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A békéltetés szolgálatában.
(II. Kor. 5 : 18.)

7.
Jézus engesztelő halála és a Szent Lélek.

„De én az igazat mondom néktek: Jobb néktek, hogy én 
elmenjek; mert ha el nem megyek, nem jő el hozzátok a 
Vigasztaló; ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok."

János ev. 1 : 7.
Bizonyosan könnyes szemmel hallgatták a tanítványok ezeket a szava

kat. Egészen leplezetlenül áll hát most előttük az igazság. Igaz, ők ezt 
már előbb is sejtették. Hiszen Jézus is beszélt erről nékik, és mégis, nagyon 
meglepte ez őket. Jézus megmondotta nekik, hogy elmegy, sőt azt is, hogy 
keresztre feszítik És most ott állnak körülötte gondolataikba merülve: 
Nem láthatjuk hát soha többé azokat a szemeket, és azokat a hangokat 
sem halljuk már többé és azokat -a kezeket sem fogjuk megszorítani. 
De, ami a legborzasztóbb; az a Messiási-birodalom sem fog soha megvaló
sulni, melyről olyan szép álmokat álmodtunk. Szomorúság, mélységes bánat 
töltötte el szívüket.

Előttünk sokszor titok fedi,, hogy miért ért bennünket szomorúság. 
A tanítványok életében azonban nem marad titokban, Jézus kijelenti nekik, 
hogy milyen kár következne be akkor, ha Ö itt maradna velük együtt. 
Azt mondja: Mert ha el nem megyek, nem jő el hozzátok a Vigasztaló, 
ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok. A Szent Lélek, a Vigasztaló 
elküldése tehát Jézus távozásának, kereszthalálának oka. A Szent Lélek 
nem tudott volna hozzánk jönni, ha Jézus halála nem következett volna be. 
És altkor, mikor Jézus halálában végbement e világ legnagyobb eseménye, 
amit kiengesztelésnek, megbékéltetésnek és megváltásnak mondunk, ugyan
akkor elmondhatjuk azt is, hogyha a megváltás nem történt volna meg,, 
a Szent Lelket Krisztus vére érdemelte ki számunkra. A Szent Lélek tehát 
sohase jöhetett volna e földre, ha azt megelőzőleg Jézus vére nem hullott 
volna e földre, ha nem váltatott volna meg mindenegyes ember ezzel a 
Krisztus vérével és nem békéltetett volna ki az Istennel.

Mit jelent az, hogy mi megváltottak, megbékéltettek vagyunk? Pál 
apostol azt mondja erről: Mikor pedig e ljött az időnek teljessége, kibocsá
totta Isten az ő Fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett, hogy a tör
vény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a íiúságot. Figyelj csak erre: 
Hogy elnyerjük a íiúságot. A fiúság, az Isten-fiúságra való elhivatás tehát 
nem a Szent Lélek munkájának az eredménye, hanem az Isten Fia munká
jának a következménye, az Ö halálának és az Ő távozásának a gyümölcse. 
De figyeld meg azt is, hogy mi a Széht Lélek feladata: Minthogy pedig 
fiák vagytok, kibocsátotta Isten az ő Fiának Lelkét a ti sziveitekbe, ki ezt 
kiáltja: Abba, Atya. Azok tehát, akik fiákká váltattak meg, nem élnek Isten 
gyermekei szerint való életet. Szíveikben, melyet a Szent Léleknek kellene 
uralni, a gonosz lélek lakozik. A Szent Lélek feladata tehát, hogy a meg
váltott fiakat erre az Isten-ftúsági életre vezérelje, melyre ők elhivattak, 
így hát, miután Jézus távozása és kereszthalála megtörtént és a megvál
tás is végbement, megtörténhet az a mindennél nagyobb csoda, hogy e 
világ gyermekéből, az ördög gyermekéből Isten gyermeke lehet, boldog 
ember, kinek szívéből felhangzik a boldog örömujjongás: Abba, Atyám. 
És most, amikor a békéltetés hivatalában bizonyságot teszünk a teljes ki
engesztelésről, a teljes megváltásról, megtörténhet a csoda, hogy a Szent 
Lélek leszáll a kiengesztelt és megbékélt gyermek szívébe és elkezdi bizo
nyítani az ő leikével együtt, hogy ő is Isten gyermeke. Ezért olyan nagy
szerű és fenséges dolog hirdetni Jézus távozásának gyümölcsét, a teljes 
megbékélést és a teljes kiengesztelést, k. V. Tamminen esperes, Helsinki.

Fordította: Molnár Rudolf.
\
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A  d o lg o zó  szobában.
Mítosz vagy evangéliom ?

(Folytatás.)
Ezt meg kell látnunk nyiltan és minden esetre jobb, ha nem kendőz

zük el a valóságot valami olcsó műfelháborodással. Tudom természetesen 
én is, hogy az utóbbi évtizedekben egyre inkább törekszünk kiszabadulni 
ebből a helyzetből. Mi volna egyébb az értelme az újabb teológiai irány
zatok sok törekvésének, ha nem az, hogy újból megszólaltassák és ér
vényre juttassák az evangéliumot. De ez igen sokszor a nélkül történik, 
hogy volna bátorságunk ahhoz, és valóban megkísérelnők, hogy szemébe 
nézzünk ennek a kérdésnek, t. i. annak, hogy a modern tudomány és 
technika által meghatározott életszemlélet valóban keresztülvitte a keresz
tyén hitnek átfogó Entmythologisierung-ját s hogy mi azt hallgatólagosan 
tudomásul vettük, sőt magunkévá tettük. Ennek az eredménye azután az 
a helyzet, hogy sokszor elhangzanak szószékeinken teljesen „ortodox" és 
hitvallásszerű prédikációk, de — a híveink nem tudnak velük mit kezdeni, 
hallják és mégsem értik a rájuk zúduló mondatokat, megértik, hogy a 
lelkésznek így kel l  beszélni, de viszont igen sokszor úgy látják, hogy 
amit hirdetünk, az élesen elválik attól, ahogyan élünk, még jó, ha ige
hirdetésünk nem lesz zsargonná.

Bizonyára kemény beszéd ez, sokak valószínűleg egyenesen igazság
talanságnak érzik. Pedig jobb volna, ha próbálnánk meglátni, hogy van-e 
és mennyivel több igazság van benne, mint első pillanatra hajlandók 
vagyunk elismerni. Mindenesetre köszönettel tartozunk Bultmannak, hogy 
ezekre a kérdésekre ilyen élesen világított rá s hogy kényszerít a velük 
való foglalkozásra.

2. De ennél nem állhatunk meg. Az elmondottakból kitűnik, hogy 
Bultmann kísérlete nem újdonság: ő csak következetesen és a tudomány 
adta lehetőségek felhasználásával viszi véghez azt a mitológiátlanító ope
rációt, amelyet valóságos helyzetünkben mint a modern életforma kény
szerítését állandóan tapasztalunk és magunk is elszenvedünk. Ez a fel
ismerés első pillanatra látszólag helyes megoldásként azt javasolja, hogy 
így vagy amúgy, Bultmann mintájára vagy esetleg jobban mint ő, de 
vigyük véghez magunk a keresztyén hiten a mitológiátlanító műtétet. 
Majdnem úgy érezzük: helyesebb, ha szakavatott kézzel mi magunk visz- 
szük véghez azt, amit az élet maga úgy is véghez visz. Különben úgy jár
hatunk, mint az a beteg, aki nem engedi, hogy a híres és a műtétre jó! 
begyakorolt operatőr vegye ki a vakbelét, s ezért a kritikus pillanatban 
kénytelen a hozzá nem értő felcser késére bízni magát.

Ezzel el is érkeztünk egy második fontos, kettős megállapításhoz, 
amit mindjárt elöljáróba leszegezhetünk. Nem kell sok bizonyítás ahhoz, 
hogy az a „keresztyén11 hit, amely Bultmann mitológiátlanító műtété után 
megmarad, rendkívül megszegényedett és lényeges pontjain az eredeti, 
tulajdonképeni tartalmát veszítette el. Csak gondoljunk olyan központi 
jelentőségű dolgokra, mint amilyen a kereszt és a feltámadás. A kereszt 
Bultmann szerint Jézus halála jelentősségének a kifejezése és a keresztben
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hinni annyit jelent, mint Jézus keresztjét felvállalni magunkra. Vájjon ez 
valóban mitológiátlan kifejezése volna annak, hogy az Újszövetség sze
rint Isten Krisztust tette érettünk bűnné, az ő halála által engesztelt meg 
bennünket önmagával, nyújt bűnbocsánatot és életet? Csak egy pillantás 
kell ahhoz, hogy meglássuk, Bultmann a keresztről szóló igét végzetesen 
elsekélyesíti és tisztára etikai vágányokra tolja át. Vagy a feltámadás 
Bultmann szerint nem „hitelesítő csoda" ugyan, ellenben kifejezése a 
kereszt jelentősségének. A húsvéti történet történetiségénél a hit nincs 
érdekelve Bultmann szerint, ellenben a részvétel Jézus feltámadásában 
„a bűntől való küzdő szabadságban" valósul meg. Vájjon ez valóban a 
mitológiátlan kifejezése volna annak, amit az Újszövetség hirdet, hogy 
t. i. Krisztus a feltámadásában szerezte meg nekünk a diadalt a halál 
fölött, részeltet bennünket az Isten örökkévaló életében, adja zálogát a mi 
feltámadásunknak, s hogy hiábavaló a mi hitünk, ha Krisztus fel nem 
támadott? Megint meg kell állapítani, hogy Bultmann végzetesen meg- 
üresíti a keresztyén hitet és modern etikai gondolatokat csempészett be 
helyette. Bultmann szemére veti a múlt század kritikai teológiai munká
jának, hogy mitológiátlanító törekvéseivel azért került csődbe, mivel az 
újszövetségi „mítoszt" nem kritikailag interpretálta, hanem „kritikailag 
elimináltaf‘, kioperálta. Ezt a szemrehányást teljes joggal fordíthatjuk 
Bultmann ellen: az ő koncepciója az újszövetségi kerygmát radikálisan 
eliminálja.

Ezzel összefügg a másik megállapítás. Bultmann fejtegetéseinek az 
olvasása során egészen önkénytelenül az a benyomás lesz úrrá felettünk, 
hogy Bultmann — egy régi bibliai és az ő szava járása szerint teljesen 
mitologikus képet használva — Belzebullal fizi ki a Sátánt. Kétségtelen, 
hogy a modern világkép és a mai ember magamegértése, a modern világi- 
szemlélet a keresztyén hitet, annak centrális tartalmait sok vonatkozásban 
és lényeges pontokon végzetesen aláásta. Szorongás és aggodalom fogja 
el a szívünket, mikor ezt látjuk — éppen mi, akik ragaszkodunk hitünk
höz és hitünkön keresztül t u d j u k ,  hogy az evangéliumban Isten ma is 
megmentő igazságát nyilatkoztatja ki és hogy a modern ember számára 
sincs sehol máshol üdvösség, csak egyedül Jézus Krisztusban. De vájjon 
szembe lehet-e szállani avval az áradattal, mely a hitet a modern világkép 
és életszemlélet felől fenyegeti oly módon, hogy magunk is kinyitjuk, 
talán még szélesebbre tárjuk a zsilipeket? Talán egy percre úgy tetsz- 
hetik, hogy a zsilipek megnyitásával meg lehet menteni a gátat. De nem 
a gát a döntő, hanem az előtte elterülő határ, a szántók, a legelők, a 
vetések, a falvak és a városok. Vájjon nem emlékeztet-e az a gátnyitás, 
amelyet Bultmann gondolatmenete jelent, végzetesen arra az adomabeli 
magyar parasztra, aki jégverés után maga állt neki a cséphadaróval a még 
megmaradt búzának: Uram Isten, hgdd lássuk, mire megyünk ketten?!

Első pillanatra talán túlságosan is primitívnek látszik ez a szemre
hányás. Pedig miről is van szó tulajdonképen? A modern világkép és 
életszemlélet, a modern ember magamegértése alapján elavultnak és meg
haladottnak érezzük az Újszövetség világképét s vele együtt igéjét és 
üzenetét. A helyett, hogy azt a kérdést vetnék fel: mi egyfelől az Új
szövetség üzenetének az igazságtartalma evvel a modern életszemlélettel 
és világképpel szemben, másfelől pedig mi az evangéliumnak — nem a
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retorikával előadott, hanem valóságos, kézzelfogható — ajándéka a mai 
embernek, e helyett az Újszövetségben mítoszt szimatoló „teológusok1* 
és velük együtt Bultmann is az Újszövetség üzenetét és‘ ajándékát, az 
evangéliumot minden feltétel nélkül a modern világkép és a mai ember 
magamegértése, világszemlélete mérővesszeje alá állítják oda. Végered
ményben a modern ember, az autonóm és Istentől elszakadt ember játssza 
így ki magát ítélő bíróul az evangélium fölött. Csak az állhat meg és 
maradhat meg az evangéliumból, amit ez a „kritikai interpretáció" meg
hagy és hajlandó elfogadni belőle. A végeredmény mindenképen az, hogy 
még az így megmaradt mitológiátlanított „evangélium“-ot (ha ugyan lehet 
még jó lélekkel használni ezt a szót!) sem lehet értelmesen, racionálisan 
és logikusan igazolni az emberi értelem előtt,15) — jeléül annak, hogy az 
evangéliumot nem lehet kiirtani semmiféle mitológiátlanító műtéttel sem. 
De jele ez egyúttal annak is, hogy az ' a szempont, amelyet Bultmann 
alkalmaz s amelyet egész fejtegetésének az alapaxiómájává tesz, magá
ban véve elhibázott.

IV.
Az eddig elmondottak azonban inkább általános jellegű megfigyelé

sek és megállapítások voltak. Természetes, hogy ilyenekkel nem lehet 
mintegy „elintézni" a Bultmann tanulmányában elénk tárt kérdéseket. 
Ezért meg kell kísérelnünk, hogy konkrét formában tárjuk fel Bultmann 
gondolatmenetének legfontosabb alkotó elemeit és ennek a révén nyer
jünk választ az általa felvetett kérdésekre.

1. Bultmann értekezésének legszembeötlőbb alapfogalma a „mitosz“  
Ezt alkalmazza az Újszövetség világképére, azután az újszövetségi kerygma 
sok alapvető fogalmára is. M it jelent Bultmannál a „ mítosz“ fogalma? 
Ez egyik első és alapvető kérdés.

A mítosz fogalmát az Újszövetséggel foglalkozó kritikai teológiai 
munkában alapvető módon Strausz Dávid Frigyes alkalmazta híressé lett 
munkájában Jézus életéről. Strausz „evangéliumi mitosz"-nak nevezi „az 
olyan közvetlenül vagy közvetve Jézusra vonatkozó elbeszélést, amelyben 
nem valamely tényálladék tükröződését, hanem az első tanítványok esz
méjének a lecsapódását kell látnunk".16) A mítosz két jellegzetes alap
vonása tehát egyfelől az, hogy elbeszélése nem „történeti" jellegű, nem 
történeti tényt mond el, a másik pedig az, hogy az elbeszélés magja vala
mely „eszme". Strausz Jézus-könyve ellen igen erős harc indult, ennek 
folyamán a mítosz fogalmának az Újszövetségre való alkalmazását általá
ban elutasították. így az a múlt század teológiai kritikájában nem is 
jutott lényeges szerephez. Csak ennek a századnak az elején kezdette 
az ú. n. vallástörténeti iskola lassan és tapogatózva alkalmazni a mítosz 
fogalmát főként olyan esetekben, amikor ókori mítoszoknak az Üjszövet-

15) „Es wáre eine Verirrung, wollte mán hier (a húsvéti hitről van 
szó!) zurückfragen nach dem historischen Ursprung dér Verkündigung, 
als ob dieser ihr Recht erweisen könnte. Das würde bedeuten: den Clauben 
an Cottes Wort durch historische Untersuchung begründen zu wollen. Das 
Wort dér Verkündigung begegnet als Gottes Wort, dem gegenüber wir 
nicht die Legitimationsfrage stellen können, sondern das uns fragt, ob 
wir es glauben wollen oder nicht." Bultmann, id. h. 66. lap.

16) V. ö. Strausz: „Das Leben Jesu kritisch bearbeftet", 3. kiad., 1838„ 
I., 113. lap.
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ség képzet- és fogalomvilágára való hatására gondoltak. Nagyobb mér
tékben ez a fogalom az ú. n. formatörténeti kutatóknál, első sorban 
Dibeliusná\ és Bultmannnál tűnik fel. Dibelius nemcsak egyes újszövetségi 
elbeszéléseket (pl. a gyermekségi történeteket, Jézus megkereszteltetésének 
és megkísérlésének a történeteit, valamint a Jézus feltámadására vonat
kozó történeteket) minősíti mitikusoknak, ill. keres bennök mitikus anya
got, hanem felállítja azt a tételt is, hogy Pál leveleinek a tanúsága szerint 
kellett lennie egy „Krisztus-mitosz“-nak is.17) Hasonlóan beszél Bultmann 
is a „Krisztus-mitosz“-ról, amely nem is annyira az egyes elbeszéléseket, 
mint inkább az evangélisták össz-kompozicióját formálta. Ilyennek tekinti 
Bultmann már Márk, azután különösen János evangéliumát, mint amelyek 
Jézus életét „a mennyei Istenfia — részben burkolt — epiphaniájának a 
szempontja1' alatt rajzolják meg.18 *)

Ha a mítosz fogalmának a használatát áttekintjük az említett teoló
gusoknál, főként magának Bultmannak a régebbi írásaiban, akkor könnyen 
megállapítható, hogy a fogalommal részben olyan elbeszéléseket, ill. olyan 
Krisztus-szemléletet jelölnek meg, amely nem „történeti“ , azaz nincs gyö
kere a történeti valóságban, részben pedig „isteneknek vonatkozásokkal 
teli cselekvését'' beszélik el.'*) Más szóval: a mítosz igazi értelme mindig 
abban van, hogy az istenség története vonatkozással van a kultuszra, 
amelyet megalapoz, vagy a világmindenségre vagy a természet életére vagy 
az emberi sorsra; a mítosz mindezeket szimbolikusan magyarázza. Bultmann 
is hangsúlyozza alkalmilag, hogy a mítosz fogalmát abban az értelemben 
veszi, ahogy azt a „vallástörténeti kutatás" értelmezi.'20) Ezért a mítosz 
mögött álló történeti valóság lényegtelen, nem is lehet keresni: a mítosz 
ellentétben van a történeti valósággal, vagy legalább is nem fedi azt.21)

17) V. ö. Dibelius: „Die Formgeschichte des Evangéliuma", 2. kiad. 
193ti, 267. lap. "

1H) V. ö. Bultmann: „Geschichte dér synoptischen Tradition", 2. kiad. 
1931. 334. lap.

la) V. ö. Dibelius id. h. 265. lap: „Wenn wir in diesem Zusammenhange 
von Mythus reden, so können unter Mythen nur Geschichten verstanden 
werden, die in irgend einer Weise beziehungsvolles Handeln von Cöttern 
erzáhlen. Nicht jede Erzahlung von mythischen Personen ist ein Mythus, 
sondern nur eine solche, die auf einer besonderen Beziehung beruht, sei’s 
dass sie das Urbild zu einem Rítus berichtend darstellt, sei’s dass sie Vor- 
gánge dér Weltentstehung, des gestirnten Himmels, dér Vegetation oder 
des Menschenschicksals nach dem Tode schildert, sei’s, dass sie eines Gottes 
Wesen in Form dér Erzahlung zu typischer Erscheinung bringt — irgend 
eine solche Beziehung gibt dér Göttergeschichte Sinn und Wert für die 
Kultgemeinde, die sie erziihlt: dann ist die Geschichte ein Mythus".

2u) V. ö. „Offenbarung und Heilsgeschehen", 36. lap.
-l) Ilyen értelemben mondja Bultmann id. h. 67. lap, hogy „a keresz

tyén húsvéti hit nincs érdekelve a történeti kérdésnél". „Für ihn (azaz a 
húsvéti hit számára) bedeutet das historische Ereignis dér Entstehung des 
Osterglaubens wie für die ersten Jünger die Selbstbekundung des Aufer- 
standenen, die Tgt Gottes, in dér sich das Heilsgeschehen des Kreuzes voll- 
endet". Ez első pillanatra nagyon megnyugtatóan hangzik, csak az a kér
dés. hogyan jött létre „a Feltámadott tanuságtétele önmagáról" — és 
éppen ennél a döntő kérdésnél mondja Bultmann, hogy a húsvéti hitet 
nem érdekli a „történeti kérdés". Éppen ezért lesz a Jézus feltámadására 
vonatkozó elbeszélés mítosszá és veszíti el kapcsolatát a történeti való
sággal.
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A mítosznak a történeti valósághoz Való viszonya — legalább lát
szólag — lényegtelen, vagy háttérbe szorul s a tuiajdonképeni hangsúly 
arra esik, hogy a mítosz valamilyen „vonatkozásokkal teli cselekményt'1 
jelenít meg. Ez nem új dolog., Régebben a mítoszt kozmológikusan értel
mezték: azt keresték benne, hogy milyen világkép jelentkezik benne. Bult
mann evvel a régebbi értelmezéssel szemben azt hangsúlyozza, hogy a 
mítoszt „antropologikusan, — helyesebben egzisztenciálisan kell értel
mezni11.22) „A mítosz arról a hatalomról vagy azokról a hatalmakról be
szél, amelyekről az ember úgy véli, hogy azokban tapasztalja meg a világ
nak, valamint cselekvésének és sorsának alapját (végső okát) és határát 
(korlátját)11. A mítosz mindezt oly módon jeleníti meg, hogy „a nem-világi 
valóságról evilági módon, az istenekről pedig emberi módon beszél11.?3) 
A mítosznak ebből az értelmezéséből következik Bultmann számára, hogy 
az Újszövetségre vonatkozólag a mítoszban egy bizonyos „létértelmezés“ 
(„Seinsverstándnis11) kifejeződését keresi.

A mítoszi fogalmának az értelmezésében ezen a ponton Bultmannái 
halványan jelentkezik a mítosz fogalmának az újabb eltolódása. Manapság 
divatossá lett a mítosz.24 *) A mitológiának, ill. a mítosznak ez az újjáéle
dése főként Bachoíen-r>) és Nietzsche26) nevéhez fűződik. Mítosz most „az 
ember teljes belső és külső világképének érzéki, megszemélyesítve jelent
kező kifejeződése egy bizonyos adott körben11.27) A mítosz ilyen értelem-

22) ld. h. 36. lap.
23) Bultmann u. o.
24) A legismertebb példa erre, hogy Rosenberg híres könyvének, mely 

a nemzeti szocialista világnézet egyik legfontosabb dokumentuma, „bib
liája" lett, a „Dér Myíhus des XX. Jahrhunderts" címet adta. — A mítosz 
sajátos újjáéledésének egyik legérdekesebb jelensége egyebek közt Herényi 
Károly munkássága, v. ö. a „Die antiké Religion11 (1940) c. kötetet (magya
rul a „Mi a mitológia" címen a „Homérosi himnuszok" I. kötetében, 1939) 
és a Jung svájci pszichológussal együtt kiadott „Einführung in das Wesen 
dér Mythologie11 c. kötetet (1941). Itt olvassuk: „Die Mythologie berichtet 
von demselben Ursprung und Crund, dér mán war, und dér mán gewisser- 
massen, als dessen Auswirkung und Entfaltung immer noch ist“.

-’5) Bachofen János Jakab (1815—1887) eredetileg jogász volt, majd 
magántudósljént élt Baselben. Újabban különösen „Grábersymbolik" (1859) 
és „Mutterrecht11 (1861) c. müveit fedezték fel ismét; v. ö. a Manfr. Schröter 
által „Dér Mythus- von Orient und Okzident'1 címen (1926) kiadott szemel
vényeket. Bachofen tétele: „Dér Mythos ist die Exegese des Symbols11 
azért lett a kutatás számára jelentős, mert új perspektívát nyitott az antik 
lélek és vallás megismerése számára.

26) Nietzsche Frigyes Vilmos (1844—1900) élesen szembeszállt a racio
nalizált, elpolgáriasult életformával és a múlt században egyre inkább ura
lomra jutó technikával és civilizációval szemben egyike volt az elsőknek, 
akik az élet irracionális forrásaira utaltak. Az antik görög világ meg
jelenítésében szembehelyezte a „mítosz-nélküli sokratismust11 a „dionysikus 
élet“-tel, a keresztyén „logos“-t a „mythus“-szal. Már Nietzsche azon .a 
véleményen volt, hogy az olyan „mítosz-nélkülivé11 lett népet, mint amilyen 
a német, csak a germán mítosz új megelevenedése mentheti meg. Nietzsche- 
nek ezek a gondolatai igen erős és közvetlen hatást gyakoroltak egyebek 
közt Rosenberg „Mythus“-ára.

27) P. Simon meghatározása (Lexikon f. Theol. u. Kirche, 2. kiad. VII, 
412: „Mythos ist dér sinnfalilige, in Personifikation gegebene Ausdruck 
des gesamten inneren und áusseren Weltbildes des Menschen einer bestim- 
ten Zeit").
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ben a valóság „összképe'1 (,,Gesamtschau“), sőt a kinyilatkoztatás adekvát 
kifejezési formája. Csakhogy a kinyilatkoztatásnak ebben a fogalmában 
a kinyilatkoztatás történeti jellege igen sokszor úgyszólván teljesen ki 
van kapcsolva.28) A mítosz így egyenesen szimbólumává válik a materializ
mus és a modern technika által elnyomott ember újjászületésének: a mítosz 
lényünknek, gondolkodásunknak, érzésünknek és akarásunknak, törekvé
seinknek és igyekvésünknek lelki ősformája és alapereje (Urform und 
Grundkraft).29 *)

Bultmann ugyan kimondottan hangsúlyozza, hogy a mítosz fogalmát 
nem használja modern értelemben, amelynél fogva az nem jelent mást, 
mint ideológiát.™) Ennek ellenére szükséges a mítosz fogalmának ezt a 
modern változatát ismerni, hogy helyesen érthessük meg azt, milyen érte
lemben alkalmazza Bultmann az Újszövetségre a mítosz fogalmát és milyen 
értelemben követeli a mitológia eltávolítását az újszövetségi kerygmából.

Ha t. i. arra gondolunk, hogy a mítosz — függetlenül a történeti 
valóságtól — kifejeződési formája egy bizonyos „!ét-értelmezés“-nek, és 
hogy az Újszövetség kerygmája ilyen mitikus formában szólal meg szá
munkra, akkor ezzel az értelmezéssel kapcsolatban mindenekelőtt a követ
kezőket kell megállapítani. Az újszövetségi „mítosz1' e szerint az elgondo
lás szerint olyasvalami, aminek a történeti alapja kétséges, ill. amit az ős- 
keresztyénség épített rá egy bizonyos történeti alapra, de oly módon, 
hogy a történeti valósággal eleitől fogva feszültségben volt (ezért kellett 
a történeti valóságot mitikusan színezni és formálni). A múlt század kri
tikai teológiája egyfelől ennek a „mitosz“-nak az „eszméjét", az „ideáját'’, 
vagyis más szóval a metafizikai tartalmát igyekezett kihámozni. Ezt az 
eszmét tekintették a lényegnek és ezt próbálták, mint a keresztyénség 
korszerű lényegtartalmát érvényesíteni a saját koruk számára. Ez volt 
elsősorban a hegelianus, ill. az idealisztikus teológia. Másfelől a kritikai 
teológiának egy másik, inkább történeti jellegű irányzata arra törekedett, 
hogy a „mítoszt" lehámozza a történeti „mag“-ról. Ez az irányzat abban 
a meggyőződésben volt, hogy a mítosz alatt még sikerül feltárni a törté
neti valóságot, a „történeti Jézust". Ily módon igyekeztek megtisztítani 
a keresztyénséget a dogmatörténeti fejlődés során rárakódott salaktól és 
a modern ember számára a „történeti Jézus“-sal együtt feltárni a vallás 
tulajdonképeni lényegtartalmát. Ez a kísérlet áll előttünk lényegileg az 
ú. n. liberális és vallástörténeti teológiai iskolákban. Nyilvánvaló, hogy 
a kritikai teológiának mindkét irányzata megfeneklett. Bultmann ezekkel 
az irányzatokkal számol le, amikor szemére veti ennek a kritikai teológiá
nak, hogy a mitológiátlanító törekvései balul ütöttek ki, mivel a mitoló

giával együtt a kerygmát is „kritikailag eliminálta". Ezeknek a hamisnak 
felismert törekvéseknek a helyébe állítja Bultmann a saját kísérletét: nála 
a mitológiátlanító eljárás, mint láttuk, egzisztenciális interpretációt jelent.

Az Entmythologisierung kísérlete közelebb áll azokhoz a kísérletek
hez, amelyek egykor az újszövetségi fogalmak és képzetek mögött az 
„eszmét", az „ideát" igyekeztek megragadni. Azonban amint ezek a kísér.

28) V. ö. Stahlin meghatározását. Kittel: Theol. Wörterb. IV, 771.
29) V. ö. Dilschneider:- „Mythos?!“, Deutsches Pfarrerblatt, 1942, 153.1.
>) Id. h. 35. lap.
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letek hajótörést szenvedtek, úgy fölöttébb kétséges, hogy Bultmanné siker
rel járhat-e. Bultmann a modern tudományos világkép és mai ember maga
megértésének a szempontjai alapján foglal állást az Újszövetség „mitolo
gikus” világképe és kerygmájának „mitikus” vonásai ellen. Ezzel azt a be
nyomást kelti, mintha a modern világkép híjával volna minden mitologikus 
vonásnak. Nyilvánvaló, hogy a tudományos megismerés célja a kizárólag 
racionális, mitológiától mentes világkép és világnézet. De kérdés, hogy 
ez a cél elérhető-e és azonfelül helyes-e. Hiszen a modern mitosz elemi 
erővel tör fel és keríti hatalmába aiz embert. Ez a körülmény arról tanúsko
dik, hogy a mítosztól mentes világképnek és világnézetnek a kialakítása 
távolról sem olyan egyszerű és magától értődő célkitűzés, mint első pilla
natra gondolnék. Egyfelől ugyanis lehetetlen az ismerésből a metafizikai 
elemeket teljesen kiküszöbölni- és a szellem metafizikai törekvéseit végaép 
elnyomni. A metafizika pedig „a tudomány talaján nőtt és annak eszközei
vel szőtt mitosz”. Másfelől pedig a mitosz felé utal minden törekvés a 
történelem megértésére és értelmezésére. A történelem egyetemes értel
mezésében „nyilatkozik meg a racionális történetírásban is a mitikus hát
tér”.31)

Azonban, ha a tisztára racionális, minden mitológiától mentes világ
nézet csak elérhetetlen ábránd,32) úgy szükségképen vetődik fel a kérdés, 
hogy vájjon helyes-e ilyen tisztára racionális világnézetre és világképre 
törekedni. Vájjon a mitosz „nem gondolkodásunknak olyan formája-e,' 
amelytől sohasem tudunk megszabadulni s amely éppen ezért érvényes 
és a tudományos ismeréssel teljesen egyenrangú formában írja le tár
gyát?” 33) Ha pedig ez így van, akkor alapjában véve elhibázott dolog 
minden olyan kísérlet, amely az Újszövetségből ki akarja küszöbölni a 
„mitológiát”. Ez esetben t. i. nem is annyira arról volna szó, hogy az Új
szövetségből küszöböljük ki a mitikus elemeket, hanem inkább saját gon
dolkodásunkon, ill. az emberi gondolkodáson általában kellene végre
hajtani a mitológiátlanító operációt, ha t. i. a teljesen mitológiátlan világ
képhez és világnézethez akarunk eljutni. Vagy még inkább: ez esetben 
mitosz állana szemben mítosszal, t. i. az Újszövetség „mítosza” a mi mo
dern világképünk mítoszával s a tulajdonképeni kérdés ez volna: melyik 
„mitosz“  igaz? Erre a kérdésre, t. i. az igazság kérdésére azonban csak 
akkor kaphatunk választ, ha pontosabban szemügyre vesszük azt a mód
szert, amellyel Bultmann az Entmythologisierung-ot keresztülviszi.

Dr. Karrier Károly.
(Folytatjuk.)

31) V.-ö. Tillich cikkét, RGG 2. kiad. IV, 367 és 369. lpk.
Ha az ember számára veszendőbe megy igazi Istenhez kötöttsége, 

akkor a mágikus gondolkodás hatalmába kerül- a mágikus gondolkodás 
bomlási jelenség akár primitív, akár civilizált emberről van szó. A racioná
lis gondolkodás nem tudja megszüntetni még a civilizált ember életében 
sem a mágikus gondolkodást, — ezt a modern, ember fölött uralomra jutó 
mindenféle babona világosan tanúsítja, — még kevésbbé szünteti meg a 
racionális felvilágosodás. Az ember nem tud meglenni a transzcendens való
ság tudata, a „mitosz” nélkül. V.- ö. Allier: Kultúra és varázslat.

33) V. ö. ehhez Thielicke fejtegetéseit, „Deutsches Pfarrerblatt”, 1943, 
57. k. lpk.
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A lelkészi munka az ifjúság vezetésében.
Az ifjúsági munka egyházunk egyik legelhanyagoltabb területe.. 

Történtek ugyan a közelmúltban ezen a téren is nagy változások, azonban 
az egész egyház szempontjából nagyon kevés eredményt látunk. Az egyik 
legnagyobb baj az. hogy nagyon sok a látszateredmény, statisztikára való 
törekvés. Ifjúsággal ugyan foglalkozunk, de kevés olyan egyesület van, 
ahol Krisztushoz megtért ifjósáig- volna. Pedig azt hiszem, hogy egyedül 
csak ez lehet célja egy evangélikus ifjúsági egyesületnek

Mi ennek a bajnak az oka? A főbaj ott van, hogy mindenkit alkal
masnak találunk az ifjúsági munka végzésére. Előbb minden lelkésznek 
az életében mélyreható változásnak kell bekövetkezni, nemcsak Krisztushoz 
kell megtérnie, hanem az ifjúsághoz is. Lukács evangéliumának 1. része 
17. versében azt olvassuk, hogy Keresztelő János eljövetelének az Ür útjá
nak készítése mellett az is lesz a feladata: „hogy az atyák szívét a fiákhoz 
fordítja". Az atyáknak, a felnőtteknek, a lelkészeknek erre a szívelfordí- 
fására van szükség ahhoz, hogy az ifjúsági munkánkban tényleg eredmé
nyek jelentkezzenek és az ifjúság tényleg felfigyeljen Krisztusra. Amíg 
a mi lelkipásztori figyelmünk nem fordul az ifjúság felé, addig a mi meg
térésünkben baj van. Az ébredéseknek mindig az az egyik jele, hogy a 
figyelem az ifjúság felé fordul, megnövekszik a felelősségérzet az ifjúság 
iránt. Erre a szívelfordításra van szüksége minden lelkésznek, ha eredmé
nyes, munkát akar végezni az ifjúság között.

1. Lelkészen itt elsősorban azt a paróchust szeretném érteni, akire 
egy egész gyülekezet gondja van rábízva. A vallástanító- és segédlelkészek 
mindig közelebb állnak az ifjúsághoz és,többet is foglalkoznak velük. 
A paróchus-lelkészek azzal sokták magukat kimenteni, hogy az ő vállukon 
az egész gyülekezet gondja nyugszik, nekik nincs idejük. A gyülekezetben 
pedig nem csak ifjúság van, hanem vannak középkorúak és öregek is a 
gyeimekeken kívül. A gyülekezeti lelkész előtt sohasem lehet csak egy 
korcsoport, hanem mindig az egész gyülekezet. Nem szabad, hogy jobban 
szeresse az idősebbeket, mint az ifjúságot vagy a gyermekeket.

Mi a feltétele annak, hogy egy lelkész eredményes ifjúsági munkát 
végezhessen?

Az első feltétel, hogy szeresse az ifjúságot úgy, ahogy van, szeresse 
úgy, mint egyházának jövendő tagjait. Sokszor hallunk lelkészek szájából 
keserű kifakadásokat az ifjúság ellen. Azt mondják, nem érdemes velük 
foglalkozni, mert semmi komoly dolog nem érdekli őket, a Biblia pedig 
egyáltalán nem kel! nékik. Mindig csak szórakozni szeretnének, szabad ide
jüket legszívesebben a kocsmában töltik, vagy a városi ifjúság a sport
pályán. Több keserű tapasztalat után aztán ki is alakul sok lelkészben az 
a nézet, hogy az ifjúság alkalmatlan minden lelki munkára. Hadd tombolja 
előbb magát jól ki, mulasson, táncoljon, idővel úgyis megkomolyodik, 
akkor aztán elég rendes egyháztag lesz belőle. Amely lelkésznek ilyen fel
fogása van az ifjúságról, az hiába kap püspöki leiratot, hogy alakítson 
ifjúsági egyesületet. Nem lesz abból soha komoly evangéliumi egyesület.

Szeressük az ifjúságot komoly lelkipásztori szeretettel. Lássuk meg, 
hogy mennyi veszélynek%van kitéve a serdülő ifjú, mennyi bűn és 'kísértés 
veszi őt körül. Rengeteg uj probléma merül fel benne testi-lelki fejlődé-
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sével kapcsolatban. Vezetőre van szüksége ebben a korban minden ifjúnak, 
igazi hű barátra, aki nehéz kérdéseiben jó tanáccsal szolgál. Nem mind
egy az, hogy kitől kap tanácsot.

Bírálat helyett igyekezzünk megérteni az ifjúságot. Nem lehet az ő 
kérdéseiket fölényes kézlegyintéssel elintézni, nem lehet magas lóhátról 
vagy bírói székből beszélni velük, mert akkor örökre elzárkóznak előlünk. 
Igyekezzünk magunkat az ő helyzetükbe beleképzelni, gondoljunk saját 
fiatalságunkra, saját küzdelmeinkre és akkor mélységes együttérzés fog 
bennünk kialakulni az ifjúság iránt. Nem fogjuk magunkat tőlük végtelen 
nagy távolságban érezni, hanem megértő barátként fogunk hozzájuk köze
ledni. Csodálkozni fogunk, hogyan nyílnak meg előttünk az ifjú szívek. 
Ha így fogunk az ifjúsághoz közeledni, rövidesen megváltozik eddigi véle
ményünk róluk Nem fogjuk többé azt mondani, hogy nem érdemes velük 
foglalkozni, mert ezt fogjuk a legtöbbet ígérő munkamezőnek tartani.

A gyülekezeti lelkész abba a hibába is beleeshet, hogy egyéb mun
kája mellett az ifjúsági munkát csak olyan mellékes dolognak tartja, ame
lyet nyugodtan el lehet hanyagolni. Milyen könnyen elintézzük ezt a kér
dést is azzal, hogy nincs időm. Pedig fél szívvel nem lehet ifjúsági mun
kát végezni. Az ifjúság azonnal megérzi, hogy a vele való foglalkozás 
számunkra csak teher, ezért hamar visszahúzódik tőlünk. Luther azt mondja: 
„Krisztus azért, mert bűnösöket akart megnyerni, bűnössé lett; ha mi 
gyermekeket akarunk megnyerni, gyermekké kell lennünk.“ Ugyanezt el
mondhatjuk az ifjúsági munkáról is: „ha ifjakat akarunk Krisztushoz ve
zetni, fiatallá kell lennünk." Ez a titka az ifjúsági munka sikerének. A lel
kész korban majdnem mindig messze van az ifjúságtól, a legjobb esetben 
ennél sokkal több. Az igazi szeretet mindig a másik álláspontjára helyez
kedik, a másik helyzetébe igyekszik magát beleélni. Ezt pedig csak az 
olyan lelkész tudja megtenni, akinek Krisztus által már meghalt az „én“-je, 
aki nem vigyáz kínos gyötrelemmel a maga tekintélyére, hanem meg meri 
vallani az ifjúság előtt, hogy bizony ő is gyarló, bűnös ember. Fiatalságá
ban ő is ugyanolyan bűnökkel küzdött, mint ők most, de éppen azért 
tudja megérteni őket és ezért akar segíteni rajtuk. Nyugodtan megállapít
hatjuk, hogy az ifjúság között csak akkor lehet sikeres a lelkész! munka, 
ha a lelkész az ifjúság barátjává tud válni, egyébként az ifjúság meg
közelíthetetlen.

, II. Ennyit a lelkészről, mint az ifjúsági munka vezetőjéről. Most lás
suk az ifjúságot, akik között munkálkodnia kell. Mit is értünk az ifjúság 
fogalmán? Ifjúságon a 14—20 év közötti fiúkat értjük. Az ifjúkort meg
előzi a serdülőkor és a gyermekkor. Még azt is szeretném megjegyezni, 
hogy ifjúságon most inkább a fiúkat értjük. A gyermekkor és az ifjúkor 
között mélyreható különbségek vannak. A gyermek csak a külvilággal 
törődik, az ifjú már kezdi észrevenni önmagát. Rájön arra, hogy benne 
különféle lelki-testi erők lappanganak. A gyermek egészen összeolvad 
környezetével, az ifjú ráeszmél arra, hogy ő külön egyéniség, mindenki 
mástól különbözik. Ezen ráeszmélés következményeképpen különös ifjúi 
öntudat fejlődik ki benne. A saját egyéni szemszögéből kezdi nézni a vilá
got, semmit sem fogad el, amit előbb bírálat tárgyává nem tett. Innen van 
az ifjúság mindent bírálgató és forradalmi szelleme. Az öregek mindent 
rosszul csináltak, ők mindent jobban csinálnának. Áz ifjúságnak ezt a szel-
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lemét figyelembe kell . vennie a lelkésznek. Nem szabad elfojtani minden 
bíráló szót, hanem helyes irányba kell azt terelni. Rá kell vezetni az ifjú
ságot arra, hogy bennük ugyanolyan hibák és bűnök vannak, mint az idő
sebbekben. A bíráló szellemet önbírálattá kell tenni. Még kell értetni velük, 
hogy a világ megjavítását önmagukon kell kezdeni.

Egy másik jellemző tulajdonsága az ifjúságnak az önállóságra való 
törekvés. Nem szereti, ha parancsolnak neki, nem tűr meg gyámkodást 
maga felett, mindent maga szeretne elintézni. A szülői ház gyárrikodását is 
nehezen viseli. Ezért az ifjúsági vezetőnek láthatatlanul kell irányítani az 
egész munkát, mindent az ifjakkal kell elvégeztetni, hogy az legyen az 
érzésük: itt mindent mi csinálunk.

Az ifjúság lelke nagyon nehezen nyílik meg az idősebbek előtt. Ennek 
a zárkózottságnak az oka a bizalmatlanság. Fél, hogy nem értik őt meg 
az idősebbek, nem veszik komolyan az ő kínzó kérdéseit, mert ők azokon 
már túl vannak. Ezt a bizalmatlanságot a vezetőnek kell eloszlatni.

Ezek a tulajdonságok minden ifjúban, kevés kivételével megtalálha
tók. A mai ifjúságnak a szelleme azonban nagyon elszomorító, A falusi 
ifjúság gyülekező helye a kocsma és az utca. Ezeken a helyeken bizony 
nem sok jót szív magába. A városi ifjúság a moziban, korzón és a sport
pályán tölti szabad idejét. Ezek a szórakozások, amint ismeretes előttünk, 
az ifjúság lelkét nem nagyon építik. Sivárrá válik annak az ifjúnak az élete, 
akinek csak ilyen nevelői vannak. Az iskolai ifjúság helyzete sem sokkai 
jobb. Az iskola legtöbbször csak ismeretanyagot közöl. Nagyon ritkán tud 
a diák belső lelki világára is hatni. Ezért a diáknak lelki közössége nincs 
az iskolával.

Ezeket a szempontokat figyelembe kell venni annak, aki az ifjúságot 
vezetni akarja.

III. Hogyan kezdje el a lelkész az ifjúsági munkát? A kezdésnél szo
kott lenni a legtöbb hiba. Ügy szokott általában kezdődni, hogy a lelkész 
elhatározza, hogy ifjúsági egyesületet alakít, mert más gyülekezetben is 
így van és ő sem akar a többitől elmaradni. Erre aztán összecsődítik az 
egész ifjúságot, csak úgy hemzsegnek az iskolapadokban. Nagy lelkese
déssel megválasztják a tisztikart és megindul az ú. n. egyesületi élet. Még- 
szórakozási lehetőséget, táncestélyeket, színelőadásokat nyújtunk az ifjú
ságnak, addig csak működik valahogy az. ilyen egyesület. Amint azonban 
komolyabban vesszük a dolgot és esetleg még bibliával is megpróbálko
zunk, megkezdődik az összejövetelek elnéptelenedése, bekövetkezhet az az 
eset is, hogy egy ifjú sem jön el a bibliaórára. Ez a helytelen kezdet 
eredménye.

Ne akarjunk az ifjúsági munkánkkal mindjárt nagy tömegeket meg
mozgatni. Elégedjünk meg néhány komoly bibliaolvasó fiúval, ha van 
ilyen, Ha nincs ilyen, igyekezzünk személyes lelkipásztori munkánkkal 
Krisztus ügyének megnyerni őket. Ha mi nem tudunk hozzájuk közel fér
kőzni, küldjük el őket komoly ifjúsági konferenciákra, ahonnét az ifjú
sági munkában jártas vezetők és a hozzájuk hasonló, de már hitre jutott 
ifjak hatására rendszerint fellelkesülve térnek haza. Ha ezekkel az ifjakkal 
a lelkész tud komoly lelkiközösséget létrehozni, akkor megvan már ,az 
ifjúsági munka magva. Az ilyen ifjak lesznek a munka élharcosai. Ezek 
fogják hívogatni, buzdítani az ifjúságot. Az ő szavukra jobban hallgat az
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ifjúság, mint a mienkre, mert közelebb állnak hozzájuk és nem látják ben
nük a fizetett papot. Ezekkel az ifjakkal azután meg lehet kezdeni a ren
des bibliaköri munkát. A biblia folyton újabb és újabb feladatok elé állítja 
a kör tagjait. A sok feladat azután szinte szükségessé teszi a rendszeres 
egyesületi életet. Az olyan ifjúsági egyesület, amely a bibliából nőtt ki, 
egészen más lesz, mint az emberi erőlködés által létrejött egyesület. 
Jaj annak az ifjúsági egyesületnek, amelyik csak alulról való és nem Krisz
tus Lelke hozza létre. Az egyesület nem lehet az egyház riválisa, mert az 
egyesületnek benn kell lenni az egyházban, az egyházban pedig csak úgy 
lehet, ha céljai azonosak az egyházéval: lelkeket megnyerni és megtartani 
Krisztus számára. Az ifjúsági egyesület a küzdő egyház élcsapata, amely 
olyan területen munkálkodik, ahova az egyház keze sokszor nem ér el. 
Az ifjúsági egyesület tehát nem önmagáért, hanem az egyházért van. ha 
pedig ellentét van az egyesület és egyház között, ott valamelyiknek tagjai
ban van a hiba.

Nálunk Magyarországon az ifjúsági egyesületek általában a Keresz
tyén Ifjúsági Egyesület (ú. n. K. I. E.) programmja alapján működnek. 
Ennek az ifjúsági világszövetségnek olyan gazdag tapasztalata van az ifjú
ság keresztyén vezetésében, hogy azt igazán kár volna figyelmen kívül 
hagyni. Az egyesület munkamódszere röviden összefoglalva így hangzik' 
„ifjakat ifjak által Krisztushoz vezetni11. Ez az egyesület közkedveltségé
nek a titka az ifjak között. Célját az ú. n. négyes munkaprogrammal igyek
szik elérni. Központjában a bibliai lelki nevelés áll, de foglalkozik az ifjú
ság szellemi, társadalmi és testi nevelésével is.

Nem akarok ezzel a munkatervvel részletesen foglalkozni, akit köze
lebbről érdekel, olvassa el Erős—Szöllősy: „Bevezetés a K. I.E. munkába1 
című könyvét. A KlE-munkára az ifjúság lelki gondozását rá lehet építeni.

Endreffy Zoltán.

Az egyházi év útmutatása.
(Folytatás.)

IX. Szentháromság ideje.
A pünkösd utáni vasárnapok ideje a húsvét—pünkösd nagy ünnepének 

befejező időszaka. Több tekintetben hasonlóságot mutat az epifánia utáni 
idővel, természetesen megőrizve azt a különbözőséget, amely abból adó
dik, hogy a váltságmű elvégzése, a húsvéti diadal után, az élet Fejedelme 
isteni dicsőségéből, királyi hatalmának teljességében vezérli a pünkösdi 
Lélekkel egyházát. A Szentlélek áldott munkájaként az élet zsendülése, 
kibontakozása, növekedése és küzdelme, valamint a teljességre jutás útja 
tárul elénk az egyházban, Krisztus testében.

A III. és a IV. század határán már kialakulóban van az egyházi év
nek ez az időszaka, amely 22—27 vasárnapra terjedt pünkösd után. (A 
Vili. században szinte általános ennek az időszaknak a keretén beiül: 
a) — szűkebb értelemben — pünkösd-utáni, b) Péter-Pál, c) Lőrinc és 
d) Mihály vasárnapoknak a megkülönböztetése.) S egyre határozottabban 
felismerhető benne bizonyos tagozódás és az egyes vasárnap-csoportoknak 
szerves összetartozása. A X. századtól egyre nyilvánvalóbban meglátszik 
e vasárnapok perikopáinak alakulásában és rendeződésében az egyházi év



253

belsejéből hatóan. Isten üdvösséges tetteiből érvényesülő progresszió, amely 
már szinte céltudatosan tör a teljességre.

Pünkösd után, a kegyelem teljessége bizonyságainak a hatása alatt 
méltán erősödik meg az imádkozó egyházban az a vágy, hogy mindjárt 
az első vasárnapon külön ünnepet szenteljen az Atya, Fiú, Szentlélek, 
teljes Szentháromság, egy igaz Istennek imádására, aki Teremtőnk, Meg
váltónk és Megszentelünk. — 1334-ben lett az egyház nyugati részében 
általánosan kötelező nagy ünneppé Szentháromság ünnepe, amelynek nem 
egyes konkrét üdvtény, hanem az üdvtények összesége és benne az üdvös
ség Istene a legszentebb „tárgya11. (Éppen ezért lett csak ilyen későn külön 
ünneppé!)

Amilyen mértékben megnövekszik a Szentháromság dogmatikus- 
liturgikus jelentősége, olyan mértékben érvényesül ez az egyházi év pün
kösd utáni, befejező időszakának alakításában, hiszen a pünkösdi Lélek 
a teljes Szentháromság életének és áldásainak részesévé teszi a keresz- 
tyénséget. így nagyon is érthető, hogy az egyháznak a lutheri reformációt 
elfogadó részében általában a Szentháromság idejének nevezték el a pün
kösd utáni vasárnapok időszakát. —: Ugyancsak a lutheri reformációnak 
köszönhetjük ez időszak teljes kiépítését, illetve az egyházi év befejezésé
nek a rendezését is.

A római misekönyv ugyanis csak 24 vasárnapot ismer pünkösd után 
és abban az esetben, amikor ennél több adódik az egyházi év folyamán, 
ezeket a 23. és 24. vasárnap közé liturgiailag úgy illeszti be, hogy a szük
séghez képest az epifánia utáni időszak vasárnapjainak a miséit használja 
fel (azokat t. i., amelyek a korábbi húsvéti terminus révén úgyis kiestek). 
— Nálunk, a reformáció után történik meg — a római misekönyvénél 
régibb tradíciókat is megőrizve — Szentháromság idejének a rendezése, 
illetve a váltságmű isteni drámájának megfelelő időbeli kiépítése.- (A római 
és az evangélikus tradíció közti különbségek, eltérések létrejöttének ríteg- 
vizsgálása és értékelése, az evangéliumi perikopáknál észlelhető időbeli 
eltolódás, az epistolai perikopák helyzete és annak megállapítása, hogy 
megfelelő helyen van-e az illető evangélium, és hogy az illető epistolai 
valóban ahhoz az evangéliumhoz tartozik-e (megvan-e köztük az ú. ri. 
liturgikus egység?), -— külön tárgyalást kíván. Ennek a kutatásnak elvég
zése, illetve eredményeinek figyelembe vétele nélkül alig lehetséges az 
egyházi év szerves egészét szemmel tartó, már nagyon is szükséges peri- 
kopa-revízió!)

Szentháromság idejét szeretik a személyes üdv-elsajátítás idejének 
tekinteni. Valóban, ha az egyes vasárnapok perikopáiba elmélyedünk, 
feltétlenül észre kell vennünk azokat a mozzanatokat, amelyek szinte 
egészen csodálatosan tárják elénk az „ordo salutis“ -t (v. ö. a III. hitágazat 
lutheri magy.l). Csak arról ne feledkezzünk meg, hogy pünkösdből indul 
ki ez az időszak és ezek a vasárnapok is a megdicsőült Krisztust, az élet 
Királyát prédikálják, aki — mint az egyház feje és ura — a Szentlélek 
által előnek és hatalmasnak bizonyítja magát testének (az egyháznak) és 
teste tagjainak (híveinek) életében! (Különösen a XIX. század utolsó har
madának egyik Isten-áidotta, hitvallásos theologusa: Harnack Th. érvénye
sítette újra ezt a helyes, egyházi szempontot.)

Szentháromság ünnepével, amelyen imádva borul le az egyház az
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 üdvösség Istene előtt, elindul az Élet (a Krisztus-test) intenzív és extenzív 
növekedése, :— a csendes elmélyedés, a személyes elsajátítás, a hitben való 
erősödés, — a külső és belső ellenségekkel való harc, a miattuk — 
Krisztusért — való szenvedés, — a hódítás és győzelem útján az eschato- 
logikus parousia felé. S ennek a Szentháromság ünnepével elinduló idő
szaknak az üzenete az, hogy az egyház élete az apostoli szolgálathoz és 
•a kegyelmi eszközökhöz van kötve, — hogy az egyház szenvedő és har
coló egyház itt a földön, — jóllehet egységben van az angyalokkal, a 
:mennyei seregekkel, és az előrement nemzedékekkel, a megdicsőült szentek
kel, — és végül is bűnön-halálon-poklon-ördögön diadalmaskodni fog 
Krisztus, az egyház Királya, az ég és föld Ura.

Nyilvánvaló, hogy míg ádventtől pünkösdig inkább az objektív tény
szerűségükben adott isteni tettek, közvetlen üdvösséges cselekedetek hatá
rozzák meg az egyház prédikációját, addig Szentháromság ünnepétől kez- 

•dődően inkább az egyházban adott és szüntelen jelenvalóságban feltáruló 
kegyelmi javak szubjektív vonatkozása, a személyes hatás és személyes 
■elsajátítás áll az előtérben, — miközben mindig meglátszik Isten művé
nek az emberi élettel (ennek egész területével!) az egyházban létrejövő 
kapcsolata, a megszentelést munkáló hatása. — Szentháromság idejének 
igehirdetése megvilágítja az egyház és az egyén életének szinte sorozato
san összefüggő mozzanatait és vonatkozásait. Mindenben a megszentelő 
Ür Jézus Krisztus cselekszik, aki Szendéikével kormányozza egyházát- 

■ országát, vezeti népét és pásztorolja övéit, míg majd a kegyelmi idő véget 
ér . .  — Ezért nem ismer az egyház ebben az időszakban sem „közönsé
ges vasárnapok“-at! (Szentháromság ünnepének liturgikus színe a fehér, 
a következő vasárnapoké pedig zöld, mint a „plantatio dei“  zsendülésének 
és növekedésének a színe.)

Szentháromság ünnepe. Pünkösd nyolcadán, a pünkösd utáni 1. va
sárnapon üli meg az egyház ezt a nagy ünnepet, amelynek már az introi- 
tusa is (az apokr. Tóbiás 12 :6 és a 8. zsolt. 2. v. alapján) a Szenthárom
ságot magasztalja. — Vasárnapon kezdte az Atya a teremtést, vasárnapon 
végezte el a Fiú — halálból való feltámadásával — a megváltást, és vasár
napon áradt ki a Szentlélek az egyházra, hogy elvégezze az Ür akaratá
ból a megszentelésnek és hazavezérlésnek, az üdvözítésnek, célhoz jutta
tásnak munkáját. — Amikor még nem ültek külön ünnepet a Szenthárom
ság titkának és csodaművének inrádására, az ősi evangélium (Ján. 3 : 1—15) 
már akkor is a Szentháromság együttes művének hirdette a Szentiélektől 
születő új életet, az epistolában (Róm. 11:33—36) pedig ugyancsak a 
'Szentháromság egy Isten titkát és dicsőségét imádja az egyház. (Az ün
nepnek a római tradíció szerinti, külön ünneppé válással kapcsolatos, 
újabb evangéliuma: Máté 28 : 18—20.)

Evangélikus rend szerint ez az ünnep Te Deum-os, örvendező com- 
munio-nap az egyházban, amelyen a Nicaenum (illetve Luther credo-éneke: 
a „Mi hiszünk az egy Istenben") helyett sok helyen az Athanasianum igéi
ben szólal meg az egyház imádsággá lett dogmája, (V. ö. még a koll. 
imáds. és a „Dicsőséges Szentháromság11 c. énekünket, Kér. Ék. 253.)

Az ótestamentumból ide kívánkozik prédikáció-textusnak Ézsaiás 
6 : 1—8, amely a Szentháromság egy igaz Isten dicsőségét és kegyelmét 
mutatja meg, — a szolgálatra.
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Az evangéliumból ajánljuk Máté 28: 18—20-at, amely a keresztelési 
parancsban megmutatja, hogy az Ür mint helyezi az Atya, Fiú és Szent
lélek uralma alá a tanítvánnyá-tétel szolgálatával a világot.

Az epistolai anyagból pedig megemlítjük I. János 3 :1 —9-et; a ke- 
resztségben a Szentháromság életének részesévé lettünk, — Isten gyer
mekei vagyunk; — aki Istentől született, nem cselekszik bűnt!

Szentháromság u. 1. vasárnap. Pünkösd felől tájékozódva, bizonyos 
összefüggő részt mutat ennek az időszaknak 1—9. vasárnapja, amelynek 
menetében az egyházi év belső logikája így mutatkozik meg: az egyház 
terjeszkedése zsidók és pogányok között, — a Szentlélek hívó és egybe- 
gyüjtő munkája a kegyelmi eszközökkel, — újjászületés és megtérés.

Az 1. vasárnap üzenete a gazdagról és Lázárról szóló evangélium
ban (Luk. 16 : 19—31) arra int, hogy meghalljuk Isten hívó szavát és ne 
tegyük hiábavalóvá a kegyelem idejét, akik a testté lett Igét hallgathat
juk. Semmi mással soha nem pótolható érték forog kockán! — Az epistoia 
(1 Ján. 4 : 16. b.—21) pedig Isten szívünkbe árasztott szeretetét, életünkbe 
lehajló kegyelmét mint egyetlen értékünket mutatja meg, ámelynek erejé
ben Istennek áldozott életünk áldás lesz a testvérek javára.

Az ótestamentumból ajánljuk Ézsaiás 5 : 1—7-et; Istennek az egy
házba plántáló és it t  kegyelmével elárasztó szeretete méltán vár gyümölcs- 
termést, — terméketlenségünk-megátalkodottságunk ítéletet-pusztulást von 
maga után.

Az evangéliumból önként kínálkozik Máté 16 :24—27, amely az örök 
üdvösségre hívott ember értékét hirdetve, magunkbaszállásra késztet: „m it 
használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de lelkében kárt 
vall?!“

Epistolai textusként Jakab 4 : 13—16-ra gondolunk; életünk rövid
sége — önmagunk semmi-volta — késztessen a kegyelem idejének fel- 
használására.

Szentháromság u. 2. vasárnap. A nagy vacsoráról szóló evangélium 
(Luk. 14 : 16—24) az egyházba, Isten közösségének örömébe való hívás 
egyetemességét és kötelezését hirdeti, — az epistoia (I. Ján. 3 : 13—18) 
pedig a Krisztus élő gyülekezetének szeretetet sugárzó boldogságába enged 
bepillantást; — akik elfogadták az értük lehajló kegyelmes meghívást, 
átmentek a halálból az életbe. — Vájjon a mi gyülekezeteinkben milyen 
fogadtatásra talál az egyház -— szószék köré és oltárhoz — hívó szava: 
„jertek, minden kész11?! — Vájjon áraszthatnak-e életet-szeretetet maguk
ból a mi gyülekezeteink e gyűlölködő világba?!

Az ótestamentumból megemlítjük Ézsaiás 55:1—3-at; — az üdvös
ség Istene szolgáival kegyelmének gazdagságát kínálja, és asztalához élet- 
ú/ulásra hív.

Az evangéliumból ide kívánkozik Lukács 9 : 52—62; Jézus Krisztus 
aki „előbb szeretett11 (v. ö. epistoia!) — befogadása új életet teremt és en
nek lelkülete a feltétlen odaadásban lesz nyilvánvalóvá.

Az epistolai anyagból kiemeljük I. Korint. 10:14—22-t; az élő Isten
nel Krisztus valóságos testének és vérének szentségében való közösségünk 
egészen meghatározza keresztyén életünket, és amikor szent életközösséget 
teremt, elszakít minden — mindenféle — bálványozástól.
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Szentháromság u. 3. vasárnap. Krisztusnak, a „bűnösök Megváltójá
nak1' kereső, magához fogadó és megmentő szeretete nem ismer határt, 
nem ismer akadályt, — hirdeti ez a vasárnap, amelynek evangéliuma (Luk. 
15 : 1—10) arról szól, mint keresi meg az Ür aá egyetlen elveszettet is. — 
Az epistola viszont (I. Péter 5 :6 —11) megmutatja, hogy Krisztus nyája, 
a megváltottak gyülekezete mint él e világon veszélyek és ellenséges tá
madások között, — a kegyelem alázatos erejében, a mennyei dicsőség 
részességének boldog bizonyosságában?! — Nem felejtettük-e már el régen, 
hogy milyen drága áron lettünk az Űré?!

Az ótestamentumból textusnak ajánljuk Jeremiás 14:7—9-et; — a 
kegyelmes Isten a bűneiben veszni tért nép egyetlen reménysége és szaba
di tó ja.

Az evangéliumból önként kínálkozik Lukács 15:11—32, amely a „té
kozló fiú“ életében az Isten hazaváró, megelőző és bűnbánatra-megtérésre 
indító és visszafogadó kegyelmének (gratia praeveniens!) csodáját hirdeti.

Epistolai textusnak pedig Efez. 2 :1 —70-et említjük; az egyház népé
nek élete Isten üdvözítő kegyelmének ajándéka, — „Isten alkotása vagyunk, 
teremtetvén Általa Krisztus Jézusban jó cselekedetekre11.

Dr. Jánossy Lajos 
egyetemi ny. r. tanár.

Perikópa-rendszerek.
Szentháromság.

Lutheri és anglikán: Ján. 3 :1 —5. Róni. 11 : 33—36. Jel. 4 :1 —11.
Görög: Máté 10 : 32—33, 44, 48. Zsid. 11 : 32—40.
Örmény: Luk. 4:25—30. Jak. 5:16—20.
Katolikus: Máté 28:18—20. I. Ján. 4 :8 —21.
Nitzsch: Ézs. 6 :1 —7. Máté 28:16—20. I. Kor. 2 :1 —12.
Thomasius: Ézs. 6 :3—7. Máté 28:18—20. I. Kor. 12:4—13.
Finn: 1. Ján. 3 : 1—9. Ján. 15 : 1—9. Kol. 1 : 16—23. Máté 28 : 18—20. 

IV. Móz. 6 : 22—27.
Szentháromság u. I.

Lutheri és anglikán: Luk. 16:19—31. I. Ján. 4 :7 —21.
Görög: Máté 4 : 18—23. Róm. 2 : 10—16.
Örmény: Ján. 10:22—30. Zsid. 9 :1 —10.
Katolikus: Luk. 14 : 16—24. I. Ján. 3 : 13—18.
Nitzsch: I. Móz. 17:1—7. Csel. 3 :1 —11. Róm. 8 :1 —11.
Thomasius: I. Móz. 12 : 1—4. Csel. 2 : 42—47. Márk. 4 : 26—29.
Finn: Rám. 1 : 16—17. Luk. 12 : 13—21. I. Tini. 6 : 6—12. Máté 16 : 24— 

27. Dán. 5 : 1—30.
Szentháromság u 2.

Lutheri és anglikán: Luk. 14 : 1626. I. Ján. 3 : 13—18.
Görög: Máté 6 : 22—33. Róm. 5 : 1—10.
örmény: Máté 12 : 1—8. Róm. 6 :12—23.
Katolikus: Luk 15:1—10. I. Pét. 5 :6 —11.
Nitzsch: I. Móz. 22:1—18. Csel. 4 :1 —12. Róm. 10:1—11.
Thomasius: 1. Móz. 15:1—6. Máté 9 :9—13. Csel. 3 :1—-10.



Finn: Róm. 1 : 18—25. Luk. 14 : 16—24. II. Pét. 1 : 1—11. Luk. 14 : 25.— 
35. Zsolt. 36 : 6—11.

Szentháromság u. 3.
Lutheri és anglikán: Luk. 15:1—10. 1. Pét. 5 :6 —11.
Görög: Máté 8 :5 —13. Róm. 6:18—23. 
örmény: Máté 12:28—45. Róm. 7:25—8, 11.
Katolikus: Luk. .5 :1 —11. Róm. 8:18—23.
Nitzseh: I. Móz. 28:10—22. Csel. 4:13—22. Ef. 2:13—18. 
Thomasius: 1. Móz. 17 : 1—9. Máté 5 : 1—5. Csel. 4 : 1—12.
Finn: Róm. 2 :1—16. Luk. 15:11—32. Ef. 2 :1 —10. Máté 9 :9 —13. 

Ezék. 34 : 11—16.

Szentháromság u. 4.
Lutheri és anglikán: Luk. 6:36—42. Róni. 8:18—23.
Görög: Máté 8 : 28—34. Róm. 9 : 1—10. 
örmény: Máté 13:24—30. Róm. 9:30—10, 4.
Katolikus: Máté 5 : 20—26. I. Péter 3 : 8—15.
Nitzseh: II. Móz. 3 :1 —15. Csel. 4:23—37. Kol. 4 :1 —6.
Thomasius: I. Móz. 18:20—33. Máté 5 :6 —12. Csel. 8:26—38.
Finn: Róm. 2:17—27. Ján. 8 :1 —11. Róm. 14:10—19. Mát. 7 :1 —6. 

Mikeás 6 :8.

Összekulcsolt kézzel.
Kollekta im ádságok a ném et ágendából.

Szentháromság ünnepén.

Örökkévaló Isten! Atya, Fiú és Szentlélek! Te teremtettél, Te vál
tottál meg és Te szenteltél meg minket. Hálát adunk Neked kegyelmedért, 
ajándékaid bőségéért. Kérünk Téged, világosítsd meg Szemünket, hogy 
láthassuk titkaidat, imádhassuk dicsőségedet és végül polgárai lehessünk 
a mennyei hazának, ahol megújult szívvel dicsérhetünk és magasztalha
tunk Téged, Urunk, a Jézus Krisztus által, aki Veled és a Szentlélekkel 
együtt él és uralkodik örökkön örökké. Ámen.

Szentháromság ünnepe után következő vasárnapokra.

1. Mindenható, örök Isten! Te szent élet ígéretével ajándékoztál meg 
bennünket. Kérünk Téged, add nekünk Szentlelkedet, hogy Igéd által fel
ébresszen bennünket a bűnből. Segítsen, hogy Hozzád térjünk és Fiadban 
való szdárd hittel megragadjuk az örökéletet és Benne üdvösséget talál
junk, Urunkért, a Jézus Krisztusért, aki Veled és a Szentléleakel együtt 
él és uralkodik örökkön örökké. Ámen.

2. Mindenható Isten! Kérünk Téged, add gyülekezetednek Lelkedet 
és isteni bölcseségedet, hogy Igéd hangozzék és növekedjék köztünk. 
Add. hogy ezá'.tr.i keresztyén gyülekezeted megjobbuljon és minden ki-
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sértés közepette sértetlenül, erős hitben szolgáljon Neked, Urunk, a Jézus 
Krisztus által. Ámen.

3. Or Jézus Krisztus! Hálát adunk Neked, hogy Szentegyházadat itt 
e földön megalapítottad és benne a kiengesztelésről szóló evangéliumot 
hirdetteted. Kérünk, küldd el hozzánk Szentlelkedet, hogy ezt a boldogító 
igazságot megismerjük és. mint a mennyei Atya gyermekei, közösségben 
éljünk Veled, aki az Atyával és a Szentlélekkel együtt élsz és uralkodsz 
örökkön örökké. Ámen.

4. Mennyei Atyánk! A világ mostani nyomorúságában a Te orcádat 
keressük. Előtted nyilván van minden óhajtásunk és nincs előtted rejtve 
panaszkodásunk sem. Ne hagyj el minket Urunk és Istenünk, ne légy távol 
tőlünk, siess, támogass minket. Tőled jön erő és békesség. Tied az éle. 
tünk, Tied a harcunk. Ne engedd munkánkat hiábavalóvá lenni, tedd 
erőssé szívünket és tarts meg minket minden veszedelem között. Ámen.

5. Urunk, Istenünk! Kérünk Téged, aki testvéreink közül a legkiseb
bet is ismered és szereted: segíts bennünket testvéri közösségre azokkal, 
akiket Te mellénk állítottál. Tégy bennünket készségesekké, hogy egy
másnak őszinte szívvel segítségére legyünk és egymás javára munkálkod
junk. Urunk! Köss össze bennünket a szeretet által Jézus Krisztusban, aki 
nekünk egymás szeretetére példát mutatott. Segíts, hogy az Ő nyomdo
kait követhessük. Ámen.

6. Úristen! Te magad számára teremtettél minket, és nyugtalan a 
mi szívünk, amíg meg nem nyugszik Tebenned. Téged keresünk most is 
gyülekezetedben. Újra átadjuk magunkat Neked. Jöjj, végy szállást ná
lunk. Szólj hozzánk és csendesítsd el lelkünket. Tekints nyomorúságunkra, 
és emelj fel bennünket a porból. Add nekünk Szentlelkedet és tégy ben
nünket bizonyosakká kegyelmed felől. Ámen.

Közli: Laborczi Zoltán.

Halálos veszedelemben.*)
1. Urunk! Körülvettek a halál kötelei. Te vagy egyetlen segedelmünk. 

Szánjuk-bánjuk vétkeinket, melyekkel megharagítottunk. Szent Úristen, 
hatalmas Úristen, irgalmas Úristen, örök Úristen, ne engedj elveszni e 
halálos veszedelemben. Könyörülj rajtunk!

Urunk! A halál közepette a pokol félelme rettent. Te vagy egyetlen 
szabadítónk. Szánj meg nagy szükségünkben. Szent Úristen, hatalmas Úr
isten, irgalmas Úristen, örök Úristen, ments meg a pokol tűzétől. Könyö
rülj rajtunk!

Urunk! A pokol közepette bűnünk aggaszt-gyötör. Te vagy egyetlen 
menedékünk. Krisztus kiontott vére megtisztít minden bűntől. Szent Úr
isten, hatalmas Úristen, irgalmas Úristen, örök Úristen, ne engedj elesnünk 
hitünk vigaszától. Könyörülj rajtunk!

2. Uram, életem utolsó küzdelmében könyörülj rajtam s végy Uram, 
magadhoz. Mikor a fájdalom belém szorítja a szót és arcom elveszti szí
nét, kérlek, siess segítségemre. Mikor fülem nem hall, szívem nem ver

*) Szabó József összeállításában és a Harangszó kiadásában meg
jelent „Isten a mi oltalmunk" c. füzet közli ezt az imádságot.
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többé, a Te mennyei lelked készítsen elő igéddel. Miközben a halál *veszi 
el szemem világát, derüljön fel előttem a Te világosságod. Lelkem egyetlen 
reménysége, üdvösség útjára vezérlő szövétnekem, beléd vetem hitem. 
Engedd, hogy ez akkor se hiányozzék, mikor már elerőtlenedem. Segítsd 
a benned bízót meghalni is azzal, hogy ne tudja semmiben bűnösnek ma
gát s hogy ezzel ne hagyja el bűne bocsánatában való reménysége. Teste 
börtönéből szabadult lelkét fogadd mielőbb kebledre s ne engedd, hogy 
elvesszen. Engem a Sátán oly bűnösnek tud, hogy örök halálra ítél s vét
kem s bűnöm azt érzi, hogy Istent is magára haragította. Te ellenben, 
ember üdve végy meg szíved vérével és tisztítsd meg bűnöm szennyétől 
ikteni szenvedésed kegyetlen kínjaiért és égő sebeidért, miket bűneim 
miatt hordozol. A te hármas harmatozásod és az én sebem gyógyítja 
meg, — a halál romlottságunk adaja és bűneink jutalma. Te vagy üdvös
ségünk ajtaja, ebben bízom, ó bár volna záloga ennek a te életed! Akkor 
hívsz, amikor akarod. Életemben is, halálomban is tied vagyok. Krisztus, 
jövel minél hamarabb!

(Az 1. imádság Luthertől való. Közli Szabó József az „Isten a mi o ltal
munk"  c. imakönyvében. A 2. imádság Szendrei György magyar protestáns 
vértanúé a Buccari-i börtönben. (XVII. században.) Közli Kocsi Csergő Bá
lint Magyar vértanuk nyomában c. most megjelent könyv.)

Szószéken.
Szentháromság vasárnap. Június 4.

Az áldások Istene.
4. Móz. 6, 22—27. — Énekek: 1, 250.

Az áldást, amely a felolvasott írében foglaltatik, jól ismerjük; vele 
meggazdagodva távozunk vasárnapról-vasárnapra a templomból. Amikor 
halljuk, már nem is gondolunk reá, hogy Izráél főpapja kapta ezt az áldó 
formulát népe fiainak megáldására. Hogy ennyire meghonosodhatott a 
keresztyénség területén, ebben a körülményben már megnyilatkozik az 
a keresztyén meggyőződés, hogy Isten áldása teljességéről és nagyságáról 
Krisztus hívei tudnak csak igazán beszélni. Ezért olyan alkalmas ez a 
régi áldás arra, hogy Szentháromság ünnepén tartalmán keresztül szem
léljük a nagy és kegyelmes Isten áldó munkálkodását, amelyben az embe
riséget részesítette és részesíti mind a mai napig. Nem mintha az ároni 
áldás hármas tagozódásában már Isten kinyilatkoztatását láthatnék az 
Ő háromságos szent lényegéről, amelyet a keresztyén hit vall. De mun
káját, amelyre ezt a hitünket alapítjuk, nem jellemezhetjük találóbban, 
mint ahogyan ez az áldási forma teszi, amely mögött tündöklő fényben 
áll a szemünk előtt az áldások Istene.

1. Az áldások Istene először így kívánja megáldatni népét: „Áldjon . 
meg téged az Úr és őrizzen meg téged!"

Mi is az az isteni áldás? Nehéz szavakba foglalni. De hogy valami 
titokzatos, fenséges ajándék, amelyen át szent valóságként lép az éle-



tünkbe Isten, azt határozottan érezzük. A vágy pedig, hogy így, áldásá
ban megtapasztaljuk velünk való törődését, kegyelmes támogatását, ott 
reszket minden imádságos sóhajban, amellyel egy-egy súlyos feladat nehéz
sége elől Őhozzá menekülünk, ott reszket szavainkban, amikor tekinte
tünk összekapcsolódik egy-egy szeretett ember tekintetével és így szó
lunk hozzá: áldjon meg az Isten! Benne van ebben a vágyunkban az a 
tudatunk, hogy reá vagyunk utalva erre az isteni áldásra, mert mi törőd
hetünk, vesződhetünk, küzködhetünk és verítékezhetünk, de nem rendel
kezhetünk azzal a biztosítékkal, amellyel kikényszeríthetnők az eredményt. 
Kívánhatjuk szívünk minden dobbanásával, olyan mélységes szeretettel, 
amelyre csak képesek vagyunk, hogy öröm és boldogság ragyogja be 
annak életét, akinek öröme a mi örömünk, bánata a mi bánatunk, de nincs 
hatalmunk arra, hogy valóban reá is harmatoztassuk mindazt az örö
möt és boldogságot. Nincs hatalmunkban az a titokzatos, kézzel meg nem 
fogható, emberi erőlködéssel ki nem termelhető tényező, amely megkoro
názza az emberi igyekezetét és teljesülést hoz vágyának. Nincs hatalmunk
ban az áldás biztosítása. Ezt fenntartotta magának az Isten és ezzel örö
kös függésben tart magától. Amikor áldását keressük, megvalljuk ma
gunknak és Önéki is, hogy tudjuk: az Ő keze munkája vagyunk, keze 
munkája sorsunk is első pihegésünktő! fogva utolsó, akadozó lélekze- 
tünkig.

De boldogan- valljuk hitünket is, hogy nem kívánjuk áldását hiába. 
Nemcsak kinyilatkoztatta — mint pl. épen az áldáskívánásban is, amelyet 
papjaira bízott —, hogy meg-megajándékoz vele, hanem meg is győz 
számtalan tapasztalatunk által ígérete teljesítéséről. Legyen épen mai 
ünnepünk is, amellyel az áldások Istene előtt hódolunk, indítás arra, hogy 
hálás szívvel megemlékezzünk megáldatásunkról, amellyel gondjainkat 
megenyhítette, a fájdalom napjait öröm napjaival váltotta fel, a kudar
cokat elfele.ittette sikerekkel, eredményekkel.

Ezek az emlékek szolgáljanak biztatásul jelenvaló gondjaink és ne
hézségeink között is és áldó készségének ígéretével együtt győzzenek 
meg róla, hogy nem zárult még be felettünk az ég és van jogunk hozzá, 
hogy áldást várjunk Tőle a megnehezedett időben is, megnehezedett szív
vel is. Áldást abban a különös formában is, hogy megőriz majd bennün
ket külsőleg is, megőrzi éltünket, egészségünket, vagyonúnkat az ezernyi 
veszedelemben, amely ma környékez bennünket.

Amikor azonban erről a megőriztetésünkről szó van, nem szabad 
megfeledkeznünk arról, ami általában áldásának megnyilatkozására áll, 
hogy t. i. az Ő mértéke megőriztetésünk tekintetében sem alkalmazkodik 
a mi mértékünkhöz feltétlenül. Eszedben van és ebben az összefüggésben 
talán különösen fáj is megint olyan eset, amikor nem őrzött meg szenve
déstől. Nem őrzött meg betegségtől, amelyben elfogyott testi és lelki 
erőd jó része. Nem őrzött meg sorscsapásoktól, amelyek óta talán már 
nem is tudsz szívből örülni, kacagni. Nem őrizte meg olyanok életét, 
akiknek elvesztésekor nyilait csak igazán szinte kibírhatatlan fájdalommal 
a szívedbe a felismerés, hogy életük mennyire hozzátartozott a magad 
életének épségéhez. Nem mondanak-e ellent az ilyen tapasztalatok Isten 
ígéretének, hogy meg akar őrizni bennünket?

Nehéz erre a kérdésre úgy válaszolni, hogy különösen azok, akiknek
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lelke tele van fájdalommal és többé-kevésbbé nyílt lázadozással, vagy 
akik rettegnek jövendő sorscsapásoktól, ne érezzék a választ üres szólam
nak és erőtelen magyarázgatásnak, vigasztalgatásnak. De meg kell reá 
felelni. És merünk is reá felelni! A felelet ez: Isten a maga számára akar 
bennünket megőrizni, ez az Ö legfőbb mértéke őrző munkálkodásában. 
Akkor is, amikor megóv a külső veszedelmektől. Akkor is, amikor kiszol
gáltat nékik. Ugy-e, hogy eddig is eszedbe jutott, amikor baj szakadt 
reád? Talán hosgzú idő után akkor jutott eszedbe először igazán komolyan 
az Isten! Hogy itt ne állj meg és ne állj meg a zúgolódásnál, hanem vesd 
magad karjaiba, add magad őrizetébe vonagló szívvel is, — ezt akarja! 
Hogy rádöbbenj arra, hogy mennyire reászorulsz őrizetére és lassan- 
lassan rájöjj arra, hogy az Ő őrizetében állni, Vele összeforrni, ez jelenti 
életed révbe jutását, — ezt akarja! A bajjal így akar megőrizni a Maga 
számára. Ha próbál a jövőben, csak addig a mértékig teszi majd meg, 
ameddig szükséges lesz, hogy olyan erősen fogd meg a kezét, amennyire 
csak tőled telik. Mert szeret. Ügy szeret, ahogyan még nem szeretett 
senki, ahogyan soha nem is tud szeretni senki ember fia!

2. Dehát igaz ez? Vitába szállhatsz ezzel az állítással. Hivatkozhatsz 
arra, hogy a szenvedés, amelyet reánkhoz, ellentmond neki. Meggyőződni, 
hogy nincs igazad, akkor fogsz, ha kétkedésedben, lázadásodban Jézus 
Krisztustól, az Egyszülött Fiútól engeded magad meggyőzni.

Nincs más út számunkra az Istennek és az Ő igazi lényének megr 
ismerésére, mint Ö. Őbenne világosítja meg előttünk az Ő orcáját! Őbenne 
látjuk ezt az isteni arcot igaz szeretetben ragyogni. Amit mi ebben a 
világban látunk, az igazságtalanságnak, az erőszaknak és önzésnek, a 
gyűlöletnek és kegyetlenségnek sok időleges diadala, amelyet átélünk, 
a szenvedés, amelyről ‘szóltunk, sokszorosan elleplezheti előttünk Isten 
szeretetét, sőt eltakarhatja előttünk hatalmát és bölcsességét is. De épen 
azért, hogy mégis annak ismerjük meg Őt, aki, azért jött el Jézus Krisztus
ban közénk. Ö azzal az igénnyel lép elénk: „Aki engem lát, látja az Atyát!“ 
Hogy pedig Őt, Jézust, milyennek látjuk, azt csak egyetlen egy szóval 
mondhatjuk meg: szeretetnek látjuk, a szeretet maradéktalan és tökéletes 
megtestesülésének!

Lehetne most részletesen szólni arról, hogy ez a szeretet hogyan 
nyilatkozott meg a nyomorultak felkarolásában, a testi-lelki szenvedés 
százféle alakjának megszüntetésében és azután ezt mondani: ime, ilyennek 
látjuk Őbenne az Atyát. Azonban legyen itt csak a szeretet legnragasabb- 
rendű megnyilatkozásáról szó: a bűnt megbocsátó szeretetről. Az a szere
tet, amely úgy bocsátja meg a bűnt, hogy önmagán szenvedi el a bünte
tést, hogy mentesüljön tőle a bűnös; az a szeretet, amelyben tökéletesen 
megvalósult az áldáskivánás: „Világosítsa meg az Ür az Ő orcáját terajtad 
és könyörüljön rajtad!1' valóban a legmagasabb rendű szeretet. Amikor 
mi szólunk könyörületről, rendesen más megnyilatkozási formájára gon
dolunk. Beszélünk könyöradományokról, amelyekkel jószívvel válaszolnak 
szükséget szenvedők könyörgésére. Beszélünk könyörületből fakadó segít
ségnyújtásról akkor is, amikor valakinek másfajta nyomorúságán, élet
küzdelmében mutatkozó nehézségein indul meg mások szíve és készteti 
őket segítő beavatkozásra. Az igazi könyörület próbája előtt azonban 
akkor állunk, amikor olyasvalaki tart igényt szeretetünkre, aki megbántott
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minket. Akár abban a formában, hogy a hántást elfeledve segítsünk rajta, 
akár csak úgy, hogy a hántást megbocsássuk. Hogy ilyen próbákat hogyan 
szoktál megállni, arról jó, ha számot adsz magadnak. Ha megteszed, meg
sejtesz valamit az isteni könyörület nagyságáról, amellyel téged nem akar 
elejteni, hanem meg akar nyerni és meg akar őrizni a maga számára. 
Téged, aki, ugy-e, nem mondhatod magad bűntelennek!

Ezen a ponton kell meggyőződnöd Isten kibeszélhetetlen és emberi 
értelem számára felfoghatatlan szeretetéről. Ha megérinti lelkedet ez az 
Ő szeretete, amely méltatlanságodban érted nyújtja ki kezét, akkor az 
Iránta való hálás viszontszeretetedben nem ingathat meg semmiféle vég
zése, amellyel fájó módon nyúl bele életedbe. Ha nem érted is meg, 
mégsem kételkedsz benne, hogy a megbocsátó könyörületesség nem lát
hatja kedvét vergődésedben, hanem könyörületet, szeretetet tartogat szá
modra valamilyen módon és isteni célzattal abban a fájó végzésében is.

3. Ügy gondolom, hogy minderre itt is, ott is csendes, vagy keserű 
sóhaj vonul át a lelkeken: bárcsak elhihetném ezt! Nos erre a sóhajtásra 
vedd az ígéretet, hogy ezt a hitet, ha komolyan vágyakozol utána, meg 
fogod kapni. Isten nem elégszik meg azzal, hogy valamikor régen a Gol
gotán megbizonyította megbocsátó, könyörülő szeretetét, hanem erről 
minden idők minden hitetlenséggel és kétkedéssel küzködő emberét sze
mély szerint meg akar győzni. Ezt hirdette nekünk pünkösd és ez a szán
déka jut kifejezésre a régi áldás utolsó szakaszában: „Fordítsa az Ür 
az Ö orcáját tereád és adjon néked békességet!"

Isten az Ö szeretetben tündöklő orcájával le akar hajolni egészen 
közel hozzánk, hogy felismerjük benne a személy szerint irántunk táplált 
szeretetének vonásait és hogy ennek nyomán békesség költözzék szivünkbe. 
Leikével áthatol minden válaszfalon, amelyet mi emberi gondolatainkkal 
és okoskodásunkkal Közéje és közénk felállítottunk és lecsendesíti szi
vünk minden háborgását, amellyel Ellene hadakozunk. És amikor így 
békességet ajándékoz nékünk, akkor bizonyítja meg magát igazán áldás 
Istenének. Mert ez a békesség, amely a hit nyomán tölti el a szívet, a 
legnagyobb áldás. Nem árthat neki a harc, amely a világban tombol, 
csatamezőkön és hátsó országokban, látszólag békés társadalomban is 
ember és ember között. Öreá, a békesség Istenére nem vethet árnyékot 
ez a harc. Nem Ő akarja, nem Ő szerző. Az emberek akarják és azért 
marcangolják benne egymást, mert nincs békesség a szívükben. Mert 
szivük harcban áll Istennel.

A békétlenségben vergődő világban is fogadd el az Isten békessé
gét! A vétkeket megbocsátó, örömben-bánatban áldást szerző Istenben 
való megnyugvás békéjét. Tárd Eléje szívedet és várd Tőle ezt a .békét! 
Várd türelemmel, de várd kitartó reménységgel! Amikor itt az ideje, 
megadja úgy, hogy lelkedbe költözik az ö  Szentlelke!

Megadja, mert az áldásban, amellyel megáldani rendelte már Izraéf 
népét is, nem pusztán óhajtás van, hanem ígéret is. Ezt az ígéretet ragad
juk meg mind a két kezünkkel ma és mindenkor, amikor istentisztelet 
végeztével eltávozunk a templomból. Azután pedig legyenek hétköznap
jaink áldása válásának, áldása megtapasztalásának áldott napjai! Ámen.

Búdaker Oszkár-
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Szenthárorpság u. 1. v. Június 11

A szeretetben m egm aradni.
I. János 4, 16b—21. — Énekek: 16, 444.

A keresztyén teológia doktorai hatalmas könyvtárakat töltöttek meg 
a hit- és erkölcstan különböző irányú és értékű tudományos műveivel. 
János apostol hatalmas könyvtárak lényeges mondanivalóját belesűrítette 
6 rövid versbe. Amiről most elmélkedünk ugyanis lényegében keresztyén 
hit- és erkölcstan dióhéjban.

1. Az Isten szeretet, ez a keresztyén hittan summája.
A biblia a régiek szerint a szerető mennyei Atya levele távolba sza

kadt gyermekeihez. És tegyük mindjárt hozzá: csodálatos szépségű levél. 
Emberek voltak ugyan a mennyei Atya íródeákjai, de Isten szent Lelke 
a szeretet Istenének szívébe mártogatta velük a tollat. Holt, fekete betű
kön átizzik Isten nagy szeretete. Innen van, hogy a hit szeme úgy tapad 
reá, mint az itthoniaké a tábori levelezőlapra. Nap-nap után jól esik 
megfürödni ebben az írott szeretetben. Igen, az Isten szeretet!

Az írott ige mellett a hirdetett ige is arról beszél, hogy Isten sze
retet. Luther szerint Ján. 3, 16: „Ügy szerette Isten a világot, hogy az 
ő egyszülött Fiát adta. . ." a biblia miniatűr kiadásban. Benne lüktet az 
elrejtett Isten szíve. De nincsen az egyházi évnek egyetlen olyan vasár
napja, melynek evangélioma vagy epistolája mögött ne érezné az ember 
a szeretet Istenének szívverését. A hegyi beszéd gyönyörű szakaszai mö
gött ott lüktet a gondviselő Isten szíve. „Jól tudja a ti mennyei Atyátok, 
hogy mind ezekre szükségetek van." (Mt. 6, 32.) Kell-e több ennél az 
üzenetnél: Ég és föld hatalmas ura, a mindenható Isten, az én mennyei 
Atyám?! A legnagyobb titkot fejtette meg Jézus egyszerűen, világosan, 
minden félreértést és félremagyarázást kizáróan az „atya" szóval. Önkén
telenül saját édesatyjára gondol mindenki. Kicsoda és micsoda az az ember, 
kit én édesapámnak szólítok?! Szorgalom, kitartás, hűség, kemény helyt
állás . . .  Mindez és még sok minden. Többek között szeretet is. Markáns 
férfialakba izmosodott szeretet. Sok szépet elmondhatok róla, a legszebb 
talán mégis az, hogy szeret engem. Ugyanez áll az Istenre. Az Isten 
szeretet!

A hirdetett Ige mellett a testté lett Ige is arról beszél, hogy Isten 
szeretet.

Nagy hatalom az írott szeretet. Hűségesen forgatott biblia elfakult 
lapjaira és levelezőlapok meleg soraira csendesen lepergő könnyek be
szélnek arról, hogy nagy hatalom az írott szeretet. Még nagyobb hata
lom a beszéd köntösében elénk lépő szeretet. Mikor könnyekkel felel az 
igehallgató a hirdetett evangéliumra, mikor könnyezve öleli át a szülő a 
köszöntőt mondott gyermeket, mindig győzelmet arat a szavakkal kifeje
zett szeretet. De a szeretet felsőfoka mégis az, mikor az érzelem és hang 
cselekedetté lesz.

Jézus Krisztusban testté lett az elrejtett Isten sz'eretete. Krisztus 
keresztje Isten szeretetének örök emlékoszlopa. Nem hiába foglalta össze 
Jézus keresztjének értelmét és lényegét ebben a gyönyörű igében: „Nin
csen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki, életét adja az ő 
barátaiért." (Ján. 15, 13.) Ez a kereszt mondja nekünk a leghatalmasabb
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piédikációt arról, hogy mi kárhozatra méltó bűnös emberek vagyunk, 
de a mi Istenünk szeretet. Jézus Krisztus váltsághalálában lüktet Isten 
szeretetének felsőfoka. A testté lett Ige a hitelesítő pecsét a keresztyén 
hittan sarkalatos alaptételén: az lsen szeretet.

Erről az alaptételről vannak tapasztalataink is. Gondolj vissza eddigi 
életedre! A nehéz órákra és nehéz órában jött segítségre; a hullámzó ten. 
gerre, mely papírhajóként sodorta néha életedet és az utána jött lecsen- 
desítésre. „Gond s baj között, Balsors mikor üldözött, Híven takargatta 
élted." A szeretet és kegyelem Istene, „ki bölcsőnktől fogva mindeddig 
eltartott és számtalan jókkal minket elárasztott." Bizony, saját életünk 
is hitelesítő pecsét a kereszyén hittan summáján: Isten szeretet!

2. Szeresd az Istent és szeresd felebarátodat!, ez a keresztyén er
kölcstan summája.

A láthatatlan Istent látható gyermekeiben kell szeretnünk. A szere
tet mezején erkölcstan lesz a hittanból és gyakorlati keresztyénség az 
elméleti keresztyénségből. Istenhez való viszonyom próbaköve és mérő- 
vesszeje a felebaráti szeretet.

Mennyi van meg ebből a szeretetből gyülekezeteinkben, pásztor és 
nyáj egymásoz való viszonyában, mennyi van ebből a szeretetből gyüle
kezeteink egyes rétegei és osztályai között?! Csupán az anyakönyv tartja-e 
össze népünket vagy pedig az igaz testvériség? Csupán a templom, iskola 
és közös temető vagy pedig a felebaráti szeretet?!

Áldozatkészségről beszélünk a bombakárosultakkal kapcsolatban és 
ennek az áldozatkészségnek ezer szép jelét látjuk. De az őskeresztyénség 
korában hasonló esetben szeretetről beszéltek volna. Keresztyének előtt 
áldozatkészségről csak akkor kell beszélni, mikor rég elfelejtették már 
a szeretet leckéjét. A szeretetben tevékeny hit testvéri szolgálatnak te
kinti azt, amit e világ áldozatként emleget. A testvérben, akit lát, szereti 
az Istent, akit nem lát. Azt az Istent, aki őt 'Jézus Krisztusban előbb és 
hatalmasabban szerette.

Gondoljuk át mindazt, mit Urunk mondott arról, ki a mi felebará
tunk, a hegyibeszédnek felebarátról és ellenségről szóló megrázó szaka
szait és utána feleljünk meg alapigénk nagy kérdésére: Vájjon életed 
hitelesítő pecsét-e a keresztyén erkölcstan summáján?! Szereted-e igazán, 
a szeretetben tevékeny hit szeretetével felebarátodat?!

3. Megmaradni a szeretetben! ez a keresztyén élet summája, szimbó
luma. Zöld oltárterítő borítja az Ür asztalát, zöld vetés-szőnyeg fekszik 
a mezőn. Szárba szökken a gabona, lassan érik a vetés. Az élet dala száll 
a mező felett.

Szentiháromság vasárnapja után Isten országában is itt a gyümölcs- 
termés ideje. Növekedésre, beérésre hív a liturgikus szín. Most már eldől, 
hogy sátoros ünnepek és vasárnapok bő vetéséből lesz-e valami. Most 
eldől, lesz-e termés, megmaradtak-e az emberek abban, amit hallottak? 
Volt-e boldog találkozásuk azzal az Istennel, ki Jézus Kristzusban bűn
bocsánatot, kegyelmet és új életet kínált fel nekik? Most már látszik, ki 
él új, Istennek tetsző életet, ki maradt meg a szeretetben.

A kereszyén élet több mint csendes, lassú közeledés az Isten dolgai
hoz, több mint ünnepi felbuzdulás és hétköznapi visszaesés. A keresztyén 
élet hűséges, tántoríthatatlan megmaradás. Megmaradás a hirdetett igé
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ben, megmaradás imádkozó életben, megmaradás Jézus Krisztusban. Ez 
pedig kifelé annyit jelent: Megmaradni a szeretetben.

Aki pedig így megmarad, annak élete is, halála is más. Nem igaz az, 
hogy egyformán halnak meg az emberek. Erről legjobban mi tehetünk 
bizonyságot, kik sokszor látunk embereket meghalni. Van ember, ki úgy 
hal meg, mint mikor a fáradt gőzmozdony vontatottan leáll. És van olyan 
halál, melyik a maga némaságában is arról beszél, hogy ennek az ember
nek „volt bizodalma az ítélet napjához". így azok halnak meg, kik meg
maradtak Krisztusban és megmaradtak a szeretetben. „És ki mindvégig 
állhatatos marad, az idvezül." (Mt. 24, 13.) Ámen.

Weltler Rezső.

Szentháromság u. 2. v. Június 18.

A múlt vigasztalásai.
Zsolt. 119, 52.

Ezen a világon nemcsak a baj sok, hanem rengeteg a lehetőség vigasz 
talódásra is. Luther Márton csodálatosan ismerte a lelket, s bámulatra- 
méltó lelkipásztori ügyességgel értett a vígasztalás művészetéhez. „Tizen
négy vigasztaló kép“  című, magyar fordításban is olvasható remekművéből 
kitűnik, hogy nem tud olyan irányba nézni, amelyikből vigasztalást ne 
tudna mind a maga, mind más szenvedő számára meríteni. Ha bajban van 
az ember, szerinte mindenekelőtt más bajra kel! gondolnia, vagy olyanra, 
amelyik még csak a jövőben fenyegeti, vagy valamilyen másikra. Különö
sen megragadó és megszívlelendő, hogy a baj idején gondoljunk más. már 
szerencsésen átvészelt megpróbáltatásokra, ha azt akarjuk, hogy a jelen 
szenvedéseit türelmesebben, bírjuk elhordozni.

Amidőn ma oly sok a baj, a háborús megpróbáltatás, s annyira rá
szorulunk lelki vigaszra, engedjünk a nagy reformátor lelkipásztori jó
tanácsának, s az ige alapján emlékezzünk mi is bajokra, szerencsétlensé
gekre és megpróbáltatásokra, amelyeket szerencsésen átéltünk a múltban, 
hogy így Isten kegyelméből mi is vigasztalódhassunk.

1. „Megemlékezem... és vigasztalódom11 — olvassuk^ zsoltárban. 
A múlt bajaira emlékezni azonban nem könnyű. Először is akadályoz 
benne az a sajátságos természetünk, hogy a szerencsésen elviharzott baj 
utólag kisebbnek tűnik fel, mint amilyen a valóságban volt. Másodszor 
meg a múlt kellemetlenségeit nem szívesen emlegetjük, inkább arra. gon
dolunk vissza, amivel dicsekedhetünk. Csalfa emlékezetünk a még oly 
kellemetlen múltat is bearanyozza, úgyannyira, hogy végül egyenesen kívá
natossá lesz az, ami pedig talán nagyon is veszedelmes időszak lehetett 
életünkben. „Szép“ gyermekkorunk sok kellemetlen s életveszélyes beteg
ségére pl igen ritkán gondolunk, ha ugyan egészen el nem feledkeztünk 
róluk. Az se jut az eszünkbe, hogy a legtöbbünk gyermekkorában a gyer
mekgyógyászat mennyire alacsony színvonalon állott még s így egy-egy 
még ma is veszélyes betegség mennyire végzetes lelhetett volna reánk 
nézve. De az ifjúkor se olyan rózsás, mint amilyennek rendszerint utólag 
látjuk. Mennyi testi és ielki veszedelem környékezi és támadja szakadat
lanul a rendszerint tudatlan és tapasztalatlan fiatal embert, fiút és leányt
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egyaránt! Mennyi kísértés minden irányból és minden vonalon, mely mind
mind meg akarja rontani és el akarja pusztítani a szép reményekkel körül— 
álmodott ifjúi életet! Hát még a férfikor veszedelmei, vagy mindaz a^ok  
baj, mely a nőt az anyasággal kapcsolatban gyötri és emészti! — Az egyéni 
életen túl, a nemzeti és egyháztörténelem is mennyi bajról és lezajiott 
nyomorúságról számol be. Manapság, a túlzó propaganda aranykorában 
szeretik úgy beállítani a dolgot, hogy a magyar nép pl., vagy a keresztyén 
egyház végső élet-halálharcát vívjam Fontos is, hogy ki-ki kötelességét 
azzal a felelősségtudattal végezze, mintha minden az ő lelkiismeretességén 
fordulna meg. Azonban lehet-e azért a népért, s annak a népnek a jöven
dőjéért kétségbeesni, amely a múltban tatárjárást, százötven éves török
megszállást, négyszázéves Habsburg-zsarnokságot, s a szociális elnyomás
nak számtalan évszázadát, végül Trianont, s az első világháború elveszté
sének súlyos következményeit ki bírta heverni? Nem olyan-e a népünk, 
mint az élő-fa, amelynek a leveleit, ágait tépdesheti, olykor egész koroná
ját letörheti, sőt még a törzsét is kicsavarhatja egy-egy rettentő orkán, 
de amelynek a föld mélyén rejtőző gyökerei újra meg újra friss, még 
üdébb, még életképesebb hajtásokat produkálnak? Azt az egyházat pedig, 
mely Nérókat és Kaligulákat, antikrisztus-pápákat és szkizmákat,, inkvizí
ciót, dragonádokat és gályarabságot át tudott élni diadalmasan, szabad-e 
úgy feltüntetni, s meg szabad-e engedni, hogy úgy tüntessék fel, mintha 
majd mai hadseregek és politikák fogják megvédeni a végső pusztulástól? 
Nem nyilvánvaló-e a múlt beszédje alapján is, hogy Krisztus egyházán 
a poklok kapui se diadalmaskodhatnak?

Emlékezzünk. Emlékezzünk a bajokról, csapásokról, melyeket szeren
csésen átvészeltünk. Emlékezzünk csak őszintén, s máris sok és nagy 
vigasztalásban lehet részünk.

2. „Megemlékezem a te öröktől fogva való ítéleteidről, Uram‘; — 
hangzik azonban a zsoltár pontosan. Ez arra figyelmeztet, hogy amiként 
a zsoltáros Isten színe előtt, imádságban emlékezik meg az őt ért ítéletes 
időkről, úgy a mi múltba nézésünkön is csak akkor lehet áldás, ha Istent 
mi se hagyjuk ki gondolkodásunkból, sőt ha Isten színe előtt imádságban 
emlékezünk mi is. Főként pedig úgy nézünk életünk eddigi veszedelmeire, 
s a történelem nagy megpróbáltatásaira, mint amelyek az örök Istennek 
a végzései alapján jöttek létre s zúdultak reánk. Nem a vak véletlen, nem 
emberi hatalmasságok szeszélyes elgondolásai miatt kerül bajba az életünk, 
isten ítélete teljesedik be rajtunk. — Ez az Isten azonban kegyelmes Isten. 
Jézustól tudjuk, hogy mennyei Atyánk, ki szeret mennyei szeretette! ben
nünket bűneink ellenére is. És azért bízhatunk abban, hogy amiként eddigi 
bajainkból szerencsésen kisegített, úgy ezután is velünk lesz és megsegít. 
Míg azután egyszercsak minden mostani nyomorúságunk is csupán távoli 
emlékké törpül. Mint az első világháború minden megpróbáltatása, úgy 
a mostanié is talán már pár év múlva egyre jobban fakuló történelemmé 
válik, amelynek érdekességet már csak a szép stílus és a költői fantázia 
tud rövid időre kölcsönözni. És majd új bajok, új szenvedések, új meg
próbáltatások tanítanak bennünket türelemre, alázatra, hitre, bizalomra, 
reménységre és bölcseségre.

Azért ne engedjük, hogy mai bajaink idején nyomorúságunk kígyó- 
tekintete egészen megbűvöljön s ne lássunk mást, csak épp azt, ami pilla-
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natnyiiag reánk nehezedik. Emlékezzünk tehát szívesen mindig régi meg
próbáltatásainkra, szépítés nélkül valljuk meg, mennyi aggodalmat álltunk 
ki már máskor is, emlékezzünk azonban Isten színe előtt, imádságban, s 
az ő kegyelmének jeleit fel- és elismerve, s akkor valósággá lesz ránk 
nézve is a zsoltár bizonyságtevése: „Megemlékezem a te öröktol fogva 
való ítélteidről Uram, és vigasztalódom.u Ámen.

Dr. Vető Lajos.

Szentháromság u. 3. v. Június 25.

Noé bárkája.
I. Móz. 7 :17—8 : 4.

Pár nappal ezelőtt komoly hitbeli kérdésekről beszélgettem valaki
vel s akkor tudatosult és erősödött meg bennem az Isten akarata, hogy 
nekem ma az özönvíz és Noé bárkája alapján kell az Igét hirdetnem. Hadd 
mondjam el hát nektek is azt az isteni üzenetet, amit e történeten át 
kaptam az Úrtól!

Mózes, könyvének ebben a részében egy történeti eseményt írt le. 
Majdnem minden pogány népnek a mitológiájában, történeti visszaemlé
kezéseiben megmaradt az özönvíz emléke. Az évezredekkel ezelőtt történt 
nagy geológiai katasztrófa nyomait a természettudósok is megtalálták 
a kőzetekben, a különböző, egyébként megmagyarázhatatlan földrétegező- 
désekben és egyéb hasonló jelekben. Mózes tehát egy valóságban végbe
ment történeti tényről tesz említést. Isten rettenetes büntető ítélete már 
egyszer végigpusztította a föld kerekségét az emberek bűnei miatt. — 
De nemcsak egyszerű visszaemlékezés ez a rész a Bibliában egy régmúlt 
történeti eseményre, hanem ugyanakkor prófécia is, mely a jövőre mutat. 
Az özönvíz mintegy előrevetített képe, ízelítője az utolsó ítéletnek, amely 
felé halad a világ. Egyszer valamikor Isten újra fogja mondani amit Noé
nak mondott, hogy: „Minden testnek vége elérkezett előttem, mivelhogy 
a föld erőszakoskodással telt meg általuk: és imé elvesztem őket a földdel 
egybe." Péter apostol által azt is megmondotta az Űr, hogy amiként már 
egyszer víz által veszítette el a földet, akként fogja másodszor tűz által 
elveszíteni az utolsó napon. Sohse feledjük tehát, hogy az a sorsunk, hogy 
egy nagy végső leszámolás felé haladunk, úgy is mint egyének, úgy is 
mint közösség, mint nemzet, ment emberiség. Isten büntető ítélete már 
most is ránehezedik a világra, azért van annyi sóhajtás, aggodalom, bor
zalom a föld színén, — Jézusról tudjuk, hogy mindez a sok nyomorúság
nak még csak a kezdete. Egyszer egészen rászakad Isten ítélete erre a 
világra s az a pusztulás nagyobb lesz, mint az özönvíz pusztítása. Jézus 
is, az apostolok is, mindig újra visszatérnek a legfontosabb isteni üzenet 
hangoztatására, mindig újra figyelmeztetik az embereket a bekövetke
zendő ítéletre. Talán éppen azért, hogy ne mondhassa senki, hogy nem 
tudott róla előre, ha tudta volna, másként rendezte volna be az életét. 
A keresztyénségnek a lényegéhez tartozik hozzá az, hogy eschatologikus 
beállítottsága van, azaz a keresztyén embernek tudnia kell azt, hogy mi 
vár reá és mi vár az egész teremtett világra, a keresztyén ember e tudat-
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bán, váradalomban éli le egész életét és öntudatosan készül a feltartóztat
hatatlan világkatasztrófa és nyomában járó isteni ítélet bekövetkezésére.

Bármilyen sötét is azonban ez a kép, amit így az Ige a jövőnkről 
elibénk tár, mégsem vigasztalan, nem reménytelen. Mert nemcsak azt 
mondja el a prófécia, hogy Isten ítélete közeledik, hanem azt is, hogy 
te ember hogyan szabadulhatsz meg, miként kerülheted el a pusztulást. 
Isten megparancsolja Noénak, hogy bárkát építsen, abba vonuljon be 
családjával együtt és amikor elérezik az özönvíz és az emberek háztetőkre, 
faágakra menekülnek, hegycsúcsokon keresnek menedéket és végül mégis 
csak belevesznek a növekvő vízáradatba: akkor Istennek egy kicsiny ki
választott csoportja teljes biztonságban vészeli át az ítéletidőt, a bárka 
ott lebeg a vizek felett és viszi utasait a megtisztított új világ felé. — 
Mi mondanivalója van Noé bárkájával az Úrnak a számunkra? A temp
lomnak a hosszát nem hiába nevezte a keresztyénség. hajónak: A temp
lomot szándékosan olyan hosszúkás alakúra építették, hogy hajónak lás- 
jsék és jelképesen ugyanazt a szerepet töltse be, amit Noé bárkája, hogy 
t. i. védje a kiválasztottakat az ellenséges indulatok özönével szemben, 
lebegjen a bűn és szenny hullámai fölött és ússzon utasaival az örökké
valóság felé. A templom az egyházat jelképezi, így tehát az elkövetke
zendő világkatasztrófában Krisztus anyaszentegyháza tölti be azt a szere
pet, amit az özönvíz idején a bárka. Isten ma is kiválaszt némelyeket és 
összegyűjti az övéit az egyház falai között, hogy átmentse őket a nagy 
pusztuláson az új világba, az Ő országába.

Különös látvány lehetett Noé készülő bárkája ott a szárazon. Elkép
zelhető könnyen, mennyit gúnyolták érte Noét, hogy mit akar ezzel az 
(ormótlan nagy építménnyel. Hát még, amikor Isten parancsára hét nappal 
az özönvíz kezdete előtt beköltözött egész családjával a bárkába, mennyi 
szitok és bántás hallatszhatott kívülről, hiszen, ami elől elhúzódott, a 
megjósolt vízözönnek nyoma sem volt még, gyönyörűen sütött a nap, 
kellemesen fújtak a szelek, ki hitte volna, micsoda veszedelem közeleg. 
."Sokan vannak így az egyházzal is. Nem tudják mire való. Az még a jobbik 
eset, ha gúnyolódnak fölötte, — ma már sokan kezet is emelnek rá és 
szeretnék összedönteni, mert úgy érzik, útjukban áll ez a nagy rozzant 
bárka. Testvéreim, csak az tudja, mire való az egyház, aki tudja és hiszi, 
hogy közeleg az Isten büntető ítélete az egész világ fölött, — aki tudja 
•és hiszi, hogy mindenki mást utolér a halál és a kárhozat, aki kívül marad 
a bárka falain és csak a bárka népe, az egyház népe látja meg az örök- 
életet.

Kikből áll a bárka népe? A bibliai leírás azt mondja Noéról, hogy 
igaz, tökéletes férfiú vala, aki Istennel járt vala. Erre az egy igaz férfiúra 
való tekintettel az Isten megkegyelmezett mindazoknak, akik vele vér- 
rokonságban voltak, tehát a feleségének, gyermekeinek és azok felesé
geinek és gyermekeinek. Aki Noéhoz tartozott mint családtag, az vele 
együtt osztozott a szabadulásban. Mindenki más elveszett. Az újtestamen- 
tumi bárkának is van egy ilyen családfője, akire nézve Isten megkegyel
mez mindazoknak is, akik Vele egy lelki közösséget alkotnak, akik hit 
által hozzátartoznak. Ez a családfő a Jézus Krisztus. Őrá való tekintettel 
Isten büntető ítélete elkerüli azokat, akikre Jézus azt mondja, hogy ezek 
az enyéim! Mindenki más elvész.
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Noénak nyilván mások is segítettek a hatalmas munka megépítésé
ben, nemcsak a fiai és unokái. Voltak tehát neki munkatársai, akik akár 
pénzért, mint napszámosok, akár jóindulatú szívességből segítettek Noé
nak a nagy munkában. És ezek a munkatársak is mind belevesztek a 
vize! Testvéreim, a mi egyházunknak is vannak ilyen munkásai, akik ren
geteg fáradsággal dolgoznak a bárka építésén, — és nagyon könnyen 
megesik velük az, hogy belevesznek az özönvízbe. Különösen az egyházak 
fizetett munkásai: a lelkészek, a tanítók, a kántorok, az egyházfiak vannak 
abban a veszedelmes helyzetben, hogy hivatásuknál fogva egy egész életet 
eltöltenek Isten dicsőségének a hivatalos szolgálatában, ácsolják a bárkát 
egy életen át, de ők maguk mindig kívülmaradnak rajta. Olyanok ezek, 
mint Noé napszámosai. Ugyanilyen veszedelmes helyzetben vannak a pres
biterek, vagy bármilyen más tisztséget viselők az egyházban. Arra figyel
meztet ez, hogy nem elég csak buzgólkodni, nem elég csak tevékeny
kedni: a bárka építése körüli fáradozás még senkit sem ment meg a 
kárhozattól.

A bárkába annak idején csak Noé vérrokonai jutottak be. .Jézusnak 
is vannak ilyen rokonai. Amikor egyszer tanította a sokaságot, anyja 
és testvérei eljöttek és szerettek volna vele beszélni. Ekkor Jézus így 
szólt: „Kicsoda az én anyám és kicsodák az éh testvéreim? És kinyújt
ván kezét az ő tanítványaira, monda: Imé az én anyám és az én testvé
reim. Mert aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az nékem fi- 
testvérem, nőtestvérem és anyám!" Ez a legmélyebb vérségi kapcsolat. 
Csak azok lehetnek vele együtt az új világ felé vezető bárkában, akik 
ilyen vérségi kapcsolatban vannak Jézussal, t. i. akiket az ő vére meg
tisztított minden bűntől, akik az ő megváltó vérének a jelvényét viselik 
az életükön, akik igaz hit által belekapcsolódtak az Ő lelki vérkeringé
sébe, akik szoros lelki közösségben vannak vele. Csak az menekül meg, 
akit Krisztus megváltott és aki ennek a megváltásnak a tudatára ébredt, 
aki ezt a megváltást hittel elfogadta, és aki e hitének bizonyságát adja 
az Istent dicsőítő cselekedetéivel. „Mert nem mindenki, aki azt mondja: 
Uram, Uram, megyen be a mennyországba, hanem aki cselekszi a mennyei 
Atya akaratát!" Mindenki más elvész. A bárkán fáradozó munkások is 
elvesznek, ha nincs meg a vérségi kapcsolatuk Jézussal. Ismertem az 
országban olyan presbitert, olyan ifj. egyesületi tagot, olyan leánykori 
vezetőt és lelkipásztort, akik rengeteget buzgólkodtak az egyház érdeké
ben: nagy bevételekhez juttatták az egyházat, ünnepélyt rendeztek, mű
kedvelő előadáson szerepet vállaltak, az egyház minden megmozdulásá
ban benne voltak, csak éppen Jézus Krisztussal nem tartottak fenn semmi 
lelki kapcsolatot. Hasznos munkát végeztek, miként Noé munkatársai, de 
ha meg nem térnek, épp úgy el fognak veszni az utolsó ítéletben, mint 
Noé munkatársai az özönvízben!

A megmaradásnak csak egyetlen útja van: a bárka által, vagy ami 
ugyanaz: a Jézus Krisztus által. Hiába vagy ú. n. jó ember, dolgos, mun
kás, hasznos polgár, — mindez az utolsó ítélet szempontjából annyit ér, 
mint Noé kortársainak az a törekvése, hogy az özönvíz elől fára másztak, 
hegycsúcsokra menekültek, végül mégis belevesztek. Emberi erőfeszítéssel 
rém lehet a hullámok fölé kerülni. Vannak sokan, akik rendkívül hasznos 
és nagy munkát végeznek a közéletben, mindenki tisztelettel és hódolat-
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tal tekint fel reájuk, — magánéletük azonban erkölcstelen, lelkiéletük 
halott, Krisztussal való közösségük semmi: ezek is elvesznek. Közéleti 
érdemeik nem tudják olyan magasra, emelni őket, hogy az özönvíz árja 
el ne borítaná. Értsük meg tehát teljesen, hogy senkiben másban nincs 
üdvösség, csak a Jézus Krisztusban.

Noé az egész családját bevitte magával a bárkába. Te se feledkezz 
meg családtagjaidról. Testvérem, nagy szomorúságod volna, ha valaki 
közületek kimaradna. — A bárka ajtaját a történet szerint maga az Úr 
zárta le kívülről. Ma még nyitva áll ez az ajtó. Ki tudja, meddig még?! 
Ma még jöhetsz te is, hozhatod a családodat is. Jézus kiontott vére a te 
számodra is érvényes. Neked is szabad együtt úsznod Vele és a többi 
kiválasztottal a bárkában — az ítéleten keresztül — az új ég és új föld 
dicsősége felé. Ámen.

Dr. Joó Sándor
 budapesti ref. lelkész.

Szentháromság u. 4. vasárnap. Július 2.

Megnehezült időm.
Ap. cs. 16, 25—31. — Ének: 44, 375.

Két emberarc tekint reánk a felolvasott történetből s ez a két ember, 
arc merő ellentéte egymásnak. Mindegyik tökéletesen más.

Pál apostol annak a felséges nyugalomnak a képviselője, mely ég- 
szakadás és földindulás közepette is marad a helyén, keményen szembe
néz a förgeteggel, veszedelmek tűzesőjében is mozdíthatatlanul megáll.

A névtelen börtönör meg a kétségbeesés embere, aki eltorzult arccal, 
kimeredt szemekkel hívja a halált: remegő kezével a kardja után kap
kod, hogy a veszedelmek közül az öngyilkosságba meneküljön.

Pál apostol ajakéról szent ének zendül, Istent áldó imádság könyö
rög s a romok között bukdácsolva embert, életet mentő kiáltással mondja: 
„Semmi kárt ne tégy magadban!"

A börtönőr ugyanakkor halotthalvány, vértelen arccal mered maga 
elé, rémületében földbe gyökerezik lába, s magával jótehetetlen kábula
tában a földre roskad.

Pál apostol az éjszaka sötét borulatában, éjféli órák kísérteties ide
jén is megérzi, hogy Isten szeme mégis csak rajta pihen és imádságába 
belefonja drága bizodalmát: Van Istenem, bár ellenem támadjon veszély 
s halál — felfegyverkezve talál!

A börtönőr kínos döbbenetében nagy hirtelen mindent felszámol s 
a nyomorúság földjéről nem lát többé jövendőt, nem lát maga előtt célt, 
nem látja élete értelmét — jajszó és átok, keserves csalódás és vissza
fojtott lázadás haragja feszíti szívét.

íme ez a két emberarc néz reánk szent igénk évezredes történetéből.
Tegyük most fel azt a csendes kérdést: A mai idők embere melyik 

arcban ismer önmagára!?... A mi tekintetünkből melyik arc világít bele 
a világba! ? . . .



Könnyen megállapíthatjuk: tele van a világ kétségbeesett emberek
kel. Századévünket még a mostani háború megindulása előtt „az öngyil
kosok századának" kezdték nevezni. Annyi fáradt szív egyetlen muzsikája 
ez: Nem bírom már tovább az életet!... Ha egyszer a Duna vízéből fel
kelnének az árnyak és az öngyilkosok végeláthatatlan' sora odaülne a 
partra — megborzadnának az élők! A fővárosnál külön motoros mentő
őrséget kellett felállítani, hogy kiragadja a halál torkából a halálba 
sietőket!

De hányszor forgatja a mi nyelvünk is ezt a vészes szót: kétségbe
ejtő! . .. Oh, nem csak akkor, „mikor a pokolnak égő torka tárul s vér 
csurog a földön, vér csurog a fárul", oh, nem csak akkor, mikor az egész 
világ egyetlen óriás zivatar s „szétszórt hajával, véres homlokával áll a 
viharban maga a magyar" — de a mi lelkűnkből már az élet apró tű
szúrásai is kirobbantják a zúgolódás keserű szavát: Ezt már nem lehet 
kibírni!... Kétségbeejtő, ha tervezgetéseink összekuszálódnak, ha köd
várakat építgető számításaink becsapnák, kétségbeejtő, ha le kell mondani 
a kirándulásról, vagy az esedékes- új ruháról. Kétségbeejtő az időjárás, 
a politikai helyzet, gyermekeink jövője, a közeli holnap — s azután meg
telik a szemünk könnyel, a szívünk zúgolódással, ajkunkról árad a pa
nasz, mondhatatlan keserűség szorongatja egész belső világunkat. Nálunk 
lassanként minden kétségbeejtő, mert a búra-bajra vált idők kioltják 
szegényes hitünk apró lángját és felejtetik, hogy a viharfelhők felett ott 
van még az Isten!

Avagy kicsoda az, aki most is Pál apostol mellé állhat!? . . .  Kicsoda 
az, aki rengő földön is úgy áll, mint kőszikla!?... Ki hasonlít Pál apostol
hoz, aki ott áll a törött gerendák, a széthullt kövek romvilágában, de 
ajkáról tovább zeng a szent ének dicséretmondása, meg az Istennek hálál
kodó imádság!

Nem ilyenek vagyunk, pedig ilyenek szeretnénk lenni.
Az egész testében megremegő börtönőr helyettünk is kérdezi: „Mit 

kel! nékem cselekednem?" . . .  Rimánkodásában benne vap elhallgatott szívé- 
vágya: Én is olyan szertnék lenni, mint ti! Irigylem erős szíveteket, mely 
nem rendül meg, ha a holnap ködéből ijesztő arcok nevetnek is rá! Irigy
lem elszántságtok nyugalmát, irigylem imádságtokat, mely földinduláskor 
sem hallgat el, csodálom keresztvállaló készségteket, mely nem gondol 
szökésre még akkor sem, ha a bilincsek már megoldódtak. Mit kell nékem 
cselekedni, hogy olyan lehessek, mint ti!? ...

Határozott parancsként hangzik a válasz: „Higyj az Ür Jézus Krisz
tusban!"... Ez a menedék, ez a nyugalom, ez az erő, ez a reménység! 
Csak egy hatalom van, amely nagyobb a kétségbeesésnél s ez a hatalom: 
a Jézus Krisztusban való hit! Benne hinni annyi, mint győzni, elnyelő 
hullámokon járni, de el nem süllyedni, megtiportaknak lenni, de soha el 
nem veszni, üldözötteknek lenni, de soha kétségbe nem esni! Benne hinni 
annyi, mint új teremtéssé lenni, futni és el nem fáradni, terhek alatt is 
felfelé nőni. „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít!" 
(Filippi lev. IV.—13.) Ez a titka Pál apostol hősiességének!

Az élet gondjai mindig ostorozva kergetik az embert. Végigmenni 
a halál árnyékának völgyén, végigmenni a siralmak völgyén egyedül, egy
magámban kétségbeejtő és elhordozhatatlan életprogram. Éppen azért
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mindig időszerű, mindig embert mentő ez a parancs: Higyj az Úr Jézus 
krisztusban!

De mennyire éppen nekünk szól az apostol tanácsa — ma és most! 
Minek emlegessem fel a mai életnek s a mai magyar életnek próba alá 
állító nehézségeit? Felelős vezetőink nyíltan feltárják, mi mindent sodor, 
hatnak magukkal az elkövetkező esztendők. A bizonytalanság ólomsúlya 
noha egészen ránehezedik lelkünkre.

Magyar hazánk és magyar nemzetünk jövendő sorsához szorosan 
kapcsolódik evangélikus anyaszentegyházunk jövendője is. Ha gyülekeze
teinkre gondolunk megsokasodnak gondjaink s még csendesebb lesz be. 
szédünk.

Megnehezült idők emberei lettünk s mi is úgy állunk életterhünk 
nyomása alatt, mint a filippibeli börtönőr. Megrendült jó bizodalmunk, 
pernyébe roskadt lcbogásunk, sietve adjuk tovább a sorvasztó híreket, 
pedig ma nincs előbbrévaló kötelességünk, mint szilárd határozottsággal 
vállalni az életet. Vállalni nem azért, mert külső, vagy belső' hatalmas- 
Ságokban bízunk, hanem azért, mert van még Isten, él még a Krisztus!

Megnehezült idők gondjai kergetnek. Indulnod kell. Vagy a kétségbe
esés halálszakadékába, vagy a Krisztusban való hit áldott menedékhelyére.

Valami 40 évvel ezelőtt Angliában városról-városra járt és előadá
sokat tartott egy Bradlauoh nevő istentagadó. Előadása után mindig fel
szólította hallgatóit, hogy aki nem értene vele egyet, vagy akit nem 
sikerült volna meggyőznie, azzal kész nyilvános vitába bocsátkozni. Az 
egyik városban mindössze egy öreg néni tartott az előadói emelvény felé, 
hogy szembeszálljon az istentagadó állításaival, s ilyenformán beszélt: 
Nézze, korán özvegységre jutottam. Hat kis árva tekintett reám, mint 
Isten után egyedüli mentsvárára. Vagyonom nem volt, pénzem nem volt. 
Minden kincsem csak egy öreg biblia volt, meg a hitem, mely könnyes 
•arcomat fölfelé emelte, a kezemet munkára lendítette, az ajkamra imád
ságot adott, a reménységben megtartott s minden reggel azzal ébresztett: 
Az Ür tenéked őriző pásztorod!. . .  És ez a hit erőt adott. Gyermekeimet 
felneveltem. Most itt állok életem alkonyán és minden napon szembe
nézek a halállal. Mégsem félek. Krisztusba vetett hitem messzebbre világít, 
mint a múlandóság határa. Bizonyos vagyok örökéletem felől!. . .  Ezt 
adta nekem a hitem ... Most vallja meg, mit adott önnek a hitetlensége? 
. . . S  a teremben mindenki az öieg asszonynak adott igazat!

Hozzánk ma Isten beszéde hajóit le. Földindulásós világban, meg
remegő embereknek, kétségeskedő magyaroknak és ború*, tekintetű evan
gélikusoknak a legnagyobb apostol üzeni megmaradásunk egyetlen igaz
ságát: „Higyj az Ür Jézus Krisztusban!" Megnehezült időkben ez az egyet
len menedék.

1849. október 6-án végezték ki Aradon Damjanich tábornokot is. 
Ránk maradt a halál kapujában megálló honvéd tábornok utolsó imád
sága. A siralomházban így imádkozott: „Mindenségnek Ura, hozzád bocsá
tom esdeklésemet. Az elválás rettentő órájában téged hívlak Uram! Adj 
erőt továbbra is, hogy a halált, mint férfiú állhassam meg. A viadalokban 
és a csatákban te vezéreltél. Mentő karod nehéz harcokban megvédett, 
l egyen neved mindezért örökké áldott.
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Oltalmazd az én szerencsétlen hazámat a további vésztől. Lágyítsd 
szivét az uralkodónak a hátramaradt társak iránti kegyességre s vezéreld 
annak akaratát bölcseséggel a népek javára.

Áldd meg Aradot. Áldd meg a veszedelembe sodrott szegény magyar 
hazát.

Ítélj meg kegyesen s engedj a más világon kegyes elfogadást talál
nom! Ámen."

Így imádkozik még a siralomház sötétjében is az az ember, aki szív. 
bői kimondja ezt a két szót: Van Istenem!

Nagy Miklós.

M editációk.
Szentháromság vasárnapjára. János 4, 21—26. E vasárnap feladata: 

visszapillantás az Isten nagyságos dolgaira, amelyeket az egyházi esztendő 
ünnepi fele megjelentett előttünk. Alázatos elfogadás'a mindannak, amit 
Isten értünk, értem tett és annak boldog megvallása a szentháromsághitben.

Nem Isten alkalmazkodik az emberhez, hogy az emberi értelem és 
akarat által megszabott módon és menetrend szerint munkálja az ember 
üdvösségét, hanem az embernek kell elfogadnia az Isten rendjét

Isten nem engedi magát helyhez kötni emberek által. Az emberek 
által kiszemelt hegyek helyébe a Golgotát teszi. Hatalom helyébe az alá
zatot, uralom helyébe az áldozatot.

Isten nem az emberi ész rhegismerései szerint jár el, hanem azok fölé 
a hite ismereteit helyezi, amelyek bizony sokszor túlhaladják a bölcsek 
értelmét, ellenben befogadásra és megértésre találnak a gyermeteg lelkek
ben. Az üdvösség a zsidók közül támadt, de akik el nem fogadják, azokat 
egyaránt elveti, akár zsidók, akár nem azok. Elsősorban és végzetesen 
azokat ejti el, akik kiváltképpen hivatalosak lettek volna az üdvösség el
fogadására!

Isten a világ fölött áll és semmiképpen nem engedi magát emberi 
korlátok közé szorítani! És az ő imádását sen engedi emberi önkény által 
meghatározni. „Isten lélek, vagy Isten szellem11 mindenképpen azt akarja 
kifejezésre juttatni, hogy Isten egészen más, mint ahogyan az ember meg 
tudja határozni emberi kifejezéseivel. A véges ész Őt fel nem éri! Csak 
Krisztus által futhat közelébe.

Minden emberi gátlás ellenére az Istennel való közösség megvalósul
hat. Akik igazán keresik Öt, megtalálják, mert ő maga is keresi azokat. 
E közösséget Isten hozta létre Szentlelke által. Földi szervezete az anya- 
szentegyház, mely az Istennel közösségbe került embereket egymással való 
közösségbe tömöríti és abban megtartja. Ez támadható, emberi erőszak 
által le is rombolható. De mivel a lényege nem az, ami látható, azért a mai 
viharok között sem félhetünk azoktól, akik csak a testet ölhetik meg!

Szentháromság utáni első vasárnap. János 4, 27—30. Krisztus cseleke
detei sokszor szokatlanok. Lélekmentő munkájában emberi hagyományok
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és bevett szokások nem akadályozhatják. De kétségtelen, hogy az ilyen 
eltérés a rendtől, nem más, mint visszatérés Isten rendjéhez és akkor sem 
hivalkodó harsogással történik, hanem csendben, feltűnésnélküli természe
tességgel. Újból és újból meg kell kérdeznie magától a keresztyén ember
nek, hogy a dolgok megszokott rendje vájjon Isten rendje-e? Hogy Jézus 
is úgy cselekedne-e az adott esetekben és helyzetekben!

Krisztus követésében nincs helye a felesleges.kérdezősködésnek, mely
ben esetleg helytelenítés, vagy szemrehányás akar megbújni. Az Isten által 
létrehívott, vagy engedélyezett új helyzetben még nagyobb hűséggel kel! 
engedelmeskedni az ő akaratának.

A Krisztussal való találkozás ténye a bűnös életút elhagyására, őszin
teségre és bizonyságtevésre, toborzásra kötelez Krisztus számára.

Szentháromság utáni második vasárnap. János 4, 31—38. Krisztus 
beszédét sokszor nem érti meg az ember. E világi dolgokra gondol, mikor 
Krisztus az Isten országainak dolgairól beszél!

Isten országának a nyelvezete sokszor eltér a mi beszédünktől, mert 
nem gondolunk az Isten dolgaival, hanem az emberi dolgokkal. Táplálék, 
eledel alatt csupán azt értjük, amit mi kapunk akár testünk, akár lelkünk 
számára. S nem gondolunk arra, hogy Isten országának errevonatkozólag 
is más a rendje. A lélek tápláléka nemcsak imádság, ének, igehallgatás, 
hanem Isten akaratának teljesítése is. Aminthogy gazdag ember nem az, 
akinek sok vagyona van, hanem az, aki mindig tud adni másnak. A leg
gazdagabb nem az, aki legtöbbet szerzett, hanem ki legtöbbet tudott adni!

S a munka és annak eredménye között is más az összefüggés, mint 
amit a mi szemünk lát. Sikertelenséget vélünk látni ott, ahol Isten akarata 
szerint később érik majd a termés. Emberi sikert dicsérünk ott, ahol nem 
a magvető arat, hanem korábbi magvetést engedett kalászba szökni az Ür!

Szentháromság utáni harmadik vasárnap. János 4, 39—42. A Krisztus
ról szóló bizonyságtevés többféle lehet. Egyik lehetséges és hatásos for
mája annak nyílt megvallása, hogy Krisztus milyen csodálatosan cselekedett 
az emberrel és hogyan jutott el bűnös mivoltának felismerésére. Ember 
így is vezetheti embertársát Krisztushoz. De mindennél többet ér Krisztus 
bizonyságtétele önmagáról és az Atyáról.

Örömmel tölt el, ha megtért élet bizonyságot tesz Megváltójáról 
s nem tud hallgatni arról, mit tett vele az Úr, hanem hirdeti szavaival és 
cselekedeteivel! Teljessé s ingathatatlanná azonban az teszi örömünket és 
hitünket, hogy nem vagyunk emberekre utalva, hanem az Úrhoz mehetünk 
magunk is és maga az Ür szól hozzánk is az ő Igéjében!

Kóts Lajos.
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Bölcsőtől a koporsóig .
Evangélikus lelkipásztori szolgálat.

I. Eszméletén levő súlyos beteg, sebesült mellett.
1. Az Atyának és a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében, ámen.
2. Ige: Azt mondja az Ür: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik meg

fáradtatok és megterheltettetek és én megnyugosztlak titeket.“ (Máté 11:28.) 
(Vagy: I. Kor. 10 : 13. — vagy: Jakab 5 : 14—16. — vagy: 6. Zsoltár.)

3. Imádkozzunk!
Uram könyörülj, Krisztusom irgalmazz. Uram könyörülj!
Mindenható szent Isten, ki a te bölcs tanácsod és szent akaratod sze

rint engemet e nagy betegség által egészen a földra sújtottál: megalázott 
szívvel kérlek szent Fiadért, megváltó Jézus Krisztusomért, könyörülj raj
tam. Bocsásd meg minden bűnömet és irgalmasságod szerint szánd meg 
szenvedő gyermekedet. Hiszem, te vagy Isten, aki minket fájdalmakkal és 
betegséggel meglátogat, de viszont be is kötöz. Te vagy, aki megsebesít, 
de akinek keze meggyógyít. Te vagy erős Isten, aki a sok nyomorúságból 
megszabadítod és számtalan háborúságban megtartod azokat, akik csak ben
ned bíznak. Atyám! Mutasd meg rajtam is isteni nagy hatalmadat, gyó
gyító erődet, hogy téged magasztalhassunk enyéimmel együtt. Adjál békes
ségei tűrést szívembe, hogy hozzád menekedve kivárhassam szabadításod 
óráját. Te hívtál engem és te adtad igédben ígéretedet. Cselekedjél velem 
kegyelmesen. Légy nekem, szegény bűnösnek, irgalmas a Jézus Krisztusért. 
Ámen.

4. Mi Atyánk. .
5. A beteg fejére tett kézzel; áldás: „Az Istennek békessége, mely 

minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívedet és gondolatodat a Krisz
tus Jézusban. Ámen.

6. Az Atyának és a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Ámen.

II. Eszméletén levő haldokló mellett. (Készület a halálra.)
1. Az Atyának és a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Ámen.
2. Ige: „Közülünk senki sem él önmagának és senki sem hal önmagá

nak: Mert ha élünk, az Ürnak élünk; ha meghalunk, az Ürnak halunk meg. 
Azért akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk. Mert azért halt meg és 
támadott fel és elevenedett meg Krisztus, hogy mind holtakon, mind élő
kön uralkodjék." (Róm. 14 : 7—9.)

3. Imádkozzunk:
Uram könyörülj, Krisztusom irgalmazz, Uram könyörülj! — Felséges 

Uram, megváltó Krisztusom! Hálát adok szent Felségednek, hogy engem 
nemcsak teremtettél, de halálod és szent véred által megváltottál a bűntől, 
a haláltól és az ördögnek hatalmából és sajátoddá tettél. Uram és királyom 
vagy, aki mindezideig éltettél, sőt ennek felette igéddel és Szentlelkeddel 
tápláltál. Ura-m bocsásd meg, hogy mégis olyan sokszor elfeledkeztem jó
voltodról és nem neked éltem, keresztyéni tisztemben is sokat mulasztot
tam. Mintahogyan mindenkor részeltettél bűnbocsátó kegyelmedben, tekints
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reám most is irgalmasságod szemével és könnyítsd meg halálomat. Halá
lom is a te kezedben van, mint életemnek is te voltál Ura. Tudom, hitet
lenkedésemért és hűtlenségemért elvethetnél magad elől. De „kezedre 
bízom lelkemet, te váltasz meg engemet, óh Uram, hűséges Isten." (31. Zs. 
6.) Légy hát ura tovább is lelkemnek és fogadj ítéleted napján örökkévaló 
országodba. Ámen.

4. Mi Atyánk .. .
5. A beteg fejére tett kézzel: „Az Istennek békessége, mely minden 

értelmet felülhalad, őrizze meg szívedet és gondolataidat a Krisztus Jézus
ban. “• (Fii. 4 : 7.) Eredj el immár békességgel, az Ür legyen teveled!

6. Az Atyáinak és a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Ámen.

111. Eszmélet nélküli beteg, vagy haldokló mellett.
1. Az Atyának és a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Ámen.
2. Ige: „Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanság- 

ban; elvettetik gyalázatosságban, feltámasztatik dicsőségben; elvettetik 
erőtelenségben, feltámasztatik erőben . . .  Mikor pedig ez a romlandó test 
romolhatatlanságba öltözik és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor 
beteljesül amaz ige, mely meg vagyon írva: Elnyeietett a halál diadalra. 
Halál! Hol a te fullánkod? Pokol! Hol a te diadalmad? A halál fullánkja 
pedig a bűn; a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a dia- 
dalmat adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által.“ (I. Kor. 15 :42-—43. 
és 54—57. •— Vagy: Kol. 3 :2 —4. — Vagy: Fii. 3:20—21.)

3. Imádkozzunk! Uram könyörülj, Krisztusunk irgalmazz, Urunk kö
nyörülj !

Mindenható szent Isten! Életnek és halálnak szabad Ura! Rettenetes 
dolog e haldokló testvérünk utolsó tusáját szemlélnünk. Mi tehetetlenek, 
felettébb nyomorultak vagyunk. A te kezedbe tesszük le ezt az életet. — 
Te hívtad őt létre, te vagy ura most is.Te formáltad őt képedre és hasonla
tosságodra. Ezért, ha a bűn által el szakadt is tőled, fogadd őt kegyelme
sen. Csak te viheted át e jelenvaló világból örök országodba! Ne bűnei, 
hanem Krisztusban adott irgalmasságod szerint emlékezzél meg róla. Szaba
dítsd meg szenvedéstől, az ördög hatalmából, a rothadandóságból és. az 
örök haláltól. Szólítsd magadhoz mennyei dicsőséges testben és részeltesd 
őt mennyei örömökben. — Minket pedig taníts, Urunk, úgy számlálni nap
jainkat, hogy bölcs szívhez jussunk és míg itt élünk, neked éljünk s majd 
ha meghalunk, tieid maradhassunk szent Fiadért, a Jézus Krisztusért. Ámen.

4. Mi Atyánk . . .
5. A haldokló fejére tett kézzel: „Mostan bocsátód el Uram, a te szol

gádat, a te beszéded szerint békességben14 (mert látták szemei üdvössége
det). (Luk. 2 : 29—30.)

A körülállók felé: „Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme...
6. Az Atyának és a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Ámen.

IV. Halott mellett.
1. Az Atyának és a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Ámen.
2. Ige; „Nem akarom továbbá, atyámfiai, hogy tudatlanságban legye

tek azok felől, akik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akik
nek nincsen reménységök. — Mert ha hisszük, hogy Jézus feltámadott,
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azonképen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak, a Jézus által, ővele 
együtt. (I. Thess. 4 : 13—14. — Vagy: 130. Zsoltár 1—6a.)

3. Imádkozzunk: Urunk könyörülj, Krisztusunk irgalmazz, Urunk 
könyörülj!

Életnek és halálnak hatalmas Ura, szent Isten! A te szent akaratod 
alatt meghajolva állunk meg e halott testvérünk teteme felett. Meg nem 
változtathatjuk azt, ami megtörtént. De te csodálatosan cselekedhetsz vele, 
ha bár, ami porból vétetett porrá kell annak ismét lennie. A te hatalmad
ban van, Urunk, hogy e halott tetemek megelevenedjenek és a feltámadás
kor új életre keljenek. Istenünk, aki szent Fiadat, a Jézus Krisztust fel
támasztottad és zsengéjévé tetted azoknak, akik elaludtak, könyörgünk, 
hívd majd életre ez elhunyt testvérünket is velünk együtt és a te kegyel- 
mességed trónusa elé állíts bennünket a Krisztusért. — Térj vissza, Uram, 
meddig késel? és könyörülj a te szolgáidon.11 (90. Zs. 13.) Ámen.

4. Mi Atyánk . . .
5. A halott fejére tett kézzel: „Boldogok a halottak, akik az Úrban 

halnak meg mostantól fogva, bizony azt mondja a Lélek, mert megnyugosz- 
nak az ő fáradságuktól és az ő cselekedeteik követik őket.11 (Jelen. 14:13.)

A körülállók felé: „Az Ür Jézus Krisztusnak kegyelme... (II. Kor.
13 : 13.)

6. Az Atyának és a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Ámen.

Sebesült úrvacsoráztatása  
bom batám adás alkalm ával.

1. Az Atyának, Fiúnak és Szentiéleknek nevében. Ámen.
2. Testvérem,

ina megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, hogy megbocsássa 
bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.

3. Bűnbánó imádság:
Megvallom, Atyám, vétkeztem ellened gondolatban, szóban és cse
lekedetben, tudva és tudatlanul, szándékosan és akaratom ellenére. 
Bűnösnek vallom magamat azokban is, amikről én nem is, egyedül 
csak Te tudsz. Bocsásd meg bűneimet. Jézus Krisztus vérével tisz- 
títs meg bűneimtől. Vezess bűnbocsánattal örökéletre.

Uram, könyörülj!
Krisztusom, irgalmazz!
Uram, könyörülj!

Ámen.
4. Kérdések:

Testvérem, vallod-e magad Isten előtt bűnösnek?
Bánod-e töredelmesen bűneidet?
Megbocsátasz-e azoknak, akik ellened vétkeztek?
Hiszed-e, hogy Isten Jézus Krisztus érdeméért minden bűnödet 
megbocsátja?

Legyen neked a te hited szerint!
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5. Feloldozás:
Én pedig, Jézus Krisztusnak szolgája, megbocsátom bűneidet Uram 
parancsolata szerint az Atyának, a Fiúnak és Szentiéleknek nevé
ben, hogy oldozva légy a mennyben és a földön.

6. Áldás:
Bízzál, Testvérem, Isten megbocsátotta bűneidet. Irgalmazó ke
gyelme legyen veled mindörökké. Ámen.

7. Mi Atyánk,. . .
8. Szereztetési igék:...
9. Imádság:

Hálát adok és örvendezem, Krisztusom, mennyei Királyom szent 
vacsorádnak. Fogadj el most már méltó vendégnek és fogadj be 
királyi mennyegződbe ama napon is.

10. Kiosztás.
Békesség néked.

11. Hálaadó imádság:
Hálát adok neked Atyám, hogy nem vettél el egy szempillantásban, 
hanem hagytál kegyelmi időt bűneim megvallására, bűnbocsátó 
kegyelmed elfogadására és szent Fiad vacsorájának vételére. Segíts 
kegyelmesen, hogy hátralevő életemet és utolsó órámat jól meg
gondoljam és üdvösségemet megnyerhessem, Jézus Krisztus érde
méért. Ámen.

Vagy:
A királyi székben ülőnek, Istenemnek és Atyámnak, ki minden bű
nömet megbocsátotta és a Báránynak, Jézus Krisztusnak, az én 
Uramnak, ki vérével bűneimtől megtisztított, áldás és tisztesség, 
dicsőség és hatalom, hálaadás és magasztalás mindörökké. Ámen.

Alkalmi könyörgés a beteg állapota szerint:
1. Haldoklónál:

Úr Isten, Atyánk, könyörülj testvérünkön, akit teremtettél. Űr Jézus, 
világ üdvözítője, könyörülj testvérünkön, kit megváltottál. Szent
lélek Úr Isten, ki a halál völgyében járókat megvigasztalod, vedd el 
testvérünk félelmét is, hogy örömmel ajánlja lelkét kezedbe, neked 
éljen, neked haljon, Tied legyen életében, Tied halálában, Tereád 
bízza magát. Utolsó szükségében ne hagyd el hűséges Istenünk. 
Ámen.

2. Kínos fájdalomban levőnél:
Mennybéli szent Atyám! Kérlek, légy irgalmas. Ne hagyj kínomban. 
Gyógyítsd meg fájdalmas sebeimet. Újítsd meg összetört testemet, 
hogy éljek. Ments meg a haláltól. Tudom, sok bűnömmel érdemel
tem ennyi sok nyavalyámat. Tekints reám szent Fiad véré hullá
sáért. Legyen Krisztusnak halála az én szegény lelkemnek is idves- 
ségére. Emlékezz meg, hogy a szent keresztségben engemet is fiad
nak fogadtál. Ó, hát mostan is, mikor ennyi nyomorúság közepette
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sínylődöm, tekints atyai szemeiddel úgy rám, mint a te fiadra. 
Erőtelen vagyok, légy erősségem. Fájdalmas vagyok, légy orvosom. 
Megháborodott és keserves szívű vagyok, légy az én vigasztalóm. 
Félek, Légy bátorságom. Halandó vagyok, légy az én életem, szent 
Fiad érdeméért. Ámen.

12. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentiéleknek, mint volt kez
detben, most és mindörökké. Ámen.

13. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szent
lélek közössége mindnyájatokkal. Ámen.

Összeállította a győri lelkészi kar.

Magunk között.
A m agyar evangélikus teológia ism ertetése.

Folyóiratunk ismertette a „Theologia Fennica“ c. kötetet. Ennek a 
könyvnek az a feladata, hogy a finn teológiai irodalmat az egyes művek 
alapján írt cikkeken keresztül ismertesse. Ezen kívül a kötet végén, az 
1900—1943-ig megjelent teológiai munkákat az egyes disciplinák szerint 
rendszerezve összesítésben közlik. A kötet célja az, hogy a finn teológusok 
munkáját és kutatásának eredményét feltárja a külföldi evangélikusság 
előtt. Német nyelven jelentették meg a „Theologia Fennica“-t, mert a 
világ evangéhkussága ezen a nyelven szólítható meg leginkább.

A finn teológusoknak ezzel a könyvével kapcsolatban arra gondoltam, 
hogy ilyesfélét kellene nekünk is összeállítanunk. Rólunk nem tud senki. 
Professzoraink a sondershauseni Luther-Akadémián tartottak néhány elő
adást, olykor máshol is, egyes külföldi ösztöndíjasok magánszorgalomból 
adnak néha tájékoztatást a magyar evangélikus teológiai irodalomról, eze
ken kívül azonban tudomásom szerint semmi sem történik, idegen nyelvi 
fordításban is alig jelent meg valami a magyar evangélikus irodalomból. 
Szinte kínai nagy fal mögé húzódunk, azzal az alsóbbrendűségi érzésből 
fakadó gondolattal, hogy irodalmunk kicsiny s nem érdemes vele a külföld 
elé állnunk.

Ezzel szemben a tény az, hogy mégis van magyar evangélikus teoló
giai irodalom. Magunknak sem ártana valami összegezés az 1900—1944-ig 
megjelent magyar munkákról. Ha ez meglenne, akkor látnánk, hogy mégis 
nagyobb és értékesebb a magyar evangélikus teológiai irodalom, mint vél
tük. Azon kívül, hogy ez a mi számunkra is eredményt jelentene, a kivá
lóbb műveket 15—20 nyomtatott oldalas terjedelemben a finnekhez hason 
lóan szintén német nyelven lehetne ismertetni egy olyan kötetben, amely 
a teológiai tudományok különböző területéről megjelent műveket össze
gezné. Újszövetségi, rendszeres teológiai, egyetemes egyháztörténeti, ma
gyar protestáns egyháztörténeti, liturgiái, valláslélektani stb. tudomány- 
területeken megjelent művekből máris össze lehetne, állítani egy kötetre 
való ismertető anyagot. Függelékként az utóbbi évtizedekben megjelent 
magyar művek összegezése szolgálna.
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A gyakorlati kivitelt csakis kollektív munka segítségével lehetne meg
oldani, s itt elsősorban azokra várna nagyobb szerep, akik számára na
gyobb könyvtári lehetőségek nyílnak meg.

Ajánlom ezt a kérdést lelkésztestvéreim szíves figyelmébe!

Dr. Ottlyk Ernő.

M orzsák.
„Én evangélikus vagyok . . című kis bizonyságtévő vers kell, hogy 

minden evangélikus gyermek vallomása legyen, hogy ez elkísérje az iskola 
padjaiból ki az életbe is. Több helyen megfordultam már és tanítottam 
iskolásgyermekeinket hitünk igazságaira, de mindenhol ismeretlen volt. 
Kötelezővé kellene tenni országosan minden iskolánk és hitoktatónk taní
tandó anyagául. (Református iskolákban is imádkoznak hasonlót a rendes 
mindennapi tanítás befejezés képen.) E kis vers, mint az első verses imád
ságok, elkísérik élete vég.éig a gyermeket s kitérések és reverzálisok meg- 
akadályozója Is lehet sok esetben . , .  (L. Evang. Ifjúság, 1944. 1. 13., 5. old.)

„Erős vár a mi lstenünk“  köszöntést minden gyülekezetben meg Kell 
honosítani. Iskolás gyermekeken kezdve az egész gyülekezet átveszi. Tudok 
lelkészről, akinek kicsiny és nagy, férfi és nő, úr és szegény ezt köszönte. 
Kérdésemre azt felelte: minden köszönést következetesen ezzel fogadtam 
s én is ezzel köszöntem, meghirdtvén ezt a gyülekezetben. Merjünk így is 
bizonyságot tenni evangélikus voltunkról. Ne szégyenljük azt. Nagyobb 
az összetartás, az égyüttérzés és a testvéri gondolat, ha ebben is kifejezésre 
juttatjuk evangélikus mivoltunkat. Természetesen az evangélikus jelvény: 
a Luther rózsa, mindig ott van a kabátomon . . .  Így vélekedett ez a városi 
lelkész és az uccán vele haladva, meggyőződtem arról: úgy is van, ahogy 
mondta. . .

Evangélikus hírszolgálat. Itt nem csupán egyházi lapjainknak hírekkel 
való ellátására gondolok, mely természetesen a lelkészek feladata. A gyüle
kezet eseményeiről pár soros híradás még nem jelenti azt, hogy a „kirakat“  
számára dolgozunk: íme, lássátok, mi van az én gyülekezetemben, hanem 
az evangélikus sajtó támogatása. Mert az olvasó nem csupán a cikkekre 
kíváncsi, hanem arra is: mi történik egyik-másik gyülekezetünkben. Többet 
ér az újság számára néha egy-két olyan hír, amelyre mindenki kíváncsi, 
mint egy „nagy cikk11, amelyet senki sem olvas el. De meg, ha nem kül
dünk be híreket, mi lesz a szerkesztővel,mit fog lapjában közölni? Nem 
a „kirakatnak11, hanem az olvasónak, híveinknek szolgálunk így is a sajtón 
keresztül.

Ahol pedig van helyi újság, ott azt is el kell látnunk egyházi vonat
kozású írásokkal. Erre feltétlenül szükség van. Akiket nem érünk el egyéb 
lelkészi szolgálataink útján, sokszor az újság sorain keresztül tudunk meg
nyerni valamilyen „jó és szent ügynek11. Ne féljünk és húzódozzunk ettől 
a szolgálattól. Nem új keletű valami ez. Ezévi Beim. Munkapr. 60-ik olda
lán olvashatjuk, régebben „sokkal inkább közügy volt a keresztyénség, 
mint manapság11. Van hely, ahol az egyik helyi lapot az A. C. megvette
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és katholikus hetilappá tette, de emellett a másik helyi lapot is „bőségesen-1 
ellátja kath. vonatkozású írásokkal és hírekkel. Mi se maradjunk hát tétle
nül, hanem itt is szolgáljuk egyházunk ügyét.

„A  keresztszülő kötelességei“  c. kis kiadvány (Kemény Péter, 1937) 
újra való megjelentetése igen kívánatos lenne, mivel ma már nem szerez
hető be. Mindenhol, de különösen szórványban szolgáló lelkészek látjuk 
ennek a kis röplapnak a fontosságát, jelentőségét. Legutóbbi keresztelés 
alkalmával is két keresztanyával beszélgettem ennek tartalmáról, amikor 
bevallották: bizony ők is az „ajándékozó keresztanya1- szerepre gondoltak 
és nem tudták (egyik más vallású volt): mit is jelent egyházunk tanítása 
szerint a keresztanyái „tisztség11.

Tehetségmentés. Most már „állami feladattá11 lett ugyan, de ez nem 
jelenti azt, hogy különösen ott, ahol nincs egyházi iskolánk, a hitoktatók 
ne szenteljenek kettőzött figyelmet e kérdésnek. Ismerek két tehetséges 
fiút, akik most 20 éven felül kezdenek el a IV. középiskola elvégzésének. 
Papok, tanítók szerettek volna lenni, de akkor még nem volt senki, aki 
nem csupán „felfedezze11, hanem „támogassa11 őket, hogy el ne kallódjanak. 
Lelkész- és tanítóhiányról szónokolnak. Íme, ha a szórványokban vigyá
zunk, onnan is jöttek volna munkások az „aratásra11.

Hubert István.

Egyházi sajtónkról.
Obendorf Elek testvérünk jószándékú cikket írt egyházi lapjaink ösz- 

szevonásáról. Az a tény, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozott, mutatja, hogy 
— minden dicsérete ellenére t-  egyházi lapjaink nem gyakorolnak olyan 
széleskörű, mély hatást, amint arra egyházunknak ma különösen szüksége 
van.

Kérdés azonban, hogy az összevonás meghozza-e azt az eredményt, 
amelyet ettől várunk? Ezért más szempontból is nézzük, csupán az-e a 
hajunk, hogy lapjaink anyagi és szellemi ereje elégtelen a cél eléréséhez 
Szíves elnézést kérek előre is, hogyha érzékenységében bárkit is bántok, 
mert nem ez a szándékom . . .

L Sajtónk fö lö tt láthatatlan cenzúra lebeg. A cikkek megírásakor és 
közléskor írók és szerkesztők azt figyelik, hogy a közlemények egyesek 
nemtetszésével találkoznak-e. Ezért elmarad az őszinte bírálat (1), amely 
nélkül pedig nem lehet egészséges közvéleményt alakítani. Szalonhangnem, 
finom stílus, csendes agyonhallgatás lesz a jellemzőnk, mert senki nem 
kívánja, hogy cikke esetleges megjelenése esetén kénytelen legyen meg
győződése ellenére helyreigazítani, vagy korholást elviselni. Nincs ellen
zékünk, mert ennek kifejlődését eleve meggátolták!

2. Ennek következménye, hogy egyházi íróink nagyrésze visszavonulj 
a közszerepléstől. Állandóan panaszkodunk pedig a munkatársak hiánya 
miatt. Azt mondhatjuk, hogy „vidéken11 élő íróink egyáltalán nem közlik 
véleményüket. Eltűnnek, megfeledkeznek róluk, végül senki sem számol 
velük. A vidék írótehetségeink temetője lett.

3. Az is elkedvetlenítő, hogy a cikkek tartalma, a tanulságok, tervek, 
ötletek a hivatalos egyházi vezetők részéről szinte meghallgatásra se talál-
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nak. Szálló szó valamennyi! Elszomorító az a tény, hogy mi is a cikkek 
írójának rangja, hatalma szerint osztályozzuk a tartalmat és jelentőségét. 
Kinek legyen kedve írni, ha gondolatainak végrehajtását azok, akikre ez 

  tartozik, nem is kezdeményezik?
4. A hivatalos egyház sajtótámogatásával elégedetlenek lehetünk. Évi 

egy sajtóvasárnapi igehirdetés, annak offertóriuma szinte kimeríti az „erő
feszítést-1. De hol van a sajtó növeléséhez, állandó frissítéséhoz elengedhe
tetlenül szükséges anyagi alap teremtése, a terjesztés tervszerű és állandó 
folyamata, íróink fáradságának, hozzáértésének erkölcsi és anyagi meg
becsülése? Mindez pedig megvalósítható lenne, ha nem lennénk gyakran 
olyan tehetségesen — élhetetlenek . . .  Emellett természetesnek tűnik, hogy 
egyházi és tartalmas világi vezetőink is írjanak, nyilatkozzanak s ne ragasz
kodjanak kizárólag a nagy ünnepi számokhoz...

5. Szerkesztéssel mindenki csak mellékesen foglalkozik. Erről szer
kesztőink nyilatkozhatnának. Nálunk ezért is lett a sajtó hatalom nélküli — 
„nagy hatalom11. Régóta szükséges a sajtó-lelkészi állás, sőt állások szer
vezése, amelyek révén megoldható lenne a napi sajtó evangélikus tájékoz
tatása. Erre a szolgálatra természetesen ne olyan férfiak választassanak, 
akik „mindenhez értenek11, hanem akiknek vérében van az újságírás, akik 
ehhez a sajtófőiskola tanulmányait is elvégezhetnék. A sajtót teremteni, 
közvéleményt irányítani nem lehet naturalista módon, szaktudás nélkül. '

6. A szerkesztő bizottságok nem váltak be. Mindegyik lapnak szük
sége van belső munkatársakra, akiknek elsősorban kötelessége lenne min
den erővel a lap rendelkezésére állni. A szerkesztőnek nem az a feladata, 
hogyha nem érkezik elég anyag, hézagpótló cikket vágjon össze prédlkációs 
stílusban, hanem irányítson, témát adjon, rendszert, munkatervet dolgozzon 
ki és mozgósítsa azokat, akik írásra képesek. Inkább legyen egy lapon 
három-négy név a dolgozóké,, mint díszbizottsági tagaké, akiknek erre se 
érdemük, se teljesítményük nincsen ...

7. Felvetődik a világnézet kérdése is. Ebben határozottság kell! Ugyan
abban a lapban nem jelenhetnek meg ellentétes érzelmű írók egymást 
cáfoló cikkei, amint ez már előfordult. Az pedig egészen természetes, hogy 
az egyházi sajtónak előírás nélkül is, részt kell venni a mostani tisztító 
szellemi folyamatban. Módot kell tehát adni arra, hogy ennek érdekében 
különösen egyes világi vezetőinkkel kapcsolatban, őszinte szónak adjon 
helyet!

8. Ha kényszer nincs, ne vonjunk össze! Nagy tömeg olvasóközönség 
áll rendelkezésünkre, szervezzük be. Pártfogó bőven akad, engedjük, hogy 
áldozzanak. Ébresszük fel az alvókat, a szerkesztők vegyenek búcsút a 
tétlenkedőktől és állítsanak munkába új, friss erőket.

Az egyesülésben nagy erő rejlik. De a nemes versenyben legalább 
annyi.

Várady Lajos.



K ö n y v tárban .
Isten a mi oltalmunk. Evangéli

kus keresztyének vigasztalása légi- 
veszélykor. összeállította: Szabó
József. A Harangszó kiadása. Ára 
50 fillér. A légitámadások rettentő 
próbák alá vetik az embereket, ami
kor Isten után, kiált a kétségbeesett 
lélek. A» egyháznak, elsősorban 
természetesen nekünk lelkészeknek 
a vergődők segítségére kell siet
nünk és a megriadt lelkeket Isten
hez vezetnünk. A halálos veszede
lem személyes átéléséből, a hivatás 
felelősségtudatából született meg ez 
a kis füzet, amely a helyzethez mért 
igékkel és imádságokkal erősít, vi
gasztal és készít elő az élő Isten
nel való személyes találkozásra. 
Miután nemcsak a nagy városokat, 
hanem még a legkisebb falvakat is 
fenyegeti a bombatámadás, terjesz- 
szük ezt a füzetet tömegesen min
den gyülekezetben, hogy ezen ke
resztül is szolgáljunk a reánk bí
zott telkeknek.

A győri lelkészi karnak ezt a 
vállalkozását még kiegészíti az az 
„Istentiszteleti rend“, amelyet a ki
ürítések miatt szétszórt hívek ré
szére állított össze és jelentetett 
meg'! a győri gyülekezet; továbbá 
a bombatámadások sebesültjeinek 
lelki gondozása és úrvacsorái rend
je. Az utóbbit teljes egészében

hozza a Lelkipásztornak mostani 
száma a „Bölcsőtől a koporsóig'4 
rovatban. Célszerű lenne ezt is kü
lön füzetben megjelentetni, hogy az 
Agendában elhelyezhető legyen.

Tamminen: Üj reggel — új ke
gyelem. Finnből fordította: Molnár 
Rudolf. Ára 6 pengő. Kapható a 
Harangszónál. — Helsinkiből reg
geli könyörgéseket közvetít a rádió. 
Tamminen helsinki esperesnek, eze
ket a rádió közvetítette könyörgé
seken elhangzott elmélkedéseit gyűj
tötte össze és fordította le magyar
ra Molnár Rudolf. Mindig öröm, 
mert meggazdagodás számunkra a 
finnek igehirdetését olvasni. Az ő 
igehirdetésük valóban mindig ige
hirdetés, Istennek az igében kijelen
tett akarata emberileg lehetséges hű 
tolmácsolása. Semmi érzésbeli, ki
fejezésbeli dekoráció; tisztán, üdén 
tör elő Isten üzenete, mint a he
gyek mélyéből az üde, kristály- 
tiszta forrás. így hirdetik a finn 
népnek az igét és az ilyen igehirde
tésben van a nyitja, magyarázata 
annk, hogy miért tudta a finn nép 
megőrizni az ő tipikusan lutheri ke
gyességét. Tanulhatnak ebből a pél
dából is a magyar igehirdetők, akik 
olyan nehezen tudnak megszabadul
ni az igét megerőtelenítő rétori sal
langtól.

Szem elvény
Kiss Sándor, Péter apostol első levelének magyarázata című könyvé

ből. (Bethlen könyvkereskedés, Budapest, IX., Kálvin-tér 8.)
I. Péter 3, 1—7.

Hivő asszonyok. Péter apostol a keresztyén hit és reménység élet
formáló erejét itt a házastársak életére nézve rajzolja meg. Az előző sza
kaszban a rabszolgákról szólott s most, egész váratlanul,' „az asszonyok4 
következnek, mégpedig ilyen szokatlan kapcsolással: „hasonlóképpen". Ne 
iepődjünk meg ezen, hiszen Jézus korában a nők, akárcsak a rabszolgák,
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A fé rj kötelessége. A hetedik versben az apostol a férfiakhoz fordul 
és kimondja a maga korában hallatlan követelményt: a férjnek is van 
kötelessége felesége iránt. Az evangélium nem tűr önkényt, lehetetlen, hogy 
a férfi ne legyen tekintettel felesége testi és lelki adottságaira. „Legyenek 
belátással" azaz ne az ösztön szavára hallgassanak, hullámzó, folyton vál
tozó hangulatuk játéklabdájának ne tekintsék az asszonyokat; testi vágyaik 
le ne igázzák őket. Mert a csupán szerelemre épített összeköttetés még 
nem közösség, nem házasság. Ezzé csak akkor válik, ha az ösztönök és 
érzések megtisztulnak és a lelki egység lesz úrrá a testin. S hogy ez így 
lehessen, azért a férfi felelős. Ez az erősebb, neki több az akaratereje. 
Vele ellentétben a nő a maga gyengéd lelkiségével, nem egyszer törékeny 
testalkatával úgy tűnik fel, mint „a gyengébb nem“, vagy az eredeti szö
veghez ragaszkodva: gyengébb edény. Nem ok nélkül választotta az apostol 
ezt a szót. Az edény tartalma nagyon különböző lehet, mégis ez a tarta
lom dönt az edény értéke felől. Azt jelenti ez, hogy a keresztyén férfi az 
asszonyokat nem testiségük alapján ítéli meg. Nem a testük, hanem halha
tatlan lelkűk jelenti az értéküket. Aki így tekint rájuk, annak a maga
tartása irántuk csak egyfajta lehet: „tisztelet11. A férfi és a nő problémájá
nak megoldása ime, ez: ha a nő lelki értékét tartja fontosabbnak s ezt 
egész magatartásában kifejezésre juttatja, akkor joga van arra, hogy tisz
teletben részesüljön, de h a . külsőségekre irányuló viselkedésével magára 
irányítja a másik figyelmét, elveszti igazi énjét: a lelkiségét.

Örökös társak. Ahol a férj tiszteletet, megbecsülést tanúsít felesége 
iránt, ott sohasem fordul elő, hogy megfeledkezik annak örök értékéről, 
de ott a feleség sem lesz örök rabszolga, noha alá van rendelve urának. 
Éppen alárendeltségében van a méltósága. Gyönge, törékeny lénye férje 
megbecsülését vonja maga után. A férj és feleség szeretete nagyon ingatag 
alapon nyugodnék, ha csak ennyit tudnánk róla. Péter apostol nem is áll 
itt meg, hanem tovább megy és rámutat a végső okra: „örökös társaitok 
az élet kegyelmében". íme, ebben rejlik a házastársak közösségének a 
titka. Az egymáshozkötöttségnek azért van értelme, mert férj és feleség 
egyaránt Istenhez köttetett. Ez adja meg életük értelmét. Tehát nem a • 
szerelem, akár a nemesebb formában, nem is a hit köti egybe két ember 
lelkét, hanem az az „örökség11, melyet Isten készített az övéinek: á „ke
gyelem", melyet Isten ad azoknak, akik őt imádják és e kettő együtt: az 
örök élet, melynek részeseivé Isten teszi azokat, akik benne hisznek. Fi
gyeljük meg jól: Isten készítette — Isten adja — Isten részesíti. Egy szó 
sincs az emberről. Minden Istenen fordul meg, tőle függ minden. A férj 
és feleség egysége tehát emberfeletti, a házasság összetartó ereje: Isten.

Az evangélium nem tünteti fel a férfi és a nő különbségét, sőt hatá
rozottan tud arról, hogy a férfi az erősebb, a nő a gyengébb. Mégis nem 
hirdet fölé és alárendeltséget, hanem férfit és nőt odavezet az egység 
forrásához és megláttatja velük: egymáshoz kötöttségieknek fundamentuma 
az, hogy mindketten Isten országának vagytok örökösei.

A házasság problémája. Miről ismerhetem fel: vajjon az én házas
ságom ilyen-e? Nagyon egyszerű próbája van ennek: az imádság. Péter 
apostol mintha csak ezt mondaná: ha a hitvestársak nem Istenben talál
koznak, ha a köztük fennálló természetes feszültség harccá, elégedetlen- 
.séggé válik, vagy ahol az érzékiség vonul előtérbe, akkor és ott azonnal
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jelentkezik minden közösség felbomlásának első jele: az imádságra való 
képtelenség. Sem közösen, sem külön-külön nem tudunk Istenhez fordulni. 
Imádságunk nem talál többé meghallgattatásra ,még akkor sem, ha esetleg 
azt hisszük, hogy imádkozunk, mert ahol Isten parancsát a mindennapi 
életben figyelmen kívül hagyják, ott egyszerűen nincs imameghallgatás. 
Férj és feleség, éljetek úgy, szeressétek egymást úgy, hogy naponta tud
játok segítségül hívni Istent, hogy „imádságaitok meg ne hiúsuljanak!"

B ib lia i szótár.
19. Élet.

Hogy mi az élet, azt nem lehet megállapítani azokból a kifejezések
ből amelyek a biblia nyelveiben erre szolgálnak. Még egyetlen egy nyelv 
sem tudta egy jellegzetes szóval megmondani, hogy mi az élet, éppúgy, 
ahogy még egy tudomány sem tudta azt valamilyen formula által meg
határozni. Ezért állítja elénk az Üjtestámentum szemléltesen az életet. 
János azt mondja: Krisztusban volt az élet; maga Krisztus pedig így szól: 
én vagyok az élet. Az ember fiában az élet a maga fenségében jelent 
meg. Az élettelennel szemben minden életben van egy bizonyos függet
lenség és fenség. Minél magasabban áll egy élő lény, annál nagyobb a 
szabadsága a mozgásra, működésre és alkotásra (növény, állat, ember; 
mekkora a különbség ember és ember között is).

Abban a megmerevedett korban, amelyben tulajdonképpen már mind
egyik kényszerűségből lett az, ami, Jézusnak olyan mozgási szabadsága 
volt, s olyan fenségesen tudott cselekedni és alkotni, hogy az csak ott 
tapasztalható, ahol élet van. — A puszta sziklái mereven és megkövese- 
detten fekszenek, míg a madár magasan száll felettük a légben. Ott vég
telen mennyiség, itt összehasonlíthatatlan minőség.

Jézus élete nem azért hagyott hátra kitörölhetetlen nyomokat a 
történelemben, mert működése térben és időben olyan messzire kiterjedt, 
hanem mivel olyan egyedülálló volt. Azt mondotta: „A beszédek, amelyeket 
én szólok néktek, lélek és élet.“ (Ján. 6, 63.) Ezért nem tudja annak a kis 
kötetnek (a bibliának) igéit egész könyvtár sem helyettesíteni! Az élet 
isteni minőség, ahol ez hiányzik, ott az ember határtalanul felfokozta a 
mennyiséget; vállalkozást vállalkozásra halmoz s még sem jut messzebbre, 
mint amennyire volt. Az apostolok és az első gyülekezetek élete nem em
berileg felfokozott, hanem istenileg formált (minősített) volt. Az élet Krisz
tusban a maga lényege szerinti eredetiségében s tevékenysége természe
tességében mutatkozik meg. Seholsem tapasztalható Krisztusnál, hogy ő 
a jót másoktól nyerte volna, vagy hogy az nehezére esnék, a jónak mindig 
isteni bősége van nála. Ez pedig azért van így, mert a Teremtő maga volt 
jelen őbenne. Az ősforrás gazdagságából fakadt az ő bősége. — Jézus azt 
mondja: „Azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek.“ (Ján. 10, 11.) 
Ő másnak is elhozza a Teremtő teljességéből hatalmasan buzgó életet, az 
örök életet. Ez az élet azonban több, mint a romantikus elevenség, vagy
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az antik világ által való göthei újraéledés. Mindkét irány az eltemetett 
emberi őserőből akar meríteni, de mivel ezek az isteni forrásig nem jutnak

Az az élet, amelyet Krisztus hoz, a szeretet emberfeletti őserejében 
nyilatkozik meg. „Mi tudjuk, hogy általmentünk a halálból az életbe, mert 
szeretjük a mi atyánkfiáit." (I. Ján. 3, 14.) Az élet abban mutatkozik meg 
Krisztusban, hogy benne a legnagyobb ellentétek teljes egységet képeznek. 
A szervezet élete úgy egységbe fogja össze a különböző szerveket — 
amelyek közül mindegyiknek külön erői és képességei vannak — hogy 
azok mind egy irányban működnek. Kimondott elevenségű embereknél 
találhatunk olyan jellemtulajdonságokat, amelyek „alapjában'1 kizárják 
egymást, amelyek azonban mégis elidegeníthetetlenül ugyanazon személy
hez tartoznak. Minél nagyobb az ilyen ellentétek között a feszültség, annál 
több a nagyság és erő az életben.

Milyen határtalan ellentétekkel találkozunk az ember fia tulajdon
ságaiban! Olyan türelmes volt, hogy semmi sem hozhatta ki őt a sodrából 
(pl. a tanítványok megnemértése), időnkint azonban úgy tör elő belőle az 
indulat, mint egy vulkánból (a templomtisztítás). Mérhetetlenül jó tud 
lenni Jézus, lágyszívűbb, mint akármelyik asszony (a megfáradtak és 
megterheltek felé) de tud hajthatatlan és metsző éles is lenni a harcban 
(a képmutatókkal szemben). Remegni és csüggedni is tud, mint a leg
gyengébb gyermek, s tud egyenesen, szemrebbenés nélkül szembeszállni 
minden veszéllyel. Nála azonban mindennek egy értelme van és egy irányba 
is vezet. S ez így van, mert élet van benne. Ahol hiáyzik az élet, ott vagy 
letompítottak az ellentétek, vagy pedig szétesnek.

A törvényes (Istentől eltávolodott) kegyesség olyan állapotot ered
ményez, amelyben az ember képtelen helyesen szomorkodni, de nem tud 
igazán örülni sem; képtelen igazán barátságos lenni, de nem tud alapjá
ban véve haragudni sem, tűrni sem tud igazán, de valójában beavatkozni 
sem. Vagy odajutnak az ilyen törvényes (azaz élettelen) kegyesek, hogy 
egyoldalúan szomorkodnak, haragusznak, vagy pedig barátságosak.

Ha a gyülekezetben élet van, úgy benne a különféle emberek teljesen 
maguktól is együtt vannak; de ha hiányzik az élet, akkor semmiképpen 
sem lehet összegyűjteni őket. Most azután Krisztus azt mondja: „Én vagyok 
az élet" (én vagyok a szőlőtő). Ez annyit jelent, hogy ahol az embereknek 
Vele van kapcsolatuk, ott nekik is van életük, s felülemelkednek a kör
nyezet fölé, nem tartják fogva őket a körülmények; övék az isteni minő
ség és bőség, amely az istenség mélyéről buzog, de az ellentétek is elsi
mulnak náluk.

Fordította: Garam Zoltán.

B aross -nyom da:  Uzsaly  és Koncz (H arangszó  n y o m d á ja ) ,  G y ő r



A protestáns szépirodalom  összegyűjtése.

A protestáns szépirodalom mindezideig sem bibliográfiában, sem 
anthológiában, sem lexikonban nyilvántartásba nem vétetett. Hosszú ideje 
folyik már egy olyan munkálat, amely ezt a hiányt akarja pótolni. A refor
mátus rész már a befejezéshez közeledik. A teljesség okából szükséges 
azonban, hogy valamennyi protestáns felekezet szépirodalma összegyüjtes- 
sék legalább a jelen századból. Ez a munka elsősorban gyakorlati célt 
szolgál azáltal, hogy megismerteti, kik a „mieink", s szellemi erőink hatal
mas seregszemléje lesz. Tudományos alapon készül, s így kívánatos, hogy 
egyetlen protestáns szépírónk se maradjon ki. Ezért azokat a protestáns 
olvasóinkat, akinek már jelent meg nyomtatásban szépirodalmi kötetük, 
arra kérjük, hogy a lejebb felsorolt pontok szerint adataikat mielőbb szí
veskedjenek megküldeni a szerkesztő címére: Hézser Zoltán ref. lelkész, 
Bpest, XIV., Telepes-u. 1/b. II. — Bár a könyvtári stb. anyagot a szerkesztő 
már feldolgozta, pontosság okából azokat is kérjük munkásságuk jelzé
sére, akiknek adatai már valamelyik szépirodalmi kútfőbe felvétettek. A 
köv. adatokat kérjük: 1. Név (írói álnevek, ill. betűjegyek is). 2. Vallás 
(vallásváltoztatásnál előző vallás is). 3. Születés ideje (év, hó, nap) és helye. 
4. Foglalkozás, képzettség. 5. Tagságok, tisztségek, kitüntetések (irodalmi 
vonatkozásban). 6. Mely lapnak szerkesztői vagy munkatársai. 7. Műveik 
pontos címe, műfaja, a megjelenés helye, ideje, kiadója, nyomdája, oldal
száma; esetleges újabb kiadások, idegen nyelvre fordítások. 8. Műfordítá
sok; anthológiák stb. szerkesztése. 9. Előkészületben vagy sajtó alatt levő 
munkák felsorolása. 



                  M A G A M R Ó L
D. Dr. Ravasz László dunamelléki református püspök

T EOLÓGI AI  Ö N É L E T R A J Z A
1944 június hó elején jelenik meg a Református Theologusok Munkaközös
ségének kiadásában. Előjegyzési ára: a Munkaközösség tagjainak június hó 
15-ig 3.20 P, másoknak 4.20 P.

E teológiai önéletrajz nagyszerű betekintést nyújt a magyar reformá- 
tusság vezető egyéniségének egész eddigi szellemi és tudományos fejlődé
sébe. Hatvanadik életévének betöltése alkalmával az egyház legkiválóbb 
képviselői igyekeztek felvázolni Ravasz László igehirdetői, teológiai, álta
lában: szellemi fejlődését. Most őmaga mondja el, milyennek látja eddigi 
önmagát és fejlődését. E néhány ívből rendkívül sokat tanulhat és igen 
meggazdagodhat minden olvasója. E teológiai önéletrajz megrendelhető 
levelezőlapon, vagy pedig az előjegyzési árnak a 49.801. sz. postatakarék
pénztári csekkszámlára történő befizetése útján A Coetus Theologorum — 
Református Theologusok Munkaközösségének főtitkári hivatalánál, Debre
cen, 10., Központi Egyetem.
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