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,EGYOTT ISTEN ELOTT
A kereszt árnyképe.
"Mikor pedig meghallotta a Kananeus, Arad királya, aki lakozik vala
dél felől, hogy jön Izráel a kémeknek útán: megütközék Izraellel és foglyokat ejte közülök. Fogadást tön azért Izráel az Úrnak és monda: Ha
valóban kezembe adod e népet, eltörlöm az O városait. És meghallgatá az
Úr Izráelnek szavát és kézbe adá a Kananeust és eltörlé őket és azoknak
yárosail t:;s nevezé azt a helyet Hormának. ÉS,elindulának a Hór hegyétől
a veres tengerhez vivő úton, hogy megkerüljék Edom földjét. t:;s a népnek
,telke megkeseredék útközben. t::s szöla a nép Isten ellen és Mózes ellen:
Miért hoztatok fel minket Egyiptomból, hogy meghaljunk e pusztában?
Mert nincsen kenyér, víz sincsen és e hitvány eledelt útálja a mi lelkünk.
Bocsáta azért az Úr a népre tüzes kígyókat és megmardosák a népet és
sokan meghalának Izráel népéből. Akkor méne a nép Mózeshez és mondának: Vétkeztünk, mert szólottunk az Úr ellen és te ellened; imádkozzál
az Úrhoz, hogy vigye el rólunk a kígyókat. t::s imádkozék Mózes a népért.
És monda az Ür Mózesnek: Csinálj magadnak tüzes kígyót és tűzd fel azt'
á póznára: és ha valaki megmarattatik
és feltekint arra, életben maradjon.
Csinála azért Mózes rézkígyót és feltiizé azt a' póznára. t:;s lőn, hogyha a
kigyó valakit megmar vala és az feltekinte a rézkígyóra, életben marada."
IV. Mózes 21, 1-9.
Ha olyan bibliánk van, melyben a térképen megláthatjuk a zsidók
pusztai vándorlásának útvonalát, akkor valóban - különösnek kell rnondanunk az utat, melyet megtettek. A Kairo-Jeruzsálem·i
sivatagi expressz
vonalán - körülbelül
azon az úton, melyet József testvérei tettek meg, hamarosan elérhettek volna Kánaánig. De igy, amint vándorlásukból értesülünk, harminckilenc évi vonulás után már másodszor közelítik meg
Palesztina déli csücskét s innen most újra nagy kanyarral visszajutnak
a Vörös-tengerig, hogy azután északnak vágva, Jerikónál elérjék a Jordánt. '
Az utazás fáradalmai, a szinte kibírhatatlan bajok között türelmüket
vesztik és zúgolódásba kezdenek.
Ez a zúgolódás bün Isten ellen.
Mert a pusztai vándorlásnak az iranya, hosszúra nyúló ideje lsten
büntetése volt az elődök - az aranyborjú körül táncoló lázadók - bűnéért, akik Isten ítélete szerint ott is vesztek a pusztában.
Az utódoknak egyetlen helyes magatartásuk lehetett volna: okulni
az elődök példáján. Ok azonban átvették az ősök örökségét. Nyomukba
léptek a Jázongóknak. Arra figyeltek, amit apáik keserű panasszal mondettak el Isten végzése ellen. Hallották őket panaszkodni a pusztai kenyér
miatt, a vízhiány miatt. Hallották, amit az egyiptomi húsosfazekakról
mondottak. Észrevették, mint halványul el atyáik lelkében a szolgaság
keserű emléke és mint élénkültek azok az emlékek, melyek az ellátottságról beszéltek. Ha volt is szolgaság, minden nap eljött az este, eljött
az ünnep is, amikor övéikkel békességben telepedhettek meg otthonaikban,
S ha az atyák lelkében elmosódott a nyomorult mult, úgy a fiakban csak
kellemes képek éltek. Ok nem jutottak sodrába annak a forró szabadság-

vágynak, mely valamikor
az egész népet hajtotta:
Haza! Kánaánba! Haza!
A szabadság felé!' Ezért számukra még érthetetlenebb
lett a hosszú utazás
és ezért kezdtek forradalomba.
lsten nem tűr! az ember részéről a forradalmat.
Isten jól tudja, mi az ember legérzékenyebb
pontja.
A halál előtt
rettegéssel
él 'az ember. S most, - amit ez a fiatal nemzedék gyermeksége
- korától
fogva elméletileg
tanult, hogy a kígyó hozta be valamikor
a
,világba a bűn zsoldját, a halált, - egyszerre
a saját életében szószerinti
valósággá válik. Nem képzelődés:
kíméletlen
valóság! A megvetett
szeretet, a forradalom
útján eltaszított
jóság büntető itélette válik.
A nép rimánkodására
Mózes Istenhez imádkozik,
úgy, amint a nép
.azt kívánta, hogy Isten vegye el a kígyókat.
Isten a könyörgést
nem így
hallgatta
meg. Nagyon
jól ismeri az embert.
Ha a nyomasztó
kereszt
'könnyebbül,
nem sok idő kell és az ember újra önfejűsége
útjára lép.
Isten a veszélyt fenntartja, de felkínálja a szabadulás módját is. Most egy'szerre minden azon fordul meg, hogy hisz-e az ember az ő szavának, vagy
megveti azt. A hívőnek szabadulás
útja nyílik, a hitetlen elpusztul.
A kereszt árnyképéröI szóltunk.
Azért, mert ezt a pusztai jelenetet
,Jézus maga is úgy tekintette,
mint keresztjének
előképét:
"Amiképen
fel'emelte
Mózes a kígyót a pusztában,
akképen kell az ember Fiának felemeltetnie,
hogy valaki hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen." (János 3, 14-15.)
lsten e/len lázongó emberéleWnknek
két útja lehetséges: a kereszt
megvetése és ezzel a kárhozat, vagy pedig hittel nézni a keresztre és
életre jutni,
i

a hónapban

Ebben

kérjünk bocsánatot Istentől
üdvösségünket
.munkáló
akarata

elleni gyakori

lázadásunkért.

/

adjunk
hogy
bőségesen

hálát

Istennek,

úgy szeret minket, hogy nem kímél
ad erőt azok elhordozásához;

könyörögjünk

meg

a szenvedésektől,

de

Istenhez,

hogy szorongattatásaink
között most mind a magános vívódásokban,
mind a gyülekezetekben,
harctereken
és az egész viharos világban minél
több ember irányítsa
tekintetét
a szabadítás
csodájára:
Krisztus keresztfájára.
Istennek Báránya, Te elveszed a világ bűneit! Hálát adunk
bűnösökhöz
való nagy szeretetedért,
hogy érettünk meg'aláztad magad és engedelmes
voltál halálig, keresztfának
haláláig. Betegségünket
viselted, fájdalmunkat
hordoztad.
Magadra vetted büntetésünket,
hogy békességünk
legyen
és sebeiddel
meggyógyuljunk.
Dicsőíttessék
érette a Te szent neved! Tisztits meg most véreddel
és add nekünk a Te
békességedet!
Segíts halálod
erejével
meghalni
a bűnnek,
felvállaini
a
magunk
keresztjét
es követní Téged! Tarts meg a Teközösségedben,
hogy mindazokkal
együtt,
akiket
véreddel
megváltottál,
áldhassunk
és
dicsőíthessünk
Téged örökké. Ámen. (Svéd agenda nagypénteki
imádsága.)
Úr Jézus,

hozzánk, szegény
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A mai ember a

válsáqban.")

A Keresztyén Igazság konferenciára hívta össze győri gyülekezetünk érdeklődő tagjait. Ez a konferencia kedves alkalmat
nyujt nekünk arra, hogy hálás köszönetünket
és meleg elismerésünket fejezzük ki egyházunk egyik legfontosabb sajtó orgánu-,
mának, a Keresztyén Igazságnak,
mely a művelt evangélikus
társadalom tagjainak
megbecsülhetetlen
irányítój a és utitársa.
Csendesen, avagy harsogva állandóan halljuk azt a megállapítást, hogy válságban élünk. Tényleg így van, válságban'
élünk. Feszítőerejű forrongás áramlik végig az emberiség anyagi
és szellemi életen. Válságban él a nemzet és az állam, az egyház,
a vallas és a család. Válság alatt nyög a kultúra
és a jogi élet,.
az· embernek a közösséghez s a közösségnek egymáshoz való:
kapcsolata.
'
:
Seregszemlét
tartva, arra az igazságra bukkanunk,
hogy
minden válság a kultúra válságaban egyesül. Természetessé válik.
ez az egypontban
összefutása a válságnak. ha meggondoljuk,
hogy a kultúra
alatt szellemi és anyagi értékeink összességét .~
azoknak élettényezővé válását értjük. A kultúrához tehát nemcsak a tudomány, a művészet és a szellemi élet sokféle megnyilat-'
kezása tartozik, hanem foglalatában
helye van a jogrendnek.,
az állarnszervezetnek,
az egyháznak, a családnak, a technikai
berendezkedéseknek.
az életformának, az éléttartalomnak.
Egyeternes válságról szólunk, midőn a kultúra válságaról
beszélünk..
- A seregszemlénél nyilvánvalóvá válik, hogy a kultúra különböző tényezői között megfelelő arányszámnak kell érvényesülnie,
Az anyagi kultúra ne veszélyeztesse a szellemi kultúrát,
a technikai kultúra ne semmisítse meg a lelki kultúrát.
Azután fontos
a kultúra beállítottságának
a kérdése, mely szerint az mindig
eszköz és sohasem cél. Ez pedig azt jelenti, hogy változó idők.
sodrában feladatát és programmját
nem önmagában, nem is idő-;
höz kötött esetlegességekben
bírja, hanem örökkévaló rendeltetésében.
Ezen megállapításból
következík, hogy a kultúra válsága,
tulajdonképen
az ember és a lélek válsága. Ez az egyetlen és
egyetemes válság. Nincsenek is különálló
válságok, hanem egyetlen egy nagy válság van, mely azután minden életterületen megnyilatkozik: az ember és a lélek válsága. Folytatólag következik
ebből, hogy a válság magja mindig a bűn, az embernek Istentől
elszakítottsága,
melyből romlás, mulasztás,
igazságtalanság,
szeretetlenség,
jogtiprás,
erkölcstelenség
származik. A válság
tehát nem a háború következménye,
hanem ellenkezőleg
a
háború a válság következménye.
Hiába biztatgatjuk
magunkat
a háború után elkövetkező renddel, békességgel, a boldogság
visszaállításával.
mindez rövidlátó önámítás csupán, mert rend,
';') Megnyitó
február 21-22-én

a "Keresztyén Igazság" munkatársai
tartott "gyülekezeti napok"-on.

által Győrött

f. évi,
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boldogság, kiegyensúlyozottság,
békesség csak akkor lesz ezen
a világon, ha az ember és a lélek válsága megoldást nyer.
A válság középpontj ában tehát mindig maga az ember áll.
Az ember 'a válság okozója, tárgya és megoldásának elindítója.
Az ember áll az egyéni élet válságainak középpontjában,
a rnűvészet, a tudomány, a kenyérkereset,
az életberendezkedés
síkjaban. Éppen így a közösségi életválság középpontjában
is az
ember áll és pedig a család, az állam, a nemzet, az egyház, a
szociális és gazdasági élettér síkjaban. Minden válságnak az
ernber az oka és a tárgya s végezetül az emberhez kapcsolódik
annak megoldása is.
A válság végleges megoldásánál ugyanis az ember lényegé.ek helyes meghatározása
a döntő, a helyes válaszadás arra a
kérdésre, hogy mi az ember, milyen hivatással bír a földön,
miben rejlik lényege és milyen feladatot kell betöltenie? Minden
válság az ember öncélúságából származik, megoldása pedig azzal
kezdődik, hogy öncélúsága helyére Istentől való függését helyezi.
Minden válság megoldása abban áll, hogy he/yreáIIítjuk
Istentől
való függésünket.
Isten engedelmes
teremtményeivé
válunk.
lsten akarata szerint élünk. Isten lelkével engedjük meghódítani
magunkat, hogy Isten lelke áthassa a család, a nemzet, az egy;ház, az állam életét. A válságban Isten teremtő
akarata
és a

iJűnös ember világépítő akarata kerül szembe egymással. Isten
azt mondta: Teremtek embert saját képemre és hasonlatosságomra! A mai ember pedig az új világ teremtés márnorábaa
kevélyen kiáltja: megteremtettem
Istent az ért képemre és hasonlatosságomra!
Ennek a két egymással szembekerült
akaratnak
kiegyenlítésében
rejlik a válság megoldása. Meg kell semmisülnie
az ember képére teremtett Istennek s az Isten képére teremtett
embernek bele kell lépnie lsten lelkével a forrongó világba.
A Keresztyén Igazság konferenciája
Isten igéjének világításába állítja embervoltunkat
és kultúránk
válságát.
Hálás
köszönetet mondok 'a kiválóan értékes munkát végző Keresztyén
igazságnak a konferencia megrendezéséért
s hozzánk jött munkatarsainak
megtartandó
előadásaikért. Szlvböl kívánom, hogy
amint a keresztyén igazság nemcsak tudományos és hitbeli igazság, hanem mindig életigazság is, úgy mutasson ez a konf'erencia
,a mai ember számára határozott
életirányt. világítsa meg korunk
nagy kérdéseit s vezessen el minden válság megoldásához:
az
.~gazi világot megteremtő Istenhez.
.
Ezzel a konferenciát
Isten nevében megnyitom.
D. Kapi Béla.

Ezt mondi« az Úr: Ne dicsekedjék a bölcs az ö bölcseségével, az erős
se dicsekedjék az erejével, a gazdag se dicsekedjék gazdagságával, hanem
iilzzal dicsekedjék,

aki

dicsekedik,

hogy

értelmes

és ismer

engem, hogy

lÉn vagyok az Úr, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok e földön;
mert ezekben telik kedvem, azt mondja az Úro
Jeremiás 9, 23-24.

Tessedik Sámuel.
1742-1820.
Fogalommeghatározással
vagyunk
ma adósok
a világnak,
amikor
Tessedik Sámuel születésének
kétszázadik
évfordulóját
ünnepeljük.
Az emberek minden időben szerették
egyetlen
fogalomba
zárni azt a munkakört, mely nagyjaikat
naggyá tette. Az amerikai Emerson az emberi szellem képviselőit,
az angol Carlyle a világtörténetet
csináló hősöket jól
körülhatárolható
térben
mozgathatta.
Tessedik
Sámuelt,
a lelkipásztort,
a gazdasági reformátort,
a magyar f alumunka, továbbá a gyakorlati
irányú
oktatás megalapítóját
a hősök hat kategóriajának.
egyikébe sem sorolhatjuk. Életmunkájának
nagysága
s mindenekfölött
munkatárgyainak
különneműsége miatt.
Arra a kérdésre,
hogy ki volt Tessedik Sámuel, másfélszáz
év alatt
különbözö
feleleteket
szoktak
adni. Enciklopédikus
meghatározása
körül
nagyjából
mégis két korszak vehető fel. A világháborúig
szinte kizárólag
gazdasági
reformátort
jelentett
e név, a talajjavítás
feltalálóját,
a lucerna
elter iesztöiét,
az Alföld fásítása
kérdésének
megoldóját.
A háború után
bekövetkezett
nagy gazdasági válság a falu felé fordította
a közfigyelmet.
Divattá lett a telukutetés tudománya, s az emberek
egyszerre
csak arra
eszméltek rá, hogy ezt a modern tudományt
már százötven évvel őelőttük
megalapította
és művelte Tessedik
Sámuel, az egyszerű
szarvasi evangélikus pap. így lett a pusztán gazdasági reformátorból
a magyar falumunka
megalapítója.
Harmadik
minősége a pedagógia,
a gyakorlati
irányú oktatás megalapítójáé.
Kétségtelen,
hogy alakjának e hármasságéból
láthatóan az első magaslik ki. Gazdasági
működése
már magában
is megszerezte
neki az sere
perenniust*). Istennek
az a hű szolgája volt, ki nemcsak kérte Urától a
mindennapi
kenyeret,
de annak
rnegszerzésében
emberi
erőinek
egész
latbavetésével
közrernűködött.
A természettől
mostohán
hagyott
szíkes
talajok megjavítására
máig felülmulhatatlan
múdszert talált föl. Megállapitották,
hogya
digózás ma annyira elterjedt,
hogy egynéhány
év mulva
Békés vármegyében,
de az egész Alföldön is a multé lesz a szíkes föld.
Ez szakemberek
megállapítása,
és hogy mennyit jelent nemzetgazdaságilag,
nem kell bizonyítani.
De hogy mit jelent az egyes ember szernpontjából,
micsoda szociális jótétemény. azt is elképzelhetjük:
a megjavított
gyenge
föld az addigi 4 mázsás helyett 12 mázsás termést is hoz!
Szóval és tettel tanította
a mesterséges
rétrnűvelést,
mit az alföldi
nép addig nem ismert. Ö terjesztette
el a lucernatermelést.
s egy évtized
mulva Szarvasról
külföldi államokba
is vittek lucernamagvat.
Ma II heremag - ahogyan Szarvason nevezik - fogalom a gazdák között, mint nem
egy esetben
családok
vagyonának
megalapítója.
Tanította
az állatok
helyes gondozását,
a helyes istállózást,
s fellendítette
faluja állattenyésztését, Altalában, szakemberek
megállapítása,
hogya
Németországban
néhány
évvel a világháború
előtt keletkezett
Ú. n. "zöldmezómozgalom"
szinte
pontosan megegyezik
Tessedik gazdálkodási
alapelveivel. Tehát ő a rendelkezésére
álló csekély eszközökkel
s a gazdasági
szaktudomány
akkori
*)

=

ércnél

maradandóbb

(emlék).
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állása mellett is odáig tudott eljutni, ahová százötven évvel utóbb németországi szakemberek.
De korát százötven évvel meghaladta még egyalkotásával:
az ákácfa
elterjesztésével korunk egyik legnevezetesebb gazdasági problémáját,
az
Alföld fásítását igyekezett megoldani.
Ipart alapított, s a kórösparti parasztfalu egyszerű földművelői tőle,
iskolája növendékeitél
megtanulták, hogyan lehet a gyapjút, selymet jól
és könnyen feldolgozni.
Mezőgazdaság, állattenyésztés, ipar: szinte úgy tetszik, mintha Isten
szavának ez a hirdetője egészen kivetkőzve hivatásának spirituális-jellegébál, pusztán csak az anyagnak élt volna. Hamis a látszat így magában is,
hiszen leibnitzi-wolffi
teológiai alapvetése úgy képzeltette el lelkében,
hogy Isten országát építi a természet produktumait mennél tudatosabban
kihasználó ember. Azonban a szellem' és az anyag okszerű egymásbakapcsolódását érzékelhetően is szemléltette, amikor 1780-ban megalapította
világhírű Gyakorlati Gazdasági és l periskoíéiét.
Ez korszakalkotó esemény
a nevelésügy történetében, mert ezzel született meg a gyakorlati irányú
nevelés eszméje. Ez az lskoí« hívta életre Magyarország összes gazdasági
iskoláit, közvetlenül a keszthelyi Georgicont és a nagyszentmiklósi
gazdasági iskolát, közvetve a magyaróvári akadémiát.
A jó pedagógus szeretettel és bölcseséggel hinti el az if'júi lelkekbe
azokat a magvakat, mikből majdan a helyes élet fái nőnek fel. Tessedik
Sámuel ennél is többet tett. A fák mellé odaállott és egész életükön át
igyekezett azok növését helyes irányban tartani. Elment
emberekhez
és kutatta bajaikat. Éber figyelemmel kísérte a népesség szaporodásának,
vagyapadásának,
a szegénységnek és gazdagságnak okait, a kuruzslés,
a babonáskodás következményeit. Tanulmányozta a betegségeket, s míként
Mestere, maga is elment és meggyógyította a kapernaumi százados szolg áját,
is gyógyított.
Falurendezési
kérdéseken törte eszét s ami
lelkében megfogant, azt könyvben meg is írta. Tehát falukutatást végzett
és szociográfiát írt, s így napjaink legdivatosabb tanulmányait végezte a
XVIII. században. Mintha mai falukutató és falufejlesztő tanulmányokat
olvasnánk, amint végigszáguldunk valóban szédületes munkássága fölött.
Aki belemerül ennek a csodás életrnunkának mélységeibe, nem képes
megérteni Tessediket, a papot, aki a mellett gazdasági és oktatásügyi
reformátor, falukutató, orvos, ügyvéd, író és tudós volt egy személyben.
Nem azt az ösztönzö erőt, mely ennyiféle feladatnak ekkora eredményekkel való megoldására késztethette.
Megértetéséhet, páratlan erkölcsi és
értelmi kiválósága szem előtt tartása mellett, a kerszellem megismerése
segíthet hozzá.
A század, melyben élt, tudvalévően az ész kultusz ának százada.
A józan megítélésé, a racionalizmusé. Élénk eszmei század, hol az eszmék
hatóereje nagy volt, s az ész szuverén uralmának hatása alatt minden vonalon lázas átalakítÓ, iobbito munkára késztette az embereket. A paraszt
helyzete javult. A merkantílizmus helyébe afiziokratizmus
lépett. A természet produktumainak jobb kihasználása lett a cél. Izzó újltási vágy tette
ezért munkássá az államférfiakat. Europa egyik szélétől a másikig lángolt
az alkotniakarás szelleme, s észszerű, gyakorlatias alkotásokat eredményezett. A Tessedik munkáját megérteni akaró számára egész élmény be-
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hatolni a magyarországi
császári biztosok munkaterületei
re. Balassa horvát bán például az 'élleitenyésztés
emelésével, az istálIók helyes építésével,
Rosenfeld biztos a népegészségügy érdekében
folytatott
küzdelmével
képviselte a századszellemet. míg gr. Teleki lűzlák
űltetésével,
Szentiványi
kassai biztos a len- és kendertermelés fokozásával
szolg álta a gazdasági
haladás
ügyét.
Prónay Besztercebányán
a pazarló vendégeskedések ellen
küzdött,
Hajnóczy alispán Szerérn vármegyében
figyelt a kutakra, a cséplésre, a seJyemszövésre. A Bánságban
működő biztos már folyók szabályozásán törte eszét, előmozdította
a gyapjúszövést, saRábaköz
útjait
fákkal szegély ezte, Almási a pesti kerületben
a paraszt életszinvonelének
alacsony voltát elmaradottságában
látva, az iskolák javítását sürgette.
A Tessedik-féle
munkatárgyak
tehát a század levegőjében
voltak.
Az ö munkája
azonban valamennyiüké
fölé emelkedett,
egyrészt
azáltal,
hogy amivel azok a jóállású nagyok egyenként
foglalkoztak,
szinte rnindaz
a temérdek
munkatárgy
együttesen
megjelent
az
hatalmas koncepciójában. Elsőségét
tehát egyrészt az a teljesség, az a hűség adja meg, mellyel
korát képviselte.
Másrészt
és elsősorban:
a megoldások eredetisége és
örökérvényÜsége. Az egyetemes
alkotószellemtől
életre keltetett
munkája
eredeti, tökéletes,
korát messze túlhaladó
eredményeket
hozott.
ö

A szarvasi községi levéltárban
van egy kis kézirattöredéke.
Nem az
-6 szellemi terméke
és mégis az ő szellemének
tükrözője.
Az évről-évre
megjelent
felsőbb rendeleteket
jegyezte abban fel, arról téve bizonyságot,
hogy a kormányzat
szándékait
milyen éber figyelemmel
kísérte. A tökéletes állampolgárnak,
az alattvalói
hűség barokkos szinezetű példájának
tükrözője
e kézirata.
És még másnak is. Megtudjuk
belőle, hogy egy-egy
eredeti
alkotásának
hol vannak
közvetlen
gyökérszálai.
(gy például
az
.ákácfa elterjesztésére
közvetlenül
azok a kormányrendeletek
öszötönözték,
melyek szinte évről-évre
fűzfák ültetését parancsolták
meg. Tessedik
a
'királynöi
szándékot nézte, amikor az Alföld éghajlatának
inkább megfelelő ákácfa meghonosítasát
végezte.
Azt szemlélteti
tehát e kís kézirata, mint vezettek
öt a korszellemtől
sugalmazott
kormányintenciók
.eredeti megoldásokra.
Kétségtelenül
ez a barokkos
állampolgári
hűség
és buzgalom
is
hozzájárult
Tessedik
életmunkája
kialakításához.
Ettől függetlenül
azonban azt egészen a reneszánsz-reformáció-racionalista-felvilágosodás
eszmefolyamában
találjuk
meg. Sőt elmondhatjuk,
hogy az ő példája
is alátámasztója
azon igazságnak,
hogy az emberiség
számára több és igazibb
-értéket ez az eszmefolyam,
s nem az a másik termelt.

Dr. Nádor 'Jenő.
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Jézus Krisztus és a háború.
A keresztyén ember számára ez a kérdés mindig is égető volt.
Háborús időben még fokozottabban az. A mi életünkben, akik már másodszor látjuk fellángol ni a háború borzalmas tüzét, egészen a vérünkig hatoló
nehéz kérdéssé vált. Bármennyire általánosan foglalkeztat is azonban, még
sincsen egyszerű útbaigazító válaszunk vívódó kérdéseinkre. Jézus evangéliumának tanításával szívűnkben legalább azt kíséreljük
meg tehát, hogy
néhány lépést tegyünk a probléma tisztázása felé.
A sokfelé ágazó kérdésnek szeretnérn legalább néhány vonását kiválogatni, melyben viszonylagosan tisztán láthatunk.
Az első tisztázottnak vehető kérdés ez lehetne: A háború kiegyenlíthetetlen ellentétben áll Jézus Krisztus evangéliumával.
A legegyszerűbb értelmű ember is, ha Jézus Krisztus evangéliumát
ismeri, tudja belőle világosan, hogy az evangéliuni a békességre vonatkozólag ígéretet, parancsolatot és reménységet ad.
Az ígéretet abban az üzenetben adja, melyet minden esztendő kar
csonyán hallunk: "Dicsöség a magasságos mennyekben Istennek, a földön
békesség és az emberekhez jóakarat." Ezt a keresztyén hívek mindig is
úgy értették - minden más magyarázattaI szemben is -, hogy Istennek
az az akarata, hogy a földön az emberek között békesség legyen. A parancs
a hegyibeszédben található meg: "Hallottátok, hogy megmondatott: szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom néktek;
Szeressétek ellenségeiteket, áldj átok azokat, akik titeket átkoznak, jót
tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek és imádkozzatok azokért, akik
háborgatnak és kergetnek." Ezt is, ha még annyiszor igyekeztek is félremagyarázni, különösen háborús időkben, még a kis gyermek is megértheti.
Arra vonatkozik, hogy nemcsak a személyes ellenségnek kell megbocsátani, hanem minden értelemben vett ellenségnek is. Aminthogy mindazok,
akik Jézusnak ezt a tanítását legelőször hallották, így is értelmezték, mert
nem érthették másként. Csak azt a parancsot értették meg ebből, hogy
a földön békességet kell teremteni. A reménység tekintetében ma minden
okunk megvan arra, hogy pesszimizmussal szóljunk róla. De ettől függetlenül is áll Jézus tanítása: "Hasonlatos a mennyeknek országa a kovászhoz,
amelyet vévén az asszony. három mérce lisztbe elegyíte, mígnem az egész
megkele." És áll az imádság is: "Jöjjön el a te országod, legyen meg
akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is."
Bizonyos, hogy nem lehet élesebb ellentétetet el sem képzelni, mint
amilyen Jézus Krísztus evangéliuma és a háború között fennáll. "Egy a ti
Atyátok, ti pedig egymásnak testvérei vagytok." - "Szeressétek ellenségeiteket." - "Amit akartok, hogy az emberek tegyenek veletek, ti is azt
'tegyétek ővelük." - Hogyan lehetne ezeket a parancsokat valaha is összeegyeztetni a háborúval? A háború azt rnondja, hogy nem lehet testvérnek
elfogadni az ellenséget, ezért nem is lehet neki megbocsátani és azt tartja
erénynek, ha minél több rosszat tud tenni a másiknak. Alig van Krisztus
evangéliumában sarkalatos tétel, melyet a háború meg ne tagadna, vagy
gúny tárgyává ne tenne.
Tehát kiegyenlíthetetlen az ellentét. Krisztus evangéliurna nem tartjaá-
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'a háborút szerencsétlenségnek,
amint mí szoktuk mondani, hanem bűnnek.
Bün az, Isten és ember ellen. Ezt érezte meg a világháborúban
megcsömörlött
keresztyén
világ, amikor a keresztyén
egyházak
1925-ik évi
stockholmi
világgyűlésén
kimondják
félreérthetetlenül:
"A háború
bűn
és ezért minden résztvevője is bűnös." - Hogy a háború és az evangélium
összeegyeztethetetlen,
azt az első századok keresztyén ei jól megértették,
de később e téren is elhomályosult
az evangélium tanítása. Egy valaki volt
az újabb időben, aki egészen világosan látott: Kant Immánuel, aki az örök
békéről irt könyvében
azt indítványozza,
hogy az a nemzet, mely győzelmes háborút
fejezett
be, ha megtartotta
hálaadó
istentiszteletét.
utána
tartson bűnbánati
istentiszteletet
is. A hálaadó istentiszteleten
a dícséreteket énekelje el Jehovának,
a seregek urának, de a bűnbánati- istentiszteleten az állam nevében könyörögjenek
a rnennyeí Atyához, aki ellen a
háborúban
vétkeztek.
A második tisztázottnak
vehető megállapítás
ez: Jézus Krisztus evangéliuma alapján szükséges, hogy az embereket
összefogó államnak álljanak
rendelkezésére
hatalmi eszközök.
Van pesszimizmus,
me ly eleve reménytelennek
mondja a rossz eliení
kűzdelrnet.
Vagy háború
alakjában,
vagy más formában
mindig is legyőzetlenül
érvényesülni
fog a rossz. - Van optimizmus,
mely fenntartás
nélkül hisz az emberek
jóságában.
Minden anarchista
társadalmi
rendb e
vetett hitnek ilyen optimizmus
a gyökere.
Jézus Krisztus evangéliuma
sem az egyik, sem a másik végletbe nem
esik. A keresztyénség
az evangéliuru alapján hirdeti az államhatalom
jogosultságát,
szükségességét
és hirdeti azt, hogy ebben a bűnös emberekből
álló világban a rossz megfékezésére
szüksége van az államnak a hatalom
eszközei re. Az emberben a rossz mélyen gyökerezik.
Ha tehát az emberek
társas közösségben
élnek egymás mellett, elkerülhetetlen
a hatalom gyakorlása.
Minthogy
az állam nem kicsinyített
mása a mennyországnak,
kell, hogy a benne folyó élet szabályozásához
a hatalom eszközeit igénybevehessek. Nem lehet gyilkosokat,
betöröket.
zsebmetszőket
szeretettel
más
belátásra
bírni. Ez a gondolkodás
nem is áll ellentétben
a hegyibeszéd
tanításával.
Mert ott ugyan Jézus mondja, hogyha valaki kívánja tőlünk
az alsó ruhánkat,
adjuk oda neki a felsőt is, de azt nem rnondja, hogyha
valaki tőlUnk a másét követeli, azt is minden további nélkül adjuk oda
neki. Az állam tartozik
gondot viselni arról, hogya
rend rend maradjon.
Az az állam, amely minden hatalmi
eszköz használatáróllemondana,
a
gonosztévők
világává lenne.
Ebből egyenesen
következik
az a megállapítás,
melyet szintén mindannyian nyugodtan
fogadhatunk
el: ha a társadalmi
rend felforgatói
törnörülnek és együttes támadást intéznek az állam rendje ellen, akkor az állam
a hatalmi eszközöknek
még nagyobb mennyiségét
is igénybeveheti.
János evangéliuma
szerint Jézus megtisztítja
a jeruzsálemi
templomot. Nem barátságos
szóval teszi, hanem korbáccsal.
Szeretete
ezen a
helyen ezt az eszközt
látta legalkalmasabbnak
és legcélravezetőbbnek.
Pál is azt írja, hogy a felsőbbség
a kardot nem hiába hordja, hanem azért.
hogy bosszút álljon azokon, akik a rosszat művelik.
olyan,

Ha merülnek is fel ezen a téren ellenvélemények,
a kérdés még sem _
hogy ne láthatnők
azt tisztázottnak.
Azt hiszem, hogy mindannyian
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megállapodhatunk
abban,
hogy
az államnak
csakugyan
szüksége
van
hatalmi eszközökre.
Ha a mondottakat
mind összegezzük
is, akkor sem jutottunk
el odáig,
hogy a háború kérdésében' végleges véleményt
mondjunk
már. Nem lehet
könnyen
azt mondani:
ha a háború bűn, akkor zárjuk ki azt az életből.
IJyen hangok sokszor voltak. 1930 novemberében
a nők nemzetközi
világ
szövetsége
kiáltványban
azt kívánta, hogy még az év vége előtt minden
18. évet betöltött
férfi és nő írjon alá egy követelő nyilatkozatot,
amelyben a háború szárnűzése érdekében
a teljes lef egyverzést
kívánja az egész
világon. A kérdés azonban nem ilyen egyszerű. A bibliánk is azt mondja:
"Ha lehetséges,
amennyire
rajtatok
áll, legyetek
békességben
minden
emberrel."
Megérezzük
ebből is, amit egyébként
sokszor a tapasztalat
is
mutat, hogy a békesség ügye mindig kétoldalú dolog. Két ember között is,
a nemzetek
között is. Hiába akarja az egyik a békességet,
ha a másik
az ellenkezőjére
készül.
Igy érkeztünk
el a védekező háború kérdéséig.
Azt, amit fentebb
az államról
mondottunk,
tovább
lehet vezetni.
Ha elismerjük
az államnak
jogát, hogy az állam területén
élő gonosztévőkkel szemben hatalmi eszközzel éljen, akkor ugyanazzal
a meggondolással el lehet jutni odáig is, hogy külsö
támadóval
szemben fegyveres
hatalommal
védelmezze
meg magát.
Ez rendben is volna, ha ezt a vonalat egészen tisztán végig lehetne
vezetni.
Dehát nehezen
tisztázható
kérdés
minden
időben az, hogy ki
a támadó
és ki a védekező.
Itt-ott
talán találkozunk
olyan háborúval
a történelemben,
melyröl legalább
viszonylagosan
meg lehet ezt állapítani. Amikor a barbár népek rátámadtak
a nyugodtan
élő római birodalomra, ez védekező háborút folytatott.
A töröknek
hazánk elleni tamadásában is magyar
nemzetünk
védekező
háborút
vívott. A legutóbbi
Iinn
téli háborúról
volt világszerte
az a jó meggyőződés,
hogy kis rokonnépünk' a legtisztább
védekező
háborút
folytatta.
Azonban
ritka esetben
látszik ennyire tisztázottnak
a kérdés. Alig ismerünk olyan háborút, melyben a harcoló felek egyformán
ne hirdették
volna azt a meggyőződésüket,
hogy az'
oldalukon
van az igazság, mert őket támadták
meg.
ö

Oe nem lehet az államhatalom ról mondottak
vonalát azért sem tisztán
átvezetni a védekező háborúra,
mert egészen lényegbevágó
különbség ek is
mutatkoznak
ezen a területen.
Az államhatalom
a gonosztévővel
szemben
használja
hatalmát.
Az ártatlannal
szemben nem. És a gonosztévő
megbüntetésénél
pártatlan
biróság dönt. Mégcsak fogságban
sem tartanak
senkit a nélkül, hogy helyzetét
meg ne vizsgálnak.
A védelmi háborúban
azonban nemcsak a bűnöst éri utól a büntetés. Sőt, nem sok keserűség
kell
annak megállapításához,
hogy aki a támadó háborúban
csakugyan
bünös
az rendszerint
semmit sem érez meg a büntetésből.
Pártatlan
döntöbíróságról pedig a háborúban
komolyan szó sem lehet.
A háború nehéz kérdése sok ember számára jelentett
már lelkiismereti kérdést. Nemcsak keresztyén
részről viaskedtak
vele, hanem a habore
borzalmai
ellen lázongó
emberek
sok utat kíséreltek
meg, melyen fej
akarták
venni a küzdelrnet
a háború kiküszöböléséért.
_Legtöbbször
nem
volt ez a kísérlet
más, mint felszínes optimizmus,
mely 'az ember jobb
belátására
akart építeni. Csaknem minden háború befejezése
után rámutat-

tak a háború borzalmaira
és hirdették,
hogy ezeknek
a műveit ember
életében
nem szabad megismétlődniök.
Pacifista
törekvések
jelentkeztek
úgy a politikai
életben, mint a keresztyének
táborában.
A világháborút
követőleg
a gyakorlati
élet területén
álló államférfiak
1928-ban a párisi
tanácskozáson
a Kellegg-paktumban
arról szólnak, hogy azok az államok,
melyek a paktumot
aláírják,
száműzni
akarják
a háborút
és e célból
szövetkeznek
arra, hogy jogi viszályok eldöntésére
nem használják
többé a
fegyvert. Mennyit ér az ilyen, az ember jobb belátására
épített szövetkezés,
azt most mutatja
meg nekünk az újra dúló háború. Komoly keresztyén
táborokban
is hittek abban, hogy a pacifizmus
útján ki lehet küszöbölni
a népek egymásközti
életéből
a háborút.
Ezért mutattak
rá a háború
mérhetetlen
rornbolásaira,
melyekkel
nemcsak az anyagi téren okoz olyan
felmérhetetlen
veszteségeket,
melyeket pótolni is alig lehet, hanem utaltak
azokra a károkra
is, melyeket a háború a lelkekben
okoz. Háborús irodalom mutatja be, mennyire
hivatalosan
uralkodik
a hazugság
a háborúban
és mennyire :dőzsölnek a bűnök. Utaltak arra, hogy a háború fejtetőre
állít minden értékelést,
melyet az emberéletről
a Biblia vall. Es megállapitották számtalanszor,
hogy a kivont kard nem lehet az igazság támasza.
Nincsen sehol garancia
arra, hogy mindig az igazság
érdekében
kivont
kard győz. Amint a párbaj kérdésében
ezt a világ lassan megérti.
úgy
meg kell értenie a háború kérdésében
is. Az igazság az, hogy mindig az
erősebb ragadja
magához
a győzelmet.
Nem lehet háborúról
kimutatni,
hogy a fegyver győzelme
csakugyan
az igazság győzelme
is volt. És a
háborút
befejező
békekötésekben
sem az igazság
szempontjai
jutnak
érvényre.
Az egyházi imádságokban,
Dávid zsoltáraiban
lehet arról szó,
hogy az igazság és a békesség
csókolgatják
egymást,
de a békekötések
rendelkezéseiben
ezt soha fel nem lehet ismerni. Mondták
sokszor, hogy
az ítélet alatt álló tételt: "Cél szentesíti
az eszközt"
különösen
ott nem
lehet képviselni,
ahol az ember még. arról sincsen meggyőződve,
hogy
a cél vajjon szent-e? A keresztyén
pacifizmus
sokat ábrándozott,
és sok
csalódásen
kellett keresztülmennie.
Valóban
ábrándképnek
állt a szolg
latába, mert tudnia kellett, hogy a ,Megváltó még a végső időkről tanítva is
szól háborúkról,
melyek dúlnak és melyek jelei lesznek az ő eljövetelének.
á-

Valóban nem olyan egyszerű kérdés a keresztyén
számára a háború,
annak eltörlését
remélhetné
a jobb belátásrajutás
útján.
Minden keresztyén
ember számára
nagyon
égetővé válik a háború
kérdése akkor, amikor saját nemzete sodródik
bele a háborúba
és neki
el kell döntenie, hogy most mi a kötelessége.
Nem lehet minden
további
nélkül kétségbevonni
az olyan ember
keresztyénségének
kornolyságát,
aki a kérdést így veti fel magában:
hogy

A háborúban
való részvétel nem jelenti. feltétlenül
a szeretet
hatalmába vetett hitnek a megtagadását.
A szeretet
a legnagyobb
hatalom a
világon. De a szeretet mindig a kitartó állhatatossággal
vívja ki győzelmét.
Lehet azonban eset rá, hogy a szeretetnek
nem jut ideje ki tartó voltát
megbizonyítaní.
Mondjuk, egy társaságra
rátámad valami gyilkos. A védekezés a gyilkos életébe kerülhet,
a védekezésről
való lemondás
pedig a
társaság valamely tagjának
az életét követelheti
meg. Ha volna idő a gyilkos meggyőzésére.
akkor bizonnyal végül is a szeretet győzne, de a hirtelen adott helyzetben
a szeretetnek
hiányzik ez az ideje, mely alatt gyözel-
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megnyerhetné.

Vagy ha egy. otthonban
gyilkos támadna
az anyára
mind védelmére
sietnének,
csak egy gyermek
_. talán
éppen a legerősebb
húzódnek
félre, mintha az egészhez
nem volna
semmi köze, minden emberi ítélet szerint is gyalázatos
volna a magat-artása. - Ilyen gondolatokról
a háború kérdésére
áttérve, azt lehet megállapítani nekünk, a magyar keresztyénségben
élőknek, hogy mi Magyarországon
például sohasem gondoltunk
világhódításokra,
másoknak
a. leigázására.
De hazánk megtartásáról
valljuk, hogy Istentől nyert feladatunk. Ehhez a feladathoz
közönyesen
hűtlenné lennünk nem lehet. Minden
feltételtől
függetlenül
beletörődni
abba, hogy nemzeti rendeltetésünk
betöltéseról lemondunk
és zsákmányul
engedjük az országot bármely leigázó
és pusztító hatalomnak,
ez beleütközés
volna abba a nagyon komoly bibliai parancsba:
"Ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket pedig
meg nem ölhetik." A lélek szabad élete több, mint a test élete. A puskagolyó, a gránát,
a repülő bombája
nem ölheti meg nemzetünk
lelkét.
De - hogy a mai helyzettel
a tekintetünk
előtt szóljunk, - egy nemzetes istenellenes
hatalomnak
a fojtogató
karjai között meghalhat
ez a lélek.
Ha hazánkat
megtámadják,
nem állhatunk
félre. Ha háborúba
kell mennünk, elmehetünk .abba keresztyén
lelkünk meggyőződésével
is. Annál is
inkább, mert itt nincsen szó magánügyről.
Nem a mienk Magyarország.
Még csak nem is a ma élő magyarság
egyeteméé.
Csak egy kis rész a
mienk. A legnagyobb
résznek mi mindössze sáfárai vagyunk. Sáf árkodunk ~ az atyák iránt való kötelességböl,
akik küzdelmek
között tartották
meg
számunkra
ezt az örökséget
és sáf árkodunk gyermekeink
iránti kötelessé ..
.günkből, akik utánunk
hivatottak
átvenni tőlünk ezt az örökséget.
Nem
minősíthetjük
tehát keresztyénellenesnek
azt a meggyőződést,
ha valaki
azt mondja ma, hogy lehet más katonaszökevény,
de keresztyén
ember
sohasem lehet azzá.
Az ellentét
Krisztus evangéliuma
és a háború között kiegyenlíthetetten. Ahol Isten országa
veszi át az uralmat,
ott nem dúlhat háború.
Fájdalom
azonban, egyetlen
földi ország, egyetlen
nemzet sem lett soha
·teljesen azonos Isten országával.
Uralmát
gyakorolja
a bűn hatalma
is.
Keresztyén
kötelességünk
minden erővel arra törekedni,
hogya
magunk
életében és a világ életében Isten uralma terjedjen el. Az a rendeltetésünk,
lwgy Isten fiaivá legyünk és így törekedjünk
békességre.
Ha lehetséges
es amennyire
rajtunk
áll, legyünk békességben
minden emberrel.
Wolf Lajos.

és a gyermekek

Nem nehéz lsten hűségének örülni, ha jól megy a sorunk, ha egészségesek vagyunk, ne háborítatlanul
tudunk dolgozni, ha azok az emberek
és ügyek, akik és amelyek szívünkhöz a iegközelebb állanak, nekünk örömöt szereznek. Mily könnyen lesz úrrá felettünk a gondolat, hogy szerencse és egészség, a csalódás, gyalázat és szenvedésnélküli élet valami
magától értetődő dolog, amelyben részesednünk kel/o
Siket és szerencse könnyen feledtetik velünk Istent. lsten legfeljebb
iolétiinknek, szerenesés vállalkozásainknak
és boldog napjainknak a biztosítéka. De valójában nem is törődünk vele. Csak magunkra gondolunk és
arra, ilmi jószerencsénket növeli. Messzebbre nem gondolunk. Gondolataink
Mtóha/ára erősen megszűkü/. Sőt talán mindinkább megfeledkezünk Istenről, a saját énünket imádjuk, míg csak a szerencsétlenség rá nem eszuiéltet
srre, hogy milyen nyomorult az ember, és ajakunkra nem adja a zsoltárköltő kérdését: Micsoda az ember, hogy megemlékezel róla?
SöderbJom Nátán, upsetei érsek (megh. 1931.).
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lsten választott népe.
A Szentírás bizonyságtétele
szerint Isten örökkévaló tervébe
nemcsak egyéneket,
hanem egy közösséget,
népet' is bevont.
Ez a nép "választott",
kiváltságos nép. Megbizatását,
hivatását
nem nemzeti hősök álmodrák meg, hanem Isten rendelte: "a nép,
amelyet magamnak alkoték, hirdesse dícséretemet" (Es. 43, 21).
A választott nép kiváltsága Isten dicsőségének hirdetése, semmi
más. Jó ezt előre leszögezni, mert korunk népkultusza félreértésekre szolgáltathat
okot. A nép ma nemcsak az egyének
közösségét jelenti, de jelszó is, sőt ennél is több: rendező elv.
Korunk kiélezte a népek versenyét, amelyben a pálmát az viszi,
aki uralkodásra
teremtettségét
kiváló adottságaival
igazolja.
Ezek szerint van egy elsőrangú nép, amelyik uralkodásra hivatott, a többi feladata, hogy az uralkodot kiszolgálják.
Ez az
"elsőrangú" nép természetes adottságaival szerzi meg az elsőséget és választottnak hiszi magát. Mi nem ilyen alapon beszélünk
"választott"
népről. A Biblia nem ismer olyan nagyszerű népet,
amely adottságaival
kiérdernelhetné,
vagy kiverekedhetné
a
"választott" jelzőt. A választott nép éppen azért választott, mert
Isten hívja el, számára különös feladatot rendel. A modern népelméletben a nép öncél, a Szentírásban Isten a cél, a választott
nép is csak Ö érte van.
Mielőtt a kiválasztás tényéről szólnánk, látnunk kell annak
előzményeit. A Szentírás a népek keletkezését
és a választott
nép el hívását két egymásután következő fejezetben mondja el.
Az egyik a bábeli nyelvzavarról szól, a másik Istennek Ábrahámnak adott ígéretéről. Ez a tény arra enged következtetni,
hogy
a népek keletkezése váltotta I~i a választott nép szükségességét.
Az emberi nemnek népekre való tagoltsága
átok. (1. Móz.
11.) Az ember önön dicsőségét kereste Bábel tornya építésekor.
Ezt az álmot hiusította meg Isten, amikor összezavarta a nyelveket s elindította a népek történetét. Az ítéletet azonban, mint
mindig az írásban, nyomon követi a kegyelem. Isten nem akarja
a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen
és éljen. Nem akarja a
bűnös népek halálát sem, hanem kiválaszt egyet közülük, akiben
"megáldatnak
a föld minden nemzetségei".
A választott népet
tehát Isten a többiek áldásá ra rendelte. Elhívja Ábrahámot UrKaszdimból, ígéretet ad néki, hogy nagy nép atyjává teszi és
Ábrahám ennek az ígéretnek hisz. A hívő Ábrahám leszármazottai: a választott nép, a testi Izrael.
Isten választását nem indokolja meg: "nem azért szeretett
titeket az Úr, sem nem azért választott titeket, hogy minden
népnél többen volnátok, mert ti minden népnél kevesebben vagytok, hanem mivel szeretett titeket az Úr és hogy megtartsa az
esküt, amellyel megesküdött
volt a ti atyáitoknak"
(V. Móz.
7, 8). A kiválasztást
nem befolyásolja
tehát rátermettség.
Egyedüli indoka a szeretet, a kegyelem. A kiválasztást, mint a
fenti idézet mutatja, mennyiségi szempont figyelembevétele
nél-
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kül eszközli Isten. Izráelt adottságai
minőségileg
sem teszik
alkalmassá a kiválasztásra. Az Oszövetség az egyetlen történelemkönyv(amennyiben
történelernkönyv is), amely nem idealizál,
nem nőteti meg hőseit még akkor sem, ha azok a választott nép
fiai. Éppen az Izrael történetében
a kiválasztás szempontjából
olyan nagy szerepet játszó próféták korholják legjobban népüket bűnei miatt. A bűn nemcsak erkölcsi fogyatékosság,
hanem
Istenről való elfeledkezés: "HalljáWk egek és vedd füleidbe föld,
mert az Úr szól: fiakat neveltem és méltóságra
emeltem és ök
elpártolának
tőlem. Az ökör ismeri gazdáját, a szamár az ő
urának jászlát; Izráel nem ismeri, az én népem nem figyel reám."
(Es. 1, 2-3.) Ez a választott nép! Sem rnennyiségileg, sem rninöségileg nem olyan, hogy Istentől kapott méltóságát megerdemelné. Bűneik felett Isten sem huny szemet, Izráel Isten ítéletéből kerül idegen népek uralma alá. Mégis választott nép marad.
Miért? Mert reá bízatott a váltságnak
az ígérete
és ezt az
ígéretet Isten beszédében, az igében adta. "Az én beszédem,
amely az én számból kimegy, nem tér hozzám üresen vissza,
hanem megcselekszi, amit akarok és szerenesés lesz ott, ahová
kűldöttern"
(És. 55, 11.) A választott nép ígéretben kapta az
igét és Isten gondoskodik
Izráel története
folyamán, hogy a
beszéde szerenesés legyen. Mindig támadnak
próféták,
akik
szernüket az igére függesztik, tisztában vannak kiválasztásukkaí
és hirdetik az Udvözítö (a Messiás) eljövetelét. A Messiás visszaállítja az elveszett paradicsomot:
Vele eljön az Úrnak kedves
esztendeje. A választott nép kiváltsága az, hogy Jézus Ktisztusban hihet még eljövetele előtt. Kizárólag ez a tény teszi Izráelt
a választottak
seregévé. A Messiást, a Megváltót, a bűn erejét
megtörő Krisztust várók gyülekezete
az igazi Izráel. Hogy e
rnellett voltak és vannak a zsidóknak nemzeti álmaik is,az természetes, de semmi esetre sem függ össze Isten választásával.
Csak annyiban választott nép, amennyiben alázatosan vállalja a
Krisztusra mutató szolgálatot.
A testi Izráelre, mint választott népre Istennek csak addig
volt szüksége, amíg "az Ige testté lőn". Krisztus születéséig a
választott nép története Izráel történetével
azonos, de abban a
pillanatban, amikor a Megtartó megszületik, az ige szempontjából Izráel megszűnik választott nép lenni. Hivatását betöltötte,
amikor eljött az idők teljessége.
Mi lesz a választott néppel Krisztus születése után? Isten
továbbra is gondoskodik
fennmaradásáról,
de a választott nép
keretei megváltoznak.
Többé már nem egy faji közösségbe tartozó egyének alkotják a Krisztusban hívők seregét. A minden
népből elhívottak
gyülekezete
lép a testi Izráel örökébe: az
egyház.

A választott nép kiváltsága ma is csak az, ami az Oszövetségben volt: a Jézus Krisztusba vetett hit. A lényegen mit sem
változtat, hogya hívők nem egy népcsoport tagjaiból kerülnek
ki. Pál apostol hasonlata szerint Izráel a nemes olajfaszerepét
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töltötte be s az olajfára Krisztus születése
után beoltott vad
. ágak is megnemesedtek.
A lelki Izráelbe beoltott idegen népek
a nélkül, hogy f'ajiságukat megtagadnák,
részeseivé .lettek az
olajfa "gyökerének
és zsírjának",
abból élnek. Az egyház a
testi Izráel törvényes örököse és annak szerepét viszi tovább a'
történelemben.
Célja, hogy hirdesse Isten dicsőségét a Jézus
Krisztusban, aki áldozatával nemcsak Izráelt, de a világot váltotta meg. Ez a választott nép!
Lehet, hogy ma időszerűtlennek
tűník magunkat
Izráel
utódainak
feltüntetni,
vagy legalább is nem nagy dicsőség.
Nekünk azonban különbséget kell tennünk Isten rendelése és a
zsidó nép nemzeti álmai között. A kettőt nem lehet és' nem szabad
azonosítani.
Isten nem "cionizmust"
akar, hanem megváltást,
"amely minden népnek öröme lészen". Az egyház, Isten választott népe ebben hisz és nem engedi magát a korszellem délibábjaitól
félrevezettetni.
Valamikor
Izráel is visszavágyott
a
korszerű egyiptomi húsosfazekakhoz,
de Isten megőrizte prófétái által népét. A próféta Istent-szeretö
szívvel az Úr igéretén
csüngött és Izráelt nem engedte letérni az ige útjáról. A választott nép megmaradása csoda s ez a csoda megacélozza hitünket,
hogy ma is reménységgel
nézzünk az egyház jövendője
elé.
Isten, ha kell, katakombákon
keresztül, bűnei ellenére is megvédi az egyházat, mert szereti és azt akarja, hogy megtérjen
és éljen.
Scbuüer

Munkáskérdés

ÖdÖl1.

és evangéliumi munka.

Olyan időket élünk, amikor nemcsak az új életformák,
hanem annak
tartaImát
kitevö új életfelfogások
is lázban tartják az emberiséget.
Az eddigi életberendezéseken
átrobognak
az új szellem
lelki, gazdasági
és
hatalmi tankjai, Ez az újjáébredés
átértékeli
a munkát
és annak gyümölcsét, a munkabért,
hogyamunkateljesítmény
eredményét,
a fizetést
aranyba hozza az élet kulturális
és gazdasági
élvezésének
általános lehetőségévei. Azok a válaszfalak,
amelyeket a származás vagy a foglalkozás
aláés fölérendeltsége
teremtett,
Ietompulnak
annak tudatában,
hogy a munkás úgy ítéli meg, hogy a szellemi vezetés mellett az ő részletmunkaja
teszi teljessé az egésznek
a sikerét. Vagyis munkaviszonyában
emberré,
szernélyiséggé
akar lenni és nem a munkakereslet
és kínálat játékszeréve.
Fontosnak
tartja munkateljesítrnényét,
mert tudja, hogy a jó ipari cikkek
teszik lehetövé
a kultúra továbbépítését.
Szűk cipőben nem lehet szellemi
munkát végezni, rossz tankokkal
nem lehet csatát nyerni.
A rnunltás szellemi nívója emelkedett,
kultúrigénye
szélesbült nemcsak a technika eredményei,
hanem harctéri szolgálata folytán is. nj országokat, némelyik
közülök világrészeket,
idegen népeket,
más szokásokat,
más gondolkodásmódokat,
más kultúrát
ismert meg, és hozzáméri
a maga
életviszonyait.
Igénye
az élet minden
vonatkozásában
megnövekedett.
Vajjon elmondhatjuk-é
ezt a lelkiekre is?
Itt kezdődik az egyház munkája!

Számolnunk-ckell
a változott
viszonyok
megváltozott
életigényeivel,
hogy az evangélium
erejét beleépítsük
a jövő embertípusának
s a holnap
világának
kialakításába.
Nem elég a változó jelenségeket
figyelni, amelyen a nemzeti, gazdasági és társadalmi
élet átmegy, hanem tudatossá kell
tennünk,
hogy az Isten teremtette
világ krisztusi
lélek nélkül bolsevista
homunkuluszok
Bábel-tornya.
Ma sokan gondolkoznak
úgy, hogy egyház nélkül is meg lehet élni
és útravalóul
elég egy kis morális nevelés. A sok ••izmus"-ban
ugyanis
nem tud eligazodni
nemcsak a nép, hanem az elfáradt
intelligencia
sem.
Még az utóbbinak
a tájékozódását
is kielégíti
sokszor
a mozihíradó
és,
az ujságcímek.
Ifjúságunk
pedig az élet zailásában
a sportrekordokban
es az életpályákon
való érvényesülésben
keresi
nagy
általánosságban,
kevés kivétellel
a maga ideáljait.
Igy kerül a Golgota
útszéli árkába
a
nagypénteki
anyák könnye s így lesz Krisztus keresztje
sokak számára
vallástörténeti
anakronizmus.
Ennek a megállapításnak
a során mi, a Krisztust hirdetők nem mente.gethetjük
magunkat
a keserű napok
és sikertelen
órák tapasztalataival,
sem azzal, hogy hitéletünkben
és kicsinységünkben
egyedül vagyunk, mint
bűneinkkel
az Isten előtt. Mert az egyedüllét
csak a felelősséget
növeli
is a terhet súlyosbítja,
de nem abszolvál
a kereszthordozástóI.
Hisz a
munkás
is egyedül érzi magát ezernyi testi és lelki bajával. Már pedig,
ba a bűn ellen harcoló pásztor és az istenkereső
lélek a kereszt jegyében
'összefog, apostoli kort teremthet,
amelynek
meglesznek
ugyan a szenvedései, de meglesznek
az örömei is! Mi hirdetjük,
hogy népegyház
vagyunk,
de bizonyságot
kell tennünk, hogya
Bibliával élünk és halunk. Ez pedig
nem misztikum, hanem világos és egyenes beszéd, amelyet híveinkkel
érthető nyelven, szenteskedés
nélkül kell közölnünk,
hogy életproblémáikban
lássák az ige segítő hatalmát.
A technika világában
a kegyeskedes
ideje lejárt. Világos és közvetlen
irányítás
felel meg a magyar
egyéniségnek.
Benne kell élni, vele kell
érezni a gyülekezettel
és nem kegyeskedő
modorral
kezelni. A kura pasztorális
útja, az egymás
terhét
hordozzátok
evangéliumi
útja. Nemcsak
hirdetni,
hanem bizonyságot
ís kell tenni arról, hogy mí összetartozunk.
A mai idők harcára a világháború
frontszolgálata
hozta össze lelkileg,
társadalmi
osztályra
való tekintet nélkül a nacionalista
nemzeteket.
Es mi
csodálattal
nézzük az összetartozás
egyakarattal
véghezvitt
diadalait a finneknél. a németeknél
és ajapánoknál
és elismeréssel
adózunk az önfeláldozás bajnokainak,
mert benne Isten munkáját látjuk.
Mi is fronton,
a bűn elleni állandó fronton
harcolunk.
Nekünk kell
evangéliumi erőt adni a forrongó
világ kialakulásának,
a jövő kultúráiának, hogy a békés idők a keresztyén
testvériség
jegyében formálódjanak.
Meg kell szerettetni
az evangéliumot,
hogy harcoljon
érte e világ. Tudatossá kell tenni, hogy alélek
szomjúhozza
az evangélium
igazságát.
Nemcsak pszychológiát,
de több logikát kell harcba vetni.
A XVIII-XIX.
század ki termelte
a minden megkötöttség
et mellözö
Iiberálizrnust,
a XX. század a proletárdiktatúrát
és a nemzeti szociálizmust.
Kérdezem,
hogy ebben a világnézeti
harcban
az a frontot
járt katona,
aki naponként
rohamokban
tette fel a maga életét, triilyen magatartást
fog tanusítani
egy langyos
krisztológiával
szemben?
Mert a plutokrata

világ kizsákmányoló
uralmát már atélte, hisz ez ellen harcol. Most a segítő
keresztyénség
kollektivizmusát
keresi, hogy a jövő nemzeti
társadalom
szociális organizmusában
megtalálja
a maga lelki harmóniáját.
Felkészültünk
erre?
Ma az elhanyagolt
népierők
emberré tételét tűzi ki mindenki
célul.
Vajjon a felszabadult
milliós tömegek bizalmát ki fogja beállítani
a jobb
jövő irányába,
az irodalmi
és történeti
reminiszcenciák,
a földhöz
és
kenyérhez
juttató hatalmi tényezők,
avagy a mindezek megvalósítasát
hirdető ősi evangelium
krisztusi ereje?
Pestkörnyék
munkásvárosai
: Pestszenterzsébet,
Csepel, Kispest, Pest
szentlőrinc,
Újpest ezekkel a problémákkal
van tele. Háborútermelte
váro-sok ezek. Trianon sorsüldözötticinek
a gyüjtőmedencéi.
Tízezres tömegek
duzzasztották
fel az ország minden részéből
és minden nemzetiségéből.
Ennek a sokféleségnek
a képe tükrözik a lelkivilágában.
Vágyai, szokásai,
hitélete elszíntelenedett.
Ha az egyházhoz
jön, teherhordozására
könnyítést, életproblémáira
máról-holnapra
teljes megoldást
keres.
E kérdések
csak gyökerüknél
foghatók
meg. Tudni kell, hogy régi
munkáscsaládból,
mezőgazdasági
munkásból,
törpebirtokosból,
avagy
a'
lateinerosztályból
sodródott
a gyárak
gépei közé. Mely vidékről
való.
rnilyen nemzetiségű.
Mind-mind
olyan kérdés,
amely külön tanulmányt
igényel. Hány gyermeke
van, milyenek a lakásviszonyai ? Milyen a karaktere, hajlama, vannak-e szórakozásai?
Vonzódik,
érdeklődik-e
vallási kérdések iránt? Szereti-e a tisztaságot?
Végnélkül folytathatnánk
e kérdéseket.
Ezekre a szempontokra
céloz
tak 1928-ban Amerikában
tartott előadásaim
és beszélgetéselm
során a kivándorolt
magyarok.
Londonban
jártamkor
Rothermere
lordnak az egyeterni ifjúság lelki és szociális helyzetéről
kellett beszélnern. Mint a budapesti egyetemi
hallgatóknak
lelkigondozója,
négy éven keresztül
tapasztaltam elindulásuk
égető problémáit.
Milyen álláspontot
foglal el az egyház és milyen segítséget
tud nyujtani?
Nem véletlen, hogy amikor a budaörsí csata koporsóit kísértük, azt kérdezték,
miért olyan sok a fejkendös
asszony a gyászolók
között?
Hát miért? Mert a nép fiai helyet kérnek
az áldozatokból,
a munkából,
de a vezetésból
is.
-é

Ennek a nekilendülésnek
kell krisztusi
tartalmat
adni. Tudnunk kel;
azt, hogy e világnézeti
harcban nem a magántulajdon
körül folyik a vita,
hanem a kapitalizmus
visszaéléseiről,
hisz a legutolsó
munkás is magántulajdonra
törekszik.
A népi szocializmus
a mértéket
vesztett
töke és a
féket vesztett individualizmus
túlkapásaival
elégedetlen.
Az amerikai "Brain
Trust"
és a "National
Industrial
Recovery Bill", anémet
"Mein Karnpf'",
az olasz "Carta del Lavoro" mind-mind
e kérdésekkel
foglalkozik.
Azért vetem fel itt e problémákat,
mert ezek Budapest környékének
nemcsak gazdasági,
hanem ezzel karöltve egyházi problémái
is. Módszertani kérdés szempontjából
összefüggnek.
Vajjon a canterbury-i
érsek milyen
dogmatika
irányait
követi?
Hickmann
professzor
"Universal
Atlas"
és
Knickebocker
"Kommt Europa wi eder hoch" c. munkáiban
feleletet
kap,
rniért kell imádkoznia.
Körülöttünk
új világ szervezkedik
s az új társadalmi
és gazdasági berendezkedéssel
új lelkület
alakul, melynek
Vágyait, igényeit
evangéliumi
tartalommal
megtölteni
a mi hivatásunk.

Gazdasági
és szociális kérdésekkel
foglalkozni
itt nem lehet célunk,
bár üdvös volna rámutatni
népünk elmaradásának
általános
mozzanatai ra,
hogy lelket öntsünk belé, de ez más tényezők hivatása. Itt csak a hitbeli
ismeretek
hiányaira mutatunk
ra. Kipróbálhatják
olvasóink önmagukon
is.
·Hányan tudják híveink közül, a maguk fogalmi meghatározásában,
hogy
miért evangélikusok?
Mit tanítunk
az úrvacsoráról?
Mi a Szentlélek
munkája mibennünk?
Hány szentségünk
van? Mi az isteni csoda és mi a
babona? Ki olvasta híveink közül az Agostai Hitvallást?
Ki a 95 tételt?
Hogy állunk a sorskérdéssel ? Hány tesz élő bizonyságot
Istennek benne
való munkásságáról?
. Hol fejtsük ki a legtöbb erőt, az ifjúsági munkában,
a biblia-órákban,
hívek látogatásában,
templomi
szolgálatban?
Elég-e a szánotn-bánom
felkeltése
vagy a gondolkodás
és lelkület
teljes megváltoztatására
van-é
szükség?
E világ bonyolult
hatásainak
bonyolult
voltát
kell-e kihangsúlyozni vagy egyenesen hitéleti kérdéseket
kell szisztematikusan
'elővenni?
Tehát az elsőbbségi kérdés döntendő el, hogy a hívő látván lásson és hallván halljon. Az öntudatra
nevelés szolgálatában
alkalmas
és alkalmatlan
időben hirdetnünk
kell a kereszt teológiáját.
Amint a frontkatonát
a népi és nemzeti közösségi
érzés hatja ál,
úgyhogy kész életét is odaadni, úgy kell az evangéliumi
közösséget .is kiépítenünk.
Bizonyossá
kell tenni híveinket,
hogy az evangéliumi
egyház
.krisztusi hűséggel munkálja
az Istenbe vetett bizodalmat.
Ennek a munkaprogrammnak
kidolgozása
és gyakorlati
megvalósítása a hivatása evangéliumi
egyházunknak!
Dr. St:uclwvszl~y Lajos.

SZÉL-.JEGYZETEK
A ponyva ellen
puszta szóval nem lehet hadakozni.
Ezt nem mi állapitjuk
meg legelőször.
Mégis
úgy háborognak
és
szörnyülködnek
a ponyva számadatain sopánkodók,
mintha
sohasem
találkoztak
volna az orvoslás igazi
tanácsával.
Elismerjük,
hogy elborzasztó a ponyva hódítása és rornbolása. Oe mi nem sokkal kevésbbé
·tartjuk
ijesztőnek
azt a képmutatást, amelyet azok részéről tapasz'talunk, akik egyfelől honfiúi és merális könnycseppeket
zokognak
papírra
és mikrofonra
az egypengős
· és még olcsóbb regények
népszerűsége miatt,
másfelől
pedig békés
'szívvel élvezik szerzernényeik
"tisztes" jövedelmét,
s egy árva szavuk
nincs dús hasznot húzó kiadóik ellen. Ma az a helyzet, hogy nemcsak
az úgynevezett
szegény ernber nem
képes megvenni a ma élő Irók mun"kait, hanem az úgynevezett
középosztálybeliek
sem tudják megvenni
.az 5-6-7 pengős regényköteteket.

Arról, hogy a ponyva szelleme erősebb, mint a tiszta irodalom,
csak
akkor lehetne beszélni, ha egyenlő
feltételek
közt lehetne
hozzájutni
mind
az úgynevezett
ponyvához,
mind a tiszta irodalomhoz.
Tessék,
mondjariak
le a zokogó
írók legalább egy-két
regényük
és' verskötetük
szerzői hasznáról,
adassák
ki azokat
olyan céggel, amelyben
nem osztozik a hasznon az igazgatók sora...
Mindezt pedig tegyék
meg a nélkül, hogy anyagi támogatást kérnének s kapnának
az állarntóI. Amíg
ezt nem teszik
meg,
igenis képmutatás
a szörnyülködésük. Az is hamis út lenne, hogy aa
anyaggazdálkodó
szervek elvonnák
a papírt
a ponyvától.
Ezzel még
nem jutna hozzá olcsóbban
az olvasni akarók
tömege
a tiszta magyar irodalomhoz.
Az pedig egyenesen böszítö,
hogy
az irodalom
színvonalát
féltik egyesek a ponyva
. reklámjának
alkalmazásától.
Hít az
új Európában
is csak a felső. tízezreknek
szabad olvasni?
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IRÓK. KONYVEK
Veres
Péter:
Fa/usi
krónika.
Magyar
élet kiadás. A Falusi krónikáról
lelkendezve
lehet beszélni.
Veres
Péter
legszebb
könyve
ez.
Igazi írói munka, melyben úgy érezzük megtalál ta igazi kifejezésmódjM.' Történetírás,
társadalomrajz
és
líra fonódik benne össze. Veres Péter az életet írja. Az
életét, s
azokét,
akik
ugyanabban
élnek,
amiben neki kellett. Nálunlk, Uivároson így folyik az élet. Igy dol.goznak,
ennyit
keresnek,
ennyire
juthat
az ember, ezek az életünk
akadályai,
így próbáltunk
ellenük
szegülni. így buktunk
bele a lehetetlenségbe.
így húz mirrket a sorsunk
'kérlelhetetlen,
törvényszerű
következetességgel
vissza és minden
próbálkozással
szemben vissza újra
a . szegénységbe.
Az író nem lázad,
nem szörnyülködik,
nem demagógizál, inkább mesél. Mintha távolról
jött
rokon
rnondaná
el a maga
baját olyanoknak,
akik nyilt szívvel tudják hallgatni. Valami csendes
megalázkodás
a sors előtt. Ezt a
könyvet mindenkinek
el kellene olvasnia, aki magyar.
dyl.
ö

Bary József: A tiszaesz/ári bűnper. Budapest,
1941. Magyar
Életkiadás. 848 lap, ára 10 P. - Gyermekkorunkban
szülcink
beszéltek
nekünk
Solymosi
Eszter
eltűnésé.
nek a titokzatos
történetéröl:
akkoriban
a korszellem
hlhetetlennek
és valószínűtlennek
tartotta,
hogy
a falusi
parasztlányt
"a zsidók"
;,rituális"
okokból
gyilkoltak
volna
meg. Több mint félszázadnak
kellett
eltelnie, amíg a tiszaesztári
esetre s
.arra a helyzetre,
mely nyomán az
országban támadt, világosság derült.
Bary József, a tisztaeszlári
bűnper
fiatal vizsgálóbírája
emlékirataiban
jegyezte
fel a nagyszabású
bűnper
körülményeit
s emlékiratait
családja 1933-ban közre bocsátotta.
Ez
.a kiadás azonban
alig' néhány hónapig volt forgalomban,
úgyhogy
•a nagy
nyilvánosság
a könyvröl
.alig-álig értesült. Ez-ért a "Magyar
Eletv-kiadövállalat
igen jó szolgálatot tett, amikor most újból hozzáférhetővé
tette Bary József emlékiratait. Belőle egészen új világosság
derül a Solyrnosi Eszter eltünéséve!

kapcsolatos
bűnügyre.
Bary
előadása igen nagy mértékben
valószínt1síti, hogy Tiszaesziáron
valóban gyilkosság
történt,
ha ez talán
nem is volt "rituális
gyilkosság",
hanem fanatikus galiciai zsidók perverz gonosztette. A legmegdöbbentőbb tanusága
ennek a könyvnek
azonban
tulajdonképen
nemez
a
megállapítás,
hanem annak a szörnyű és számunkra
egyenesen
elképzelhetetlen,
minden gonoszságot
és
bűnt fedező szolidaritásnak
a képe,
mellyel a zsidóság bajba jutott hitsorsosait
védte, fedezte
egészen
a
hatóság
megrágalmazásáig
és tisztességes,
kötelességüket
teljesítő
tisztviselők
bemocskolásáig.
Bary
könyve nyomán
megdöbbentő
kép
tárul fel előttünk arról, hogyan tudott a zsidóság
közvéleményt
formálni, . hogyan
tudta
maga
mellé
állítani a korrnány tényezőket
s hogyan tudott kisebbség létére magá.
nak hatalmat
és gonosztetteknek
büntetlenséget
biztosítani.
Oe tanulságos Bary könyve abból a szempontból
is, hogy belőle megelevenednek a magyarországi
antiszernitizmus
elfeledett
első megmozdulásai is, - bár a szerzö ezeket inkább' csak alkalomszerűen
emliti. A mai viszonyok közt Bary könyve
fokozottan
aktuális.
Hosszadalmas
volta miatt ugyan nem könnyű olvasmány, mégis kívánatos,
hogy minél
szélesebb körök megismerjék.
K.
Sághy Jenő: Kiváltságunk. Budapest, 1942. Fébé-kiadás.
- Számban
bőséges, de 'tartalmilag
nem mindig
mély traktátus irodalmunknak
nyeresége ez a kis füzet. Az imádság
gyakorlati
kérdéseire
derít világosságot, ráeszméltet
az imádkozo élet
alapvető magatartására.
A mai embert tartja
szeme előtt, ezért foglalkozik a legtöbbet
a kérő imádsággal. Egyszerű,
közvetlen
nyelve,
eleven
szemléltetései
igazán
eszköze
annak,
hogy
az, imádságos
szellem megérintse
szívünket.
Kár,
hogy az imádság
iskolájának
csak
elemi fokára vezet minket a szerzö,
és a hálaadó,
dicsőítő
imádságnak
csak egy rövidke
szakaszt
száno
Teljesen hiányzik a füzetkéből
Isten
imádása, az előtte való lelki 'hódo-
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lás. Ez hiányzik
istentiszteleti
életünkből
és személyes kegyességünk.
ból
is, annál
inkább
kellene
az
imádságos
könyveinkben
e téren
- segítséget
nyujtani. A mostani füzetet fenntartás
nélküli örömmel
üdvözöljük, de várjuk a folytatást
is
a szerző tollából.
ue.
Richter
Antal:
Jézus-JehovaZebaót, a szerző kiadása, Budapest,
1941, 80 1., ára 3.60 P. - Különös
szándéka van ennek a könyvecskének;
"Jézus
egyedüli
Isten-voltának a bizonyítására"
vállalkozik.
Tehát nem Jézus istenségének
a bizonyítására,
hanem
arra, ,hogy a
"három
Iőtulajdonságú"
Szeretet, Bölcseség, Hatalom, - de "egyszemélyes"
Isten
létezését
bizonyítsa meg. Ez az egyetlen
Isten,
egyetlen
Úr pedig - Jézus! Teljes
neve következéskép:
Jézus-JehovaZebaót.
Bizonyítását
két forrásból
meríti. Egyrészt
bibliai igékre hivatkozik;
írásmagyarázata
azonban
nemcsak
hogy
teljességgel·
tudománytalan
(mindjárt
az első mondatban
például
a héber
"Immánuel"-t
a latin "immanere"
igéből
származtatja),
de merőben
értelmetlen is. Másrészt,
és a fontosabb
forrása
Lorber
Jakab
"próféta"
"új~inyi,j,atkoztatásai"
(Üj-Szálernírások),
melyek
Grácban
"adattak
az emberiségnek"
1840-1864
között. Ezek az új kinyilatkoztatások
szerinte
a kinyilatkoztatás
"fejlődésének"
nagyon
magas fokán állanak.
Valójában
teozofiai
spekulációk
badar
zagyvasága!
Richter
Antalnak,
úgy véljük, pongyolaságával
sikerült
.még
zavarosabbá
tennie! Ettől az Új-Szálem-mozg alomtóI s írásaitól a leghatározottabban óvjuk gyülekezeteinketl
S. L.
Farkas Zoltán: Fog/yok angya/a.
1941. "Evangélikus
Élet" kiadása. A nagyon ízlésesen kiállított könvv.
ben most együtt kapja kézbe egyházi olvasóközönségünk,
de hisszük,
hogy ennél sokkal szélesebb
rétegek olvasóközönsége
is azt a kis
regényt,
amit az Evangélikus
ÉI,et
a mult
évben
folyamatosan
hozott Farkas Zoltán tollából. Wrede
Matildnak,
a finn rabok
Istentől

küldött
szolgálóleányának
csodálatosan gazdag életét tárja fel ez a
könyv nagy szerétettel
és lelkesedéssel. Nagy keresztyén
egyéniségeket adó egyházunk
szegény abban, hogy ezeket a gazdag életeket
példának
és bizonyságtételnek
oda
tudná tárni hívei és a világ elé.
Ez a könyv sokkal több, mint megszokott
nívójú
"kegyes-irodalom".
Farkas
Zoltán
[óstílusú,
érdekes
írása nagy könyvsikernek
ígérkezik.
Egyházi
szépirodalmunkat
gazdagítja.
dyl.
Biró József:
Erdély művészete.
Budapest, Singer és Wolfner-kiadás.
A visszatért
Erdély csodás gazdagságához tartoznak
művészeti
emlékei. Talán sehol sem válik el kulturális vonatkozásban
Erdély oly élesen a határain
túl kezdődő
Kelettől, mint éppen
rnűvészetével:
ez'
mindenestül
és szervesen
a keresztyén Nyugattal
kapcsolja össze, noha eredeti
és jellegzetes
vonásai
sajátosan
erdélyi
és magyar
színt
kölcsönöznek
neki. Ezt állandóan
tudatosítani
kell magunkban,
mert
Erdély művészete
egyik legerősebb
fegyverünk,
mikor Erdélyhez
való
jogunkról
van szó. Biró
József
könyve történeti
szempontból
igen
sok és jó képmelléklettel
rajzolja
meg Erdély rnűvészetét
és alkalmas
arra, hogy a magyar értelmiségben
felkeltse
és ébren tartsa az egy és
szétszakíthatatlan
egységű
Erdély
irán ti szeretetet.
r.
Szücs Sándor: A régi Sárrét világa. Budapest, Bolyai Akadémia kiadása. - Elfeledett,
ismeretlen,
jórészt kiveszőfélben
levő világ újul
fel előttünk
Szücs Sándor könyvében. Juhászok,
halászok,
betyárok,
pékászok
élete vonul el szernünk
előtt, sokszor nagyszerű
életképekben, egyes "híresek"
eleven alakjában. A szerzö igen sok népi kultú-·
rát tesz ismét eleven magyar életkínccsé: ezért könyve érdemes, de
egyben élvezetes olvasmány
is. Nagyon tanulságosak
azok a szakaszok, melyek a sárréti ember babonáját,
vallását
rajzolják:
mennyi
minden ősrégi pogány
örökség
él
még ezekben!
ki.

KONYYSIIMIE
Hirsch Emanuel:
Frühgeschichte
des
,Evangeliums. 2 kötet, IV, 269 és VIlI,
445 lap. Tübingen,
1941. 1. C. B. Mohr
kiadása. - Az evangéliumok
keletkezésének
a vizsgálatánál
a világháború
elötti kutatás
főként
annak a felderítésére
irányult.
hogy az evangélisták
milyen "forrásokat"
használtak.
Hirsch
müve ennek a kutatási iránynak
a fövonalán indul el s nemcsak arra törekszik, hogy az evangéliumok
forrásiratait
megállapítsa,
hanem
arra is kísérletet
tesz, hogy azokat rekonstruálja.
Könyveinek egyik főtartalmát
e rekonstruált
forrásiratok
teszik. Márk evangéliumában két "forrást"
fedez fel. Az egyik
("Mk 1") rövidesen
Jézus halála után
keletkezett
írás. Ez egy szemtanúnak.
nevezetesen
Péter
apostolnak
az elbe-szélésén
alapszik
s a gyülekezet
szükségleteíre való tekintet nélkül (!) az elbeszélő
átéléseinek,
tapasztalatainak
az
emlékét
örökíti
meg. A másik forrásirat ("Mk II") egy Rómában keletkezett
irás. Ez egy régebbi írást, a "tizenkettő"
evangéliurnát
("Zw") és "Mk l"-et dolgozta egybe a gyülekezet
szükségleteinek és hitének megfelelően.
A mai Márk
e két irat egybedolgozásából
állott elő
Mir::;ch szerint. Lukács és Máté lényegileg ugyanezeket
a forrásiratokat
hasz.salták fel, csakhogy avval a változtatással, hogya
Zw-nek egy Mk 1 segítségével átdolgozott
formája
(az Ú. n. "beszédgyüitemény"
= Q) szolgált nekik
forrásul.
Luk Q-t egy "ős-Lukács"
("Lu
1") formájában
használta.
Ezen kívül
Luk használt
még egy palesztinai,
erősen legendás
jellegű írást, Máté pedig
egy erősen zsidó-keresztyén
jellegű forrasiratot.
Látnivaló,
hogy Hirschnek
ez
a helyenként
Streeterre
emlékeztető
elgondol ása
meglehetósen
komplikált.
Hirsch
az
evangéliumok
szövegének
nészletes elemzésére
alapozza
elgondolását, úgyhogy
a két kötet az első három evangélium
kritikai
kommentárját
IS magában
foglalja.
Kétségtelen,
hogy
Streeter
rnűve óta Hirsch könyve adja
az evangéliumok
keletkezésének
legátHogóbb és leginkább nagyvonalú
kritikai
elemzését.
Ezért kell vele foglalkozni.
Föhibája,
hogy
egyoldalúan
irodalmi
kritikai szempontokat
alkalmaz. Sokszor
hajszálvékony
finomságú
megfigyelések re aggaszt
rá mázsás súlyú következtetéseket. Ráadásul beleesik annak a

ma sajnos egyfelől
naiv, rnásf'elől tragikus
racionalizmusnak
a tévedésébe, me ly úgy véli, hogy Jézus az
testámentomi-zsidó
vallástól
elszakadva
a hitnek
és Isten-szolgálatnak
egy új,
szellemi s szabad formáját
alkotta meg.
Mindaz, ami ezen túlmegy,
Hirsch számára lényegileg
legenda
és "mitosz".
Kétségtelen
azonban,
hogy
Hirschnek
sok éleselméjű
és tanulságos
megfigyelése is van.
K.
ö-

Soiron
Thaddáus: Die Bergpredígt
Jesu. Freiburg i. B., 1941. Herder-kiadás.
488 lap. Ára 9.40, kötve 11.20 RM. A hegyibeszéd
értelmezése
egyike a legsúlyosabb,
de állandó
aktualitása
miatt - a legvonzóbb
teológiai
feladatoknak. Soiron könyve először a hegv,i
beszéd problematikáját
tárja fel a kfilőnféle
értelmezési
kísérleteknek
a felsorolásával
és ismertetésével.
Utána
"formatörténeti"
alapon keresi a hegyi
beszéd "eredeti
formáját"
és elhangzásának a külső körülményeit:
a szerzö
lényegileg
a beszédnek
a Máténál található formáját
tekinti
eredeti nek. Majd
a hegyi beszéd igen alapos és rendkívül
gondos
értelmezése
következik,
végül
pedig a hegyi beszéd "teológiáját"
vizsgátja
a szerző. Ez utóbbiban
a hegyi
beszéd etikáját
"váltság-etiká"-nak
minösíti, értve ezen, hogy az az igazság,
melyet Jézus itt tanít, "kegyelmen
alapuló igazság".
Az isteni kegyelem,
ill.
a belőle
fakadó
igazság
teszi
Istent
atyánkká,
bennünket
pedig
gyermekeivé. Ezért Isten gyermeke
az új igaz»
ság
megvalósításánál
"rászorul"
Istea
"segítségére".
Soiron
könyve,
mint
e rövid áttekintés
is mutatja, egyike az
újabb katolikus
írásmagyarázati
teológia
legértékesebb,
nekünk
protestánsoknak
is igen sokat nyuitó
műveinek.
K.
Haendler
O.: Die Predigt.
Tiefeapsych.
Grundlagen
und
Grundfragea,
Berlin, 1941. Töpelmann-kiadás.
323 la,.
-Haendler
jól ismeri a ma teológiáját
s lényegileg
azonosítja
is magát vele.
De jól ismeri az Ú. n. mély-Iélektant
is.
Azoknak a lelkészeknek,
akik nem idegenkednek
alélektantól
(!), ismereteivel az igehirdetésre
való
készüléssei
kapcsolatban
nagy
segítségükre
lehet.
Hangsúlyozza,
hogy az igének
át keU
hatnia lényünk
egészét,
tehát nemcsak
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életrajzok
az evangéliumok,
nem törődnek
az oknyomozó
összefüggésekkel,
idői sorrenddel,
mégis a vallástanítás
és
-az egyházi
nevelés számára
elengedhetetlen, hogy összefüggő képet rajzoljunk.
Elevenen,
ügyesen. rnély írásmagyarázó
.megjegyzésekkel
teszi meg ezt a szerzö.
'~Iskolában használható
az a kísérlete
is,
amellyel
vázlatos
rajzban
akarja
ábrázolni üdvözítőnk
földi szolg álatát,
ue.

Hillmann Willibrord: Aufbau
und
Deutung
der sy noptischen
Leidensgeschichte. Freiburg
i. B., 1941. Herderkiadás. 276 lap. Ára 6.80 RM. Hillmann "formatörténeti"
vizsgálódás
alapj án igyekszik
a synoptikus
szenvedéstörténet
és rajta
keresztül
az egyes
evangéliumok
alapgondolatát
és jellegét tisztázni.
A "formatörténet"
szempontjait
nem egészen abban az értelemben használja,
mint a protestáns
kuta'tók, akik e módszerrel
főként a synoptikus evangéliumok
hagyományanyagának a történetét
és : alakulását
törekedtek tisztázni.
Hillrnann
"formatörténeten" főként a szerkesztési
módban megnyilatkozó
célzatot
érti:
így eljárása
egyfelől
inkább
apologetikus
jellegű,
másfelől
pedig arra alkalmas,
hogy az
evangéliumok
alapjellegét
domborítsa
ki. E tekintetben
könyve nem mond
ugyan
lényegesen
újat, de tanulságos.
o

o

Ko
Walter Eugen: Glaube, Hoffnung
und Liebe im NT. 1940, 212 lap. U. a.: Das Kommen des Herrn, I. 1941,
181 lap, ára egyenként
2.80 RM. Freiburg i. B. Herder-kiadás.
- E két könyv
igen értékes
és számunkra
tanulságos
gyümölcse
a katolikus
egyházon
belül
található
biblikus
megújulási
mozg almáknak.
Az első a hit, remény és szeretet "isteni erényeinek"
az usz.-i értelmét igyekszik
feltárni,
a második
pedig az USz eszkatológikus
reménységét
a katolicizmuson
belül felújítani
és az
egyház
kereteibe
beleilleszteni.
Mindkettő alapos elmélyedésről,
igen komoly
és modern teológiai
iskolázottságról
tanúskodik.
Küíönösen a második munkánál lehet erősen a protestáns
teológia
hatását érezni. Oe az első is sokban emlékeztet
protestáns
fejtegetésekre.
A
második munka csak Pál és Péter leveleit tárgyalja.
ÉrdeklődésseI
várhatjuk
e
mű folytatását:
az evangéliumok
vizsgálatánál tűnik majd ki, mennyiben
hajlandó a katolikus
egyház valóban
komoly an .venni az USz üzenetének
eszkatologikus
jellegét.
K.

Oehler, Wilheim: Zum Missionscharakter des Jotuumesevengeliums. Gütersloh, 1941. Bértelsmann-kiadás,
112 lap,
ára 3 RM. Szerző már két régebbi
iratában
is hangoztatta,
hogy
János
evangéliuma
missziói célzatú irat; jelen
munkája e tétel tudományos
megalapozását adja. E célból
megvizsgálja
az
evangéliom
fontosabb
bibliai
teológiai
fogalmait,
amelyekről
kimutatja,
hogy
azok nem származnak
a zsidó-pogány
szinkretizrnusból,
hanem, hogy azok az
evangéliom
lényegét teszik a világ számára felfoghatóvá.
Erre vonatkoznak
az
evangéliomban
található
párbeszédek
és
a zsidókkal
való polémiák
is.' Komoly
tudományos
vizsgálódással
állunk szemben. Szerző nem hallgatja
el a problémákat,
szembenéz
velük,
és jól esik
olvasnunk világos, határozott
okfejtését,
amelynek
nyomán
eredményeihez
eljut.
Allásfoglalása
persze a tekintetben
is új
utakra
mutat,
hogy az evangéliomnak
kerabban
vallott
ezoterikus,
a hívők
belső használatára
szánt jellege mellett
annak exoterikus,
missziói jellegére rnutat rá. Szerző rnűve azon fordulatnak,
amely a 4. evangéliom
pozitív
irányú
értékelése
tekintetében
előállott,
egyik
fontos állomásaként
tekinthető.
Kiss Jenő.
Schaefer Dína: Durch Christus zum
Vater. Ein Buch vom christlichen
Leben. Freiburg,
1941. Herder
kiadása.
368 lap. Ára 5.20 RM. - Ez a terjedelméhez és súlyos tartaImához
képest potom árú könyv egyike a legérdekesebb'
tüneteknek:
a német katolicizmus
bámulatos megelevenedésének.
Célja: méggyökereztetni
újra, elmélyíteni
a vallásos életet. Ehhez képest egységes képet
ad a keresztyén
életről.
Az alapvető
szempontokat:
a kinyilatkoztatást
és
megváltást
állítja
élesen,
ügyesen
és
szemleletesen
a gyermekek
szeme elé,
hogy belől ük szervesen
bontakozzék
ki
a keresztyén ség gazdag világa. Örvendetes az is, ahogyan Krisztus és az istentiszteleti élet áll a középpontban.
-Fígyelernrernéltó, hogya
laikus katechétáknak
és a szülőknek a kezébe szánja könyvét,
hogya
családban és az iskolában
az ú]
változott
körülmények
között is elevenebben Tolyhassék
a katolikus
nevelés.
Bőségesen
találkozunk
bibliai idézetekkelis.
Számunkra
mélyebb és szélesebb
bibliai
alapvetés,
kevesebb
spekulatív
szemlélődés
kívánatos,
mégis
roppant
sokat
tanulhatunk
mind
módszerileg
mind tartalmilag
e könyvből,
amelynek
hamarosan
megjelent
2. kiadása
igazolja, hogy nem közönséges
a mondanivalója és szolgálata.
ue.

Rosenkranz
Gerhard:
Buddha
und
Christus im Ringen um die Seele Chinas.
Gütersloh,
1941. Bertelsmann-kiadás.
58
lap. Ára 1.25 RM. - Ez a szerény terjedelmű, de gazdag tartalmú
füzet megadja
világos,
szabatos
fejtegetéseiben
mindazt,
amit ma már a keleten
végbemenő
események
miatt is tudnunk kell. Tájékoztat
mindenekelőtt
a
buddhizmus
felöl a maga általánosságában, majd, ennek alapján,
ismerteti
a
Icinai buddhizmust
és ezzel kapcsolatban
az ekletikus
kínai vallásosság
többi tényezöit is, így a Sang-ti, az ősök kultuszát, a taoizmust
és a konfueianizmust.
Jellegzetes
vonásokkal
rajzolja
meg a
kínai keresztyénség
képét is és közelebb
hozza hozzánk a kínai közelmultnak
és
jelennek
olyan
személyiségeit,
mint
Szunjatszent,
a kínai forradalom
vezérét
és Csiangkaiseket,
a csungkingi kormány
fejét.
P. P.
A Zeugen
des Wortes
c. 'katolikus
kiadványsorozat
(Herder & Co., Freiburg
i. Br.; ára kötetenként
1.20 RM.) legújabb köteteinek
egyike a második szazad keresztyén
vértanuiról
fennmaradt
ernlékiratokat,
ú. n. mártir-aktákat
közli
ném et fordításban:
Die Miirtyrerakten
des zweiten Jahrhunderts
(Ubersetzt und
eingeleitet
von Hugo Rahner;
90 lap).
Ezek között elsőnek Polikarposznak,
az
agg szmirnai püspöknek
a vértanuságaról szóló beszámolót
olvassuk; nevezetesebbek még Justinusnak,
az ismertnevjj
apologétanak
és társainak
mártirságáról,
továbbá a lugdunumi (lyoni) és az északafrikai scili-i vértanukról
szóló darabok.
Ezek s a többiek is sokszor megkapóan
írják le Krisztus hitvalló bizonyságtevőinek (ez a mártírság
igazi jelentése)
hosies állhatatosságát;
egyúttal
azonban
mutatják
a legendaképződés
és a mártirok tiszteletének
megindulását
is. Egy másik kis kötet Johann Adam Möhler: Kirche und Geschichte (Herausgegeben
und
ein gel ei tet von Bernhard
Hanssler;
61 lap) címen a 19. sz. elejének fiatalon elhunyt híres katolikus egyháztörténészének
a keresztyén
történelemszemléletre
és az egyháztörténelem
lényegére,
feltételeire
vonatkozó
fejtegetéseit közli. Ezek az egyszerű, világos
fejtegetések,
természetesen
római katolikus szempontok
szerint, szám os figyelemreméltó
megállapítást
tartalmaznak.
W.D.
Műller
Karl:
Kirchengeschichte.·
1.
Band, 1. Halbband. 3. Auflage. Neu überarbeitet
in Gemeinschaft
mit Hans Frh.
Sz erkesztésért
Baross-nyomda

von Campenhausen.
- . Lieferung:
601~
862. 1.
XXXII. Iap. - Tübingen,
1941~
J. C. B. Mohr kiadása. - A megnehezült
viszonyok
s a szerzö
halála
után is
aránylag hamarosan
jelenhetett
meg ennek a nagyjelentőségű
rnünek a befejező
része. Az átdolgozast
még a nagynevi
szerzö
készítette
elő, az
átnézésénél
Campenhausen
igénybevette
Müller tanítványának:
Dörries
Hermanngöttingeni professzornak
a segítségét
is. AíL
első kötetnek
első fele ezzel az egyház
történetének
Ú. n.
ó-korát öleli fel, a
7. sz. elejéig. A most megjelent befejező,
rész főbb fejezetei:
a krisztológiai
viták
(monofizitizmus),
Augustinus,
a római
püspök elsőségének
kialakulása,
Jusztinianosz
császár
. egyházpolitikája.
Amennyire
örülünk
annak, hogy a kiváló munkának
ez a része újra átdolgozva megjelenhetett,
annyira sajnáljuk;
hogy a folytatására
már nem kerülhetett sor. így nagyon
érezhető
az elsőkötet második
részének
az elmaradása,
amelynek a középkor
nagy részét (a 13.
századig)
kellett volna felölelnie;
ez a
rész már a 2. kiadásban sem jelent meg.
Kívánatos
lenne, hogy ezt a részt a
szerzö tantíványai
és munkatársai
megjelentessék,
amennyiben
az elhunyt szerzö még legalább az átdolgozás
alapjait
lerakta.
W. D.

+

Luthertum
(Leipzig, Deichert-kiadás,
megjelenik
havonta;
előfizetési
ár negyedévre
1.50 RM) november-decemberi
szám: Dedo Mü/ler
lipcsei
professzor
Nietzschenek
a jelenkor
vallásos
tudatára gyakorolt
hatásáról
ír egy rendkívül tanulságos
és aktuális tanulmányt.
Kayser pedig befejezi
az apostoli
hitvallásnak
az egyházi
jelentöség éröl az
előző füzetben
megkezdett
cikkét.
A f. é. 1-2. számba az újévi bekőszöntöt Marahrens püspök írta Ján, 3, 16,
alapján. Sasse "apostolok,
próféták,
tanítók" címen fr egy az egyház szervezete
szempontjából
tanulságos
cikket, Schrelner Helmuth pedig a keresztyén
neveléstudomany
kérdéseit
világítja
meg "sors
és hit a jellemen való munkában".
Folyóirat- és könyvszemle
teszi teljessé a füzetek tartaimát.
A Deutsche
Theologie
(Stuttgart,
Kohlhamrner-kiadás,
megjelenik
havonta;
előfizetési
ár negyedévre
1.50 RM) m. é.
10-12.
száma
Fezertöl
"a prédikáció
mint igehirdetés
és bizonyságtétel",
továbbá Haenchentől "Isten igéje németül"
címen közöl tanulmányokat.

és kiadásért

felelős:

(Harangszó

nyomdája)

Lic. Dr. Karner
Györ,

Andrássy-ú!

Károly.
24.

Megjelent Imre Lajos: Ekkléziasztika
c. könyve, amely a Coetus
Theologorum - Református Theolögusok Munlkaközösségének 1941. évi
illetménykötete. A könyv előjegyzési ára 6 P. Bolti ára jóval magasabb
(8 P). Megrendelhető a Munkaközösség Főtitkár!
Hivatalánál, Debrecen,
Központi Egyetem. A Coetus Theologorum alapító, múködő és pártoló
tagjai Imre Lajos könyvét pártoló tagsági díjuk ellenében kapják, A pártoló tagsági díj: hittanhallgatóknak
évi 3 P, segédlelkészeknek évi 4 P,
lelkipásztoroknak
és nemlelkészjellegú természeti személyeknek évi 5 P,
jogi személyeknek évi 6 P. A pártoló tagok kedvezményes áron kapják a
Munkaközösség
folyóiratát, a Theológiai Szemlét is. Pártoló tagul lehet
jelentkezni a Munkaközösség Főtitkári Hivatalánál, Debrecen, Központi
Egyetem. Postatakarékpénztári
csekkszámla száma: 49.801.

OLVASD!

TERJESZD!

SCHOLZ LÁSZLÓ,budapesti lelkész:

JÉZUSKRISZTUS
(GONDOLKODÖ S IGAZSAGKERESő LELKEKNEK)
Kedvezményes ára a "Keresztyén Igazság" elöfizetöinek 1 P.
Bolti ára 1.40 P. 25 példány rendelésénél 0.90 P-ért, 50 példány
rendelésénél 0.80 P-ért szállitjuk.

ue. Dr. KARN ER

KÁROLY, egyatami tanár:

ISTEN

,

IGAZSAGA

(PAL APOSTOL LEVELE A RÓMABELlEKHEZ)
Kedvezményes ára a "Keresztyén Igazság" előfizetöinek 5.20 P,
kötve 6.80 P. Bolti ára fűzve 6.80 P, kötve 8.50 P.

Dr. KIS S JEN Ö, agyat

ami

tan á r

TÖRVÉNY VIGY EVINGÉllUM
(PAL APOSTOL LEVELE A GALACIABELlEKHEZ)
Kedvezményes ára a "Keresztyén Igazság" elöfizetöinek
Bolti ára 2 P.

1.50 P.

ue, Dr. KARNER KÍlROLY, agyetemi tanár:

EVINGÉlIUM,

MIGYIRSÁG

Kedvezményes ára a "Keresztyén Igazság" elöfizetöinek 5.20 P.
Bolti ára 6.80 P.
Megrendelhetök a ,,Keresztyén Igazság" Kiadóhivatalában, Sopron,
Paprét-u, 2.
A könyvek ára befizethetö a "Keresztyén Igazság" Kiadóhivatala,
Sopron, 45.031 sz. postatakarékpénztári
csekkszámlájára.
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NAPOKAT
Győrött megtartjuk.

A Teológiai Napok célja, hogy égető egyházi kérdéseink egyikét
teológiai és gyakorlati szempontból minden oldalról megvilágítsuk és
ezzel lelkészi karunknak további közös teológiai munkára indítást, gyakorlati egyházi szelgálatunk
számára pedig értékes útmutatást adjunk.
Megmozdulásunk tehát időszerű egyházi kérdésben a teológia és a gyakorlat egymásra találasát
munkálja: teológiai megfontolásokkal
a gyakorlati szolgálat elmélyítését és helyes irányát -, gyakorlati eredmények
levonásával pedig a teológiai munka életközelség ét szeretnénk szolgálni.
Az egyház életének örökké időszerű kérdése az istentisztelet. Valljuk
ezt akkor is, ha koráramiatok és világpolitikai események kihatásaként
első pillanatra aktuálisabbnak látszó témák is kínálkoznának teológiai
eszmélkedésünk számára. Az istentisztelet a papi szolgálatnak és a hívő
keresztyén lelki életének egyaránt központi ténye. Ezért az istentiszteletnek igazi megértése, átélése és helyes kialakítása égetően sürgős egyházi
feladat. Ez a meggyőződés íratta konf erenciánk fölé címül:

HARC AZ EVANGELlKUS ISTENTISZTELETÉRT.
A Teológiai Napok előadás- és megbeszélés-sorozata

a következő:

t rész: TöRTÉNETI ÖRÖKSÉG.
A római katolikus és ortodox egyház miséje elvi szempontból.
Luther és az istentisztelet.
A XVI. század magyar istentiszteleti öröksége.
Az istentiszteletet megúlítö mozgalmak és azok bírálata.
(E négy tanulmányt a résztvevők előzőleg nyomtatásban kézhez
kapják. A konferencián élőszóban csupán végső következtetéseiket
és felállított tételeiket beszéljük meg.

II. rész: DOGMA TIKAf ALAPVETÉS.
A megigazulás.
A gyülekezet.
lsten igéje.
Úrvacsora.
Ill. rész: AZ EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET.
Az istentisztelet.
Lekció, textus, prédikáció.
Az úrvacsora az istentiszteletben.
Imádság, ének, hitvallás az istentiszteletben.
Kifejezési eszközök és magatartás az istentiszteletben.
Összefoglalás. Gyakorlati feladatok.
Már most felhívjuk erre a nagyjelentőségű országos megmozdulásra
lelkészeink, vallástanáraink,
segédlelkészeink, valamint egyházunk életkérdései iránt komolyan érdeklődő híveink figyelmét s kérjük, hogy a
konferencián vegyenek részt.
Az istentiszteleti
életünk megújhodását
szolgáló konferenciát
a
Magyarországi Evangélikus Lelkészek Egyesülete rendezi.
Baress-nyomda:

Uzsaly és Koncz, Győr. -

Harangszó-nyomdája.

