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Hamarosan megjelenik Thurneysen Eduárd bázeli lelkész és teológiai
tanár írása: "Az ige szolgálatáról."
Az elvi homiletika kiváló művelöje gyakorlati útbaigazítást ad a legégetőbb kérdésről:
hogyan hIrdethetem
lsten igéjét?
(Függelékképen:
néhány prédikáciöla.)
Előjegyezni lehet az Evang. Hittudománykari Hallgatók Ifjúsági Körénél, Soproa. - Ara 2 peni'ő. ~olti ára nagyobb lesz. Csekkszámla: 49055.

EGYüTT ISTEN EL.ŐTT
Hit és engedelmesség.
"J::s lőn ezeknek utána, az Isten megkisérté Ábrahámot és monda néki:
Ábrahám! S az felele: Imhol vagyok! ss monda: Vedd a te fiadat, ama te
egyetlenegyedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Mórijának földére és
áldozd meg ott égő áldozatul a hegyek közül egy en, amelyet mondándok
néked. Felkele azért Ábrahám ro reggel, és megnyergelé az
szamarát,
és maga mellé vevé két szoígáját,
és az ő fiát Izsákot, és fát hasogatott
az égő áldozathoz. Akkor felkele és elindula a helyre, melyet néki az Isten
mondott vala. Harmadnapon felemelé az ő szemeit Ábrahám, és látá a
helyet messziről. És monda Ábrahám az ö szolgáinak: Maradjatok itt a
szamárral, én pedig és ez a gyermek elmegyünk amoda és imádkozunk,
azután visszatérünk hozzátok. Vevé azért Ábrahám az égőáldozathoz való
fákat, és feltevé az őfiára Izsákra, ő maga pedig kezébe vevé a tüzet,és
a kést, és mennek vala ketten együtt. És szöla Izsák Ábrahámhoz az lS
atyjához, és monda: Atyám! Az pedig monda: Imhol vagyok, fiam. És
monda Izsák: Imhol van a túz és a fa; de hol van az égőáldozatra való
bárány? És monda Ábrahám: Az Isten majd gondoskodik az égöáldozatra
való bárányról, fiam; és mennek vala ketten együtt. Hogy pedig eljutának
arra a helyre, melyet Isten néki mondott vala, megépíté ott Ábrahám az
oltárt, és reá raká a fát, és megkötözé Izsákot az ő fiát, és feltevé az
oltárra, a fa-rakás tetejére. És kinyujtá Ábrahám az ő kezét és vevé a
kést, hogy levágja az ö fiát. Akkor kiálta néki az Úrnak angyala az égből,
és monda: Ábrahám! Ábrahám! Ő pedig felele: Imhol vagyok! És monda:
Ne nyujtsd ki a te kezedet a gyermekre, és ne bántsdöt:
mert most már
tudom, hogy istenfélő vagy, és nem kedvezél a te fiadnak, a te egyetlenegyednek én érettern. És felemelé Ábrahám az őszemeit,
és látá, hogy
imé háta megett egy kos akadt meg szarvánál fogva a szövevényben.
Oda méne tehát Ábrahám, és elhozá a kost, és azt áldozá meg égőáldozatul
az fia helyett. És nevezé Ábrahám annak a helynek nevét Jehova-Iíre-nek,
Azért mondják ma ís: Az Úr hegyén a gondviselés." (1. Mózes 22, 1-14.)
A Mórijára vezető út nem lehetett könnyü Ábrahám számára. Egyetlen kincse és reménysége valóban csak Izsák volt már. Isten kiszakította :
öt atyja házából és rokonsága közül, az övéi földéről idegen földre hívta,
ahol vendég és jövevény maradt halála napjáig. Multjától elszakadt, s a
jelenje is a jövő felől kapott fényt: Isten csodálatos ígéreteket adott.
Fiút ígért neki, akiből hatalmas nép támad, ezé a népé lesz a föld, melyen
ő most még idegenként vándorol, s a föld minden nemzetségei megáldatnak az ő magvában. Minden ígéret a fiúhoz fűződik, aki majd megszületik.
S megszületik a fiú. Kitárul Ábrahám előtt a jövő minden ígérete és akkor
egyszercsak így szól az nr: "Vedd a te fiadat ... és áldozd meg." Csak
Igy visszatekintve érthetjük meg, hogy Abrahám számára a fiú feláldozása
valóban min den nek
a feláldozását jelentette. Ha ezt a fiút is elveszi
ö

ö

töle lsten, akkor minden odavész.
Mégis megteszt. amit az Ur parancsol. A Biblia nem tudósít róla, hogy
milyen vihar zajlott le -Abraharn bensejében a parancs vételétől egészen

addig,
látjuk:
Mióta
azóta

rníg a Mórija hegyén a késhez nyúlt, hogy fiát levágja. Csak azt
Abrahám kész megtenni Isten parancsát.· Eng e del mes vol t.
először hallotta meg lsten hívó szavát és engedelmeskedett annak,
megtanulta.
hogy isten utait nem lehet kifi:rkészni, neki csak enge-

Jr•'l

"

delmeskedni lehet. De megtanulta azt is, hogy ja dolog az Istennek engedelmeskedni. Engedelmes
volt,
mert
hitt
az Úrban.
Tudta, hogy
nem Izsákban rejlik a jövő és annak minden szépsége, hanem Isten Igéjében, ígéretében. Ezért nem tántorodik vissza, mikor az Úr tőle a legdrágábbat, az
egyetlenegyét követeli, s benne egy pillanatra a jövőt
zárja el szeme elől; viszi a fiát Mórijára. Nem szolgai félelemmel, hanem
Isten iránti feltétlen bizalommal.' Megoldást nem lát, de ráhagyatkozik
az Úrra, akiben soha nem csalatkozott. Hitt
és engedelmeskedett.
Engedelmeskedett, mert a hit útja mindig az engedelmesség útja, akkor is,
ö

ha lsten a legdrágább

kincsünk

feláldozását kívánja.
vmégsezn Abrahámot és az ő hitének
nagyságát élliti« elénk. Istent látjuk, Abrahám Istenét, aki igéjével Abrehámban akkora hitet ébresztett, hogy az a legnehezebb próbát is kibírta.

Ábrahám hite és engedelmessége

Ez az Isten a mi Istenünk is, aki igéjével ma is tud ilyen hitet ébreszteni.
Nemcsak tud, hanem akar is. Bennünk is. Hitet ébreszt és az engedelmes
hittel csodálatos dolgokat cselekszik mindenütt, ahol szavára az ember
bizalommal feléje fordul és reá hagyatkozik.
Mint egykor Ábrahámot, úgy nevel minket is Isten, neveli a hitünket
igéjével, hogy elbírjuk az engedelmesség, a hit legnagyobb próbáját is:
hogy készek legyünk odaadni mindenünket,
még a legdrágább kincsünket is, Annak, aki érettünk az O legdrágább kincsét, az Egyszülöttjét áldozta oda a kereszten.
Hitünk engedelmessége által mindenünket kéri. Nem azért, hogy szegénnyé tegyen, hanem hogy az Ö gazdagságának teljességével megajándékezhasson.
Ebben

a hónapban

kérjünk

bocsánatot

Istentől,

hogy igéjének egészen kicsiny kívánságaival szemben is engedetlenek
voltunk, - hogy csak hallgattuk öt, de kibújtunk az engedelmesség alól;
adjunk hálát Istennek,

hogy engedetlenségünk
miatt nem vonta el tőlünk igéjét, hanem
továbbra is atyai szeretettel hív bennünket, - hogy ébresztgeti hitetlenengedetlen gyermekeit az egyházban, - hogy engedetlenségünk ellenére is
még mindeddig megkímélte országunkat a háború borzalmaitól;
könyörögjünk

Istenhez,

hogy nevelje hitünket, - hogy ismertesse meg magát egyre jobban
velünk és támasszon a szívünkben
gyermeki bizodalmat maga iránt, hogy az elkövetkezendő időben, bármi próbát bocsásson is ránk, engedelmesek lehessünk Iránta,
Hálát adunk neked szent Istenünk, hogy szent Fiad által megmondottad: a hívőnek minden lehetséges. Kérünk Téged, őrizz meg' a hitetlenség töt, an i a jóra restté, a rosszra serénnye tesz. Gyujts szívünkben
Szent
Lelkeddel élő hitet; e nélkül nem lehetünk alkalmasak a Te országodra.
Taníts engedelmességre.
Add, hogy megtagadjuk
magunkat, felvegyük'
keresztünket
s el ne veszítsük reménységünket. Cselekedd, hogy elszenved[ük fenyítésedet, mikor úgy bánsz velünk, mint atya gyermekeivel. Urunk,
aid ölsz és megelevenítesz, aki nagy megpróbáltatásokba
küldesz, de meg
is szabadítasz, - irgalmazz nékünk örökkévaló
kegyelmed szerint, a Te
szent Fiadért, a mi Urunk Jézus Krisztusért,
Ámen. (Finn irnádság.)

Kárhozottak ösapáink?
A "Nemzeti dal" választás elé állította
az egész magyarságot.
Azóta
március
15. mindég
megőrizett
valamit
színvallásra
késztető
jellegéből.
Volt idő, amikor csak szűkre szabott határainkon
belül, de volt olyan is,
amikor
csak határainken
túl ünnepélhettünk.
Ma nem annyira
a külsö
körülmények,
mint inkább a kerszellem
megváltozása
miatt nem tudnak
sokan mit kezdeni vele. Hiszen a tömegek most pontosan az ellenkezőjére
esküsznek, mint amire az első március lő-én esküdtek a márciusi ifjak és
a nyitott es ernyő alatt "forrongó"
pesti polgárok.
Akik minden körülrnény
között feltalálják
magukat,
azok nem jönnek zavarba most sem. Számukra
ennek az ünnepnek
nagy tanulsága
az,
hogy a magyarság
sohasem zárkózott
el mereven a nyugatról
jövő koreszmék elől. Az ősök példája intse most is a jelent.
Vannak,akik
nem találják fel magukat
ilyen könnyen, és megakadnak azon a tényen, hogy március lő-én mégis csak a szabadelvű
eszmék
jutottak
diadalra hazánkban.
Ezek legszívesebben
elhallgatnák
vagy időszerűtiennek
állítanák
be ezt a pirosbetűs
nemzeti ünnepet,
ha lehetne.
Legkényesebb
a kérdés a protestánsok
számára, mert - valószínűleg
nem puszta véletlenség
következtében
-- a reformáció
egyházainak
tagjaiból kerültek ki nagyrészt
március idusának szereplöi, Oe nem csak egyedeiben, hanem intézményesen
is sokkal
jobban
azonosították
magukat
a protestáns
egyházak
II márciusi
eszmékkel. mint a római katolicizmus.
1848 óta nem csak a korszellem,
hanem az egyház életében is sok
változás
történt.
Annyi tiszta tárgyilagossággal
megál1apítható,
hogy a
szabadelvű eszmék ideje lezárult mind az ál1ami, mind az egyházi életben.
Most szeretnénk
visszanézni
eleink re és erre a kérdésre
feleletet
találni,
hogy vajjon kárhozottaknak
kell-e őket nyilvánítani
azért, mert szabadelvűek voltak? Nem lehet teljesen elkülöníteni
itt az ál1amban és az egyházban folytatott
magatartásukat,
mert a kettő szorosan egybe volt szöve:
rnost mégis az egyházi vonatkozásokat
tartjuk inkább szem előtt. Érdemes
lenne egyszer ezt a kérdést a politikai
liberalizmussal
szemben külön is
felvetni.
Előszöris
azt kell tisztázni, hogy március 15-én nem pusztán és nem
elsősorban a Nyugatról
jövő kereszmék
diadaláról volt szó. A szabadságért
való küzdelmek
nem a kereszmék
hatására,
hanem a szükségtől
indíttatva
már nagyon régi keletüek
voltak nálunk. Rákóczi Ferencről
igazán nem
lehet állítani, hogyaliberális
eszméknek
engedve írta zászlaj ára a "pro
Iibertate"-t.
Március 15 a Bocskay. Bethlen, Thököli
és Rákóczi nevéhez
fűződő szabadságharcok
vonalához
tartozik. Nélkülük meg se lehet érteni.
Ezért különbözött
minden összefüggés
el1enére olyan határozottan
a többi
márciusi
íorradalomtól..
Ezt ére zték már akkor is. Petőfi naplójában
is
nyomát
látjuk.
"Szép vagy te, szebb minden
országbeli
testvérednél
- jegyzi naplójába
a nagy napon -,
mert nem fürödtél
vérben, mint
azok, téged tiszta örömkönnyek
mostak;
és bölcsőd párnái
nem hideg
merev holttestek,
hanem forró dobogó szívek." A mi márciusunk
jelentősége és szépsége
talán éppen abban van, amiben különbözik
nyugati

. példáítöl.

Újabban
megkísérelték
szabadságharcainkat
úgx: beállítani,
mintha
azok a vallásos
meggyőződéssel,
közelebbröl
a reformáció
egyházaival
nem sok kapcsolatban
lettek volna és kizárólag
politikai
okok, hatalmi
törekvések
eredményei
lennének. Tény, hogy szabadságharcaink
nem voltak keresztes hadjáratok,
de a reformációval
mégis szoros összefüggésben
állottak. A reformáció
nem csak megújult egyházi formákért,
igazi istentiszteletet
végző igaz egyházért
küzdött, hanem küzdött olyan külsö politikai állapotokért
is, amelyeket
az evangéliuni
szabad hirdetése
és a megújult egyház igényelt magának.
Az országkormányzás
kérdése egyáltalán
nem volt közömbös,
hitet nem érintő kérdés számára. A reformáció
idejében nemcsak az egyház
és az állam közötti különbséget
látták világosan, hanem a kettő összetartozását
is. Különösen ez utóbbit sokkal jobban
látták, mint mi. Az evangélium
és jog nem két külön, egymással
nem
érintkező világ, hanem szorosan egybetartozó
volt számukra. Innen érthető
a jog iránti nagy érdeklődés
és az alkotmányos
formákért
való küzdelem.
Nem azért küzdöttek
pusztán a mi atyáink, hogy az állam kormányzásában
arányszámuknak
megfelelően
vehessenek
részt protestánsok,
hanem küzdöttek
egy olyan felsőségért,
amelyet
az evangélium
igényelt
magának
a sajátosan
magyarországi
viszonyok
között,
és szembeszálltak
minden
olyan felsőséggel,
amely nem a jogon
és alkotmányosságon
épült fel és
a Római levél 13. része alapján csak fenntartással
volt felsőségnek
nevezhető. Ezért a reformáció
rnindég szolidaritást
érzett mind azokkal a nem
protestáns
magyarokkal,
akik belátták,
hogy a protestantizmus
politikai
törekvései
szorosan vett magyar érdekeket
szolgálnak.
Erős összefüggésben voltak tehát a szabadságharcok
a protestantizmus
elveivel, de egyáltalán nem voltak felekezeti
harcok. Hogy tudtak volna különben
olyan
odaadással
küzdeni
a protestánsok
a mélyen katolikus
Rákóczi
zászlai
alatt?
1848 protestantizmusa
már nagyon keveset tudott arról a szabadságról, amely az ige tekintélyéhez
kötött lelkiismeret
tulajdonsága
egyedül, a keresztyén
ember szabadságáról.
A szabadság
egyre inkább öncél, de
a jog és az alkotmány
iránti felelősség
és nagy érdeklődés
még mindég
evangéliumi
hagyaték.
A liberalis
formák
és az ügyetlenül
megkísérelt
forradalmi
pózok között is észre kell ezt venni.
A klerikális beállítottságú
történettudomány
könnyen segített magán,
,amikor március lő-ét értékelnie
kellett. Egyszerűert
átértékelt.
Nehéz helyzetbe
került
azonban
a protestantizmus.
A világháború
után le kellett
számolnia
azzal a rengeteg
tisztázatlansággal,
amely a
kultúrprotestantizrnus
nyomában
járt. Az egyháznak
újból kellett
szinte
felfedezni önmagát, meg kellett látnia, hogy milyen különbség van közötte
és az állam .között, tisztáznia
kellett az Isten igéje és a kultúra közötti
nagy különbséget
akkor is, ha a tisztázás nyomában sokszor még zavarosabbnak látszott a helyzet. Mivel elsősorban
a különbségeket
kellett szemügyre venni, sokszor elfeledték
az összefüggéseket,
különösen
ott keletkezett
sok egyoldalúság,
ahol németországi
teológusok
hatása
kellő
higgadtság
nélkül
érvényesült.
Ezek ugyanis
teljesen
depólitizálták
az
evangéliumot,
és az állarnélet, jog, alkotmány
kérdéseire
az evangélium
teljes
érdektelenségét
igyekeztek
kimutatni.
A megerősödö
ébredési és
közösségl
mozgalmak
meg pusztán abban látták a közéletre
gyakorlandő

hatásukat,
hogy mínét több felébredt,
meg tért, hívő embert
küldienek
a közéletbe,
ezek azután úgyis magától
alakitják
at az országot.
Mindez
kellett és szükséges volt, de megszakadt
a közösség, a folytonosság
érzete
azokkal
a negyvennyolcas
protestáns
nagyokkal,
akik egyedül
egyházi
gyűléseken
élték ki keresztyénségüket
és akik többé-kevésbbé
öntudatlanul csak az egyház közéleti,
jogi és kulturális
szolgálatában
hordozták
az evangéliumi
örökséget.
Van valami érdeme az evangélikus
egyháznak
abban - kérdeztük,
- hogy Petőfi, Bajza, Kossuth és Görgey, meg a többiek tagjai közé számítottak,
mint evangélikusok
vittek-e
valami olyan
sajátos
ízt a magyarságba.
mely éppen evangélikus
mivoltukból
következett P Sokszor azt gondoltuk,
hogy csak véletlenségből
voltak ök egyházunk tagjai.
Nem szabad lekicsinyelni
ezt a megtorpanást.
Egyházunk
nagyjainak
mai szemüvegen
át nézve nagyon furcsa keresztyénségük
volt. Nem voltak ők felébredt vagy hívő keresztyének
a mai értelemben,
pedig olvastak
és ismerték, sőt a maguk rnódján alkalmaztak
is a Bibliát. Számukra azonban csak jelkép a szent könyv az egészen új értelemben
vett szabadság
eszményének
hirdetésére.
Milyen elragadtatással
Ir Petőfi: "Évek óta csaknem kirekesztőleges
olvasmányom,
reggeli és estéli imádságom,
mindennapi kenyerem
a francia forradalom
története,
a világnak
ez új evangéliuma, melyben
az emberiség
második
megváJtója,
a szabadság
hirdeti
igéit." "Amint nézték a jövendőmondók
a gyermek
Jézust a jászolban,
oly lelkesedéssel
és áhltattal nézem én ezen új meteórt ... " Hány ehhez
hasonló idézetet lehetne összegyüjteni
másoktól is. Érezzük, hogy tele van
jóhiszeműséggel,
mit sem sejtéssel, gyermekes
hevültséggel
az ilyen beszéd.
Nemcsak a költök beszéltek
így. A papok is így prédikáltak.
Nem kell
azért farkasoknak
tekinteni
őket. Bárányok,
akik nem tudják, mit jelent
báránynak
lenni. Pásztorok,
akik nem tudják, mit jelent pásztornak
lenni.
Mégis megrettenünk,
mikor kitételei ket halljuk, mert éppen napjainkban
látjuk, hogy milyen végzetes veszedelemmé
válhat, ha az Ige nem tartalom,
hanem csak forma egészen új tartalom kifejezésére,
ha az egyház magáról
megfeledkezve
lesz eszköz fenntartás
nélkül bármely koreszme,
világnézet
és irányzat
számára.
Ne ítélkezzünk
mégse könnyűszerrel
felettük.
Nem
voltak a nyáj őrizői, az igaz. "Keveset hittek
és sokat protestáltak"
Rernényík szavai szerint, de mégsem voltak báránybőrbe
bujt farkasok.
Ezt leülönösen ma szükséges
tárgyilagosan
megállapítani,
mikor sokszor
megrökönyödve
tapasztaljuk,
hogy egy újreforrnátori
teológus
minden
felkészültségévei
és egy felébredt
hívő lélek minden ismérvével.
mint a
világosság
angyala, hogyan tud közöttünk
a farkas hangot adni. Az egyházon belül inkább a jogi kérdések, egyházszervezet
és iskolák érdekélték
őket, - "keveset hittek és sokat protestál tak" Rernényík szavai szerint,
de egyben mindég tanulhátunk
tőlük: a közügyek
iránt érzett felelősségérzés, az alkotmányosságért
való odaadó küzdelem,
a kultúra
milyensége
jobban
érdekelte
őket, mint ma minket. Erősebb
kapcsolatot
tartottak
a valós élettel.
Tennivalónk
ezzel a kerszakkal
szemben,
hogy a jót ne hagyjuk
sirbaszállni
vele. Több szeretetet
és megértést
tanusítsunk
az akkori protestánsok
iránt. Ne gondoljuk
azt, hogy ennek a kerszaknak
az átugrásával.: a vele való minden közösség megtagadásával
kanyarodhatunk
vissza
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a reformációhoz
és benne az egyház evangéliumi
ősképéhez. Ne ítélkezzünk
olyan könnyen,
és legyen bennünk több hajlandóság
bűnbocsánatra.
Az ítélkezéstől
való tartózkodás
ne jelentsen
azonban elvtelenséget.
A velük szemben tanusított
szelid magatartás
ne jelentse. az Egyiptom
'húsosfazekaihoz
való visszakivánkozást.
Bi!1tC/iIÚ1'
Ltis:::ló.
á

Az

.IgazI.

Egyház.

Először arról ismerhető
meg a keresztyén
szent nép, hogy nála van
Isten szent Igéje. Ez a fődolog és f'öszentség, amelyről a keresztyén
nér'
szentnek neveztetik.
Mert Isten Igéje szent és inegszentel
mindent, amihez
hozzáér, sőt ez maga Istennek
szentsége
(Róm. 1, 16; 1. Tim. 4, 5). Mert
maga a Szeritlélek
vezeti, keni fe!, szeriteli meg az Egyházat,
vagyis
a keresztyén
szent népet. - Mi azonban a külső igéről beszélünk,
melyet
emberek,
én vagy te szájjal (élőszóval)
hirdetünk..
Ezt Krisztus hagyta
hátra,
mint külső jelet, amelyről
Egyházát,
vagyis a keresztyén
szent
népet e világban
meg lehessen
ismerni.
Ahol tehát hallod vagy látod,
hogy ezt az Igét hirdetik,
hiszik, vallják és a szerint cselekszenek,
ott
ne legyen kétséged,
mert ott bizonyára
jelen kell lennie az "ecclesia
sancta catbolícav-nak,
keresztyén
szent népnek, még ha kevesen is vannak belőle. Mert Isten Igéje nem tér vissza üresen hozzá (Ésaiás 55, Il),
hanem legalább a szántóföld
negyedrésze
az övé kell, hogy legyen. 'És ha
már más jele nem is volna, ez magában
is elegendő lenne annak igazolasára, hagyott
keresztyén
szent népnek is kell lennie. Mert Isten Igéje
nem lehet Isten népe nélkül, viszont Isten népe nem lehet Isten Igéje nélkül.
Másodszor
megismerhető
Isten népe; vagyis a keresztyén
szent nép
a keresztség
szentségéről,
ahol azt Krisztus
rendelése
szerint
helyesen
tanítják,
hiszik és használják.
Mert ez is nyilvánvaló
jel, drága
szent
dolog, amellyel Isten népe megszenteltetrk.
Ez a Szentlélek
által való
újjászületésnek
a szent fürdője,
melyben
megfürödvén,
a Szeritlélek
lemossa rólunk a bűnt és a halált, mintegy
az lsten bárányának
ártatlan
szent vérével. Ahol ezt a jelet látod, tudjad, hogy ott bizonyosan
kell
'lenni Egyháznak,
azaz keresztyén
szent népnek, - nem tévesztetvén
meg
attól, hogy 'ki az, aki keresztel. Mert a keresztség
nem a keresztelöé,
nem
is neki adatott, hanem a rnegkeresztelendöé,
akinek Isten szerezte
és adta,
amiképen
Isten Igéje' sem a préclikálóé
(kivéve, ha maga is hallgatja
és
hiszi), hanem a tanítványé,
aki azt hallja és hiszi, - neki adatott.
Harmadszor
megismerhető
Isten népe az oltári szentségröl
(úrvacsorárón,
ahol azt Krisztus
rendelése
szerint helyesen
nyujtják,
hiszik _és
fogadják.
Mert ez is nyilvánvaló
jel és drága szent dolog, melyet Krisztus
örökségül
hagyott,
hogy népe általa megszerrtelödjék
és nyilvánosan
is
megvallia.
hogy Krisztus
népe, amint azt az Igével és keresztséggel
is
teszi. Ne zavarjon
meg az, hogy szeut-e az az ember, aki ezt neked
nyujtja.
Mert a szentség
nem azé, aki nyujtja, hanem akinek nyujtatik.
Ahol tehát azt látod, hogy ezt a szentséget
helyesen nyujtják,
légy meg'győződve,
hogy ott Isten népe van. Mert amint föntebb
az Igéről mondottuk:
ahol Istennek
Igéje van, ott Egyháznak
is kell lennie, -'- éppen
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keresztség
és az úrvacsora
szentsége
van, ott Isten népének is
kell lennie és viszont, Mert ilyen szent dolgai nincsenek
másnak, csak
.' lsten népének, egyedül óadja,
használja és vallja ezeket, még ha vannak
is közte egye harnis és hitetlen keresztyének;
dc ezek nem szüntetik
meg
Isten népének
zent voltát.
Negyedszer
megismerhető
lsten népe, vagyis a szent keresztyének
8 kulcsok
hatalmának
gyakorlásán,
amit Krisztus
Máté 18, 15-16-ban
1iendelt, hogy ahol egy keresztyén
vétkezik, megbüntessék,
ha pedig nem
javu! meg, megkötöztessék
és kirekesztessék;
de ha megjavul, feloldassék.
Ez a kulcsok hatalma. A kulcsok használata
kétféle: nyilvános
és különös
.(szeméIY szerínti). Ahol tehát látod, hogy :1 bűnöket megbocsátják,
vagy
egyes személyekben
büntetik,
akár nyilvánosan,
akár magán úton, tudjad,
bogy ott lsten népe van. Mert ahol nincs Isten népe, ott nincsenek kulcsok
sem, és ahol kulcsok nincsenek, ott nincs Isten népe sem, Oe ne akad] fenn
a páp a két kulcsán. Mert a kulcsok
hatalma
nem a pápáé, hanem az
Egyházé, vagyis Krisztus
és az Isten népéé, azaz a keresztyén
szent népé
e világon mindenütt,
ahol keresztyének
vannak. Amint a keresztség,
úro
vacsora és lsten 19éje sem a pápaé, hanem Krisztus népéé.
ötödször
arról ismerhető
meg az Egyház külsöleg,
hogy egyházi
szeigákat
avat és 'hivei,
vagyis hivatalokat
tölt be. Mert szükség van
püspökökre,
gyülekezeti
lelkészékre
vagy igehirdetókre,
akik a fent
említett négy szent dolgot
nyilvánosan.
is nyujtják
és gyakorolják,
az
'Egyházért
és annak nevében,
sőt Krisztus rendeléséből,
amint szt. Pál
mondja
(Efez. 4, 11); Ö adott némelyeket
apostolokul,
evangélistákul,
tanítókul, korrnányzókul
stb. Mert az egész tömeg ezt nem teheti, hanem
egyre kell rábízni. Ahol tehát ezt látod, légy bizonyos,
hogy ott Isten
népe, keresztyén
szent nép van, És amint már fentebb az isteni üdvjavaknak négy részénél mondottuk,
úgy itt se kérdezd, hogy ki és milyen az,
~ki ezt neked adja, vagy a hivatalt bírja. Mert mindez nem annak adatott,
akié a hivatal, hanem annak, aki azt a hivatal útján kapja. Mert nem az
övé az, amit mond vagy tesz, hanern Krisztus, a te Urad és a Szeritlélek
mondja és cselekszi mindazt, feltéve, hogy megmarad
a helyes tanításnal
és cselekvésnél
Oe nyilvánvaló bűnöket (t. i. a hivatal viselőinéi) az Egyház
nem tűr és nem is tűrhet.
Hatodszor
megismerhető
a ikeresztyén
szerit nép külsőleg
az imádkozásról, Istennek dicsöítéséröl
és a hálaadásról.
Mert ahol látod és hallod.
hogy a Miatyánk-ot
imádkozzák
és imádkozni
tanítják,
zsoltárokat
és
vallásos énekeket énekelnek Isten Igéje és a helyes ,hit sze rint, - továbbá,
áII01 nyilvánosan
foglalkoznak
az (apostoli)
Hitvallással,
a tíz parancsolattal és a kátéval. ott légy bizonyos, hogy Istenne-k 'keresztyén
szent népe
Yan. Mert az imádság is egyike azoknak a drága szerit dolgoknak, amelyek
míndent megszentelnek.
Hetedszer
külsöleg
megismerhető
a keresztyén
szerit nép a szent
keresztről,
vagyis, hogy el kell szenvednie minden nyomorúságot
és üldöztetést, mindenféle
kísértést
és bajt az ördög, a világ és a test részéről; el
~kell viselnie belső szornorúságot,
félelmet,
rettegést,
külsö szegénységet,
megvettetést,
betegséget,
gyengeséget,
hogy igy hasonlóvá 'legyen fejéhez:
Krisztushoz.
Es mindennek
az oka egyedül az, hogy erősen ragaszkodik
Krlsztusho7. és lsten Igéjéhez
és így Krisztusért
szenved: Boldogok,
akik
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érettem üldöztetést
szenvednek
(Máté 5, ll). Ezeknek jámbornak,
csendesnek, engedelmesnek
kell lenniök, akik készek életükkel
és minden jayukka4
a felsőbbségnek
és mindenkinek
szolgálni
es senkit
meg nem bántani.
De nincs nép a földön, melynek ilyen gyűlöletet
kell eiszevednie.
Zsidóknál, pogányoknál,
törököknéj
rosszabbaknak,
eretnekeknek,
g azoknale,
átkozott
gonosztevőknek
nevezik őket, llk~ket ha valaki felakaszt,
vizbefojt, meggyilkol,
gyötör, elűz, agyonsanyargat,
még azt hiszi, hogy istentiszteletet
cselekszik. Mindezt azért, mert egyedül Krísztushoz
ragaszkodnak s más Istent nem akarnak.
- Ahol tehát ilyent látsz yz<Yy rlyenr6i
hallasz, tudjad, hogya keresztyénszent
Egyház v-an ott. Mert ezzel a sze.í
dologgal a Szeritlélek ezt a népet nem csak megszenteJi, hanem üdvösségre

ls vezeti.
Llltlter

Mdrton : A Jilsinatokról és egyluizról, I531}.

A reformáció az ősi ú] szövetség.
Tavaly volt négyszáztíz
éve annak, hogya
magyar reformáció
életerős fává terebélyesedett
Kassa városában.
'1531 november 6-án erőszakos
cselekedet
ütötte rá hitelesítő pecsétjét
a. reformáció
tény ére. Ezen a napon Ipoltfi szepesi kapitány
elfogatta
a kassai magyar prédikátort
és Pekri Lajos huszárainak
kíséretében
útnak
mdította a nyugati biztonságosabb
börtönök felé: Liptó-Újvárra,
Pozsonyba,
majd Bécsbe. Fáber János bécsi püspök volt a végcél. A püspök rábeszélése, dorgálása.
fenyítése
és utolsó kísérletként
felklnált
áldása. Ámde
mindez hiábavalónak
bizonyult.
A reformáció
lelkével nem boldogult
sem
ez, sem pedig a későbbi évszázadok
Bécse. Hogy vezethetett
volna eredményre alig két esztendős mesterkedése
a fogollyal
szemben?
Pillanatnyi
megoldást
a kassalak hoztak.' Kitartással
és leleményességgel
jártak prédikátoruk
után. Cserébe azért, amit az ő révén nyertek.
A reformátor
kiszabadult
hívei segítségével
lelki-testi
gyötrelmet
jelentő börtönéből
s az
új életbe magával
vitte tántorítlan
szívét, melyben "az Ige által a Szeritlélek fogamzott
meg".
Ennek a szívnek dobogása
maradt Kassári. S ez a sziv mutatia
a
reformáció
maradandó
értékét
is. Dévay Bíró Mátyás eszköz volt igehirdetésével,
hogy hívei szívében a Szentlélek
megfogamzott.
Az érték testtéválása.
születése köntöst kíván. Ez a köntös adja meg
az érték szernléleti
lehetőséget. Visszájával
hordozza
magában
az érték
körvonalait,
amíg a lényeg időállóvá
erősödik.
Azután lefoszlik,
letöredezik, elenyészik.
Szükségszerűen,
vagy alkalmilag.
Ez a törvény szerepe
Krisztusig,
a lemezé a fényképig,
az öntvényagyé
a szoborig, a hangulaté
a versig. S ez a teológiai rendszerek,
méginkább
a bölcselet szerepe a személyes élményig .
. A reformáció
négyszázéves
erőteljes
üzenése, a keresztyénség
életében teljesen soha meg nem szünö Újszövetség. Új szövetség a "kegyelmes
lsten" és a bűnös ember között. Luthert ez a kegyelmes
Isten találta meg.
Élete, küzdelme,
vívódása
és diadala nem egyéb hálazsolozsmánál
azért,
amit talált és tovább adhatott.
Ez az új szövetség s a belőle fakadó erőteljes és kifejezést szomjazó hála a reformáció
áldása. Oe ismertető jele ist
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li .reformáció

bölcseleti

köntöse

magánügy

.. Tudósok

és

szakemberek

fnaganügye.
Viszont 3 szakemberek és tudósok ezen az alapon kutatják a refortitkát. Épen négyszáz esztendeje, hogy hiába teszik. Bölcseleti,
'\fagy logikai egyenlette szeretnék egyszerűsíteni azt a rejtvényt, melyet
a reformáció igazi megvalósulásának lendülete állít eléjük.
Erdekes, hogy ezek a XVI. század két nagyságának ellentétjen
keresztül emelnek diadalívet az észnek, amelyen azonban a reformációt nem
engedik át. Ilyen többek között Humbertclaude Henri, aki .Erasms et
Luther. Leur polérnique sur Je Libre Arbitre"
19ű9-ben megjelent és a
fribourgi egyetemnek benyújtott doktori értekezésében Luthernak es Eras.musnak a szabad akaratról folytatott vitáját tárgyalja alapos részletességgeIY,Aka,töijU.tis. teelógusarokonszenve
Erasmus oldalán van. Luthert
logikai szernszögböl marasztalja el, t. i. hogy
"peu .soucíeux de s'entendre
accusé de contradiction"
az lsten kettős akaratáról szölö tapasztalatát
védi Erasmusszal szemben. - Azonban a reformációt nem ingatja meg
al ellentmondásos rendszertelenség vádja. A reformátorok ép a kerekded
es síma rendszerek, csörnörét sernlegesítették, amikor a kegyelem f!SZszeríltlen~égét' r~gadták-'meg .. Nem a szabad akarat kortátiába fog6zva
.lépdel föl az ember a tökéletesedés lépcsőzetén az üdvösségre. Helyzete
az Isten előtt mindenkor változatlan. "Simul iustus et peccator". Előtte
egy zerre bűnös és igaz. Az ősi új szövetség a reformáció. Nem árt, ha
'helytelen értékelésévei szemben ép a reformáció kalapácsát használjuk,
hogy alkimista értelmezését szétromboljűk. (Wilhelm Link: "Das Ringen
Luthers um die Freiheit der Theologie von der Philosophie.") Az új eredeti is lehet. Legalább is II közvetlenül
előtte ellankásuló
szllemtörténeti
vetülettöl.
Sot. (lj tényező vezethető le a· meglévő mozzanatokból, indítáookból és irányokböl.
Sokúj elem a meglévő elemek keveredése és átalal{ulása folytán jön létre. Az arany mégsem tér a górcsövek es lomhil,ok bölcsőjébe.
Megtalálható, de csak Istentől akart lelőhelyén. Ep így
hi:}b~ keressük II refo.rm:lcióban meg.termékenyült élet gyökerét a noruinalizí-I~U.<; akceptációs
elméletében,
a tomizmus-habit~s-tanáb~n,
vagy az
aug-ustinizmus inspirációs
elméletében.
JI. XVI. század harmadik évtizedében feszült várakozással és visszafoj{ott lélekzettel kísérték azt a vitát, melynek útjelzői Erasmus: "Diatripc seu Collatia dc Libero Arbitrio" 1524, Luther: .De Servo Arbitrio"
1525 és Erasmus: "Hyperaspistes" 1526 címü vitairatai. Bennünket a szabadakarat vitája annyiból érdekel, mert Dévaynál
is égető ez a kérdés. Luther
1i:ett6sakarat-ttlpasztalata az magyarnyelvű katekizmusában is jogát követeli: "l{ét akarattya vagyon Istennek, eggyik elrejtett, másik az szent
!nlsba, kit kijelentett. .Micsoda az ű kij elen tett akarattya? Ez az Istennek
öröktől fogva kij elen tett akarattya, és tanácsa, hogy iniképpen teremtett
az íi igéjének, II Krisztus Jézusnak általa, ezenképpen üdvözít is az ünnön
igé-jél1ek, li Krisztus Jézus általa ... Másik akarattya Istennek, miért néki!.e1 üdvözít, nékiket kárhoztat, nékiket az ünnön. esmeretére viszen, néki-
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lsten kifürt{(~szhetetlen akarata az ember "simul iustus et peccator:',"
he~y&ete. Egyszerre van mindkettőre szükség, hogy a "superbia-desperatio"
n'~.' eJei gyalwri l'ülengésilknek silányságúbó! egyensúlyba
emelkedjenek.

6.0

Ezekben a komoly
és nehéz időkben, amelyeket
most élünk, a legnagyobb szelgálatot
úgy tesszük nemzetünknek,
ha cselekedeteinket,
tetteinket áthatja hitünkben
kapott felelősségünk
tudata. Állami létünk megtartásának
'és az új ezer év sikeres megalapozásának
szűkséges,
nélkülöz'
hetetlen tartozéka
a keresztyén
tett.
Kerüljünk
egészen közel a mindennapi
élethez s gondoljunk
arra,
milyen veszteség
éri nemzetünket
az "elamerikázott"
munkaórák
miatt.
Keresztyén
állam vagyunk. Hogyan dolgoznak
ennek a keresztyén
államnak a munkásai, ha nincs mellettilk
előmunkás?!
Gyülekezetünk
templomépítésben van. Nap mint nap volt alkalmam látni azt a fizetett naplopást,
amit rnunkásai nk végeztek, ha nem volt rajtuk a föpallér szeme. Ez 3 bibliai értelemben
vett lopás nem a keresztyénség
tartozéka
és a keresztyénség "elveivel" nem egyeztethető
sze. Ezért nem lehet a keresztyenséget
felelőssé tenni.
Hivatalainkban
már majdnem mindenütt
ott találjuk a keresztet,
kifejezéséül
annak, hogy keresztyén
állam vag-yunk. A keresztaiatt
igen
sokszor ugyanazt
látom, amit az épülő templom falai között. Az igazságkedvéért meg kell állapftanurik
azt, hogy a hivatalosrtelefönon Iéi óra
hosszáig
"hölgy ismerősévei"
inkább az ifjúsághoz
tartozó
elem beszéli
meg a hétvégi kirándulást,
miközben
az adóf'izető
fél egyik lábáról
a másikra áll, - s nem az a sokszor kifigurázott
"háborúelőtti"
hivatalnok
A keresztyénségnek
semmi köze ahhoz a divatos életfelfogáshoz,
amely
minél több szabad időt és fizetést
és minél kevesebb rnunkát, tettet óhajt!
ö

Allamunk

maga számol azzal, hogy polgáraiból
a tettek keresztyénVegyük például az adó-kulcsot.
Aki nyersen bevallja minden jövedelmét,
az szinte összeroskad
az adóteher
alatt. Azonban' at: adóbevallásnak
annyi fortélya van, hogy aki az adótörvények
zeg-zugos utain
járatos,
lényeges,
sokszor
talán 50u/u-os könnyítéseket
is elérhet. Vajjoli
nem volna-e jobb, ha az adó-bevallás
egyszerűbb
volna s ha az adózó
polgárnak
nem engedne
meg mindenféle
kiutat?
Vajjon nem lehetne-e
az adóterheket
igazságosabban
(ahogyan
ma mondják : szociálisabban)
~Iosztani?
Bizonyára
lehetne.
De hogya
mai helyzet
megváltozzék,
az
tulajdonképen
nem is az állarnon, de nem is a keresztyénségerr
múlik, ha,
nem rnirajtunk:
azokon a polgárokon;
akik vallásos kötelességüknck
ügy
"élnek esetleg eleget tenni, hogy vasárnap
istentiszteleten
vesznele részt,
de akikböl a tettek keresztyénség e hiányzik.
Közellátási
miniszterünk
egyik
beszédében
felhívta
II
társadaium
figyelmét
arra, hogy az áruhalrnozót,
az árdrág ítót stb. fel kell jelenteni.
Valóban nemzeti érdek s ezen túl mindegyikünk
legszemélyesebb
érdeke,
hogy a különféle
készletek
igazságosan
osztassának
el. Ezért az á'Iam
teljes joggal bünteti meg példásan
azokat, akiket kihág áson, vagy cppen
áru-rejtegetésen
er. Nem szólunk azokról az áru-reitegetökról,
akik büuös
szándékkal
vonják el a készleteket
a közfogyasztás
elől, sazokröl
a mínden szociális érzék híján levő .egyesekről, akik csak magukra
gondolva
halmoznak
fel évekre cipőt
és talpat,
szappant
es élelmiszereket
stb,
ezen túl is mennyi a közellatás
terén az apró csalás! Talán vannak
a hatóságnak
egyes jószándékú,
de hibás rendelkezései.
Ezért talán úgy
érezzük, hogyarendeleteken
jogga! gyakorotunk
kritikát,
s hogy azokat
ft.et1.!~lehet,..teljesen. megtartaní. Mégis. nem volna-e réppen nekünk keresz-

sége hiányzik.
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-Wénkötelességünk
egyéni érdekeink háttérbe szoritásával
ü; példát adoí
a nemzeti összetartás gyakorlati megvalósításában? Vajjon nem áll-e éppen
erre az Irás intelme: "Ne aggodalmaskodjatok
tehát és ne mondjátok
Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk? Mert mindezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy
•• indezekre szükségetek van. Hanem keressétek először Istennek országát
es az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek. Ne aggodalmaskedjatok tehát a holnap felől; mert a holnap majd aggodalmaskodik il maga
dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja" (Máté 6, 31--34).
Ne utasitsuk el magunktól az Irásnak ezt az intelmét avval, hogy
al! "korszerútlen",
vagy hogy nem ránk tartozik! Ellenkezőleg, mindebból
eléggé kiviláglik a keresztyén cselekedeteknek a szükségessége. \nnak
a bizoríyos',itiszta 'erkölcsv-nek,
mely "támasza s talpköve" rninden társadalmi életnek, a mi keresztyén hitünkböl,
rnint forrásb6t"· kell fakadnia.
Hiányolja a mai ember a tetteket és joggal, úgy kezdjük el magunkon
a tettek keresztyénségét, Apró tüzekböl lesz az olvasztó nagy tűz, Egyes
keresztyén tettektől kap a rní társadalmunk valóban keresztyén Jelleget.
Nem rnoralizálunk
akkor, amikor kinek-kinek 'a szlvére helyezzük: a legkisebb dologban való hűség valóban istentisztelet. Cserkészeink csomót
kötöttek nyakkendöjükre,
amelyet csak akkor szabad kioldani, ha már
aznap cselekedtek valami jót. Elvi szempontból helyteleníthetiük
ezt a
gyakorlatot - milyen sokszor messze vagyunk tőle -, de csomó a nyakkendökön figye1meztethetne
mindnyájunkat
arra, hogy kötelességünk
14eresztyén hitünkröl minden nap és minden esetben tettekkel bizonyságot
teni, Tetteinken keresztül hódítjuk meg a Krisztus keresztjétől
egyre tavolod() világot.
Kósa Pál.

A nagy-inkvizitor.
Dosztoievszkií legérettebb alkotásában, a Karamazov testvérekben
hián Aljosával beszélget. Az egész fiatal-oroszország. az örökélet kérdéseivel foglalkozik, Iván, a társalgás vezetője is erre a témára tereli a szót.
Az állatok és gyermekek szenvedéséröl hoz fel megrendltő példákat.
Tétele: az egyházak által hirdetett örök harmónia nem ér semmit, ha azt
a fájdalom könnyen kell megváltani. A ti harmóniátok - mondja novicius
öccsének Iván - nem ér fel egyetlen könnyével
annak a megkinzott
gyermeknek, aki apró öklével verdesi mellét s jó Istenéhez imádkozile
Sem rnost, sem az utolsó napon nem akarja kórusban zengeni: igazságos
vlligy Uram! S mivel becsületes ember, már most visszaadja ••beléptijegy"-ét.
Mivel Aljosa a megfeszítettet hozza fel ellenvetésül, Iván vallomássá széleSm-ő beszélgetése csúcspontjául elmondja poémáját,
a nagy-inkvizítor történetét, Sevilla a mese szlntere; a legádázabb inkvizíció idején, mikor od
maiorem gloriam Dei lobogtak naponta az újabb máglyák
és "pompás
autOdaféiwn égtek el az "eretnekek". Krisztus újra megjelenik emberi formában. Ott jár a város forró terein, ahol épen az elözö napon égettetett
meg az inkvizítor kardinális majd száz eretneket. Csendben, észrevétlen
t;~l1 Jézus II nép közé, de mindenki azonnal megismeri Ot. Körülvesztk,'
~()nannáznak, . betegek és gyá'szolók viszik Hozzá nyomorúságukat.
O a
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határtalan
részvét mcsolyával jár köztük, gyógyit s halottat támaszt. A ~
ujjong, dc. ebben a percben halad át II téren az inkvizítor.
Mindent látott
sa
szent őrséggel
elfogatja
oi. A nép beidegződött engedelmességget
enged útat. Éjjel aztán, mikor beáll a lélegzetnélküli
sevillai éjszaka, nyiIik a börtönajtó
s belép Hozzá a kilencvenéves
aggastyán:
,;Mondd, miért jöttél minket zavarni? Megismertelek,
de holnap meg'
kell ·halnod, mint a legveszedelmesebb
eretneknek.
Mit is akarnál
itt?
Nincs jogod semmi újat mondani, mert az veszélyeztetné
az emberek szabadságát, pedig Te azt legdrágábbnak
tartottad.
Most láthatod a szabad embereket. Mi t5 évszázada vesződünk
ezzel, de most már befejeztük
munlcáukat, kiigazítottuk hibádat. Persze Te nem ilyen szabadságot
akartál,
dehiszen kaptál intést a pusztában,
miért nem törödtél
vele? Az eszes szellem három tételt állított Eléd, Te ugyan - folytatja
gúnyosan az öreg +:
.Jegyözted'
a kísértéseket,
dc most ítéld meg, kinek van igaza? Ne!~
fogádtad
el az első tételt. Elindultál
a világba üres kézzel, valami szabadságot ígérve, Ll helyett, hogy a köveket kenyérré
változtattad
volna. Nem:
akartál. megvásárolt
szabadságot.
Mennyei kenyeret
igértél, dc mit ér az'
az emberek
hálátlan
szemében?
Ezrek
s tízezrek
követtek
Téged" .ele'
mondd, mi lesz a tízezermilliókkal
? Neked csak az erősek, a választottak
kedvesek?
Nekünk a gyengék
is. Amitől ök megijedtek,
helyettük
elvisetjűka
gyötrelmes
szabadságot
s uralkodunk
rajtuk. Azt rnondiuk,
a1':e.
neVedben," de hazudunk.' mert rni már nyolcszáz. év óta nem Veled, hanees
ővele vagyunk. Oh, miért -tértél ki 'a -kérdés elől! Uralkodhattál
volna aZ'
emberek szabadságán
s helyette örökre megterhelted
az ember-Ielkivilágét
azzal, hogy szabad akaratból
támadt szerétetet
kívántál.
Három erő vall:
a földön, ami legyőzheti
a lázongó emberek lelkiismeretét:
a csoda, szent.ség s a tekintély.
Te mindhármat
elutasítottad.
Nem vetetted
alá Magad
a mélybe, mert elvesztetted
volna 'hited s a gonosz szellem győzött VOIM.
Oe mondd, hányan vannak olyanok,mint
Te? Azt remélted. hogy az emberek csodák nélkül is megmaradnak
az Istennél. Elfelejtetted,
hogy az emberek inkább a csodát keresik,
nem az Istent. Magas véleménnyel
voltál
az, emberről.
Persze, büszkén mutatsz a szabadság
s az önkéntes szerétet
fiaira, de azok csak maroknylak.
Vagy Te csak a választottakhoz
jötté'fi
Akkor itt szent titok lappong.
Mi azt a szentséget
hirdetjük,
hogy nem
a szeretet~e
való szabad elhatározás
a lényeges,
hanem az a titokzatos
szentség, aminek ök 1elkiismereWk
ellenére is (!) vakon engedelmeskedn!
tartoznak.
Az emberek örülnek, hogy megszabadultak
terhüktől.
Miért jöttél hát ide? Mi elfogadtuk
Cézár kardját" Te miért utasítottad
vissza?
Hatalmaddal
mindent
megadhattal
volna az embernek,
elérted volna az
emberi lélek vágyának valósulását:
a világegyetem
testvériesülését.
Nagyra
vagy kiválasztottaiddal,
de nézd, mi mindenkit
megnyugtatunk.
Mi
százezren boldogtalanok
leszünk, de az ezerrnilliók
boldogok s Üdvöznltei~
mert magunkra
vettük a jó s rossz ismeretének
titkát. Kijavítottunk
mln·dent, i amit el rontottál
s mivel mos zavarni jöttél, holnap máglyára
tes~iJ~~k.
A nép pedig parancsunkra
vidáman hordja az égő üszköt alád."

pár:

Az inkvizítor
befejezte szavait. Várt. Valami keserűt, rettentör.
De.ő
hallgatott
Majd lassan közelebb lépett. hozzá s megcsókolta
az agg Yérte. len ajkát. Ez volt a felelete.
Az inkvizítór
megrázkódott,
kinyitotta
az
ajtót: siess, s ne jőjj többé soha, soha! - A Fogoly eltávozott.
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Eddig tartott
Iván poemája.
Lenyűgöző
volta miatt· önálló darabnak is szekták
tekinteni,
de épen ez az oka a sok félreértésnek.
Csak
a regény, sőt az író müveinek
egészében
érthető.
Az egyház problémájáról van benne szó, Már a kolostori
jelenetnél
a sztareccel
folytatott
beszélgetés
is ezen a súlyponton
nyugszik. Aljósa életének is ez a ·fókusza_
Iván inkvizítorának
alaptétele:
A keresztyénség.
amint Jézus hozta, rnödszerében
elhibázott,
értelmetlen.
Mert ha Jézu
valóban
minderr ember
megváltója
akart volna lenni, úgy kellett volna tennie, mint a nagy inkvizlrornak.
Hogy ez alatt a római katolicizmus
értendő-e
csupán, erősen
kérdéses. Bár Dosztojevszkij
itt is, a regény mas helyén is említi a jezsuitákat s Rórnát, világos, hogy nemcsak róluk van szó, Az egyház problémája foglalkoztatja,
nem csupán Rörna. Hogyan hajthatja
végre feladatát
az egyház a tömeggel szemben?
. I. Az inkvizítor
beszédében
éles bírálat hangzik el az egyház protestáas, közelebbröl
- (Dosztojevszkij
leülföldi tapasztalatail)
- evangélikus
értelmezéséről.
Az ige egyhazának
reprezentánsa
Pál. Az ige az embert
a maga izoláltságában
ragadja meg s képesíteni
akarja kerésztvén
élet önáilö folytatására.
De ezzel önmagát bomlasztja
fel, mert az egyén szabadságának
túlzott hangsúlyozásával
szubjektivizmusba·
torkollik.
Az' egyén
önkényének
lesz így kiszolg áltatva az ige. A következrnénye
aZ,hogy
nem
Jön létre
speciflkusan ' egyházi
közösség.
Az egyház
Így "vairá~os célú
társadalmi egyesület". 'Persze ez a vallásos individualizmus
nemcsak az egy_O
há~t, hanem li keresztyenséget
is tönkreteszi.
Nem más, rnint a hitetlenség
kifejezése. ·Az ősbűn kisért: eritis sicus Deus. Iván szerint ·túlmagasra
érté-"
kelik itt az embert, mert az igazságot
csak látnokok,
próféták
és zsenik
találják meg, de a rnilliók erre képtelenek.
Nyugateurópának
a XVIII. száZl;id végétől
tartó Szellehizavara
ennek a vallásos individualizmusnak
következménye,
Persze a' tömeg örömmel fogadja
az egyén teljes szabadságának hirdetését,
de mivel nem tud vele élni,a
lelkiismereti
szabadság
az önzés trónrajutását
segíti elő. S· ezzel együtt] ár az utilitarizmus.
A végső
következmény:
a létért való könyörtelen
harc, politikában
é. közéletben
az érdekek győzelme
az eszmék helyett,
a nemzetek
öncélú ádáz hami
B. technika
eszközeivel.
Ha ez ellenkezik
is az utilitarizmusrderűlátásával,
logikus eredménye
fl tömegember
felszabadításának.
Ugyanakkor
az embetek· lelki hötrelme
csak nötrés
rnivel nem birja el 'a szabadságot, megalkotja
a tekintélyállamot
s a kollektivizrnus
társadalmi
szcrvezettségét,
I-tt végre a szabadság
kínja enyhül az egyén lelkében,
mível szociológiai
norma, erős akarat, közvélemény s a kollektív érdek köti,': A gazdasági
fejlődést
kis csoport
irányítja
s a politikában
a diktátor
szava dönt.
Persze ez önmagában
hordozza ismétcsak
a közösség bomlásának
csiráját:
Mert ha enged is a tömeg a diktátor
parancsának,
engedelmességében
ott
rejlik., a forradalom
magja .. Az Igy előálIott állami rend rnindig csak esetleges s nem .tud létrehozni
valódi közösséget
az egyesek között, Ha at·
átiam jogrendje
a hatalom elvére épül, csak pillanatnyi
közösségröl
lehet
S7.-Ó. A kolIektivizmus
is az individualizmus'
belső dialektikájaban
szenved.
Bar a tekintélyállamhoz
képest szelídebben
korlátozza
az egyén szabad"
ságát, de szintén
tökéletlen,
mert az általa hozott boldogság
nem .az
e.gyéné, hanem idegen, külSŐ boldogság.
Ezt azonban· az •egyénnek
el ktHC
fogadnia, ha csak nem akar még boldogtalanabb
lenni. Sem a tekintély-

a

tit
állam, -sem -a -kollektivizmus nem képes harmóniát teremteni az egyén s
az összesség között. Az ember megmarad .annak, ami volt: lázadó és rabszolga ugyanakkor.
II.· A nagy inkvizítor
az individualizmus végzetes következméuyét
látva, más utat talált. Mivel minden az embernek a boldogság utáni vágyából származik s mivel arra ugyanakkor képtelen, ezért a boldogság Játsza"
tával kell kielégíteni az ember szornjazó lelkét. Tartást kell adnia az egyén
lelkivilágának s ezt egyedül a vallásosság teheti meg. Persze ez a vallásosság minden, csak nem hit. Oe elég az: ember megnyugtatására.
Ölt
- amint az inkvizitormondja
~ pár százezren magukra veszik a szabadság minden gyötrelmét, hogyatízezermilliók
boldogok legyenek. Tulajdonképen tehát vallási arisztokratizmusröl
van szö. A boldog tömeggel
szemben ~-áll'a boldogtalan kiválasztottak tábora .. Ök teljesltik taz önmeg-.
semmisítés . szellemének -három tételét, megadják a tömegnek a csodát,'"
-3 szeatséget s rejtélyt. Jézus elhibázta a dolgot a csoda visszautasításakor.
mert a tömeg nem annyira Istent, mint inkább a csodát keresi. Az inkvizítor a pusztai kísértö tételeire építette egyházát. "Mi már - vallja meg
Jézusnak,a .börönben - nyolcszáz év óta nem Veled, hanem ővele tartunlt!' GoridÓsk'~durikaí:' emberekl~inden
szükségletéröl, a "fejethajtás"nak gyötrelmét elvesszük, megadva a tekintélyt, de ugyanakkor megadj ul,
nékik a kenyeret s a szeritségnek misztikumát." Ök elfogadták Cézár kardját. Egyházuk reprezentánsa
Péter. Következrnény
az egyházállam, illetve
a hierarchia létrejötte. Az állam minden funkciója felett ellenőrzésre törekednek. a szabadság használatát teljesen' a magukérrak
akarják, rnert a
szabadságnak megmaradt esirája is veszélyezteti a már gondtalan gyermeT<ekké vált emberek boldogságát. Az inkvizítor maga is bevallja, bogy
ez az eljárás eltérés Jézustól, de az egyetlen lehetőség a tömeg boldogítására. Csak így hajthatja végre az egyház Jézus szándékát: az egyeteme!'
üdvözitést. Igaz, más úton, mint Jézus. Oe ezt a killönbséget nem szabad
a tömegnek felismernie, mert ez nyugtalanltaná. A kivátasztottak szenvednek a pia fraus miatt, de a milliók boldogok. Persze most már nem .jötlet
semmi "úr, mert ai 'megza:várni'a töktÚe'tes egyensúlyt:\Ezé~t" tamadt"rá:
miért jöttél ide, hogy zavarj? A lezárt dolgokhoz nemszabad ho;uányulni;
itt már minden a hagyományon épül fel.
Az inkvizítorból az ész beszél s nem II hit. Igaza lenne azon feltétel
mellett, ,hogy az evangéliumnak nincs. teljesen igaza, Hiszi ugyan, hogy
Jézus Istemlek a Fia, de azt már nem, hogy erősebb a nem-lét szelleménét.
.,A te iukvizítorod nem hisz Istent - ez az
egész titka!" - mOfldja
Aljósa. Az agg egyház-eszméjéből következik az a törekvé, hogy kitermeljen általános érvényű erkölcsiséget s politikai magatartást. Az állaMi
mellett úr akar lenni az egyház, világi hatalom, amely előírja az ánamol~·
nak, rnit és hogyan tegyenek.
!II. Az egyház válságábó! nem kivezető út sem önmaga tetbontasa
és megsemmisítése az individualizmus által, sem az elvilágia odás, a Idsértő három tételének ,igenlése_ Segítséget csak az. iliazi egyház adhat
A. két n'yugati' Idsérfettel szemben ur ZC;iiimaszt-a'r~~' áI3kja·'·s at áítála
képviselt egyház. Pállal és Péterrel szembenáll 'János, Ezt az egyházat
nem az ész, hanem a-szeretet irányítja s ezért jele nem a szkepszis, sen)
a kérkedés, hanem a reménység. A szerétetnek szótlan gyakorlása hasonö

UthatatIariul
hatékonyabb
a puszta szónál. Érvelés csak ellenérvet
ad a
rezignált
ember szájába.
A csalás elleplezi a válságot.
Hazugságra
nem
~'ebet felépíteni az emberek boldogságát.
A csendes, tevékeny szeretet gyakorlása .adia meg a szabadulást.
Példa zoszima sztarec kolostori
jelenete,
ahol elvegyülve
a tömeg között, mindenkinek
azt mondja
és adja, amire
szüksége van. Az inkvizítor feltétlen
engedelmességet
kíván az egyestél
s ezzel rabszolgává,
tudatlan
gyermekké
teszi. A vallásos .índívídualízmus
boldogtalanná
teszi az önhatalmúság
önkényeben.
A szeretet azonban hisz
a növekedésben
s járni tanítja
meg az embert. Az ember tökéletessége
s a teljes boldogság
még nem valóság ugyan, de nem is utópia. Itt az
" egyházat
Krisztus feltétlen
erejébe vetett hit határozza. meg. Ö erősebb,
mIr)t- a szellem. Az ige egyháza az állam segítségére szorul, s az inkvizítor
egyháza pedig az államot akarja akarata alá helyezni. De a szeretet egyháza az államot és a társadalmat
belülről formálja
át, amig eljön az idő,
amikor az önzés pogány társadalma
eltűnik s mindenütt
már.csak az egyház lesz, vagy is a tevékeny szeretet elvén épült közösség. Nem az egyház
szívja fel magába az államot, nem is egyezik meg vele, hanem a hatalom
helyére a szeretet gyakorlása
s a határtalan
részvét kerül. De ez nem derűlátó evolucionizmus,
mert a kauzális összefüggés
csak a felszín, mögötte
az isteni elem a hajtóerő.
Krisztus uralmának
kiteriesztése
tehát nem úgy
történik,
hogy egyházi intézményt
létesítünk,
sem úgy, hogya
szubiektív
vallásosságot
ápoljuk, hanem, hogy Krisztus mindíg újra diadalmaskodik
az egyes emberek tevékeny szeretetében.
Iván befejezte
nagy vallomását.
Öccséhez fordult. MagányosságábóI
társat keresve szólt: "A te szívedben sincs számomra hely, kedves remetérn.
Azt a formulát,
hogy minden szabad, én nem tagadom
meg és te emiatt
tagadsz meg engem, ugye?" Aljosa felkelt, hozzáment
és szótlanul
ajkon
csókolta. "Ez plágium!"
.- kacagott
fel Iván.
Ez a nagy inkvizítor
története.
Megdöbbent
és meggondolásra
késztet bennünket
iS.Szemléletesen
elénk állítja azt a ves~edelmet,
amelybe
egyházi munkánk
és kiváltképen
igehirdetésünk
kerül, mikor szolgálata
nyomán kialakul az egyház közösségét
sokszor semmibe vevő indvidualizmus, Még sokkal megdöbbentőbb,
mikor Dosztojevszkij
elbeszélése. rádöbbent arra, hogy az egyház áldozatul eshetik, sőt áldozatava esett annak
a kísértésnek,
melyben Jézus megállott.
Az egyház nem keresheti
hivatásának a megoldását
a hatalomnak,
a szeritségnek
és a csodának. a ragyogtatásaban.
Nem állithatjuk
persze szembe egymással
Péternek,
Pálnak
és
Jánosnak
a keresztyénségét.
De az bizonyos, hogy az egyház csak addig
egyház
és csak addig szolg álja Krisztusát,
ameddig
úgy hirdeti Urának
evangéliomát,
hogy egyúttal felveszi az Ö keresztjét.
.

Balikó Zoltá;r..

lsten' emberei.
Két végletet
kifejező szó. Két összemérhetetlen,
ég és föld tavotsagával, a szentség és bűn szakadékával
elválasztott
világ valóságát
kifejező
és hordozó tulaidonnév:
Isten és ember ily szorosan, li birtoklás,
az egy~
aásértvalóság,
az igénylés és igénybevettség
által összekapcsolva]
- Egyáltalán lehetséges-é
ez a kapcsolat,
s emberi vizsgálódás,
szeralélet
feléri-é, . megmagyarázhatja-é?

Nem a kiváncsisag,
nem is képességeink
álmegoldásokra
hajlamos
és
a lehetetlent
is megkísérlö. és megkísértö
kezdeményező
önbizalma
kérdezi meg ezt, .s.: hiszen itt magunk
már a kérdezés
súlya alatt össze'törünk; ."':""hanem emberi létünk két legelemibb
kérdése,
tényezője:
öumegunk, ahogy vagyunk és Isten, ahogy O akar velünk lenni, s ahogy mí
nem lehetünk el Nélküle, - kérdésessé teszik számunkra
ezt a mérhetetlen
feszültséget
rejtő kapcsolatot.
Más szavakkal
azt jelenti ez, hogy amucor
az Isten' kinyilatkoztatásét
tartalmazó
Szentírást
kezünkbe
vesszük s életünket
és annak váltságát
onnan próbáljuk
kiolvasni, akkor válik esedé.kessé, lesz beszédessé ez a kapcsolat.
- Akkor válhatik azzá. Isten maga
teszi azzá, Ö a kezdeményező.
Ennek a kapcsolatnak
a "miként je" is egézen Ö, rajta áll. Mi csak felfedezői
és elfogadói
lehetünk annak.
.
:r:: :::

*

Az lsten kijelentését
hordozó
Szentírásnak,
az Oszövetségnek
csak
úgy, mint az Újszövetségnek
egyik legmélyebb
és legkülönösebb,
nem ritkán botránkoztató
sajátossága
az, hogy benne állandóan
embere1cről hallunk, olvasunk,
emberek állanak előttünk,
emberek cselekszenek,
játsszák
a főszerepet.
Különösen az Oszövetségben
tűnile az fel. Igy az Oszövetség
elsősorban
nem val\ásos szemlelet vagy teológiai tan forrása, hanem történeti bizonyság, történeti
események,
jelenségek
foglalata.
De milyen történeteké l - Emberi mértéket
sem kibíró történetek
ezek! Es emberi becsülést sem megérdemlő
személyek
bűnös, elítélendő
és kárhozatos
magatartása,
élete és cselekvései!
Luther azt írja 1. Móz. 38.-hoz: "Juda
bizonyosan
a legfőbb
pátriárkák
egyike testvéreivel
egyetemben.
M.égis
Isten süllyedni engedi őket, úgyhogy
a sárban fetrengenek,
elárulják
és
eladják saját véreiket és atyafiságukat
... " Alig lehet eligazodni és tájéko.zódni a magasztos
és nagyon-nagyon
emberi esendő események
és megnyilatkozások
között.
Ebben a váJtozatos, szines, felmérhetetlen és nagyon emberi esemény-és történetgazdagságban azonban kezdettől fogva mitidvégig s a legapróbb
részletekig is keresztül húzódik egy egyetemes rendező elv. Kitünik egy
központi
egyesítő motívum, átviláglik
egy egységes cél. E felé törekszik
minden, ez vonz mindent magához. Ide érkezik meg minden, bárha hegyesvölgyes utakon
és nagy kerülőkkel.
Itt talál minden helyet, jelentőséget
és jelentést. Ez pedig az Isten országa. Nem elvont eszme ez, hanem minden egyes történet
vezető principiuma,
magyarázó
elve, s az egyedüli,
helyes értékelési
szempont,
melyet a Szeritírás értékelésében
lehet és szabad alkalmazni.
Az Oszövetségre
korlátozva
azt mondhatjuk,
hogy ott minden emberi
élet, tett, cselekedet, magatartás
és sors csodálatos
módon, mint egy titokzatos középpont
körül, az ígéret körül forog, abban nyer értelmet, tartalmat, jelentést. Az "ígéret"
isteni ajándéka,
kilátásba
helyezése
azután
ennek a minden
emberi
mértéken
túlnövö
szent jovendőnek bizonyos
reménysége. Ennek váradalma
húzódik végig az egész Otestámentomon.
Isten cselekszik
azáltal, hogy embereket
vesz igénybe,
felhasználja,
belevonja
őket irgalmas terveinek
közösségébe.
Az ember lsten szándékával szemben kétféleképpen
viselkedhetik.
Vagy elfogadja, vagy kikerüli.
Innen van a szentírásbeli
emberi sorsok, életek emberileg
oly érthetetlen
sokfélesége
és változatossága.
Az üdv és kárhozat,
elhívottság
és eltaszítottság kettősségének
ez a gyökere. -- Ugyanitt
látható meg aztán talán
.a legmegdöbbentőbb
nyilvánvalósággal
az egész Szentírás, 0- és Uiszövetség oszthatatlan egySége, szétválaszthatatlansága is! Isten' az O országát
nem egyszer, s nem valamikor
régen kínálta oda az ősatyák nak, s nevelte
őket erre a szent jövendőre, de az emberi történet évezredei során (- amik
Előtte annyi, mint a tegnapi nap, vagy egy őrváltásnyi
idő éjjel-)
oda
nyujtotta
újból és újbó! s minékünk
is felkínálta
és felkínálja
szüntelen,
Ma is ügy állunk lsten szándékainak fényében, mint hajdan az elsö "Isten
embetet állottak: "Minekutánna
Isten sok rendben és sokféleképpen
szölott hajdan az atyáknak
a próféták
által, ez utólsó időben szólott nékünk
Fia által ... " (Zsid lev. 1, 1.)
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mondhatiuk,
hogy három világidőben,
három periódusban
áll
mindaz, amit lsten az emberért
és az emberrel
tett és tesz.
"ázőstörténetben; Izráel népének tötténetében és Krisztusnak és az Ő népének, Egyházának történetében.
Külső formája
szerint szövetségnek
nevezzük
Istennek
és embernek
ezt" a találkozását.
Ennek
megfelelően
ismerjük
Istennek
Nóéval,
aztán
"~ Sinai hegyen
és végül a Krisztusban
kötött
szövetségét.
Nem három
különálló
tette ez Istennek, de mivel üdvtervének
megvalósltása
mindez, ~
a három szövetség egybe fonódik, egymásért
van és egymásból
nő ki.
Hogyan valósul meg most már Istennek
és az embernek" a szövetege? ~ A kiválasztás, vezerés. ígéret és ítélet valóságában. Akárhol nyitjok fel a Szentírást,
akárki is áll ott előttünk,
- e négy eszköz, vagy
50rma közül valamelyik egészen biztosan osztályrészévé,
sorsava lesz, - de
osztályrészünkké
lesz nekünk is.
" A kiválasztás
tényének
megismerésében
lehet megérteni
azt, amit e
.szóviszony és személyes kapcsolat jelent és kifejez: "Isten emberei". Meröben Isten műve a kiválasztás,
ahogy Ábrahám, Izsák és Jákób történetéből
ismeretes.
"Eredj ki a te földedből
és a te rokonságod
közül
és a te
atyáidnak
házából a földre, melyet én mutatok néked! .. .' S az Uiszövetégben is hangzik: "Nem ti választottatok
engem!" ... Egészen lsten oldalán van e viszonynak
minden súlya, Ezért van az, hogy az Ószövetségi
lsten-embereiról
mindig Istennel kapcsolatban
van szó, s Isten az Önmagárö! szóló kinyilatkoztatásban
is mintegy
reájuk hivatkozik:
"Én vagyok
.a te atyádnak,
Ábrahámnak,
Izsáknak
és Jákóbnak Istene ... " Az újszövetségi apostol is érthetően
és meggyőzően
akar beszélni, amikor nagyon
özvetlenül azt rnondja: "a mi atyáinknak
Istene megdicsőítette
az O Fiát,
Jézust ... " (Csel. 3, 13.)
"Isten emberei" - "A mi atyáinknak Istene" - "A mi Urunk Jezus
Krisztusnek Aty ja". Ebben a hármas utalásban van végeredményben
össze"
foglalva
minden, amit tudni lehet, tudni kell Isten kinyilatkoztatásáról,
.az 0és Újszövetségról
és benne
önnönmagunkról.
Olyan
kapcsolat,
együvétartozás
ez, melynek minden tagja magában érthetetlen,
érdektelen,
~éma és semmitmondó.
- Az Oszövetség
magában,
az Újszövetség
nélkül
örökké
a befejezetlenség,
a megmagyarázhatatlanság
kínos
érzését,
a
derengest
ismerő sötétség
nyugtalanságát
kelti. Az Újszövetség
viszont
az O-ra, annak rétegeire
épül és az örökkévaló
Isten hűség szerint az
Ószövetségre és a fölé jön el. Az ószövetségi
"Isten emberei' is az enyészetbe süllyednének,
ha nem lehetnének
és nem lennének "exemplumok",
azaz példák (Luther) a mi számunkra, ha rnindaz, ami "rajtuk esett", nem
ügy volna, hogy "megírattak
pedig a mi tanulságunkra".
(1. Korint. 10,
11). Minden pedig, amit isten tett, szólott ("hajdan az atyáknak
a próféták
által"),
hiábavaló
lenne, ha nem lenne az "Egyszülött
Fiú" közöttünk:
Ű valósította
meg mindazt, amit Isten emberei az Igéretek alapján élő hit
elszánásával
remélni mertek, akkor, amikor az "igéret
földjén, mint idegenben
sátorokban
laktak
Izsákkal,
Jákóbbal,
ug-yanazon
ígéret örökös
társaival."
(Zsid. ll, 9.)
Nos, mit mond, mit beszél el Isten embereinek
élete ebben az összeHiggésben?
Először
is azt, hogy "Ábrahámnak,
Izsáknak
és Jákóbnak
Istene"
<!IZ "Úr Jézus Krisztus
Atyja" is! Az Oszoverség Istene, ki embereket hiv el,
'választ ki és vezet, mindnyéiunknek
Teremtője és Ura! Nála nélkül,
Rajta
kivül nincsen más Isten. Ez az evezredes
bizonyság
mintha soha se lett
volna olyan időszerű, mint épen ma, amikor földből, történelemből,
vérből.
sorstitokból
új isteneket
akarnak
támasztani.
Nyilvánvalóvá
válik az is,
hogy ma sem lehet Isten embere az, aki az örökkévaló
Isten útját nem
ismeri, s nem látja "boldog szemekkel"
"az O dicsőségét"
(Ján. 1, 14), mit sok igaz ember és próféták
kívántak
látni, s nem ismeri I el a "ma
'teljesedett be az ige a ti hallástokra"
egész sürgető mélységét!
Az Isten embereinek,
ennek a rnegvalósult,
gazdag
és örökké haté'kony kapcsolatnak
azonban tágabb mondanivalója
is van. Az Abrahámnk
.adott Igéretben
a "földnek
minden nemzetei"
áldatnak
meg! Nem egy
>tr előttünk

€OS
nép, de rnindenek. Itt van elrejtve az áldozatnak a titka. Az, ami az áldolett és feltámadott
Úr Jézus Krisztus missziói parancsában
teljesedik
meg: ,.minden népeket" (Máté 28, 20). Altala teljesedett
be, hogy az "Ábrahám áldása a Krisztus Jézusban
legyen a pogányokon"
(Gal. 3, 14.). Krisztus Jézusban a "pogányokon"!
Igen, s mindnyájunkon,
mert Jezus is
ugyanúgy hívei
bennünket:
"eredj ki a te földedből!"
"jer,· kövess
engem!", "aki kezét az eke szarvára vetette es hátra tekint ... ", - ,.,.aki
jobban szereti Atyját, Vagy anyját, hogysem
engemet ... "
Izsák a test leszármazottjával szemben az igéret szerinti örökös, az
"igazi Izráel". Isten emberévé, lsten népévé nem a testi leszármázas
révén
nem a fajiság, de a kegyelem útján lehet ember és nép. lsten akarata ez,
Istené, aki a "kövekből
is tud Ábrahámnak
fiakat teremteni",
fiakat, kik
nera "vérből, sem a test akaratából
vannak, hanem Istentől születtek".
És végül Isten ernbereként
szól az atyák közül Jákób is. Egyáltalán
hogyan lehet ő Isten embere!?
A csaló, furfangos
Jákób? - Hiszen
maga is megismeri:
"Kisebb vagyok minden te jótéteményeidnél
és mlllden te hűségednél".
- A legmélyebb, mert leg krisztusibb evengélium szól
itt hozzánk! "Uram nem vagyok rnéltó,
hogy házamba jöjj!" De Krisztus
mégis jön. Leül a bűnösökke!
és vámszedőkkel,
parázna nőkkel, tisztatalanokkal. - velünk egy asztalhoz.
Elfogad
minket. Mindennek
ellenére!
Engem,
elveszett
és elkárhozott
embert
megvált
érdemtelenségern
ellenére, megszabadit
és magáévá tesz!
Az így megtapasztalt
kegyelem
fényében,
világában
elenyészik,
eltűnik és az imádat csöndjében
felolvad minden távolság, mely a "hajdan"
.és .most" között, az "utolsó idők" az atyák és mi közöttünk,
6- és Ujtestámentom
között van és lehet. Nem marad más hátra, mint hogy mi ís
abban a kegyelemben
járjunk,
melyben jártak az atyák, s melyben "állunk" is. A Krisztusban
életté vált kegyelem, - a "látott, hallott, kezekkel
tapintott"
kegyelem
mértéke szerint ...
Az Isten embereiról
szóló részekröl
azt mondja Luther:
"Ezek az
igazi aranylegendák,
melyekben
Isten arra tanIt, hogyan
főzi, hogyan
puhítja (süti) meg az
szentjeit, s miképen játszik velük, mintha rnindaz,
amit ígért, merő hazugság volna. .:"
Krisztusban,
ki az atyák Istenét, hirdeti néked, - téged is meg akar
és meg tud puhítani és foglyul ejteni!
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Opfermann Ernő György.

SZÉ:LJEGYZETEK
A magángyónás

Számok röpködnek

körül támadt folyóirati vitába nem
szólunk bele, mert azt tartjuk,
hogy
e kérdésben
az egyház teológusainak előbb maguk között kell egyetértésre
jutniok.
De mi is kérjük
testvér zinket, hogy hagyják azt teljes bizalommal a szakemberek
kezében.
Ne engedjék
rnegzavartatni
magukat!
Különösen óvjuk őket némely római katolikus
lap kajánságától
és mohó felkfnálkozásától.
A
Magyar
Kultúra
önmagát
is jellemezte,
amikor
nemrég
ezt írta:
"Különben
a hirdetés
és reklám
egész vonalán már régóta mutatkozik valami túltengő
önérzet s roszsz ul alkalmazott
szellemi mohóság.'

a !evegöben
minden vítatkozasnél.
Népek millióit adják össze s vonják
ki, felsorakoztatják
a haditermelés.
a nyersanyag
számait,
távolságok
ezer és ezer kilométereit,
az utánpótlás kis és nagy titkait.
Ezek a
számok mutatják,
hogyagyőzelem
mely népek felé hajlik. Ilyen vitatkozásoknál
sokszor gondolnak
arra,
hogy magyar népünk mai összetételében, nemzetiségeivel,
lélekszáméval, belső kérdéseivel
igen kicsinynek
és aránylagosan
erőtelennek
látszik.
Örök
pesszimisták
járnak
közöttünk,
akik borús arcukkal
ft
halált hirdetik
Pedig ezzel ellenkezően
éppen
azt kell hirdetnünk,
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hogy minden nép megszorozhat]a,
megsokszorozhatja
önmagát.
A vörösen folyó vas sem lesz anyagában
·több, de mikor gépalkatréssszé
formálták, sok ember helyett
termel.
A folyam mennyiség e sem változik,
de ha módot nyer, villanyáramtelepek útján,
milliólámpafényü
világosság
szolgálatában
áll. Megsokszorozódik
a növekvő erdő is és a
mezők
sok virága.
Isten akarata
irányítja tehát megsokszorozódását.
Erre van szüksége népünknek!
Uzemekben,
iskolákban,
hivatalokban,
otthonokban,
kereskedelemben,
egyszóval a front
mögöttí
közösség
életében minden férfi, sőt nö többet
tud vállalni a munkából, az alkotásból és áldozatból.
Tudósok, hivatalnokok, nők és katonák
ugyanazon
mennyiség
rnellett is megsokszorozódhatnak,
és ez teheti
nagyobbá,
erősebbé, keményebbe
új ezer évért
küzdö
magyarságunkat!

A japán hősiesség
egyszerre
felkeltette
együttérzésünket, csodálaturikat
és érdeklődésünket Japán népe iránt. Örök törvény,
hogy
a tettek
többet
mondanak,
mint az ismertető- leírások, történelemkönyvek.
Japán
vezető
férfiai
néhány szóban foglalják
össze azt
a számunkra
ismeretlen
népnevelést, amely
által véveken keresztül
előkészítették
Japán
fiait a most
folyó harcra a 'szabadságért,
olajért
élettérért.
A kiképzés
alapja rnindig a szellemi nevelés, amely éppen
Japánnál erősen vallásos nevelés. Ez
a tény örökre
figyelmeztetés
nyugat felé, amely eddig a keresztyén
eszmék
állandó
hirdetése
mellett
valójaban
a keresztyénséggel
ellentétes utakon jár, hiszen éppen napjainkban erősen leértékeli
a keresztyénséget
s majdnem,
hogy búcsút
akar
neki
mondani.
Japán
nem
idegenkedik
a keresztyén
külmiszsziótói, de annyiban
és annyit kér
belőle, amennyi
nemzeti,
népi életét is erősíti, fokozza', s ezt a keveset is sokra becsüli. Viszont Europa
népei még a hitbe, vallásba, egyházi
életbe is ennek a világnak
gondolkozását, s magát a politikát is bele-'
kevertek.
Ennek
következrnénye
nem is lehetett
más, mint az egyház elvilágiasodása,
azaz lényegének
a mindennapi
életben való elvesztése~. Míkor pedig".napj(iipk
a. ma-

gyarság egységét fokozottan
igénylik, helyette
az egyházpolitikai
ellentétben
álló történelmi
egyházakon keresztül
szétszakított
nemzet
áll az új feladatok
megoldásához.
Odajutottunk
tehát, !hogy a pogánynak mondott
Japán
h6siességével
példát mutat
a ker esztyénség ével,
civilizációjával
dicsekvő Nyugatnak!

Színházkonjunktura

van!

A pesti szinházak,
a varieték
tele
vannak. Ha elmegyünk
egy-két ma.
tinéra, vagy más művészi célzattal
megrendezett
estély re, mindenütt
a kenjunktúra
zsúfoltság
át látjuk.
Az emberek
nagy tömege tódul a
pénztárokhoz,
s szórakozni
kíván.
Amikor az élveznivágyó
népáradatot elnézzük,
önkénytelenűl
is az
az érzésünk támad, hogy azért siet
mindenkí annyira szórakozni,
mivel
azt gondolja,
ilyrnódon sikerül lerázni a gondokat,
és elfelejteni
az
élet árnyékos
oldalát. Ez tény. A
megfigyelő
kénytelen
ezt megállapítani.
Azonban
a tények
mindig
meg
is nyilatkoznak
valamiben.
Nézzük csak, milyen változást
hozott létre ez a kenjunktúra. tró és
közönség
mindig
hatással
voltlak
egymásra.
Nagy írók megpróbálták
irányítani
a szórakozók
izlését. A
középszerűségek
az árral úsztak, s kifejezték
a közönség
rnondanivalóját.
Üzleti
érdekek
iranyitották az írókatésa
művészeket.
Sajnos, ma nagyon hasonló jelensége.
ket tapasztathatunk.
Az emberek inkább a könnyű
darabok
felé vonzódnak. Ez még mindig nem lenne
kirnondottan
baj. De az már beteges
jelenség, hogy ezek közül is jóf ormán csak az egészen könnyű
fajsúlyú operettecskéknek
van kirobbanó síkere. Néha szinte azt gondolhatnánk,
hogy az emberek nagy
része nem is tud a művészet és az
irodalom
létezéséről.
A rnűvészek
közül
ls többet
a könnyebb
siker
arra csábít, hogy megelégedjék
képességeiknél
kísebb művészi teljesítmény
nyujtásával
is. Nem az a
baj, hogy szórakozunk,
hanem az,
hogy igényeink csökkennek,
s cserbenhagyjuk
az igazi irodalmat
és
művészetet.
Igy azután elsikkad
a
fontos, a nemzetnevelő
érték és az
embert
emelő
célkitűzéseknek
a
hallgatókba
való átültetése.
Nem az
érzékekre!
hanem. az ember, leg-
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nemesebb
irodalom

érzelmeire

épül

az igazi

és müvészet.

Munkás szabadeavetemek.
Budapesten
és környékén,
egymásután nyilnak meg a munkás szabadegyetemek.
Igazán örvendetes
jelenségnek kell ezt tartanunk.
Két részről megnyilatkozó
jóakarat
jeleit
láthatjuk benne. Egyrészt
a munk a.
adók s a hivatalos
felsőbbség
gondoskodása
tűnik ki belőle, másrészt
még nagyobb örömmel állaptthatiuk
meg azt, hogy a munkásság
lelkében is él a művelődni
vágyás,
a
lélek szépítésének
kívánása.
Nagyfontosságú
gondolatok
vetődnek fel
ilyenkor.
Hogy míndenkinek
művelődni
kell,
senkisem
maradhat
hátul a mai időben. A szabad idő
okos fe\lhasználása
a munkásnak
is
érdeke,
de ezen túlmenően
az államhatalom
szempontjából
sem lehet az mindegy, hogy polgárai szabad óráikban mit csinálnak. A tudás
valóban hatalom és érték a munkás
kezében is. Ilyenkor azt is elmond.
juk, hogya
magyar munkásság
már
régóta megérett
arra, hogy ilyesmiben része legyen. Valóban a munkás
szabadeg-yetem
nagyon Ihasznos, de
- és itt meg kell állnunk. Meg kell
állnunk
és meg kell látnunk
azt,
hogy csak akkor tudna hivatásának
teljes mértékben
megfelelni,
ha a
munkáskérdés,
legalapvetőbb
mozzanataiban
már
megoldást
nyert
volna. A nyomorúság
nagyon sötét
szemüveg. a nehéz sors, a még mindig előforduló
le nézés igen könnyeri
rossz
gondolatokat
sugalmazhat.
Ilyen
körülrriények
között
nehéz
nagyobb,
átfogóbb
tömegekben
az
öntudatot
kifejleszteni,
a rnunkás.
ság lelkét a szépre áthango!ni.
A
tetőt csak a biztos alapokon nyugvó
falakra lehet ráhelyezni.
A munkásnevelésnek
ez a legutolsó,
'legmagasabb foka. Igaz eredménye
csak
akkor fog mutatkozni,
s csak akkor lesz, 'ha maid a munka értékéveI együtt a munkás
bére és értéke
egyaránt
emelkedni fog.

A zsidók térIoglalása az iparban.
Kissé
megnehezült
az idő járása
Izrael tábora
felett. A zsidótörvények értelmében
nagy kényszeredetten mégis csak át kell engedni
az íróasztalokat,
s le kell húzni a

nagykereskedésekredönyét.

Ha ren-

dezett is a vísszavonulás, mégis csak
visszavonulás.
Mindez azonban legfeljebb, ha egy kicsit megijeszti a hitsorsosokat. Találnak ők maguknak
még kibúvót! Amikor azután már kibúvót sem birnak találni, ha nem
akad dísz go], ha nincs Andor vagy
Aladár, akkor új foglalkozást
keresnek.
Nem
akármilyent,
csak
olyat, amelyben
furfangjuk,
zsákutcákhoz
hozzászokott
észiárásuk
nagy lehetőségeket
bír felfedezni. Ez
a magyarázata
annak,
hogyegy.
szerre olyan nagy lett az érdeklődés körükben
az ipar iránt. A zsidótörvény nem az egész gazdasági élet
területén
korlátozta
lehetőségeiket:
többek között még az ipari pályát
is nyitva hagyta számukra.
A zsidó
pedig ki tudja használni
az aíkalmat, célja elérésében
ez is segíti.
Reménykedik,
így talán még a régi
hatalmat
is vissza lehet szcrezni,
legfeljebb
keményebb
munkával,
más utakon mint régen. - A magyar ipar még csak most van fe ilődőben.
Kibontakozása
előtt
áil.
Az ország ipar ának megszállása
tehát kimondhatatlanul
sokat jelent.
Kisiparban
is, de a gyárvárosokban
különösen
nagy lehetőségeket
hordoz e tény magában. Ha a megk ez-'
dett nyomon így haladnak
tovább.
akkor hamarosan ök alkotják
ipari
munkásságunk
vezetőés egyúttal
legjobban
fizetett rétegét. A nélkü.
lözhetetien
szakmunkasok
az
körükből kerülnek ki. Helyzetük meu.
erősödik, jólétük a régi marad. Aki
nem lát az események
'mög é, az
ma néhány szinte érthetetlen
dolognak lehet a szernlélö]e. Tanonciskolába érettségizett
zsidó fiúk jelentkeznek,
nagy hajlongással.
nyálas
alázattal.
És jönnek
egymásután.
Aszékesfővárosi
statisztika
szerint
a zsidó tanoncok
aránya 1938-ban
7.6%, 1940-ben 16.7%. Nem kellett
több, csak két év ahhoz, hogy a
számuk
megkétszereződjék.
De ez
cs~k a fiútanoncoknál
van így, a
leanyoknál
még sokkal rosszabb
a
helyzet. Már azelőtt is a bő rdiszrnűves, órás, látszerész,
fogtechnikus,
kesztyűs,
fényképész,
szücs, aranyműves, nyomdásziparban
nagy számmal voltak képviselve,
de ma van
köztük lakatos, esztergályos
is, s a
számuk napról-napra
szinte hatvanyozódik.
Vannak
nagyvállalatok,
ahol az alkalmi át~épző tanfolyamok e~yes csoportj'ai-baIl'a zsidók
ő

aZ'

aránya -50.--:70%: Ezekén
ipari'
szaktanfolyamokon
zsidó érettségizettek, [ogtudorok
ülnek, - mégpedig nagyszámban
- akikben csodálatosképen
szintén
most támadt
fel olyan elemi erővel a vágy a
haza ilymódon
való szolgálására.
Vajjon mi lesz ebből? Maga a tény,
hogy átpártolnak
az iparhoz, még
nem lenne baj. A baj és a veszedelem ott kezdődik,
hogy zsidó mentalitásukat
is átmen tik e nagy átalakulás alkalmával,
Szeretnék
már
most
itt
átvenni
a vezérséget
·1919-ben
is ök csinálták
a felfordulást a zsidó vezetökkel.
"Ma nemzeti a zsidó, de jöjjön katasztróf u
Magyarországra,
kiug rik
belőle,
mint
bolha
az
ágyból:
Böhm
Vilmos (S Pollak (Pogány)
Napoleon," A művelt
zsidó, aki a hazát,

rnely neki nem hazája, könnyen elárulja, újra munkásvezér
lesz. Azt
gondolja:
"Ha győz a korszellem,
- s az mindig győz, akkor is
megmentettük
magunkat.
A jómódú
ip arosság
majd mi közülünk
kerül
ki. Idővel ilymódon újra nagyhatalom lehetünk. Ha meg mi győzünk,
akkor
meg úgyis minden
a régi
lesz. Kihúzzuk a nehéz időt, s lesz
miért bosszút állni." Igy gondolkodik. S hogyan
gondolkodunk,
és
főleg cselekszünk
mi? Öngyilkosság lenne ezt a veszélyt lekicsinyelni. Most még lehet segíteni.
Meg
kell értenünk,
hogy nemzetgazdaság i szempontból
fontos az, kinek
a kezében van az ipar. Nincs helye
a sok beszédnek,
a mai nehéz időkben cselekedni kell, mégpedig gyorsan, habozás nélkül.

•

IROK, KONYVEK
Németh

Lászlo.")

Szabad kórjelne'k
tekinteni,
de példákkal
igazolható
tényként
kell
elfog adnunk, hogy napjainkban
a gondolat
gazdáját
sokszor érzékenyebb
mérlegen mérjük 'le, mint a gondolatot.
A Szekfű ártatlannak
látszé Petőfimondata
nyomán támadt kavargás
mutatja,
hogya
mondat mögé látjuk
a szerzönek
rnűvekkel kicövekelt
életútját
és, ha nem annak irányába esik
a mondat, rögtön sanda célt gyanítunk.
Ezért örülünk kétszeresen,
hogy
a Tanú írója maga adja kezünkbe
"priusz"-ának
dokumentumait.
Egyébként sem pusztán irodalmi kiváncsiskodás
éppen Németh Lászlőnál
felvetni
az "előélet"
kérdését,
hisz
vallotta
a Tanúban
a minöségszocializrnus
elveit, majd a mélymagyarság
vallását,
jogos tehát kérdezni,
kicsoda az
2Z ifjú, aki ilyen magas
igényeket
mer támasztani?
A Készülödes
600 oldala
ebből a szempontból
nagyszabású
önigazolás.
A Tanú elötti tanulmányok
(a legrégebb
1926-ban kelt, a legutolsó
1931-ben), amelyek eddig elevülö
folyóiratok
évfolyamaiban
szunnyadt ak, most egymás
mellé sorakozva
magyarázzák
egymást
és vallják írójukról,
hogy fiatalsága
nem hitelrontója későbbre megérett
eszméinek. Ebben a korszakban
Németh László
kritikus
a szűkebb értelemben:
az irodaloni. határán inkább csak hasonlataival, nem tanulmányai
tárgyával
csap át, bár a Tanú láthatártágító,
kilátópont-keresö
útján már megtette
az első kapaszkodót
az "Új enciklopédiá"-ban.
Az anyag, arnin kritikusi
képességeit
csiszolta, kemény, megmunkálásr a érdemes; amit kiválaszt, írót vagy művet, helyes olvasóösztönére is jellemző, nemcsak a folyóiratok
sokszor pillanatnyi
szükségletére.
Sorra jellemzi a Nyugat-kor
íróit és méri le értéküket,
nemzedékének
vele
körülbelül
egy időben induló tagjait
egy magyar
megujhodás
számára
igyekszik vezérkarra
toborozni.
Nem feltűnő, hogy ítéleteiben
néha téved,
inkább az, hogy ilyen ritkán téved. Irodalmi multursk is vonzza, a protestáns kerbél
és a megújulas
korából
is friss nedveket szív a jelen számára.
örök magyar magatartást
sürít és rögzít a képben, amellye-l a kertarsö

flet

"') Németh
kiadása.

Laszló ; Készülödés

a Tanú előtt, I-U.

Budapest.

Magyar

hírt adó beszámolóit
vezeti be: "pénze nem lévén, egy-egy
nyelvet tanult meg, ,hogy egy-egy országot hazája javára kifosszon."
Ezen
kötetekbe
gyüjtött
tanulmányok
csirájában
mutatják
meg a Tanú és a
Kisebbségben
Németh Lászlóját, s ezt a csirát - szerencséjére
s az irodalomnak
is szerencséjére
nem kell megtagadnia.
Bár a gyűjtemény
- sajnos - nem teljes, jelentős cikke nem 'hiányzik Az eddig mondottak
azonban ne keltsék azt a gondolatot,
mintha a Készülödes csupán irodalomtörténeti
jelentőségű
könyv, akár írójára,
akár a nuszas évek irodalmi
életére vonatkozóan.
Az író módszere,
a szenvedélyes
"tanulva
tanítás",
továbbgondolkodásra
ösztökélő
példa, nem elriasztó
iskolás
szürkeség,
A Kritikus bravurja
pedig voltaképen
szintén az íróé: csak céhbeli - az
író roppant hajlékony
szelleme - tud így hírt adni az alkotás meglesett
titkairól.
Stílusan pedig azok is elcsodáikozhatnak,
akik a későbbi művek
szinte klasszikusan
nyugodt
csengésű prózájából
ismerik Németh Lászlót.
Tékozló bőségű, folytonos
tüzijátékszerű,
állandóan
telibetalálo
kép- és
hasonlatsorai
amilyen káprázatosak,
époly szuggesztivek
pj.

Európától

Balogh
Károly:
Római könyv.
Budapest,
1941. Egyetemi
Nyomda.
2 kötet, 306 és 328 lap; ára 25 P. Balogh Károly néhány évvel ezelőtt
mint Martialis-fordító
tünt
fel s
legutóbb Martialis epigrammát alap-'
ján "Antik bronztükör"
c. könyvében tanulságos
korrajzot
adott
a
Kr. u. 1. századvégi
Rórna társadalmáról. A "Római könyv" is ezeken
a nyomoken
halad.
Nem száraz
régiségtan.
de nem is regény, amit
elénk tár. Nagyszabású
művében
a
jelenból
indul ki, és a képzelet
gyors ídövonatján
egy-kettőre
elszállít
a régi Rómába,
bár azért
mindig
tudatában
vagyunk,
hogy.
régen
elmult
idő megélevenedett
életének lettünk a szemtanúi. Dorni.
ti anus korát,
a római
császárság
legf'ényűzöbb,
kissé barokkos
irányba lendülőévtizedeit,
annak alakjait jeleníti meg. Szemtanúi
leszünk
az Urbs társadalmi,
politikai,
szórakozási,
gazdasági,
művészeti,
tudomanyos
életének,
örömeinek,
gondjainak,
fény és árnyoldalainak
egyaránt.
Mindez könnyed,
sokszor
regényszerű
formában
tárul elénk,
a tudományos
kutatás
ballasztja
nélkül. Aki szórakozva
kívén a régi
római
világgal
élvezetes
módon
megismerkedni,
az feltétlenül
haszonnal
veheti
igénybe
a tudós
szerzö és jeles író megbízható
kalauzolasát
a pogány császári Rórna
világába, amelyben itt-ott a keresztyénség feltörő erejét és a pogánysággal való küzdelmét is megpillanthat juk.
K. J.
Sinka István: Harmincnyolc
vadalma. Budapest.
Magyar
Élet kiadás. Harmincnyolc
ízes s nem
vad gyümölcs, harmincnyolc
értékes
Szerkesztésért
B,ron.nyomda:

Uzs:aiy

és kiadásért

novella az igazi magyar falu életéból. Nem kutatás
és mesterkélt
tanulmányozás
gyümölcsei,
'hanem a
tanyákon,
magyar parasztok
között
való életé. Olvasás közben magunk
is benne élünk az eseményekben.
Derűs
humor.
Fütyörí
gazemberkedő ravaszsága,
szociális
érzésról
beszélő betyártörténetei
mosolyogtatnak. De: meg is ríkatnak
a mindennapos
falusi tragédiák,
parasztjaink kűzdelrne
a törvény
és őrei
ellen, amelyekben
ugyanazon
föld
fiai állnak egymással szemben. Sinka
István történeteiben,
a természetesség, tehetség
és írásművészet
nyer
diadalt.
V. L.
Kodolányi
János: Esti beszétgetés. Budapest, Magyar Élet kiadás.
- Az "Isten kegyelméből
élő íróember" közel 20 évi írásaiból kapjuk a legjavát.
Kevés író merí önmagát
ennyire
megmutatni,
leleplezni az igazságért
való harcában.
Kodolányi
kemény
küzdő
s nem
magáért
teszi ezt és nem magáért
vállalja a sebeket sem. Magyarsága
kötelezi ebben a könyvben
is, akár
elvek
győzelméért,
akár
népünk
szociális,
kulturális
felemeléséért,
akár függeUenségünkért,
akár vívódó ifjúságunkért,
akár
kisebbnagyobb
jelentőségű
eseményekről
ír. Úgy tud lelkesíteni,
majdnem lázítani, hibáink
miatt, mintha
szónoki emelvényről
beszélne hozzánk,
de egyben építésre, alkotásra is szólít és ehhez írásával adja a jó példát. A könyv olvasása
után csak
barátja vagy ellensége lehetünk, de
ez önmagunk
leleplezése a magyarsághoz való viszonyunkban.
Munkáját meg kell néki hálásan köszönn:ünk.
V. L.
felelős:

~5 KrJDCZ {Hara{:&3Z0

Lic. Dr, Karner KárOly.
nyomdája).

Győr,

Aodrt.:ssy~út
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Olvasóinkhoz!
Férfi
n ce t lf g e n c l án k evangé.Jizációja
ez évben is a nagyhét
három első napján lesz az Országos Luther-Szövetség rendezésében Máriabesnyőn, a "Besnyő" penzióban. Kezdődik március 28-án este, végződik
31-én este. Előadók: Túróczy Zoltán püspök, Reök Iván dr. sebész-főorvos,
Mády Zoltán dr. egyetemi előadó. Budapestig a tenyészállatvásár 50%-os
vasúti kedvezményéveI lehet utazni. A vasúti költségen kívül az összes
költség szobák szerint: 34, 30, 26 pengő. A mult évi érdeklődésre és a
penzió korlátolt befogadóképességére
való tekintettel ajánlatos míelöbb
jelentkezni. Felvilágosítást, részletes programmct küld: az Országos LutherSzövetség Konferencia Rendező Bizottsága Budapest, Vili., Eszterházy-u.
12. Telefon: 144-262. A lelkészi hivataloknak és felügyelőknek az Országos Luther-Szövetség küld meghívókat. A konferencia bizottsága kéri a
lelkészeket és feliigyelőket, hogy szíveskedjenek az evangélizációt hirdetni
és propagálni. Ahol több meghívó szükséges, oda szivesen küld kérésre a
rendező bizottság.
Olvasóink
figyetmét
nyomatékosan
felhívjuk
erre
az
e v an g éli z á c i óra.
í

Most Jelent meg

5ághy ,",.enó "KIVÁLTSÁGUNK."
Értekezés az imádkozásról a saját és mások tapasztalata alapján, emlékeztetésül istengyermeki kiváltságunk, az imádkozás
gyakorlására.
Melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe. Megrendelhető a kiadónál: Fébé könyvkereskedés, Budapest, VIlI., Damjanich-u. 25/a.
Ára P -.30 és 8 fillér porto.
Most jelent meg

Túrmezei Erzsébet "ÉNEK FÖlDRENGÉSKOR."
(Versek)

"Isten legkisebb szolgái."
(Vallásos színmüvek

gyermekek számára.)

"Magasztaljuk együtt az ö nevét."
(Vallásos szinművek a serdülő ifjúság használatára.)
Megrendelhető a Fébé könyvkiadóvállalatnál, Budapest, VII.,
Damjanich-u. 25/a.
Olvasóink figyelmébe ajánljuk őket.

Olvasd!

Terjeszd!
Négy fontos könyv!

Korszerű bibliaértelmezés ! Szakszerű és népszerű!
Magyar és keresztyén sorskérdések !
SCHOLZ LASZLÓ, budapesti lelkész:

J'ÉZUS

KRISZTUS

(GONDOLKODÓ S IGAZSAGKERESö LELKEKNEK)
A mai mfivelt magyar ember nyelvén hirdeti, hogy Jézus az
Isten Fia, a mi Urunk, a Kezdet és a Vég. Modern közlése és
védelme az egyház ősi és tiszta tanításának. Igen alkalmas
konfirmandusoknak ajándékul! Terjesszük t ö meg ese n !
Kedvezményes ára a "Keresztyén Igazság" előfizetőinek 1 P.
Bolti ára 1.40 P. 25 példány rendelésénél 0.90 P-ért, 50 példány
rendelésénél 0.80 P-ért szállítjuk.

ue,

Dr. KARNER KÁROLY, egyetemi tanár:

ISTEN

,

IGAZSAGA

(PAL APOSTOL LEVELE A RÓMABELIEKHEZ)
Kedvezményes ára a "Keresztyén Igazság" előfizetőinek 5.20 P,
kötve 6.80 P. Bolti ára ffizve 6.80 P, kötve 8.50 P.

Dr. KIS S .J E N Ó, egyet

e mit

aná r

TÖRVÉNY V AGY EVANGÉllUM

(PAL APOSTOL LEVELE A GALACIABELIEKHEZ)
Kedvezményes ára a "Keresztyén Igazság" előfizetőinek 1.50 P.
Bolti ára 2 P.

ue,

Dr. KARNER KÁROLY, egyetemi tanár:

EVANGÉLIUM,

MAGYARSáG

Kedvezményes ára a "Keresztyén Igazság" előfizetőinek 5.20 P.
Bolti ára 6.80 P.
Mind a négy könyv nélkülözhetetlen elmélyülő bibliaolvasók, lelkészek,
vallástanárok, tanítók, bibliakörvezetők, belmissziói munkások számára!
Mind a négy könyv egyszerű, érthető nyelven szól, hogy megérthessék azok is, akik nemtanultak teológiát.
Megrendelhetők a "Keresztyén Igazság" Kiadóhivatalában, Sopron,
Paprét-u. 2.
A könyveket áruk előzetes beküldése mellett vagy utánvéttel szállítjuk.
A könyvek ára befizethető a "Keresztyén Igazság" Kiadóhivatala,
Sopron, 45.031 sz. postatakarékpénztári csekkszámlálára.
Nyomatott

és kapható:

Baross-nyomda

(Harangszó nyomdája)

•

Gy6r, Andrássy.út
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