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EGYOTT ISTEN ELÖTT
Várakozó egyház.

"Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa ama tíz sziizhöz, akik
elővevén az ő lámpásaikat, kimenének a vőlegény elé. öt pedig közülök
eszes vala, és öt bolond. Akik bolondok valának, mikor lámpásaikat elő-
vevék, nem vivének magukkal olajat; az eszesek pedig lámpásaikkal
együtt olajat vivének az ő edényeikben. Késvén pedig a vőlegény, mínd-
annyian elszunnyadának és aluvának. Éjfélkor pedig kiáltás lőn: Imhol jő
a vőlegény! Jöjjetek elébe! Akkor felkelének mindazok a sziizek és el-
készíték az ő lámpásaikat. A bolondok pedig mondának az eszeseknek:
Adjatok nékünk a ti olalotokból, mert a mi lámpásaink kialusznak. Az
eszesek pedig felefének, mondván: Netalán nem lenne elegendő nékünk és
néktek; menjetek inkább az árusokhoz és vegyetek magatoknak. Mikor
pedig venni járnak vala, megérkezék a vőlegény; és akik készen valának,
bemenének ővele a menyegzőbe, és bezáraték az ajtó. Később pedig a
többi szüzek is megjövének, mondván: Uram! Uram! Nyisd meg mi nékünk!
Ö pedig felelvén monda: Bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket.
Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen
az embernek Fia eljő." (Máté 25, 1-13.)

1. A példázat szerint a menyasszony barátnői kimennek a lakodalmas
házból a vőlegény elé. Ez a tíz szűz Jézus mindenkori tanítványait: az egy-
házat jelenti. A vőlegény az utolsó napon visszajövő Urat példázza. Az egy-
ház tehát azoknak serege, akik várják Jézus Krisztust.

Hasonlatos-e az egyház képe ma ehhez a példázathoz? És ott vagyok-e
én azok között, akiknek életét egyetlen reménység hevíti?

Félni lehet attól, hogy egyházunk is, mi magunk is túlságosan kényel-
mesen elhelyezkedtünk ebben a világban. Apróbb panaszoktói eltekintve,
végtelenül jól érezzük magunkat itt a földön. Egyházunknak társadalmi
súly a van, és megbecsülésben részesül. Fejei közjogi méltóságok. Kulturális
vagy más, e világi téren teljesített munkájáért elismeréssel adóznak neki.
Mindez egyre jobban szekularizálja, Lassankint az lesz a helyzet, hogy egy-
házunk a jövőtől legfeljebb több államsegélyt, zavartalanabb rnunkalehetö-
séget, tökéletesebb jogvédelmet, a reverzálls-törvény eltörlését és hasonló-
kat vár. - Mi magunk pedig minden nehézség, küzdés, csalódás ellenére is
nagyon élvezzük az életet s legfeljebb anyagi, egészségi vagy lelki hiány-
érzetból keletkeznek nagyon is földi reménységeink.

Ut az idő, hogy az egyház s vele együtt mi is felkeljünk a világ terí-
tett asztala mellől és kimenjünk a Vőlegény elébe! Jusson az egyház eszébe,
hogy vár Valakit! És merje hangosan hirdetni, hogy szédületes, bizonyos
reménysége van, amely nem szorítható be ennek a világnak keretei közé.

Az egyháznak kell kimennie a Vőlegény elé és nem csupán a teoló-
giának. Istennek legyen hála, a hittudomány hosszú alvás után rádöbbent,
hogy a Biblián, elejétől végig, valami izzó eszkatológikus, Isten végső
cselekedeteiből áradó fény vonul át, Oe ez önmagában még keveset ér,
ha nem dobog keresztül a várakozás izgalma igehirdetéseinken, ha egyház-
fői megnyilatkozásokban nem található a keresztyén reménység fenséges
mondanivalója, s ha a gyülekezetünkben és önmagunkban élő csekély ke-
gyességet nem fűti át a jövendövár ás!

Az első keresztyének életében élő valóság volt ez a reménység.
Ne rnondja senki, hogy ők félreértették Jézus szavát. Éppen ők értették
meg. És Jézus Krisztus ma is éppen úgy bármiker megérkezhet, mint akkor
megérkezhetett volna.
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Imádságainkban, kegyességünkben, egyházi tanításunkban, maga tartá-
sunkban ki, minél hamarább ki a Vőlegény elé! Feszült várakozással, só-
várgó reménységgel. Mert a kiáltás akármelyik percben elhangozhat: "Im-
hol jő a vőlegény! Jöjjetek elébe!"

2. Mi történik erre a kiáltásra a példázatban ? A várakozók egyrészé-
nél nagy a riadalom. Jóllehet a tíz szűz mindegyike várta a vőlegény érke-
zését, de öt nem készűlt fel reá. Ogy mentek elébe, hogy nem vittek ola-
jat lámpájukba.

Jaj annak, akinek van ugyan reménysége, de nem veszi az Or érke-
zését halálos komoly dolognak. Az 'Újszövetség számtalalan helyen vigyá-
zásra int, hogy megálIhassunk azon a napon Jézus előtt. Ne sajnáljuk fel-
keresni és elolvasni e soroknál Lukács 21, 34-36, I. Thess. 3, 13 és II.
Péter 3, 14 verseket. Mindegyik a készenlétre figyelmeztet. A készenlét
módjára Jézus nem ad semmiféle receptet. A példázatbeli olajat nem lehet
és nem szabad semmivel helyettesítenünk. A készenlét nem ennek vagy
amannak megtételét jelenti, hanem azt, hogy teljes szívvel vállaljuk mind-
azt, amit Krisztus vár tőlünk engedelmességben, életodaadásban, szolgá-
latban, harcban, hitben, szeretetben, reménységben.

Aki Krisztus érkezésekor nem lesz készen, örökre elveszett. Hihetet-
len keménynek és kírnéletlennek tűnik fel a példázatnak ez a része, pedig
így van. Amikor az Or megjelenik, akkor már hiába lesz minden rimán-
kodás és kapkodás. Elhangzik a szó, amelyet ma csak üres fenyegetésnek
veszünk: már késő. És bezáratik az ajtó. Borzasztó, hogya kintrekedők -
egyháztagok lesznek. Sőt a Krisztusra várakozók közül kerülnek ki. Nem
elég hát az egyházhoz tartozni! Sőt még az sem elég, ha tudsz a keresz-
tyén reménységről. Akkor mindenkinek magáért kell helyt állania. Nem
tárnaszködhatsz senki emberfi ára. Üdvösségedet egyedül a te készenléted
dönti el. Hiába minden kegyes öncsalásod vagy képmutatásod: akkor az nr
tekintete alá kerülsz és ismeri az Or az övéit!

Bizony, a keresztyén reménység nem rajongás, hiú égretekintés,
könnyű és könnyelmű álmodozás, hanem kemény vigyázás.

Ezért hát forró reménység és rettegéssel végrehajtott felkészülés:
ez a várakozó egyház kettős magatartása. Add Uram, hogy az enyém is
ez legyen.

Ebbben a hónapban
kérjünk bocsánatot Istentől, .
hogy nem érezzük magunkat jövevényeknek és vándoroknak a föl-

dön, - hogy elfeledkezünk arról, amit O készitett számunkra fent a
mennyben;

adjunk hálát Istennek,
hogy útban van a mi teljes váltságunk, - hogy igéjével és Szent-

lelkével felkészít bennünket Jézus Krisztus jövetelére;

könyörögjünk Istenhez,
hogy adjon erőt végsőkig a kitartásra a hitben, szeretetben és szent

életben, - hogy az utolsó napon takarjon be kegyelmével és ismerjen el
véren megváltott gyermekeinek.

"Cselekedd, Urunk, hogy Tieid a mindennapok nyomorúságában for-
rón sóvárogják megváltásuk napját. Add, hogy szívük megszabaduljon
minden földi gondtól és gondolattól, s kitartással és felelősséggel várjál,
csodálatos jövendődet. Gyüítsd össze egész népedet a Te nagy napodon.
Add, hogy szolgáid és szolgálóid egykor Néked minden kegyelmedért és
jótéteményedért dícséretet mondjanak. Tedd méltókká őket, hogy meg-
állhassanak Előtted a szentek hófehér ruhájában. A Te örökkévaló ir~al-
madért kérünk. Ámen." (Bezzel.)
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Mit tudnak egyetemistáink a vallástariból ?
Az elmult tanév közepén kilenc különböző, egyetemi és

főiskolai hallgatókból toborzott bibliaóra résztvevői elé megle-
petésszerűen tizenhét kérdésből álló kérdőívet tettem. A kérdő-
ívek célja az volt, hogy felderítsem, milyen vallási ismeretekkel,
mennyi gyakorlati kegyességgel, milyen világnézettel s rnilyen
fokú és irányú érdeklödéssel számolhatok az egyetemi és főisko-
lai hallgatók lelkigondozása közben. A kérdések közül hét hittani
kérdés volt, olyan tehát, amelyben vagy csak puszta beszámolót
kivántarn tanulmányaikról, v'agy állásfoglalást kértem bizonyos
hittaní kérdésekről. A kérdések második csoportja, - szintén
hét kérdés, - őszinte feleletet várt olyan kérdésekre, amelyek
személyes kegyességük, gyakorlati vallásosságuk, hitéletük felől
érdeklődtek. A kérdések harmadik csoportja, --;- három kérdés,
- világnézeti érdeklödésű volt.

A kérdőívek feldolgozása előtt felhívtarn a résztvevőket,
hogy őszinték legyenek, amit megtehettek annál inkább, mert
a kérdőívek névtelenek voltak; csupán az érdekelt, hogy fiú
vagy leány tölti-e ki azokat, milyen tudományszakban működik,
s vallástanítását, lelki nevelését egyházi vagy más iskolában
nyerte-e. Felhívtam őket, hogy csak annyit írjanak minden kér-
désre, amit valóban tudnak és hisznek, s meg kell állapítanunk,
hogy a feleletek ilyen szempontból megfeleltek a várakozásnak ..

Kereken egyszáz (100) hallgató kérdőívét dolgoztam fel,
/ akik közül 78 fiú, 22 leány volt.

100 hallgató közül 46 egyházi iskolánkban kapta lelki neve-
lését, 33 állami és más, 11 róm. kath., 7 református, 2 unitárius
iskolában.

A 100 hallgató között 21 bölcsész, 16 testnevelési főiskolás,
14 mérnök, 12 közgazdász, 10 pedagógiai szeminárista, 9 képző-
művész, 7 állatorvos, 5 orvos, 5 jogász, 1 zeneakadémiai hallgató
volt.

A kérdőívek feldolgozása utáni bibliaórákon a kérdéseket,
- főként a Iéreértnetö feleletek szempontjából - megbeszéltern
a hallgatókkal. Ez szükséges volt azért, mert már régebbi meg-
beszéléseinken, ezekből az ívekből pedig újólag megallapítottam,
hogy hallgatóink sokszor sokkal tisztábbanés szabatosan tudják
a hitbeli kérdések lényegét, mint ahogy azt ki tudják fejezni.
Így meggyőződtem arról, hogy mikép értékelendök a hallgatók
feleletei.
, Külön felhívom a figyelmet arra, hogyafelelők csaknem

fele evangélikus egyházi iskolában, s több mint a fele, - 55, -
protestáns iskolában kapott nevelést, s arra, hogy ezek a hall-
gatók a vallási szempontból hűségeseknek és érdeklődöknek
nevezhetők a budapesti 800 egyetemista közül, hiszen a felele-
teket bibliaórákon adták le, amelyekre semmi más indításból
nem jönnek, mint személyes érdeklődésből. így talán nem va-
gyok túl merész, ha azt mondom, hogy ezek a feleletek általában
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az' egyházi szempontból legelől említhető hallgatóktol szár-
maznak, 'sa kisérlet eredménye így igen nagy jelentőségű egész
fiatal értelmíségünket illetően. ,

Ebben abeszámolóban az első hét vallástani irányú kérdésre
adott feleleteket dolgozom fel, a személyes kegyességükre és
világnézetükre fényt derítő kérdéseket a következö számban fo-
gom közreadni.

* * *
. 1. kérdés: "Mi a keresztyénségnek (hitnek és tanításnak)

a lényege?
A kérdés ilyenmódon túl általános, de hozzátettem élőszó-

val, hogy arra gondoljanak, hogyan számolnának be egy a ke-
resztyénséget nem ismerő ember előtt arról, hogy mi is a .közép-
ponti lényege, legjellemzőbb tartalma annak, amit keresztyén
hitnek vagy keresztyén tanításnak nevezünk.

A hallgatók a következő feleleteket adták:
A'szeretet (20 hallgató), A hit (15), A hit által való megigazulás (Iü).

A megváltás (tana, elve, hite) (7). A kegyelem (5), A Szentháromság (4),
Semmit nem válaszolt 2,

A többi felelő feleletei egészen szerteág aztak. Általában (A) dogmatikus
fogalmazású válaszok, amelyekben nem sok átéltség lehet, ami abból derül
ki, hogy a következő kérdésekben, amelyekben a személyes hitéletükről .
vallottak, általában épen ezeknél a dogmatikus válaszolóknál igen szeg é-

nyesen és bátortalanul nyilatkoztak. A hallgatók másik fele (B) a keresz-
tyénség praktikus odalát domborította ki, ezek a feleletek azoban általában
inkább a keresztyénség erkölcsi oldalát látják maguk előtt, mint a hitbelit.

A) "Krisztusnak mint Istenembernek megismertetése," "Az ember Isten
gyermeke," .Krísztus a hívő emberiség lelki fejedelme," "Az. Isten-fogalom
megismerése," "Tudományosan és szabatosan nem tudom megmondani."

B) .Krisztus követése." ,;Egy jobb világ felé való törekvés, megbéké-
lés Istennel és az emberekkel." "Az emberiség összefogása egy olyan keret-
ben, ahol a jóltevés tág tere nyílik és amellett felvilágosítása az emberek-
nek emberi mivoltukról." "A legbiztosabb, legtisztább irányítás az élet-
úton," "Az élet céljának megvilágítása a Biblia útján," "Az erkölcsileg .tisz-
tább nézet' kitermelése." "Hiszek a túlvilági életben, mely megadatik az
igazaknak és nem a gonoszoknak." "Emberszeretet, vallásosság," "Meg-
indítani egy folyamatot, mely jobbá és erkölcsösebbé tesz," "Az embereket
megértőbbekké tegye," "Igyekszik Krisztus tanítását a legtökéletesebben
megvalósítani." "Az erkölcsi elvek összessége," "Az egymás iránti szeretet,
megértés és kölcsönös segíteni akarás, főleg az élesetteken. Elimerése egy
felsőbb hatalomnak, melyet Istennek nevezünk." "Lelki művelés, a más-
világra felhívni a figyelmet, hogy itteni életünk minél tökéletesebb legyen,"

Néhány felelet, amelyből a tisztább megértés világít:
v "Istenben való élet, azon túl örökélet, illetve abban való hit" -

"A törvényt meg nem tarthat juk, Jézus Krisztus megváltott, a benne való
hit által kegyelemből üdvözülhetünk." - "Hit a háromságos egy Istenberi,
az ember bűnösségében, a niegváltásban és az örök életben," - "Küzdeni
a bűn ellen," - "A' Biblia," - "Előkészület az örök életre, Isten által
előírt ,földi élettel."

Néhány felelet a gyengén tájékozottak közül:
"A keresztyénség összefoglalja az addigi vallások jóvonásait és új

szintetikus vallással új szintetikus kultúra fejlődésének vetette meg alap-
ját" - "Istenben való hitnek és bizodalomnak megmagyarázása," - Egy
református gimnáziumba járt hallgató írja: "A keresztyén ség tanítja a pre-
destináció nem létezőségét." - "A keresztyénség célja, hogy el tudjuk
fogadni a keresztyénséget." - "Az élet céljának belátása és az arra való
törekvéshez segélynyújtás,"
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Egy nagyon jellemző felelet:
"A keresztyénség lényege: a) a bűnbocsánat tana, b) túlvilági élet

hite, c) az erkölcsiség szempontjai az élet egész területen." - Világos,
hogyakeresztyénség lényeges vonásait a hallgató világosan látja, de nem
látja a közöttük lévő benső összefüggést.

* * *
2. kérdés: "Mik a reformáció alapfelismerései? Mit hozott?"
A hallgatók a következő feleleteket adták:
II hallgató semmit sem felelt. (Ezek között 5 egyházi iskolába [ártl)

"Hit által igazulunk meg kegyelemből, Krisztus érdeméből." (23 hallgató.)
Némelyik szóról-szóra idézi a hitvallásos részt: ,,-Azt tartjuk tehát ... " -
"Az egyház tévtanításai ellen általános hit javítás." (20). - "Egyedül a
Szentírásra támaszkodó hit." (16). - "Lelkiismereti (lelki) szabadság." (ll).
"Általános megújulást. (6). - "Terjesztette az iskolákat és a nemzeti nyel-
vet." (6). - "Gyakorlati vallásosságot." (5). - "Felfedezte az egyént." (4).

Amint látjuk, a 23 hallgatón kívül, aki a megigazulás kérdésére, s a
16-on kívül, aki a Szentírásra hivatkozik, csaknem minden felelő a liberális
és kultúrprotestáns hagyományok fegyvertárából fegyverkezik. Jellemzöek
a további különvélemények is.

Feleletek, melyekben bizonyos mélyebb felismerések rejlenek:
,,4. szüntelen meg térést tette egyéni feladattá." - "A személyes fele-

lősséget ébreszti fel hit dolgában." - "Magunk megreformálása." - "A
hit és cselekedet, az Irás és hagyomány közötti különbség felvetése." -
"Szabad lélekből megnyilvánulását az Istenhez való viszonyunknak." -
"Azt hiszem, most is elkeIne egy kis reformáció." - "A nép kezébe adta
abibliát."

Közszájon forgó ürességek:
.Küísöség helyett tartalmat adni, puritánságot vitt a vallásba." -

"Misztikától mentes hit." (Valószínűen "észszerű hit".) - "Lelki forradal-
mat hozott, majd lelki kielégülést." - "A középkor lelki elnyomatásának
reakciója." - "Az egyház dolgairól Istenre irányítja a figyelmet." (!)

Jellegzetesen fogalmazott és értett vélemények a "protestáns öntudat"
gondolatvilágából :

"A katholicizmus eltávolította az embereket az Istentől, a reformáció
vissza vitte öket Istenhez." - "Emberek közti egyenlőséget, nemzeti iro-
dalmat, általános műveltség emelését." - "Puritanizmus és az emberi voná-
sok kitisztítása a teológiai egyházból." - "Normális házasságot."

Es a legjellemzőbb vélemény:
"A reformáció a dogmatikai vallással szemben az egyéni, morális val-

lást emelte ki, szabadabb kritikai szellem fellépését tette lehetövé." -
Teljes pompájában nyilatkozik meg ebben a mondatban az individuálista,
liberális, moralista, szabad "protestantizmus", amelyben kiki a maga gusz-
tusa szerint alakítja ki hitét ...

* * *
3. kérdés: "Mi van az Agostai Hitvallásban?"
100 ágostai hitvallású evangélikus egyetemi és főiskolai hall-

gató közül:
35 semmit sem tudott válaszolni.
A továbbiakban a következőket tartották az Ágostai Hitvallás tartal-

mának: "Az egyház tanítása." (ll). - "A keresztyénség tételei." (7). -
"Luther tanítása." (6). - "Luther pontjai." (3). - "Kegyelemből hit ál-
tal." (4). -- "A Szentháromság." (2). - "Krisztus rnegváltott." (2). -
"A Hiszekegy." (3). - "Az egyház tanítása és a katholikusoktói való
különbség." (2).

A legpontosabb felelet:
"A ném et rendek írásba foglalt hitvallása az ágostai birodalmi gyűlés

számára. Az egyház rövid tanítása a legalapvetőbb kérdésekről." (Egy
leány írta.)
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MegközeIítően pontos ismeret:
"A Szentírás pontos értelmezése." - "A pápai tévedhetetlenség cáfo-

lata, az úrvacsora és a bűnbocsánat igazi értelme, a tisztítótűz cáfolata,
hét szentség helyett csak kettőt ismer el, stb." - "Hitünk megvallása." -
,,1. rész: megegyező tano;" II. rész: miben térünk el?"

Általános vagy pongyola feleletek:
"Az egész evangélikus dogma." - "Az egyház felfogása a hitröl." -

"Az evangélikus hit keret-rendszere." - "Az elferdített ősi vallás meg-
reformált alap igazságai." - "A protestántizmus első megfogalmazása." -
"Az evangélikus egyház dogmatikus megfogalmazása." - "Az evangélikus
egyház teológiai része." (!) - "Az egyház dogmáinak lefektetése." -
"Felelet a reformáció okainak kérdésére." - "Világosság, tisztánlátás,
megértés, igazság."

Fél reértések:
"A 96 pont." - (Nyilván Luther 95 pontjára gondo!.) - "Protestá-

lásrói van szó." (Összetéveszti az 1529.-i speyeri esernényekkel.) - "Kb. az,
ami az Apostoli Hitvallásban." - "Kidomborítja Krisztus személyér." -
"Az Or kinek-kinek érdeme szerint fizet, akár itt a földön, akár a túl-
világon, mert a léleknek örökké élni kell." (?) - "A három szentség."

Egy szégyenkező felelet:
"Ev. Theologia. Szégyenlem, de többet nem tudok róla."
Es egy hallgató egyik egyházi iskolánkból : ,
"Végig olvastuk, de nem emlékszem. hogy valami olyan nagyon idő-

szerű mondanivalója volt neki!" ...

* * *
4. kérdés: "Mit tanít egy házunk az úrvacsoráról?"
Meglepő módon erre a nagyon nehéz és kényes hittani kér-

désre érkezett a legtöbb helyes felelet. Egészen szabatos monda-
tok, amit csak azzal lehet megmagyarázni, hogy az előbbiekkel
szemben ez kevésbbé szekatlan kérdés volt, s meghatározottabb
tárgyú. Iiyen fogalmazású kérdéseket inkább kaptak az isko-
lában.

8 hallgató nem válaszolt a kérdésre semmit,
30 hallgató tudta pontosan az úrvacsora lényegér, s mind használták

a "valóságos teste és vére" kifejezést. 12 hallgató csak az úrvacsora hasz-
nával törődött, de erről pontosan számolt be. A bűnbocsánatról és a mél-
tatlan élvezésról szabatosan feleltek. 28 hallgató teljes beszámolót adott
az úrvacsora lényegéről és hasznáról. 5-en csak annyit írtak, hogy az úr-
vacsora szeritség. Ilyenrnódori csak 17 hallgató írt helytelen vagy szokatla-
nul fogalmazott véleményt az úrvacsoráról. így 5-en a "valóságos" kifeje-
zés helyett a "láthatatlanul" kifejezést használják.

Jellemző kifejezések a helytelenül okoskodók közül:
"Nem tudjuk, hogyan és mikor változik át?" (Nyilvánvalóan a katho-

likus "átlényegülés" tana zavarja a felelőt.) - "Jelképezi a bűntől meg-
szabadulás fogalmát." - "Jézus vacsorájára emlékező aktus, melyben a
kenyér nem változik át Jézus testévé, csak jelenvalónak hisszük." (Itt meg
a zwingliánus-kálvinista felfogás zavar.) - Hasonlóképen: "Jelképezi az
Orral való egyesülést." - Vagy: "Jelen van az úrvacsora vételekor." (Nem
az úrvacsorában!) - "Jézus képletesen jelen van." - Van, aki határozottan
tagadja: "Jézus Krisztus nincs jelen az úrvacsorában!" - És egy külön-
vélemény: "Amit az embereknek legjobb és legkellemesebb hinni, ha na-
gyon bűnösöknek érzik magukat."

És néhány nagyon határozott bizonyságtétel:
"Jézus jelen van benne, akár h'iszem, akár nem!" - "Kell, hogy át-

járja egész énünket. Erőssé tesz a bűnökkel szemben!" - "Mikor úrvacso-
rázom, akkor Isten legalázatosabb szolgája vagyok"

* * '"
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5. kérdés: "Mit jelent ez: onnan lészen eljövendö. Altalában,
mit tud az utolsó időkről?'~ .

A kérdés igen nagy gondot okozott a hallgatóknak. Nagy
része semmit sem tudott vallani róla, mások meg nem tudták,
rniről írjanak hamarabb. Altalában az utolsó ítéletről és az utolsó
idők hirtelen való eljöveteléről írtak néha jól idézett igehe-
Jyeket.

A kérdésre nem adott választ 26 hallgató.
29 csak arról írt, hogy ítélet lesz. 7 szerint számonkérés. (A sáfár-

ságra emlékeztettek.) 10 arról tesz tanuságot, hogy a Biblia szerint hirte-
leli, váratlanul fog eljönni az utolsó idő. 7-en az idők jeleit kutatják, S
összefüggést látnak a mai háborús idők, nyomorúságok és a bibliai figyel-
meztetések között. "Nem gondolkoztam rajta." (4). - "Csak sejtelem
féléim vannak." (2). - "Mindehhez erős hit kell." (3).

Helyes vélekedések a különvélernények közül:
"Mindazt hiszem, amit a biblia tanít." - "Új ég és új föld követke-

zik." - "Akkor is lsten kezében vagyunk." - "Feltámadás, ítélet, örök-
élet." - "A bibliai életnek csak úgy van értelme, ha örök élet van. Mert
ezen a világon a gazemberek, csalók, házasságtörők jól érvényesülnek." -
;,Tudni? Nagyképűség nélkül nehéz erre válaszolni. Egyszerűert el kell
fogadnom!"

Viszont seregével a nyilt tagadások:
"A biblia ebben a tekintetben érthetetlen." - "Az igazi élet a halál

után kezdődik? Ezt felfogni nem tudom. Természettudományos alapon ez
lehetetlen." - "Nem hiszek benne úgy, mint azt az egyház tanítja." -
"Örök kárhozatra senki sem jut." - "Már itt bűnhödünk, Igaz, hogy az
ember bűneihez képest elég jól él." - "Az utolsó idők a föld lassú ki-
hűlése." - "János Jelenései, mint mese, szép." - "Inkább az Istenben való
életet tartom fontosnak." - "Nem hiszem!" - "Keveset gondolkoztam
az utolsó idők technikai megoldásán." - "Az egyház tanítása nekem ebben
nem valóság."

Az egyik hallgató harcol ott is, ahol nem kell.
"A lélek halhatatlanságát nem hiszem. A lélek a test szoros tarto-

zéka."
* * *

.6. kérdés: "Mit tart a bűnvallásról?"
Míg az előbbi kérdések inkább zárt és tudnivaló tárgyúak

voltak, ebben a kérdésben alkalmat akartam adni arra, hogy
milyen véleményt tudnak mondani egy hittanilag le nem zárt,
bizonytalanabb kérdésben. Itt a magánvélekedés és személyes
hittani megfontolás szólalhatott meg. A válaszok persze igen
szerte ágaztak.

15 hallgató nem nyilvánított véleményt a kérdésben.
Bizonyságtételek a magángyónás bevezetése mellett:
"Általánossá kell tenni!" (15) A továbbiak ezt még indokoliák is:
"Az embernek szüksége van arra, hogy valakinek, akiben bizik, -

-ll' papnak mindig ilyennek kell 'lennie, - feltárja magát és együtt keressék
a helyes útat." "Megkönnyebbülést jelent" (9). - "Jó lassú önnevelésnek
is." - "Békességet ad," - "Nehéz, de a közösségi élet alapja". - "Férfias.
dolog," - "Okosnak tartom." - "Jó lenne szülők és gyermekek között is,"

A többi meg, mintha már tapasztalatból beszélne:
.Roppant fontos, különösen a megtéresek elötti válaszútnál." - "A

bún nem múlik el vele, csak a súlya, mert már nem titok." - "Ha komoly,
akkor a megigazulás felé az elsö lépés," - "Ha utána nem 'kapunk Isten-
től biztatást, erőt, akkor eredménytelen volt." - "Félek, hogy csak han-
gulat kényszere. Vagy akkor is Isten adja?" - "A lelki életben előbbre
visz,"



288

Viszont itt áll az ellenkezés érveinek sora is:
"Az em'beráltali feloldozásban nem hiszek." - "Soknak megköny-

nyebbülés, deén Ienézern a másoknak való bűnvallást." - "Szép, de nem
gyakorlom." - "Az ember elsősorban magának valljon" (12). - "Nem
fontos. Isten tudja a bűneinket" (4). - "Miért kellene a bűneinket han-
goztatni?" - "Szinte száz százalékig eredménytelen". - "A kötelezö
(róm. kath.) biztosan rossz."

* * *
7. kérdés: "Mi az a .hittétel", amit nem ért, nem hisz, vagy

amiről haJlani szetetne?"
A kérdés a hallgatók hittani érdeklődésére akart fényt derí-

teni. Az erre adott válaszok igen hasznosak voltak későbbi meg-
beszéléseink anyagának megválasztásánál. Az érdeklődés meg-
lepően csak néhány Ikérdésre irányul. Nyilván ezek a legfogósabb
keresztyén kérdések.

Nem adott választ 34 hallgató.
Figyelemre méltó egyéni vallomások:
"Vallási nevelésem felszínes és nem egyöntetű." - "Problémám

kevés van. Mindenre feleletet tudok, amiket kérdezek. Mégis kérdezem!"
- "Ha elém kerülnének a dolgok, mondanám: ezt vagy azt nem értem,
nem níszem." - "Azt hiszern semmit sem értek." - "Amire nem tudtam
felelni." - "Nem kivánok hallani 'semmiről. Magam elmélkedem és nem
érzem a gyülekezet szükség ét." - "Félek a sok dogmától." - "A keresz-
tyén vallás tapasztalás. Vagy én jövök rá, vagy sohasem fogok semmit
sem elfogadni."

A sok hallgatónál szereplő kérdések ezek:
Túlvilág (7). örökélet (5). Testnek feltámadása (3). Jelenések könyve,

utolsó ítélet, halál utáni élet, utolsó idők, stb -, (Legtöbb érdeklődés a halál
utáni élettel kapcsolatos!) Ezenkívül a Szentháromságról szeretne hal-
lani 9. Az úrvacsoráróí 4. A predestináció ról 10.

Más kérdések: .
Az Ágostai Hitvallás. A pogány probléma. A vallás hódítása a magyar'

nép között. Az üdvösség kérdése. A boldogság problémája. A bűnbocsánat ..
A "mezők liliomának" kérdése. Az élet céljáról. Az ev. szociális tanítása.
Engedelmeskedés a felsőbb hatalmasságnak. Hit és cselekedetek konkrét
példákkal. Krisztus megváltói rnűve. A csodák.' A lélek és a test viszonya.
"Nem tartom hitelesnek a Brbliát." - "Hiszek a predestinációban. Sze-o
retriék erről evangélikus lelkészt hallani." - "Az újjászületés nem önszug-
gesztió?" - "Nem hiszem, hogy a 'halál előtt meg lehet térni, akármilyen.
életet élt valaki, s hogy ilyennek megbocsátanak." - "Nem látom értelmét.
a Szentháromság vitának."

* * *
A kérdőíven ez a hét hittani természetű kérdés volt Aki

a fenti csoportosított feleleteket átnézte, maga is megalkothatja
véleményét egyetemistáink vallástani ismereteiről, anélkül, hogy
következtetéseket vonnék belőlük én magam. Néhány szerény
észrevételt azonban mégis teszek. 1. Ifjú értelrníségünk nincsen
érdeklődés nélkül a vallástani kérdések között, Néhol igen fej-
lett teológus gondolkozás nyilatkozik meg a feleletek között,
még a tagadók között is. 2. Nem nevelték rá őket a szabatos-
beszédre vallástani kérdésekben. Katolikusok, akiket pl. kate-
kizmussal tanítanak, szabatosabban felelnének. Megható, helyen-
kint pedig megdöbbentő a pongyolaság és kinlódás a teológiai
kérdésekben. 3. A hallgatók Vallástani tudása nem elég arra;
hogy öntudatos, vitaképes hitük lehessen. Dexdry Laselo.
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Jézus Krisztus.
11. "Igéje.

Páratlan sorsában: engesztelő halálában s diadalmas föl-
tárnadásában fedeztük föl Jézus Krisztus művét. Mégpedig föl-
fedeztük benne teljességgel. Krisztus meghalt a mi bűneinkért
és föltámadott a mi megigazulásunkért - ennél többet nem
mondhatunk az ő művéröl, mert ennél többet nem is tett értünk
az írások szerint. Ebben Krisztus műve mindenestül benne fog-
laltatik. Ami ezen kívül az evangéliumban Jézus munkájaképpen
helyet kap: járása-kelése, mindmegannyi gyógyító csudatétele.
ellenfeleivel támadt vitatkozása, főként úton-útfélen való fárad-
hatatlan tanítása Isten Országáról - mindez csak előkészület
nagypéntekre, húsvétra.

Így is mondhatjuk: Jézus tanítása nem egyéb, mint az ő
megváltói művének megjelen tése, kinviletícoztetés« s hiteles
magyarázata. Csak mint 'az értünk meghalt s föltámadott Isten
Fiának igéje jöhet számba ez a tanítás; soha önmagában, soha
Krisztus szenvedésétől s győzelmétől elvonatkoztatva, soha az
ő személyétől elszakasztva általános igazság vagy örök eszme
gyanánt. Hogy hová visz az az önkényesség. mellyel az evan-
géliumból egyesek Jézus tanítását kiemelik s kizárólagosan csak
róla akarnak tudni mint Jézus egyetlen művéről, engesztelő
halálának, föltámadása diadalának hírével mit sem törődve -
világosan mutatja Harnack Adolf teológiája; e szerint "a Fiú
nem tartozik bele az evangéliumba, hanem csak az Atya";
Jézusnak az volt a szerepe, hogy Istent mint szerető mennyei
Atyát hirdesse, ez a tanítása, üzenete a lényeges, a maradandó;
hogy mi lett az ősorsa, mell ékes, nem tartozik a .Jceresztyénség
lényegéhez". Ez azonban az evangéliumnak rút megcsonkítása,
sőt vakmerő meghamisítása! Az evangéliumban vitán felül maga
Jézus a Megváltó, nem pedig a tanítása. A tanítása viszont any-
nyiban jelentős, amennyiben az Ő tanítása, t. i. az Udvözítö
Krisztusé! Tanításában nem is tesz egyebet, mint hogy önmagát,
saját művét megjelenti s magyarázza,

Mindjárt világosabba lesz ez előttünk, ha közelebbről szem-
ügyre vesszük Jézus Krisztus tanításának! igehirdetésének köz-
ponti fogalmát. "Isten Országa" ez. ("Mennyek Országa"
ugyanaz, csak körülírva, mivelhogy Izráel kegyesei kerülték
Isten nevének kiejtését.) Jézus ezzel az igével lép föl: "Térjetek
meg, mert elközelített az Istennek országa" (Mk. 1, 15; Mt.
4, 17.) Telve van vele a Hegyi Beszéd (Mt. 5, 3. 10. 19.20; 6, 10.
20. 33; 7, 21.) Hasonlatai (Mt. 13.) és példázatai majd mind róla
mondatnak.

Mit értsünk mármost ezen az Isten Országán? Isten ország-
lását kell értenünk rajta! Ez az Ország nem ország a többi
földi országok között, nincsenek földrajzi határai; mégcsak nem
is az erkölcsösek, vallásosak társadalma. Isten Országa akkor
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valósul meg, amikor lsten királyként uralkodik, nyilvánvalóan.
mindeneken! Ezt az időt, ezt az új világszakasit, ezt az üdvösség
korát várják a próféták nagy-nagy reménységgel. Várják azt
az örömmondó Hírnököt, aki Isten trónra léptét kikiáltja majd,
szólván: "Uralkodik a te Istened!" (Es. 52, 7.) A jövendőben
várják. Akkor nem fog parancsolni többé e földön bün, ördög,
halál, akkor egyedül lsten lesz az Or! Jézus ennek az Isten-
uralomnak a beköszöntését, elközelítését, a világba való betö-
rését jelenti be fellépésekor.

Jelenné lea egy darab jövendő. Még nincs itt az egész
jövendő; a végső napot egyedül csak az Atya tudja. (Mk. 13,32.)
De mégis már kezdetét vette Istennek bűnön, ördögön, halálon
való nyilvánvaló uralma. Hol, merre? Jézus Krisztusban! Jézus
voltaképen magára mutat mindig, midőn Isten Országának,
királyi uralmának megérkeztéről beszél: Ő ad bűnbocsánatot,
gyógyit poklosokat, ördögtől megszállottakat, támaszt föl halot-
takat (Mt. 11,5.); Őbenne szállott az emberek közé lsten Országa
(Luk. 17, 21; helyes fordítása: Isten Országa tiköztetek van,
t. i. ott áll köztük Jézusi): Ő az a Herold, aki Isten trónra
lépését proklarnálja s proklamálása percétől fogva valósággá
teremti. Ha így megértettük az Isten Országa fogalmának bibliai
értelmét, akkor napnál világosabb, hogy Jézus Krisztus igehir-
detésének a foglalata Őmaga!

Sem példázatait, sem a Hegyi Beszéd igéjét nem szabad
tehát Jézustól - személyétől és megváltói művétöl - elszakí-
tani s holmi általános erkölcsi tanítássá tenni. Figyeljük meg
ennek igazságát Jézus igehirdetésének két jellegzetes tüzpont-
j án. Az egyik ítélet -hirdeiése, a másik üdvösség-hirdetése.

A rémület álmélkodásával hallgatják beszédeit (Mk. 1, 22;
Mt. 7, 28.). Ahogy Ö magyarázza a törvényt, az mindenkit vál-
ságba dönt, a legkegyesebb embert is kárhozott bűnössé teszi.
Isten a szívünket követeli, az iránta való szeretet tökéletességet
(Mt. 5, 48.). Ki tudja ezt megadni Istennek? Egyedül Krisztus
adta meg neki. Ö töltötte be a törvényt, a keresztfán! A Hegyi
Beszéd erkölcstana azoké, akik a keresztről való beszédben
hisznek, akik a Krisztusban vannak s nem bárkiké.

Hasonlóképpen áll a dolog Jézus igéjének megörvendeztető
/ jellegévei is. Nem az az evangélium benne, hogy Jézus tanította

az Isten atyaságát, mintha pusztán csak fölfedeznie kellett volna
ezt egyszer valakinek; hiszen Isten szeretetéröl, irgalmasságáról
azért más vallások is tudták, a próféták is tudtak. Hanem az
az üdvösség benne, hogy a Fiú mondja, Igéri, üzeni! Az Istennek
Egyszülött je, akiben megjelent, testté lett az Isten szeretete,
aki mindenestül, valósággal a bűnösök barátja volt, aki az Atya
bocsánatát nemcsak hirdette, de csakugyan hozta és adta! (Mt.
9, 6.)

Fejtegetéseink veleje tömören benne foglaltatik János evan-
gélista tanuságtételében: Jézus Krisztus a Logosz, az Ige (Ján.
1.); az ő neve: "Isten Igéje" (Jel. 19, 13.). lsten minden mondani-
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valója nemcsak elhangzott ajakáról, de megtestesült Benne.
Ő a megszólaló, beszélő Isten maga. Az élő Logosz áll Jézus
szeritírásbeli igéje s mai napiglan hangzó prédikált igéje mögött,
akárcsak egykor, midőn az ő szájából hallották tanításait.

Jézus igéje tehát nem tesz hozzá semmit az ö engesztelő
halálában s diadalmas feltámadásában végbe vitt egyetlen szent
művéhez; tanítása nem külön műve, mégkevésbbé nem megvál-
tását felülmúló s azt túlélő műve. Jézus Krisztus igéje az ő
művét magyarázza, a Szentlélek erejében nemzedékről nemze-
dékre hirdeti, felkínálja, titokzatosan közvetíti s a mienkké
teszi. Vagyis igéje által lesz megváltása a mi megváltatásunk.
Igéje által élünk Obenne. -

Sehol::: Ltíszló.

A testvérgyülekezetek gondolata.
Evangélikus egyházunk sokszor feljajdúló panasza a szórványsors.

Az utóbbi idők egyházi trombitásai azonban ennek a sorsnak inkább az
esti takarodóját fújták, mintsem a reggeli ébresztőt. Szétszórtságunkat
emberi, lelkészi és közegyházi tapasztalatok verítékével mértük és rnér-
jük, nem pedig Isten igéjének örök, tehát mindennapi és mindenütt
kötelezö parancsával.

Isten a szórványsorsot nem elemi csapásnak adta, hanem rnisszióként
rendelte, hogy akkor legyen életelemében az egyház, ha elszórtságát
nem sorvasztó tehernek, hanem életerejét csatasorba állító feladatnak
tekinti.

Még a szórványban élő és elszigetelt gyülekezetek is hamis egy-
oldalúsággal zsolozsmázzak az elszórt kévék gazdátlan sorsát. Isten akarata
nem az, 'hogy magukat halálraszánt hadak fejvesztett sors-ában siratgas-
sák és hitbéli meglankadásukat ezzel mentegessék, hanem hogy magukat:
az evangélikus egyház előörseinek, egyházukat: elöretolt bástyán ak lássák
és ebben a felelősségben éljenek és égjenek.

Csak ebben a bibliai, evangélikus, elvi meglátásban érzi meg a nagy-
és szórványegyház a maga feladatát és felelösség ét.

A nagy gyülekezetek templomraúnt embere észreveszi ebben a köte-
lességében a sorsközösség törvényét. A maga bőrén kell megéreznie, hogy
az elveszett előörsöle pusztulása és cserbenhagyása kegyetlenül visszavág
a saját testére előbb v,agy utóbb.

A látszólag "magára hagyott" szórványhívő ebben -a tudatban vegye
észre, hogy nagyobb a feladata, és nem a nagyok odadobott alamizsnáján
fordul meg a sorsa, hanem, ha átértékeli és átéli helyzetet és életfeladatát.

A testvérgyülekezetek gondolatában tehát nem az a gondolat vezeti
Isten gondolata felé az Ú. n. elesetteket és támogatókat, hogy a gazda-
gab'bik néha belenyuljon a zsebébe és egy mozdulattal kiüresítse magából
a missziói testvérfelelősséget, vagy a szegény rokon néha könnybelábadt
szemmel köszöngesse a nékiítélt gyámintézeti pengőket, hanem mindegyik
ismerje fel az evangélium fényében természetes és tennészetfeletti, test-
véri és hittestvéri feladatát. A testvérgyülekezetek kiépítésének a gon-
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dolata igen sokféle módot és utat nyithat. Lehetnek testvérgyülekezetek
egymástól igen nagy távolságban, és lehetnek a szomszédban.

Nagy távolságban vannak testvérgyülekezetüktől Erdély egy részével
hazatért gyülekezeteink A pápai gyülekezet testvérgyülekezete: Szatmár-
németi. A távolságon úgy rövidítünk, 'hogy a gyülekezet lelkészei évenként
meglátogatják testvérgyülekezetüket, Valakit te-hát már látnak és valami-
ről hallanak kölcsönösen. Egymás multját és jelenér tehát már megismerik.
Terveiket. terheiket ismerik egymásnak.

Ezen a helyen volna nagy jelentősége ann-ak, hogy minden hazatért
gyülekezetet testvérré kellett volna fogadniok csonka hazánkban élő gyü-
lekezeteinknek. A nyelvi és faji harcok csatabárdjainak -talán igy nem
egymásnak csontjában törne ki az éle!

A testvérgyülekezet gondolata azonban a kőzeiségben méginkább ki-
virágezhat. A szeretet alapja a megismerés. Még a hitbéli bizonyságtevés-
hez is 'hozzátartozik: Mi elhittük és megismertük ... A megismerés roppant
hatalmát mutatja a német nacionalizmus ereje, ahol a gyári munkás
előtt felragyoghatott egész országának szépsége és alkotása. Nálunk még
egyetemet végzett emberek sem ismerik hazánkat, és lelkészek és tanítók
sokszor megszámlálhatják két kezükön, hány gyülekezetet ismernek. Ha
egyszerűbb hiveinket vesszük, már az is roppant nagy élményt jelent,
ha megláthatja a szomszéd falu templomát közelröl és bévülről. Szülö-
Ialumtól másfél kilornéterre van egyetlen leánygyülekezete. Bizonyos, hogy
ennek templomát belülről nem látta az anyagyülekezet háromnegyed-
része.

A testvérgyülekezetek gondolatát szolgálja az egyházmegyékben
itt-ott szokásos szcszékcsere. Ilyen alkalommal legalább a jobbmódú pres-
biterek és ifjúsági, nőegyleti vezetők is találkozihatnának egymással. Sajnos,
kiveszik lassanként az .a régi szokás is, hogyaleLkészértekezleteket úgy
házsorjában tartsák, és egy lelkész és tanító legalább megismerje egyház-
megyéjének gyülekezeteit.

A canonica visitatio még a maga egyoldalúságaban is megmozgatja
a gyülekezeteket. Nagy szükség volna ana, hogy ezt a jogot már az
esperesek gyakoroljék, és akkor olyan gyülekezetek dolgaiban döntenek,
amelyeket legalább ismernek.

A testvérgyülekezetek kialakítására azok az alkalmak igen: sokat
ígérnek, amelyek mind emberi gondolkodásunk, rnind Isten igéje szerint
kiváltképpen gyümölcsözők. Az embereket az öröm és a bánat hozza
leginkább össze: a temetés és lakodalom.

Egy kis szórvány templom építése, új ískolaavatás, lelkészbeiktatás
stb. boldog alkalom, hogy messzire hívó szóval csalogássuk hozzánk hit-
testvéreinket. A pápai gyülekezet 50 tagja egyik vasárnap a mersevati
evangélikus templomot látogatta meg. A kegyetlen idő sokat visszatartott,
és még a tavasz folyamán köz épiskolás diákjaink és presbitereink fognak
elmenni. Ha egy évben csak egyszer megyünk is valahová, de rnenjünk.
Jó alkalom ez a hívek megismerésére. Ilyenkor látjuk meg, hogy kiben
van vállalkozó és áldozatot hozó lélek. Okuthatunk csalódásainkból és
erőt meríthetünk olyanok buzgóság ából, akikben keveset bíztunk.

Ne taszítson el bennünket a bánat se testvéreinktől. Miért ne
látogathatnák meg pl. a leégett téti és borgátai evangélikusokat a kör-

/
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nyékbeli hívek? A pesti gazdag presbiterek milyen szép autótúrát tervez-
hetnének az árvizmosott Apostagra!

Ezeknek a soroknak az írója nem tulajdonít cikkének egyházrengető
jelentőséget. Nem is a maga jószántából született meg az írása, hanem
szerkesztöí noszogatásra. De a sorok írása közben is úgy érezte, hogy
száraz karójává lehet az Isten antennájának, hogy sokkal szebbet és
sokkal jobbat hallgathassanak azok az ö üzenetéböl, akik hajlandók az
Isten hullámhosszán keresni az élet és az örök élet melódiáját. Akinek
pedig van füle a hallásra, hallja meg, hogy mit mond a Lélek a gyüle-
kezeteknek!

Bácsi Sdndor.

lsten ítélete a tőle elfordult ember fölött.*)'
Pál apostol levele a rómabe/iekhez, 2, 1-16.

Azért nincs mentséged ember, bárki légy is, aki másokat
megítélsz. Mert míg a másikat megítéled, magadat ítéled el.
Hiszen magad is ugyanazt cselekszed. Tudjuk pedig, hogy Isten
ítélete igazság szerint sujtja azokat, akik ilyeneket cselekszenek.
Vagy azt számítgatod, te ember, aki elítéled azokat, kik ilyesmit
cselekesznek, s magad is megteszed ugyanazt, hogy majd te
megmenekülsz az Isten ítéletéből? Vagy megveted jóságának,
magatürtőztetésének és hosszútűrésének a gazdagságát s nem
veszed észre: Isten azért jó hozzád, hogy megtérésre indítson?!
Pedig konok és meg nem tért szíveddel haragot halmozol
magadra azon a napon, mikor Isten kinyilatkoztatia haragját és
igazságos ítéletét és "megfizet kinek-kinek a cselekedetei sze-
rint". Azoknak, akik állhatatosan cselekszik a jót, dicsőségre,
tisztességre és rornolhatatlansázra törekszenek. megfizet örök
élettel. Azoknak pedig, akik önzők, nem engednek az igazság-
nak, de engednek a gonoszságnak, harag és kárhoztatás lesz
az osztályrészük. Nyomorúság és rettegés minden ember lelkére,
aki a gonoszt cselekszi, zsidóra elsősorban. de a zörögre is
éppen úgy! De dicsőség, tisztesség és békesség mindenkinek,
aki jót cselekszik, zsidónak első sorban, de a görögnek is éppen
úgyl Mert Istennél nincs személyválogatás!

Akik törvény nélkül vétkeztek, törvény nélkül kárhoznak
'el. Viszont akik a törvény birtokában vétkeznek. azokat Isten
majd a törvény alapján ítéli meg. Mert Isten előtt nem a tör-
vény 'hallgatói igazak, hanem a törvény cselekvölt fogadja majd
el igazaknak. Valahányszor ugyanis a pogányok, akiknek nincs
birtokában a törvény, természettől fogva cselekszik, amit a
törvény követel, akkor ők törvényük önmaguknak, bár nincs
bitokukban a törvény. Az ilyenek bizonvítják. hogv a törvénv
követelte cselekedet bele van írva szívükbe. Tanúskodik erről
a lelkiismeretük is, meg a gondolataik, melyekkel egymást köl-

*) Részlet az "Isten igazsága" (Pál apostol levele a rómabeliekhez)
c. könyvből.
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csososen vádolják vagy esetleg védik. De azon a napon Isten
megítéli majd az emberek titkos gondolatait az én evangéliumom
szerint Jézus Krisztus által.

Vajjon nem ítél-e az apostol igazságtalanul, amikor olyan sötét
színekkel rajzolja meg az ember képét?' Hiszen vannak másforrnájú em-
berek is, olyanok, akik elítélik az erkölcstelen cselekedeteket! Az ókorban
főként a zsidók szokták meg, hogy saját erkölcsi tökéletességük tudatában
elitéljék a bűn fertőjébe süllyedt pogányokat. Az apostol tekintete egyre
inkább fordul a zsidók felé a nélkül, hogy a következö mondatokkal
szavait kimondottan hozzájuk intézné. Pál apostol erről a mások erkölcs-
telenségét elítélő emberről is azt rnondja, hogy "nincs tnetitsége", Mert
míg másokat elítél, maga is hasonló bűnbe esik. Azzal, hogy másokat
elítél, maga fölött mondja ki az ítéletet, hiszen maga is ugyanazt cse-
lekszi, mint a többiek, t. i. folyvást vétkezik lsten ellen. Ezért éri öt is
"igazság szerint" lsten ítélete, azaz lsten ítélete rajta igaznak és jogosnak
bizonyul. Mások cselekedetének az elítélése körmyen származhatik abból
az előfeltevésből, hogy ily módon elkerülhetjük az lsten ítéletét. Azonban
nem elég tudni, hogy mi jó és helyes, nem elég a rosszat másoknál elítélni,
hanem cselekedni kell, ami jó. Ha lsten ítélete késik s nem követí azonnal
gonosz cselekedeteinket, ebből még nem következik, hogy az ítéletet
elkerülhetjük. lsten JÓSága,elnézése és hosszútűrése nyilatkozik meg abban,
ha nem sujt le a bűnösre azonnal. Az apostol' gondolatmenete élénken
emlékeztet a görögül beszélő zsidóság előtt jól ismeretes "Salamon Böl-
csesége" c. apokrifus irat néhány mondatára : "Istenünk, te jó vagy és
igaz, hosszútűrő, és irgalommal kormányzod a mindenséget. Ha vétkezünk
is, a tieid vagyunk, mert ismerjük hatalmadat. Oe nem fogunk vétkezni,
mert tudjuk, hogy a tieid közé számítanak bennünket. Téged megismerni
a tökéletes igazság (iustitia) és a te hatalmadat ismerni a halhatatlanság
gyökere" (Sal. Bölcs. 15, 1-3.). Erre a kiválasztottságára hagyatkozó,
magával elégedett és öntelt gondolkodásra céloz az apostol, mikor arra
figyelmeztet, hogy lsten irántunk való jóságával magunkbaszállásra, "meg-
térésre" akar indítani, tehát arra, hogy Isten nélkül folytatott életünkkel
felhagy junk és hozzá térjünk. Aki Isten jóságából nem hallja ki a meg-
térésre hívó szavát, .konok". A konok nem akar megtérni, konoksága
megátalkodottsággá lesz s nem is tud már megtérni. Ez a megátalkodott,
"meg nem tért sZÍVű" ember gyüjti magára, - miként a nagyfeszültségű
árammal telt vezeték a villámcsapást, - az Isten haragját az ítélet napjára,
mikor lsten kinyilatkoztatja haragját. A harag napja lsten igazságos ítéletét
hozza napvilágra. Mert amint Zsolt. 62, 13 mondja, lsten kinek-kinek csele-
kedetei szerint fizet meg. A bibliai gondolkodás számára alapvető felis-
merés az, hogy Isten igazságosan ítél, vagyis, hogyajócselekedetben
való kitartó buzgalom, mely Istent akarja megdicsőíteni s ily módon
törekszik tisztességre, a mulandó világot felváltó romolhatatlanságra,
elnyeri az örök életet. Viszont a másik oldalon vannak azok, akiknek
életét a mindig saját énjük körül forgó önzés tölti el. Az ilyenek élete
éppen önzésük miatt gyökerében romlik meg, válik hazuggá, mert önzé-
sükben nem vetik magukat alá az igazságnak (veritas), hanem a gonosz-
ság lesz úrrá fölöttük. Hiszen ha az igazságnak alávetnék magukat, legott
meg kellene tagadniok önzésüket, saját énüket és érdekeiket. Az ilyenek-
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nek Isten haraggal és kárhoztatással fizet meg. Mindez egyformán áll
zsidóra és pogányra, sőt, ha gonoszság büntetéséról van szó, a zsidónak
nagyobb a felelőssége, hiszen Mózes törvénye neki világosan mutatta,
mi az Isten akarata. Viszont az apostol hangsúlyozza, hogy a zsidó akkor
is első helyre kerül, ha a jócselekedet jutalmazásáról van szó. Isten egyik
esetben sem .személvvélogetó", azaz nem ítél olyan előfeltételek alapján;
amelyek magában véve is kedvezőbb helyzetbe hoznának valakit. Nem
lesz elönnyé Isten előtt a "választott nép" választott volta sem. Isten
igazságos, nem ítél pártosan, részrehajlással.

A következő versekben az apostol még részletezi és alkalmazza az.
elmondottakat a zsidókra és pogányokra. Az utóbbiak "törvény nélkül"
vétkeztek. Nem ismerik Isten akaratát a törvényből, de amit cseleksze-
nek, az a törvény nélkül is gonoszság. A gonosz cselekedet önmagában
gonosz, a törvény csak megmutatja, nyilvánvalóvá teszi annak a gonosz
voltát. Oe mivel a pogányoknál Isten az ő cselekedeteiket önmagukban-
nézi, azért törvény nélkül, a törvény mértékének alkalmazása nélkül sujtja
őket a gonoszságot kárhoztató ítélettel. Viszont a zsidóknak birtokában
van a törvény, Isten akaratának a mutató táblája. Azért akik zsidó létükre
vétkeznek, azok fölött Isten a törvény minden gonoszságot átvilágító
lámpáj ának az útmutatása szerint mondja ki az ítéletet. Mert nem elég-
a törvényt hallgatni, ismerni és tudni, hanem cselekedni kell. Isten csak
a törvény cselekvölt "fogadja el igazaknak", "igazítja meg" (ahogy a
görög szöveg pontos fordítás szerint mondja). A pogányok közt is lehet-
nek olyanok, akik cselekszik azt, amit a törvény követel, és pedig cselek-
szik ezt "természettől fogva", mintegy magától értetődően (Pál itt egy
olyan kifejezést használ, amely élénken emlékeztet a korabeli népszerű.
bölcselkedésre, különösen a stoikus filozófiára). Az ilyen pogányok tör-
vényüket önmagukban bírják, mintegy a szivűkbe van az írva. Lelkíísrne-
retük tesz nekik bizonyságot arról, hogy mi a jó és helyes, valamint ll"

gondolataik, melyekkel egymást vádolják és védelmükbe veszik. Van a
pogányságban is "erkölcsi köztudat", rnelyröl nem szabad megfeledkezni.
Ez is hozzátartozik a természetes ember arcképéhez és kiegészíti azt,
amit az apostoll, 18--32 során mondott. Bármilyen néphez vagy csoport-
hoz tartozzék is azonban valaki, az a lényeges, hogy Isten végezetül is.
mindenkit ítélet alá von s ebben az ítéletben előkerülnek még a legtit-
kosabb gondolatok is. Jézus Krisztus által tartja az ítéletet Isten, Krisztus
az Úr és ítélő bíró (v. ö. II. Kor. 5, 10.). "Az én evangéliumom szerint"
ítél Isten, mondja az apostol: nem mintha az ö evangéliuma valami más.
volna, mint az evangelium, hanem ez az apostol által hirdetett evangélium
nem enged kibúvót vagy mentséget semmiféle bún és gonoszság szá-
mára sem.

Pál apostol e versekben nyomatékosan hangsúlyozza, hogy lsten kinek-
kinek megfizet "cselekedetei szerint", Itt fel lehet vetni a kérdést: vaijorr
nincs ez ellentétben avval, hogy az apostol éppen e levélben olyan nyo-
matékosan hirdeti a hit által való megigazulást? Sokan igenlő választ
adnak erre a kérdésre. Azt gondolják, hogy amikor Pál apostol a csele-
kedetek szerint végbemenő ítéletet hirdeti, akkor ezt csak feltételesen
teszi. Vagyis, amit e versekben mond, csak azzal a, feltétellel áll meg, hogy-
nem vesszük figyelembe a Krisztus által szerzett megváltást. Mások úgY'
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vélik, hogy az apostol fejtegetései csak azokra vonatkoznak, akik nem
hisznek Krisztusban. Pál azonban hirdeti azt is, hogy nekünk keresztyé-
neknek mindannyiunknak meg kell jelenni Krisztus ítélőszéke előtt, hogy
mindenki elvegye annak a jutalmát, amit földi életében jót vagy rosszat
cselekedett (II. Kor. 5, 10.). Az apostolnak ezzel a megállapításával ellen-
tétben van a fentebbi vélemények mindegyike. Hangsúlyozni kell, mindkét
megállapítás alapvető az apostol számára. Az is, hogy Isten az evangélium-
ban nyilatkoztatja ki igazságát és hit által fogad el bennünket ig azoknak.
És az is, hogy Isten megfizet mindenkinek a cselekedetei szerint. Oe a két
megállapítás Pál számára egységet alkot s ezért összhangban is van.
Éppen a Római levélben olvassuk minduntalan, hogy a hit, ill. a hit által
való megigazulás nem szabadítja fel az embert a gonoszságra. Sőt inkább
maga a hit is engedelmesség. A hit engedelmessége tehát fokozottan és
tökéletesen állítja az embert Isten szolgálatába, vagyis a hit akkor eleven,
ha teljesíti Isten akaratát. Mert Isten számára nem közörnbös, mit cselek-
szik az ember, a hívőtől is akaratának teljesítését várja. Más szóval: a
'hívő ember engedelmes Isten akarata iránt, viszont a hitetlen engedetlen
Istennek. Hit nélkül senki sem lehet kedves Isten előtt (v. ö. Zsid. 11, 6.),
de hit nélkül nem is lehet akaratát teljesíteni. Ezért a hit, a magunkról
megfeledkező, önmagunkat Istennek teljesen kiszolgáltató bizodalom és
az engedelmesség, Isten akaratának a teljesítése, a "jócselekedetben való
kitartás" (Róm. 2, 6.), ami több mint egyes jócselekedetek halmozása,
egymástól elválaszthatatlanok. Isten hit által, Krisztusért fogad el ben-
nünket igazaknak, de hitben csak akkor élünk, ha cselekedjük Isten
akaratát. Ugyanakkor, amikor Isten hit által, Krisztusért fogad el bennün-
ket és megfizet kinek-kinek a cselekedetei szerint. A kettő, a hit által. való
megigazulás és a cselekedetek alapján végbemenő ítélet Pál apostolnál tel-
jes egységbe olvad össze. Ez az egység azonban csak akkor világosodik
meg teljesen, ha a hit által való megigazulás teljes egészében feltárul
'előttünk.

A lelkészutánpótlás kérdéséhez.
1.

Egyházi saitönkban sok cikk foglalkozik a lelkészhiánnyal mint égető
'problémával. A kérdes valóban igen fontos: megoldása elkerülhetetlen,
mert az igehirdetői szolgálat forog kockán.

Az eddigi cikkek főleg anyagi szempontokból igyekeznek a kérdést
megoldani. Valóban: sok lelkésznek és majdnem minden segédlelkésznek
nincs olyan jövedelme, hogy abból társadalmi állásának megfelelő, munká-
jához szükséges művelt és kulturált módon élhessen. Nem lehet tehát a
kérdés vizsgálatanal az anyagiakat figyelmen kívül hagyni. Azonban nagy
hibát követnénk el, ha a lelkészhiányt legfőbbképen anyagi okokra vezet-
nénk vissza, ezek megoldásával pédig rnindent elintézettnek vélnénk. A do-
log korántsem ilyen egyszerű. Egyrészt az egyház ügyei különösen is lel-
kiek, másrészt ez érdektelenség más pályákori is mutatkozik, tehát nem
elszigetelt jelenség, és már csak azért sem lehet pusztán anyagi oka, mert
hiszen a római katolikus egyházban, orvosi pályán, sőt sok jogi pályán
a kereseti lehetőség sokszor igen jó. 'Itt szétágazó, bonyolult kérdéssel
állunk szemben, melynek ha látszólag igenis van anyagi oka, de végső
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elemzésben szellemi és lelki válságot mutat. Tehát ha teljes és gyökeres,
megoldást akarunk, akkor keresnünk kell a szellemi és lelki hátteret is,
és az egész komplexum egyszerre látásával kell mindenre kiterjedő meg-o
oldást hozni.

Elsősorban is a korszellemet kell megvizsgálnunk, aztán a kor embe-
rét, végül az egyház mai állapotát. Ez után kereshetjük a megoldást.

A kor-szellem kétarcú: egyrészről technika és üzlet, másrészről nemo.
zeti szocializmus, mégpedig hitlerizmus. Az első csoportnak megfelelő
szemlélet az immanencia felé fordul csak, főleg a mérnöki tudományok
iránt érdeklődik, e tudomány módszereivel és ismereteivel alkotja meg-
világ-képét, ezekkel igyekszik az emberiség problémáit megoldani, más-
részt létfenntartási törekvéseit az abszolút önzés síkjára vetíti: nyerész-
kedni, minél többet "keresni" akar, erre pedig legalkalmasabb az üzlet.

A másik csoport szintén immanens célkitűzésű és igen erősen hajlik
a technika felé, de nem egyéni, hanem faji önzést jelent, túlméretezett faji
célokért küzd, Mindkét arculat alapja a materializmus és a haszonelvűség.

A kor embereinek átlaga tehát materiális és haszonkereső. Világnéze-
tük kényelmes és jó mondatokat ad, ami aztán feleslegessé teszi a további'
művelődést és komoly tudást, ezért a kor átlagos műveltségi színvonala
ropparit alacsony, az értelmi képességek pedig a puszta létfenntartás szol-
gálatába állítva eltolódnak a sokszor elég alacsony üzleti ravaszságba ..
Egész lényük a létfenntartásra van beállítva. Nem érdeklődik az ilyen.
ember szellemi és lelki dolgok iránt, vagy pedig itt is a hasznot keresi,
Nem kétséges, hogy ilyen szülő vagy ifjú nem a papi vagy tanári pálya
felé fordul, sem pedig a komoly felelősséget és etikai magasságot kívánó
orvosi pályát vagy a jog, igazság keresését nem kedveli.

Nem lenne teljes a kép, ha nem említenénk a keresést. Mert sokan
vannak azért olyan ifjak is, akik érdeklődnek szellemi és lelki dolgok
iránt. Ezeknek aztán sokkal több kell, mint amennyit a materializmus és
utilitarizmus adhat, tehát keresik a többet. Oe nehezen találják. A komoly
tudomány visszavonult az egyetemek és iskolák falai közé, a művészet,
pedig, mely a tudománynál is nagyobb erő az emberek mozdítására, vagy
elefántcsonttoronyba húzódott, vagy pedig tisztára üzleti érdeket tart
szem előtt.

Könnyű annak az ifjúnak, aki egyetemre megy. Arn itt újabb nehéz-o
ség vár reá. A tudomány nyelve külön tudomány. Könnyű ott, ahol isme-
retlen, szokatlan szavakat kell tanulni. Azonban a több százados kif'eje-.
zések, formulák már annyira elvesztették a mindennapokban eredeti jelen-
tésüket, hogy szörnyű nehéz azokat megtanulni. A fogalmak változatlanok
és időtállók, azonban az őket megjelölő szavak egyre kopnak, halványod-
nak, végül már semmit sem mondanak.

Ha az egyházat vizsgáljuk, mindenekelőtt nyilvá, való, hogy mate-
rializmus és keresztyénség sem egyeztethető össze. Ugyanez áll az utili-.
tarizmusra is. A szakadék áthidalhatatlan. Erről felesleges is beszélni..
Sokkal fontosabb a hívekről és az egyházról elmélkednünk. Talán nem
tévedünk, ha megállapítjuic a ma keresztyénének lelke igen sok butorzatú.-
majdnem mindenkinél megtalálható a legtöbb teológiai iskola és sokszor'
különböző filozófiai belekeveredések is. Ezért aztán keresztyénségük tétova,
zavaros, ködös és erősen kaotikus jellegű. Természetesen az értelmi zűr-
zavar elől a külsöség esség és felszínesség a legjobb menekülés.

Egy igen jellemző vonás az, hogy ma nem szeretik a ban prédikálását.
Saját bűnösségét nem igen szívesen ismeri el senki sem, és nem is szeretik,
ha erről hallanak. Mintha a paptól függne ez! Ennek következrnénye a
váltságvágy hiánya is. Ezért aztán az Istent is erősen gondviselés-szerűen,
képzelik el: ahol semmi sem segít, ott majd Ö fog. Mindez erős tévedés,
de ha az ilyen beállítottságú "keresztyén" az ige bűnre mutató, rnegtérésre.
hívó szavát hallja, inkább elfordul az egyháztól, vagy kétségbe vonja a
bűn realitását. Kibúvónak egyszerű, de igen alkalmas arra, hogy az ilyen,
szülö ne adja fiát papnak, vagy az ilyen ifjú elforduljon a lelkészi pályátél.

A teológus-hiány, a lelkészek egyre kevesbedó száma önvizsgálatra
hívő lélekharang az egyház számára: jó és tiszta volt-e az igehirdetői és,
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pasztorális szolgálat? Ha az ifjúság lelkébe vetett magnak ilyen az aratása,
nem volt-e hiba a magvetés vagy a gondozás körül? Hogyan hirdettetett

-az evangélium, ha a lelkészi pályára csupán a más megélhetési lehetőségek
koniunkturéis vagy dekonjunkturája szerint jön az ,ifjúság? A kérdés ko-
moly és kikerülhetetlen. Feleljen tehát ki-ki magáért.

Az elmondottakból látható, hogyalelkészhiány okai anyagi kerete-
ken messze túlmennek. Ha a lelkészek és segédlelkészek anyagi helyzetén
javítunk, ezzel még korántsem oldottuk meg a lelkészhiányt: az ifjúság
akkor is oda fog menni, ahol többet kereshet, ezen a téren pedig az egy-

"házhoz méItatlan a verseny. Ezért legjobb lenne a lelkészhiány kérdését
elválasztani a lelkészi javadalmazás kérdésétől. Ez utóbbi kérdés csak

.anyagi természetű, míg az előbbi, ha össze is függ némileg anyagiakkal,
nagyobb részben szellemi és lelki okokra vezethető vissza, tehát a meg-
oldásban is ezeket kell elsősorban szem előtt tartani.

Megoldás? A lelkészek nehéz anyagi helyzetét sok javaslat igyekszik
'javítani. Legjobb volna a bennük levő értékeket egy szerves egésszé dol-
.g ozni, hiszen részleges megoldással úgy sem lehet célt érni. Azután tekin-
tettel kell lenni egyházi alkotrnányunkra és az összes anyagi kérdésekre,
hogy ezekkel harmóniában legyen az új rendezés. Természetesen mindent
jól meg kell fontolni, különösen pedig egyet: a korszellem állam-felfogása
nem kedvez az egyháznak, ezért az állami támogatásnál óvatosan kell el-

.lárnunk. Ha ma számíthatunk is megértésre és jóakaratra, nagyon köny-
nyen következhet olyan fordulat, mikor majd nem számíthatunk semmire
sem. Adjunk hálát Istennek, hogy nálunk még nem következett el ez az idő.

Mi a megoldás szellemi és lelki téren? Bizonyos pontig közös a
programm egyéb bajbajutott tudományokkal. Az alapnal kell, kezdeni: a
gyermeknél, az ifjúnál. Rá kell mutatni a szellemi és lelki kultúra nagy
fontosságára és ezt propagálni kell. A nevelésnek pedig nem gyakorlati
célkitűzéssel kell folynia, hanem komolyan gondolkozó, rnélyre néző, szi-
lárd erkölcsi alapon álló egyént kell nevelnie! Másik feladat lenne a tudo-
mányok, egyházi szempontból a teológia népszerűsítése. Szükséges a sza-
batos teológiai műveltség minél szélesebb körökben. Ne csak valljuk ma-
gunkat evangélikusnak. tudjuk is, hogy miért. Az ifjakat pedig "sub specie
.aeternitatis" szemléletre kell nevelni az ige által, hogy megtanulj ák: a
napok elmulnak, de az embernek oda kell állnia az örök, nagy Bíró elé.

Gömöry 'József.

II.

Egyházunknak valóban reálisan számot kell vetnie azzal a ténnyel,
'hogy egy olyan áramlat indult meg, amely általában nem kedvez a tudo-
'rnányos munkának és azt már eleve népszerűtlenné teszi. A hittudomány-
nak ezen a ponton éreznie kell a szolidaritást a többi "profán" tudomány-
nyal. Ezt az áramlatot feltartóztatni vagy visszaszorítani nem lehet. Hinni
kell azért azt, hogy az áramlatok elmulnak, de a tudomány feladata akkor
is ugyanaz lesz. Hinni kell az ügyben, amelyet a tudomány szolgál, és saját

'megmentése érdekében nem szabad engedményeket tennie. A gyakorla-
tiasság színe alatt tehát ne adja el magát és ne hagyja magát irányítani
mástól, mint a szelgálatára bízott ügytől. A hittudomány számára ez azt
jelenti, hogy higgyen az ö ügyében, amelynek szolgálatával megbizatott:
az egyházban. Vállalja a kényes és kényelmetlen szerepet. Legyen az egy-
"ház lelkiismerete. Ezért a teológiának sokkal közvetlenebb kapcsolatban
kell lennie az egyházi élettel. Az egyház sem várhatja azonban, hogy ifjú-
sága majd érdeklődni fog a teológiai tanulmányok iránt, ha maga is csu-

'pán felesleges időtöltésnek tartja azt, ha azzal kérkedik, hogy tudomány
nélkül jobban megy a gyakorlat. '

A középiskolákban, főleg az egyház kőzépiskoláiban, fel kell hívni
a figyelmet a lelkészi pályára. Azzal azonban számolni kell, hogy puszta
propagandával nem lehet célt érni. Aki nem jut el az egyház ügyének meg-
ismerésére tanulmányai közben, az nem fogja meglátni, hogy, ennek az
ügynek szelgálatra van szükség e és még az anyagi lehetőségek sem fogják
.nagyon csábítani. Egyházias nevelésre van szükség. Elsősorban az egyházi
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iskoláknak kell tényleg az egyház iskoláivá válniok. Nem hittérítő és
evangelizáló intézetekre gondolunk, hanem olyan hajlékra, ahol a leg-
magasabb színvonaion művelík ki az emberfőket, de eleven keresztyéni
légkörben. A szülök figyelmét is fel kell hívni arra, hogy irányítsak gyer-
mekeiket lelkészi pályára, de ez is csak akkor lehet sikeres, ha a szülöket
az iskolai munkán keresztül is bevonjuk mindjobban az egyházi életbe.

Hogyaszülőkön ma is mennyi rnúlik, azt az eddigi hozzászólások
sajnálatos módon figyelmen kívül hagyták. Pedig erősen vigyáznunk kell,
hogy ne legyünk igazságtalanok. Ne legyünk igazságtalanok az ifjúsággal
szemben, mintha pusztán rajta rnulnék a mai teológus-hiány. Vallástanító
lelkészeink sok olyan ifjat ismernek, aki szeretett volna a lelkészi pályára
menni, de nem mehetett, akár azért, mert a szüleinek (esetleg csak az egyik
szülőnek) nem volt megértésük a lelkészi szolgálat iránt, akár azért, mert
a szülei féltették öt a lelkészi pálya alacsony jövedelmezőségétől, sőt talán
- egy politikai fordulat esetére - életveszélyességétől. És ne legyünk
igazságtalanok az ifjúság nevelőivel szemben sem, mert számtalan esetben
kell küzdeniök a szülők otthoni, sokkal hatásosabb, folytonosabb befolyása
ellen. Ezért idézte folyóiratunk legutóbbi száma a tiszai egyházkerület
püspökének a szavát, amely a család felelősségét ébresztgeti ez irányban.
De persze korántsem volna elég, ha a családok csak küldenék gyermekei-
ket a lelkészi pályára, de nem adnák velük a szívüket, az evangelium iránti
hálájukat, az önfeláldozásra való készségüket,

Sok tennivaló akad tehát mind anyagi, mind szellemi vonatkozásban.
Azokra a kezdeményezésekre. amelyek eddig történtek mind szükség van.
De alapjában a lelkészutánpótlás kérdése hit-kérdés. Hisszük-e annak az
ügynek a fontosságát, amelynek szolgája a lelkész: hisszük-e az egyházat?
Készek vagyunk-e a sok zűrzavar és öntudatlanság között világosan meg-
fogalmazni ma azt az ügyet, amelyet az egyháznak képviselnie kell ezen
a földön? Papgyárat várunk a teológiától pusztán, vagyelvárjuk, hogy
2Z egyház saját maga felett vizsgálatot tartó lelkiismerete legyen? Tart-
juk-e oly nagynak ezt az ügyet, hogy szolgálatához az értelern teljes oda-
adása és kiművelése szükséges, vagy elég hozzá, ha valaki pusztán fel-
ébred vagy megtér, s máris jobb pap, mintha teológiát végzett volna?

iu is áll: Egyedül hit által ...
Benczúr Ldselá.

Szolgáló szeretet.
Az újszövetségben három olyan írást találunk, amelyek különösen

a zsidókból lett keresztyéneknek szólnak. Máté evangéliumát, amely a pró-
féták jövendöléseiből indul ki és Jézusról mint a megígért Messiásról szól.
A Zsidókhoz írt levelet, amely Izráel istentiszteleti szertartását, különösen
a főpapságot mint Jézus áldozatának előképét és árnyékát mutatja be.
Végül Jakab levelét, amelynek szerzője szerint az evangélium : a szabadság
törvénye és Jézus: a dicsőség Ura.

A levél irója; Jakab, Jézus egyik testvére. (Mt. 13, 55, Gal. 1, 9.)
Anyjával együtt azok között találjuk. akik pünkösd előtt a Szentlélek ki-
töltetését várták. (Csel. 1, 14.) Előzőleg hitetlen volt (Ján. 7, 5), de úgy
látszik, Jézus feltámadása mindnyájukat hitre vezette. 1. Kor. 15, 7 szerint
2 feltámadott Jézus megjelent Jakabnak s az ő megtérésé hatott test-
véreire is.

Működésének szinbelve Jeruzsálem, ahol a zsidó-keresztyén gyüleke-
zet egyik oszlopa volt. (Csel. 12, 17.) Csel. 21, 18 és köv, versei szerint
a gyülekezet vezetője. Mint a törvény hűséges megtartója, népe nem keresz-

. I
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tyén rétege előtt is nagy tekintélynek örvendett, annyira, hogy az "igaz"
melléknévvel különböztették meg.' A sziriabeli szórványokban, amelyek a
jeruzsálemi anyagyülekezethez tartoztak, ugyancsak nagy hatást gyako-
rolt. Levele tulajdonképen körlevél ezekhez a szórványokhoz. Éppen ezen
nagyjelentőségű munkája miatt Kr. u. 63-ban a főpapok az ősi törvénytől
való elszakadással vádolták, majd a templom valamely magasabb csarnoka-
ból letaszították. Vértanuhalálával pecsételte meg hitét. ,

Levele az Újszövetség egyik legkorábban írt része. Fennáll annak
lehetősége> hogy Jeruzsálemben Kr. u. 50 körül írta. Az indítóokot a,
Sziriában 'tapasztalt bajok, nézeteltérések, a helytelenül kialakult keresz-
tyén gyülekezeti élet szolgáltatta. A gyülekezetek tagjai többnyire szegé-
nyek voltak, akik gazdag zsidók szolgálatában állottak s így 'a pénzükre
büszke, hitetlen, gúnyolódó zsidóktól sokat kellett szenvedniök. Jakab elő-
ször vígasztalja a gyülekezet tagjait, de azután korholó hangon folytatja
írását. Támadja azt a holt keresztyénséget, amely megelégszik az íge hall-

Igatásával s miközben állandóan sóhajtozza: Uram, Uram, még sem telje-
síti Isten akaratát.

A keresztyén élet sok gyakorlati részét teszi szóvá nem logikus, ha-
nem keresetlen sorrendben, de mindig az Úrra való hivatkozással. A szo-
ciális kérdés és a gyakorlati keresztyén élet kiváló ismerőjének bizonyul,
Gazdag tartalmú levele egész sor kérdést ölel fel: a kísértést, az íge hall-
gatását és meg tartását, személyválogatást gazdagok és szegények eseté-
ben, a hit és jócselekedetek egymáshoz való viszonyát, a nyelv átkát és
áldását, az emberi álbölcseség és az istenadta bölcseség értékelését, egymás-
közötti pártoskodást, alázatosság és beképzeltség hatását, gazdagok sorsát.
betegségnek imádsággal való gyógyítását, a "magángyónás"-t és a meg-
térésre való hivogatás szolgálatát. Sohasem ad felületes döntést, hanem
a kérdés mélyéig hatol. Igaz, hogy Jézus haláláról és feltámadásáról nem
emlékezik meg kifejezetten - ezért nevezte Luther "szalma-Ievél"-nek -'o
de rejtetten, a sorok között az üdvösség eseménye, az evangéJium történe-
tének nagy ténye mozgatja a gondolkozását és életét.

Érdekes az a barátságos komolyság, ahogyan a szegényekkel beszél"
s az a kíméletlen nyerseség, amellyel a gazdagokat támadja, akik a gyüle-
kezetet csak érdekesség keresése miatr látogatják. lr ásáböl látszik, hogy
mennyire sokra értékeli az őskeresztyén gyülekezeti életet s mennyire sze-
retné, ha a gondolat és cselekedet közötti ellentétek eltűnnének. Minden-
esetre az elsők között volt, akik felismerték, hogy a keresztyén gyülekezeti
életben sok tévtanítás és helytelen életgyakorlat alakulhat ki, ami meg-
poshasztj a Krisztus egyházát.

Jakab levelének leülönösen azok számára van lelki értéke, akik vala-
mely közösségben munkálkodva, állandóan szenvednek a .közösségben
jelentkező bajok miatt, továbbá azok számára, akiket lsten Lelke elveze-
tett valamely közösségbe, de ott egy helyben topognak s nem tudják,
hogyan lehet és hogyan kell elindulni és szeretettel, szeretetben szolg álni,

Váradi Lajos.
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Az 1791-i pesti zsinat.
Százötven évvel ezelőtt ült össze először a királyi Magyarország

evangélikus egyháza országos zsinatra. Az addigi ak mind rész-zsinatok
voltak; még a rózsahegyi is az volt. E tekintetben nincs különbség a
16. századi zsinatok és a későbbiek közt, sőt az egyházi jog szempontjából
sem voltak az utóbbiak értékesebbek amazoknál. Semmi értelme sincs
tehát, sőt az evangélikus egyházi öntudatra s önérzetre egyenesen káros,
hogy a 16. századi egyházrendező zsinatokat lebecsülve, csak az 1608. év
utáni zsinatokat nevezzük meg a hazai evangélikus zsinatok sorában.
Igazán országos zsinat az 1791-i pestin kívül csak egy volt eddig a
magyarországi evangélikus egyházban: az 1934-37-i budapesti. Ezen
ugyanis szintén az egész evangélikussága képviselve volt az akkori Magyar-
országnak. Már közben az 1891-94-i és az 1913-16-i budapesti zsinato-·
kon sem volt képviselve a teljes magyarországi evangélikusság, mert az
ú. n. erdély részi országos egyház távoltartotta magát. Ezért érdemli meg
figyelrnünket az 1791-i pesti zsinatnak ez az érdekes vonása, különösen
ma, amikor egyre értékesebb lesz a szemünkben az evangélikusság törté-
nelmi egységének minden emléke.

Egyébként e zsinat teljes történelmi értékelésének lehetőségétől ma
távolabb állunk, rnint valaha. Az újabb kutatások kérdésessé tették sok
eddigi ismeretünket. És itt újra Mályusz Elemérnek a Türelmi Rendeletról
írt nagyszabású tanulmányára utalunk. Eredményei nyomán szinte egészen
11. József egyházpolitikájaval látjuk kapcsolatban a zsinattartás lehetősé-
gét, II. Lipót 1791-i törvényével viszont alig. Ez újabb bizonysága annak,
hogy egyházunk történelmi életét nem szabad az állami jog szűk szem-
pontiaból szemlélni.

Új fényt vetett Mályusz Elemér arra az addig közkeletű feltevésre is,
amely idegen .mintában kereste a zsinati törvényhozás alapvonalait és szel-
1emét. Tovább bogozg atván a szálakat, bizonyára olyan eredményre fog
jutni a vizsgálódás, amely sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonít majd
a hazai, sajátosan magyar alakulásnak, mint a külföldi hatásnak. A 18. szá-
z'adi egyházkormányzathoz képest nem hoz törést a zsinat, legfeljebb
egyeztet, már gyakorolt egyházkormányzati formákat igyekszik kiegyen-
líteni. Mindenesetre körültekintően tovább kell kutatni, hogyan korrná-
nyozták egyházunkat a pesti zsinat előtt és után. Egyelőre nagy a homály
az egyházi jogtörténetnek e területén. .

Egyáltalában az írott jog történetéhez képest erősen elhanyagoltuk
a szokásjog és a jog alkalmazása történetének vizsgálatát. Ezzel nemcsak
a tudományt károsítottuk meg, hanem közvetve az egyház mai életét is.

Visszatérve az 1791-i zsinat törvényalkotására. nagyon valószínűnek
látszik, hogy sem az egyházjog tannak, sem a teológiának nem volt emlí-
tésre méltó szerepe abban.· Úgy látszik, szinte mindent az egyház társadal-
mának akkori viszonyai magyaráznak meg .. Az "urak", a nemesek, a patró-
nusok nem egyházjogi meggyőződésből harcoltak, de az "Isten igéjének
szolg ái" sem teológiai megfontolásból vitatkoztak velük. A legkevésbbé
valószínű, hogy akármelyik zsinati tagot is a "zsinat-pre§biteri elv" fű-
tötte volna.

.De akármennyire szomorú is az a kép, amely az akkori egyházi tár-
sadalomról tárul elénk a zsinat lef'olyásából, mégis kétségtelen, hogy a
zsinat a reformátusok budai zsinat ával együtt iö szolg álatot tett a magyar
nemzeti társadalomnak: Összeültek, legalább is formálisan egyenlő joggal
tanácskoztak nemesek és i nernnemesek! Nagy tett volt ez! Nem először
történt, de újabb alkalom volt az összeszokásra, A magyar protestántiz-
musnak a nemzeti társadalom javára végzett szolg álatait ma mind a ma-
gyar nép, mind a keresztyénség szempontjából kellő fokon és hangosan
kell értékelnünk.

Tanulságos az 1791-i pesti zsinatot a protestáns unió és a nemzetiség
kettős szempontiaból is szemügyre venni. A 19. századi magyarajkú evan-
gélikusság ellen gyakori a vád, hogy a magyarositás érdekében karolta
fel a protestáns unió gondolatát; a vádolók aztán magasztalják a nemzeti-
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segi evangélikusok hitvallási hűségét. Nos, a latinul tanácskozó 1791-r
zsinat sokkal közelebb á11t a protestáns unióhoz, mint egy fél évszázaddal
utóbb a magyar evangélikusság! Ez nyilvánvaló a pesti és a budai zsinat
közös bizottsági tanácskozásaiból, a kanonok majdnem teljes egyezösé-
géből, az evangélikus és református szuperintendenciák közös egyetemes'
konzisztóriumának szervezéséből. Pedig ekkor nyoma sincs a magyaroso-
dás 19. századi problémájának! A zsinat szelleme világosan mutatja, hogy'
az unió utáni vágy hol gyökeredzik. A racionálizmusban. A keresztyén-
ség elészszerűsítésében. Az egyháznak emberi társasággá silányításában.
Ugyanezek a motivumok hajtották egy fél évszázad multán is a magyar
protestáns unió jóindulatú, lelkes, de jobb munkára méltó harcosait.

Igy magyarázzák egymást az események. A másfél századdal ezelőtti
az egy évszázaddal ezelőttit. igy értjük és értékeljük a mai helyzetból
visszatekintve a pesti zsinatot - jobban, mint korábban, és viszont így'
kapunk feleletet a multból egyházi életünknek sok mai kérdésére is.

Sólyom 'Jenő.

KRÓNIKA
Meghalt Reményik Sándor.

Novemberi számunk tördelése közben vettük a fekete hírt:
október 24-én hajnalban meghalt Remenyik Sándor.

Egyelőre csak sejtelemben érezzük, mit vesztettünk benne.
Siratjuk benne a lelki magyarság köItőjét. Éppen egy

évvel ezelőtt ezt üzente egy evangélikus leányegyletnek: " ... étr
nem a határok földi, ingatag voltában, nem a nemzet kü1só
dicsőségében látom a nemzeti élet teljességét, hanem a nemzeti
élet megszentelődött minőségében. Erdélyben a romútr
uralom alatt is volt nemzeti élet, Istennek hála, hogy ez most
kifelé is megnyilvánulhat, de nem ez a legfontosabb. Legfonto-
sabb a nemzeti élet mélysége. Kriptákban, katakombákban is
lehet magyarnak lenni. A belső, a lelki szabadság, a diadalmas
öntudat és a lelki magyarság békessége: ez a mindennél fon-
tosabb ma és mindörökre." Ezt hirdette mint Végvári, ezt hir-
dette 1940. augusztus 30. előtt és után.

Siratjuk benne az evangélikus egyház tagját, az evan-
gélium hallgatóját, a kolozsvári evangélikus templom köveinek.
zsoltárosát, a .Kegyelern't-ról bizonyságtevőt, a kolozsvári
evangélikus magyar egyházközség másodfelügyelőjét.

Siratjuk benne folyóiratunk barátját. Mindig szolg álni
kívánó szívességéből több versét közölhettük. .

Fájdalmunk tisztulása után hozzá méItón fogunk megemlé-
kezni róla. Addig is köszönjük Istennek, hogy nekünk adta;
törékeny testét, érzékeny lelkét hatalmas szolgálatra szánta és.
hivatását vele híven betöltette.

Sírjára mint legméltóbb koszorút egyik versét helyezzük, a:
lelki magyarság hirdetésének mindig-új virágját:
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Hi a magyar?
Magyarok voltak Magyarors;;i;.ág nélkUl,
Magyarok vannak J'1agyarors;;i;.ág nélkUl,
.Magyarok lessuiek: Magyarors::i!.ág nélkül.
.Mert as: orsseáoncü mélyebb a magyarság,
.Mert a test as: orszeáo és a lélek a nép -
Keret az: ors::i!.ág, S as: orsszáq-keretben
A magyarság a fejedelmi Kép ...
Két évti::i!.edig idegen keretben
A Kép, a lényeg alig ualtozeott,
Oltárképpé ttiaqassdosult talán,
Bár nyomta a keret, 'az: attcoxott.
jI régi, rokon, ismer6s keretben
.Ne teieitsiik : e::i!.is csak foglalat -
.Jobbon {jat a neki való keretben,
De mégis csak a Kép azs, aki {jat 1
Csikorog{jat az: állam gép e;;i;.et,
Mert minden állam test és csikorog -
De Arany János dallama arak
s Pet6fin nem fognak ki divatok 1
Vannak bolondjai a sszerelettuiek
-s orúltiei a {jonfi-lá;;i;.nak is -
De né{ja nagyon is {jamar kisUl,
Jiogy miriciesz múló, balga és {jamis.
Vannak tcorszeakos s::earnyű tévedések
És vad politikai divatok,
Ve né{ja egy-egy kaJt6 mondja el
Joggal: as: állam mostan én vagyok.
Két eutiseecies idegen keretben
Mi megláttuk az: arak lényeget -
Ors::eágokat le{jet s::eétdarabolni:
Nem le{jet legyilkolni lelkeket 1

Kolozsvár, 1941. május 15.
Reményík Sándor.
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Kicsinyek Bibliája. Györ, 1941.
Szerkeszti Veöreös Imre. Kiadja a
Dunántúli Luther Szövetség, - Ta-
nítók, diakonisszák és lelkészek me-
leg szíve írta ezt a gyermekeknek
szóló bibliaolvasó vezérfonalat. Se-
gítséget ad a néhány perces napi
csendes órához, különösen 8--12
éves gyermekek számára. Alkalmas
arra, hogy Krisztus evangéliumát
meghallják kicsinyeink is, valamint,
hogy megelevenüljön a régen álta-
lános családi és házi áhítat. A nép-
iskolai reggeli áhitatok számára kű-
lön kiadás készült. B. E.

Tatay Sándor: Zápor. (Budapest,
Franklin- Társulat.) - Tatay Sándor
az .igéretes fiatal magyar írók közé
tartozik: tehetsége egyre jobban ki-
bontakozik., Ez a regénye már jó-
val érettebb gyümölcs kornoozició,
szerkesztés és kidolgozás tekinteté-
ben, mint eddigi művei. Egy falu
regénye: a téma ma nem új, az sem
ú], hogy a téma főhangsúlya a pa-
rasztság és a gyökértelenné lett ér-
telmiség ellentétére került. Az'Í is
megszoktuk, hogy az Ú. n. közép-
osztályt majdnem kivétel nélkül
olyan alakokkal képviselteti, akik
részben korlátoltságból, részben
önző kényelemből meg sem értik a
falu baját. Sajnos, a sokszor éles
kritika, melyben a középosztályt ré-
szesíti, nem indokolatlan. De azt
nem volna szabad elhallgatni, hogy
a középosztály tagjai nem mind
korlátoltak s nem mind használják
ki hivatalukat saját érdekeik' sze-
rint, Azt is észre kellene venni,
hogya mai középosztály problé-
mája számára nem megoldás az, ha
fiai elkallódnak s mivel saját helyü-
kön nem tudnak boldogulni, talál-
nak vissza a faluba. Mindebben sok
a kifor ratlanság, ha - mint mond-
tuk - sok is az indokolt kritika
mai társadalmi viszonyaink fölött.
Tataynál a kritika is eleven élettel
párosul s ez 'teszi tanulságossá.

.Megaranyozza regényét a saját ifjú-
ságára és családi körülményeire

való visszaemlékezés: ez regényé-
nek a legszebb, legéletesebb vonása.
De ezen túl is é/nek regényalakjai
s ezért szívesen olvassuk a könyvét,K.

Beczássy Judit: A csoda (Buda-
pest, Singer és Wolfner kiadása.)-
Könnyű szórakoztató olvasmány,
mely egy már nem egészen fiatal
tanárnő alakját eleveníti meg. A.
zárkózott, megközelíthetetlen, de
lelke mélyén szerelmes "tanár úrnő"
egy tátrai téli vakációzás hatása,
alatt oldódik fel s találja meg a
"boldogság"-ot. A hétköznapi tör-
ténetet a szerzönö ügyesen beszéli
el, .egy kis pszichológiát próbál
belevegyíteni, de így is a tipikusan
igénytelen, könnyű olvasmányok
közé tartozik könyve,

Nyéki Méhes Mózes: Pa/óchon-
ban (Budapest, Singer és Wolfner

.kiadása), A szerzö karcolataival
Mikszáth nyomdokain akar járni,
de Mikszáthtói bizony messze el-
marad. Alig, hogy valami halvány'
visszfénye marad Mikszáth mély-
értelmű humorának, az életet ele-
venen megragadó és formáló meg-
figyelőképességből pedig semmit
sem érzünk, holott Mikszáth ennek
a révén alkotta meg halhatatlanná
lett alakjait. Legtöbbször szellemes-
kedő, szélesen rajzolt karcolatokat
kapunk, melynek a magja egy-egy
vidéki társaság kvaterkázó hangu-
latába illő adoma.

A .Luthertum" (Leipzig, Deichert-
kiadás, megjelenik navonta, előfize-
tési ára negyedévre 1.50 RM) f. é.
7-8. száma a könyvszemlén kívül
két tanulságos tanulmányt közöl;
egyiket Sasse ismert erlangeni pro-
fesszortól "egyház és hitvallás" ci-
men, a másikat 'az ugyancsak nagy-
hírű erlangeni professzortól, Preuss-
tói a lutheri kegyesség egy tanul-
ságos képszerű kifejezési formájá-
ról, Jákób viaskodásának (1. Móz
32, 24 kk.) kiábrázolásáról a refor-
máció kora óta. K.

A Széljegyzetek a Krónika miatt maradtak ki.
._---,-----

. Szerkesztésért és kiadásért felelős: Lic, Dr. Karner Károly.
RATo•• -uvomd e : U••• Iv éo Koncv (H a e~n2°z6 uvomd é ie] GyŐT. Audráuy-út 24.



Poly6iratunk előállítási költsége emelkedett. Ez a tény az elé a
kérdés elé állította folyóiratunkat, hogy emelje-e az előfizetési díjat. Nem
emeli! Kárpótlásul azonban arra kéri kedves olvasóit, hogy támogassák

a szerkesztésben
és a terjesztésben.

A szerkesztésben nyujtott segítség erősíteni fogja a Keresztyén Igaz-
ságot a magyarság és az evangélikus keresztyén egyház javára végzett
munkájában.

A terjesztésben való részvétel pedig fokozni fogja a Keresztyén
Igazság teljesítöképességét.

A szerkesztésbe és terjesztésbe nyomban belekapcsolódik minden
kedves olvasónk, aki meghallgatja kérésünket, és az alábbi üzleti válasz-
levelezőiap felhasználásával felel következö kérdéseinkre:

1. Mit szokott folyóiratunkból elolvasni? Milyen cikkeket olvas leg-
szivesebben ?

2. Erősítette-e folyóiratunk egyházi vonatkozásban, gyülekezeti tag-
ságában, az egyház tanításának ismeretében, az egyházi munkára való
készségében?

3. Erősítette-e folyóiratunk magyarságában, a magyar nemzeti ön-
ismeretben és önérzetben, kivált a magyar kérdések keresztyén szernlé-
letében?

4. Mivel nem ért egyet folyóiratun:k szerkesztésében és tartalmában?
5. Mit kíván többet vagy másképpen?
6. Kiknek küldjünk mutatványszámot, és mit ajánl a terjesztés haté-

konyabbá tételére?
Az üzleti válaszlevelezölapra nem kell bélyeget ragasztaní. Ha valaki

hosszabb szöveggel óhajt segítségünkre lenni, semhogy elférne e levelező-
lapon, kérjük, hozza meg azt az áldozatot is, hogya levelét 20 filléres
bélyeggel bérmentesíti.

Előre köszönlük kedves olvasóink támogatását.
•••• - ••••••••••••••••••• , •••••••• ~~.~~.~.~._ ••• ~.~ •••••••••••• - ••• P •• ~ •••• ; •••••••••••••••••••••••,
•••••••••••••,
•••."•
"•••



Nov•••••• Z••• waban megJelenik:
KARMIR KAROLY :

ISTEN •••• GA
(Pál apcstel levele a rómabellekhez)
Előfizetési ára 5 P, kötve 6.50 P, Bolti ira magasabb lesz.

EVANGÉLIUM, MAGYARSAG
(Irasok, tanulmányok)
Előfizetési ára 4.50 P. Bolti ára magasabb lesz.
KISS JENŐ:

I MEGIGaZUlás UTJI: TDRVfllY VIGY EY•• GfUUM
A Galáciai levél magyarázata.
Elöflzetési ára 1.50 P. Bolti ára magasabb lesz.

Megrendelések a .Keresztyén Igazság' Kiadóhivatala, Sopron, Paprit u. 2.
címére küldendök.

Megjelent a Fébé bibliai leszakítós naptára az 1942-ik évre, mint
eddig, a szokott tartalommal. Tartalomjegyzékül a történetek tárgy-

.szerinti. csoportosítását adja. A leszakítós rész hátlapja a bárányait vezető
"Jó Pásztor" képét adja. Ara - bár az előállítási árak nagy mértékben
emelkedtek, - maradt a régi, hogy minél többen hozzájuthassanak Csak
tömb 1.20 P, könyv alakban 1.60, a hátlap külön 30 fillér. Kapható a lap
kiadóhivatalában, a protestáns könyvkereskedésekben, iratterjesztésekben,
valamint a Fébé könyvkereskedéseiben: Budapest, VII., Damlaních-u. 25/a,
IV., Deák-tér 4., Alberti-Irsa, Kiskörös, Nyiregyháza.

A Magyar Keresztyének Naptára ismét megjelent az 1942. esztendőre.
Az evangélikus munkatársak, élükön Kapi és Túróczy püspök urakkal,
a református testvérekkel együtt akarják naponta tolmácsoIni lsten üze-
netét magányosoknak és családoknak. Afa 1.20 P. Kapható: Budapesten,
a Bethánia Könyvkereskedésben, VIlI., Gyulai Pál u. 8.

Ez a IdlIdemény
belföldre közön-
ségesként, bér-
mentesft& nél-
Idll ls feladható.
Az esedékes dl-
lakat kézbesítés-
kor a clmzett

fizetI.

ŰZLETI VALASZLEVELEZÓLAP

Feladó: (név) .

(foglalkozds) .

(lakáscim) .

I Keresztyén Igazság
szerkesztöségének

SOPRON
"(
j

j,Arany János-u. 9.


