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E'GYOTT ISTEN ELŐTT
"És megszélalván Jézus, ismét példázatokban beszél vala nékik,

Mondván: Hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki az ő fiának,
menyegzőt szerze. És elküldé szolgáit, hogy meghívják azokat, akik a
ap~nyegzőre hivatalosak valának; de nem akarnak vala eljőni. Ismét I{üide
~ás szolgákat, mondván: mondjátok meg afrívatatosaknak. Imé, ebéde-
Illet elkészítettem, tulkaim és hizlalt állataim levágva vannak, és kész
lIlinden; jertek el a menyegzöre, De azok neni. törődvén vele elmenének,
az egyik a maga szántóföldjére, a másik a maga kereskedésébe; a többiek,
pedig megfogván az ő szolgáit, bántalmazák és megölék őket. Meg-
hallván pedig ezt a király, megharaguvék és elküldvén hadait, azokat a
:yilkosokat elveszté, és azoknak városait Ielégeté. Akkor monda az ő
szolgáinak: a menyegzö ugyan készen van, de a hivatalosok nerr valá-
nak méltók. Menjetek azért a keresztútakra,' és akiket csak találtok,
hívjátok be a menyegzőbe. Es kímenvén azok a szolgák az utakra, be-
gyüjték mind, akiket csak találtak. vala, jókat és gonoszokat egyaránt.
És megtelek a menyegző vendégekkel. Bemenvén pedig a király, hogy
megtekintse a vendégeket, láta ott egy embert, akinek nem vala menyegzöí
ruhája. És monda neki: Barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen
menyegzői ruhád? Az pedig hallgata. Akkor monda a' király a szolgák .•
nak: kötözzétek meg a lábait és kezeit és vessétek öt a külső sötétségre;
ott lészen sírás és fogcsikorgatás. Mert sokan vannak a hivatalosak, de
kevesen a választottak." Máté 22, 1-14.

Példázatokban beszél Jézus. Képeket használ a mindennapi életből,
hogy igehirdetését könnyebben érthetővé tegye. Vetés és aratás, menyegző
és lakoma, kovász és mustármag Jézus kezében szemléltető eszköz Isten
titkainak felfedésére. Minden példázat megnyíló ajtó Isten nagyságos dol-
gainak kincseskamrájába. Ám az ajtó kulcsa belülről van: csak Szenilélete
által érthetjük a példázatokat. Könyörögjünk, hogy adjon Isten nekünk
Szentlelkével látó szemeket és halló füleket.

lsten országáról szól Jézusnak ez a példázata. Arról, hogy Isten
király,aki uralkodni akar felettünk, hogy üdvösséget adhasson. Az Ö
uralma felettünk maga az üdvösség. Hogyan kerülhetek én Isten uralma
alá? hogyan lehet részem királysága ajándékaiban, az üdvösségben ? -
erről szól ez a példázat.

Isten uralma itt e földön az egyházban valósul meg. Isten országának
földi hajléka, eszköze, rnűhelye az egyház. Azért szólnak Jézusnak az Isten
országáról mondott példázatai az egyházról.

Az egyház kezdete a meghívás. Isten királyi menyegzőt készít fiá-
nak. Öröm-ünnepet, amelyen mindenki Isten vendége, ahol terítve áll az
asztal s az ünnepi ajándék nem kisebb dolog, mint magi! az üdvösség.
Csak be kell lépni, le kell telepedni s el kell fogadni azt, amit Isten ad.
19y kezdődik Isten országa. Meghívással s nem' parancsszóval, 'ajándékkal
s nem követelésseI. Mégis, ez a meghívás kötelez! tÉz az ajándék felelőssé
tesz! Hiszen király az, aki meghívott s királyi ajándékot kínál, Királyi
haragot idézek fejemre, 'ha visszautasítom.
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lsten mindenkit meghív, mert azt akarja, hogy mindenki üdvözüljön.
Meghívta Izraelt a törvény és a próféták által. Az egész Oszövetség egyetlen
meghivólevél. Mikor elérkezett annak az ideje, el is hívta őket Jézus
Krisztus által. Oe a hivatalos Izrael nem hallgatott az elhívásra. Ezért el-
fordult Isten tőlük s választása a pogányokra esett. Elhí~ta őket s hívja
azóta is mind a népeket. (Máté 28, 19.)

Isten meghívott ja vagy te is. A keresztség szentségében hívott meg
lsten, keresztleveled a meghívólevél. azóta hivatalos vagy. Most pedig eíhtv,:
Hív ezeken a sorokon keresztül is, amiket most olvasol. Hív a kinyitott
8ibliádból, hívamegterített úrasztalával. Erre az elhívásra felelned kell.
Hivatalos vagy s ezért felelős vagy. Ha elutasítod a Kirély hívását, haragját"
vonod fejedre. Elveszíted örökre felkínált ajándékát. Az üdvösséget.

Hát mennyegzői ruhád van-e? Van-e hited? Isten országában ez az
előírt öltözék, ez az egyetlen szükséges feltétel. E nélkül azonban semmi-
képpen nem mehetsz be.

Honnan vegyek hitet? Ezt is lsten adja. A keresztséggel ajtót nyitott
neked egyházába. Igéjével elhív s azt, hogy mindezt elfogadd, hogy jöjj,
belépj, beteliesed] s örökre nála maradj, azt is Ö műveli. Egészen tőle van
az üdvösséged.

"Úr Jézus Krisztus, Te egykor kegyelmed megterített asztalához hív-
tad az élet országút jának megfáradt vándorait. Kérünk azért Téged,
készíts fel bennünket Te magad a Veled való boldog közösség elfogadá-
sára. Cselekedd, hogy Néked tetsző menyegzöí ruhában [árulhassunk
szent színed elé és úgy szolgálhassunk Néked örökkévaló igazságban,
.ártatlanságban és boldogságban. Ámen." (Bezzel H.)

Ebben a hónapban

kérjünk bocsánatot Istentől,
"hogy eddig kevésre becsültük a keresztségben adott meghívását, - hogy
eddigi. hívására oly kevéssé hallgattunk,- hogy keveset imádkoztunk
.Szentlélekért;

adjunk hálát Istennek,
hogy keresztyénnek születhettünk, - hogy egyházában szüntelen hirdetteti
igéjét, - hogy türelme eddig feltartóztatta fejünk felől ítéletét;

könyörgjünk Istennek,

hogy Szentlelkét ne vonja meg tőlünk, - hogy nemzetünk el ne utasítsa
.magától Isten hívását, - hogy hitre jussunk és azt meg is tartsuk.

Téged keres imádságom, Hozzád vágyom, Ki áld és meggazdagít;
Jézus, siralmim völgyéből, Könnyeimből, Tehozzád emel a hit. .

Nézzed, lelkem mint óhajtoz Forrásodhoz, Szomjúságban elepedt;
Kívánságom enyhítheted S bétöltheted, Vidámítsd meg szívemet.

Én csak Tebenned orvendek; Bárszenvedek Bút, gyötrelmet, nem
félek; Mert Tenálad feltalálom, en királyom, Amit várok s remélek.

(Ker. Énekeskönyv, 408.)
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Magunkba le.
A román uralom utolsó évében, 1939. nov. 4-én kelt vers. Ajánlom most, soha el nem fogyó

szeretettel azoknak a testvéreimnek, akik oH maradiak.

Vedd a lámpát, magunkba szállunk -
Nincs ezen kívül más szállásunk.

Magunkba szállunk: ez most minden,
A külvilágban semmi sincsen.

A külvilág rémek világa.
Te is árva vagy, én is árva.

A. külvilágban kockázat van
A legártatlanabb szavakban.

A, külvilágban kémek lesnek -
Lélekzetünkre is fülelnek.

Vedd a lámpát, magunkba térünk -
Nagy a vétkünk: az emberségünk.

Magunkba még mélyebbre szállunk:
Nagy a bününk: a magyarságunk.'

Nyáj-néppé nem akarunk lenni,
Iszonyú mélyre kell hát menni.

Idegenné nem tudunk válni -
Hát minden tárnát fel kell tárni,

Ahol még érc van: emberi s magyar,
Hová le nem hat semmi zivatar.

L.assan megszúnünk írni, sírni,
Segítségül bárkit is hívni.

Nemzet-forgácsot, csillag-töredéket:
Minket ugyan kicsoda ért meg?

Vagyunk kétfele értetlenség,
MennyegzŐ'kön külhoni vendég.

Ki nem elégít semmi ország,
Egyedül ez a mély mennyország.

Vedd a lámpát, magunkba térünk,
Nincs külvilágban menedékünk.

Érzed? réteg réteg után szakad,
Omlik be tétova léptünk alatt.

Ez még mind rögös, érzéki világ,
De mi megyünk, mind mélyebbre, tovább.

Ahol már csak a Lélek lelkesít -
Megyünk, meg nem állunk az Istenig.

Reményik Sándor.

Nem hiábavaló munka.
Azért, szerelmes Atyámfiai, erősen és mozdít-

hatatlanul álljatok, bővölkődvén mindig az Úrnak
dolgában, mivelhogy tudjátok, hogya ti rnunká-
tok nem hiábavaló az Urban. 1. Kor. 15, 58.

Azóta, .hogy az elbukott ember fölött elhangzott az isten-
ítélet: - arcodnak verejtékével egyed a te kenyeredet -, alig
van keservesebb valami ezen az átokverte földön, mint a hiába-
való munka. A görög hitrege az isteneket kihívó Sisyphus más-
világi sorsában alkotta meg a hiábavaló munka elgondolkoztató
példaképet: szörnyű erőlködések közt verejtékezve hömpölygeti
a sziklatömböt a hegy meredekén fölfelé; de valahányszor fölér
vele a hegy ormáig, a nehéz kő mindig visszagurul a lejtőn
és Sisyphus arra van ítélve, hogy a hiábavaló munkát mindig
újra kezdje. Azért beszélünk ma is sisyphusi munkáról, ha az:
a munka éppen olyan hiábavaló, mint amilyen nehéz. Istenem.
sok, de sok ilyen hiábavaló munka folyik ebben a világban,



az élet minden területént N;qgyq~n és kicsinyben mennyi esz
és akarat, mennyi erőfeszítés, 'mennyi véres verejték, mennyi
szorgalom, mennyi gond, és hozzátehetjük ezt is: mennyi áldo-

.zat, - rnind-rnind lebélyegezve azzal a lesújtó jellel:' hiábavaló! ,
A nagynehezen felhengerített kő újra meg újra kisiklik az ,el- ..,

. nyűtt, vérző kezek közül, visszagurul, talán még' mélyebbre,.'
mint ahol előbb volt; életek, vagyonok, társadalmak, országok, .
földrészek, kultúrák pusztulnak nyomán s a .munka, a küzdelem..
kezdődhetik elől, - csak az a nagy kérdés: nem lesz-e megint
hiábavaló? Szabadulhatunk-e attól a gondolattól, hogy mind-
ebben a sok-sok hiábavaló munkában Isten büntető keze súlyo-"
sodik a tőle elszakadt emberiségre? Gondolkozzunk el ezen egy'
kissé ...

Még inkább gondolkodóba ejthet bennünket aza kérdési
hogyan áll egyházi munkánk? Nem sorvad-e ez is a hiábavalóság
ítélete alatt P. "

Ne adjuk oda magunkat könnyüszerrel a sötétenlátás bénító !

hangulatának! Az a sötétenlátás, mely csak bírálni és sopánkodni.
tud, de utat mutatni nem, semmire sem jó. , .

Kétségtelen, hogy egyházunkban manapság olyan serény;'
olyan sokoldalú és jobb jövővel biztató munka folyik, arnilyen- ':
ről egy emberöltővel ezelőtt szó is alig esett, legföljebb "kegyes' ';
óhajtás ok" címén. Valósággal "bővelkedünk" az egyházi mun-
kában s a legnagyobb igazságtalanság és hálátlanság volna el- .
ismerésünket megtagadni azoktól, akik ezt a sok és sokféle .
munkát olyan áldozatos odaadással és hűséggel végzik és irá-'·
nyitják. De ha egyházunk valóságos állapotát, a tényleg elért
vagy emberi utakon általában elérhető eredményeket, megoldat-
lan kérdéseink sokaságát összehasonlít juk egyházi munkánk sok-
szor hangoztatott nagy célkitűzéseivel, a megvalósításukra for-
dított erőfeszítések nagyságával, mindenekelőtt pedig azzal a
legfőbb feltétellel, hogy a "ti munkátok", a mi munkánk "az Úr
dolga" legyen: elzárkózhatunk-e azon kérdés elől, hogy egyházi
munkánk is nem esik-e valamiképen a hiábavalóság ítélete alá?
Hogy állunk "igehirdető" szolgálatunkkal? Nem megokolt-e
a sokszor hangzó panasz prédikálásunk hatástalanságáról? Sok
prédikálásunk általában megérdemli-e az igehirdetés nevet?
Mivé zsugorodott vagy fajult az a Ielkipésztotkodés, mely vala-
mikor egyházunknak egyik legkitünőbb sajátossága és értéke
volt? lskoláink megtermik-e egyházunk javára azokat a gyümöl-
csöket, melyeket tőlük várunk? Népünk megdöbbentően mélyre-.
ható lelki válságaban - nemzetiségi gyülekezeteinkre külön is
gondolva - népünk lelkéhez hozzá tudunk-e férni úgy, hogy
egyházi munkánk ne csak .tessék-Iássék munka legyen, hanem
hatásos előremozdítója népünk igazi lelki megújulásának? Sok
mindenféle eszközzel és módszerrel próbáljuk felélénkíteni
gyülekezeteinkben a hitéletet és az áldozatrakészséget, - de
nem kap-e lábra ennek nyomán sokszor a kegyességnek olyan
formája, mely egyházunk eredeti szellemétől idegen? Nem
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estürrk-e máris túlságba az egyházi munka hivatalos szabályo-
zásával, holott az egyházi munkának csak úgy van igazi értéke,
ha a Krisztus-szolgálat önkéntességének szelleméből' fakad?

. Nem tévesztjük-é össze sokszor a külső feltételeket a belső
feltételekkel, azt gondolva, hogy ha a külsö feltételeket el-
rendeztük és a kereteket megalkottuk, már minden rendben van,
holott talán éppen a fődolog hiányzik? Nem viseli egyházi mun-
kánk nagyrészt annak a "polypragmosyné"-nek, annak a kap-
kodó sokat-akarásnak a bélyegét, mely híjával van a határozott,
céltudatos középponti tájékozódásnak? És így tovább.

Nem hiszem, hogy tévednék, amikor azt gondolom, hogy
ilyen és hasonló kérdések sok egyházát féltve szerető léleknek
okoznak titokban súlyos gondokat, különösen, amikor egyO-egy
évforduló hív komoly számadásra. Hogyan szabadulunk meg
munkánk hiábavalóságának nyomasztó, bénító gondolatától?

Ennek csak egy lehető útja van, - az, amelyet Pál apostol-
nak új évfolyamunk jelmondatául választott szava jelöl meg.
Mélyedjünk el bele egy kissé.

Pál apostol jelesen a munka embere volt. Nemes önérzettel
mondhatta, mégis mély lelki alázattal mondotta, hogy többet
munkálkodott, "hogynem mindnyájan azok", de nem ő, hanem
Istennek velevaló kegyelme. Ahol csak dolgozott, mindenütt a
szeretetben munkás hitnek a szel1eme lett uralkodóvá, virágoz-
tatta fel, tette gyümölcsözővé a gyülekezetek életét. Bármennyi
hibáztatnivalót talált is itt-ott egyes gyülekezeteiben, általában
mégis sok-sok hálaadásra talált okot, amikor gyülekezetei dol-
gát naponta Isten színe elé vitte. Évkezdő cikkünk jelmonda-
tául választott szavában is bízvást feltételezi, hogy kprintusi
gyülekezetében buzgó munka folyik és hogy ottani hívei tudják,
hogy munkájuk - az eredeti szerint hívebben: fáradozásuk -
nem hiábavaló. Miért? Azért, mert munkájuk "az Úrban" folyó,
az Úr királyi hatalmával végzett munka, - nem rnintha ök
rendelkeznének az Úr királyi hatalmával, hanem mivel alázatos,
hívő odaadással engedik, hogy az Úr rendelkezzék velük. Azért
lehet az ő munkájukról azt mondani, hogy az nem is csupán
az ő dolguk, hanem "az Úrnak dolga". Micsoda Úré? A közvet-
lenül megelőzőkből és az egész fejezet alaphangjából világosan
következik: az érettünk meghalt és feltámadott, élő Krisztusé.
Az élő Krisztus, - ez munkájuk alapja, ereje, célja, alfája és
ómegája, mindeneket átfogó szellemi légköre. Munkájuk ezért
"nem hiábavaló", - alázatos, szinte szerény kifejezés, és mégis
benne van az élő Krisztusba vetett hit egész diadalmas ereje.
Itt nincs hiábavaló verejtékezés, nincs reménytelen küzdelern,
nincs a bizonytalan jövő miatt kétkedő aggodalom, nincs tétlen'
sopánkodás, nincs ideges kapkodás, nincs céltalan levegőbe-
vagdosás, nincs irigy szemekkel való versenyfutás. Itt "mozdít-
hatatlan" lelki nyugalom, soha nem nyugvó, soha nem csüggedő
munkakedv és soha el nem évülő munkacél együtt van adva -
az Orban.
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A mi egyházi munkánk is csak akkor nem hiábavaló, ha
egyedüli erőforrása, cél- és rnódhatározója' az élő Krisztus.

A népeket, az egész emberiséget is csak 6 szabadíthatja
meg a hiábavaló munka átkától és vezetheti egy valóban új
élet útjára.

Azért kérjük buzgón a mennyei Atyát, Szentlelkével eleve-
nítse meg, gyujtsa új lángra bennünk az élő Krisztusban való
diadalmas hitet, hogy munkánk az újesztendőben .ne legyen
hiábavaló.

Amit az Ö nevében elgondolunk és véghez vinni törek-
szünk, Ötegye foganatossá. Amit emberi gyarlóságból akarat-
lanul elhibázunk, annak hatását Ö oltsa ki kegyelmes ítéletével.

Ezzel a lelkülettel csüggedetlenül, bízvást fogunk hozzá az
új évfolyam munkájához és vesszük ajkunkra Arany Jánosunk
szerkesztöí felfohászkodását.

Befejezve nincs még a cikk,
Folytatása következik ...
Istenem, légy én szerkesztőm,
új folyamban újrakezdőm.

D. Dr. Prőltle Kdroly,

Luther az imádkozásról.
,,Imádkozni annyi, mint Istent segítségül hívni a szükségben."
Parancs van rá. .Elsösorban azt kell tudnunk, hogy az imádkozásra

Isten parancsa kötelez bennünket. A második parancsolatban ugyanis ezt
hallottuk: Ne vedd hiába Isten nevét. Ebben benne van a felszólítás Isten

-szent nevének dicsőítésére és segítségül hívására minden szükségben, más
szóval: az imádkozásra. Senki se gondolja: mindegy, akár imádkozom,

-akár nem imádkozom. Ostoba emberek idáig mennek örültségükben:
Minek imádkozzam? Ki tudja, törődik-e Isten az én imádságomrnal, meg-
hallgatja-e? Ha nem imádkozom, majd imádkozik más! És így aztán meg-
-szokják, hogy sohasem imádkoznak. Azzal mentegetöznek, hogy elvetjük
a hamis és képmutató imádságot, mintha azt is tanítottuk volna, hogy nem
kell, sőt nem is szabad imádkozni."

Igéret van hozzá. "Másfelől az késztessen és ösztönözzön bennünket
még jobban az imádkozásra, hogy Isten ígéretet fűzött hozzá. Megígérte,
hogy bizonnyal meglesz, amiért könyörgünk. Amint az 50. zsoltárban
mondia: Hívj segítségül a nyomorúság idején, és megszabadítIak téged.
Krisztus pedig Máté evangéliom a 7. részében 'azt mondja:' Kérjetek, és
adatik nektek stb. Mert aki kér, mind kap. Az effélének fel kellene
ébresztenie szívünket, lángra gyujtania, hogy kedvvel és szívesen imád-
kozzunk."

Rendszeresen imádkozzunk. "Jó, ha az imádság reggel az első és este
az utolsó dolgunk. Ovakodjunk éberen az efféle hamis, álnok gondolatok-
tól: Várj még kissé; egy óra mulva fogok imádkozni; el kell még előbb
ezt vagy azt végeznern. Az ilyen gondolatok ugyanis elsodornak minket
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az imádkozástól a napi tennivalóinkba, és ezek annyira lekötnek ben-
nünket, hogy semmi sem lesz e napon az imádkozásból."

Égő szív kell hozzá. "Ha úgy érzem, hogy dolgaim s gondolataim
miatt hideg s kedvetlen lettem az imádkozásra - a vér és az ördög min-
denkor meg akarja akadályozni, - akkor veszem zsoltároskönyvernet, me-
gy ek a templomba az emberek közé, és elkezdem a tízparancsolatot, a
hitvallást és amennyiben ráérek, Krísztus, Pál vagy a zsoltárok néhány
mondását magamban mondogatni." "Nagyon jó segítség és tanács az
imádság felkeltésére, hogy forró legyen: az, hogy szívesen olvassuk, éne-
keljük és hallgatjuk Isten igéjét, vagy hogy a templomi gyülekezetbe me-
gyünk: ott aztán a szív lassan felmelegszik és a lélek meggyúl bennünk."

A méItatlanság nem akadály. "Megtévesztetjük és elrettentjük ma-
gunkat efféle gondolatoktól: Nem vagyok szent, sem elég méltö ; ha
olyan kegyes és szent lennék, mint szent Péter és szent Pál, szívesen
imádkoznám. Félre az ilyen gondolatokkal! Mert ugyanaz a parancs,
amely Pálnak szólt, nekem is szól. Az az imádság, amelyet én mondok,
épp oly becses, szent és Istennek tetsző, mint szent Pálé vagy a legszen-
tebbeké. Imádságunknak az Isten iránti engedelmességen kell alapulnia
és állnia, tekintet nélkül a mi személyünkre, legyünk bár bűnösök vagy
kegyesek, méltók vagy méltatlanok."

A hit műve. "Az imádság· egyedül a hit műve, s ezért imádkozni
csak a keresztyén ember tud. A keresztyének ugyanis nem magukra hivat-
kozva imádkoznak, hanem Isten Fiának nevében, akire meg vannak ke-
resztelve." "Az első kö az imádságban a bizodalom. "Aki imádkozni akar,
annak hinnie kell." "A legjobb az imádságban a hit." "A hit merö imádság."

A keresztyén ember mestersége. "Ahogyan a cipész cipőt, a szabó
ruhát készít, - a keresztyén imádkozik. A keresztyén ember mestersége
az imádkozás."

Az egyház egyik ismertető jegye. "A szent keresztyén nép külsöleg
megismerhető az imádságon, Isten nyilvános dicséretén és a Neki szölö
hálaadáson." "A keresztyén gyülekezet sohase jöjjön öSSZt;a nélkül, hogy
benne Isten igéjét ne hirdessék, s ne imádkozzanak, még ha röviden is."
"Az egyház imádsága nagy csodákat művel."

Hatalom. "Oh, milyen nagy dolog a kegyesek imádsága! Mily hatal-
mas dolog Isten előtt! Egy nyomorult ember beszél a menybéli Felséggel,
nem ijed meg Tőle, sőt tudja, hogy Isten barátságosan rámosolyog Jézus
Krisztusért. A szívnek és a lelkiismeretnek nem kell visszariadnia, méltat-
lansága miatt kétségeskednie, sem elrettennie, hanem bizonyosra veheti,
hiheti, hogy Isten már is meghallgatta, amit Krisztusba vetett hittel
kértünk." "Nekünk minden oltalmunk és védelmünk egyedül az imádság-
ban van." "Az emberi dolgokban mindent az imádság által intézünk el."
"Valóban senki sem hiszi, milyen erős és hatékony ami imádságunk, ha
csak meg nem tapasztalta."

Meghallgattatik. "Az a kiváltságunk, hogy mindenkor meghallgatta-
tik az imádságunk. Ha ugyanis nem hallgattatik meg a mi akaratunk
miatt, akkor is meghallgattatik Isten akarata miatt, amely jobb a miénk-
nél." "Mindenki, aki hittel hívja segítségül az Istent, meghallgattatik,
és megkapja azt, amit kért, bár nem ugyanabban az órában s idő-
ben, ugyanazon a módon vagy ugyanazt, ahogy kérte, mégis jobban.



dicsőségesebb en, mint amilyennek remélni mertük." "Nem rossz jel, sőt
a legjobb, ha kéréseinkre látszólag éppen az ellenkezőjét kapjuk feleletül.
Mint ahogyan nem jó jel 'az, mikor imádságunkra minden az óhajtásunk
szerint történik. Isten tanácsa és akarata ugyanis messze felülmúlja a
miénket. Ezért van azután sokszor úgy, hogy Isten meghallgatja ugyan.
imádságunkat, meg is akarja adni, amit kérünk, de egészen másképp,
.mint ahogyan elképzeltüle. 'Úgy látjuk, mintha Isten jobban haragudnék
ránk imádságunk után, mint az előtt, és mintha az, amiért könyörögtünk,
még. kevésbbé teljesülne, mint azelőtt. Mindezt csak azért teszi, mert
Istennek az a módszere, hogy mielőtt megajándékozna minket, összetöri
és megsemmisíti azt, ami bennünk van. Mikor azután már minden remény-
telennek látszik, minden a mi imádságunkkal és óhajunkkal ellentétesen
történik, akkor kezdődik az a kibeszélhetetlen fohászkodás. Itt segít a.
Lélek a mi gyengeségünkön. Mert a Lélek segítsége nélkül teljességgel
lehetetlen volna kibírnunk Istennek azt a működését, ahogyan minket meg-
hallgat és kéréseink után cselekszik. Ilyenkor ezt mondja a Lélek: Légy

'erős, állj meg; legyen erős a szíved, várd ki az Urat! Akiben a Lélek
lakik, azon segítve van. Isten művének ugyanis mindig rejtettnek és érthe--
tetlennek kell maradnia, amikor végbemegy. De nem marad rejtve más-
képpen, mint hogy az alakja ellentmond felfogásunknak és gondolkodá-
sunknak."

Nem szabad vele Istent kísérteni. "Ne kísértsük az Istent az imád-
ságban, azaz ne szabj Eléje se időt, se mértéket, se célt, se módot, se-
személyt, se azt, hogyan, hol, mivel segítsen. Mindezt bízd Ra alázatosan."
"Legyünk bizonyosak abban, hogy ha az Ö nevének megszentelésére, or-
szágának dicsöségére és akarata szerint való a kérésünk, meghallgat min-
ket; ellenben ha azok ellen kérünk valamit, nem hallgattatunk meg, mert
lsten nem tesz semmit neve, országa és akarata ellen."

Mondjuk meg, mit kérünk. "Aki kérni akar, annak elő kell hoznia
valamit, elő kell adnia és megneveznie, mit kíván. Máskülönben nem
nevezhető imádságnak." ,;Már gyermekkorunk óta hozzá kellene szok-
nunk, hogy ki-ki naponként imádkozzék minden szükségéért, amikor és
ahol csak valamennyire is érzi annak szorongatását."

Kérjünk sok és nagy dolgot. "Semmit sem követel tőlünk jobban
az Isten, mint azt, hogy sok és nagy dolgot kérjünk Tőle. Viszont harag-
szik, ha nem kérünk és kívánunk teljes bizalommal. Úgy van ez, mintha
egy igen gazdag és hatalmas császár meghagyná egy nyomorult koldusnak,
hogy kérjen, amit csak kíván, és kész volna fejedelmi ajándékot adni
neki, és akkor az a bolond csak egy rántottlevest kérne, semmi többet.
Méltó volna, hogy semmirekellő gazfickónak tartsuk, mint aki a császári.
felség parancsából tréfát és gúnyt űz. Érdemtelen arra, hogy a szeme
elé kerüljön. Ugyanígy nagy gyalázat és tiszteletlenség Istenre is, ha mi,
akiknek annyi kimondhatatlan jót kínál és ígér, megvetjük ezeket, vagy
nem merjük elfogadni, vagy legfeljebb egy darab kenyérért bátorko-
dunk könyörögni."

Ktisztus imádkozása. .Krisztus imádkozik, - Krisztus nem imádkozik
értünk. Mindkettő igaz. Mert Krisztusnak imádkoznia kell értünk, külön-
ben nem érne a mi imádságunk semmit, az O imádságáért hallgat meg-
minket az Isten. Nekünk azonban szintén kell imádkoznunk. Krísztusnak.,
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nem kell egyedül imádkozina. Azt mondja ugyanis: Az Atya szeret titeket,
tanítottalak titeket imádkozni, megjavítottam imádkozástokat." Érettünk
imádkozó szentet csinálunk a Közbenjáró Krisztusból, és helytelen dolog,
ha így fohászkodunk: "Jézus Krisztus, imádkozzál értünk."

Amen! "Azon fordul meg az imádság hatalma, hogy megtanulunk-e
AMEN-t mondani rá. Vagyis ne kételkedjünk, hogy bizonnyal meghallgat
az Isten, és meglesz." "E szócska azt jelenti: bizonnyal, valóban. A hitet
fejezi ki, aminek minden imádságban meg kell lennie." De: "Isten igéje
és igérete műveli azt, hogy [ó lesz a te imádságod, nem a te áhítatod.
Mert éppen az O igéjére támaszkodó hit egyúttal az igazi áhitat is, a
nélkül minden más áhitat csalás és tévedés."

Ur lsten, egyháznak Ura, hálát adunk Neked az imádkozó Luther
minden imádságáért. Hálát adunk azért, hogy a reformáció nagy harcosa
legnagyobb harcát csendes kamrájában vÍvta meg,térdenállva, össze-
kulcsolt kézzel.

Hálát adunk Neked az egyház minden imádságáért. Hálát adunk
minden imádkozó lélekért, azért, hogy az imádságnak lelkét sohasem
hagytad kialudni az egyházban. És hálát adunk azért, hogy ha az egyház-
ban elnémulna minden imádkozó száj, akkor is szüntelen imádkoznék
érette az örök főpap, az élő Krisztus.

Könyörgünk, sohase engedd megszünni egyházadban a Te országodért
való könyörgést és a Te szent neved dícséretét. Taníts minket imádkozni
Te magad. Igy leszünk az imédkozá Luther népe, a Te imádkozó egy-
házad. Amen.

Egybeszedte:

Jézus Krisztus.
1. Páratlan történeti személyiség.

1528 augusztus 22-én a wittenbergi templomban' Luther
erről az igéről prédikált: "Az pedig az örök élet, hogy meg-
ismerjenek téged, az egyedül igaz Istent,és akit elküldtél, a
Jézus Krisztust" (Ján. 17, 3.). Ebben figyelemre méltó szavakat
mondott Istennek a Jézus Krisztusban való megismeréséről.
"Sokszor mondottam néktek és mindig újra mondom, és ha
egyszer halott leszek, emlékezzetek rá: az ördögi doktorok (a
skolasztikusok!) valamennyien felül kezdik el és egy Krisztustól
elszakasztott Istent hirdetnek, - mint ahogy minket is így
tanítottak egykor. Arn ha bizonyosságot kívánsz halál, bún s
egyéb ellen, ne engedd magaddal elhitetni, hogy van más Isten'
is, mint az, akit elküldött. Kezdd el a bölcseségedet és tudomá-
nyodat Krisztusnál s mondd: nem ismerek más Istent, csak azt
abban az emberben -, s ha másikat rnutatnak neked, csukd
be szemedet."

Ezekben a szavakban nem az a kiváltképp figyelemre méltó,
'hogy Luther csak a Krisztusban való istenmegismerést tartja
helyesnek; általános és természetes ez a keresztyénség körén
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belül; maguk az itt elítélt skolasztikusok is számba vették
Krisztust, s a legnagyobb hódolattal. Ezekben a szavakban az a
kiváltképp figyelemre méltó, hogy az ember Krisztus áll közép-
pontjában! Az ember Krisztusra, a Názáreti Jézusra nem tekin-
tettek elég odaadással az "ördögi doktorok". Mindig felül kezd-
ték az Istennek ismeretét, dicsőségének palotájába próbáltak
betörni elvont gondolatok emberi szárnyain felröpülve oda, ahol
Krisztus is ül az Atya jobbján. S merőben elhanyagoltak az
ember Krisztusban adott kinyilatkoztatást; azt a kinyilatkozta-
tást, amelyet Isten az emberi történelem egy pontján, egy való-
ságos ember személyében adott.

Amikor Jézus megismerésében s általa Istennek megismeré-
sében óhajtunk néhány lépést tenni a következő hónapok során,
jó lesz nekünk is szemünket becsukni a felhőkbe rajzolt isten-
képek elől s reá tágítanunk mindjárt kezdetképpen az ember
Jézusra, az elküldött Istenre. Ne zavarjon bennünket az, hogy
éppen a hitetlenek is az ember Jézuson kezdik, s persze nem
érkeznek el valóságos istenségéig. Induljunk el csak Luther út-
mutatása szerint s hívő bizonyosságra jutunk majd "halál; bűn
s egyéb ellenében".

Hiszem, hogy Jézus Krisztus valóságos ember! Így valljuk
meg hitünket régidőktől fogva.

Jézus Krisztus tehát valóságos történeti személyiség. Sem-
miképpen nem árulhatunk egy gyékényen azokkal, akik az ide:
alisztikus filozófusok hatására ezt lényegtelennek tartják. A
lényeges Jézusban szerintök tanítása, azok az "örök eszmék",
melyek tér- és időfelettiek. Ettől csak egy ugrásnyira van az a
vélekedés, hogy egyáltalában nem is fontos, ki áll az "eszme"
mögött, mint annak elindítója. S innen már csak egy további
ugrásra az, hogy Jézus története nagyobb részt legenda, ha
ugyan élt egyáltalában. Éppen egy évszázada, hogy Strauss
Dávid "Jézus élete" ezt az életet mitosznak kiáltotta ki; Bauer
Brunó pedig azt állította: Jézus sohasem élt.

Ma ugyan már nincs mit tartanunk tőlük, véleményük
tudományosan is tarthatatlannak bizonyult, világrengető művük
összeomlott tákolt alkotmányként. De mindenkit újra meg-
kísért, aki nem veszi eléggé kornolyan, hogy Jézus valóságos
ember.

A legapróbb részletekig menő bibliakritika mai eredményei
elvitathatatlanul bizonyítják, hogy az evangéIiumi tudósítások
hitelesek s még az sem dobhatja egyszeruen félre, aki nem ért
velök egyet. Kiviláglott, hogya Biblián kívűli történeti források
- nem is szólva csekélységükröl, hiszen mi az a pár sor Tacitus
Annales-ében vagy Josephus Régiségeiben? - ezek az adatok
semmivel sem tudnak bővebbet, hitelesebbet mondani Jézusról,
mint az evangélium. Nem is. csoda. Jézus élete a világnak egy el-
rejtett zugában játszódott le annak idején. Amit pedig ott fel-
jegyeztek s hitelre méltó nak találtak, gondosan össze van
gyüjtve szent könyvünkben, az újszövetségi kánonban.
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De hagyjuk még az evangéliumot. Tisztán történeti szemmel
nézve is nem állítható-e minden kockázat nélkül, hogy az a való-
ságos ember, akinek Názáreti Jézus volt a neve, egyedülálló,
páratlan személyisége a történelemnek? Teljes bátorsággal
állítható! . Jézus Ki isztus mint valóságos történeti személyiség
egyedülálló, páratlan helyet tölt be az emberiség történetében.

Végre is ezt az embert Istenként imádja sok évszázad óta
egy mindegyre nagyobbodó sereg. Megszámlálhatatlan milliók
imádsága száll hozzá ma is. S 1óllehet az emberiségnek ez a
része, melyet az ő nevéről keresztyénségnek neveznek, soha sem
volt bűntelen, - ma is súlyos vétkek terhelik keleten és nyuga-
ton egyaránt, - mégsem tagadható, hogy új világot hozott.
Semmiképpen sem alávalóbb, ostobább, nyomorúltabb a Krisztus-
hit nélkül szűkölködő emberiségnél, sőt ellenkezőleg áll. Ezt
Neki köszöni, a Názáreti Jézusnak. Nincs még valaki, akinek
annyi köszönetet mondanának és akkora dicsőségben részesülne,
mint Ö. Ez pedig - még mindig függetlenül attól, hogy joggal
imádják-e vagy sem Istenként az ő nevét - egyedülálló, párat-
lan jelenség a történelemben. Még az ellenséget is meg kell.
hogy gondolkoztassa. Minket meg kiváltképp további elmélke-
désre kell majd indítania.

,

Schola Ldssló.

Atyánk, ki vagy a mennyekben! Amint a gyülekezet imádsága külön-
ben is azért esedezik, hogy Te magad vígasztaid meg azokat, akik betegek
és szomorodottak: így a Te igéd is arról szól ebben az órában, hogy
Te mindazok lelkének nyugalmat adsz, akik megfáradtak és megterhel-
tettek. De hiszen nincs ember, aki magát olyan egészségesnek vél-
hetné, hogy csak másokért imádkozzék. Bizony, kiki magáért imádkoz-
hatja, hogy adj nyugalmat a lelkének. Igy adj, Istenem, mindenki lelkének
nyugalmat, akin látod, hogy bűneinek tudata teherként ránehezedik!

Máté XI. fej. 28. vers: Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik meg-
fáradtatok és megterhe/tettetek és én megnyugosztlak titeket.

"Jöjjetek mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheJtettetek."
Csodálatos hívó szó! Hiszen, ha az embereket öröm gyüjti egybe vagy
olyan munka, amelyet együtt kell végezniök, akkor így szélnak az erő-
sekhez és örvendezőkhöz: jöjjetek, legyetek részes társaink, egyesítsétek
a magatok erejét a miénkkel. A megszomorodottról azonban ezt mondiák:
erre az emberre nincs szükségünk, csak megzavarná az örömünket és föl-

':') Kierkegaard Sören (1813---1855) a mult század kiváló dán teoló-
gusa, akire a világháború után fokozottan figyelt fel a keresztyénség.
Elvilágiasodott egyház közepette halálos komolysággal szólta a Biblia
üzenetet és egész életével bizonyságot tett a keresztyén hitről. Ezért
tanulhatunk mi is sokat tőle. A most közölt írása eredetileg úrvacsorai
beszéd. Reméljük, hogy folytatni tudjuk Kierkegaard megszólaltatását
magyar nyelven.
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tartóztatna bennünket a munkában. A megszomorodott bizony meg is érti
ezt, sokszor a' nélkül, hogy mondanák neki s így akárhány megszomorodott
félrevonul és egyedül megy a maga útján, nem társul másokkal, nehogy
megzavarja örömüket vagy föltartóztassa őket rnunkájukban. De hiszea
ez a hívó szó, amely mindazokat hívja, akik megfáradtak és meg vannak
terhelve, bizonyára neki is szól, mert minden megszomorodottnak szól.
Hogyan is mondhatná akárki is a megszomorodottak közül: nem, ez a
hívó szó énrám nem vonatkozik.

"Mindnyájan, akik megfáradtak és megterheltettek." Mindnyájan.
Senki sem kivétel. Egyetlen egy sem. Oh, milyen sokfajta különbözőséget
jelentenek ezek a szavak! Akik megfáradtak, akik megfáradtak a munká-
ban! Mert nemcsak az végez fárasztó munkát, aki arca vereitékében
a mindennapi kenyérért dolgozik, nemcsak az végez fárasztó munkát, aki
alacsony sorsban a nap hevét és terhét hordozza; óh, belefárad a munkába
az is, aki nehéz gondolatokkal küzködik; belefárad az is, aki az egy-
valakiről vagy sokakról való gondoskodás aggodalmait hordozza; bele-
fárad az is, aki kételkedéssel vesződik, megdolgozik az is csak úgy,
mint ahogy az úszó emberrő'! is el lehet mondani, hogy megdol-
gozik. Akik megterheJtettek! Mert nemcsak az terheltetett meg, aki
szemlátomást nehéz terhet cipel, akit szemlátomást nehéz körülmé-
nyek vesznek körül, hanem meg van terhelve az is, akinek terhét senki
sem látja, aki talán épen azon igyekszik, hogy elrejtse azt. S nemcsak
az terheltetett meg, aki mögött egy hosszú élet van telve nélkülözéssel,
telve fáradozással, vissza-visszatérő gondokkal, hanem megterheltetett az is,
aki számára, úgy látszik, nincsen jövendő.

De nem érhetne véget a szó, ha el akarná sorolni mindezeket a
különbözőségeket és még ha tisztára megkísérelné is ezt, akkor is inkább
tévútra vezetné az embert, semmi nt az igaz útra, mert a figyelem meg-
oszlanék a sok különbözőség között, a helyett, hogy minden igyekezetével
az egy szükséges dolog felé fordulna. Mert akármilyen sokfajta is a külön-
bözőség, vajjon lehetne-e az evangéliumot úgy érteni, hogy van az embe-
rek között egy csekélyke maradék - vagy akár egy nagy sereg -, amely
boldognak mondható, mert nem ismeri a munkában való megfáradást és
töredelmet? Vajjon úgy kellene az evangéliumot érteni, hogy amikor hívja
mindazokat, akik megfáradtak és megterheltettek, akkor mégis volnának
néhányan, akikre nem vonatkozik ez a hívó szó, mert igazán egészségesek
és nincs szükségük gyógyulásra? Hiszen máskülönben csakugyan így beszé-
lünk. Mint ahogy, amikor gyerekek vídám csapatját látod s van ott egy
beteg gyermek, akihez egy kedves ember így szól: jöjj velem, gyermekem,
majd játszunk, akkor, ugye, azt mondja ezzel, hogy ez a gyermek beteg,
de egyúttal azt is, hogy a többiek viszont egészségesek. így beszél-e az
evangélium is csakugyan, vagy mi értelrnezzük botoran ? Ha így van,
akkor az evangelium nem vonatkozik mindenkire, hiszen akkor nem hir-
deti az emberek egyenlőségét, hanem különbséget tesz köztük: kizárja
az örvendezőket úgy, ahogyan az emberi hívó szó ki szokta zárni a meg-
szomorodottakat. Lásd, ezt a hívó szót épen ezért máskép kell értelmez-
nünk. Ez mindenkit hív. Az evangélium nem néhány megszomorodott~
számára való kivezető út, vígasztalás és enyhülés; ha az evangelium mind-
azokhoz fordul, akik megfáradottak és megterheltettek, akkor ez azt
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jelenti, hogy mindenkihez odafordul és minden embertől megköveteli,
hogy tudja, mi az a megfáradottság és megterheltség. Ha ilyen módon
a legboldogabb volnál is, annyira, hogy sokan irígységgel tekintenének
reád: az evangélium akkor is teljes határozottsággal feléd fordul és meg-
követeli tőled, hogy fáradj meg és terheltessél meg. Vagy ha nem volnál
ilyen legboldogabb, ilyen különösképen kegyeltje a sorsnak, de azért a
magad boldog megelégedettségéhen élnél, hiszen kedves vágyaid telje-
sültek, nélkülözésról mitsem tudsz: az evangélium akkor is ugyanazzal
a határozottsággal fordul feléd hívó szavának követeléséveI. De még ha
vesz is körül földi nyomorúság és szorongattatás: ezért még mindig nem
vagy az, akiről az evangelium szól. Sőt, ha olyan nyomorult volnál is, hogy
valósággal példabeszéddé lettél: még ezért sem vagy az, akiról az evan-
,gélium szól.

Ezt a hívó szót tehát nem érthetjük a világ fölületes módján; mert
ez azt a követelést tartalmazza, hogya meghívott a szó mélyebb értelmé-
ben legyen megfáradott és megterhelt. Mert van Isten felől való gond is.
Ez nem földi s ideigvaló dolgokkal törődik, nem a külsö körülményeiddel,
nem is a jövendőddel. Aki ezt az Isten felől való gondot hordozza alá-
zattal a szívében, - az fárad meg. Van egy nehéz teher. Semmiféle világi
hatalom nem vetheti a válladra, de senki emberfia le nem veheti rólad,
ép oly kevéssé, mint ahogyan magad sem: ez a vétked és az, hogy tudsz
a vétked felől, vagy, ami még jobban érezteti sulyát: ez a bűnöd és az,
hogy tudsz a bűnöd felől. Az, aki ezt a terhet hordozza, öh, az megterhelt,
súlyosan megterhelt, még pedig olyan módon megterhelt. ahogy az evan-
gélium hívó szava ezt megköveteli. S van egy rnély, örök gond. Ez nem
a külsö re, nem a sorsodra, az elmultra vagy az eljövendőre, hanem a csele-
kedeteídre vonatkozik, épen arra, amit az ember a legszívesebben elfelej-
rene, mert azokra a cselekedetekre vonatkozik, amelyekkel Isten ellen
vagy más emberek ellen vétkezél, titkon vagy nyilván. Ez a gond bűn-
bánat. Akiből előtör ennek a bánatnak a sóhaja, az van a megf'áradásig
megterhelve. Senki, senki más nincs ennyire a megfáradásig megterhelve
s épen ez az, amit az evangéliumnak ez a szava megkövetel.

Az evangélium hívó szava azonban nemcsak követel, hanem igéret-
[e; is biztat: "és én megnyugosztlak titeket". Nyugalom! Ez az, ami után
a kimerült munkás, a megfáradt vándor eped. Nyugalmat keres a hajós,
.aki a tengeren hányódik-vetődik. Nyugalom után eped a fáradt öreg.
A beteg nyugtalanul forgolódik ágyán s nem találja helyét, nyugalmat
óhajt. S nyugalmat óhajt a kételkedő is, aki a gondolatok tengerén
l,eresi azt a helyet, ahol megvethetné lábát. Oh, csak a bűnét bánó ember
tudja, mi az, nyugalomért esedezni a lelke számára, nyugalomért abban
.az egyetlen gondolatban, amelyben nyugalom található a bűnbánó szá-
mára, abban, hogy van bűnbocsánat; nyugalomért. amelyet csak abban
az egyetlen kijelentésben találhat meg a bűnbánó, hogy bűne megbocsátta-
tott; nyugalomért azon az egyetlen fundámentomon, amely a bűnbánót
hordozhatja: a megfizetett elégtétel tényén,

De az evang élium igéri is, hogy az ilyen ember nyugalmat talál
a lelkének. Ez a hívó szó az, amely benneteket, kedves hallgatóim, össze-
gyüjtött itt ebben az órában. S ha ez a nyugalom nem adhato is úgy, /'
hogy ezzel az egy alkalommal mindörökre elintézett legyen s neked ne
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kelljen soha többé, nyugalmat keresve, eljönnöd erre a szent helyre: az
ige mégis nyugalmat igér a léleknek. Úton vagy s lsten háza az imádság
helye, az, ahol nyugalmat keresel a lelked számára; de ha eljössz is ide
újra meg újra ezt a nyugalmat keresni, az bizonyos, hogy ez az a nyuga-
lom, amelyben egykor, ha majd elérkezett utolsó pillanatod, az utolsó
alkalommal is nyugalmat fogsz keresni a lelked számára. S ha eljöttél is,
nyugalmat keresve, ide ifjúságod éveiben vagy ma, előrehaladott korod-
ban: óh, ha elérkezik utolsó órád s a halál órájában elhagyatott volnál,
akkor utolsónak is azt óhajtanád ebben a világban, amelytől el kell sza-
kadnod, amit ma óhajtasz.

Ez a hívó szó igérete. Oe hol van az, aki hív bennünket? Mert az
rettenetesen megzavarna bennünket, ha hallanánk ugyan itt evilágban
a hívó szót: jöjjetek hozzám, de nem mondaná meg nekünk senki, hogy
hova menjünk. Ha nem volna, aki hív bennünket, mintha a feledés és
a kételkedés elragadta volna azt, aki hív bennünket: mit használna, ha
a hívó szó egyre hangzanék is, de az elfogadása lehetetlenség volna,
mivel lehetetlen volna megtalálni azt a helyet, ahova hív. Te azonban.
kedves hallgatóm, tudod, hol van az, aki hív téged s engedtél is a hívó
szónak, hogy szorosabban csatlakozzál hozzá. íme, a Krisztus kitárja kar-
jait és így szól: jöjjetek, hozzám jöjjetek mindnyájan, kik megfáradtatok
és megterheltettetek. íme, felénk tárja ölelő karját, ahol mindnyájan bizton
és boldogan megnyugodhatunk, mert Megváltónknak csupán földi életé-
ben volt az úgy, hogy csak a hozzá legközelebb fekvő János nyugodott
a kebelén. Hogy hogyan jössz, hogyan vallod magadat megfáradottnak,
akár sokat vétkeztél, akár keveset, akár régi a vétked és - feledve nincs,
dehogy - akár régi és gyakran" megbánt, akár most elkövetett és az
enyhítő visszaemlékezés még nem mentegeti: óh, nála nyugalmat találsz"
a lelked számára! Nem tudom, mi az, ami különösképen ránehezedik a
szívedre, kedves hallgatóm, s nem tudnám sem megérteni f ájdalrnadat..
megértéssel sem tudnék róla veled beszélni. Oh, de hiszen te nem ember-
hez mégy; ha titkon megvallottad lsten előtt bűnödet, ahhoz rnégy, aki
irgalmas szívvel hív, ahhoz, aki ismer minden emberi fájdalmat, ahhoz,.
aki mindenben megkísértetett, kivéve a bűnt. ° is ismerte a földi nyomo-
rúságot, 0, aki éhezett a pusztában, 0, aki szomjúhozott a kereszten;

Ö is ismerte a szegénységet, 0, akinek nem volt hová lehajtania fejét;.
az Ö lelke is megszomorodott halálosan, sőt ° súlyosabban ismert minden
emberi fájdalmat, mint bárki. az emberek közül, mert Ot a végsőkig el-
hagyta Isten, amikor az egész világ bűnét hordozta. És Ö nemcsak lelki-
pásztorod neked, hanem Megváltód is; ° nemcsak jobban megérti minderr
fájdalmadat, mint te magad, hanem egyenest Ie akarja venni rólad a terhet
és nyugalmat akar adni a lelkednek. Bizony, keserves dolog, ha nem
értenek meg bennünket; de mit használna neked, ha volna is valaki, aki"
teljességgel meg tudná érteni minden fájdalmadat, de nem tudná levenni
rólad, meg tudná érteni minden harcodat, de nem tudna megnyugosztalni!'

Hívó szó szólott hozzánk: jöjjetek hozzám mindnyájan, akik meg-
fáradtatok és megterheltettetek; és ebben a hívó szóban egy kővetelés
szólalt meg: hogy az, akit hív, belefáradt légyen a maga bűneinek isme-
retébe; s abban, aki hív, megbízhatunk, mert ma is állja a szavát és hív
mindenkit. Adja Isten, hogy az, aki keres, találjon is; hogy az, aki azt
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keresi, amit keresnie kell, meg is találja az egy szükség es dolgot; hogy
az, aki ezt az egyetlen jó helyen keresi, meg is találja a nyugalmat lelke.
számára. Mert bizonyos, hogy megnyugtató helyzet, ha letérdelsz az oltár
lépcsőjére; de adja Isten, hogy ez igazán csak halvány sejtetése legyen
annak, hogy a lelked, amikor megbizonyosodott bűnei bocsánata felől.
nyugalmat talált Istenben.

Kierkegaard Siiren,
Dánból fordította: 1'. P.

Magyar hivatás 1941.
A magyar népet Isten akarata rendelte ide és tartotta fenn

a Duna-Tisza táján, Ez a felismerés régi öröksége történeti
mult- és jövöszemléletünknek, mégis keveset gondolkozunk
azon, ami belőle következik, hogy vajjon a mostani körülmé-
nyek között mi az Isten akarata velünk.

Odakint a világ legnagyobb háborújár vívja. Magyarország-
még nem kényszerült fegyverhez nyúlni. Itt állunk egy roppant
zűrzavar közepén, mint a béke letéteményesei. Fegyver nélkül
kell megnyernünk a háborút az ellenségeskedések végső oka:
a Sátán országlása ellen. A Sátán örök háborúsága tüzel, a Ka-
rácsonyi Gyermek a megbékélés ajándékát igéri. Elfogadjuk-e
ezt az ajándékot, megvalósítjuk-e a békét ebben a mi saját
hatáskörünkben, amelyért felelősek vagyunk? .

Magyarország kicsiben Európa. Ugyanazok a problémái, mint,
az egész Európáé. A megoldások is ugyanazok lesznek. A mi
nagy felelősségünk az, hogy talán nincs ma a világnak még egy
népe, amely többet tehetne, nem szemfüles politikával, hanem
az egyének lelki beállítottságával, a megújhodni vágyó Európa
jövő igazi megbékéléséért. Történeti és földrajzi helyzetünkből
szűrörn le ezt a megállapításomat. Először a földrajzi, vagyis
inkább néprajzi helyzetünket említem.

Nézzük meg a világháború előtti Magyarország néprajzi
térképét. Erre az országra a külföldiek azt mondták, hogy nép-
rajzi mintatérképe Európának. Valóban mint nemzetiségi or-
szágnak sajátságosan sokszínű volt az összetétele. Különféle
szláv népek egymás mellett laktak benne a magyarral. Az orosz:
tengernek egy nyulványa - a rutének - átnyult a Kárpátok
vonulatán. A germán elem közénk ékelödött. A számra legtekin-
télyesebb románság a latinnal rokon nyelvűek képviselőjeként
megszállva tartotta Erdély hegyesebb vidékeit. Mindezekhez a
magyar, rriint finnugor nyelvet beszélő s rnűveltségben, fajilag-
a törökkel is rokon nép idehozta a Dunamedencébe, ahol a
Balkán Európához kapcsolódik, a legtávolabbi műveItségek és
jellemvonás ok szokatlanabb izleteit is. Mondhatni, nem volt még
egy pontja Európának, hol földrajzihig zárt területen oly vál-
tozatos és mégis természetes csoportosításban együtt éltek az
európai földrészt lakó fajok képviselői, mint Magyarországon.
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Ma, 1941-ben, Erdély egy részének visszacsatolása után;
.helyzetünk feltűnőerr kezd hasonlítani a világháború előtti álla-
pothoz. A nemzetiségi kérdés az egymilliónyi románság vissza-
térte után ismét felveti a fejét. Velük együtt a ruténok, szlová-
kok, németek sem' jelenthetnek többé elhanyagolható mennyi-
séget a magyar nemzet testében. Magyarország egykori népei-
nek egy része ugyan a határokon túlra szakadt, de a probléma
ezzel nem változott. Ki tagadhatná, hogya szlovák- és a szerb-
kérdés még nyitva van, hogy a nemetséghez való viszonyunk
.a legdöntőbb problémáink egyike, hogy az orosz szomszédság
a rutén-magyar kapcsolatokat új megvilágításba helyezte s hogy
a román kérdés megoldása Erdélynek s vele együtt Magyar-
'Országnak sorsa. Nem túlozunk, ha azt állít juk, hogy a régi bé-
kés együttlakásunk, egyrnásmelletiségünk ma szembenállássá,
harcos érvényesüléssé élezödött ki s kétségtelen, hogy a ma-
.gyarságnak, mint a Dunamedence legszámottevőbb népének kell
a helyes magatartást felismernie s a kezdeményezést magához
ragadnia, hogy a probléma megoldássá, egy új együttélés jö-
vendő alapjává váljék. Az a vihar, amely ma megrázza a vilá-
got a népi érdekek összeütközése miatt, talán sohasem tőrt
volna ki, ha lett volna egy ország, amelyen ez a mi Magyar-
országunk, ahol az érdekek találkozásának gyújtópontjában ki
lehetett volna kísérletezni s azután nagyarányúvá kifejleszteni
az igazi, a krisztusi megoldást az érdekellentéteknek e fájdal-
mas kirobbanása ellen. '

De Isten történeti szempontból nézve is különleges hely-
zetbe juttatta Magyarországot. Mi vagyunk a régi "béke" meg-
kínzottjai, akik szenvedtünk és vezekeltünk tévedéscink és bű-
neink miatt. Most szenvednek és vezekelnek mások, akiknek
mi, a hitükben nem csalatkozottak, tehetünk egyedül bizony-
ságot. A világ ma két részre szakadt: a harcolók és a rettegők
két nagy csoportjára. Akik résztvesznek a világégésben, köny-
nyen lehet, hogy elvakulnak saját erőfeszítéseik tüzében. Akik
'a békét féltik és meg sem mernek mozdulni, eleve alkalmatlanná'
teszik magukat arra, hogy részt vehessenek majdan az új világ
felépítésében. A magyarság egyik félhez sem tartozik. A legjobb
barátságban van azokkal a nagyhatalmakkal, amelyek ennek
az új világnak a megépüléséért küzdenek, s mivel még nem
keveredett bele a háborúba, nem játszotta el az ellenkező tá-
borban lévők bizalmát sem. A magyar az egyetlen nép, amely-
nek a most folyó háborúval kapcsolatban ismételten igazságot
szolgáltattak.. Ezért pozitív beállítottságban tudja követni az
eseményeket a nélkül, hogy maga felelősséget viseine értük. Ott
állunk a tengely oldalán s ott a szenvedők mellett vígasztalásul,
mint legyőzöttek, akik mégsem vesztették el a hitüket, feltámad-
tak és mégsem bízták el magukat. Senki sem mondhatja, hogy
Istennek ezzel a néppel célja, nincs. Ellenkezőleg: minél jobban
beleéljük magunkat kiváltságos helyzeti adottságainkba, annál
inkább meggyőződésünkké válik az a sejtelem, hogy talán Isten
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arra a feladatra szemelt ki bennünket, hogy saját problémáink
felszámolása által kitermeljük magunkból azt az antitoxint,
amely a romok közt majdan önmagára eszmélő, béke után
sóvárgó Európának egy döntő pillanatban gyógyszere lesz mos-
tani önzése, nyomorúsága és bűnei ellen.

Most fog eldőlni: mivé tudunk lenni. Leszünk-e az a "rebel-
lis faj", amely "minden bajnak fészke a Monarchiában", vagy
másoknak is áldás, megoldás, elsősorban az országban, azután
a Dunamedencében s az itt elérendő egyensúlyi helyzettel: Euró-
pának és a világnak. Amíg egy szemernyi gyűlölet fakad belő-
lünk, Isten addig nem használhat. Ez mindig annak a jele, hogy
a csapásokat még nem fogadtuk el az Ö kezéből.

Minekünk tehát, magyar keresztyéneknek, a magunk kis
szemszögéből nézve is egy új Európa megépítése kell hogy
legyen a célunk. A feladatokat nem lehet eléggé magasra ki-
tűzni, hogyaközelieket el ne mulasszuk. Igazságok jóvátétele,
tartós állapot, a vérkeringés helyreállitása: ez a mi célunk is,
csak a megoldást látjuk mi egy másik síkon megvalósíthatónak
s hisszük is, hogy az egészséges elrendeződés végbe is megy
mindenütt, ahol a népek és egyének hátsó gondolatok nélkül ki-
szolgáltatják magukat Isten akaratának. *) Mert ott a közösségi
érzésnek új forrásai fakadnak s ez az érzés nem marad meg
az országhatárokon belül, hanem túlárad és szeretetben öleli.
magához az egész emberiséget. Hiába erőlködünk bármit tenni
magunkért vagy másokért, nélküle minden programm, mely
nem e világból való, lehanyatlik, önmagában vész el. Csak Krisz-
tud adhat erőt kivetkőzni önmagunkból, ugyanazokat a tagokat,
melyek eddig a rossznak a szolgálatában álltak, átengedni a
jónak szolgálatára. Ezért nem kérdés, hogy tudunk-e mi magya-
rok olyanok lenni, mint Isten szeretné, hanem csak az a kér-
dés: akarunk-e? Ezért nem számítanak belső meghasonlottsá-
gaink, tehetetlenségünk, rossz multbeli tapasztalataink. Az ú]
életnek egy igazi pozitívuma van: Krisztus. Ö az újjászületést
az egyéni lelkekben végzi el. Semmiféle rendszer sem képes
biztosítani a békét: a békének a biztosítéka az egyéneknek
Istennel való összhangjában van.

Krompecher Bertalan.

A Napot nem homályosítja el, sem el nem sötétíti, hogy sokaknak
világít, sőt, hogy ez egész világ élvezi világosságát, fényét és ragyogását.
"'egtartja világosságát, nem fogyatkozik meg, mérhetetlen világosság van
benne és még akár tíz világot is eláraszthatna világosságával. Igy a mi~
Urunk Krisztus is minden kegyelemnek, igazságnak, bölcseségnek és élet-:
nek mérhetetlen forrása úgyannyira, hogy ha az egész világ annyi kegyel-
met és bölcseséget merítene belőle, hogy az emberek mind angyalokká
válnának, még sem hiányozna belőle egy csepp sem. A forrásból mindig:
bőségesen patakzik a kegyelem. Aki kegyelemben akar részesülni, az jöj-
jön és merítsen Nála. Luther Márton .

.:') L. még hasonló tárgyú cikkernet: Keresztyén Igazság, 1938 október.
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Amikor a Bibliát kezünkbe vesszük, világosan tudnunk kell, hogy
'milyen könyv ez és mit várunk töle. Csalódni csak az csalódik benne,
aki 'hamis várakozással közeledik hozzá. Aki pl. egy gazdasági útmutató-
tói azt várja, hogy szórakoztassa, mint holmi könnyű regény, az nyilván-
valóan csalódni fog. Oe akkor nincs joga szidni ezt a szakkönyvet. csak
önmagát okolhatja kiábrándulásáért.

Volt idő, amikor .a Bibliában is a magasabbrendű, nemes erkölcs
.kőnyvét látták. Ragyogó eszményekért hevültek és a tökéletesség
varázsos csábképe vonzotta az átlagon felül ernelkedöknek, a mélyebb,
értékesebb életet élni akaróknak a szívét. Mivel a Biblia tekintélyesen

kimagaslik a többi könyv sorából, még az egészen világi módra gondol-
'kozó számára is, és rnivel a Biblia is meg akarja becsülni a maga módján
.azokat, akik erkölcsi tökéletességre törekszenek, azt keresték benne,
ami szívüket eltöltötte és ami szemükben a legfőbb volt: az érzület f ínorn-
ságát, az erkölcsi fejlődést, a személyiség művelését, Ma újra sokan a
jell em, az akarat, a hősies erkölcs eszményeiért lelkesednek és szeretnék,
na a Biblia megerősítené őket rajongásukban és olyan példaképet
ragyogtatna fel előttük, amely tovább szítja és tüzesíti eszményekért való
lobogásukat. Azonban az ilyen ember számára előbb-utóbb rrreglepő, sőt
megütköztető lesz a Biblia. Amíg csak a maga gondolatainak vissz'hangját
Keresi benne, amíg csak önmagát tükrözteti, addig zavartalanul és bán-
tatlanul élhet szellemi kedvteléseinek. Oe mihelyt komoly an keresi, hogy
nni van a Bibliában, mit üzen ez a könyv, olyan tények kerülnek útjába,
amelyekben megbotlik Hol van itt az eszményi testvéri viszony? A leg-
-elsö testvérpár közösségét gyilkosság szakítja széjjel: Alig szabadulnak
meg az özönvízból azok a kevesek, akik megtapasztaltak Isten csodás
megtartását és a hála az Istennek szentelt életre 'késztetné őket, - Noé
'lányai máris erkölcstelenséget követnek el. Különös hős az idealista
szemében Ábraham és .a többi ösatya. Hazudnak, csalnak. Elf'ogulattan
olvasása a Bibliának lépten-nyomon meghökkent, zavarba ejt. Különösen,
amikor mindebben a megdöbbentő tünetben a bűnbeesés hatását és követ.
kezrnényét látjuk. Mit akar a Biblia ezzel? Mi közünk lehet nekünk ehhez
a könyvhöz, amely ilyen kevéssé ért meg rninket és kevéssé veszi
'komolyan erkölcsi buzgóságunkat, fennkölt törekvésünket? Ott áll tarzusi
Saulus, a legtartalmasabb és legigazibb erkölcsi idealista. Mintaember
.akar lenni, tervszerűen és tudatosan fejleszti életét; minden vágyát és
ktvánságát, élete minden percet a törvény fegyelme alá hajtja. Nincs
egyébre gondja, csak az, hogy élete mennél tökéletesebben megfeleljen
a törvénynek. Ez a kivételes ember azonban egy szép napon össze-
találkozik az Úr Jézussal, .az élő Isten Fiával. Összetörik idealizmusa,
semmivé foszlik minden véltés valóságos értéke, véget ér szabadsága,
önrendelkezése, önállóságaés függetlensége. Mert összetalálkozott "ellen-
ségével" és a harcban alulmaradt. Hadifogoly rabszolga lett. Itt villan'
f.el előttünk valami a Biblia igazi tartaimából. Van szó, hogyne volna, az.
erkölcsről, hiszen a Biblia emberi könyv is. Mennyi emberi, nagyon is
emberi van benne. De minden emberit megtör. keresztez, semmivé tesz .
(de meg nem semmisít!) egy hatalmas felséges akarat. Az élő Isten uralma.
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.jelenik meg a Bibliában, amint az testet öltött Jézus Krisztusban és
egyedül őbenne. A Bibliában nem lehet gyönyörködni, nem lehet nagy-
szerű tartalmát szemlélgetni, hanem az Úr szava csap ki 'belőle túzláng-
ként, amely meg akarja gyújtani a mi életünket is, el akarja emészteni,
!hogy újéletre teremtsen. Az előtt az Isten előtt á.Jlunk 'a Bibliában, aki-
nek joga van reánk és aki jogot is formál, hogy mindenestül az övé
legyünk. Számot 'tart reánk és lefoglal mirtket. Aki a maga vélt szabad-
ságára féltékeny, aki önállóságának látszatához és önáltatásahoz görcsösen
ragaszkodik, az meneküliön, amíg nem késő. Veszedelmes könyv a Biblia,
rnert elállja útunkat, bekerít minket, sarokba szorítja minden gondola-
tunkat, leleplezi csődünket minden szégyen ével és gyalázatával. Oe ugyan-
akkor ebben a szorongatásban megnyílik fölöttünk az ég; megszilárdul
talpunk alatt a föld: Isten teremtése lesz újra. Magányesságunk és el-
hagyatottságunk véget ér: lehajol hozzánk a bűnt gyűlölö szent Isten,
mint a mi rnermyei Atyánk; nekünk ajándékozza a 'bűnbocsánatot, az
igaz életet és a jövendőt - Jézus Krisztus áldozata árán. Megnyllik a
szívünk is, a szemünk is; érezzük és látjuk, hogy Isten gyermekei lettünk.
A Szentlélek megdönthetetlen és megingathatatlan bizonyossággal ajándé-
koz meg és azt napról-napra megújítja bennünk. Ez a Biblia világa.
Nem az emberi világnak javított mása, nem is az eszmények légies, rnesés
birodalma, hanem egy új világ. Merőben más, mint a mienk, de a mienk
lesz. Az élő Isten világa jelenik meg és tör elő a Bibliában a feltámadás
erejével, a csodák üzenetével, a kegyelem diadalával. Isten szeretete, amely
minden elképzelést Teíülrnúl, szólít meg minket és ajándékoz nekünk ú]
szívet. Aki Istennek ezt az új világát keresi a Bibliában, annak meg-
nyitja Isten a szemét,hogy lásson. Az nem csalódik benne. Aki mást
keres, bizonyosan csalódik és rnegütközrk.

Urbátt l!.rltö.

Lelki élet, lelki betegség, hit.
A lelkiéletnek éppen úgy megvannak a maga állandó kérdései,

miértjei, mint például a gazdasági és politikai életnek Sajnos ezek a
kérdések minden más rnellett háttérbe szorulnak. Ami bizony szornorü
jelenség. Még a lelkiélet gondozására rendel\t szernélyt is sokkal gyak-
rabban keresik fel állásért. segélyért, adóügyben és közbenjárásért, mint
lelki kérdésekkel. Nem arról van szó, hogy ilyen természetű dolgaikban
nem Iehet segítségére a hozzáfordulókrrak, de nem ez az elsőrendű
kötelessége, mert ez a Ielkészt közig azgatási Ihivatalnokká fokozza le.
De még szomorúbb dolog, hogy lelki kérdésekben ujságírók és "lelki
klinikák" kontárkodna'k.

A "lelki klinikák" 'létezése és virágzása elsörendű kórkép ezekröl uz
eltévelyedésekról. Mert egyrészt 'bizonyság .arra, hogy a lélek tényleg
beteg, másrészt arra, "hogy nem mernek vele komolyan szembenézni.
A megoldás kiindulópontja pedig mégis csak szembenézés ezekkel a kér-
désekkel, hogy tényleg tisztán láthassuk, mikor is beteg a lélek.

IEgy természettudományi előadáson hallottam, hogy milyen tévedés
az emberek részéről, hogy irigylik a halakat áWtólagos jó dolgukért.
Az előadó vizsgálatai során kétségtelenül megállapította, hogy az irígyelt
halakat még 'több 'betegség kínozza, mint az embert. Pontosan úgy áll
a helyzet a [éleknél is. Látszatra minden rendben van, az ember él és
<dolgozik. Úgy-ahogy minden megvan. Oe ha vizsgálni 'kezdjük az élet
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egyes mozzanatait, kiderül, hogy éppen olyan ritka az egészséges lélek"
mint az egészséges test. Természetesen a lélek betegségéról nem csak
.abban az esetben beszélünk, ha az illetőt már idegszanatóriumba keU
vinni, hanem ezt megelőzőleg is. Könnyebbség kedvéért vizsgálódásainkat
szűkltsük a keresztyén közösség, a gyülekezet keretei közé, Itt megtalál-
hat juk a lélek legkülönbözőbb betegségeit. Ott van a közönyös, a ternp-
lomkerülö. az iszákos, az istentagadó, a viszálykodó, a parázna stb. Azután
az élő gyülekezet tagjai. Miért lettek ilyenek? Milyen lelki rugók hatnak,"
hogy az egyik ember istenfélő, a másik tagadó, az egyik viszálykodó,
a másik békességszeretö ?

Ha vizsgálati adatokat gyűjtünk, mindig kiderül, hogy az ember
miJyenségének lelki okai vannak. Kiderül, hogy az élet torzulásait a lélek
torzulásai okozzák. Kiderül, hogy a léleknek sokkal nagyobb szerepe van
az életben, mint gondolnánk Csak éppen a materiális kultúrában felnőtt
emberek között "nem illik" olyan megfoghatatlan dologról beszélni, mint
a lélek. Arról meg még kevésbbé, hogy a lélek torzulásait és vele az'
élet torzulásait a bűn okozza. Hadd igazolj am ezeket az állitásaimát egy
lefolytatott vizsgálattal, ahol a megoldás is sikerült. Van persze több
adatom 'is, de egy is elég. Van egy morc, szófukar visszahúzódó ember.
Templomba nem jár. Nyiltan nem tagad semmit, de nem is [hisz semmit.
Egyszerűerr van egyik napról a másikra. A céladott. Ki Ikell kutatní az:
életét, hogyan fejlődött ide, és a közösségbe visszavezetni. Hosszas kutatás,
elemzés után (amiről ő természetesen nem tudott) sikerüIt megállapítani,.
hogy gyermekkorát állandó családi viszálykodások között élte le. Lelke
eloker "zárult be. Eza bűn motivuma! Ez azután állandó gátlás lett az
életében, úgyhogy ebből a tompultságból nem is tudott kiemelkedni. Ezt
az okot persze ő maga megfogalmazni sem tudta, csak .élte a maga
szomorú életét. A megoldás 'lelki motívuma pedig ebben az esetben ez
volt: visszaadni a bizalmát, hogy van harmónikus családi élet is, ami
szeretetközösség. Fontos észrevenni, hogy egyedül nemismeri fel az.
ember a saját szomorú állapotát. Külső felismertetésre van szükség. Ennél
is igazolódik: az ember nem tudja önmagát megvéltani. Megváltóra van
szüksége.

Sok példát lehetne felsorolni, de mind ugyanazt bizonyítja: a lélek
beteg. Ha a gyülekezetek tagjait megvizsgáljuk, kiderül, hogy nemcsak
olyan lelki betegségek vannak, amelyek - mondjuk úgy, - istenellenes vagy
egyéni formát vesznek fel, hanem olyanok is,' amelyek a vallásosság ál-
arcát öltik. Ezeknek a megoldása sokkal nehezebb. Ennek igazolására
csak annyit, hogy' nagyon sok esetben rút önzésből és versenyzésből
végeznek egyházi munkát. Ezek is .lélektorzulások.

A lelki élet tüzetes vizsgálata során tehát eljutunk oda, hogy a bűn
tényleg uralkodik. Nemcsak az anyagi életben (lopás, gyilkosság stb.),
hanem e mögött a lélekben is és pedig királyi módon. A bűn valóban'
megöli a lelket.

Az eddigiekből következik már az is, hogy alélek milyensége a.
[ellern rnilyenségét is meghatározza.

Célom ezeknek elmondásával az volt, 'hogy a Iélekkel és annak
kérdéseivel való 'f'oglalkozásra 'buzdíts ak. Hangsúlyozni kívántarn, hogya
lélekkel nem lehet felelötlenül nem törődni abban a tudatban, hogy az.
úgy 'sem látszik Az ember életében, cselekedeteiben, [ellernén a lélek
törvényei uralkodnaik és vaskövetkezetességgel elárulják a jelenségek a
lélek állapotát. Igy válik láthatóvá a lélek. Semmiféle bűnt, a bűnök
szülőanyját, a hitetlenséget sem lehet elrejteni és [etag adni. Aki tehát
ezek mellett a jelenségek mellett szó nélkül elmegy, önmaga ellen vét-
kezik. De vétkezik az is, aki holmi álszeméremből vagy más különböző
okokból az ilyen kérdéssel nem a lelkészéhez megy, hanem "lelki klini-
kák'i-hoz fordul. Igaz, hogy a lelkész a Ikutatás során könnyen a hünhöz
ér, ami kellemetlen, a ,,~e~ki klinika" viszont szellemes üzenetet küld.
De aki fél attól, hogy a lelki titkait más is megtudja. vegye figyelernbe.,
hogy enélkül nincs megoldás. A bűnből nem lehet addig szabadulni,
míg. az napvilágra nem kerül. A lelki betegségeket okozó titkos bűnöket



'-e lelki gátJásokat is felszínre kell hozni, A betegség titkos lelki rugó] á-

náka feltárása nagyon sokszor már gyógyuléshoz vezethet.
,.', EI k~1I persze ismerni, hogy vannak olyan . lelki betegségek is, i ame-

Iyeknek testi vagy ideges okai vannak. PL béna ember kisebbrendiíségí
érzete stb. De ezeken túl megállés bizonyítható, hogy teljesen egészséges

idegrendszerű ember is lehet lelki beteg. Ennek oka az Istenhez való
viszony rendezetlensége, amit egyszerűerr bűnnek nevezünk.

Jó hangsúlyozni, amire fennebb már utaltam, hogy a beteg félek
egyedül nem 'képes saját állapotából kimenekülni. Sőt nagyon gyakran
fel sem ismeri betegségét és jól érzi magát benne. Hiszen nem igen
fordult még elő, hogy egy hitetlen templomkerülő elment volna a papja-
hoz, hogy segítse Iki ebböl a 'bajából. Más 'efféle bűnben szenvedő sem

zokta ezt magától megtenni. Szükséges, hogy az egyház keresse' öt fel
és pedig, mivel bűnről van szó, az evangéliuru üzenetével, gyógyltásával
és-víg asztelásaval. Mert az evang élium az egészséges ember mértéke, De
egyben a lélek gyógyítója is, Halljuk csak: "Jöjjetek énhozzám, akik
megfáradtatok .. .", " ... a betegeknek van szükségük orvosra, .. " Terrné-
szeteserr elsősorban lelki betegeknek.

Látjuk tehát, hogy a lélek betegségéröl gyakrabban kell beszélni;
mint gondolnánk, és így a lélektan a keresztyén életünkben elsőrendű
szerephez jut az okok "feUárásában.
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lVIesterbdey Ferenc. '

SZÉL-IEGYZETEK
A diákélet
megváltozását kívánja elősegíteni
a szegedi egyetem rektora Szent-
Györgyi professzor. Kívánja az if-
júság megváltozását, !hogy az rte
alázkodó és görnyedt legyen, ha-
nem öntudatos, mint amelyik tudja,
'hogy kicsoda és milyen hely illeti
meg a társadalomban. - Oszintén
örülünk ennek acélkitűzésnek
Tudjuk, "hogy nem elérhetetlen, de
nem is érhető el könnyen, Minden-
esetre józanul kell látni a helyzetet
s elsősorban azt a tényt, hogy az
ifjúság megváltozásának egyik leg-
nagyobb akadálya maga az ifjúság.
Valami szellemi és jellembeli sat-
nyaság terhét hordozza magában s
ezt nem lehet könnyedén elhagyni.
Tekintélyes része csak a bálrende-
zésben tud nagyvonalú lenni, kü-
lönben ötlettelen és akaratban vér-
szegény. Nem könnyű ma ifjúsági
vezetőnek 'lenni s tapasztalni ko-
-rnoly dolgokkal kapcsolatban az
érdeklődés hiányát, a fegyelmezet-
lenséget, a pontatlanságot és te-
hetetlenséget. Gömbös Gyula idejé-
ben még félelmetes hatalom volt
az egyetemi ifjúság, ma már
csak disz a nemzet testén. Nem-

zetek ifjúsága felébredt és élre
került s a miénk szótlanul, této-
vázva áll. - A mai helyzet annak
a "férfias" ifjúsági életnek a kö-
vetkezrnénye, amely igen divatos
és amely nem akar Istenről sem-
mit sem hallani. - Bizonyára látja
mindezt s ennél többet is a rektor
is sehhez mérten gyüjti munkájá-
hoz az erőt

A szegénység rongyait
ezen a télen is meglebegteti a szél
s láthatóvá teszi üiböt a régi sebet,
amely örök idők óta megoldást
kíván. Józan és 'hívő embernek
egyenesen megdöbbentő nem a
részvétlenség és keményszívűség,
hanem az az arány és az a mód,
amellyel a szegények segítségére
sietnek. A december hónapot tel-
jesen a szociális gondolat foglalta
'ie s felkavarta a rongyosoktói
kezdve a gondtalanokig mindenki
mindennapi életét. Vállalatok rnil-
liói, városok, községek, egyházak,
akciók ezresei, egyesületek, asztal-
társaságok, magánosok fillérei
mind-mind a szegényeken segítet-
tek. Ha összegezni lehetne, meg-
lepően nagy szám kerekednék· ki
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belőlük. Meglepő azonban az is,
alhogyan eltűnik mindez a nagy 'ki-
tátott torokban s ahogyan látha-
tatlan marad a segítés, Nem tud-

-juk, kit sajnáljunk jobban: az ado-
mányokat elkótyavetyélö és el-
iszogató szegényt-e, a karácsonyi
adakozásban minden emberi szere-
tetet kimerítö és ezzel lelkét meg-
nyugtató gazdagot-e, vagy azt a
társadalmat, amely áldozatok mel-
lett sem tudott komoly és főleg
állandó eredményt felmutatni a jó-
tékonykodás terén? - Lelketlen-
ség kell azonban ahhoz, hogy az
eddigi gyakorlatot megnyugtatónak
fogadjuk el, rnindaddig, arníg két
dolgot meg nem valósít. Egyik:
minden adakozást központosítva
kelti irányítani, hogy elkérüljük a
szemtelen szegények rnindenhonnan
való gyűjtését és segíthessük a
valóban rászorulókat, de alaposan.
Másik: legyen az adakozásnak er-
kölcsi értéke és semmit ne adjunk
ingyen, 'hanem kérjünk érte vala-
milyen szelgálatot.

A nemzetnevelés
nagy fontosságát hangsúlyozta
Teleki Pál miniszterelnök, mint
egyetlen lehetőségét a jó törvények
érvényrejuttatásának. Természete-
sen nemcsak a jó törvényeik ér-
deke, hanem a nemzet érdeke ez,
hiszen egyes európai nemzetek
azért érhettek el kiváló eredmé-
nyeket, mert a nemzetnevelés kér-
dését a maguk számára meg tudták
oldani. Ha azt mondjuk, hogy szá-
munkra ez ma a legnagyobb kér-
dés, nem azért mondiuk, rnintha ez
az ú] európai rendbe való beállá-
sunk záloga lenne, hanem mert
egyáltalán nekünk van reá szük-
ségünk. Nehézség az, hogy a kér-
dés megoldása sürgős ugyan, de
nem lehet még sem csak úgy neki-
menni, nem 'lehet eljelszavazni, nem

lehet hozzánemértök kezére bízni,
Sajnos, mivel az ország első politi-
kusahívta fel figyelmünket, a meg-
oldás módszere tekintetében na-
gyok a különbségek a különbözö
pártok szerint. Akik nincsenek vete
egy politikai véleményen, azok eb-
ből a kérdésből is politikai kérdést
csinálnak, pedig egy nemzet lét-
kérdése sohasem lehet politikai
kérdés. Nézni most annyit jelent,
mint akadályozni. Megoldást biz-
tosítani nem lelhet sem 'hatalommal;
sem pénzzel, sem semmiféle rend-
szerrel, hanem általános becsületes
magyar munkával. Ennek első fel-
tétele meglátni azt az utolsó-
huszonnégyórás helyzetet, amely-
ben nemzetünk él.

A tímkórság ellen
kultuszminiszteri rendelet jelent
meg, amely rendezni kívánja az
oktatók és nevelők elméinek hasz-
nálatát a mindennapi iskolai élet-
ben. A sajtókamara feltűnő hatá-
rozata után ez a rendelet is fel-
hívja figyel'mün'ket erre az igen el-
terjedt betegségre. Úgy látszik az
erdélyi részek visszajötte. mint an-
nak idején a Felvidéké, hatást gya-
korolt ebben a viszonylatban is.
Vezető egyéniségeksokszor szólal.
tsk már fel ellene, szavuk azonban
hatástalan maradt a rengetegben.
A miniszteri rendelet is csak pró-
bálkozás, elökészítés, mert végle-
gesen megszüntetni a cím- és
rangszerelern minden betegségét
csak országos rnozg alommal lehet.
Mindenesetre, hamár e világ em-
berei tiltakoznak ellene, igen üdvös
lenne egyházunkban is hasonló ma-
gatartást tanusítani, de igen erőtel-
jesen. Mi ugyanis éppen a legjobb
úton haladunk az ellenkező vég'
felé, mert mindinkább elterjed a
címek használata. '

SZELLEMI ÉLET
Zündel Frigyes: Blumhardt já-

nos Kristóf életrajza. I. kötet. For-
dította Szerb Anna. Fordító 'kiadá-
.sa, Siófok, 1940. Ára 4.60 P, olva-
sóinknak 3.90 P. - Azok számára,
akik egyiházunk ébredését szívükön

viselik, esemény ez a könyv. Hi-
szen Blumhardt neve az ébredéssei
teljesen összeforrott. Csodálatosan
nyilatkozik meg benne a hit ereje.
Imádságaiban valósággal kikönyö-
rögte, hogy Isten kezén fogva ve-



.zesse, Ez az Istenre való hagyat-
kozás végigkíséri harcain és kísér-
tésein.Élete lényegében arra példa
és bizonyság, hogy Jézus ma is

ugyanaz, mint 1900 évvel ezelőtt:
Győzö a Sátán felett. Blurnhardt
Jézus erejével rettenetes harcot ví-
vott a sátáni erőkkel - és győ-
zött is az imáival. Azonban, amit
ő maga a keresztyén egyház szem-
pontjaból jelentősnek mond, - nem
a küzdelern volt,. hanem annak
eredménye - az ébredés. Harcai-
ban megismerjük a Sátán rettene-
tes mélység eit, De a lelkigondozás
rendkivüli fontosságát és eredrné-
nyét is. Jó felismerni, hogy Blurn-
hardt mint lelki gondozó vívta küz-
uelmeit a lelkekért. Életrajza arra
bizonyság, hogy van Megváltónk,
aki győz. - A fordító nagy szol-
gálatot tett munkájával a magyar
ébredés ügyének. Várjuk a folyta-
tást. M. F.

Szentmíhályiné Szabó Mária:
Szabad hazában. (Singer és Wolfner
kiadása.) - Lorántffy Zsuzsánna, és
I. Rákóczi György alakja után most
Szentmihályiné Szabó Mária Jósika
Miklós báró életregényét 'vetíti
elénk. A magyar történeti regény
megteremtője életének hányatott-
ságával, zaklatottság ával a mult
században a magyar sorsot példáz-
ta s ezért szerenesés fogás volt
életét a mai magyarság elé vetíteni.
Jósika Miklós hányatott élete tör-
ténete mögött nemcsak a mult sza-
zadbelí magyarság iküzdelme és ví-
vódása, harca a szabad hazáért til-
nik fel, hanem felködlenek a ma-
gyarság mai problémái is. A könyv
Erdélybe vezet bennünket, ez ma
csak fokozza az érdeklődést iránta.
Melegen ajánljuk olvasóinknak. -f.

De Jong: A nagy gát mögött.
(Singer és Wolfner kiadása.) - A
holland irókról és irodalomról ke-
veset tud a magyar olvasóközön-
ség. Annál nagyobb' várakozással
vesszük kézbe ezt a könyvet. Kis-
városi környezetet és kisvárosi éle-
tet ír le a szerző, mindennapi törté-
tet, - de a vérbeli költő meglátá-
sainak az erejével. Alakjai meg-
elevenednek, kézzel foghatokká
lesznek erényeikkel és gyarlósága-
ikkal együtt. Különösen is tanul-
ságos számunkra a szigorú holland
kegyesség, a törvényszerű vallásos-
ság leírása. Kosáryné Réz Lola ér-
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dernes munkát végzett, mikor a
könyvet magyar nyelvre átültette.

-y.
Dr. Erdődi József: A mai Finn-

ország. (Szeged. Magyar Téka, II.
kiadás.) - A finnekröl szóló köny-
vek, beszámolók, ismertetések már
egész kis könyvtárat tesznek ki.
Van közöttük lírai terrnészetűbb,
azután tudományosabb munka is,
ki-ki megtalálja a maga érdeklődé-
sének leginkább megfelelőt. E
könyv egy tanárember dolgozata,
akit tudományos érdeklődése vitt
közel északi rokonainkhoz. több
időt töltött közöttük, sok minden
téren volt alkalma mélyebb bepil-
lantásra. Műve a nyilt szemmel já-
ró és egyetemes érdeklődésil em-
ber vizsgálódásainak biztos ítélettel
leszűrt eredménye. A könyv anya-
gában. gazdag, szempontjai változa-
tosak, azonban megírása nem vall
nagy írói készségre, elrendezésével
sem elégít ki teljesen. Nem vitat-
ható azonban el tőle a szerétettel-
jes elmélyiilés gondja és a pontos
regisztrálásra való törekvés. Egész-
ben véve Erdődi könyve hasznos
darabja a finnekről szóló iroda-
lomnak. A. E.

Heiser Victor: Karunk orvosa.
(Singer és Wdlfner.) - Haa ki,
adók ráhibáznak egy könyvsikerre,
sietnek legott kiaknázni a helyze-
tet s a hirtelen kiugrott Író min-
den lehető és lehetetlen írását ki-
adják. Igy vagyunk Heiserrel is,
aki meglehetősen nagy példány-
számban vált sokak kedvencévé, s
ez kedvező alkalmat szolgáltatott
arra, hogy egy másik könnyen el-
érhetö könyvét gyorsan lefordítsák
magyarra. A Korunk orvosa eléggé
nagy csalódás az orvosregényt vá-
róknak, mert nem egyéb, mint
egészségügyi szabályok gyüjterné-
nye, több-kevesebb szellemességgel
kötetnyi vastagságúvá duzzasztva,
amelynek stílusát apró történetek
teszik érdekessé. Nem haszontalan
könyv, de azzal a gondolattal hagy-
juk abba a Iapozg atását, hogy most
azután egyidőre elég az "orvos-
könyvekv-böl. A. E.
. Nostradamus [óslatai, (Cserép-
falvi.) -' Aki szórakozását leli a
misztikus dolgokban, sőt egyene-
sen élvezi a jóslásokat, az olvassa
el e kis könyvecskét, 'amelyet nem
tudni mi okból adott ki a külön-
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ben jóízlésű Cserépfalvi' cég. Nem
tülságosan vhasznos időtöltés for-
gatni lapjait, inkább mint kurió-
zum érdekes. Jellemző tünet, hogy
a' mai papírszűk világban négy Iv-
nyi terjedelmet szántak egy ilyen
munkának. S az is jellemző ko-
ru nk ra, hogy a kiadó 'nem is fog
csalatkozni számításaiban. A. E.

Cs. Szabó László: Erdélyben.
~ Az erdélyi származású Író meg-
hatott 'hangú, szubjektív gondola-
taitói átfűtött naplójegyzetei te-
szik a kis könyv tartaimát. Általá-
nos reflexiókkal talélkozunk az első
lapokon, azután a magyar' sereg
bevonulásának személyes élményei-
vel, Történésekkel. jelentős im-
pressziókkal, súlyosabb próblémák-
kal nem igen van dolgunk a kö-
tetben, azonban az Író mély intel-
lektusát, nagyfokúkultúráltságát,
il dolgok lényegét megvillantó gon-
dolatait és eredeti látásait, amelye-
ket korábbi írásaiból szeretünk, itt
is megleljük. A. E.

Kosztolányí Dezső: Kertérsek.
(Nyugat.) - K D. hátra hagyott
műveinek Ill. kötetében, amelyet
Illyés Gyula rendezett sajtó alá, 33
tanulmányt, portrét, ismertetést,
nekrológat kapunk, amelyet a köl-:
tő mintegy három évtizedes pá-
lyája alatt írt kortársairöl, akik
már szintén elköltöztek valameny-
nyien az élők sorából. Meghatottan
olvastuk ll. poeta doctus és homo
aestheticus jellegzetes, Írói szándé-
kát maradéktalanul érvényesítő 'írá-
sait. Nem kell jelentőségüket kü-
lön hangsúlyozni, az irodalom
munkásai úgy is jól ismerik őket;
akik pedig csak rnost találkoznak
velük először, azok is élvezni fog-
ják a szinte esszé számba menö
cikkeket, mert kitűnöen találó ké-
pet kapnak egy emberöltő irodaI-
máról, pompás jellemzéseket neve-
zetesebb alakjairól. (Ady, Bartóky,
Gárdonyi, Móra, Reviczky, Tóth
Árpád, Vargha Gyula stb. mind
megtalálhatók a sorozatban.) A kö,
tet elé ugyancsak Illyés Gyula rö-
vid, de találó megjegyzésekben bő-
velkedő bevezetőt Írt. A. E.

, Szabó Zoltán: Összeomlás. (Nyu-
gat.) - A legújabb idők lélekzet-
elállítóan izgalmas törtérietét kíséri
végig ez az utiriapló 1940 májusá-
tóI szepternberig a Párís=-Bor-
deaux-Nizza útvonalon. A pár hó-
napja befejezett német-francia há-
ború utolsó fejezetét éli át az ol-
vasó a könyvvel, amely roppant
fríssen, szinte drámai lendülettel
pergetile a pár hónap eseményei-
nek filmjét. Nemcsak egyszerű uti-
napló ez a könyv, hanem egy jó-
szernű-f'ülű, jótollú kultúrember
készítette keresztmetszet az össze-
omlott francia társadalomról, köz-
gazdaságról és a meghasadt fran-
cia lélekről. A mellett, hogy érde-
kes, ötletes friss és mindenütt
magvas mondanivalói vannak, kü-
lön jelentősége számunkra az,
hogy olyan ember írta, aki hazai
problémáinkat ís kitűnöen ismeri,
s így a francia világ rajzaban min-
dig ott .van a sorsunkat egy pilla-
natra sem feledő magyar lelkiség
reflexe is. A. E.

József Jolán: József Attila élete.
(Cserépf alví.) - A nagy hírveréssel
ajánlott könyv, ha nem is felel meg
mindenben az előzetes beharango-
zásokn ak, kétségtelenül érdekes és
első munkának (a szerző vele je-
lentkezik az irodalomban) megle-
pően sikerült írás. A szerencsétlen.
sorsú, nagyon tehetséges, fiatalon
elhunyt költö életén vezet bennün-
ket végig a testvér meleg szere-
tetével, a mindent megmagyarázni'
kívánó és megérteni akaró szem-
tanú tájékozottságával, a hiteles
adatok .objektivitásával, az átélt.
események izgalmasságával. A kö-
tet közepe táján veszít kezdeti len-
dületéből, azonban itt sem lesz ér-
dektelen. Az életrajz önmagában
véve is élvezetes olvasmány, a költö-
személye miatt meg egyenesen be-
cses munka. Az irodalomtörténet-
írás is' hasznát veszi nem kis mér-
tékben, bár tudni fogja, hogy mi-o
lyen kritika után fogadja el a
könyvet dokumentumnak. örültünk.
a sok idézetnek, amelyekkel a
szerző minden megjegyzésnél talá-
lóbban jellemzte esetről-esetre a
költő alkalmi lelkiállapotát. A. E __



Olvasóinkhoz!

Az 6j évfolyam elején szeretettel köszöntjük olvasóinkat!
Kérjük, hogy az eddigi hűséggel tartsanak ki továbbra is

a "Keresztyén Igazság" mellett és támogassák továbbra is hat-
hatósan munkáját. Kérjük, terjesszék a "Keresztyén Igazság"-ot,
gyüjtsenek 6j előfizetőket. Megadott címek re a kiadóhivatal
ezután is készséggel küld mutatványpéldányokat.

Kérjük előfizetőinket, hogy a jelen számhoz mellékelt csekk-
Iap segítségével küldjék be az előfizetési díjat. A mostani viszo-
nyok közt fokozottan szükségünk van az előfizetési díjak pon-
tos kiegyenlítésére, hogy a "Keresztyén Igazság" munkáját
evangélikus egyházunk szolgálatában, annak az evangéliumból
fakadó belső megújhodása érdekében elvégezhesse.

Aki esetleg már beküldötre volna előfizetési díját az 194t.
évre, tekintse a csekklapot tárgytalannak.

Hittestvéri üdvözlettel:
a "KERESZTYÉN IGAZSAG"

kiadóhivatala.

OLVASD! TERJESZD-;l
MEGJELENT

Dibelius OttÓ:

JÉZUS EGYKOR ÉS.MOST
c. könyve. - Fordította: Szabó Lajos.

D. Kapi Béla püspök írja róla: .Lebilíncselö olvasmány, mely rend-
kívü! alkalmas arra, hogy hívő és hitetlen értelmiségünk lelkében áldott
szelgálatot végezzen. Kristálytiszta teológiai látással, meleg, közvetlen,
alázatosan bizonyságtevő hangon, egyszerű és mégis megragadóan szép
nyelven állítja' elénk Jézust földi életében, feltámadásában, de tovább
menve, mutatja azt az utat is, melyen Jézus elment a történelmi száza-
dokon keresztül a népekhez és eljön hozzánk is. A könyvecske értelmisé-
günkhöz szöló erőteljes bizonyságtevés az élő Jézusról ... u

Ára 1 P.
Megrendelhetó:

a Keresztyén Igazság Kiad6hivatalában, Sopron, Paprét·utca 2. sz.



---------------------------------------------------------~
Megjelent Bucsay Mihály tanulmánya ,,1711-ig megjelent régi magyar

könyvek a hallei magyar könyvtár birtokában". A hallei magyar könyvtár
történetének rövid előadása után a szerző csaknem 800, a könyvtár tulajdo-
nában álló régi magyar könyvről számol be, köztük 300 Ú. n. unikumról.
Ez utóbbiak közül 120-nak első könyvészeti ismertetését nyujtja. A dolgo-
zat feltárja a hallei magyar könyvtárnak magyar irodalomtörténeti és
egyháztörténeti szempontból bírt felbecsülhetetlen értékét. A kiadvány
a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával és a Sylvester-nyomda
gondos előálJításában jelent meg. Ára 6 pengő. Megrendelhető a szerzönél
(Budapest, X., Ihász-u. 15.). Postacsekkszám: 40.700.

Megjelent .Szt, Pál apostol élete", J. StaIker D. D. nyomán angolból
átdolgozott rnű. Ára fűzve 2 P, kötve 3 P. A Négy Evangé/ium - ugyan-
csak angolból átdolgozott magyarázata. Mind a négy kötet ára: fűzve 16 P,
kötve 20 P. Szt. Máté, Márk, Lukács és János magyarázata egyenként is
megrendelhető 4 P, illetve 5 P-ért. A magyarázatok gyakorlati irányúak
lelkészek, teológusok, belmissziói munkások és bibliaolvasók számára. -
A megrendelés Lukácsy Imre ny, ref. lelkész, Dunavecse címre, vagy a
Sylvester-nyomáébe, Budapestre küldendő.

FeleUlsség nélkül VASUTI MENETREND Érvényes 1940 dec. 15-til.
A. or6e.bb ez,,_ •••1 k•• dldl royatok cyoreyo.atok!
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