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·Újjászületés., "

"Bizony, bizony mondom néked: Ha
valaki nem születik víztől és Lélektől, nem
rnehet be az Isten országába." János 3, 5.

Ma azt mondjuk, az ébredések ideje van nálunk. Vajjon mire
ébredünk fel, mi az a világosság, az a látás, ami nélkülözhetetlen
az éberen járók életében? Bizonyos dolgokat világosan látnunk,
tudnunk kell. Nikodémusnak is azt veti szemére Jézus, hogy nem
tud olyan dolgokat, amikről pedig bizonyosnak kellene lennie.
Tudnia kellene, hogy Isten országába senki nem juthat be más-
képen, csak ha újjászületik, és hogy ez az újjászületés nem em-
beri produkció, hanem onnan felülről van, Isten előbb való sze-
retetéből, amint erre a 16. vers rámutat.

Mi ez a víztől és Lélektől való újonnan születés? Nem más,
mint a keresztség. Erre van szüksége Nikodémusnak is. De ne
gondoljuk, hogy ez valami olyan opus operatum lehet, aminek a
cselekvése által készen van számára az üdvösség. Nagy titokza-
tos dolog ez, melyből csak annyit érthetett meg Jézus további
magyarázata alapján Nikodémus, hogy szükséges, hogy Isten
előbb való szerétetének pecsétje és hogy ennek elválaszthatatlan
tartozéka a hit és a világosságban való járás.

Mit üzen azonban nekünk ez az ige? Vagy nekünk, akik meg
vagyunk keresztelve, nem is kell tudomást szereznünk erről az
igéről? - Hiszen mi már újonnan születtünk a keresztségben?!
En már kész keresztyén vagyok! Mondhatná valaki. Ez teljes fél-
reértése lenne az igének. De viszont épen abban van az ébredés,
hogy meglátom, tudomásul veszem: Isten előbb szeretett engem,
Ö szült újjá és ennek pecsétjéül adta a szent keresztséget. Min-
dig, újból és újból, igehallgatáskor, úrvacsoránál, minden reggel
erre kell ébrednem. Mert ez nem hamis világosság. Ez a tiszta
evangélium: Isten az Ö egyszülött Fia által, Igéjével és Szent
Lelkével újjászült engem és így beállított a- keresztyén életbe.
Ez pedig kettőt jelent számomra, ha hiszem ezt, én is az Isten
országába tartozom, ha nem hiszem a Krisztus váltságát, elkár-
hozom. Ha hiszek, új életben, világosságban járok; ha nem hi-
szek, bűnben és sötétségben veszteglek Ha felébredtem erre a
világosságra, Isten parancsainak engedelmeskedő, aktív keresz-
tyén életet élek; ha alszom, cselekedeteimmel és életemmel elrej-
tőzködöm, vagy álarcba tüntetem el életemet.

Milyen nagy elkötelezésés felelősség az, hogy Isten erre
megtanított és felébresztett! Ö mindent meg tett értem, szeretnék
hát én is nékiélni.és néki halni. Ujjászült és felébresztett életem-
nek nincsen más könyörgése, mint az, hogy tartson meg engem
az igaz hitben és ha botladozom, hűségével forduljon ismét hoz-
zám és térítsen meg engem a csak benne bízó életre.

Itt.és Mihály.
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Keresztyén
,

magyarsag.
1. Vajjon van-e a keresztyénségnek és a magyarságnak olyan át-

fogó szintézise, amely a jelenlegi viszonyok közt is eleven és életképes?
Ez a kérdés önkénytelenűl is feltámad az emberben, ha végigtekintjük
azokat a szintézis-kísérleteket, melyeket a "keresztény nemzeti gondolat"
és a "magyar" keresztyénség formájában ismerünk (v. Ö. cikkeinket folyó-
iratunk aug. és szept. számaiban). De a kérdést nem kizárólag ezek az ered-
ménytelen, részben egyenesen csődbe jutott kísérletek teszik időszerűvé.
Mert igaz ugyan, hogy közvélernényünk széles rétegei számára magyarsá-
gunk és keresztyénségünk elválaszthatatlan összetartozása még magától ér-
tetődő. Azonban éppen értelmiségünkben a keresztyénség és a magyarság
igen sokszor csak felületesen és külsőség esen kapcsolódik össze. Sőt éppen
értelmiségünk közvélernénye - eltekintve egyes kivételektől - annak a
frázissá lett "keresztény nemzeti gondolatnak" vagy annak a "megmagya-
rosított" keresztyénségnek az igézete alatt áll, amelyben a valóságos ke-
resztyénség elsikkad. Hitünk szerint ez, a magyarság számára végzetes
kárrá válhatik. Mert máris jelentkeznek olyan, akárhányszor a szellemi
élet területén nagy befolyású magyar kőzírók vagy gondolkodók, akik
a keresztyén ség et - legalább is a felekezetek mai formájában - mind
inkább idegen elemnek érzik. Még nem jutottunk ugyan annyira, hogy a
keresztyénséget azért igyekeznénele a magyar életből kiküszöbölni és ki-
tiltani, mivel idegen faj terméke, vagy hogy a keresztyén hitet a ma-
gyar lélekre károsnak mernék minősíteni. De azért vannak, akik roman-
tikus és mondvacsinált "turáni ősvallás" vagy "ősmagyar pogányság" bű-
völetében járnak, - észre sem véve, hogy éppen magyarkodásukkal válnak
ídegenpöl becsempészett eszmék terjesztőivé. Sokkal fontosabb, sőt a ma-
gyar jövendő alakulása szempontjaból döntő jelentőségűvé lehet egy má-
sik körülmény: mindinkább elterjed az a magatartás, amely amellett, hogy
mindenképpen hangsúlyozza magyarságát, a keresztyénség iránt külsőleg
teljes tisztelettel viseltetik ugyan, (hogy az egyházakkal összeütközésbe ne
kerüljön), azonban gyakorlatilag semmi befolyást sem enged annak a ma-
gyarságára.

Ezért égetően fontos, hogy tlsztázzuk azt a kérdést: van-e, lehetsé-
ges-e a keresztyén hitnek és a magyarságnak. a magyar nemzeti törekvé-
seknek olyan szintézise, amely a jelen súlyos viszonyok közt is eleven,
termékeny és életképes. Más szóval ez azt jelenti: tuti-e a keresztyén hit
a magyarságnak valamit adni, ami azt előbbre viszi égető sorskérdéseinek
a megoldésében, erősítheti kiiedelmeiben, megviJágosíthatja kűldetéstude-
tát és segíti azt betölteni?

Amikor a "keresztyén magyarság" kérdését így fogalmazzuk meg,
akkor elsősorban nem arra gondolunk, hogy vannak buzgó katolikus, ön-

• tudatos, hithű református vagy evangélikus magyarok. Mindannyian azért
tudják magukat jó magyaroknak, mivel keresztyén hitükhöz törhetetlenül
ragaszkodnak. Mindannyiukat áthatja annak a tudata, hogy keresztyén
hitük csak javára van magyarságuknak, mert fokozottan állítja őket
népünk szolgálatába. Az is bizonyos, hogy van különbség katolikus, refor-
mátus és evangélikus magyarok közt: mindegyiknek megvan a maga sajátos
Istentől nyert tálentoma. Oe mennél jobban benne él valaki egyháza hité-
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ben, annál inkább becsüli a másik felekezet öntudatos híveit, hacsak hite
nem rövidlátó, vakbuzgó fanatizmus. A katolikus, református, evangélikus
magyaroknak ezt a különbözőségét figyelmen kívül hagyva, a következők-
ben elsősorban arra vagyunk tekirÍtettel, ami minden egyháznak közös fel-
adata és szolgálata a magyarságban.

2. Meg kell állapítanunk, hogya multban volt országunkat építő ke-
resztyén magyarság. Lett volna-e ezeréves magyar történelem, ha hiányzott
volna belőle a keresztyénség erjesztő' kovásza, erősítő, meg terrnékenyítő
gazdagsága? Talán eltűrit volna nemzetünk a hunok, az avarok, a gótok,
vandálok vagy más örökre elpusztult népek útján. De nincs értelme annak,
hogy ilyen képzeletbeli lehetőségekkel számoljunk. A magyar történe-
lemből kitörölhetetlen tény, hogy a magyarság mint keresztyén nép illesz-
kedett bele az európai népek közösségébe, helyét, sorsát és történeti fel-
adatát ("a Nyugat védőbástyája") a keresztyén volta határozta meg itt a
Duna-Tisza közén, a Kárpátok medencéjében. De a keresztyén ségnek és a
magyarságnak a szintézise sokkal mélységesebb ennél a legalább első lát-
szatra a külsö politikai élet síkján mozgó kapcsolatnál. A mohácsi vészt
követö évszázad szörnyűséges nemzeti összeomlásaiban, népi pusztulásai-
ban népünket keresztyén hite formálta újjá, tartotta meg egy szebb, jobb·
nemzeti jövendő számára. Mélységesen fájlalni lehet, hogy a nemzeti ősz-
szeomlást a török és német veszedelem közepette még a felekezeti meg-
oszlás súlyos keresztje is tetézte és mélyítette. Azonban meg kell állapr-
tani, hogy a protestáns Bocskay. Bethlen és I. Rákóczi György nemcsak
hitük ügyéért fogtak kardot, hanem magyar véreik érdekében is. "Que-
reia Hungariae", a magyarság panaszai hangzottak fel, amikor protestáns
eleink hitük oltalmára ragadtak kardot.

Ma a magyarságnak és a keresztyénségnek az iránymutató egysége
első sorban a "szentistváni gondolat" formáj ában jelentkezik. Hogy ez az
eszme lehet-e és mennyiben az egész magyarság számára eleven érték a
jelen kőrülrnények közt, arról itt nem szólhatunk részletesebben (1. Wiezlan
Dezső tanulmányát folyóiratunk m. é. júniusi számában!) Annyi azonban
kétségtelen, hogy akik ennek a valóságát s vele a keresztyénség és magyar-
ság szintézisének a lehetöségét tagadni próbálnák, azok kénytelenek vol-
nának vele együtt tagadni azt az egész eszmekört, amely a magyar szent-
koronához fűződik: a magyarság és keresztyén ség szintézisének egyik sajá-
tos formája éppen a szentkorona eszméjében jelentkezik.

Ezek a szempontok mutatják azt is, hogya "keresztyén magyarság';
nem tisztára a magyar mult jelensége. Olyasmi, ami ma is él és hat. Azon-
ban másfelől az elmondottakból az is nyilvánvaló, hogy a magyarság és
keresztyénség eleven szintézise nem olyan kincsünk, amely egyszersminden-
korra készen van adva számunkra. Ami a multunkban eleven valóság és
eleven életformáló erő volt, azt a mi nemzedékünknek újból ki kell ma-
gának vívnia: a keresztyén magyarság mituien nemzedék számára újból
megoldandó, harc és fáradság árán megvaJósítandó feladattá válik.

3. Mi a feladata a keresztyén magyarságnak a magyar nemzettestben?
Elsőben is, a helyes önismeret munkálása és Iejlesztése. Ma különös nyo-
matékkal hangsúlyozzák a nemzet vezetői a nemzeti önismeret szükségét.
Igazuk is van. Igazuk van abban, hogy idegenből származó eszményeket
rnimelve megfeledkeztünk magunkról, Isten-adta tehetségeinkről és érté-



keinkröl, Ma kezdünk újból ráeszmélni régi népi értékeinkre és kincseinkre:
népszokásokban, népi kultúrában, viseletben és magatartásban, jellemben.
A ma divatos eszmeáramlatok szívesen hárítják' a felelősséget az egyházra
azért, hogy régi népi értékeinkból olyan sok elpusztult: szívesen idézik,
hogy az egyházi emberek milyen élesen foglaltak állást a virágénekekkel
szemben. Az egyházak nem is hárítják el magukról ezt a felelősséget. En-
nek ellenére érdemes arra figyelni, hogy ami az őseredeti magyar népi
kultúrából áttelel te az évszázadok viharait, az igen sok esetben az, egy-
házak árnyékában húzódott meg. A keresztyénség maga is igen sok, a szó
igazi értelmében vett népi magyar kultúrális értéket használt fel, fejlesz-
tett tovább (pl. régi magyar egyházi énekekben).

De ennek a megáIlapításával nem elégedhetünk meg. Akik nem elfo-
gult kritikátlansággal szernlélik a ma köreinkben folyó népi eszmélés folya-
matát, azok könnyen felismerhetik, hogy ez az eszmélés igen könnyen
abba a súlyos hibába eshetik, amelyet az általa annyira elitélt mult század-
végi liberális magyarkodás is elkövetett. Más formában, de lényegileg eh-
hez a liberális magyarsághoz hasonlóan vagyunk hajlamosak ma is arra,
hogy hamis romantikával csak erényeinket lássuk, hibáinkat értékeknek tűn-
tessük fel és a bajokért a felelősséget vagy külső tényezőkre, sorsszerű sze-
renesetlen körülményekre, vagy legfeljebb a ,,;híg magyarságra" hárítsuk.
Igaz, nagyon tetszetős az a szempont, hogy a "mély magyarság" rnindig
kisebbségben maradt a "híg magyarsággal" szemben s talán hajlandók
volnánk azt gondolni, hogy csak ki keIlene mélyülni, át kellene változni
az egész magyarságnak "mély magyarság"-gá, vagyis ki kellene Teljesed-
nie benne a magyarságnak olyan eszményi formában, ahogyan azt a mai
,.mély magyarok" elképzelik, s akkor minden rendben volna, a magyar
sorsproblémák egyszeriben megoldódnának. Ezzel a romantikus' képzel-
géssel szemben a keresztyén magyarság nemzeti feladata, hogy szétrorn-
bolion minden romantikát és a magyarsaget az élet reális talajára állítsa.
Keresztyén hitünk feladata, hogy helyesen láttassa meg magyarságunk
értékeit és hibáit, hogy szépítgetés de mégis gyűlölet és ferdítés
nélkül, a szeretet segíteni akarásával világítsa meg magyar népünk vétkeit
és erényeit. Igaz, hogyakeresztyénség nem mindig teljesítette ezt a
magyar nemzeti feladatát. Amikor az egyházak hangadó vezetői a "keresz-
tény nemzeti gondolat", meg a megmagyarosított keresztyénség eszmélvei
teltek meg, ez szükségképpen gátolta az egyházakat is nemzeti feladatuk
teljesítésében. Sokszor a keresztyénség és az egyházak nevében nem azok-
nak a beszéde hallatszik legmesszebbre, akiket "mély keresztyénekv-nek
lehetne nevezni, hanem azoké, akik "híg keresztyének" és értenek a világ
nyelvén való szóláshoz. A keresztyén magyaroknak is el kell mélyülniök
nemzeti feladataik teljesítésében és figyelniök kell azok szavára, akiket
joggal lehet "mély magyarok"-nak mondani.

4. A keresztyén magyarság feladata azonban nem merül ki a nemzeti
önismeret és eszm élés elmélyítésében, abban, hogy nemzeti létünket az
Isten igéjének világításába állítsa. Együtt kell ennek járnia avval, hogy mint
keresztyének fokozottan érezzük át és éljük át a magyarság nagy sors-
kérdéseit és az Isten igéjének a világító erejével igyekezzünk azokba bele-
világítani. A mai magyarságot súlyos szociális ellentétek feszítik, meg-
oldatlan sorskérdései nemcsak kívülről jövő veszedelemként. hanem belső
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feszítőerőként is jelentkeznek. Ebben a helyzetben a keresztyén magyar-
ságot fokozott felelősség terheli. Erről folyóiratunkban már többször
volt szó s az elmondottakat nem ísrnételhetiük meg. Csak röviden kell a
következökre utalnunk. Az egyházak különbözöképpen fogják fel felada-
tukat a szociális élet követelményeivel szemben. A nélkül, hogy erre kitér-
nénk, vagy más felfogásokkal vitába szállnánk, mi csak a magunk meg-
gyözödését rögzítjük le. Nem lehet az egyházaktói várni, hogy aszociális
kérdéseket megoldják, vagy hogy égető bajainkat, mint a zsidókérdést és a
nemzetiségi kérdést a nemzet életéből kiküszöböljék. Az egyházak mind
e kérdésekre és bajokra még csak nem is szolg álhatnak kész gyógyszerrel
vagy megoldási módozatokkal. Azonban a keresztyén magyarság lényegesen
előbbre viheti e kérdések egészséges és a nemzet érdekeit szolgáló megol-
dását, ha éber lelkiismerettel őrködik azon, hogy megvalósuljon a szo-
ciális igazság, hogy a megoldások ne pártoknak és klikkeknek az érdekeit
szolgálják, hogy ne szavakkal, hanem tettekkel valósítsák meg a segitő
szerétet ott, ahol arra szükség van. Amikor ma e világban mindenki
csoportoknak és klikkeknek az. érdekei szerint beszél, ezek szerint az ér-
dekek szerint mond igazat, hallgatja el az igazságot, vagy akár hamisít ja
is meg a tényeket. a keresztyén magyarságban kell meglenni a bátorságnak
ahhoz, hogy meglássa és megmondja az igazat, osztályoktói és pártoktól
függetlenül nemzetét szolgálva.

Mindez első pillanatra talán nagyon szerény nemzeti szolgálatnak
látszik. Sokan a keresztyén magyarságot valami átfogó, nagyszerű gondo-
latban vagy eszmében keresik. De a mult tanulságai e tekintetben óvatos-
ságra intenek.A keresztyén magyarság nem elvekből, eszmék hangoztatá-
sából és követéséből áll, hanem a mindennapi magatartásban megvalósuló
élet. A nemzetnek tett nagy szolgálatok is a hétköznapi keresztyén élet
erötartalékából fakadnak és táplálkoznak. Eddig is sokszor az volt a hiba,
hogy akárhányszor vezető helyeken álló férfiak csak hangoztatták a ke-
resztyénséget, de személyes életükkel megcsúfolták azt. Talán magyar
sorsproblémáink megoldása is másként állana, ha a politikusok közül né-
melyek nem hordozták volna csak az ajkukon a keresztyén hit szólamait,
hanem magánéletükben is valósággal keresztyének lettek volna. Semmi
sem rontja a keresztyén magyarság hitélét a tömegek, a közönyösek, sőt
a hitükben gyengék előtt is annyira, mint az, ha életükkel cáfolják keresz-
tyén vallásukat olyanok, akiknek példaképül kellene szolg álniok, A keresz-
tyén magyarság egyszerű és előkelő, szegény és jómódú, tanulatlan és mű-
vett, alacsony társadalmi állású és tnsgesebbrengú keresztyén magyarok
példás életében, feddhetetlenségében, önmagukat népükért odaáldozó szol-
gálatában valósul meg.

így kell nekünk keresztyén magyaroknak lennünk.
Karner Károly.

"Az igezség hatalom." Csakhogy ezt ritkán látjuk; mert ameddig
csak igezség lesz, üldözik, sőt vereséget szenved. Ha azután győzött, akkor
mindenki csatlakozik hozzá! Miért? Talán azért, mivel igazság? Nem, mert
hiszen ez esetben akkor is csatlakoztak volna hozzá, amikor üldözték.
Tehát nem azért csatlakoznak hozzá, mivel önmagában hatalom, hanem
azért, mivel azá/tal van hatalma, hogy mások csatlakoznak hozzá.

Kierkegaard Sören.
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A nemzetért.
Oly időkhöz érkeztünk, amikor áldozatokat kell hoznunk nemze-

tünkért. Színt kell vallanunk, hogy milyen helyet kap a nemzet a szívünk-
ben. Igazi színvallásra kerül a sor. Ilyenkor visszásan hatnak a hangoskodó
szólamok. Csak azok a. szavak lelnek visszhangra és válnak eröf'orr ássá,
amelyek ihletett költö lelkébőllelkedzettek vagy a hivatott vezetők biz-
tos iránymutatásai. Nem a szavak színvallasa esedékes most. Mindennapos
életünk és magunktartása jelzi, hogy szerves tagjai vagyunk-e a nemzet
közösségének.

Kell, hogy ma a nemzet álljon törődésünk és imádságaink közép-
pontj ában. Ez nem elvi rangsorolást jelent. Az ilyennek édes-kevés gya-
korlati haszna van. De amiként a nagybeteg családtag válik minden figye-
lem és gondoskodás központjává, úgy, hogy még a szülöí felsőbbség is a
háttérbe húzódik ilyenkor a család életében, akként 'kerül szolgálatunk és
gondunk előterébe nemzetünk sorsa, amikor fenyegető viharfelhők gyüle-
keznek látóhatárunkra. Magától értődő az, hogy ma gondolkozásunk és
munkánk, életberendezésünk és tervezgetesünk mérlegen van: vajjon gya-
rapítjuk-e ezzel a nemzet életerejét vagy csak a magunk kicsiny világát
építgetjük? Altalában több magától-értődésre van szükségünk fajtánk, né-
pünk, nemzetünk dolgaiban. Magától értődő az, hogy van jövendőnk, mert
Istentől kérjük és várjuk. Ez a bizonyosság vágja el a minden árnyéktél
való rérnüldözést, törli el a kishitűséget; ez Vet véget a gyáva jajveszéke-
lésnek, hogy mi lesz velünk. Bármennyire reng is körülöttünk és alattunk
a föld, bármilyen viharok törjenek is reánk és tépázzanak, megmaradunk,
mert Isten állított bennünket ősi, drága földünkre, Magától értödö, hogy
lesz is helyünk a történelemben ezután is, mert van még feladatunk. Olyan
hivatással bízott meg bennünket Isten, amelyet senki más helyettünk be
nem tölthet. Akármennyire fenyegetettnek lássuk is a kis népek helyzetet,
mint a történet óriási hullámveréseinek kicsiny játékszereit, akármilyen
nehézségek tornyosuljanak is szomszédjaink meg-nern-értésében, sőt gyii-
löletében, akármennyi belső 'kérdésünk sürgessen is gyors és alapos meg-
oldást, bizonyosak lehetünk, hogy semilyen földi hatalom el nem törölhet
bennünket, mert mi is beletartozunk az lsten számvetésébe. Magától értödö
magyarságra van szűkségűnk, amely soha nem ingadozik, amelynek nincs
szüksége hangoskodásra. Sokszor a harsogó hazafias propaganda, a nem-
zeti érzést feltüzelő nevelő erőfeszítés, a nemzeti gondolat túlhajtott han-
goztatása szinte rnesterkélt, lázas jelenség. Magyarságunk magától értődő,
józan öntudatát, minden szorongatoUságon diadalmaskodó bizonyosságát,
bátorságot, áldozatkészséget és mindenek előtt a nemzetért való munkát
egyedül az istenfélő ember kapja felülről. Csak az hangoskodik, aki nem
biztos a maga dolgában, aki magyarságát újonnan szerezte és könnyen
elveszítheti. Önmagunk egyre mélyebb és egyre teljesebb megismerése,
magyar-voltunknak mennél tisztább és mennél határozottabb kifejezése a
mindennapi életben, csak az ilyen rendíthetetlen nemzeti bizonyosság és
magától értődőség alapján lesz igazán gyümölcsöző. Bizonyosak vagyunk
jövendőnk felől, mert az élő, a történetben rejtetten munkálkodó, ítéletet
es irgalmat gyakorló Isten kezében vagyunk. Isten iránt vagyunk hálásak
minden faji értékünkért és sajátlagos ajándékunkért; Isten előtt gyakor-
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lunk bűnbánatot mulasztásaink és vétkeink miatt; Isten iránt vagyunk fele-
lősek, hogy a tőle kapott feladatunkat betöltjük-e és hogyan töltjük be,
hogy vajjon magyar módra élünk és gondolkozunk-e.

Az utolsó években, ha kis mértékben is, de elkezdődött az Isten lelki
aratása a magyar föildön. Az évek hosszú során elvetett mag titokban be-
érlelődött és kezd gyümölcsöt hozni. Az igehirdetés és a gyülekezeti tagok
bizonyságtevése egyre tisztábban és határozottabban prédikálja a megfe-
szített Krisztust, a világ számára bolondságot és botránkozást, de az el-
hivottaknak a világ Odvözítőjét és Megtartóját. Az Ige megszólalása a
templomokban és a házakban egyre nagyobb visszhangra talál a lelkekben.
A gyülekezeti evangélizáció is sok-sok lelket ébresztett fel bűnbánatra és
megtérésre. Itt-ott imádkozó testvéri csoportok támadnak gyülekezeteink-
ben, sok helyütt a bibliai közösség ek elmélyülnek és szervesen beleépítik
az igét a hívők életébe. Ennek az indulóban levő ébredésnek a szolgálatába
még sok teljesen átadott szívű munkásra és bizonyságtevöre és nagyon
sek hűséges, buzgó imádkozóra van szükség, hogy lsten még jobban meg-
mozgathassa gyülekezeteink al-békességét és emberi vallásosságát, hogy
az ige szabadon futhasson és ejthessen foglyul lelkeket. Ugyanakkor azon-
ban felmerül az égető kérdés: hogyan és hol szolgálhatok Istennek? Az
egészséges ébredés kiszakít ja az embert megszokott kicsiny köréből, kira-
gadja a magával való foglalkozás meddőség éből, szolgálatra indít és ösz-
tökél. Ekkor kezdi az ember keresni lsten akaratát, hogy hol kell szol-
gálnia. Világosan meg kell látnunk, hogy szolgálatunk nem korlátozód-
hat csak a gyülekezetünkre, Isten azért gyüjt össze magának kiváltképpen
való népet, hogy a világ megmentését és megtartását szolg ália általuk. Az
ú] engedelmességben élő hívőnek is 'a nemzetet kell szolg álnia. Sok olyan
feladat van, ahol minden emberi erőfeszítés csődöt mond és ahol csak az
evangélium népe bír valamit tenni. Ott vár ránk parasztságunk felemelendi!
és megújítandó tömege. Kicsoda égeti el életét önfeledt, áldozatos szolg á-

latban érettük, ha nem azok, akiket Krisztus szerelme szorongat az elha-
gyottak, a szegények megmentésére? Kicsoda alkalmas arra, hogya szol-
gálat jegyében betöltse a magyarság hivatását nernzetiségeink irányában,
ha nem az, akinek élete fölött Krisztus győzedelmeskedett és akit a maga
malma alá hajtott? Komoly helyzetben kicsoda tudja megállni helyét halál-
megvetéssel, kicsin való hűséggel, ha nem az, aki megtapasztalta lsten
minden értelmet felülhaladó szeretetét és aki tudja, hogy "nincsen senki-
ben nagyobb szeretet, mintha valaki az életét adja barátaiért"? A kemény
és nehéz katonai szolgálatot ki tudja hűségesebben és odaadóbban gyako-
rolni, mint az, aki tudja, hogy lsten adja a felsőbbség kezébe a fegyvert,
hogy megfékezze és megtorolja a bűnt és érvényt szerezzen a jogosságnak
és az igazságnak? Amikor sok ember elveszíti a fejét és a szívét, amikor
idegek rnondják fel a szolgálatot, amikor sötétség kezdi elborítani a lel-
keket, akkor világít a hívők élete. Nem mintha különbek volnának a töb-
bieknél, hanem azért világítanak, mert felülről való erők áradnak beléjük
és rajtuk keresztül környezetükre, mert Krisztus, az Úr jár előttük és
vonzza őket követésre. A diadalmas Krisztus, aki győzött bűnön, halálon,
nyomorúságon, adja nekik a maga békességét, amely az inség és szenvedés
mélységeiben is, sőt ott annál inkább, világító békesség.

Közhelyszerű, elemi belátás, amit azonban nem tehetünk eleget szóvá



és még inkább, amit nem tehetünk eleget tetté: csak 'az a nemzet kap
etére és képes nagy dolgokra, amelyik nagy erkölcsi erőtartalékkal ren-
delkezik. Ez pedig nem valami elvont lelki mérlegkészítés eredője, amikor
talán a "nemzeti bűnöket" szembesítjük a "nemz.eti erényekkel". A nemzet
egyes tagjainak erkölcsi színvonala és tartalma és az ebből táplálkozó
közerkölcs, legfőképpen azonban a mindig kisebbséget alkotó igazán hivők
példás, előljáró, 'tiszta, a bűnök és kísértések fölött győzedelmes élete
gazdagítja a nemzetnek ezt a nélkülözhetetlen erkölcsi kincsét. Ezért min-
dig, de különösen nehéz időkben, amikor sokan hajlamosak arra, hogy a
rendkivüli viszonyokra. a kivételes intézkedésekre, a polgári élet sok tör-
vényének hatályon kívül helyezésére hivatkozva Isten parancsolatait is fel-
függesszék, - ilyenkor még inkább kell minden egyes keresztyénnek bele
kiáltani a nemzet közvélernényébe Isten tízparancsolatát. Természetesen
csak akkor lesz a mi ajkunkon Isten parancsa valóban életformáló hatalom,
ha életünkkel nem ront juk bizonyságunk hitelét. A tízparancsolat hirdetése
akkor lesz foganatos, ha mindenek előtt az első parancsolatot hirdetjük,
ami nem más, mint Luther szerint maga az evangélium: Urunk van; nem
vagyunk többé gazdátlan jószág. Még pedig az Úr, az uraknak Ura ez a
mi Urunk, aki mégis személyesen törődik velünk és felveszi ügyünket.
Eltörli vétkeinket és kegyelemmel fordul hozzánk. Ez az első azután a
következö két parancsolatot is megeleveniti. Ha ez bekövetkezik, akkor
kap a 4. parancsolat is ráncbaszedö tekintélyt és hatékonyságot, amely
tiszteletet szerez aszülőknek és a felsőbbségnek. A családi élet egészségét
és a kormányon levők tekintélyét kezdi ki leghamarabb minden bomlasz-
tás. Az erkölcstelenség minden, durvább és finomabb változatának és a
szétmállasztó bizalmatlanságnak egyetlen hatásos ellenszere a 4. parancso-
lat. Az 5. parancsolat sincsen a háborúban hatályon kívül helyezve, hiszen
ez első sorban az egyéni bosszúállást, a személyes sérelemnek önhatalmú
megtorlását tiltja, de nem vonatkozik a felsőbbség fegyverének jogos
használatára. A 6. parancsolat kiáltó figyelmeztetés a nemzet biológiai
állományát veszélyeztető lelki rákfenére és egyben ujjmutatás a győzö
Krisztusra, aki egyedül tud bennünket tiszta, győzedelmes élettel meg-
ajándékozni. Mennyire megnő a 7. parancsolat időszerűsége inség idején,
amikor lelkünkre köti a javainkkal és a közvagyonnal való felelős (Istennel
szembenl), másokra tekintő, áldozatos sáfárságót. A 8. parancsolat is mi-
csoda hatalmas védőgát a befeketítés, rágalmazás, mindent sárba rántás
szennyes alattomos áradata ellen. Végül az irigység és a másénak elkívá-
nasa mennyi társadalom-bomlasztó miazmát terjeszt és rnennyíre szüksé-
günk van Isten szent és kérlelhetetlenül szigorú parancsolatainak kírnélet-
len fertőtlenítő erejére. Ha az a kérdés vetődik Ifel és ez minden bizonnyal
fel is vetődik, sőt nekünk is szögeződik, hogy a rendes polgári kötelessé-
gek hűséges, lelkiismeretes, odaadó "téljesitésén túl mivel tudja a keresz-
tyén ember különösképpen szolgálni nemzetét, - akkor erre az újra meg
újra esedékes felelet a lehető legegyszerűbb: puszta létével, azzal, hogy
lsten parancsolataiban jár, és szavaival, azzal, hogy Isten parancsolatait
hirdeti.

lsten parancsolatai drágák a szernünkben és pótolhatatlan értékek a
nemzet számára is. Ez azonban nem a végső és legfőbb ajándéka Istennek.
Isten igazi, szive szerint való ajándéka: egyszülött Fia, Jézus Krisztus, a
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mi Urunk. Krisztus ugyan nem a nemzethez fordul, hiszen a nemzet nem
térhet meg, nem lehet tanítványa és nem válhatik, legfeljebb csak nagyon
átvitt értelemben, keresztyénné. Annál döntöbb az élet és az üdvösség kér-
désében Krisztus a nemzet egyes tagjai számára és így, közvetve, az egész
nemzet számára. Rászorulunk Krísztusra, mert Isten előtt minden csele-
kedetünk, még a legjobbak, legnemesebbek is bűnnek ítéltetnek, mert
mindezekben csak önmagunkat keressük és szeretjük. Becsületes, feddhe-
tetlen ember számba mehetünk magunk és mások szemében, áldozatos
hazafiak lehetünk, de a bún ebben is jelentkezik: az, hogy önteltek vagyunk,
magunkra van gondunk, önző és felfuvalkodott nagyralátók vagyunk.
Ezért nem élhetünk bűnbocsánat nélkül, Isten előtt nem állhatunk meg
derekasságunkban, még nemzeti érzéseinkkel sem, csak ha mienk lett
Krisztus igazsága. Mit jelent Krisztus a nemzet tagjai számára? Azt, hogy
úgy végezhetik nemzetük szolgálatát, mint akik bocsánatot nyertek és
megigazultak. Ezen a földön mindent, még a legmagasztosabb értékeket
is a bűn rontása és halál fenyegeti. Krisztus azonban a földiek számára
is reménységet ad. A feltámadás óta a szörnyű megrázkódtatások, a há-
boruk próbái is szörnyű vajudások, amelyekben Isten az igért új világot
hozza. Ebből a reménységból táplálkozik a nemzetért tusakodó közbenjáró
imádság is, Krisztus hirdetése és a másokért, a nemzetért való imádkozás
a legnagyobb szolg álata a keresztyén embernek a- nemzetért.

Az 'élet legtöbb' törvénye paradox. Ilyennel van dolgunk most is. Hl!

csak a nemzetre gondolunk és csak vele törődünk, csak a hazafias esz-
méket hangoztat juk, nem sokra megyünk. Ellenben, ha először Isten király-
ságát keressük és annak igazságát, mindenek, a nemzet valóságos szol-
gálata és a nemzet megerősödése is, megadatnak. Mire van hát égető sziik-
ségünk? Arra, hogy legyenek magyarok, akiket teljesen hata/mába ejtett
az Ige, akiket új életre indított, önfeledt szolgéletben. Tiz igaz meg.
menthette volna Sodomát és Gomorrát. ,.,Tiz" ilyen igaz a mentsége a
magyar nemzetnek is.

Urbán Ernő.

Egyház nélkül nincs' keresztyénség.
l. Mi az egyház? - Alig van a jelenkornak olyan problé-

mája, amely nél az egyház szóba ne kerülne. Vádolják az egyhá-
zat, hogy anyagias és nem érti meg a jelenkor szociális követel-
ményeit, pedig tulajdonképpen nem is az egyházat, hanem a
papokat értik alatta. Követelik, hogy az "egyház" hallassa sza-
vát a szociális reformok, a nemzeti gondolat, a világbéke, vagy
ki tudja miféle más koreszme mellett, de annál nagyobb a felhá-
borodás más részről, ha az "egyház" az ilyen kérdésekbe bele-
szól. Mindenesetre nagy az összevisszaság az egyház értelmezése
körül.

Ez előtt 400 évvel Luther Márton ezt írta a Schmalkaldeni
Cikkekben: "Manapság - hála Istennek - még egy hét éves
gyermek is tudja, mi az egyház: t. i. a hívők, a szentek, azaz a
báránykák, akik hallják pásztoruk szavát. Mert így imádkoznak
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a gyermekek: Hiszek egy keresztyén anyaszentegyházat. Ez a
szentség pedig nem ... (a külsőségeken) ... fordul meg, hanem
Isten igéjén és az igaz hiten." (12. cikk.) Tegyünk félre most min-
dent, amit az egyházról mondani szoktak és kíséreljük meg eb-
ből az egyszerű meghatározásból megérteni, mi az egyház. -

Aki meghallja a pásztor szavát, aki hallgatja Isten igéjét és
hisz, az az egyházhoz tartozik. Az egyház nem is más, mint az
igehallgató és hívő emberek közössége. Ez a közösség nem úgy
értendő, hogy az egy hitet valló emberek egymásra találnak és
egyesülnek, hanem ezt a közösséget Isten hozza létre. Istentől
függ az, hogy kit ragad meg az igéje által. Akit Isten az igéje
által megragadott, az már benne van az egyházban, a hívők kö-
zösségében, tekintet nélkül arra, hogy hány keresztyén embert
ismer. A Pásztor tartja össze a nyájat, a nyáj nem csoportosul
magától. Éppen azért mi nem is vonhatjuk meg az egyház hatá-
rait: Isten igéje hitet ébreszthet bármely parthoz, néphez, fajhoz,
- és tegyük hozzá - bármely felekezethez tartozó emberben.
Nem vonhatjuk meg, de még csak nem is látjuk az egyház hatá-
rait. Ha azt meg is tudjuk mondani, hogy hol szól Isten igéje,
azt már nem tudjuk megállapítani, hogy Isten igéje hol és kiben
kelt hitet. De nem is fontos számunkra tudni azt, hogy meddig
terjed Isten igéjének a hatása és ezzel együtt az egyház határa.
Elegendő tudnunk, hogy mi hozzátartozunk-e a hívők nyájához.
E felől pedig biztosak lehetünk akkor, ha halljuk Isten igéjét. -
A Pásztor szavát hallgató nyáj: ez az egyház.

2. Az egyház lényegét csak akkor értjük meg, ha a harma-
dik hitágazatból kihangsúlyozzuk ezt a szót: "Hiszek egy keresz-
tyén anyaszentegyházat." Nem jelenti ez azt, hogy hisszük, hogy
egyház van. Az egyház létezése hit nélkül is megállapítható. Elég
bizonyíték az a gyűlöl et is, amellyel a hitetlen világ az egyházat
üldözi. Nem jelenti azt sem, ,hogy hiszünk a láthatatlan egyház-
ban. Mert hiszen, ha az egyház nem is "látható", azért ember
számára mégis észrevehető .. Amint egyetlen király hatalma sem
"látható", deészrevehető az alattvalók fejbajtó. engedelmessé-
gén, úgy az egyház jelenléte is kitűnik ott, ahol a nyáj engedel-
meskedik a Pásztornak, ahol a Fő rendelése szerint gondoskod-
nak az ige hirdetéséről és a szentségek kiszolgáltatásáról. Az is
tévedés, ha azt gondoljuk, hogy eszményi egyházban hiszünk.
Eszményi egyház nincs. Az .egyház - mint láttuk - valóságos
emberekből áll, tehát közösségükböl nem hiányozhatik a gyarló-
ság, a hiba, sőt a bűn sem. Az igaz, hogy az egyház nem e világ-
ból való, de ebben a világban van, s amint ebben a világban nin-
csen tökéletes emberi közösség, úgy nincsen ebben a világban
bűntelen egyházi közösség sem. "Hiszek" itt éppen azt je-
lenti: hiszem, hogy ebben a bűnös földi formában él Krisztus
egyháza. Ahol az Igét hallom, ahol a bűnöknek bocsánatát hir-
detik, ott hiszem, hogy a Krisztus egyháza van, bármennyi
benne egyébként a bűn és gyarlóság.

3. Végül vessük fel azt a kérdést is, hogy az egyház milyen
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helyet foglal el hitünkben. Volt idő, amikor azt hirdették, hogy
Luther az egyén hitének szabadságaért küzdött. Úgy gondolták,
hogy minél mélyebb valakinek a keresztyénsége, annál önállóbb
és egyénibb az illető. Úgy hitték, hogy lehet valaki jó keresz-
tyén a nélkül, hogy valamilyen egyházhoz tartoznék, vagy a ke-
resztyének egyházi közösségében részt venne. Ma tudjuk, hogy
Luther az egyházért harcolt, s hogy a keresztyénséghez hozzá-
tartozik az egyház. Hogyan jutunk hitre? Ha Isten igéjét halljuk.
Hogyan halljuk Isten igéjét? Csakis emberi igehirdetés formá-
jában. Nincs hit igehirdetés nélkül és nincs igehirdetés emberi
közvetítés nélkül. Azért már maga az ige hallgatása bele állít
rninket az emberi közösségbe, az egyház közösségébe. Ezért
nincs hit egyház nélkül. Aki úgy beszél az egyházról, mint valami
tőle idegen hatalomról, aki vádolja az egyházat, de ugyanakkor
önmagát kivonja a felelősség alól, az kivonja rriagát a hívők
közösségéből és különös bizonyítványt állít ki hitéről. Mert mín-
den hívő Krisztus nyájához, az egyházhoz tartozik. Nincs hit,
nincs keresztyénség egyház nélkül.

ifj. Próhle Károly.

Szűz Mária és családja.
A hercegprimás a magyarországi Szűz Mária kultusznak nemrégiben

igen-igen erőteljes hangot adott. Sik Sándor rádióprédikációban fejtegette
a "mariologia" prédikációba vihető részét. Katolikus folyóiratok egymás-
után foglalkoznak Szűz Máriával, - előkészítve ezzel a Mária-tan dogma-
fejlődésének várható és igen nagyjelentőségű új lépését: a Mária rnennybe-
meneteléről szóló tanítás dogmatizálását. Ezért mi is időszerűnek találjuk,
hogy behatóbban foglalkozzunk a Máriára és (ez elkerülhetetlen) általában
a Jézus családjára vonatkozó újtestámentomi hagyománnyal. Csak így lesz
érthető és elfogadható ·az a keresztyén evangéliumi mondanivaló, amit a
Mária-kérdéssel kapcsolatban az egyházatyák és a kátolikus teológia ha-
gyományával és állásfoglalásával szemben kell megszólaltatnunk.

Máté evangéliuma (Máté 1, 18-25.), - mely az első gyülekezetben
élő és részleteiben már formált keresztyén hagyományt gyűjti össze, -
Lukács evangéliuma (Luk. 1, 35.) vele teljes egyhangzásban, valamint az
egész Ojtestámentom ellenmondás nélkül Jézusnak a Szentlélektől való
fogantatásáról és Máriától mint szűztöl való születésé ről tesz bizonyságot.
Ebben az Isten csodálatos titkát rejtegető és éppen ezért hívő tapintattal,
szükszavúan érintett tényben beteljesedve látták az ótestámentomi gyüle-
kezetnek adott isteni ígéretet: "Imé szűz fogan az ö méhében és szül fiat."
(Ezs, 7, 14.) Eppúgy, mint az ígéretben, annak beteljesedésében is engedel-.
mesen hittek, a nélkül, hogy Isten titkát emberi· kiváncsisággal akarták
volna kutatni. Máté*) a maga egyszerűségében arról sem akar beszélni, hogy
ki állapította meg és hogyan, csak közli, hogy Mária, Józseffel való egybe-
kelése előtt "viselősnek találtatott a Szentlélektöl". Az elbeszélés szerint

*) L. Karner: Máté evangéliuma. Sopron, 1935.
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Józseftől, Mária jegyesétől is távol áll minden gyanu vagy bizalmatlanság
Máriával szemben, ö is engedelmesen veszi tudomásul Istennek at a vég-
zését, s nem is ezért akarja elbocsátani "titkon" Máriát a jegyességből,
hanem csak azért, mert éppen ebben a 'helyzetben akar Isten előtt "igaz
ember" maradni, s így érzi azt, hogy a Messiás leendő anyjához neki nincs
joga. Isten angyal által küldött üzenete érteti meg a hivatását vele. "Úgy
cselekedett, ahogyan meghagyta néki az Úrnak angyala és magához vette
feleségét. De nem érintette öt mindeddig, míg fiat nem szült." (Mt. 1,
24-25.) Vagyis, Isten intésének hatása alatt "nem riad vissza attól, hogy
Máriát feleségül vegye és így elfogadja fiának azt, akit Isten az ő gyer-
mekévé akar tenni, jóllehet a Szentlélektöl fogantatott". (L. id. m). Isten
tulajdonának Iátja az asszonyt, s nem érinti öt "mindaddig", míg meg
nem szüli 'a gyermeket.

Ennyivel az öskeresztyénség meg is elégedett, s a "fogantatott Szent-
lélektől, született Szűz Máriától" formula nem kívánt semmi kiegészítést.
Az a meglehetősen hamar elindult fejlődés azonban, mely Máriának Jézus-
sal kapcsolatos, vagy inkább melletti vallásos tiszteletét kialakította, s ez-
zel együtt a mind jobban erősödő "mariologiát" (Máriáról szóló tanítást) is,
egyetlen alapját abban az állásfoglalásban találja meg, mely Máriának nem-
csak ante partum és in partu, de post partum szüzességéröl is tudni akart,
vagyis Mária haláláig tartó szűzességét tanította. Ennek a tanításnak fenn-
tartása azonban. az' IÚjtstámentumban, sőt éppn az evangéliumokban sok
igen nehezen legyőzhető akadály ra talált. Meg kellett oldania elsősorban
azt a kérdést: milyen viszonyban volt tehát akkor Mária Józseffel, s felel-
nie kellett arra a kérdésre, mit tartsunk Jézus vértestvéreitől. akikről mind-
egyik evangélium névszerinti felsoro/ásukban is tud. Ezért kell nekünk is
megvilágitani a Mária és József .házasségáről vés Jézus testvéreiről szóló
bibliai és ókori egyházi hagyományt.

Józsefnek és Máriának viszonyában azzal az igével kellett megküz-
denie a katolikus teológiának, mely szerint: "feleségét magához vette és
nem ismeré öt, míg meg nem szülé az ö elsőszülött fiát." A katolikus
teológia azt vallja ezzel a mondattal kapcsolatban, hogy a "míg meg nem
szülte" kifejezés magában véve nem árulja el azt, hogy de a fiú meg-
születése után "ismerte" az ő feleségét, s hogy az "elsőszülött" kifejezés
a Bibliában nem azt jelenti: "első a születés sorrendjében, mely után más
fiak jönnek", de azt, hogy "egyetlen" fiú. Vallja, hogy József Máriával
"spirituális házasság"-ban élt. Ez a feltevés igen régi egyházi hagyományra
tekinthet vissza. Volt olyan feltevés is, hogy József már idős (80 éves) volt,
amikor feleségül vette Máriát; már ez is lehetetlenné tette volna, hogy
valóságos házasságban élt Máriával. Ez a nézet Jézus testvéreit Józsefnek
egy feltételezett első házasságából származtatja. Ennek a feltevésnek az
Újtestámentom határozottan nem mond ugyan ellent, de az semmiképpen
sem igazolható belőle.

Akárhogy is elterjedt azonban már az első századokban ennek a spi-
rituális házasságnak a feltételezése, maradtak mégis, akik elsősorban doke-
tikus veszedelmek miatt (a doketisták Jézus valóságos ember-voltában nem
hittek) kitartottak az evangélium közlései mellett, amelyekben Jézus test-
véreiről fenntartás nélkül esik szó. 'Ezek közé' tartozott Tertullianus. A IV.
században egy Helvidius nevű "eretnek" tanító al Szentírásra támaszkodva
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vallotta, hogy Máriának Jézus "'szíizen valÓ születése után Józseftói voltak
gyermekei, s vallotta, hogy a szűz állapot nem magasabbrendű, mint a
házasélet. E véleménnyel szemben született meg az azóta is hivatalos
katolikus tanítás. Hieronymus (Szt. Jeromos) 3~3-ban írt: Adversus Hel-
vidium de perpetua virgintatc b. Mariae" c. iratában azt fejti ki, hogy

, azok, akiket az Üjszövetség Jézus testvéreinek nevez, tulajdonképpen Jézus.
unokatestvérei. Igy azután nemcsak Mária, de József szűzessége is bizto-
sítva volt.

'Ez ·á:'felfogás,lJár-"a~·katdli~us' teológusok" ma is tanítják, "sehogyan
sem igazolható a Szentírással, s már filológiailag is tarthatatlan. Hierony-
mus arra hivatkozott,~og:y.a Jézus testvéreit megielölöjiiszövetség! kife-
jezés (görögül "adélphos") jelenthetLágabb értelemben vett rokont, tehát
unokatestvért is. Ez azonbarr nem áll s ezt az állítást nem lehet igazolni av:
val sem, hogy a görög Oszövetség az adelphos szót néhány helyen (Gen.
13, 8; 14, 14. stb.) tágabb értelernben használja. Az "unokatestvér" meg-
jelölésére van a görög nyelvnek külön szava (anepsios) s ezt ismeri az
újszövetség is (Kol, 4, 10). Az evangelisták sem írnának adelphos-t ("test-
vér"), ha anepsios-t ("unokatestvér") akarnának mondani. Az sem erősíti
a katolikus felfogást, ha a "Jézus testvérei" kifejezést olyan átvitt érte-
lemben próbálják értelmezni, mint ahogyan a magyarban a "testvéreim"
kifejezést tágabb értelemben is' használjuk. Márk 3, 31-35. éppen az ellen-
kezőjéttanusí,Jja:"Meg:érkezének az. ő testvérei és az ó anyja és kívül.
megállva b~küldének hozzája hivatván Öt.Kordlötte pedig sokaság ült vala
és mondának néki: Ime a te anyád ésa te testvéreid ott kinn keresnek
téged. O pedig felele nékik, mondván: Ki az én anyám, vagy kik az éli
testvéreim? Azután elnézvén köröskörül a körülötte ülőkön, monda: Ime
az én apy~m és az én testyéfei,rp..,.J\1~rt, aki Isten {akaratátcs~ltik;;.fi,,,?z az
én fltestvéÍ-emés nőtestvérem ésaz én anyám." Nyilván való ennek a szö-
vegnek összefüggéséböl, hogy éppen a valósággal ott lévő édestestvérei
és szülő anyja jelenléte adja szájára az elvonást azokra, akik a hitben
testvérei.

De Máté 13, 53-58. alapján sem lehet másra gondolni, mint arra,
hogy Jézusnak Máriától édestestvérei voltak: "Hazájába érve tanítja vala
őket a zsinagógájukban, annyira, hogy álmélkodnak és ezt mondják vala:
Honnét van ebben ez a bölcseség és erők? Nem ez-é amaz ácsmesternek
fia? Nem az ő anyját hívják Máriának és az ő testvéreit Jakabnak, Józsé-
nak, Simonnak és Judásnak? Ésaz ö nőtestvérei is nem mind nálunk
vannak-é? Honnét vannak hát benne mindezek? És megbotránkoznak vala
őbenne. Jézus pedig monda nekik: Nincsen próféta tisztesség nélkül, hanem
csak az ő hazájában." Itt nyilvánvalóan Jézus családjáról van szó, melyet
az egész názáreti sokaság és közvélernény jól ismer, s a sokaság éppen a
miatt nem hisz a Jézus mondanivalójában, mivel "közéjük" tartozik. Ebben
az összefüggésben a "testvér" kifejezést minden elfogulatlan olvasó Jézus
édesfestvé'feire'· vonatkoztatja. Csak értelmetlenségböl-tvagv+ különös ér-
dekből lehet a szöveget másképpen érteni.

Jézus anyját és testvéreit említi a kánai menyegzöröl szóló történet
(Ján. 2, 1-11.), azután .Ján, 7, 3-101 ahol Jézust a testvérei küldik fel
Jeruzsálembe, az 4nnepre. Hallunk arról, hogy a feltámadás után oa tanít-o
ványokkal-együtt-vannak (Cse!. 1, 14.), s hallunk róluk, rnint akikre PáJ. azért
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hivatkozik, hogy ha nekik szabad, mint Jézus testvéreinek magukkal hordoz-
niok keresztyén feleségüket, kicsoda tilthatná meg tehát azt neki? (1. Kor.
9, 5.) Külön is hallunk Jézus Jakab nevű testvéréről, akiről Pál említi, hogy
találkozott vele Jeruzsálemben. (Gal. 1, 19.)

Mindezekkel a szentírási helyekkel semmit sem tud kezdeni a kato-
likus teologia, csak két valószínüsítési érvet sorakoztat fel, melyek azon-
ban könnyen megcáfolhatók. Egyik érv szerint hivatkoznak Jézusnak a
keresztfán mondott szavára, mellyel anyját, Máriát a "szeretett tanítvány"-ra
bízta (Ján. 19, 20-27): hangoztatják, hogy ha Jézusnak testvérei lettek
volna, akkor azokra bízná. Világos azonban, hogy ezt nem lehet érvül
felhasználni. Mert Jézus testvérei az 'evangéliumok tanusága szerint egy-
általában nem értették Jézust, nem hittek benne (Ján, 7, 5). Megtérésük
a Jézus feltámadása utáni időre esik. Addig azonban Jézus nem számíthat
rájuk, s különösen nem várhatja el a Máriáról való gondoskodásban azt
től~, amit Jánostól, leghívebb és szeretett tanítványátói elvárhat, t. i.
az ő lelki támogatását.

A másik érv az az írásmagyarázatilag tarthatatlan próbálkozás, mellyel
megkísérlik a Máté 27, 56. ill. Márk 15, 40. általemlített Máriát, a Jakab
és József anyját, a Máté 27, 61. és 28, I.-ben említett "másik M.'álfiával".
valamint a Márk 15, 47; Márk 16, 1. és Luk. 24, lO.-ben említett Máriával
azonosítani. E szerint ez a három Mária egy és ugyanaz a személy lett
volna, de nem azonos Máriával, Jézus anyjával. Márk 15, 40. szerint Mária
Jakab anyja s ezt a Jakabot azonosítják Jakabbal, az Alfeus fiával, Jézus
apostolával (Márk, 3, 18.) és Jakabbal, az "igazságossal", Jézus testvé-
rével, aki a jeruzsálemi gyülekezet első vezetője volt. (Márk 6, 3; 1. Kor.
15, 7; Gal. 1, 19; 2, 9-12; Csel. 12, 17; 15, 13; 21, 18. stb. ezzel találkozott
Pál Jeruzsálemben.) Ez azért képtelenség, mert akkor ez azt jelentené.
hogy egy olyan "testvér" lett volna Jézus apostola, aki "nem hitt neki".
(Ján. 7, 5.) Hogy Jakab, az igazságos, Jézus testvére azonos volna Jakabbal,
az Alfeus fiával, Jézus apostolával, ez már azért is valószínűtlen, mivel
az igazságos Jakabot az Újszövetség külön említi az apostolok mellett.
(1. Kor. 17, 5.) Ez a Jakab, a Jézus testvére tehát nem 'apostol.

Jézus testvéreit a Biblia jól ismeri. Jakab, az "igazságos" első veze-
tője volt a jeruzsálemi gyülekezetnek ("püspök"-nek őt az Újszövetség
nem mondja), Simon azonos azzal, akit a jeruzsálemi püspöki lista második
helyen említ, a Judás-levelet valószínűleg a harmadik testvér írta. Az ő
unokáik lehettek azok, akiket Domitianus, mint Jézus rokonait idézett
maga elé. Jézus nőtestvérei Máté szerint Názáretben éltek, Mária és il

fitestvérek pedig Kapernaumba költöz tek áto (Ján. 2, 12.)*)
A Máriára vonatkozó dogma a Mária szűzességére vonatkozó hagyo-

mány alapján fejlődött ki. Scheeben, a híres mult századbeli katolikus
teológus azt mondja, 'hogy a Mária-tisztelet csak azért nem fejlődött ki
már a legelső időkben, mert Mária alázatosan várta, míg Jézus imádása
annyira megerősödik, hogy mellette ő is megnyilvánulhat. Az 553-i Kon-

**) A Jézus testvéreire' vonatkozó 'kérdé_hez, v;" ö, 'Za/zn: Forschungerr zur Geschichte
des neutestamentlichen Kanons, VI. 225-364. lapok. Bauer: Das Leben Jesu im ZeitaIter der
neutestamentlichen Apokryphen, 70-73, lapok és Ktostermann : Das Markusevangelium,
2. kiadás 63. Iap.
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stantinopolitanum úgy beszél Máriáról, mint aki 1,semper virgo in
partu et post partum", 649-ben már arról is beszélnek egyházi iratok,
hogy Mária szűztől, eredendő bűn nélkül született. Ambrosiusnak kiáltania
ken a "De Spiritu Sancto't-ban: "Maria erat ternplum Dei, non Deus
templi. Et ideo' ille solus adorandus, qui operabatur in ternplo!" (Mária
Isten temploma volt és nem a templom Istene, azért egyedül az imádandó,
aki a templomban jött létre.)

Érdekes, hogy a középkor (Anselmus, Clairveauxi Bernát, Bonaven-
tura)' tartózkodóbb a Mária-dogma megfogalmazásában, mint a keresztyén
ókor. Csak Duns Scotus óta dobja oda a katolikus teológia újra a kantárt
a néphit dogmaalkotó készségének vágtató lovai nyakába. A Tridentinum
azt vallja, hogy Mária sohasem vétkezett, megünneplik Mária mennybe-
menetelét, 1854-ben IX. Pius pedig dogmává teszi a "Maria semper virgo"
hitét, ma Mária mennybernenetelét "sententia pia et probabilissima"-nak,
kegyes és igen valószínű véleménynek tartják. Nemrég Bartmann, egyik
vezető katolikus teológus azt írta, hogy Mária mennybemenetelének dog-
mája csak logikus befejezése lesz a Máriáról szóló tannak s időszerű a
dogmatizálása .. Mária összes jelzői: "mater gratiae" (kegyelem anyja),
"corredemptrix" (együtt rnegváltó), "coadjutrix" (együtt segítő), söt-
"reparatrix" (kiengesztelő) bevonultak a közhasználatha a Szentírásra való
legkisebb tekintet nélkül.

Altalában az a közhit, hogy a Mária tisztelete csendesen megférhet
Jézus imádásával. Mintha a katolikus kegyességnek ez csak egy meleg,
kedves részlete lenne, melybe való belebocsátkozás senki ártalmára nem
lehet, sőt csak még nevelheti a lelket. "Méltó az Isten anyja a tiszteletre."
Csakhogy, ha a mariologiákba (melyek minden katolikus dogmatika szer-
ves részei) és a többi katolikus megnyilatkozásokba kicsit is belenézünk.
világos lesz előttünk, hogya Mária-tisztelet éppen centrális része az egész
keiotikus dogmatikának, szerves és alapvető része, amelyen keresztül raj-
zolódik el nemcsak a néptes katolikus kegyesség, hanem az egész megvál-
tásról szóló keresztyén tanítás is.

A mai katolikus teológia a régebbivel egybehangzóan egész termé-
szetességgel beszél arról, hogy Mária 'a megváltás 1. előkészítésében, 2. vég-
rehajtásában és 3. elsajátításában egyaránt együttműködik (cooperál) Jé-
zussal, egészen a "cooperatio ministra lis" értelmében.

1. Résztvett a megváltás előkészítésében. Szentlélektől való "meg-
látogattatása" idején az egész emberiséggel együtt és helyette rnondott
alázatos igent. Ez az alázatos készenléte az lsten testbekoltözésére emberi
hozzájárulás a megváltás előkészítéséhez. Isten az Isten-embert nem a sem-
miből teremtette, de az emberekkel való összefüggésében asszonytól. Má-
riának erre való készenléte egyben ok a tiszteletére, s lehetőség arra, hogy
általában az embernek részvételéről beszélhessünk a megváltás előkészí-
tése dolgában. "így bizonyos rnértékben az egész emberiség az isteni élet-
erők körébe lép be. így nemcsak tárgya, de alanya is a megváJtásnak."
(Adam: Das Wesen des Katholizismus.) "Máriában az emberiség fogékony
készenlétben volt." (Przywara.) Az igét: "Reá tekintett az ő leányának
alázatos állapotjára" (Luk. 1, 48.), úgy értelmezi a katolikus teológia,
hogy Mária tisztasága, szentsége, hite miatt érdemli, hogy hordozza Jé-
zust. Mindezekkel szemben Luther biblikus an vsllja, hogy e mondatban
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a hangsúly nem az "alázatos" szdn van, hanem a "megtekintette" kiteie-
zésen. Igy Máriát lsten nem érdem alapján választotta ki, hanem szabad
választása szerint. Mária eszköz, bár "áldott" eszköz (Luk. 1, 28.) Isten
kezében. Mária az evangéliom szerint ismételten tanusított értetlenséget
és készületlenséget Jézus mondanivalójával és valóságával szemben (pl.
Ján. 2, 1-11; Márk 3, 31--35.). Ez is rnutatja, 'hogy Luther álláspontja igaz.

2. Amit Máriáról mint a megváltás végrehajtásában résztvevő "an·
gyaloknál magasabb, de Istennél alacsonyabb" személyiségről mondanak,
az világos és bevallott összefüggésben van az "analogia entis" dogmájával.
E szerint Mária az ősképe a teremtménynek, aki együtt működik a meg.
váltás munkájában Istennel. Az ember a megelőző kegyelem birtokában
képes előkészülni az üdvözítö kegyelemre, melyet mintegy "érdemszerüen"
kap meg. Isten adja 'a kegyelmet, mi adjuk hozzá a hitet, s Igya megváltás
munkájában együttmüködünk. Mária nem istennő, hanem teremtmény, aki
hordozza engedelmesen a Megváltót. Ilyenformán hozzájárul készségével
a végrehajtáshoz, s így ősképe a megváltásban együttműködő embernek.
Az evangéliumból azonban azt tanuljuk, hogy lsten, akkor küldte el Fiát
megváltóul a menthetetlenül bűnös világhoz, amikor mi még bűneinkben
voltunk, s akkor szeretett, mikot mi még nem is tudtunk róla. Aki tud
arról, hogy .rnekkore súlya van a bűnnek", az ijedten fut a katolikus gon-
dolkozásmódtól és beletogozik egyetlen reménységképpen a "sola gratia,
sola Iide"hitébe'; '- a keteszt teologiéiébe.

3. A megváltás elsajátításában is Mária a nélkülözhetetlen segítő a
katolikus teológia szerint. "Ami minket Istennel összeköt és a rnennybe
vezet, az Krisztussal együtt és Krisztusnak alárendelve a boldogságos Szűz-
anya. A keresztyénség ismertető jele, hogy Máriát tisztelik. Ahol Máriát
nem tiszte1ik;'·'oH -nincs+a Krisztus" egyháza" (Díekamp: Dogrnaüka). Mária
az, aki bennünket hitre segít, s így a megváltás elsajátításához. Nemcsak
az embernek van szüksége a megváltásra, de Jézusnak is az egyházra,
hogya megváltásnak értelme és eredménye lehessen. Az egyház pedig,
mint Jézus teste, szintén abban a viszonyban van Máriával, mint Jézus.
O, Mária, mituien hívőnek anyja, az egyház anyja. Igya Szűz Mária-tanítás
centrális része lesz az egyházról mint a Jézusban hívők gyülekezetéről
való tanításnak is. Bibliaolvasó emberek előtt azonban világos az, hogy az
egyház életében egyedűl a Szentlélek munkája a döntő. A Szemlélek pedig
az ige és a szentségek által közli velünk Jézus evangéliuma szerint a meg-
váltás igéretétés erőit. Máriának is mint búnös embernek a Szentlélek
segitségére van szüksége, igére és szentségekre, hogy hite lehessen Jézus-
ban, a Krisztusban. A Bibliában szemlélhető lelki fejlődé se is beszédes
bizonyitéka ennek.

Mindezekböl világos lehet előttünk, hogy a Mária körül kifejlődött
dogrna-komplexum nemcsakhogy sehogysem igazolható a Szentírással, de
annak egyenesen ellenemond. Aki a Krisztusban való hitünk mellé oda
teszi 'a Mátia"liitet;"az tagadja, hogy 'Jézus' Krísztus-a mí- egyetlen -és -elég-:
séges Megváltónk. Az tagadja Péter apostol szavát: "Nincsen senkiben
másban üdvösség, mert nem is adatott emberek között az ég alatt más
név, mely által kellene nekünk megtartatnunk" (Csel. 4, 12). Mária sem
az a név, amelynek a Jézus nevét alá kellene támasztani vagy ki kellene
egészíteni; ..Jézus, nem "osztja .meg a megvéités, dicsőségét, senkivel, amint-
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hogyamegváltás kínját sem osztotta meg senkivel. Az egyház csak neki
adhatja a dicsőséget. Isten és ember között nem lehet kölcsönösség, a kiny]:
latkoztatás és kiengesztelés egészen lsten munkája es dicsősége.

Desséry Lássló.

KRÓNIKA
A szlovákiai evangélikus egyház kettészakadása.

"Az 1939. év első felében, az ál/amiötJál1ósulástól kezdődŐen a nyári
napfordulat idejéig, Szlovákia terü/etén egy darab egyháztörténet játszó-
dott le, amelynek jelentősége az éllemhstérokon túl az egész keresztyén-
ségre kitetied:" Az eseményeken kívül álló krónikásnak ez a megállapítása
fokozottan érvényes reánk, magyarországi evangélikusokra. Mert mi a
szlovákiai evangélikus egyházzal való évszázados életközösségünket a húsz
év elöttiIeválás ellenére-még. ma. is erősen. érezzük és ezért az ott történt
újabb szakadás a mi testünkbe is belevág.

Mi történt Szlovákiában? A ném et gyülekezetek, szám szerint 43 és
még néhány leánygyülekezet, elszakadva az eddigi szlovákiai evangélikus
egyháztól, ez év június 26-27-én Késmárkori tartott zsinatjukon (Kirchen-
tag) megalakították az önálló szlovákiai nérnet evangélikus egyházat. Az
új nérnet egyházszervezetnek a megalakítása a két érdekelt fél előzetes
megegyezése alapján, törvényes formák közt történt. A szlovákiai evan-
gélikus egyház ugyanis június 14-én Liptószentmiklóson zsinati törvényben
bocsátotta el kötelékéböl az önállóan szervezkedni akaró nérnet gyül eke-
zeteket. A törvény felsorolja az elbocsátott anya- és leánygyülekezeteket,
elbocsátja az ezeken a gyülekezeteken kívül élő egyes nérnet hívőket is.
Az elbocsátott gyülekezetekben élő magyar evangélikusoknak tetszésére
bízza a nérnet egyházhoz való csatlakozást, amennyiben jogaik és érdekeik
biztosítására nézve meg tudnak egyezni. Nem vonatkozik az elbocsátás az
eperjesi, bártfai és kisszebeni rnagyar-nérnet gyülekezetekre, i11etve ezek
ném et tagjaira sem. Ez a tények rövid foglalatja.

A történtek jelentöségét mi magyarországi evangélikusok kétszeresen
érezzük. Először is fájdalmasan látjuk ebben a négyszázéves élet- és sors-
közösség megszakitását. A szlovákiai nérnet hittestvérek annyira a ma
hatása alá 'kerültek, hogy az évszázados közös történetról nagyon hamar
megfeledkeztek. Persze, a történetnek csak akkor van igazi értéke, ha az
nem tévedések igazolására szolg ál. Az egy hit és fegy lélek alapján kialakult
történeti multnak feltétlenül kell olyan erejének lenni, hogy azt hirte-
len feltörő új ideológia, világnézet nem volna szabad, hogy meg törje, vagy_
félrelökje. Énezték ezt a szlovákiai német evangélikusság vezetői is, és
igyekeztek mostani eljárásukat történetileg is indokol ni. Eszerint a mos-
tani szakadás az 161O-iki zsolnai zsinattal kezdődő történeti fejlődés (!)
lezarödasa. A zsolnai -zsinat ugyanis a tót szuperintendensek mellé a ma-
gyar és német gyülekezetek különös gondozásának biztosítására magyar
és ném et lelkész-inspektorokat választott. A zsolnai zsinatnak ez a határo-
zata azonban semmiféle egyenes vonalú fejlődési -kapcsolatba nem hozható
a most történtekkel, hanem ellenkezőleg a legszebb történeti bizonyítéka
a különbözö nyelvü, de egyhitű gyülekezetek és emberek valóban testvéri
együttélésének. A szlovákiai német evangélikusoknak külön egyházzá való
szervezkedése annak a megdöbbentő valóságnak a bizonysága, aminek
nyiltan is kifejezést adtak, hogya közös hit és a közös történeti mult nem
elég a testvéri együttélés biztosításához. Ezt nem leplezhetik el a kölcsönös
nyilatkozatok és igéretek a testvéri jóviszony biztosításáról. Olyan testvéri
viszony ez, amikor az egyik csak úgy hajlandó testvérnek elismerni a má-
síkat, ha az mínél távolabb van tőle. Kissé nyersen kifejezve, az elszakadók
arra a tényleg el sem hallgatott elvre helyezkedtek, hogy "mi nem egyenlő-
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jogúak akarunk lenni, hanem urak a saját házunkban". De tegyük félre
egészen el nem fojtható aggodalmainkat és reméljük, hagy a kölcsönös jó-
igyekezet mégis lehetövé fogja tenni az egyhitű, de különbözö nyeívű és
külön egyházszervezetekbe tömörült evangélikusok megértő testvéri vtszo-
nyát és ezt különösen érezni fogják a két egyház között megoszló magyar
evangélikusok is.

Mégis fennmarad a kérdés, vajjon az evangélikus egyház érdekének
és lényegének megfelelő volt-e az évszázados történeti közösségnek a meg-
szakítása és az új egyházszervezetnek kif ej ezetten a népiség alapján való
felépítése? Ha a népiséget mint egyházszervezeti alapelvet az eddig érvény-
ben levőnek tekintlett területi (territoriális) alapelvvel helyezik szembe,
akkor az új alapelvre való helyezkedés szinte természetesnek és jogosnak
tetszik. A magyarországi evangélikus egyház szervezeti egységének az
alapja nem egyszerűen a területi elv - ezt sem a régi Egyházi Alkotmány,
sem az új Egyházi Törvények nem állitják -, hanem ezen túlmenően a
közös történeti mult és fejlődés. Hogy ennek az országhatárok tényleg
külső határokat szabnak, az nem egyházszervezeti alapelv, hanem kény-
szerű adottság, amelIyel számolni kell. Persze, ugyanígy számolni kell más
korlátokkal is, pl. a népiséggel, mint elválasztó tényezővel, Ha ilyesmi egy
meginduló egyházi szervezkedésnél meg is akadályozza az egységet, akkor
ezt nem lehet elvnek venni, hanem inkább arra kelI törekedni, hogy az
egység akadálya mielőbb kiküszöbölődjék. Természetesen nem az egyház-
ban levő népi kisebbség erőszakos elnyomásával, hanem a nyelvi külön-
bözőségek á'ltal adódó külön egyházi szükségletek testvéri és megértő
kölcsönös biztosításával. Ahol a hit egysége valóban megvan. nemcsak az
ajkakon, hanem a Lelkekben, ott ez még a legnagyobb nehézségek elIenére
is megoldódhatik.

De mit mondjunk akkor, amikor a népiség a meglevő egyházi egysé-
get bontja fel? Igyekeztek erre felelni az elszakadásért és új egyházi ala-
kulásért küzdő felelős egyházi emberek is. Azt mondták, hogya nemzeti-
ségi ellentétek ilyen módon való kiküszöböiésétöl az, egyház iránti közörn-
bösség és a hanyatló áldozatkészség megszűnését várj ák. Továbbá: "a fe/-
törő népiség megragadásátó/ az egyházi élet úi telv irégzését reméljük".
(Scherer János, az ú] német egyház ideiglenes püspöki adminisztrátora.)
Tehát egy jövőbeli reménység! De vajjon ennek a reménységnek azalapia
az evangélium tisztábban való hirdetése-e P Nem, hanem "a feltörő népiség
megragadása". Nyújthat-é reményt ez az igazi egyházi élet felvirágzás ára?
Hogyan nyújthatna, ha előzőleg éppen akadályává lett a valódi egyházi
életnek, a hitben való igazi testvéri közösségnek? Egyáltalán hogyan le-
hetne az egyházi életnek és szervezetnek az alapja az egyháztól rneröben
különbözö, sőt azza! adott esetben elIentétbe kerülő tényező? Hogy pedig
a fenti nyilatkozat nem valami elvétett és csupán félreérthető megjegyzés,
hanem a különváló németek általános meggyőződése, arra rádöbbent egy
másik megállapítás, amely szerint a Késmárkon megalkotott új keret-
alkotmánynak "két főalapelve: az evangélikus hitvallás (egyház) és anémet
néphez való tartozás '(nép). Ezzel az egyház és nép, az evangéJium és a
népiség isteni rendjének egységét fejezi ki." (Dr. Kárpáti János.) Ez a
melIérendeltségi viszony, sőt a teremtés' és megváltás rendjének a felcse-
rélhetőségig menö azonosítása nyilvánvalóan rnutatja, hogy itt többé nem
egyedül az egyház, illetve az egyház tisztaságának érdeke vezette az új
egyházi szervezet megalkotó it.

Nem sokat segít egy másik, inkább teológiai jellegű indokolás sem,
amelyik arra utal, hogy az evangélikus egyház lényegéhez nem tartozik
hozzá annak a szervezete, és az egyház egységéhez nem szükséges a külsö,
:közömbös dolgokban, így a szervezetben való egyetértés sem. (Krímm H.,
.Junge Kirche 1939. 17. szám.) Ez vígasztaló lehet ott, ahol a hit egysége
ellenére sem sikerül különféle külsö akadályok miatt a szervezeti egységet
megvalósítani, de nem lehet indokolása a már meglevő egység felbom-
Iásának. Nem hunvhatunk szernet az előtt a tény előtt, hogy az utóbbi évek-
ben, sőt évfízedekben milyen reményteljes erősödést jelentett az egész
evangélikus keresztyénség nek, de különösen éppen a kisebbségi sorsban
élö és amellett különbözö nyelvli, népiségű híveket egyesítő egyházaknak
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a lutheri ökumenikus mozgalom (Lutherischer Weltkonvent), amelynek
távolabbi célja legalább bizonyos fokú szervezeti egység létrehozása is.
Mennyit ártott már ennek az, hogyanépiség gondolatát az evangélikus
egyházba beerőszakolták! És előttünk van a németországi egyházi harcnak
.az a másik el nem hallgatható tanulsága, hogyanépiség alapján mégsem
lehet egyházi egységet létesíteni ott, ahol a hitbeli közösség hiányzik!

Az evangélikus egyházi, -hitvallásos felfogás a fennálló egyházi közös-
ségtél vagy szervezettől való elszakadást csak ott tartja indokoltnak, ahol
az evangéliummal ellenkező hamis tanítás valóban lehetetlenné tette az egy
födél alatt való megmaradást. Nem tudjuk elfojtania lelkünk mélyéröl
feltörö kérdést: nem ilyesmi idézte-e elő a szlovákiai német evangélikusok
különválását is, vagy legalább is nem nyitottak-e ezzel szabad utat a hamis
tanításnak, az egyház és egyházi élet teljes lehanyatlásának? A feleletet
a jövő fogja megadni.

Nekünk azonban, akik még a hit közösségében a külső egységnek is
örülhetünk, egyházunk jövöie iránti teljes felelősséggel mindent meg kell
tennünk azért, hogy nálunk ilyen, a tiszta evangéliumi hitet és egységet
felbomlasztó erők el ne harapózhassanak. Nekünk, magyarországi evangé-
likusoknak éppen a különbözö népiségünkben is megmaradó hitbeli egysé-
günknek külsö megbizonyífásával is igen fontos küldetést kell betöltenünk
az evangélikus egyház ökuménikus jelentőségének biztosításaért.

W.·D.

Kétféle katolicizmus.
A Prohászka Körök kassai kongresszusának tanulságai.

A felvidéki Prohászka Körök szokásos évi kongresszusukat idén Kas-
sán tartották. A kongresszus meghirdetett célja volt, hogy a hazatért kato-
likus ifjúsággal megismertessék az anyaország kultúrális és gazdasági vi-
szonyait és az anyaországi katolikus társadalomnak bemutassák a meg-
szállás alatt felnőtt katolikus fiatal magyarokat.

Annak idején a kisebbségi sorsba taszított magyarság életében az első
'évek kábult tehetetlensége után megindult a nemzeti újjáéledés forrása.
Ezt a forrást az elszakított magyarságban az "egyedül vagyunk" tragikus
nemzeti élménye indította el és jellegzetessége elsősorban az elszigetelt-
ségnek megfelelő világnézet kialakításának lázas kutatása volt. A külőn-
böző mozgalmak többé-kevésbbé sikeres kísérletei között a 30-as évek
elején zászlót bontott a katolikus fiatalság valláserkölcsi és nemzeti alapon
álló szervezkedése is, amely a Prohászka Körök megalakulásában jutott
kif ejezésre.

A Prohászka Körökben tömörült fiatal magyarok bátran hirdették,
hogy "a hitvallásos élet és a hitvallásos szervezkedés az általános nemzeti
élettel és szervezkedéssei harmóniában ápolva, a nemzeti életnek komoly
hasznára válik, aminek elismerését a nemzeti realizmus és tisztánlátás kö-
veteli". A prohászkások szerint a szervezkedés e két válfaja, a vallási és
nemzeti egymást nem kiz.árni, sem nem pótolni, hanem kiegészíteni hiva-
tott. A prohászkások - el kell ismerni - nemcsak hirdették, hanem valóra
is váltották, hogya krisztusi erkölcs ápolásában és a nemzetépítő mun-
kában a Iegtestvériesebben karöltve haladtak azokkal a nemzettestvéreik-
kel, akik nem tartoztak a katolikus egyház keretébe, de krisztusí alapon
álló magyarok voltak.

A Prohászka Körök gyakorlati munkája elsősorban a katolikus ma-
gyar fiatalság valláserkölcsi nevelése és társadalmi különbség nélkül való
magyar egységben való megszervezése volt. Gyüléseik, nyári táboraik, ki-
rándulásaik és társadalmi összejöveteleik olyan világnézet kialakítását cé-
lozták, amely a mindennapi életben az egyeden keresztül valósággá teszi
a vallás elméletét. Nyiltan hirdették, hogy a krisztusi tanokat már itt a
földön valósággá akarják tenni. Ezért behatóan foglalkoztak a mezögaz-
daság, ipar, kereskedelem, szociológia, történelem és a mindennapi magyar
élet egyéb problémáinak megismerésével és annak kutatásával, hogy ho-
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gyan Tehet mlndezt a krisztusi tanokkal megtöltve élő keresztyénséggé
tenni.

Ehhez a nemuti munkájukhoz mindig hívták és szeretettel fogadták
más krisztushívö magyar testvéreiket is, akik a kisebbségi sors azonos
adottságai között hasonló alapokon álló, saját szervezeteikben munkál-
kedtak az újarcú keresztyén magyar élet kialakításán.

, Ennek a kisebbségi sorsban megszületett egymásratalálásnak -a szel-
leme eredményezte, hogy az idei KIE kongresszus vezérszónoka Magyar-
ország katolikus miniszterelnöke volt, és hogy a Prohászka Körök kon-
gresszusára nemcsak az anyaország katolikusai, hanem párt és társadalmi
különbség nélkül több protestáns magyar is meghívást kapott.

A kongresszuson a hazatérő fiatal magyarok .a megszokott nyiltság-
gal és reális valóságkutatással fog}alkoztak az immár közös magyar sors
gazdasági, és társadalmi baj ainak feltárásával. Meggyőződéssel hirdették,
hogy hazánk sok bajának orvoslásánál, így elsősorban a földkérdés meg-
oldásánál az egyháznak kell jó példával és igazi krisztusi szociális gon-
dolkodással elöljárnia. Tárgyilagos, reális hangon bírálták azokat a viszo-
nyokat, amelyeket hazatérésük után találtak és mélyen átérzett f'ajtaszere-
tettel, kisebbségi sorsban átélt tragikus élmények gazdag tapasztalatával
mondták el az égetően szükséges reformokról véleményüket.

Az előadások után megindult eszmecsérébe bekapesolódtak az anya-
országi katolikusság hivatalos képviselői is. Mindj árt az első felszólalasok
után érezhető volt, hogy az anyaországi és az északi magyarok katoliciz-
musa között mélyreható különbségek vannak, ami nemcsak tartalomban,
hanem a felszólalasok hangjában is élesen kifejezésre jutott.

A prohászkasok megértő, reális, jóindulattól vezetett, tapintatos és
nagyvonalú megnyilatkozásaira az anyaországi katolikusság képviselői ki-
csinyes, bántó, légüres térben mozgó, szenvedélyes hangon válaszoltak .
.A prohászkások minden felszólalásában megnyilatkozott a határozott vo-
nalakkal megvont nemzeti életnek krisztusi szellemmel való megtöltése
.utáni vágy, a katolicizmus életté tétele, a józan, mindennapi adottságokkal
számoló realitás. Az anyaországi katolikusság jelenlévő képviselőinek meg-
nyilatkozása olyan emberek gondolatvilágát árulta el, akik elefántcsont-
toronyban élnek, elszakadtak az élettől és fellengzős bizantinizrnusban,
üres szavakon való dühös csatározásban élik ki magukat. A próhászkások
állandóan keresték a közösséget a másvallású, krisztushívö magyarokkal,
az anyaországi katolikusság képviselőinek megnyilatkozásaból könyörtelen
harc csengett ki minden és rnindenki ellen, ami és aki nem katolikus és az
domborodott ki, hogy inkább hajlandók szövetkezni idegen fajú és nem
krisztusi vallású elemekkel, mint hogyegyüttdolgozzanak protestáns ma-
gyarokkal.

Jellemző a fenti megfigyelésre. hogy az egyik anyaországi katolíkus
kiküldött egyes gazdasági természetű kérdésekben elfoglalt különvéleménye
miatt prohászkás-katolikus magyar testvéreit olyan durva, kírnéletlen és
sértő hangon támadta meg, hogy a cikk. egyes kitételei már-már a haza-
érulás vád] ához közelálló kitétel ekkel 'illették al prohászkásókat.

A Prohászka Körök vezetöle mondotta az eszmecsere elején, hogy
vitatkozni kétféleképpen lehet. Vagy a közös vonatkozásokat keresik a
vitázók azzal a céllal, hogy pozitiv hasznuk legyen a vitából, vagy pedig
az egymástól elválasztó megnyilatkozásokat élezik ki, ami gyűlölséget,
negativumot, legjobb esetben szalmacséplést eredményez.

A felvidéki és anyaországi katolikus szellern közti különbséget éppen
a Prohászka Körök kongresszusának eszmecseréialkalmával lehetett leg-
jobban megfigyelni. A felvidéki prohászkasok minden kérdésben azt keres-
ték, ami magyart a magyarral összehozhat, az anyaországi katolikusok kép-
viselői ezzel a pozitiv építő célzattal szemben előszeretettel a szétválasztö,
rendszerint jelentéktelen kérdéseket élezték ki.

A kassai prohászkás kongresszuson megnyilvánült kétféle katolikus
szelrem élénk fényt vetett a felvidéki és az anyaországi katolikusság külön-
bözö lelkületére. Amig a felvidéki katolikusok minden megnyilatkozásából
.az emberi lélekben élő két legmagasztosabb élménynek,a vallásnak és a
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n·e~zeti 'érzésnek ·harmOliikus egybeolvasztását áhító vágyódás csendüIt ki
addig az anyaországi katolikusság képviselőinek felszólalásaiban a nemzeti
er~es é~ a n,emutJ letkérdések háttérbe szorítása mellett egy vértelen, a
knszt~sl tamtásoktó!, de a hlva~alos katolikus egyház gyakorlati szocialíz-
~usátol . (Quadragesimo anno) IS távol álló légüres térben mozgó f eudál-
hierarchizrnus szelleme nyilvánult meg. .

. A tnc~.szá!.lá.? alat~ azt tapasztaltuk, hogy az egymás megbecsülésén
al~puló kUlonboz? vallaserkölcsi szervezkedés a legszebb nemzeti gyümöl-
csoket te:met~e es ~z~rt nagy érde~lődéssel figyeljük, hogy az első talál-
kozás utan mIlyen Ir~nyban fog fejlődni a felvidéki és anyaországi kato-
likus szellem kiegyenlítödése. .

TaubinKer Istod«.

SZÉL.JEGYZETEK
"Az a ker,
amelyben élünk s különösen az az
Idő benne, amit mának hívunk a bi-
zonytalanság kora. . . Hozzá 'kell
~z?knun.k ahh~)Z,hogy máról-holnapra
elunk es teljesen bizonytalan szá-
munkra minden földi érték. Bizony-
talan a béke, bizonytalan a háború
bizonytalan a határ, bizonytalan a ke~
nyér, Ez az élet a természetes ember
vagy ahogyan a Biblia nevezi az ó~
ember számára nagyon kelle'metlen
sokszor majdnem kibírhatatlan. O~
emberünk biztonságban szeretné tud-
ni magát s mindig a tiszta helyzete-
ket szereti, nem pedig az átmeneteket.

A keresztyén ember számára
azonban ez a bizonytalan állapot a
természetes. Akármilyen nehéz volt
is a lecke, meg kellett tanulnia, hogy
Isten a keresztyén embert a bizony-
talanságnak ebben az állapotában
akarja mindig megtartani. Terveiból
csak egy lépést mutat meg mint
ahogyan a lámpás csak a lépés he-
lyét világítja meg az ösvényen.
(Zsolt. 119, 105.) Kenyeret is csak
mára ad (Máté 6, 11.), a holnapit el-
rejti előlünk s messzire nyúló terve-
ink elé akadályokat gördít. (Jak. 4,
13-15.) És sok mindennel rákénysze-
rít annak a megértésére és annak a
sorsnak vállalására, amelyben minden
napunk csak átmenet, mert nincs itt
maradandó városunk, 'hanem a [öven-
dőt keressük (Zsid. 13, 14.) s amíg e
földön élünk, mindig ,úton' vagyunk
(Máté 5, 25.)" - írja Túróczy Zoltán
ezévi püspöki jelentésében.

Minden erőfeszítés
ellenére. is az idegek háborújának vé-
get vetett az ágyúk dörgése, bombák

hullása. Az értelem, a belátás, az
okosság minden államférfinak azt ta-
nácsolta, hogy nem szabad háborút
kezdeni, mert csak pusztulás az ered-
ménye. Nem vonhatjuk kétségbe: az
akarat, a készség is megvolt mindkét
részen a háború elkerülésére. Ezért
érzi magát mindegyik fél megtáma-
dottnak Hol van tehát a hiba? Sors
megmásíthatatlan végzet hatalma tel~
jesedett be? Felületes kényelmesség
volna így gondolkodni! Nekünk ke-
resztyéneknek mélyebbre kell néz-
nünk! Meg kell látnunk, amit ihitünk
a Szentírás alapján ismer f'el: értel-
münk fogyatékosságát, akaratunk
erőtlenségét és tehetetlenség ét. Értel-
münk csak saját eszejárása szerint
gondolkodik és akar gondolkodni. In-
nét vannak az akaratlan és a szándé-
kos félreértések, az egymás meg nem
értése emberek és népek közt: milyen
sok ilyen félreértés és meg nem ér-
tés volt a ma küzdő felek közt! Aka-
ratunk pedig azért erőtelen és tehe-
tetlen, mivel megköti a bún hatalma.
Politikusok és államférfiak is bűnö-
sök, mint ahogy a népeket egyetem-
legesen is hatalmába kerítheti a bún:
önzés, mely csak magát látja és meg-
tagadja a másik életfeltételeit, ké-
nyelemszeretet, amely a saját érde-
keit érvényesíti a másik rovására ha-
talomf éltés, gőg és emberi dicsŐség
keresése, büszkeség, mely nem haj-
landó a hibát belátni és dacból ra-
gaszkodik hozzá! Ami ma a világban
folyik, szemleltető tanítás a bún ször-
nyű hatalmáról, életet, országokat el-
pusztító erejéről, az ítéletről, mely a
meg nem bocsátott, Isten 'kegyelmes
megváltása által ki nem engesztelt
bűnt feltartóztathatatlanul nyomon
követi.



306

Mi lesz a vége?
A szabadság győzelme az önkény

és erőszak fölött? Vagy az igazság
diadala évtizedes hazugságok és meg-
tévesztések fölött? 'Ki tudna jóslátok-
ba bocsátkozni? Ne is erre töreked-
jünk, bármennyire csábítanak is
ilyesmire napilapok, hírek és híresz-
telések, saját gondolataink, remény-
ségeink és vágyaink. Inkább helyez-
zük mindezt az evangélium világítá-
sába. Az ige pedig, első sorban a va-
lóság helyes felismerésére vezet el
bennünket. Megmutatja, hogy amióta
Istentől elszakadt emberiség él a vi-
lágon a hazugságnak és az erőszak-
nak ~indig volt tere. Minden emberi
törekvésben van ebből valami. S ami-
kor egyszer megszólalt köztünk az,
akinek feltétlenül igaza volt velünk,
gonoszságban született, hazug és ön-
ző emberekkel szemben s igazságá-
nak az érvényesítése végett nem fo-
lyamodott sem erőszakhoz, sem ha-
zugsághoz, akkor a világ nem tűrte
meg hanem a keresztfára juttatta.
Err~ is kell gondolnunk, ha az igaz-
ság diadalában reménykedünk. A mi
emberi igazságaink pedig sohasem
tökéletesek. Soha sincs egyik félnél
a tiszta igazság, a másiknál pedig a
megtestesült sátáni gonoszság. Igaz-
ságainkhoz mindig hozzákeveredik
valami önzésünkből. S ha igazunkat
megvalósítani törekszünk ellenfeleink-

kel szemben, akkor akarva, akarat-
lanul is igénybe veszünk bűnös esz-
közöket, olyasmit, ami annak, akivel
szemben igazunkat érvényesíteni tö-
rekszünk, kárára, ártalmára van. Pe-
dig nem igazságot, hanem újabb
igazságtalanságot eredményez, ha
igazunkat ártással, kártevéssel. pusz-
títással igyekszünk diadalra juttatni.
Szabadságot sem lehet biztosítani
úgy, hogyellenfeleinket megkötöz-
zük. Akkor legfeljebb megfordul a
viszony: erőszakot szenvedőkből mi
lettünk azok, akik erőszakot követ-
nek el és mások szabadságát elveszik.

Hol van a kimenekedés? Lehet
még naivul reménykedni abban, hogy
az értelem, az okosság, a józan
belátás, az érdekek összeegyeztetése,
a megalkuvó és lemondásra is kész
kibékülés fogja megoldani az egymás
pusztítására törö erőket? Legyünk
józanok, vigyázzunk (1. Pét. 5, 8,),
hogy a világ el ne kápráztassa tisztán-
látásunkat! Ne emberi eszmékben,
azoknak diadalában reménykedjünk,
ne ezt hirdessük. Amig a világ világ,
hazugság és erőszak uralkodik benne,
Csak Istennek van hatalma arra,
hogy megszabadítson a gonoszság és
hazugság bilincseiből. De aki feltá-
masztotta Krisztust a halálból, az meg
is szabadítja az övéit! Azért "min-
den gondotokat ő reá vessétek, mert
néki gondja van reátok"!

SZELLEMI ÉLET
A türelmi rendelet.

Il. József és a magyar protestan-
tizmus. Mályusz Elemér, a budapesti
tudományegyetemen a magyar törté-
nelem egyik tanára a Magyar Pro-
testáns Irodalmi Társaság megbízásá-
ból írta a fenti círnű könyvet. Közép-
pontj ában a türelmi rendelet áll, de
amint az alcím jelzi, képet kapunk
benne a II. Józset-kori egyházpoliti-
ka alakulásáról is. Értékét akkor fog-
juk teljesen meglátni, amikor megje-
lenik hozzá a készülő aktakiadás. Re-
méljük, hogy e csatlakozó kötet:
"Iratok a türelmi rendelet történeté-
hez" a nehéz könyvkiadóí viszonyok
ellenére is hamarosan kezünkbe ke-
rül. De a terjedelemben is hatalmas
könyv már magában véve hálára in-

dit a szerző ésa kiadó társulat iránt.
Négy részre tagolódik. Az első a régi
rendszert ismerteti, a második a tü-
relmi politika alapelveit, a harmadik
a türelrrii politika érvényesülését. a
negyedik a protestantizmust a türelmi
kerszakban. Azonban e részek sokkal
tartalmasabbak, mint ahogya rövid
megjelölések sejtetik. Például az első
részben pompás fejezet tárja fel II.
József tolerancia-felfogásának gyö-
kereit. Lehet, hogya magyar törté-
nettudomány számára ez lesz végül
is a legtanulságosabb részlete Má-
lyusz eredményeinek. -Kivtlág lík be-
lőle, hogy II. József türelmességi fel-
fogását nem az eddig vélt tényezők
alakítottak, hanem egy 17. századi
német lutheránus: Pufendorf Sámuel
természetjogi tanításai. A csak nyá-



ron megjelent könyv részi des ismer-
tetésére folyóiratunk még visszatér,
de rövid méltatásával már is szerét-
nénk felkelteni iránta az evangélikus
értelmiség érdeklődését és könyv-
vásárló buzgóságát. B. J.

Darvas József:
Egy parasztcsalád élete c. rnunkáia
a lassan ódivatúvá váló és ma már
csak a kiadók jóvoltából élő társa-
dalmi romanticizmus [ellegzetes ter-
méke. Ez a könyv azért érdekel ben-

. nünket közelebbről, mert a tárgyalt
család a legnagyobb magyar evang é-

likus paraszt-gyülekezethez, az oros-
házihoz tartozik és rniközben az író
a felkutatott gyér adatok nyomán
anyai ágának históriáját bogozgatia,
érdekes, vagy legalábbis érdekesnek
látszó rajzokat és megállapításokat
kockáztat. meg népünk hitéletére és
vallásos életére vonatkozóan is. Az
egész munkát a romantikusoknál
szokványos lírai írásmód jellemzi; a
következtetések is nem annyira a tár-
gyait dolgokra, hanem inkább az
íróra jellemzőek. Különösen áll ez a
vallásos élet tényei nek magyarázatá-
nál. De ásatag materialista szociáliz-
mussal, kispolgári álforradalmiság-
gal és egyoldalú osztályszernlélettel
még az evilági összefüggéseket sem
lehet megragadni, hogy lehetne be-
lelátni az Örökkévaló és az ember
viszonyának titkaiba?

Sokkal mélyebbre hatol Veres Péter
Szocializmus és nacionalizmus c. rnun-
kájában. A két nagy koreszme igazi
tartaimánaik és egymással való kapcso-
latainak tisztázása a könyv célja. Vilá-
gos, józan érveléssel tépi össze a tévhi-
teket, a természetes észjárású emberek
egynemű eszközeivel mutat rá a lát-
szólagos ellentétek nagy benső har-
moniájára, és a földön járók reális
nyugalmával és optimizmusával rnu-
tat a jövő felé. Az a kár, hogya dön-
tő pillanatban a, szerző realizmusa
messiánizmussá fajul és tiszta tekin-
tete előtt a képzel et tűnékeny j áté-
kai megtapasztalható valóságokként
tűnnek fel. Szerinte a mai nyomorú-
ságunkból vaió szabaduláshoz "új ég"
és "új föld" s benne "új ember", kol-
lektív világnézetű és faji felelősség-
től áthatott ember kell. Ez pedig csak
nevelés kérdése. Hasonló naívsággal
:álmodozik "a kollektív, osztálynél-
kiili társadalomról" is; olyan vára-
dalrnak élnek benne ezzel kapcsolat-
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ban, amilyenek majd csak a "temp-
lom nélküli" városban öltenek testet.
Veres Péter olyan messze jut el, amed-
dig a dialektikus materializmus híve
csak eljuthat, de milyen mérhetetlen
távolságban van ettől a tisztánlátás-
nak az. a foka is, amelyet Pál a tükör
által való homályos látásnak nevez.

-no
Csipkekesztyü
címen jelent meg Dénes Gize/Ja leg-
újabb regénye (Singer és Wolfner ki-
adás). A törökdúlás után újonnan in-
duló magyar élet primitív viszonyai,
Mária Terézia udvarának csillogása,
a császárváros léhasága, a német te-
lepesek terjeszkedése adják a kere-
tet e mese számára. Az írónő szá-
mára az utóbbi a legfontosabb: Pet-
rovszky Miklós magyar nosztalgiája
az idegen város, a fényles élet után s
a hazatalálása a család ősi egységé-
hez; a magyar föld szolgálatához.
Mindez nagyon egyszerűen, problé-
mátlanul jelenik meg Dénes Gizella
könyvében, vannak benne elrajzolá-
sok is (pl. a karácsonyfa-állítás!), dc
igénytelen olvasók számára kedves
szórakozást ad. -ro
Horvay Róbert:

Debrecen evengélikussi .. (A hívek
egyházi élete az evangélikus egyház
megalakulása, 1883 előtt.) Debrecen,
1939. A gyülekezeti Luther-szövetség
kiadása, 36 lap, ára 1 P.

A 16. századi reformációtörténet-
től eltekintve, mostani ismeretünk
szerint 1796-ban tartottak először
evangélikus istentiszteletet Debrecen-
ben. A szerző ettől az időtől kezdve
1883-ig, az önálló egyházközség meg-
alakulásáig vette vizsgálat alá Deb-
recen evangélikusait és egyházi éle-
tüket. Fáradhatatlanul és mindenf'éle
kapcsolódó adat iránti szeretettel
hordta egybe kutatásának eredmé-
nyét. Megtudjuk. hogy Debrecen
evangélikusai Tokaj, Svábolaszi (ma
Erolaszi), Nagyvárad, végül Nyíregy-
háza papjainak szolgálatából része-
sültek az evangélikus igehirdetésben,
egyébként a református egyházköz-
ségbe kacsólódtak bele; e réven so-
kan el is vesztek. E fokozott mérték-
ben szórvány-gyülekezetünk mult ja,
többek közt nemzetiségi vonatkozá-
sai miatt is, valóban figyelmet kö-
vetelhet a maga részére az egész ma-
gyar evangélikus egyháztól.

S. J.
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EGYCJTT ISTEN ELÓTT
Csendességben és reménységben van a mi erősségünk. Azért vár az

Úr, hogy könyörüllön rajtunk. Boldogok mindazok, akik Ot szolgálják.
(Ésaiás 30, 15. 18. alapján.)

Október folyamán
kérjünk bocsánatot az Istentől,

hogy nem bízunk Benne, - Ihogy nem fordul egyedül Feléje a mi remény-
ségünk,-hogy a világ zaja leköti minden figyelmünket,-thogy tetszésünk
szerint válogatni akarunk feladataink és kötelességeink között, - hogy
nem becsüljük a törvény és az evangélium tiszta hirdetését;

adjunk hálát az Istennek,
hogy nem pusztított még el mirrket méltó haragjában, - hogy hűséges az
ígéreteiben, - hogy az O kezében van országunk jövője, nem embereke-
ben, - hogyakeresztyénség egyik részében helyreállította az ige tiszta
hirdetését és a szentségek igaz szolgáltatását, - Ihogy rendel az anyaszent-
egyházban hűséges szolgákat, - hogy szabad Hozzá reménységgel imád-
kozni rnindenféle: egyéni, családi, népi, gyülekezeti szükségünkben;

könyörögjünk az Istennek,
hogy adjon nekünk Benne bízó szívet, - hogy engedelmeskedjünk Neki jó
és rossz napokban egyaránt, - hogy mutassa meg népünknek a szabadulás
útját, - hogy adjon országunk vezetőinek bölcseséget és bátorságot, -
hogy erősítse meg a családokat, - hogy indítson rendszeres imádkozásra
azokért a testvéri közösségekért, amelyekbe belehelyezett minket, - hogy
vigye véghez az egész keresztyénség megújhodását, - hogy az egész egy-
ház egyedül Neki szerézzen dicsőséget.

Oh örök, felséges, mindenható, nagy és rettenetes Szent Isten!
Szerelmes szent Atyánk a Jézus Krisztusban! Mi, Te szent Felségednek
szegény bíinös fiai, Előtted e mostani órán töredelmesen meghajolunk,
és Teneked, Uram, az Úr Jézus Krisztus méltóságos szent nevében hálát
adunk, hogy minket nemcsak isteni képedre és hasonlatosságodra terem-
tettél, hanem még annak felette méltó haragodban előbbi irgalmadrói meg-
emlékeztél, és szegény hazánknak sok változása között mindezideig tűr-
hető ,Iel,ki s testi békességben nagy kegyelmesen meg is őrlztél. Pedig
mindezekre és ezekhez hasonló több jótéteményed re méltatlanoknak ismer-
jük magunkat. Kérünk mindazonáltal, oh Atyánk, szent Fiad méltóságos
érdeméért, hogy bocsásd meg minden bűnünket dicsőséges nevedért, és
tartsd meg a Te szent igéd világosságát evilág végeztéig közöttünk, tartsd
meg és neveld az igaz hitet mibennünk. Adj, oh mi Urunk s édes Istenünk,
országunkban kívánatos csendességet, adj a Te anyaszentegyházadnak
mind lelki s mind pedig testi állandó jó békességet. Oh nagy Isten, ne
légy minekünk félelmünkre, se ne bocsáss minket, erőtleneket erőnk felett
való kísértésre, nyiss inkább utat minekünk a megszabadulásra, és szol-
gáltass elegendő erőt az állhatatosságra. Te a mi gondolatainknál többet
cselekedhetel; valamit akarsz, véghez viheted, és mardeneket elváltoztatható
jobb kezeddel a Te' híveidet nyomorúságukból kimentheted: annakokáért
Tetőled, Uram, könnyebbséget, Tetőled várunk egyedül minden emberi
reménység ellen segítséget. Hirdettesd mindenütt szent evangéliomodat,
és tartsd meg az igaz hitben 'anyaszentegyházadat. Uram Isten, íme nyomo-
ruságunk idején keresünk meg Téged. Ismertesd meg azért mindenekkel
isteni nagy erődet. Lássa meg e világ, hogy mireánk gondot viselsz, és
van hatalmad a megszabadításra. Hallgass meg bennünket, és tarts meg
mínket, oh dicsőséges szent Háromság, Atya, Fiú és Szent Lélek Úr Isten,
kinek legyen dícséret és dicsőség, tisztesség és hálaadás mindörökké. Ámen.

(A Magyar Lelki Ora Harmadik Fertálya, 1732 után.)

. Szerkesztésért .és kiadásért felelős: Líe. Dr. Karner Károly •..
., l3aross-nyomda: Uzsaly. és Koncz nyo~ása. Györ, Andrássy-út 24.



Olvasóinkfjo:1
II papJrkorlcf.to:cf.sr6Js:6J6 rendelet ldJvetke:té-

ben foly6Jratunk tovdbbJ Jnté:kedéslg csak csök-
kentett ter/edeJemben leJeofjetJH. meg. Igyeke:nJ
logunk azonban a csekély ter/edeJmet 16JkJ.(jas:-
ndJva" azt aktudlJs tartalommal megtöJtenJ" s igy a
lelen sdJyos Jdökben fOly6Jratunk s:olgdlatdt még
nyomatékosabbd teonJ. OlvastJJnkat arra kér/ük"
I)ogy tovdbbra Js Jankadatlan I)UséggeJtdmogassdk
loly6Jratunkat.

Nagyon kérlUk ennek kapcsdn l)cf.traJékoseJIl.
IJ:etöJnket arra" l)ogy tarto:dsukat sUrgösen ren-
dezzék.

HJttestvérJ fJdvö:JetteJ

ll. .,Keresztyén Igazság"
Klad6fjlvataJa.

".-Október közepére megjelenik
a "KERESZTYÉN IGazsÁG FÜZETEI"

sorozatban:

Prőhle Károly: LUTHER.
Reformáció ünnepl elmélkedés.

G ro ó Gy u la: Halál, feltámadás, örök éleL
A 16 oldalas füzetek ára elóreláthatólag 10 fillér lesz.
Tömeges terjesztóknek kedvezmény.

Ter jes s z ü k e népiesen megírt, magvas füzeteket
a reformációi ünnepségeken, vallásos estéken, a ha-
lottakról való megemlékezés kapcsán.

Megrendelhetók:
a "Keresztyén Igazság" kiadó hivatalában, Györ, Petőft-tér 2. sz.

Olvasd! Terjeszd I



Októ~er elején megjelenik

ragyogó tollal, mély teológiai tudással
írt könyve: "CHRISTENLEHRE"
magyar fordításban:

KERESZTYÉN
TANíTÁS!
Lelkészeknek,hitoktatóknak nélkülözhe-
tetlen. Mindenki állal könnyen énhelö.
Eva n géli ku s egy ház u n k tan itá- .
s á nak k il ü n ö ö s sze fog I alá sa.
A fordIlás korszerü nyelven készüII.

Kiadja az Evangélikus Theológusok Ifjusági
KöreSopron,Deák-tér. ara csinos kiállltásban
50 fillér. IratterjesztHk 10 0/0 kedvezményt
kapnak. Iz összeg a "Keresztyén Igazság
Kiadóhivatala" 45.031sz. csekkszámláján fi-
zethetHbe "Bsmussen-könyv" megjelölésseI.

OLVaSSUK! TERJE·SSZÜK!

e.roa-nyomda: Uzaaly él Koncz Győr, Andrásly-út 24. - Telefonszám 7-63.


