcsak
a Duna
vize. A magyarságnak
ezért nincs nagyobb, sürgősebb,
fontosabb
teendöle.
minthogy
mituienki jól végezze a mindennetn munkáját. A miniszterelnök
szava sovány kenyér volt az álmodozóknak
és raiongóknak:
"Ma elmult az
álmok és" elmult a beszélés ideje; ma, dolgozni
kell" és, dolgozzék, rnin-denki szemhunyorítás
nélkül ott, ahová állítottákv.. Oe -nekünk, akik tudjuk, hogy Isten számon kéri tőlünk még a politikai
nézeteket
is, vígasztalás, hogy nem vagyunk egészen magunkra
hagyatva
a nemzeti önáltatás
elleni küzdelmünkben.

Szamosi 'jános.
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SZÉLJEGYZETEK
ke is van. Emberek vannak mögötte
s ugyanezt el fogom várni mindazokbeszélt egy jezsuita páter az ország
tól,akik
egyházi közigazgatást vé·
legnagyobb protestáns városában ha- geznek. A Pató Pálok, remélem, hazánk gazdasági kérdéseiről a katomar· meg fogják tanulni, hogy minlikus kezdernényezésű mozgalmakkal
den közigazgatási
hanyagság
az
kapcsolatban.
Egészen
keményen
egyházi élet lényegéhez nem tartozó
mert nyilátkozni a többfizetésüekről
külsö keretmunkát
gyarapítja s hogy
mint tolvajokról
és nyiltan hadat
egy kicsike kerék megállása nem
mert. üzenni nekik. A. hallgatóságból
szabad, hogy megállásra. kényszerítse
nem kevesen -remegve fvár-lák - -mint
az) egész hatalmas gépezetet."
többen be is vallották,
hogy rni- Amit
itt a közigazgatásról
mond,
kor lép közbe a rendőrség. A szóaz az egyház lelki életére és szolg
nok pedig mintha elleste volna gon.
latára is vonatkozik. Mert Pató. Pádolatukat, ki merte jelenteni, hogy
lok ezen a téren is vannak nálunk
nem izgatja a rendőrség jelenléte,
szép számmal. Az új püspök egész
mert szavai mögött Róma áll. Tudott
beköszöntöle határozott, erélyes, célnyilátkozni
eredményekről, kenyérár
-tudatos, ·,nagyvonalú!
Bizonyára
a
leszállításáról,
munkaalkalmak
tegyakorlati életben is meg lesz az erererntéséröl,
egzisztenciák elindításáje és erélye ahhoz, hogy a Pató Páról. - Tiszteletreméltó, hogy hozzá
lokat kötelesség teliesltésre kényszemertek nyúlni a szociális kérdéshez,
rítse és lelkükben a pünkösdi tüzet
végre nem csak szavakkal, hanem
meggyújtsa.
eredményes tettekkel is. Nem firtatjuk, hogy mindezt hogy fogják elAz 1937. évben befejezett zsinat
intézni, a maguk .horribilis nagybirtokaik kérdésével. Egy azonban gonúj törvényei 1938. és 1939. január eldolkodásra késztet bennünket. Mersej évei életbe léptek. Az új törvény
egy egész sor - magasabb egyházi
nek Róma nevében. Nekünk hatalmaközületek
által alkotandó - szabálysabb erőnk van. Az Élet Ura áll mögöttünk,
akinek van üzenete szárendeletet
helyez'kiláíásba.
Közel
két esztendő telt el azóta és még
munkra a szociális kérdés tekintetében is. Miért nem tudjuk levonni a mindig nem kaptunk hirt arról, hogy
végső konzekvenciát
gyakorlatban is c szabályrendeletek vagy egy részük
elkészült volna. Ez a késlekedés
a magunk számára és azt hirdetni,
megbénít ja az egyházközségek szerélni és cselekedni Krisztus nevében?
vezkedési és adminisztrációs munkáját,
mert amazok nélkül egyházközAz új tiszakerületi püspök
ségi szabályrendeleteket
alkotni nem
programmjában
ezt olvassuk:
"A tudnak és az új törvény rendelkezéközigazgatásban nem aktákat, hanem
seit sem vihetik keresztül. Kívánaügyeket akarok intézni s nem fogom
tos, hogy a szükség es szabályrendeelfelejteni, hogy minden aktának lel- letek haladék nélkül elkészüljének.

Megdöbbenti nyUtlággal

ő
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EGYHÁZI

FIGYELÓ

Néhány megjegyzés egyházi nyelvhasználatunkhoz.
Évek óta nagy igyekezettel folyik a magyar nyelv megtisztítása mindazoktól a - legtöbbször idegen eredetű - elernektöl, hatásoktól,
amelyek tisztaságát, helyességét bármiképen is rontj ák. Már az egyes foglalkozások körébe vágó külön szótárakat is szerkcsztenek a helyes, magyaros szóhasználat és beszéd előmozdítása érdekében. Ha nyitott szem:
mel "és füllel figyeljük meg mindennapos és ünnepi egyházi nyelvhasználatunkat,
akkor észre kell vennünk, hogy ezen a területen is sok tisztogatásra, javításra van szükség. Itt azonban nem elég a helyes és tiszta
magyarság követelményét érvényesíteni. Legalább ugyanolyan rnértékben
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kell arra is törekednünk, hogy szavainkkal, egész beszédmódunkkal minél hívebben, világosan és félreértéseket kiküszöbölő módon fejezzük ki
azt a tartalmat, amelyért mint evangélikus keresztyéneknek
helyt kelt
állnunk. Sokan persze azt gondolják, hogy kár erre a jelentéktelen dologra figyelmet és időt pazarolni. Pedig nemis nagyon jelentéktelen dolog
ez. Folyóiratunk
1935-iki évfolyamában e sorok írója már rámutatott
arra, hogy egyházunk formakérdésének
egyik fontos pontja éppen a
nyelv, - vagyis egyházunk szellemi tartalmának a ma élő nyelven való
megfelelő kifejezése. Különösen az igehirdetésben és hitoktatásban égető
ez a kérdés. Ki nem tapasztalta még, hogy mennyi nehézséget okoznak
pl. a régi bibliafordítás elavult szóformái, vagy az élő nyelvből kiveszett,
esetleg megváltozott értelmű szavai? A folyamatban levő és szinte az.
új bibliafordítás jelentőségét elérő fordítás-revizió magában is elég bizonysága az e téren támadt hiányoknak. illetve szükségletnek. Bármennyire
elismerést érdemlő hagyomány tisztelettel ragaszkodik is az idősebb nemzedék a megszokott ódon-ízű régi szöveghez, egyházunk régi és változatlan hittartalmának
a fiatal, sőt még ezután következő nemzedék lelkébe valói.atrnentése
megklvánja az .akadályt okozó régi nyelvformák
kiküszöbölését és megfelelörűiakkal
való helyettesítését.
Sokkal veszedelmesebbek azok a nyelvhasználatbeli hibák, amelyek
rendszerint felületességből, figyelmetlenségből,
vagy éppen kényelemböj
hova-tovább megszokottakká
válnak. Az ilyen felületes, pongyola szöhasználat legtöbbször a beszélő 'lelki ürességét, vagy legalább is közönyösségét leplezi le. Akinek nem fontos a tartalom, Inem a saját meggyőződése, hite az, amit hirdet, annak természetesen nem fontos 'az sem.
hogy azt megfelelően, helyesen fejezze ki. Azonkívül 'kész szörszálhasogató okvetetlenkedésnek
rninösíteni,
ha valaki erre figyelmezteti. Pedig
ha egyházi nyelvhasználatunk felületessé, pongyolává, vagy éppen a tartalommal összhangban nem levő szólamok hajhászásává válik, úgy ez
kétségtelen jele egyházunk belső, tartalmi megüresedésének. Hamis beszéddel, meggyőződés, hit nélküli szónoklatokkal nem lehet hitet kelteni.
hanem csak téves felfogásokat meggyökereztetni,
kétkedést ébreszteni,
vagy még a meglevő hitet is megingatni. Ezért nem mellékes dolog a
helytelen egyházi nyelvhasználat elleni küzdelem. Egyházunk bizonyságtevésének tisztasága érdekében nélkűlözhetetlenül
fontos a tiszta, félre
nem érthető, helyes nyelvhasználat. Ha sokszor kicsinyesnek is tetszik ez,
ne felejtsük, hogy akis dolgokban megtartott hűség az alapja a sokravaló bízatásnak.
Lássunk most néhány kiragadott példát. Egy kis figyeléssel bárki
szaporíthatja majd ezeket.
Elsőnek meg kell említeni az egyházunk, hitvallásunk megielölésében tapasztalható bizonytalanságet.
Sajnos, még mindig gyakori, nemcsak idegenek, hanem egyházunk tagjai részéről is az "á'g o sta i" evangélikus megjelölés. Ezt a kiáltó szörnyűséget ki kell már irtani! Értsük
és értessük meg másokkal is, hogy az "ágostai" 'a "hitvallás" jelzője, nem
pedig az "evangélikus" -é, Különben sincs nagy szűkség a zavart okozó
"ágostai hitvallású" megjelölés használatára, mert nálunk, Magyarországon az "evangélikus" szó már magában is teljes értékű és félre nem érthető megjelölés, különősképen egyeseknek hitvallási vagy egyházi hovátartozására. Ezt a szót azonban rövidítés nélkül használjuk! Rövidítésnek
legfeljebb ott van helye, ahol valamely kérdőív szűkre szabott rovata nem
engedi a teljes kifr ást, Egyébkénta
szükségtelen rövidítés arra! vall,
hogy az evangélikus megjelölésben kifejeződő hitvallást nem vesszük kornolyan, nem sokra becsüljük, vagy éppen szégyeljük. Mély szomorúsággah
töltött el, amikor lelkészek ajkáról, még szószékröl is, az "evang." rövidített formában hallottam ezt a drága szót.
Nagyon elharapózott az egyház szónak helytelen használata. Igaz,
hogy a kényszerű helyzettel bizonyos rnértékben
meg kell alkudnunk.
Bár Krisztus Anyaszentegyháza csak egy, mégis, mivel a keresztyénségnek egyik történetileg kialakult formáját sem 'azonosíthatjuk ezzel az
egy egyházzal, azért kényszerűségből
beszélünk egyházakról. Fokozódik
a nehézség, sőt zavar, hogy ugyanannak az egyházi típusnak különbözö
területi szervezeteit is külön egyházaknak mondjuk. ~gy beszélünk pl. ma-
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gyarországi, svéd, finn stb. evangélikus egyházról. Ezidőszerint' itt sem
tudunk, még gyökeresen segjteni a bajon. De az már nem engedhető meg,
hogy. az egyes gyül~kezetekt;;t is egyháznak nevezzék. Igaz ugyan, hogy
egy gyülekezet is hordozója lehet az egyház lényeges elemeinek és ismertető jegyeinek. de az egyház 'mégis a sokaság és sokféleség fölött álló
egységet jelenti, nem pedig az apró' részekre szakadozottságot. Az egyes
gyülekezeteknek
egyhazként
való megjclölésemögött
különben
is az
evangélikus egyházfogalommal össze nem egyeztethető independentizmus
(gyülekezeti függetlenség elve) rejlik, tehát ezért is kerülni kell az egyház
szónak ilyen helytelen használatát. Meg kell tartani a vallásos tartalommal
megtöltött gyülekezet elnevezést; amennyiben pedig a jogi szervezettség
nyet kifejezést, úgy az Egyházi' Törvényeknek megfelelő egyházközSég
megjelölést használjuk. Éppen ezért ne nevezzük a gyülekezeti vagy egyházközségi felügyelőt egyházfe/ügyelőnekl
A vallásos tartalom kiüresítése, sőt bizonyos prof'anizálása jelentleeZik az "úri" jelző használatában,
pl. úri imádság, úri szent vacsora.
Az Ur név éppen 'a tulajdonnévvé emelés által szabadul meg közönséges
értelmétől, azért nem szabad ezt melléknévi jelzőként használni, mert
így szükségképen közönséges értelme tapad hozzá. Magam is tapasztaltam ézta
hely tellen szóhasználatból eredő veszedelmes félreértést, amikor valaki azt rnondta, hogy szegény embernek nem lehet része "úri"
dologban. A szent dolog kornoly megbecsülését veszélyezteti az "úrvacsorázás", sőt bizonyos mértékben még 'az úrvacsora-osztás
kifejezés is.
Néhol idegen hatásra meghonosodott az Ür szent vacsorájának a gyónással
való, azonosítása, sőt hallottam már evangélikus embertől ezt a szentséget
áIdozásnak is nevezni!
Meg kell említeni, hogy még istentiszteleti nyelvhasználatunkban
is
szarnos helytelenség honosodott meg. Most csak egyet említek: a szent
igék kifejezést. Az oltári lekció, vagy az igehirdetés alapjául nem Isten
igéi szolgálnak, azaz Istennek egyes szavai, hanem lsten igéje, vagyis
a Szentírásban foglalt kinyilatkoztatása.
Ennek a kinyilatkoztatásnak,
tehát a Szeritírásnak bármely kisebb része vagy szakasza ugyancsak lsten
igéje. Nem többes számban, hiszen a rész nem lehet több az egész nél.
Továbbá, ha ebben az ertelemben említjük az igét, úgy azt nem írjuk
hagy kezdőbetűvel, mert ez nem tulajdonnév. Az Ige ugyanis a testté
lett Logoszt. Jézus Krisztust jelenti.
'
,
Folytathatnámmég
a tallózást, de figyelmeztetésnek és a hibák kiküszöbölésére való felhívásnak egyelőre elég ennyi. Bizonyára lesznek mások
is, akik egyházi nyelvhasználatunk megtisztításának
ügyét további adalékokkal fogják szolg álni.
W. D.

SZELLEMI ÉLET
KüUöldi folyóiratok.
A Furche (Bet lin, Furche-kiadás,
megjelenik havonta, előfizetési ára
negyed évre 1.95 RM) májusi és júniusi számai a következö tanulmányokat
és cikkeket
tartalmazzák:
Maury Pierre: "Az új életről", Ktoeker Jakab:
"Hit és kinyilatkoztatás", Meyer H.: .Píllantások a vallásos Iestészetbe", Dannenbaum János:
"A bibliai életrajz", Lilie János: "Isten vezetése", Kramp Willy:"Hallás és engedelmesség", Gronau Edward: "Isten bizonyságtétele
a, teremtésről", Lilie János: "Bach, mint
az egyház tanítója". Rexroth Nietzscherői ír, tudösítások
a hallei és

tambarami missziói konferenciákról,
a Kittel-féle Theol. Wörterbuch méltatása stb. kerekítik be a tartalmas
füzeteket.
A Luthertum
(Lipcse, Deichertkiadás, megjelenik havonta, ára negyedévre 1.50 RM) májusi száma
Creutzig "A nép az egyház igehirdetésében és Voigt "Isteni törvény és
népi törvény" (befejezés) c. tanulmányokat közli.
A Deutsche Theologie (Stuttgart,
Kohlharnmer-kiadás,
mejelenik
havonta, ára negyedévre 1.50 RM) márciusiszáma
közli Michel Otto: "Az
örömhír és a világ népei", MotIer
Hans Róm. 7-ről szóló tanulmányának befejezését.
K.
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EGYOTTIS-rEN ELÓTT
Atyámfiai, ne legyen személyválogatás a ti hitetekben! (Jakab 2, ta.)'
Aki nem szeréti a maga atyjafiát, akit lát, 'hogyan szerétheti az Istent,
akit nem lát? (1. János 4, 20b;)
.I l u s folyamán
kérjünk bocsánatot az Istentől,
hogy nem szoktunk imádkozni azokért, akiknek a fáradságából kenyérkerül
asztalunkra, - hogy nem érezzük testvéreinknek a magyar
termőföld munkásait, - hogy nem vesszük magunkra nyomorúságuk terhét, - hogyapolitikusokra,
a törvényhozokra
hárít juk értük való felelősségünket, - hogy hálátlanul élünk a föld gyümölcseivel;
adjunk hálát az Istennek,
hogy hálátlauságunk
ellenére gondviselő szerétetéből ad nekünk na'
ponta kenyeret, - hogy a magyar középosztály
kezd érdeklődni a magyar
föld művelőinek
sorsa iránt, - hogyegyházunknak
van már egy népföiskolája, - hogy még kaptunk haladékot népünk megmentésére, - hogy
,a törvényhozókban szándék mutatkozik a magyar föld munkásainak
rnéltó
élethez juttatására
;
könyörögjünk az Istennek,
hogya kegyelmi időt Ile vesztégessük el, hanem személyválogatás
nélkül igaz testvérekként gondoskodjunk a magyar föld rnunkásainak
emberi életéről, - hogy jusson el hozzájuk is mindnyáiukhoz az üdvözítö evangélium, - hogy érezzen együtt minden magyar, - 'hogy imádkozni tudjunk egymás helyett, - hogy alázatosan vegyük a föld termését, - hogy a nyarat (pihenő-időt) is úgy éljük, mint amiről számot kell
adnunk Oneki.
'
Mennynek, földrnek hatalmas teremtő Ura, Istene! Könyörgök szent
Felségednek, hogy ékesítsd bő zsírral a földet, és áldd meg e földnek
minden határát bőséges gyümölccsel. Tekints alá az égből, és adj a mi
földeinkre szent áldásoddal teljes esőt alkalmas időben. Szálljon a Te
szent áldásod a mi szántóföldjeirnkre, hogy nagy gazdagsággal adják vissza
a beléjük hintett magot. És jóllehet sok biineinkkel megérdemeltük, hogy
áldás helyett átkot szállítsreánk,
és azt műveld, hogy ne 'induljon szárba
a mi vetésünk, és a gabonánk lisztet ne adjon, de könyörüli rajtunk a Te
irgalmasságodnak nagy voltáért, bocsásd és felejtsd el minden biineinket,
és Temagadért s áldott szent nevednek dicsőségéért terjeszd ki földjeinkre
mennyeí szent áldásodat. Uram! ha te adsz, ugy lesz minekünk; ha pedig
megvonod atyai [óakaratodat, legottan elesünk, elfogyatkozunk és meghalunk. Annakokáért a mi szívünket Te hozzád emeljük fel: légy kegyelmes hozzánk, és táplálj minket kegyelmesen, Hallgass meg mindezekben
engemet, oh mindenható mennyeí szent Atyám! Hallgass meg Temagadért,
hallgass meg szent igéretednek igazságáért, hallgass meg a Te szent
fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, ámen.
(Torkos András: Engesztelő áldozat, 1764. nyornán.)
Minden élőnek kegyes táplálója, mennybéli Isten, Te rendelted, hogy
orcánknak verítékével együk kenyerünket. Kérlek Téged, áldd meg nagy
jóvoltodból az én fáradságomat! A Te kegyelmed nélkül haszontalan minden én igyekezetem. Te adsz kezemnek erőt, Te porhanyítod meg a földet,
Te csiráztatod a magot, Te neveled meg a gabona szárát, s Te töltöd meg
a kalászt gazdagon! Aldassál, Uram és mindörökké felmagasztaltassék a
Te neved, hogy el nem felejtkezel a Benned bízókról. Adj háládatos szívet,
hogy Téged, gondviselő Atyámat, méltóképpen dicsérjelek. Adj könyörülő
lelket, hogy a sziikölködőt megszánjam, adj világos értelmet, hogy szívemet a föld magához ne vonja s míg; testemért fáradok, lelkemet is tápláljam. Juttasd eszembe, mennyei Atyám, hogy amint a vetőmag földbe jut
és a földből ujj onnan kihajt, az én testem is porba tér egykor, hogy új
~Ietretámadjon fel. Taníts e földön úgy élnem,hogyboldog legyen halálom
és boldog föltámadásom. Ámen.
(Kovács Sándor: Keresztyén, imádságos könyv. 1899.)
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Szárnyad alá vetem az én reménységem,
Míg elmúlnak tőlem az én ellenség im,
És míg eltávoznak tőlem én bűneim,
Csak tebenned lészen, Uram, én Örömem.
Velem, én szent Atyám, nagy sok jókat tettél,
Mert mennyből énnékem őrizőt küldöttél,
Én ellenségimtől engem megmentettél
És az én szívemben örömet szerzettél.
Azért téged, Uram, én felmagasztallak,
Te dicsőségedben hatalmasnak mondlak,
Mind e világ előtt irgalmasnak vallak,
És jóakarómnak én tégedet hivlak.
Kelj fel azért mostan én nagy dicsőségem,
Légy mindenben nékem kedves segitségem,
Erőtlenségemben légy én erősségem,
És veszedelmemben légy oltalmam nekem.
Én felmagasztalom irgalmasságodat
És mindenkor vallom te igazságodat,
Mind az egész földön hatalmasságodat,
Mindenkor hirdetem. a te jóvoltodat.
István deák készitette az 56. zsoltár nyomán, a XVI. században.

Szerkesztésért és kiadásért felelős: Lie. Dr. Karner Károly.
Baross-nyomda: Uzsaly és Koncz nyomása Györ, Andrássy-út 24.
A folyóirat elfogadása eMfizetési kötelezettséggel jár.
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Meghivó.
A MAGYAR EVANGÉLIKUS

MISSZIÓEGYESOLET,

valamint

A "KERESZTYÉN IGAZSÁG"

SZERKESZTÖSÉGE

1939. augusztus hó 1-4. Aszódon konferenciát rendez, melyre
a Misszióegyesület tagjait és barátait, a "Keresztyén Igazság"
munkatársait és olvasóit, valamint a helyi gyülekezet és egyházunk minden érdeklődő tagját testvéri szeretettel meghívjuk.

A konferencia közös témája:

A gyülekezet építése.
A konferencia tagjai néhány napot Isten színe előtt testvéri
közösségben
óhajtanak eltölteni, hogy ezáltal maguk is minél
jobban beleépüljének
a keresztyén gyülekezet szent házába, és
az előadások, valamint a szabad megbeszélések révén gyül ekezeteink eleven építő köveivé lehessenek.
A konferencia augusztus l-én este közös áhitattal és megnyitóval
kezdődik. Minden napot reggel áhitattal és bibliatanulmánnyal kezdünk és
este ugyancsak áhitattal zárunk. Az előadások elme: "Gyülekezetépítés",
"Istentisztelet és prédikáció", "Urvacsorai előkészület", "Testvéri együttlét", "Keresztyén szmvallás", "Gyülekezeti misszionáriusok". A konferencia
augusztus 4-én este zárul.
A konferenciát Aszódon a Leánynevelő Intézetben tartjuk, a konfereneia tagjai ugyanott nyernek ellátást. A teljes napi étkezés (reggeli,
ebéd, vacsora, kiszolgálási
dlj) 2.50 P naponta, a megnyitás estéjén. a
vacsora 1 pengő.
A konferencia rendezési költségei re a helyszínen minden konferenciai
tagtól 1 pengót kérünk.
A konferencia tagjainak a Fiúinternátusban, valamint (korlátolt számban) gyülekezeti tagoknál biztositunk szállást. A Fiúintemátusban
elhelyezett konferenciai tagokat kérjük, hogy lepedőt, kispárnát és takarót
hozzanak magukkal. A szállás ingyenes.
Akik a konferencíán
részt óhajtanak venni, azok jelentsék be részvételüket legkésőbb julius hó 20-ig Rimár Jenő lelkésztestvérünknél,
elme:
Budapest VII. Gizella-út 28. A [elentkezésnél
feltüntetendő, hogy ki milyen
szállást óhajt. Amennyiben 'legalább 10 konferencíai tag kér kedvezményes
utazásra jogositó igazolványt, akkotkedvezményes
vasúti jegyet kérelmezni fogunk.
.
Budapest keleti pályaudvarról a következő időpontban indulnak vonatok Aszódra: 14.25; 15.40; 16.33; 17.25; 18.18. A 17.25-kor indu ló konferenciai tagok csoportosan utaznak Aszódra és a Keleti pályaudvar Ill. osztályú várótermében gyülekeznek.
A konferenciára vonatkozó mindennemű felvilágosítással ikészséggel
szolgál Rimár Jenő, evangélikus lelkész (Budapest VII. Gizella-út 28).
Isten áldása legyen a 'konferencián, annak munkáján és tagjain.
BAROS5-NYOMDA: UZSALY ÉS KONCZ GYÖR, ANDRÁSSY-ÚT 24.
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