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P a pok  a  F ő pap  elő tt

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

8.

Kicsoda méltó arra?
„Avagy nem tűzből kikapott üszög-é ez?" Zakariás kve 3:2.

Egy látomással állunk itt szemben. Zakariás próféta az, aki 
a látomást látja. Fellebben előtte a függöny az előtt a láthatat
lan világ előtt, ahova sem a mi szemeink, sem messzelátóink el 
nem érnek, ahol maga az Isten dolgozik, de ahol a sátánt is 
munkában látjuk. Feltárul előtte az igaz sászol gá Itat ás nagy 
terme. Ott ül magas ítélőszékén a bíró, az Úr angyala, ott meg 
a vádlott, amott pedig a vádló, de ott vannak az igazságszolgál
tatás egyszerű szolgái is készen az ítélet végrehajtására.

Figyelmünket először a vádlottra irányítjuk. A vádlott pap, 
mégpedig főpap, Josua. Ott áll szennyes ruhájában az Ür an
gyala előtt. A bíró, az Ür angyala azonban csodálatos bizonyít
ványt állít ki róla, mely ugyanakkor fényt derít arra is, hogy 
milyeneknek kellene lenni nekünk is, mindannyiunknak, kik a 
békéltetés szolgálatában dolgozunk, hogy betölthessük hivata
lunkat Isten akarata szerint. Azt mondja: Avagy nem tűzből 
kikapott üszög-é ez?

„Tűzből kikapott11. Tehát létezik a tűz, az örök tűz. Ö, kinek 
tekintete olyan meleg, mint a napsugár, ki szereti még az ellen
ségét is, beszél arról a tűzről, ahova emberek jutnak, ahol azon
ban nem halnak meg, annak ellenére, hogy a tűz sem alszik ki. 
Mi mindannyian már megérdemeltük ezt a tüzet. „Átkozott 
mindaz, aki nem tölti be mindazt, ami a törvénybe megiratott.11 
De, ha mindannyian meg is érdemeltük ezt a tüzet, az mégsem 
miérettünk, emberekért teremtetett. Jézus azt mondja, hogy az 
„ördögnek és az ő angyalainak készíttetett el“. Tehát valami 
egészen csodálatos történt velünk, emberekkel. Az Isten úgy 
szerette a világot, hogy a Fiát adta érte, és a Fiú úgy szerette 
a világot, hogy megváltotta azt. Megvásárolta a világot a pokol
tól a saját vére árán. Egyetlen egynek sincs osztályrésze abban 
a tűzben, aki megváltatott. És mégis, az utolsó napon végtelenül 
nagy tömeg lesz, kiknek ezt mondja az Úr: Távozzatok tőlem, 
menjetek oda arra a tűzre, ahova nem kellene és nem is lenne 
szükség mennetek, mely egészen másoknak teremtetett. Tehát 
nem fog mindenki üdvözölni. Mikor az Isten sezr^tetének cél-
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pontjáról van szó, akkor az van megírva, hogy az a világ, és 
amikor a Fiú sezretetének célpontjáról szól az írás, akkor is 
ezzel a szóval jelöli azt, hogy az a világ. De akkor, mikor arról 
van szó, hogy ki üdvözül, akkor már nem ezt a szót használja 
az Ige, hogy az a világ, hanem azt olvassuk helyette: hogy aki 
csak hisz őbenne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hát 
mi lesz azzal a megváltott emberrel, aki nem hisz? Az elvész! 
„Ha mégis leplezett a mi evangéliumunk, azoknak leplezett, 
akik elvesznek. Akikben e világ istene megvakította a hitetlenek 
elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának 
világosságát, aki az Isten képe.“ (II. Kor. 4 : 3—4.) Körülöttünk 
nagyon sokan vannak a megváltott és megkeresztelt emberek, 
akik azonban hitetlenségben élnek. Mintha tűzcsóvák és szikrák 
fognák körül az ilyeneket, hogy elnyeljék őket. Csupán idő kér. 
dése, hogy mikor lesznek egészen a tűz martalékává.

Ebből a tűzből ragadtatott ki a bíró előtt vádlottként álló 
főpap: Jósua. A „kikapott" szó igen kifejező ezen a helyen. 
Ö maga nem tudott volna kiszabadulni abból, de kiragadták őt. 
Kívülről nyúltak feléje a segítő kezek? Megragadták és kikapták 
a tűzből. Milyenek voltak ezek a kezek? Te, aki ugyancsak ki
ragadtattál ebből a tűzből, egyre nézed azokat a kezeket és 
olyan kimondhatatlanul boldog vagy, mikor látod, hogy azok 
a kezek át vannak szögezve. Semmilyen más kéz nem tudott 
volna rajtad segíteni. Éppen azokért a sebekért vallod saját 
magadat is tűzből kiragadottnak.

„Kikapott". Egy pillanat műve volt az egész. Mintha már- 
már égő hajat ragadtak volna ki a tűzből. így ragadtatott ki 
a kereszten függő rabló egészen a pokol kapujából, és így 
Fülöp a börtönőr, és ugyancsak így a bűnös asszony is. így 
Jósua, és talán így közülünk is valaki.

így kellett ennek történnie velünk is, lelkészekkel, máskép 
egészen lehetetlen, hogy a békéltetés szolgálatában helyesen 
töltsük be hivatalunkat. Izraelben is voltak papok, sőt főpapok 
is, akik azonban csak névszerint és hivataluknál fogva voltak 
papok, de nem lelkileg. Ott van Kajafás meg Annás. Ilyenek 
vannak még ma is. De ott, ahol a lelkész tudja magáról, hogy 
ö tűzből kikapott üszög, ott a bűnről és a kegyelemről való 
beszéd felrázza a lelkiismereíet, ott a kiengesztelés véréről való 
prédikáció gyógyítólag hat és tűzből kikapott igeként hangzik 
az emberek szívében.

K. V. Tamminen esperes, Helsinki.
Fordította: Molnár Rudolf.
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A  d o l gzó szobában.
Mítosz vagy evangélium?

(Folytatás.)
2. Amint láttuk, Bultmarn a mitológiátlanítást két gondolatkörben 

hajtja végre. Egyfelől szól a keresztyén „lét-értelmezés“-ről, másfelől pedig 
az „üdvtörténés“-ről. A két gondolatkör egységbe olvad össze annak a ré
vén, hogy a keresztyén „lét-értelmezés“-t csak az „üdvtörténés" teszi lehe
tővé. Bultmann először a keresztyén „lét-értelmezést" tárgyalja. Ez más 
szóval azt jelenti, hogy a keresztyén „létértelmezés11 kifejtésénél nincs 
tekintettel a keresztyén hitnek Krisztus-hit jellegére. Ez viszont azt a be
nyomást kelti, mintha a keresztyén „lét-értelmezés" lehetséges volna Krisz
tus nélkül, vagy más szóval az „üdv-történés“ nélkül is. Ezt az értelmezést 
Bultmann elveti és pedig mint láttuk, éppen ezen a ponton lát Bultmann 
különbséget a modern egzisztenciális „lét-értelmezés" és a keresztyén „tét
értelmezés" közt. Az ember nem juthat el saját erőfeszítésével, íll. saját 
helyzetének felismerése által önmagához, tulajdonképeni életcéljához 
(„Eigentlichkeit11), hanem meg kell őt szabadítani önmagától. Éppen ez 
történik meg a bűnbocsánatban, akkor, amikor az ember Isten cselekvése 
folytán „eszkatológikus egzisztenciát" nyer el. Az eszkatológikus egzisz
tencia pedig „az által lett az ember számára lehetségessé, hogy Isten csele
kedett, véget vetett a világnak mint ,e világinak, midőn az embert meg
újította".34)

De milyen viszonyban van Istennek ez a „cselekedete11 Krisztussal, 
pontosabban a „kereszt“-tel? Erre a kérdésre nem kapunk választ, ponto
sabban lényegileg negatívumokat hallunk. Bultmann mitológiátlaniítja az 
Újszövetség „objektiváló képzeteit11 s arra hivatkozik, hogy Jézus halálának 
a mitologikus interpretációja, melyben keverednek egymással az áldozat 
képzetei és a jogi satisfactio elmélete, „az Újszövetség körében sem jut
tatja kifejezésre azt, amit ki kellene fejeznie" (60. lap). Pál apostol azt 
mondja, hogy a kereszt ítélet a „világ11 fölött (I. Kor. 2, 6 kk) s ez azt 
jelenti, hogy a kereszt által végre van hajtva fölöttünk az ítélet. Hinni 
Krisztus keresztjében most annyit jelent, mint „felvállalni Krisztus kereszt
jét a sajátunkként, magunkat megfeszíttetni Krisztussal" (60. lap). Fentebb 
már megállapítottuk, hogy Jézus keresztjének ez az értelmezése magában 
véve is végzetesen megüresíti az Újszövetség igéjét. Azonban a keresztnek 
még erre az értelmezésére vonatkozólag is fel kell vetnünk azt a kérdést: 
hogyan jut Jézus halála ahhoz, hogy ilyen értelmezésben részesüljön? 
Bultmann maga. is érzi ennek a kérdésnek a súlyát. Szerinte a kereszt első 
hirdetői a kereszt jelentőségét abból olvasták le, hogy az Krisztus keresztje 
volt. Ez <a körülmény azt a következtetést látszik magában foglalni, hogy 
mi is nyúljunk vissza a „történeti Jézus“-ra. Viszont ezt nem tehetjük, 
hiszen az Újszövetség sem jár ezen az úton. Az Újszövetség a megfeszített 
Krisztust úgy hirdeti, mint aki a Feltámadott. Kereszt és feltámadás tehát 
összetartoznak (62—63. lap). Így tehát Jézus keresztje feltámadásából kap

34) V. ö, „Offenbarung und Heilsgeschehen" 57. lap.
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értelmet. De hogyan is állunk a feltámadással? Énnél a kérdésnél azonban 
újból zavarba kerülünk. Hiszen Bultmann, mint láttuk, hangsúlyozza, hogy 
a húsvéti hitet nem érdekli a történeti kérdés s hogy a feltámadás' „a ke
reszt jelentősségének a kifejeződése". Már most azonban, ha nem tudunk 
többet és konkrétabbat mondani Jézus haláláról és feltámadásáról, akkor 
mi jogon és milyen értelemben mondhatjuk és vallhatjuk azt, hogy „a meg
feszített és feltámadott Krisztussal a hirdetett igében találkozunk" (66. 
lap). Ki az a megfeszített és feltámadott Krisztus, akivel a hirdetett igében 
találkozni lehet? Tudjuk, hogy Bultmann igen messzemenő szkepszissel 
taglalta a „Geschichte dér synoptischen Tradition“ c. művében az evangé
liumok Jézusra vonatkozó tudósítását, sőt Jézus tanítását. Nemcsak a cso
dás elbeszéléseket minősíti az evangéliumokban legendás elemeknek, hanem 
igen nagy mértékben feltételez a gyülekezeti tradícióban működő formáló 
erőket s ilyeneket különösen azoknál az igéknél vél megláthatni, amelyek
ben valamiképen kifejeződik Jézus messiási méltósága.35) Bultmannak ez 
a történeti szkepszise végzetes hatást gyakorol most, amikor Jézus halálá
nak és feltámadásának a jelentőségéről van szó. Mert hogyan beszélhetünk 
arról, hogy a megfeszített és feltámadott Krisztussal találkozunk a hirdetett 
igében, ha nem tudjuk, ki az a meghalt és feltámadott Krisztus?

Állítsuk szembe Bultmann elgondolásával azt a valóságot, amelyet 
az Újszövetség tanúsít. Kétségtelen, hogy az Újszövetség sem alapozza meg 
Jézus halálának és feltámadásának az értelmét és jelentősségét történeti 
hivatkozással, valamiféle „történeti'1 Jézusra való utalással. Minden ilyen 
a hisztorizmusra emlékeztető gondolkodás távol van az Újszövetségtől. 
Azonban az Újszövetség nem hagy kétséget a felől, hogy ki az a meg
feszített és feltámadott Jézus: ő az Ür Krisztus. Ebben a kettős megjelö
lésben konkretizálódik az Újszövetség számára az, hogy ki volt Jézus, 
amíg itt járt a földön, élt és tanított, de konkretizálódik az is, hogy ki
csoda ő mint feltámadott. Ezek a kifejezések az Újszövetség számára nem 
valami „mitikus" jelzők, azaz nem ideológiát vagy eszmét jelölnek meg, 
de nem is függetlenítődnek a történeti valóságtól, hanem konikrét, meg
tapasztalt — ha úgy tetszik: történeti — valóságot jelölnek meg. Ha ezeket 
a fogalmakat mitikus jelzőknek minősítjük, amelyek mögött nincs törté
net: valóság s amelyeket mi éppen ezért már nem tehetünk magunkévá, 
úgy ezzel elvész számunkra a történeti valóság is, akkor —• úgy mond
hatnám — nincs mit interpretálni. Akkor csak az marad hátra, hogy mi 
a saját fogalmaink szerint próbáljuk megragadni és kifejezésre juttatni, 
kicsoda Jézus. Eleitől fogva nem látszik azonban valószínűnek, hogy mi 
ezt jobban, tárgyszerűbben és a valóságnak megfelelőbben tudjuk megtenni, 
mint ahogy azt az első tanuk s az Újszövetség írói meg tudták tenni.

3. Ezzel már el is jutottunk egy további kérdéshez: lehetséges-e álta
lában az Újszövetség kerygmáját hiánytalanul és torzítás nélkül modern 
fogalmakban kifejezni? Lehetséges-e nevezetesen az Újszövetség kerygmá
ját adekvát módon kifejezni a Bultmann által használt fogalomkinccsel? 
Erre a kérdésre határozott nem-mel kell felelnünk.

a) Mindenekelőtt rá kell mutatnunk arra, hogy az Újszövetségben 
nyoma sincs annak, amit Bultmann a „lét-értelmezés" („Seinsverstándnis")

3!i) V. ö. „Geschichte dér synoptischen Tradition", 2. kiad. 1931, kül. 
84. kk„ 113. kk„ 161. kk. lpk.
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fogalmával fejez ki. Nincs nyoma nemcsak azért, mivel a fogalom maga 
a modern filozófia gondolatkörébe tartozik, hanem azért sem, mivel az 
ezen fogalom mögött levő szemléleti mód idegen síkba helyezi át az Új
szövetség üzenetét. A „lét-értelmezés11 fogalma t. i. a gondolkbdás kiinduló
pontjává valamilyen formában az emberi egzisztenciát teszi és az emberi 
egzisztencia feltárásából, explicatiojából nyeri meg a célt, a tulajdonképeni 
életformát, azt, amit Bultmann „Eigentlichkeit des Lebens“-nek mond. 
Ezzel szemben az Újszövetség ennek éppen az ellenkezőjét mondja. Az 
ember megértheti ugyan önmagát mint véges és esendő lényt, — de az 
evangélium számára nem az a lényeges, amit az ember önmaga felől helye
sen vagy helytelenül vél. Az Újszövetségre — vagy helyesebben az evangé
liumra •—• az jellemző, hogy döntés elé állít: „Térjetek meg!“ (Mk. 1, 15) 
és pedig: „Ti, akik gonoszok vagytok!" (Mát. 7, 11). De ugyanakkor az 
evangélium ígéretet is ad: „Elközelített az Isten királysága!11 „Ne félj, 
kicsiny sereg, tetszett a ti mennyei Atyátoknak, hogy nektek adja a király
ságot!" (Mk. 1, 15 és Luk. 12, 32). Hasonlóan van Pál apostolnál is. „Ó én 
nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem e halál testéből?11 Ez a 
kétségbeesett kiáltás azonnal folytatódik az Istent dicsőítő himnuszban: 
„Istennek legyen hála Jézus Krisztus, a mi Urunk által!" (Róm. 7, 24—25).

Mindez nem emberi vagy keresztyén egzisztenciánk „lét-értelmezése11. 
Nem mondható ilyennek még intencionális értelemben sem, t. i. úgy, hogy 
magamegértésünk „állandó vonatkozással van Istennek Krisztusban véghez 
vitt cselekedetére, mellyel az igében találkozom".36) Legyen az akár tör
vény, akár evangélium, ami az Újszövetségből szól hozzánk, fenyeget, dön
tés elé állít vagy kegyelmet ígér, — minden esetben az a döntő, hogy 
általa nem a mi magunk megértése („Selbstverstandnis"), ill. létértelme
zésünk („Seinsverstandnis11) világosodik meg vagy teljesedik ki, hanem 
a transcendes valóság, Isten színe előtt találjuk magunkat, mert Isten ragad 
meg, ítél és gyakorol kegyelmet telettünk. Ezt így is kifejezhetjük: az Új
szövetség mindenféle emberi magamegértéssel és létértelmezéssel szembe
helyezi a törvényt és az evangéliumot, mint Isten kinyilatkoztatását. Az 
evangéliumban éppen az a döntő jelentőségű mozzanat, hogy üzenetét nem 
emberi létértelmezésként közli velünk, hanem benne Isten nyilatkoztatja ki 
magát: Isten szól és cselekszik. „Nekünk Isten az ő Lelke által nyilatkoz
tatta k i ' (í. Kor. 2, 10) — Pál apostolnak ezek a szavai világosan meg
mutatják és pedig az egész Újszövetség szempontjából hatályosan mutatják 
meg, hogyan kell az újszövetségi igét érteni.

b) De vájjon nem azt ketl-e éppen mítosznak mondani, hogy az Új
szövetség Isten cselekvéséről, kinyilatkoztatásról, Isten ítéletéről és meg
váltásáról szól? Ha mindezt „mítoszának minősítjük, akkor maga az Isten 
szó is a mítosz körébe tartozik és nem beszélhetünk egyáltalán Istenről 
a nélkül, hogy magunk is ne szólnánk mitologikusán. Ezt maga Bultmann is 
látja. De azonnal hozzáteszi: „ez már nem mitológia abban a régi érte
lemben, hogy az elsüllyedt a mitikus világkép pusztulásával együtt".” ) 
Ilyen értelemben sohasem szabadulunk meg a „mitosz"-tól. De úgy vélem, 
mégis helyesebb volna, ha mi keresztyén teológusok a mítosz szónak ezt 
az alkalmazását kerülnénk, mert hiszen ez a szóhasználat csak zavart és

se) V. ö. Bultmann cikkét, „Deutsches Pfarrerblatt11, 1943, 3. lan. 
” ) „Offenbarung und Heilsgeschehen11, 68. lap.
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bizonytalanságot idézhet elő megszokott szóhasználatunkban és nem szol
gál a tárgyi valóság jobb és célravezetőbb megjelölésére.

Helyesebb, ha e helyett megmaradunk a mítosz szónak annál az 
egyébként kialakult szóhasználatánál, amely szerint az nemcsak az istenek
ről szóló elbeszéléseket jelöli megu hanem egyúttal a valóság „összképe" 
(„Gesamtschau“)„ „az ember teljes belső és külső világképének érzéki, 
megszemélyesítve jelentkező kifejeződése valamely korban11.38) A valóság
nak ilyen összképén természetszerűleg kifejeződhetik az ember „létértei- 
mezőse": ez jelentkezhetik istenek mitikus cselekvéseiben és történeteiben, 
mint szimbólumokban. Ha azonban ez a mítosz tulajdonképeni tartalma, 
akikor azonnal figyelmeztetnünk kell egy másik döntő jelentőségű különb
ségre is az Újszövetséghez való viszonyban. A mítosz ilyen értelemben 
valóban kifejezheti az ember isten-tudatát, azt megszólaltathatja, sőt köz
vetítheti és formálhatja Istenhez való viszonyunkat. Ilyen értelemben a 
mítosz az Istent kereső emberi törekvések, vagy más szóval a „vallások“  
soraba tartozik, és annak a minden vallásban megnyilatkozó törekvésnek 
egyik jelensége, amely szerint az ember a maga részéről törekszik Istent 
megragadni, viszonyt létesíteni Istenhez és ezt a viszonyt formálni.

Az Újszövetség igéje élesen szembehelyezkedik minden ilyen emberi 
,,vallás“ -sal. Pál apostol a vallást — s’ennek egyik megnyilvánulási módja 
mítosz! — az ember vétkei közé sorolja s olyasminek minősíti, ami miatt 
Isten az emberre haragját zúdítja: „Isten az égből haragját nyilatkoztatja 
ki az igazságot gonoszsággal elnyomó emberek minden istentelenségére 
és gonoszságára. Mert amit Isten felől tudni lehet, az közismert dolog 
náluk: Isteni maga nyilvánította ki nekik... Mert bár ismerték Istent, 
mégse dicsőítették őt mint Istent, sem hálát nem adtak neki. . .  Felcserél
ték az örökkévaló Isten dicsőségét múlandó embernek, sőt madaraknak, 
négylábúaknak és csúszó-mászó állatok alakjának a hasonmásával" (Róni. 
1, 18—23).39) Ezért sújt le Isten ítéletével az emberiségnek minden még 
oly finom bálványozására és pogányságára: az ember védhetetlen és ment
hetetlen Isten előtt, mert nem tiszteli, dicsőíti Istent, mint Istent, nem ad 
neki hálát, hanem emberi bölcseség, emberi gondolatok kitalálása alapján 
s azoknak megfelelően akarja az Istenhez való viszonyt megragadni és 
ápolni. Viszont az evangélium örömüzenete éppen az, hogy Isten „most11, 
ebben az Isten választotta csodálatos pillanatban „kinyilvánítja igazságát", 
melyet a Jézus Krisztusba vetett hit által nyernek el, akik hisznek (Róm 3, 
21—22). Az Isten ítéletéből, amellyel lesújt minden vallásra — és vele 
együtt minden mítoszra is! — nem szabadít ki semmiféle felvilágosodás, 
de nem is szabadít ki semmiféle filozofikus „létértelmezés11 sem.40) Ezt fel-

3B) V. ö. Stiihlin (Kittel, Theol. Wörterb. IV, 771) és P. Simon (Lex. 
f. Theol. u. Kirche, 2. kiad., VII, 412) meghatározásait.

:'0) V. ö. Schlatter: „Gottes Gerechtigkeit11, 1935, 64. lap: „Hielt Pau- 
lus die Religion für die Tat des Menschen, die sie schuldig macht? Ja; denn 
ihre Religion ist ihr Kampf gégén die Wahrheit, ihr Streit gégén Gott. 
Hielt er die Religion für ihre Strafe, für ein bitteres Verhángnis; das sie 
leiden muss? Ja. Denn sie knechtet zwangsweise die Völker und versenkt 
sie in den Wahn".

40) V. ö. Schlatter id. h.: „Die Befreiung von dér Religion geschieht 
darum nicht durch Aufklárung, nicht dadurch, dass sich irgendein Mensch 
übér'seih Verhaltnis zu Gott andere, aber wieder eigene Cédánkén macht.
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ismeri Bultmann is, amikor hangsúlyozza, hogy „elesettségünkben minden 
mozdulatunk az elesett ember mozdulata" (54. lap) s hogy téves a filozó
fiának az a képzelgése, amely úgy véli, hogy „az embernek az önmaga, 
a saját életcélja (,,Eigentlichkeit“) felőli tudás már a hatalmába is adja 
azt“.41) Ez az ítélet azonban helytálló volna és pedig éppen az Újszövetség 
alapján akkor is, ha a Krisztus keresztjéről, haláláról és feltámadásáról 
szóló üzenet mítosz volna, ill. mitikus formában szólna hozzánk. Ez a 
mítosz sem volna más, mint egyike az emberiség azon számos kísérletei
nek, melyeknek segítségével az ember maga akarja az Istenhez való viszo
nyát rendezni és kaput törni magának Isten elzárt birodalmába.

Az Újszövetség éppen ezzel a mítosszal és minden hasonló törekvéssel 
számol le, ezt utasítja el a leghatározottabban. Nemcsak Pál apostol fen
tebbi szavai bizonyságai ennek. Még élesebben világítanak erre rá a pász
tori levelek. Az őskeresztyén gyülekezetekben hamarosan jelentkeztek 
olyan tanítók, akik a pogány szellemiség világát magukkal hozták az egy
házba s az evangéliumnak úgy véltek utat biztosíthatni az antik ember
hez, ha az egyházat bekapcsolják a szinkretisztikus gnosztikus áramlatok
nak valamelyikébe. Ezekben az áramlatokban szólalt meg az antik világ 
korszerűsített mítosza, az antik ember magamegértése és létértelmezése. 
Amilyen idegenszerűeknek tetszenek ma nekünk a gnosis spekulációi, olyan 
érthető, ha ismerjük a kort és szellemiségét, hogy az antik ember számára 
e mítoszok megragadok és valószernek voltak —■ sokszor talán éppen fan
tasztikus titokzatosságuk révén. Érthető, ha akárhányat) akadtak, akik nem 
akartak belőlük engedni akkor sem, amikor az evangélium megragadta 
őket, sőt úgy érezték: az evangélium akkor jut teljességre és akkor éri el 
igazi tökéletességét, ha szimbiózisra lép evvel a korszerű vallásossággal, 
evvel a korszerű gondolkodással. Ez az álláspont a saját korának a szín
vonalán pontosan megfelel annak a mai gondolkodásnak, amely az evan
gélium üzenetét összhangba akarja hozni — akár vallásfilozófiai spekulá
ciók, akár a mitológiátlanító operáció révén — korunk gondolkodásával, 
magamegértésével és létértelrnezésévei.

Ez ellen a gondolkodásmód ellen tiltakoznak a legélesebben egyes 
későbbi újszövetségi iratok. „Utasítsd el a szenfségtelen, vénasszonyos 
mítoszokat!42) Gyakorold magadat a kegyességben" (i. Tim. 4, 7; v. ö.
I. Tim. 1, 4; Tit. 1, 14). „Lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem szen
vedik e l . . . ,  az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mítoszokhoz oda
fordulnak" (II. Tit. 4, 4). Az eredeti összefüggés nyilván eretnek, jórészt 
zsidó származású mítoszokra céjoz. Azonban ezek elutasításában az egész 
Újszövetség számára alapvető és minden mítoszra kiterjedő állásfoglalásról 
van szó.43) „Nem ravaszul kitervelt mesék (mítoszok) követeiként ismertettük

Dér Befreier von dér Religion ist nur Gott selbst, dér sich in seinem Sohn 
dér Menschheit offenbart und sie zu sich beruft".

41) „Sie (dh. die Philosophie) ist dér Meinung, dass den Menschen 
das Wissen um seine Eigentlichkeit ihrer schon máchtig mache", Bultmann, 
id. h. 54. lap.

42) A „mythos“ szót már a Vulgata „fabula“-nak fordítja: ennek a 
nyomán alkalmazta Luther a „Márchen", a különféle magyar fordítások 
pedig a „mese“ szót. Ez a fordítás azonban annyiban megtévesztő, hogy 
elhomályosítja a szó eredeti vallásos jellegét.

43) V. ö. Stahlin gondos értelmezését, Kittel: Theol. Wörterb. IV, 793. 
k. Ipk. v
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meg veletek a mi Urunknak a Jézus Krisztusnak a hatalmát és az eljöve
telét, hanem szemtanúi (.beavatottjai1) voltunk csodálatos dicsőségének11, — 
mondja II. Pét. 1, 16. Ebben a megnyilatkozásban benne van annak a vilá
gos tudata, hogy éles határvonal választja el az Újszövetség igéjét éppen 
mint történeti valóságra támaszkodó igét a történeti valóság híján szűköl
ködő, fantázia-szülte mesétől vagy mítosztól. Az Újszövetség ezért beszél 
megalkuvás nélküli következetességgel „logos“-ról, ellentétben mindenféle 
,,mythos“-szal.44) „Isten igéje11 (ó Xóyoc to3 fk o t )  szólal meg Jézus ajakán, 
mikor a magvetőként hinti el a magot (Luk. 8, 11), Jézus igéje „az ige11 
(ó Xó'foc Mk 2, 2), melyet hol példázatokban elrejtve (Mk. 4, 33), hol szaba
don és nyíltan (rcappTjaía Mk 8, 32) szól. Ennek az igének lesznek a szolgái 
(■j7CT)p=7a'. Luk. 1, 1) apostolok és igehirdetőkrezt az igét,'az „Istennek", „az 
Úrnak az igéjét11 (Csel. 13, 5; 15, 36; 17, 13) hirdetik és pedig, mint evan
géliumot (Csel. 8, 4; 15, 35).

Az Újszövetség igéjének, a logos-nak ez az éles ellentéte mindenféle 
mítosszal később is tudatában marad a keresztyén teológusoknak, annak 
ellenére, hogy a pogány támadás (Celsus) már akkor is hajlandó volt az 
újszövetségi történetekben „üres mítoszokat'1 látni. Tatianus, majd különö
sen Alexandriai Kelemen és Origenes élesen hangsúlyozza az ellentétet 
a pogányok „istentelen11 mítoszaival szemben, amelyek — mint Origenes 
mondja — még allegorikus értelmezés mellett is maradnak, amik voltak, 
t. i. mítoszok, azaz „mesék".45)

Ha az elmondottakat áttekintjük, akkor meg kell állapítanunk: Bult- 
mann kétségkívül az Újszövetség gondolkodását újítja fel, amikor élesen 
állást foglal a mítosz ellen. Viszont a keresztyénség ősi ellenségeinek a 
vádjait teszi magáévá, mikor nemcsak az Újszövetségben fellelhető antik 
világképet mondja mitikusnak, hanem az újszövetségi történet nagyrészét, 
valamint az újszövetségi igének a fogalomkincsét is igen nagy mértékben 
a mítosz világába vonja bele.

c) Ezzel jutunk el a döntő és mindent magába foglaló kérdéshez: 
vájjon van-e jogunk az újszövetségi történet jelentős részeit és a biblikus 
fogalomkincs legjelentősebb kifejezési formáit olyan értelemben mitosz-

44) A ;j.űdo; jelentése már a görög gondolkodás szerint is erősen szét
ágazik, jórészt híjával van a történeti igazságnak és közelít a meséhez. így 
pl. Platónnál. Különösen az attikai szóhasználatban kerül szembe egy
mással Xóyo; mint „igaz történet11 és p3fl-o? mint „nem igaz, költött elbeszé
lés". Ennélfogva egyfelől Xóyo; és áXíjfku, másfelől pedig püO-o; és asüoc 
egymást kiegészítő, korrelatív fogalmak. E mellett azonban püőo; természe
tesen nem egyszerűen szinonim fogalom a meséhez, hanem olyan elbeszé
lés, amelynek valami „magja11 van, amelyet az értelmezés segítségével kell 
kihámozni. A p33-o; így szolgál valamely filozófiai igazság vagy általában 
valamely mélyebb tartalom kifejezésére. Különösen is fontos, hogy a püfl’o; 
újból nagyfontosságú szerephez jut a misztériumvallásokban: ezek a mítosz 
által fejezik ki tanaikat, melyeket nem tudtak s nem akartak racionálisan 
megfogalmazni: „A misztériumok alapítói mitikus elbeszélésekbe burkolták 
be a saját tanaikat11, — mondja Clem. Al. Strom V, 58, 4. V. ö. Stáhlin 
cikkét, Kittel: Theol. Wörterb. IV. kül. 774 kk. 777. 778. k. lpk.

45) V. ö. Stáhlin, id. h. 799. k. lp.; u. o. 774. lap: „Dér Grieche denkt 
in Mythen, dér Christ grenzt sich gégén das mythische Denken ab, weil 
für ihn das tatsachliche Geschehen religiös entscheidend ist“.
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nak minősíteni, ahogy azt régebbi példák nyomán Dibelius, majd Bultmann 
teszi? Meg kell kísérelnünk erre a kérdésre röviden és vázlatosan feleletet 
adni.46)

Azoknak a fogalmaknak és képzeteknek a nagy része, mellyel az 
apostoli igehirdetés a gyülekezetek számára a Krisztus-valóságot meg
ragadni és érthetővé tenni igyekezett, hosszú történetre tekint vissza, gyö
kere pedig sokszor mitologikus gondolkodásba nyúlik vissza. Ez kétség
telen és tagadhatatlan tény. Mindenesetre áll ez nemcsak a viszonylag 
később alkalmazott fogalmakra, mint amilyen pl. „megváltó", „üdvözítő" 
(awTijp), vagy az, amit ma praeexistenciának mondunk, hanem ál! az olyan 
fogalmakra is, mint „Isten Fia11, „Ember Fia", sőt áll a „Krisztus11, ill. 
„messiás“-fogalomra is. De ez magában még nem jelent sokat. Mert a 
fogalmaknál nem azok eredete a döntő, hanem a használatuk. Ez a körül
mény pedig az elé a kényes és sokat vitatott kérdés elé állít bennünket, 
hogy milyen értelemben használja az Újszövetség a jelzett fogalmakat. 
A kérdésre annál nehezebb rövid feleletet adni, mivel e fogalmaknak magá
ban az Újszövetségben is története van.

Vegyük pl. a messiás-fogalmat. Ismételten vita folyt arról, hogy váj
jon Jézus igénybe vette-e a maga számára ezt a nevet, ill. a messiásnak 
tudta-e magát. Könnyen meg lehet állapítani, hogy Jézus számára a mes
siás-fogalom a közhasználatú értelemben véve túlságosan szűk, sőt egye
nesen inadekvát volt: nem fedte azt a küldetést, amelynek megvalósítására 
Jézus jött.47) Ezért érthető, hogy Jézus kerülte ezt a megjelölést, néni is 
lépett népe elé azokkal az igényekkel, melyek ehhez a névhez kapcsolód
tak. De ezek a megfontolások még nem döntik el sem azt, hogy vájjon

46) V. ö. ehhez a kérdésfeltevéshez Hoskyns—Davey: „The Riddle of 
the New Testament" (2. kiad. London, 1936, németül: „Das Rátsel des 
Neuen Testaments", Stuttgart, 1938.) c. könyvét. Hoskyns arra a kérdésre 
akar feleletet adni, hogy vájjon „a történeti Jézus teljesen eltünt-e az 
Újszövetségben, vagy pedig az ő története határozza-e meg az összes új- 
szövetségi bizonyságtételt". Mert a modern evangélium-kritika avval az 
igénnyel lép fel, hogy „megfosztja a történeti Jézust és nevezetesen halá
lát attól a megváltói jelentőségétől, melyet neki az őskeresztyén kegyesség 
tulajdonított11 (52. és köv. lap a német fordítás szerint). Ez ugyan kizáró
lag a „történeti-kritikai" irányvonalban mozgó problematika, de Hoskyns 
fejtegetései mégis, vagy éppen ezért olyan tanulságosak arra nézve, hogy 
az Újszövetségben mítoszról van-e szó vagy pedig Jézusnak olyan igényé
ről, amely történeti valóság.

47) V. ö Grundmann tanulságos értekezését: „Das Messiasproblenv 
(a „Germanentum, Christentum, Judentufn" c. Grundmann által kiadott 
gyűjteményes munkában, Leipzig 1942). Grundmann szerint: „Jézus mes
siás-voltát csak olyan értelemben lehet állítani, hogy a messiáSfogalom 
új fogalmazást nyert." Ezért felveti a kérdést, hogy „vájjon van-e álta
lában értelme annak, hogy Jézusról, mint a messiásról beszéljünk, ha a 
messiás-fogalmat teljesen új.értelemben kell vennünk.11 Id. h. 383. és 385. 
lap. Grundmann számára a zsidó messiásvárás arra vonatkozik, hogy újra 
visszaállíttatik az Isten királyságával azonosított izraelita királyság, tehát 
a messiási reménység lényege szerint'politikai jellegű („die soezifisch poli- 
tische, jüdisch-exklusive Form des Heilbringerglaubens11 386. lap). Ezzel 
szemben Jézus nem politikai uralmat hoz s amit ő i akar, azt reá nézve 
helyesen az istenfiúság fogalma fejezi ki. „Die Sohnschaft Jesu ist jene 
neue Schöpfung, die in dér neutestamentlichen Geschichte sichtbar wird, 
und ein neues religiöses Prinzip (!) darstellt; ihre Deutung als Messianitat 
ist judenchristliche Theorie" (u. o. 411. lap).
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Jézus teljesen elutasította-e magától a messiás-nevet, sem pedig azt, hogy 
a gyülekezet helyesen vagy helytelenül járt-e el akkor, amikor Jézus szá
mára igénybe vette a messiás méltóságát s őt a Krisztus névvel jelölte.48 * 50 51) 
Még kevésbbé döntik el ezek a megfigyelések azt a kérdést, hogy vájjon 
az őskeresztyén gyülekezet a Krisztus névvel a mítosz palástjába öltöz- 
tette-e a Názáreti Mester egyszerű, igénytelen prófétai alakját. Ezeknek 
a kérdéseknek az eldöntésénél a döntő nem az, hogy vájjon a „messiás11, 
„Isten Fia11 és „Ember Fia-' fogalmakat mitikus jellegűeknek tartjuk-e, 
hanem az, hogy kicsoda volt az ú. n. igénytelen Názáreti Mester, Jézus.

Ezekre a kérdésekre a jelen összefüggésben csak vázlatos feleletet 
adhatunk. De viszont ezt a feleletet nem is kerülhetjük el.

A kérdés eldöntése érdekében arra a kétségbevonhatatlan tényre 
utalhatunk, hogy Jézus az Isten királysága közeli eljövetelének a hirde
tésével lépett fel. Az Isten királyságának a hirdetése Jézus számára nem
csak kiindulópont, mellyel Keresztelő János prófétai prédikációjához kap
csolódott, azt mintegy elsajátítva és folytatva, hanem ebben az igében 
központosul és foglalódik össze egész igéje.4") Isten királysága az „evan- 
gélium“, melyet Jézus hirdet és hoz. Ez más szóval azt is jelenti, hogy 
Jézus Isten királyságát nem valami új vagy régi, újból aktuálissá tett 
eszmeként hirdeti. Nem arról van tehát szó, hogy az embernek egy új 
eszmét kell elfogadnia, magáévá tennie, hogy az eszme felé mint cél felé 
törekedve azt megvalósítsa. .Isten királysága egészen más, mint az emberi 
eszme: £Ű«YyíXtiv ™) (pl. Márk 1, 14—15), „örömüzenet11 és pedig Istentől 
származó örömüzenet, nem üres szó vagy kósza hír, hanem olyan üzenet, 
amely megvalósulását önmagában rejti és új realitást teremt. Jézus maga 
hirdeti és h o z z a  ezt az évszázadok óta beígért és várt evangéliumot: 
igéje és működése által „evangelizáltatnak a szegények11 (Máté 11, 5). 
Ez pedig nemcsak azt jelenti, hogy „a szegényeknek evangyéliom hirdet- 
tetik“ , — mint a szokásos magyar fordítás kifejezi, — hanem azt, hogy Jézus 
a szegényeknek igéje által hirdeti és n y u j t j a az evangéliumot. A Keresz
telőnek adott felelet azt mondja: most beköszöntött a rég várt eszkatoló- 
gikus végső korszak: megszólal a (Deutero-) Ezsajás ideje óta várt esz- 
katológikus örömüzenet, igéje telve van isteni hatalommal, megvalósítja, 
amit hirdet. Ige és messiási csekkedet egybeforr s jele a messiási üdv- 
kornak.*') Az Isten királysága az az isteni csoda, amelyben Isten ítélettel 
és kegyelemmel megvalósítja üdvösséget szerző akaratát, ítéletet tart a 
tőle elfordult világ, a „gonosz és parázna nemzetség“  fölött, mely hiába 
vár jelet (Máté 12, 39), és kegyelmesen megmenti, egybegyűjti „választott
jaivá „akik nappal és éjjel kiáltanak hozzá“ (Luk. 18, 7).

48) Tehát ilyen megfontolásokból még nem következik, hogy a mes
siás-név alkalmazása Jézusra Jézustól idegen gyülekezeti teória (pl. zsidó
keresztyén teória, mint Grundmann mondja).

4") V. ö. Schmidt KL. tanulmányát, Kittel, Theol. Wörterb. I, 584. Ip.
50) Nem döntő kérdés az, hogy vájjon Jézus maga használta-e az 

vjacYYs/.iov kifejezést, ill. a neki megfelelő aráin szót. Márk kétségkívül 
helyesén interpretálja Jézus igehirdetését, amikor az Isten királyságának 
az igéjét összefoglalóan azeiatyviktov szóval jelöli meg és ezt a kifejezést 
Jézus ajakára adja (v. ö. Mk. I, 15; 8, 35; 10, 29; 13, 10). V. ö. Friedrich 
tanulmányát. Kittel, Theol. Wörterb. II, 724 kk. lpk.

51) V. ö. Friedrich tanulmányát, Kittel: Theol. Wörterb. II, 715.
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Jézus ennek az isteni örömüzenetnek, az GxyyíXia'i toS (hoü-nak (Mk. 1, 
14) a követe. És pedig nem olyan követ, aki csak hírt hoz valamely örven
detes eseményről, hanem olyan követ, aki által megvalósul az örömüzenet. 
Amikor Jézus „Isten Leikével11 azaz mint olyasvalaki, akin keresztül Isten 
Lelke munkálkodik és szól, „kiűzi a démonokat, akkor valóban elközelített 
az Isten királysága11 éppen azokhoz, akiken Jézus csodája végbement s 
akik annak tanúi (Máté 12, 28). Amikor Jézus mint az isteni Magvető 
elhinti igéjével Isten királysága „magját", s amikor ez a „mag11 a szívek
ben gazdag, néha százszoros „gyümölcsöt terem11, akkor jön és meg
valósul maga az Isten királysága. Ezért „jött“  Jézus.52 *) „Jött" és pedig 
isteni küldetéssel (iijrjXö'ov Mk. 1, 38) nemcsak azért, hogy Isten királyságát 
hirdetve a bűnösöket megtérésre hívja (Mk. 2, 17; Luk. 5, 32), hanem azért 
is, hogy „betöltse11, „teljessé tegye", „megvalósítsa11 a „törvényt és a 
prófétákat1153) (Máté 5, 17). Jött, hogy „tüzet vessen a földre" (Luk. 12, 49), 
azaz Isten ítélete megvalósuljon a földön, olyan ítélet, melyben nemcsak 
a „száraz ág“ (Luk. 23, 31) ég el, hanem ő maga, Jézus is „keresztségen" 
é? pedig a halál-keresztségem esik át.54) Így „jelent meg“ Jézus, hogy 
„meghasonlást11 hozzon a földre (Luk. 12, 51), döntés elé állítsa népét és 
beteljesítse az emberi sorsot. Ez a „döntés" pedig azt jelenti, hogy egészen 
mássá lett Istenhez való viszonyunk alapja. Az Ószövetség és azután külö
nösen a késői zsidóság számára Istenhez való viszonyunk a kinyilatkoz
tatásban nyert törvény közbejöttével rendeződik, sőt (a késői zsidóság 
szerint) Istenhez való viszonyunk egyenesen a törvényhez való viszonyunk
tól, pontosabban törvény megtartásunktól függ. Jézus küldetésével ez 
a helyzet megváltozik: a törvény immár nem közvetítője Istenhez való 
viszonyunknak. A Jézussal való közösségben megnyílik az út az Atyához: 
a vámszedők és a paráznák a Jézussal való közösségben „előzik meg" 
a farizeusokat az Isten királyságában (Máté 21, 31), lesznek „tékozlók"-ból 
megtért fiák, míg a törvény megtartásából származó „igazság11 nem biz
tosítja az Istennel való közösséget (Luk. 15, 11—32).55) János evangéliuma 
ezt úgy fejezi ki, hogy Jézus az „út11 (Ján. 14, 6)56)

Így „küldetett1 Izrael házának elveszett juhaihoz (Máté 15, 24). 
Jövetelében és küldetésében az jön és közeledik, aki őt kiküldötte (Máté 
10, 40): Jézus elválaszthatatlan egységben végzi küldetését avval, aki őt 
elhívta és elküldötte.

Jézusnak ez a sajátos küldetéstudata végigvonul egész igehirdetésén 
és ott rejlik szavai, majd minden példázata mögött: ezek is sokszor talány- 
szerűen éppen erre a küldetésére utalnak. Ez a helyzet nemcsak abban 
a példázatban, melynek Ezs. 5 ismert példázata a szőlőkertről az alapja 
és kiinduló pontja (kül. Márk 12, 1—12) s így már ószövetségi bázisával 
is messiási értelmet nyer, hanem az olyan látszólag semleges példázatok
ban is, mint amilyen pl. a magvetőről vagy az elveszett juhról, drachmáról 
és a tékozló fiúról szóló. Jézus igéi és példázatai egyformán azt az evan-

52) V. ö. Schneider tanulmányát, Kittel: Theol. Wörterb. II, 664 k. lpk
*>) V. ö. Gutbrod, Kittel: Theol. Wörterb. IV, 1054. lap.
54) V. ö. Schlatter: Das Evangélium des Lukas, 1931, 316. lap.
“ ) V. ö. Gutbrod: id. h. 1051 k. Ip.
“ ) Ugyanezt a tényálladékot fejezi ki Pál apostol is, amikor azt 

tanítja, hogy nem „a törvény cselekedeteiből11, hanem a Krisztusba vetett 
„hit által" igazulunk meg (Gál. 2, 16).
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gcliumot állítják hallgatói elé, hogy az Ö küldetésében valósul meg Isten 
királysága, közeledik kegyelmével Isten az ő népéhez. Ezért utasítja el 
Jézus ismételten a farizeusok jelkívánását: a „gonosz és parázna" nem
zetség nem kap csodajelet, Jézus maga a „jel“, az a titokzatos „Jónás-jel", 
aki mint a halálból visszatérő Emberfia feltámadása által megtérésre hívja 
„ezt a nemzetséget'1 (Luk. 11. 29—30.57 *) Ezért nem lehet és nem szabad 
Isten királysága eljövetelének ez előjeleit eseményekben, csodás természeti 
jelenségekben és hasonlókban keresni. „Isten királysága nem jön el meg
figyelhető módon [tehát úgy, hogy jelekből lehetne következtetni a köze
ledésére vagy a jelenlétére]. Sem azt nem mondják: íme, itt vagy amott 
van. Mert íme, Isten királysága ti közöttetek van1' 38) (Luk. 17, 20—21). 
Isten királyságának a titka: maga Jézus.

Dán. 7, 13 kk. szerint Isten királysága az „emherfiá“ -bán realizáló
dik és jelenik meg.59) Jézus is Dániel könyvének képében ismeri fel az 
Isten királysága titkát és saját küldetésének a prófétikus megfogalmazá
sát. Ez eldönti, hogy Jézus minek és milyennek ismeri fel a „messiási" 
feladatot, de egyúttal világosan el is választódik attól,60) amit a korabeli 
zsidó írástudomány. és a zsidó gyülekezetben élő várakozás a messiástól 
elvárt. Mivel Jézus saját küldetésének a prófétai megfogalmazását Dániel 
könyvének Emberfia-képében ismerte fel, önmagáról, lényének és külde
tésének a titkáról beszélt akkor, amikor igéjében az Emberfiáról szólott. 
Az emberfia név Dániel próféciájából nyerte az eszkatológikus, sőt apoka
liptikus vonásokat: az Emberfia a „hatalom" (azaz Isten) jobbján ül és az 
ég felhőin jön el (Márk. 14, 62), eljön mint a mennybólton felcikkázó

S7) V. ö. Schlatter, id. h. 515. lap.: „Nicht ein von Jesus gewirktes 
Wunder ist das .Zeichen', mit de in Gottes Wille und Werk sichtbar werden 
wird; er sclhst, Jesus, er selhst, dér Menschensohn, wird das Zeichen sein ... 
lesus wird zum Zeichen für dieses Geschlecht werden; für wen war es 
Jona? Lukas antwortet: er war es für die Niniviten. Dass Lukas dabei 
nicht an die wunderbare Errettung ge-dacht habé, ist unglaublich; ein Pre- 
diger ist kein .Zeichen1. Jona war es für die Niniviten, weil er wunder- 
bar vöm Tode errettet zu ihnen gesandt wurde und dadurch wird er zum 
Vbrbild Jesu, dér nachdem er wunderbar aus dem Tód erweckt ist, Israel 
die Umkehr anbieten wird." A Jónás-jelnek ehhez az értelmezéséhez, vala
mint az igének a „hitelességéhez" v. ö. Jeremiás Jcach. cikkét, Kittel: 
Theol. Wörterb. III, 412 k. lap.

5S) A szokásos fordítás: „íme, Isten országa tibennetek van" (Ká
rolyi), helytelen; v. ö. pl. Schlatter, id. h. 391 k. lp.

59) A Dán. 7, 13 kk-ben fellépő emberfia-hasonlat problematikájáról 
jól tájékoztat Bentzen: „Dániel", 1937, 29 k. lpk. A kifejezés újszövetségi 
értelme és használata szempontjából jelentéktelen kérdés az, hogy Dániel
nél az emberfia az eljövendő messiás vagy pedig az eszkatológikus zsidó 
nép megjelölésére szolgál-e. Fontos azonban annak a megállapítása, hogy 
a Dániel-képnek Jézus korabeli értelmezése az emberfiában a messiást 
látta. Erről főként Hen. 46 tanúskodik. V. ö. pl. Staufíer: Theologie des 
NT’s, 1941, 88. lap.

,i0) Az emberfia-név használata magában véve is lehetetlenné teszi 
Crundmann-nak azt a fentebb ismertetett feltevését, hogy Jézus fiúságának 
a messiás-fogalommal való értelmezése „zsidó-keresztyén teória", azaz ‘tisz
tára a Palesztina! őskeresztyénség találmánya volna. Ellenkezőleg, az a 
körülmény, hogy Jézus az emberfia-képzetben ismerte fel saját küldeté
sének a prófétikus megfogalmazását, tanúsítja, hogy az első keresztyénség 
nem a történelem meghamisításával, hanem helyes történeti visszaemléke
zés alapján vallotta Jézust a Messiásnak, ill. Krisztusnak.
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villám, hirtelen és ragyogó fényességgel (Luk. 17, 24; 21, 34). Ez az apo
kaliptikus megjelenés az Emberfiának talán a legszembeötlőbb és az első 
gyülekezet emlékezetébe is mélyen bevésődött vonása. Hogy az első gyüle
kezet éppen ezt a vonást olyan nyomatékkai emelte ki s reá építette a 
Krisztus „újra'‘-eljövetelére (parusiájára) irányuló reménységét, az elmon
dottak alapján nem annak á következménye, hogy prófétikus mitikus 
képekből szőtt királyi palástot aggatott az egyszerű Názáreti Mester alak
jára, hanem megnyilatkozása annak, hogy hitében milyen mélységesen 
élte át azt az igényt, melyet maga Jézus támasztott akkor, amikor az 
emberfia képével értelmezte lényének titkát és küldetését. Mert ehhez 
hozzá kell tenni azt is, hogy Jézus számára az Emberfia küldetése több 
volt, mint az apokaliptikus eljövetel és ítélettartás. Az Emberfia külde
tése az, hogy „keresse és megmentse az elveszetteket*1 (Luk. 19, 10). Nem 
mint zsarnok tart számot alattvalóinak a szolgálatára, hanem „azért jött, 
hogy ő szolgáljon és adja életét sokakért" (Mk. 10, 45). Noha nyomorúsá
gosabb a sorsa, mint a rókáké és az égi madaraké, mivel „nincs ahova 
fejét lehajtsa*1 (Máté 8, 20; Luk. 9, 58), mégis hatalma van a szombatnap 
fölött (Márk 2, 28) és isteni jogon bocsát meg bűnöket (Mk. 2, 10): az úr
vacsora szerzési igéi szerint halálában kiontott vére így válik Isten gyüleke
zetei formáló új „szövetségkötésévé** s benne a bűnbocsánat zálogává 
(Máté 26, 26—29).

Dr. Karner Károly.
(Folytatjuk.)

Az egyházi év útmutatása.
(Folytatás.)

Szentháromság u. 4. vasárnap. A régiek az irgalmasság vasárnapjá
nak is nevezték az ősi evangéliumról (Luk. 6, 36—42), amelyben Krisztus 
Urunk a mennyei Atya irgalmasságára hivatkozva inti a megváltottak
— megkegyelmezett bűnösök — gyülekezetét: „legyetek irgalmasak, — ne 
ítéltetek, — megbocsássatok!“  — A váltság kegyelmében való részesedés 
a leghatalmasabb figyelmeztetés mindnyájunknak, az egész teremtettségnek 
a bűnben való szolidaritására, amelyből a Szentlélek gyülekezete, Krisztus 
népe is sóvárogva vágyódik a szabadulásra, a teljességre jutásra, amint 
ezt olyan megragadóan hirdeti az epistola (Róm. 8, 18—23). — Ennek a 
kettősségnek a tudatában fordul a hívő-lélek a 13. zsolt. 6, és 2. versének 
introitus-fohászával az Űrhöz, aki új életet és igazi életközösséget teremt.

Az ótestamentumból ajánljuk 1. Mózes 50, 75—22. a.-t; József, akit 
Isten kegyelmének eszközéül méltatott, Isten irgalmasságát tükrözi meg
bocsátó testvér-szeretetévet.

Az evangéliumból ide kívánkozik textusnak János 8, 1—77, amelyben
— a házasságtörő nővel kapcsolatban — megsejteti az Úr ellenfeleivel 
az Isten ítélete és az emberi ítélkezések közti különbséget, a kegyelem 
titkát.

Az epistolai anyagból pedig Róm. 2, 7—73-ra gondolunk; mindnyájan 
Isten ítélete alatt vagyunk, — Isten mindnyájunkat megtérésre hív!

Szentháromság u. 5. vasárnap. Jellegét tisztán meghatározza a Péter 
csodálatos halfogásáról szóló evangélium (Luk. 5, 1—11), amely arra figyel
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meztet, hogy a Szentlélek munkájában, az üdvösség rendjében a hívás, 
meghívás, keresés mellett milyen fontos az egybegyűjtés is. Ez a vasár
nap a kegyelmi (üdv-) intézmény egyház életében mutatja meg, hogy az 
— Krisztus üdvösséges akarata szerint — gyülekezet is! (V. ö. Ág. Hitv. 
VII. cikke, — congregatio!) — Az embereknek az egyházban üdvösségre 
mentését, ezt az „üdvösségre való lelki halfogást11 Krisztus Urunk végzi 
apostolainak és ezeknek a szent hivatalban való utódai szolgálatával, amely 
felett már az ótestamentumi jövendöléstől fogva (Jerem. 16, 16. a.) ott 
ragyog az üdvösség Istenének kegyelem-csodája, amint ez az ősegyházi 
ICHTYS-szimholumban olyan mélyértelmű kifejezést nyert: „Jézus Krisztus, 
Isten Fia a Megváltó!11

A halfogás csodája, a Krisztus hatalmától megragadottság egyben 
bűnmegismerést, törödelmet, hívő megtérést teremt, amely először az egy
házi szolgán (Péter ap.) jelentkezik: „én bűnös ember vagyok, Uram!11 — 
Az epistola (I. Péter 3, 8—15. a.) az evangéliummal való egységben egy
részt hangsúlyozza, hogy „áldást örökölni11, az Ür kegyelmi javaiban része
sülni gyüjtettünk az egyházba, másrészt pedig arra figyelmeztet, hogy éz 
a mi elhivatásunk szolgálatra való elhívás, amely igényt tart egész éle
tünkre, s amelynek a Vele való közösségben nem árthat a szenvedés és 
nyomorúság sem.

Az ótestamentumból megemlítjük 1. Mózes 12, 1—4. a.-t; Ábrahám 
elhívásának és nemzetsége Isten gyülekezetévé levésének az útja a meg
aláztatáson, megvetésen és áldozaton át vezet, amely a kegyelem újtesta- 
mentumi teljessége, az igazi áldás-forrás, a Szabadító-Megváltó felé mutat.

Az evangéliumból kiemeljük Lukács 9, 57—62-t; az Ür Jézus köve
tése feltétlen és teljes odaadást kíván!

Epistolai textusként 1. Thess. 2, 13—20-at ajánljuk; az apostoli szol
gálat öröme és dicsősége, ha a Krisztust befogadó gyülekezet állhatatosan 
kitart az Ür mellett, az igazi egységben.

Szentháromság u. 6. vasárnap. Krisztus gyülekezete, a Szentlélektől 
meghívottak gyülekezete a szent Isten színe előtt egyedül Krisztus igazsá
gával állhat meg, aki a törvény Betöltője és Ura, akinek tökéletes törvény
betöltése a keresztyén szeretet forrása és ereje. Ezt hirdeti az evangélium 
(Máté 5, 20—26), amely Isten törvényének a keresztyén szeretetben való 
betöltésére és ezért bűnfoánatra, megbékélésre, új életre hív. — Ez egé
szen „természetes11, hiszen mi — keresztyének —, amint erre az epistola 
(Róm. 6, 3—11) figyelmeztet, a keresztség szentségében Krisztussal eggyé 
lettünk, Vele meghalva, Vele új életre születtünk, hogy Benne Istennek 
éljünk.

Az ótestamentumból textusnak ajánljuk Ézsaiás 5, 8-16-ot; a szent 
Isten igazsága ítélettel sújt le minden önzésre, szeretetlenségre, istentelen- 
ségre, amely egyéni bűnökkel romlásba-pusztulásba dönti a közösséget is.

Az evangéliumból önként kínálkozik Máté 5, 17—19; a törvény Be
töltője hirdeti benne a törvény szentségét és újtestamentumi méltóságát.

zA epistolai anyagból kiemeljük Jakab 2, 8—77-et; az igaz hit élő 
hit, amely mindenben, szüntelenül — belülről hatóan — az isteni szeretet 
királyi törvényét cselekszi.

Szentháromság u. 7. vasárnap. Az evangélium (Márk 8, 1—9) a 4000 
ember megvendégelésének csodája, amely különbözik Laetare-vasárnapiá-
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nak a kenyércsodáról szóló evangéliumi történetétől (5000 ember meg- 
elégítése, Ján. 6, 1—15). A mai vasárnap evangéliumának isteni tettével 
az Ür azt hangsúlyozza, hogy az egyház népének az Ö igazságát és kegyel
mét kereső vágyódását kielégítve, ezzel együtt minden gondunkat, szük
ségünket megelégíti a mi erőtlenségeinket magára vevő, értünk testbejött 
Isten Fia. (V. ö. a 28. zsolt. 8—9. v. introit.) — Csak kitartsunk Nála és 
megmaradjunk Őbenne! ■— Ezért emlékeztet az epistola (Róm. 6, 19—23) 
váltsáigunk tányéré és megállapítja (indicativus, nem imperativus!), hogy 
a bűn rabszolgaságából és zsoldjának, a halálnak hatalmából kiszabadítva, 
egészen Istené, Krisztusé vagyunk: boldog szolgaságra, szent gyümölcs- 
termésre és örök életre.

Az ótestamentumból textusnak ajánljuk 1. Mózes 28, 10—19. a.-t; a 
kegyelmes Isten megnyílt ég alatt vezeti és ölén pihenteti az ígéret el
hívott fiát, aki egészen Reá hagyatkozik, mert Ő vele van.

Az evangéliumból megemlítjük Lukács 12, 4—5-öt; az Ür tanítvány
gyülekezetét erősíti hívő megállásra, miközben a testi halálnál összehason
líthatatlanul nagyobb veszedelemtől, az örök halál kárhozatától óvja.

Az epistolai anyagból kiemeljük Róm. 7, 18—25-öt; az d és az új 
emberünk harcában, e halálos nyomorúságban egyedül Krisztus a Szaba- 
dítónk, — egyedül Benne, Általa van életünk.

Szentháromság u. 8. vasárnap. Krisztus elhívott gyülekezetét, a meg- 
váltottakat nemcsak az ó-ember meg-megújuló kísérlete támadja, hanem 
a hamis próféták cselvetése is. Ezért óv Krisztus Urunk ennek a vasárnap
nak evangéliumában (Máté 7, 15—21) a hamis próféták csalárdságaitól, 
az üres, külsőleges, gyümölcsléién keresztyénségtől és ezért hangsúlyozza 
az epistola (Róm. 8, 12—17), hogy azok az Isten gyermekei, Isten örökösei 
és Krisztus örököstársai, akiket a Szentlélek vezérel, mert akiket Isten 
Lelke vezérel, azok a Vele való egységben, gyümölcstermő életben szol
gálják.

Az ótestamentumból megemlítjük 11. Mózes 3, 1—14-et; már Mózes 
elhívásában a „vagyok, aki vagyok“ , az élet és halál egyetlen Ura cselek
szik az ígéret népének szabadítására és vezet az élet, üdvösség útjára.

Az evangéliumból önként kínálkozik az ősi perikopa előtti Máté 
7, 13—14, amely minden megalkuvással, elvilágiasodással szemben az igazi 
életújulás egyetlen lehetőségét hirdeti: „szoros a kapu és keskeny az út ..!“

Epistolai textusként pedig I. János 4, 1—6-ra gondolunk; az igazság 
Lelke Jézust testben megjelent Krisztusnak, Istennek vallja, az antikrisztus 
lelke és mind a sok hamis próféta (akiknek hirdetéseivel tele ez a világ) 
éppen ezt tagadja. Vigyázzunk tehát és őrizzük az igaz hitet, amellyel 
az Ür az egyházban ajándékoz meg bennünket!

Szentháromság u. 9. vasárnap. A hamis sáfárról szóló evangélium 
(Luk. 16, 1—9) éppen úgy a megtapasztalt kegyelem felelősségét tárja 
elénk, miközben a számadás és ítélet komolyságának hangsúlyozásával 
keresztyén okosságot, Krisztusnak való teljes odaadást kíván, — mint aho
gyan az epistola (I. Korint. 10, 6—13), amikor a hamis biztonság veszé
lyétől megkörnyékezett keresztyén gyülekezetét az ótestamentum döbbe
netes példáival óvja a gonosz kívánságoktól, a testiség bűneitől, a bálvá
nyozástól, a Krisztus kísértésétől. — „A korinthusbeliek igen elbizakodtak 
abban, hogy Krisztusuk, keresztségük, oltári szentségük van“ — mondja
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Luther — „és azt gondolták, hogy nekik már semmi sem hiányzik és 
semmi sem árthat". — Vájjon nem ugyanez a betegség pusztít-e ma is 
mibennünk,. gyülekezeteinkben? — Jaj nekünk, ha elfeledjük, hogy isten- 
fiúságunk, üdvbizonyosságunk arra való, hogy egészen Krisztus uralma 
alatt éljünk és kegyelmi javainak erejéből új életben Neki szolgáljunk! 
Ezért ' 2  keresztyén élet naponkénti bűnhánat, Krisztushoz-térés törödel- 
mes hitben!

Az ótestamentumból megemlítjük Bölcs. 9, 70-et; Isten népének ma
napság — különféle világnézetek, életrendek és bölcseségek harcában — 
különösen szívébe kell vésnie: „a bölcseség kezdete az Úrnak félelme, — 
a Szentnek ismerete az eszesség!"

Az evangéliumból a perikopa folytatására Lukács 16, 10—12-re gon
dolunk; Isten hűséget kíván — a kevesen is, a sáfár hűségét.

Az epistolai anyagból pedig kiemeljük II. Thess. 3, 70—73-at; az igazi 
hivő jó munkás, — minden jó munkában sáfárként szolgálja az Urat.

Dr. Jánossy Lajos
egyetemi ny. r. tanár.

Perikópa-rendszerek.
Szentháromság u. 5.:

Lutheri és anglikán: 5, 1—11. I. Péter 3, 8—15.
Görög: Máté 9, 1—8. Róm. 12, 6—14.
Örmény: Máté 14, 13—21. Róm. 11, 13—26.
Katolikus: Márk 8, 1—9. Róm. 6, 3—-11.
Nitzsch: II. Móz 17, 1—7. Csel. 5, 1—11. Gál, 2, 17—21.
Thomaisius: 1. Móz. 19, 15—26. Máté 7, 24—29. Csel. 9, 1—9.
Finn: Róm. 3, 19—-27. Ján. 1, 45—51. Csel. 26, 14—18. Mát. 16, 13—19. 

11. Móz. 19, 3—6.

Szentháromság u. 6.:
Lutheri és anglikán: Máté 5, 20—26. Róm. 6, 3—11.
Görög: Máté 9, 27—35. Róm. 14, 1—7.
örmény: Máté 16, 13—17, 20. 1. Ján. 1, 1—7.
Katolikus: Máté 7, 15—23. Róm. 6, 19—23.
Nitzsch: V. Móz. 6, 1—9. Csel. 8, 26—38. Róm. 10, 12—18.
Thomasius: I. Móz. 25, 7—10. Máté 19, 16—26. Csel. 14, 8—18.
Finn: Róm. 3, 28—31. Máté 5, 17—19. Jak. 2, 14—24. Luk. 18, 1—8.

I. Sám. 15, 22—29.

Szentháromság u. 7.:
Lutheri és anglikán: Márk 8, 1—9. Róm. 6, 19—-23.
Görög: Máté 14, 14—22. 1. Kor. 1, 10—18.
Örmény: Máté 18, 10—14. I. Kor. 1, 23—2, 5.
Katolikus: Luk. 16, 1—9. Róm, 8, 12—17.
Nitzsch: V. Móz. 32, 1—7. Csel. 9, 1—19. I. Tini. 1, 12—17.
Thomasius: I. Móz. 28, 10—22. Máté 13, 44-^16. Csel. 16, 22^33.
Finn: I. Ján. 1, 1—7. Ján. 13, 31—32. Ézs. 6, 1—7. Ján. 17, 1—5. II. 

Móz. 34, 4—9.
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Szentháromság u. 8.:
Lutheri és anglikán: Máté 7, 15—23. Róm. 8, 12—17.
Görög: Máté 14, 23—34. I. Kor. 3, 9—17.
Örmény: Máté 19, 1—12. I. Kor. 6, 12—7, 11.
Katolikus: Luk. 19, 41—47. I. Kor. 10, 6—13.
Nitzsch: V. Móz. 33, 1-3. Csel. 14, 8—18. Róm. 11, 11—21.
Thomasius: II. Móz. 3, 1—14. Márk 8, 34—38. Csel. 16, 12—15.
Finn: Róni. 4, 1—8. Máté 7, 12—14. I. Ján. 4, 1—6. Máté 7, 22—29. 

I. Kir. 18, 36—39.

Szentháromság u. 9.:
Lutheri és anglikán: Luk. 16, 1—9. I. Kor. 10, 1—13.
Görög: Máté 17, 14—23. 1. Kor. 4, 9—16.
örmény: Márk 1, 14—22. I. Kor. 9, 24—20, 11.
Katolikus: Luk. 18, 9—14. I. Kor. 12, 1—11.
Nitzsch: I. Sám. 3, 1—19. Csel. 16—34. Róm. 11, 29—36.
Thomasius: 11. Móz. 17, 1—7. Máté 14, 22—34. Csel. 24, 22—26.
Finn: Róm. 6, 10—23. Luk. 12, 42—48. II. Tes. 3 ,10—13. Luk. 16, 10— 

17. 1. Móz. 39, 1—5.

Összekulcsolt kézzel.

Kollekta imák a német agenda nyomán.
(Haza, nemzet, állam, munka.)

1. Szent és irgalmas Isten! Szegény hazánk minden ügyével és bűné
vel járulunk elibéd. Olyan sokszor kegyelmes voltál már ehhez a földhöz. 
Mi pedig olyan sokszor elfeledkeztünk rólad. Nyisd meg a fülünket, hogy 
most megértsük szavadat. Nyisd meg a szivünket is, hogy akaratodat 
átérezzük és szívszerint követhessük. Gyógyíts meg bennünket, Uram, 
hogy meggyógyuljunk! Segíts meg bennünket, hogy boldoguljunk! Ámen.

2. Mindenható Isten! Te, aki uralkodsz a népek és az egész világ 
felett, aki felemelsz vagy megalázol, jutalmazol vagy büntetsz, törodelem- 
mel közeledünk hozzád. Emlékezünk a nagy csapásokra, amelyekkel mélyre 
sújtottad nemzetünket. Emlékezünk hálátlanságunkra is, mellyel kegyelme
det elutasítottuk magunktól. Könyörgünk hozzád: adj nékünk világossá
got, hogy útmutatásodat megláthassuk. Igéddel taníts, hogy teljes akarat
tal akarjuk akaratodat és egyedül néked éljünk, néked szolgáljunk szent 
Fiad a Jézus Krisztus által. Ámen. '

3. Nagy kegyelmű Isten! Egész nemeztünket visszük imádságunkban 
szent színed elé. Vájjon mi is ez a nép és mi ez a nemzet? Agyag, amelyet 
kegyelmed formált. Gyermeksereg, amely jóságodra várakozik. Magaszta
lunk mindenért, amit velünk a múltban tettél. S kérünk, add, hogy hatal
mas kezed alatt most is meg tudjunk alázkodni. Mutasd meg az erőket, 
melyeket megújulásunkra szántál. De mutasd meg bűneinket és hibáinkat 
is, melyek megbénítanak és gúzsba kötöznek bennünket.

Add, hogy ez a nép szent igédet megismerje és képes legyen aszerint 
élni is! Ámen.
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4. Urunk és Istenünk! Köszönjük, hogy nagy aratásodba nem csak 
munkásokat hívsz, hanem a munka után jutalmat és nyugodalmat is ígérsz 
a dolgozóknak Kérünk, éreztess meg velünk most is valamit jutalmadból 
és békességedből, amit e világ nem képes megadni és megéreztetni. Újítsd 
meg lelkünk hitét, bizodalmát, erejét, hogy meg ne restüljünk, el ne csüg
gedjünk, hanem mindenkor boldog örömmel álljunk szolgálatodba. És 
cselekedjük, ami előtted kedves. Ámen.

Szószéki imák.
(Haza, nemzet, állam, munka.)

1. Mindenható, kegyelmes Istenünk! Megalázkodunk előtted, mert 
tudjuk, hogy Te a nagy-nagy próbák által nem kárhozatra, hanem üdvös
ségre akarsz előkészíteni bennünket. Jól látod, amint népünk határokon 
innen — határokon túl rettenetes harcát vívja. Ismered gondolatainkat, 
vétkeinket és hibáinkat. De látod és tudod nyomorúságunkat és Ínségünket 
is. Urunk, kérünk, adj nekünk világos látást és fegyelmet, kemény akaratot 
és erőt, hogy megállhassünk. Ne engedd, hogy a világháborúnak ez a 
szörnyű iskolája eredménytelen legyen a számunkra. Szabadíts meg ben
nünket minden külső és belső gonosztól. Add, hogy az önzést, gőgöt, 
páitoskodás-t örökre legyőzzük magunkban. És hogy a Lélek lehessen 
az úr minden testiség felett.

Könyörgünk hozzád: kormányzónkért. Adj néki erőt, bölcseséget. 
Engedd, hogy nevedben végzett munkája jó kimenetelű legyen. Adj mellé 
olyan tanácsosokat, akik önzetlenül, hűséggel munkálják az egész nemzet 
javát.

Ébreszd a férfiúi becsület és a női méltóság érzését mindenütt a 
szívekben. Nyisd meg az ifjúság lelkét, hogy örökkévaló igazságaidat 
megismerhesse. Add, hogy az egyház üdvösségre vezérlő munkáját minden 
szíven elvégezhesse. S az iskola is Lelked által nevelje a reábízottakat.

Gyújtsd meg mindnyájunk szívében a hitnek, egyakaratnak, hűség
nek és szeretetnek a tüzét, hogy olyan nép lehessünk, amelyik hűséggel 
és hittel akaratodat teszi és szent Fiad érdeméért kegyelmedből áldásaidat 
veszi! Ámen.

2. Urunk és Istenünk! Köszönjük néked, hogy megszaggatott, meg
tépett, sok sebből vérző hazánknak újjáépítésére hívtál el bennünket. 
Adj nekünk ehhez az óriási nagy munkához erőt és Szentleiket. Népünk
ben is ébressz ehhez akaratot, hitet és fegyelmet. Segélj, hogy hazánkkal, 
nemzetünkkel szemben mi is leróhassuk mind, amivel csak tartozunk. 
Taníts meg bennünket minden kötelességünket felismerni és a népek 
nagy családjában mindazt hiánytalanul elvégezni. Add, hogy bűneinket 
és hibáinkat: az önzést, gőgöt, kapzsiságot és szűkkeblűséget örökre 
legyőzhessük bennünk. És hogy lehessünk alázatosak, hűek, tiszták és 
erősek minden munkánkban.

Téríts meg, Uram, bennünket, hogy megtérjünk!
Erősíts meg bennünket, hogy erősek legyünk!
Irgalmadba ajánljuk: kormányzónkat, hazánkat, népünket. Óvjad és 

védjed harcoló katonáinkat. Kötözd be sebeiket, vigasztald és bátorítsd 
lelkűket. Gondviselésed szárnyaival fedezd be az itthon aggódókat. Kö
nyörülj özvegyeken és árvákon, hajléktalanokon és szenvedőkön.
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Anyaszentegyházunkat is tedd méltóvá örökkévaló nagy és szent 
céljaid szolgálatára. Világoljon szövétneked. Mutassa az utat a te szent 
igéd. Hogy annak vjlágánál az igaz harcot meghorcolhassuk, futásunkat 
befejezzük, a hitet megtartsuk és egykor szent Fiad érdeméért elvehes- 
sük az élő hit jutalmát, az örök élet koronáját. Ámen.

3. Mennyei Atyánk! Elibéd járulunk, mert megtartónk voltál: béké- 
ben és harcban, jó napokban és nehéz időkben. Nagy-nagy terveid voltak 
minden időben a mi magyar népünkkel, csakhogy mi azokat nem ismer- 
tűk fel és nem töltöttük be. Ezért aláztál meg bennünket újra meg újraj 
Irgalmazó kezed azonban még a mélységekből is kiemelt bennünket.

Könyörgünk hozzád, ments meg a méltatlanság és hűtlenség bűnétől 
bennünket. Ne engedd, hogy ez a nép elpártoljon tőled és úgy pusztuljon 
el Amint a múltban a nagy csapások idején felráztad, öntudatra ébresz
tetted ezt a népet, kelts öntudatra most is mindnyájunka. S amint régen 
adtál nagy vezetőket, erős támaszokat, úgy ajándékozz most is, akik 
hűséggel előljárnak és akaratodat teszik.

Ne engedd, hogy ebben az országban egyetlen szív is hiába dobog
jon a másik felé. És hogy egyetlen becsületes munkás is hiába dolgozzon 
és hiába fáradjon.

Igéd erejével, szentlelked világával ébressz élő szeretetet bennünk, 
hogy az egyházhoz és hozzád mindörökre összefűzzön.

így ajánljuk irgalmadba kormányzónkat, népünket, hazánkat, min
denünket. Maradj kegyes Atyjuk özvegyeknek, árváknak, harcolóknak, 
szenvedőknek. Szent Fiad által légy út, igazság és élet minden e világi 
bujdosónak, hogy általa tenálad megtalálhassuk, amit e világ nem adhat: 
az örök békességet és üdvösséget. Ámen.

4. Jóságos Istenünk. Magasztaljuk a te nagy nevedet mindazért, amit 
velünk cselekedtél. Hogy munkálkodhatunk, mint ahogy te is munkál
kodói. Hogy munka után megpihenhetünk, mint ahogy a teremtés nagy 
és dicsőséges műve után te is megpihentél és megszentelted azt a napot.

Áldj meg bennünket a mpnkaszeretet leikével, hogy az alkotás, a 
szolgálat, a munka ne nyűg és teher legyen számunkra, hanem öröm, 
boldogság és életcél, őrizz meg bennünket a lélektelen munkától. És 
éppen ezért add meg nékünk a fáradozás után a megnyugvást, a hétköz
napok zaja után az ünnep csendjét. Ne engedd, hogy valaha is nélküled 
fogjunk munkához És hogy áldásod nélkül végezzük azt be. Ünnepi bé
kességed ízlelése után add, hogy ismét teljes készséggel álljunk hivatásunk 
szolgálatába. ‘

Áldd meg hazánkat. Adj békességet az alkotó munkához. Add, hogy 
népünk minden egyes fia láthassa és elvetesse szorgalmas munkája jutal
mát. Áldd meg kormányzónkat. Adj mellé olyan munkatársakat, akik az 
egész ország javán dolgoznak.

Neved félelmében őrizd meg a szülőket és gyermekeket, vezetőket 
és vezetetteket. Add, hogy igazság és jóakarat fűzze össze egész népünket 
egy nagy dolgos családba.

Szentlelkeddel munkáld, hogy közeliek és távoliak, kicsinyek és na
gyok, a te szent országodat keressük. Tieid legyünk, 'néked éljünk. És 
egykor, ha földi hivatásunk véget ér, boldog bemenetelt találjunk örökké
való hajlékodba Szent Fiad, a Jézus Krisztus érdeméért. Ámen.

Közli: Tóth János.
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Szószéken.
Szenth. u. 5. v. Július 9.

Isten a mi oltalmunk.
46. zsoltár 1—S.

Nem csodálkoznék, ha a hívek ily kérdéseket intéznének hozzánk, 
igehirdetőkhöz: „E világháború már öt esztendeje tart, mi magyarok is 
három évé részt veszünk benne, — miért kerülik az igehirdetők a szó
széken olyan óvatosan a háborús vonatkozásokat? Miért nem szólnak 
ártól: mit 'mond az eseményekhez a Bibiia? Talán nem lehetséges e véres 
eseményekkel kapcsolatban emlegetni Jézus nevét? Talán azt érzik, hogy 
Jézussal kapcsolatban a háborút igazolni nem, csak elítélni lehet? Mi a 
valódi keresztyén álláspont az eféle súlyos kérdésékben? Nem követnek-e 
el mulasztást az igehirdetők, amikor az igehirdetést távoltartják a mai 
történésektől?"

Ha valaki szemrehányást tenne, elfogadnám: igaza van. A mostani 
időkkel kapcsolatban nemcsak az egész emberiség szempontjából merül
nek fel kérdések, de még egy gyülekezetben is. A gyülekezeti tagok a 
kérdések egész tömegét vethetik elénk. Az elmélyedő keresztyén kér
dezheti: „Mi véleménye van a háborúról a keresztyénségnek?" A hívő: 
„Mi a feladatunk most s meg tud-e szentelni minket még ez időkben is 
Jézus Urunk lelke? Mivel idéztük fel magunk is a háború bekövetke
zését?" A szülők joggal kérhetnek tanácsot: „Mire tanítsuk gyermekein
ket és mily feladatok elé állítanak ők bennünket?" A gyászoló kérdezheti: 
„Mi nyújthat nekem vigasztalást?" S jöhetnének egyéb kérdésekkel is.

Megkísérlem, hogy egynémely kérdésre válaszoljak.
Isten, nevedet hívom segítségül! Jézus Urunk, evangéliumodat eme

lem fel, mint egy fáklyát: világíts nekünk!

Azzal a zsoltárra! kezdem, amely olyan ismerős nektek. Ebbe a zsol
tárba fogózott Luther, amikor ingott körülötte az egész világ. Ez báto- 
ríotta, mikor az egész világ ezer ördöge elnyelni akarta. Ez zengett lelké
ben, míglen csodálatos énekké formálódott, a legférfiasabb egyházi énekké, 
melyet valaha is szereztek. Ez a zsoltár az „Erős várunk" dallamán 
keresztül nagyobb tüzet tud gyújtani, mint ezer fáklya, hatalmasabb had
sereget tud teremteni, mint száz hadvezér, és halálraszánfabbakká tud 
tenni, mint ezer bátorítás. Az e zsoltárból született ének harsant fel elő
deink otthonaiban az üldöztetések idején; ezzel indultak el bátor harcosok 
küzdeni a reformácói áldott eredményeiért. A sorsdöntő események elő
estéjén, a nagy történelmi órában, amikor a finn követek elindultak a 
szovjethez, az. állomáson felseregiő emberekből ez a bátorító s Istenbe 
fcgózó ének szakadt ki. Hogy az „Erős várunk" milyen erőket képes a 
lélekbe lehelni, csak az tudja, aki tanúja volt annak, hogy ezt az azonos 
szövegű és dallaméi éneket mint énekelte sorsdöntő órában néhány ezer 
ember különféle nyelven. Ez az ének juttasson el minket most ahoz a 
forráshoz, amelyből fakadt, ehez az érzéshez, sőt hitvalláshoz: „Isten a mi 
oltalmunk és erősségünk!"

Itt azonban elém áll a világ és szól: „Mielőtt tovább beszélnél, hadd
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vessük eléd „miért“-jeinket, felelj ezekre s csak azután szólj arról, hogy 
Isten oltalmunk és erősségünk lehet: „Miért engedte meg Isten ezt a hábo
rút? Ha mindenható, akkor miért nem tette azt eleve lehetetlenné? Össze
egyeztethető-e a háború Isten akaratával? Miért engedte Isten, hogy az 
ember a maga nagyszerű képességeit ne az alkotás, hanem a rombolás 
szolgálatába állítsa? Miért nem támasztott prófétákat és ezek szava miért 
nem hatott a szívekbe? Miért engedi, hogy az emberiség legnemesebb 
fajai irtsák egymást s az istenesek ellen harcba állíthassák az istentele
neket is? Mint engedhette, hogy olyan nemzetek is belesodródhassanak a 
háborúba, akik a békét akarták szolgálni, vagy ki akartak térni békés 
hajlandósággal az elsodró vihar elől? Miért gyilkolja keresztyén a keresz
tyént, s pusztulhat templom, sok lelki, erkölcsi és anyagi érték? Miért 
lehetséges a rombolás eddig el nem képzelt arányokban ?“

E sok „miért“-kérdés olyan természetű, mint mikor a súlyos beteg 
ágyánál egyre azt hajtogatjuk: miért és hogyan lett az egészséges be
teggé? — ahelyett, hogy azt kérdenők: mi itt a teendő? E kérdésekre 
felelni túlesik azon a határon, amelyeket átlépni nem kötelessége az igehir
detőnek. E zsoltár sem kötelez ily feleletekre. Nem kérdezi: miért zajonga- 
nak a nemzetek, miért mozognak országok? — egyszerűen kijelenti, hogy 
mind e körülmények között is „Isten a mi oltalmunk és erősségünk, igen 
bizonyos segítség a nyomorúságban". Kijelenti: „Ha elváltoznék is a föld, 
ha hegyek omlanának is a tenger közepébe, nem félünk!*1 Jób is nem azt 
mondja: „Ha most elveszed a gyermekeimet. Uram, miért adtad őket?" — 
hanem ezt zokogja: „Az Űr adta, az Űr vette el." Jézus Urunk is a 
Gecsemáné kertben nem így kesereg: „Miért e keserű pohár", —• hanem 
megnyugszik: „Ne úgy legyen, amint én akarom, hanem, amint Te!"

Ha mégis felelni akarnánk a sok háborús „miért“-re, csak azt mond
hatnék: elhatalmasodott a bűn, azért következett be. mindez esemény. 
Ezért söpörte el a jószándék gátját a bűn óriásivá dagadt folyama, ezért 
tagadta meg a világ gyakorlatban azt, amit elméletben olyan helyesnek 
tartott. Ne töprengjünk tehát: mi idézte fel a jelent: világnézeti irányok, 
Sátán munkája, avagy néhány ember akarata-e? Mindez együtt. Vagyis 
a bűn. S mert így van, szükséges, hogy megkeressük azt, aki oltalmunk 
és erősségünk lehet. Fogadjuk el: velünk is úgy van, mint a zsoltáriróval: 
nemzetek zajongnak, országok mozognak, elváltozik a föld, hegyek omla
nak a tenger közepébe, — s most nekünk erősségre van szükségünk.

Mily úton érkezhetünk meg az Úrhoz, aki egyedül lehet oltalmunk 
és erősségünk? A vezeklő megbánás útján, ha belátjuk: megítéltetésünk 
ez a háború s most az ítélő bíróihoz kel! futnunk segedelemért, és ha a 
valódi ima útjain Ahhoz fordulunk, aki egyedül lehet oltalmunk és erős
ségünk. A vezeklő bűnbánat útja az, hogy belássuk: önmagunkat szerettük 
és nem az Istent. Magunkat istenítettük és Istent bíráltuk, becsméreltük, 
— emberként bántunk Vele. Most azután láthatjuk: az ember élete egy 
fűszál, s minden hatalom: Isten. Anyagiasakká váltunk és most láthatjuk: 
egy bomba elpusztíthat olyan értékeket is, amelyeket ezrek és korszakok 
hoztak létre. Sportpályákra mentek istentisztelet idején, a nők a divatban 
élték ki magukat, az önzés határtalan volt, a kultúra 'felületes és a külső- 
ségre-törekvés mérhetetlen. Ha elképzelem, hogy a háború kitörése előtt 
lehetséges lett volna az emberiség sorsát irányító földi hatalmasságokat
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egybegyüjteni s eléjük vetíteni mozivásznon mindazt a nyomorúságot s 
azoknak a világvárosoknak és kultúráknak összeomlásszerü pusztulását, 
amik immár bekövetkeztek: a képekeé-szemlélők bizonyára nem hittek 
volna abban, hogy mindez valóban bekövetkezik. Vagy ha igen, vájjon 
akkor is megkezdték volna-e a végzet eme munkáját?! Csökkentek-e a 
békebeli bűnök? Várhatjuk-e hát, hogy Isten megszűnjön villogtatni kard
ját fölöttünk?! Ismerjük fel bűneinket, tegyünk töredelmiet, meneküljünk 
az ítélő bíróhoz: Uram, könyörülj rajtunk, légy Te a mi oltalmunk és 
erősségünk!

Azután tanuljunk meg imádkozni, igazán. Ha imáinkból elvesszük azt, 
amit a félelem, vagy az érdek sugall, alig marad valami abból, ami az imát 
valóban imává teszi. Tanuljunk meg imádkozni nemcsak barátainkért, 
hanem ellenségeinkért is, nemcsak önmagunkért, hanem az emberiség és 
Isten örök nagy ügyeiért is. Ha egy nagyszerű pillanatban az egész embe
riség egyetemlegesen Isten felé tudná fordítani konok fejét és megátal
kodott szívét, s minden panasz, kétely, káromlás egy hatalmas imává 
alakulna át: „Isten, te légy a mi oltalmunk és erősségünk", — bizonyára 
megszűnnék abban az órában a háború, s a nemzetek, vezetőikkel együtt, 
megtalálnák a háború igazságai után a béke, az evangélium és Isten igaz
ságait. Legyünk imádkozó emberekké. Elég sokszor egyetlen fa, hogy egy 
egész vidék felüdüljön rajta. Elég egyetlen Istenben gyökerező, igazán 
imádkozni tudó ember, hogy hitét erősítse rajta az egész gyülekezet, 
város, nemzet. Kössünk szövetséget az ily imádkozó lelkekkel, hogy 
együttesen még nagyobb erővel tudjuk keresni Istenben oltalmunkat és 
erősségünket.

A bűntudat és az ima hozzá fognak segíteni minket ahhoz, hogy el 
ne vesztegessük belső erőinket. Az asszony, akinek férje a harctéren, s 
maga a gyermekeivel itthon van, ha átadja magát a búsulásnak, a leg
nagyobb értékű tőkét fogyasztja, ami a maga és gyermekei számára meg
maradt, az anya hívő léikének erejét. Aki a holnap gondjai miatt gyöt
relemmé teszi a mát, az elvonja a maga és hozzátartozói életéből a két 
isteni erőt: a reményt és a bizalmat. Aki olyannyira átadja magát a féle
lemnek és rettegésnek, hogy napi munkáját nem képes elvégezni, nagy 
kincset veszteget el: a keresztyén ember lelki nyugalmát. Vétkeznek azok, 
akiknek lelke nem Istenbe fogózik, hanem csak a rádió híreibe, jóllehet 
tudják, ha meghallgatják ezeket, akkor aludni nem tudnak, s csak fárad
tabb lélekkel fognak ébredni. Istenben gyökerezzék lelki és külső életünk. 
Az lesz keresztyéni, ha lefekvés előtt megköszönjük Istennek, amit kegye
lemből élvezhettünk eddig: a házat és a hazát, a mindennapi kenyeret és 
a családot. Gondoljuk el: mivel tartozunk, hogy évekig mindeddig meg
ajándékozott ezekkel minket, s tekintsünk minden reánk virradó napot 
Isten különös kegyelmi ajándékának. Ha életünk Istenbe fogózó élet lesz, 
ez minden életmegnyilvánulásunkban meg fog mutatkozni. Segítünk, ahol 
csak lehet, s amíg másokon igyekezünk segíteni, megfeledkezünk a ma
gunk bajairól s belenövünk egy nagy szent, lelki egységbe. Ahelyett, hogy 
ezen töprengenénk: mi következik rám holnap, ezt fogjuk érezni: az Ür 
gondot visel. Az Istenbe fogózó tudja majd leginkább megőrizni azt a lelki 
erőt, amelynek elvesztegetése lehetetlenné teszi, hogy Isten legyen, oltal
munk és erősségünk,
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Nemzetek zajongnak, országok mozognak, hegyek rendülnek meg 
és omolnak össze. Többször ért hazánk' hasonló megpróbáltatásokat, ami
kor a léleknek le kellett szállnia a legnagyobb mélységekbe. Az ily kor
szakok voltak mindig a hit próbái. Most ismét próbára tétettünk. A leg
fontosabb kérdés nem az, hogy- mi életben maradunk-e, hanem az, hogy 
Isten győzzön rajtunk és bennünk, s tudjuk: *ö erős várunk és védelmünk.

Kutas Kálmán.

Szenth. u. 6. v. Július 16.

Hitből élünk.
Rom. 1, 17.

Harminc évvel ezelőtt legszívesebben a reményről beszéltem. Hiszen 
akkor az élet csupa ígéret volt. Csillagokat láttam felragyogni, kincseket 
megcsillanni, s az élet arany fájáról gyönyörű gyümölcsök mosolyogtak 
reám. Sorsom közösnek bizonyult embertársaim sorsával: csalódtam. Amit 
csillagnak láttam, kitűnt: csalóka ködkép, amit aranynak: színes üveg, s 
ami gyönyörű gyümölcsnek látszott, bizony férges volt belül. S az embe
riség értéke? Madách pesszimista szemével kezdtem látni: „Találtam átkot 
hitvány felfogásban, s az ember korcs volt eszmét betölteni. . . “ S magam
ban is gyakran csalódtam.

A későbbi esztendőkben már arról prédikáltam legszívesebben: leg
nagyobb a szeretet. Magam is a szeretet korát éltem, s hittem a szeretet 
mindenható erejében. Hittem: boldogtalan embereket menteni s boldoggá 
tenni, csalódott házastársakat békésen összetartani, nemzeteket háborútól 
megkímélni, széthulló világokat egybeforrasztani csak a szeretet tud. 
Közben felmerült egy újabb világháború réme, sőt ez most már be is 
következett. Láttam szerető szíveket kihűlni, boldog házassáígokat szétesni, 
rajongókat ellene fordulni annak, amiért rajongtak. Meg kellett tapasztal
nom, amit közületek bizonyára sok mások is megéltek: bizony Könnyen 
szertefoszlik a remény, s ma a legkisebbé téve látjuk a szeretetet. Egy 
maradt meg világok romjaiból: a hit. Nem a remény élteti a hitet, szere
tetet. A hit élteti azokat; mindig mentő testvére a másik kettőnek. Hit 
nélkül a remény kétségbeeséssé lesz, a szeretet pedig gyűlöletre fordul. 
E korszak csak jobban ráeszméltethet, hogy drága érték a hit. Ennek 
meg kell maradnia akkor is, amikor foszlik a remény és haldoklik a sze
retet. Csak a hit képes azokat életre kelteni. Keresztyénségünk lényegé
ben nem is egyéb, mint egy folyton alámerülő kincsnek, a hitnek ismét 
és ismét való mentése, s véle áll, vagy esik a szeretet is, meg a remény is. 
Egész keresztyén mivoltunk. Jézus is mindig a hitet kívánta, s ajándékait 
ugyancsak a hitnek ajándékozta.

Vizsgáljuk meg a hit földi és földöntúli vonatkozásait.
*

Lehet élni vagyon nélkül, ház nélkül, romló egészséggel, de hit nél
kül, 6, boldogtalan ember, soha nem élhetsz. Nyomorúságának mélységé
ben és hatalmának csúcspontján eszmél erre legigazabban az ember.

A legpróbásabb ember példányképéhez, Jóbhoz baljós üzenetekkel 
mennek: „Mindened elveszett!11 Ö úgy érzi: Nem! Istene megmaradt! — 
Jelentik neki: „Lakóhelyed romhalmazzá változott!" Jób feltekint: Van 
hely elég az ég alatt! — Hírlelik: „Egész háznéped, minden gyermeked
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elveszett!'' Jób szól: Isten adta az életet. El is veheti! — Feleségre biztatja: 
„Átkozd meg az Istent s azután halj n^eg!" A barátai kétségbe ejtik. Jób 
felnéz az égre. Érzi, valaki jön feléje, aki nagyobb, mint az egész világ, 
s aki érette mégis oly kicsinnyé tud lenni, hogy belefér a szívébe. Ez ő, 
akit nem pótol semmi, de aki mindent tud pótolni, s mindent jóra tud 
fordítani: szenvedést, veszteséget, csalódást, levefettetést, életet és halált.

Mostani omló világunk romjain, az emberi nyomorúság szociális és 
erkölcsi rettentései közepette, silányhitű ember: mi szabadíthat meg téged 
a.halál és bűn tőréből? A hit.

Fel kell ismernie az embernek ezt az igazságot gazdagsága teljeben 
is, vagyis, amikor bensőleg a legüresebb szokott lenni a lelki élete. Tekints 
Jób után a „tekintélyes" emberre! Száz megtisztelő címe, sok vagyona 
van. Házainak se szeri, se száma. Ömaga palotában lakik. S mégis boldog
talan. Amily telt a kincsesháza, oly üres az élete. Örli a folytonos gond 
amiatt, amit eddig szerzett, s méginkább amiatt, amit még szerezni akar. 
Örökös a gyötrelme, mert a meglévőnél mindig többet kíván. Mélységes 
bánat is emészti: egyszer mindenét itt kell hagynia. Rettegései is vannak, 
mert ily nagy vagyon felhalmozása akkor, amikor körülötte olyan nagy 
a nyomorúság, érzi: nem lehet tisztességes. Miért nem tud nyugodni 
hatalma teljében? Amikor dicsősége legmagasabb csúcsán áll, vagyis lelki 
nyomorúságának mélységében, megjelenik néki az angyal, s fülébe súgja: 
„Az éjjel elkérik tőled a te lelkedet, s a kincseid kiéi lesznek?" A szeren
csétlennek mindene megvolt, csak egy hiányzott: a hite, s ez elég ahhoz, 
hogy elkánhozzon! . . .

Bizony ideje, hogy a bőség teljességében, s hatalom csúcspontján 
minden ember és minden nemzet töredelmesen ráeszméljen: hit nélkül élni 
nem lehet.

Minden kor és minden ember számára szóló örök tanítás ez: tartsuk 
meg a hitet. Hogy ez mit jelent, akkor eszmélünk rá igazán, amikor oly 
megpróbáltatások következnek életünkre, hogy semmi egyébre nem 
számíthatunk, csupán erre. Értsük meg, sosem elégít ki a gazdagság, 
amely keményszívűvé, elpuhulttá és életunttá tesz. Sosem tölti be az életet 
a hatalom, amely lényegében elnyomás, provo'kálás és szembefordulás a 
gyöngébbel.' Sosem elégít ki a cím, amely a pávatermészetű embernek 
jelent sokat, de a bölcs csak mosolyog rajta, mint a játékszeren. A hivő 
ember, akár gazdag, akár szegény, tudja: egy az övé, csupán a hite. Hittel 
minden értékké és örömmé válik, hit nélkül a világgazdagságok is csak 
kárhozatba vezető utak.

A hit földi vonatkozásai között egy másik igazság, hogy csak hívő 
nép számíthat fennmaradásra. A világtörténelemben mutatkozik meg leg
világosabban, hogy aki megtartja a hitet, azt megtartja a hit. S minél 
nagyobb, erősebb ez a hit, annál tökéletesebb ennek hordozója.

Vannak korszakok, amikor dómok épülnek, művészek ezrei dolgoz
nak, festők örökítenek meg nagyszerű történelmi jeleneteket, diadalmas 
hadseregek léptei alatt dübörög a föld, hajók ezrei szelik a hullámokat, 
s viszik a legritkább értékeket. Az ilyenre azt mondják: hatalmas nép, 
fényes korszak. De ugyanakkor sokszor nincs biztonságban az élet, sőt 
ez lényegében nem más, mint öldöklés. S viszont voltak igen lekicsinyelt 
nemzetek, szegények világhíres művészi alkotásokban, mit sem Számítottak
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a világpiac és hatalom versengésében, ámde nyugodtan járhatott a leg
első és a legutolsó polgár is magányosan a legelhagyatottabb vadonban, 
a legsötétebb éjszakában; kint hagyhatta a szántóföldön a szerszámait, 
nyitva hagyhatta értékeket tartalmazó lakását, s mindenki békességben él
hetett és imádkozhatott.

Melyik a hatalmasabb nemzet, a dicsőségesebb korszak?
Voltak idők, amikor elvették a templomokat, az iskolákat, a meg

művelhető földeket. Az elnyomók időközben elvesztek, s az elnyomottak 
megmaradtak. Hogyan történhetett ez? Akik megtartották a hitet, azokat 
megtartotta a hit.

Én százszor inkább ily egyház, ily nép fia akarok lenni, mint dicső
séges korszak ragyogó eszű és műveltségű nép gyermeke. Ezért szeretem 
mindenekfölött a finneket. S ha van vágyam, úgy ez: inkább legyünk 
kissé szegényebbek, kissé kevésbé nagyszerű gondolkodók, de legyünk 
hívők. Mindenek ellenére és minden körülmények között is valljuk és 
tartsuk meg: az igaz ember hitből é l. . .  A hívő népek kora után vágya
kozom, mint egykor az öskeresztyének és a reformátorok. A hit kora az, 
mely után imádság epedez ma is százezrek ajakán. Hívőbb emberek és 
hívő kor, jöjjön el a te országod! — ez az én mindennapi imádságom. 
Nem tudok' borzalmasabbat elgondolni, mint hitetlen embert és hitetlen 
korszakot. Az ilyen halálra ítélte önmagát. De mételye az ilyen az egész 
világnak is. Csak gondolj arra a romboló hatásra, amit egy családban 
egyetlen hitetlen ember, s egy világon egyetlen hitetlen nemzet mívelhet!

Igyekezzünk megszívlelni a tanítást: az igaz pedig hitből él. Csak hívő 
ember és hívő nép tud megállni a történelem viharai és megpróbáltatásai 
között. A hitetlen bukik el, a hitben erős talpra áll, ha máskép nem, hát 
az utódaiban, vagy azokban, akik átmentették az ilyenektől a hitet. A 
fényes korszakok elpuhult nagyjai könnyen összeroskadnak a megpróbál
tatások alatt, a hívő népek kiheverik a történelemnek sokszor megszé
gyenítő arculcsapásait.

Ezeket az igazságokat mi magyarok különöskép ismerhetjük. Nem
zetünk történelmében voltak hívő és hitetlen korszakok egyaránt. A ma
gyarságot először a hit, a keresztyénség mentette meg. Pogánynak ma
radva elpusztult volna. Másodszor, a mohácsi vész után, szintén a hit, 
a reformáció kora és elfogadása mentette meg. ‘Három nagy elbukása 
pedig csak következménye-volt hitetlenségének: a tatárjáráskor, a mohácsi 
vész, s a kommunizmus idején. Legyünk hívő nép. Az vész el, aki elveszí
tette a hitét. A hit megment. Ez tartotta össze a pásztoroktól megfosztott 
nyájakat, ez növelte az áldozatkészséget a lerombolt hajlékokat s az 
elkobzott templomokat szebbekkel pótolni. Ez adott erőt a megpróbál
tatások elviselésére. Ez lelkesített önfeláldozásra, áldozatkészségre, segíteni 
a nyomorultakon, megbocsátani az ellenünk vétőknek.

Miért nem fáj a jószívvel adakozónak a lemondás árán odaszánt 
ajándék, s miért fáj a gazdagnak a kényszeredetten odavetett adakozás? 
Miért nem fáj ennek elhagyni az otthonát, ha nem gyakorolhatja vallását, 
s miért adja az oda a becsületét és a lelke üdvösségét is — egy tál 
lencséért? Miért zuhant le sok nép hatalmának csúcspontjáról s miéit 
emelkedtek fel mások a nyomorúságnak és elnyomattatásnak rettentő 
mélységeiből? Ott nem volt hit, itt pedig volt.
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Mindezek megsejtetik a hitnek másik, földöntúli szent vonatkozá
sát is, a lélek üdvösségének kérdését. Ez a legnagyobb ajándék, amely 
valaha is része lett az emberiségnek ezen a földgolyón. •

Van a hitnek egy titokzatos, ésszel meg nem magyarázható és fel 
nem fogható része. S tulajdonkép ez teszi a hitet hitté. Ha a hitet csak 
földi vonatkozásában tekintjük, úgy sok tekintetben nem ad magyarázatot, 
sőt sok előbbi kijelentésem is sántít s nem bírja ki a cáfolatot. A tény 
az, hogy az igazság bizony sokszor elbukik, a szenvedő nem nyer irgal
mat, a jóság könyörtiletet. A valóság az, hogy gyakran épp a legtisztáb
bakra dobnak legtöbb sarat, -az erényes elbukik s megrontója büntetlenül 
tovább űzi játékát. Az igazság az, hogy épp a vallásnak és a hazaszeretet
nek volt a legtöbb, vértanúja. A tény, hogy a boilseviamus két évtized 
alatt magánál értékesebb emberek millióit pusztította ki, megrontotta az 
emberiségnek e^t az egész korát s szennyfoltnak égette bele magát az 
emberiség történelmébe. Ha tehát csak földi vonatkozásában nézem a 
hitet, nem látom legfőbb erőnek, sőt inkább olyannak, amely vesztemet 
okozhatja.

S itt tűnik fel előttem a hitnek ég felé tekintő arca. Az igazságszol
gáltatás csődjének tekintsem, ha nem kapok elégtételt, s minden igazsá
gom ellenére is —; én vagyok a vesztes? Az erkölcs csődjének ítéljem, 
ha értékesebb kisebb nemzetek a számbelileg nagyobb s anyagilag gaz
dagabb népek igájába kerülnek? Az ártatlanság megszennyesítését az 
ei köles halálának tekintsem, s a Sátán végleges diadalának a foglyok 
megkínzott, darabokra szaggatott testét? A keresztyénség csődje-e, hogy 
vannak háborúk, méltatlan lelkészek, hitvány keresztyének? Az igazság 
halála-e, ha vannak Trianonok? A szabadság csődjének s végleges vere
ségnek tekintsem, hogy Rákóczit leverik s Kossuth és annyi más szabad
sághős a hontalanság sorsára jut? Magyarország és Finnország egykori 
feldarabolása a jogtalanság végleges diadala-e? A hit halála-e, hogy Istvánt 
vértanúvá teszik, Huszt máglyán égetik meg, Zwinglinek fejét hasítják, 
s hogy Jézust keresztre feszítik? A hívők üldöztetése és kerékbetörése, 
a legigazabbak megvetése, ártatlanok megbecstelenítése s az istentagadók 
hatalmaskodása elvegye-e hitemet?!

Nem! . . .  Sőt!
Épp itt néz a hit leginkább ég felé. A hitnek az a bizonysága, hogy 

mindezek ellenére is megmarad hitnek. Ha a hit csak a földiekre vonat
kozna, alig jelentene többet, mint a bölcsészet, erkölcstan s az emberi 
szellemnek sok más emelkedettebb megnyilatkozása . . .  De akkor épp oly 
végességet is jelentene. Ha a hit csak a földiekre vonatkozna, nem oldaná 
meg azokat az irtózatos ellenmondásokat, amelyek életünket s az egész 
emberiség életét kísérik. A hit adja a bizonyosságot, hogy e földi élet 
a lélek életének csak egy töredék-darabja s valódi léte csak vár reá.
S. hitem szeme ezt oly bizonyossággal látja, mint testi szemem az előttem 
lévő testet. A hit adja meg a léleknek azt a nagyszerű egyensúlyát, amely 
a földi ellentétek és igazságtalanságok világában sem inog meg, mert 
súlypontja nem itt a földön van, Hanem a túlvilági életben. Ezért a hívő 
embernek egy szalmaszál is elég, hogy megfogózzék benne s megmentse 
akkor, amikor a hitetlent a szikla sem meríti meg. A hívő belekapasz
kodik a csillagok fényébe is, s ez ég felé vezérli.
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Tanúságot tettem hitemről. Tudom, hogy ez megment engem az 
öiökéletre ama kegyelem erejénél fogva, amelyet szerzett nékem az én 
Uram és Üdvözítőm.

Bármi földi sors vár is ránk, mindannyiunk élete legyen tanúságtétel 
a hitről!

Kutas Kálmán.

Szenth. u. 7. v. Július 23.

Szent szolgálat.
János 13, 4—7, 15.

E vértanukat kívánó időkben arról elmélkedtem: miben is volt 
Jézus Urunk a legnagyobb, hogy ilyen gyanánt hirdessem (ót.

Először azt a Mestert kerestem fel, aki hegyen .ül, sokaságtóí körül
véve és tanít. S szóltam:

—Uram, eljöttem hozzád. Szeretném megtudni, miben voltál a leg
nagyobb. Ugye, mint tanítómester voltál a legnagyobb?

Az Ür elfordult tőlem és hallgatott.
Kissé megszégyenülve ahhoz a Jézushoz mentem el ez után, aki 

példázatokat mond s a példázatok egyszerű köntösébe rejti azokat a 
legnagyobb szépségű igazságokat, amelyek úgy járnak közöttünk, mint 
a szellemi világ örök fejedelmei, de minduntalan kivillan az egyszerű 
köntös alól a mindenki által könnyen észrevehető királyi fönség.

— Uram — szóltam — ugye e nagyszerű igazságok közlésekor voltál 
a legnagyobb?

Az Ür rámvetette szemét, de — hallgatott.
Ekkor megkerestem azt a csodatévőt, akinek hatalmát hirdette egy

kor egy egész világ s hirdeti még ma is sok megvigasztalódott szív.
— Ugye — szóltam — mint csodatévő voltál a legnagyobb?
Az Ür ajkán mosoly játszadozott, de még mindig hallgatott.
Ekkor esengett a szívem:
— Mondd meg hát Uram, miben voltál a legnagyobb, hogy ilyenkép 

ismerjelek meg és hirdesselek téged?
Ekkor az Ür a szemem elé tartotta tenyerét, egy pillanatig nem 

láttam s amikor elvette előlem a tenyerét, abban a teremben láttam őt, 
ahol egykor az utolsó vacsorát költötte el. Az aszta! egyik végén János 
apostol szelíd feje hajlott alá a pergamenre, amelyre írt s írás közben 
hangosan olvasta a leírt szavakat:

„Tudván Jézus, hogy az Istenhez megy, felkele a vacsorától, vizet 
tölte a medencébe s kezdé mosni a tanítványok lábait és megtörténi 
kendővel."

S amíg e szavakat hallottam, láttam, amint az Úr le-lehajol, a víz- 
cseppek gyöngyszemekként hullanak alá kezéről a lábakra. Mossa a tanít
ványok lábát. Egyik tanítvány következik a másik után. Majd mintha 
egy könnycsepp, majd mintha egy mosoly hullana alá az Ür arcáról. 
Könnyezve és mosolyogva szolgál. Ekkép alázkodik meg azok előtt, akik 
arra sem méltók, hogy a sarújának szíját megoldják. így'szolgálja azokat, 
akik méltatlanok a szolgálatára.

Elfutotta szememet a könny. Hallottam az Ür szavát;
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„Példát adtam nektek, hogy amiképen én cselekedtem veletek, ti is 
akképpen cselekedjetek."

S megértettem, hogy óz Ür a szolgálatban tartotta magát a leg
nagyobbnak s nekünk is erre kívánt példát adni.

Vannak az emberi szellemnek nagyszerű kifejezései, ámde van egy 
határvonal, amelyen túl az egyedüli kifejezés a tett. Minden lelkesítő 
szózatnál többet mond, ha valaki a keresztyénség védelméért és igaz
ságaiért áldozatul tudja adni az életét. A hazaszeretetről szóló sokszáz 
könyvnél hatalmasabb prédikáció Dugonics Titusznak Nándorfehérvár falai 
alatt szétzúzódott koponyája, Petőfinek orosz pikától átvert szíve, Tisza 
Istvánnak golyóktól átlőtt melle s az ezekhez hasonlatos sok mai példa. 
A nyomorenyhítő akció milliós értékű adományainál súlyosabb értékű 
az a darab fekete kenyér, amelyet az egyik szegény a másikkal megfelez. 
Ilyen nagyszerű tettbeszéd az, amikor Jézus Urunk a tanítványok lábait 
mossa.

Jézus szolgált, amikor tanított, amikor példázatokat mondott. Akkor 
is szolgált, amikor betegeken és bűnösökön megkönyörült. Mindenkor 
szolgált. Ezt akarja kifejezni most is. A lábmosás előtt is és utána is 
vannak oly szavak és tények, amelyek nélkül nem éreznők Jézust teljes
nek, ámde az ő minden eddigi tanítása és tette közül is magasztosan 
emelkedik ki a lábmosás, a szolgálat mozdulata, amelyet megelőz három 
rövid évbe sűrített munkásság, a szolgálat szent voltát bizonyító tettek
kel s amelyet követ a munkásságot elháríthatatlanul befejező és meg
szentelő szolgálat: a megváltói halál. Nem is történhetett máskép. A leg
nagyobb tanításokon ott kell lennie a hitelesítő pecsétnek, a vértanuságnak.

Az ilyen egyszerű kifejezésnek, mint aminő a lábmosás, a nagyszérű. 
ség bélyegét adják azok a körülmények, amelyek között az megszületik.

Jézus most, amikor fejét a halál hullámai öntik körül, most amikor 
tohanvást torlódó és fájdalmas események közül emelkedik ki drága feje, 
most, amikor az utolsó alkalom kínálkozik neki, hogy magát a legtelje
sebben fejezze ki s minden mozdulata és szava a végrendelkezés jelentő
ségével bír s akaratát és küldetését akarja a tanítványokba beleplántálni: 
elhagyja a példázatok ragyogó nyelvét, nem mutat vissza csodatétekre, 
— nem, hanem egyszerűen felemelkedik az asztaltól és mint a háznak leg
alázatosabb szolgája a tanítványok lábait mossa.

Ez az alá'hajlás néma beszéd, amely ezt jelenti: a világ gyakran 
hamis utakon jár és szívesen hallgat a megtévesztő hamis prófétákra. Én 
tehát cselekedettel példát adok néktek. Támadni fognak,- akik hirdetni 
fogják, hogy az élet célja a gyönyör s liliomokat tipornak le, hogy élvez
zék az életet. Megjelennek azok, akik szerint az élet ingere a hatalom 
s hadakat mészároltainak le, hogy néhány esztendeig ők lehessenek hatal
mon, s nemzetek testén gázolnak át, hogy a világtörténelem pár múló 
pillanatáig hirdethessék: ők az urak. Nem ezekben rejlik a valódi gyö
nyör, nagyság és dicsőség. Látom jönni azokat, akik azt hiszik, hogy 
az arany a mindenható érték. Ebben sincs maradandóság. Szinte hallom 
a szónokokat, akik jönni fognak, látom az írókat, akik írni fognak, s 
akik a legsúlyosabb és legragyogóbb jelentésű szavak ezreivel úgy játsza
doznak, mint zsonglőrök csillogó játékszereikkel. Mindezekben nincs ma
radandó nagysági Szent: a szolgálat.
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Jézus lábmosása azonban nem azt jelenti, hogy minden szolgálat 
szent és minden munka áldás. Nem! Van munka, amelyiktől kicserepese- 
dik a kéz és eldurvul a lélek. Van munka, amelyik meggyaláz, lealjasít, 
az Isten képét törli el bennünk. Van lélektelen munka, amelyik sem nem 
nemesít, sem nem aljasít, hanem géppé korcsosít. Van vérszívó, zsarnoki 
munka, amely a lealázottat véres daccal s a nemeset szent haraggal tölti 
el. S van munka, amelyik csak hóhérszolgálat.

Nem ilyent gondol Jézus, nem olyant, amelyik eltorzít, hanem olyant, 
amelyikbe mi visszük bele az evangéliumi igazságokat.

De ne gondoljátok, hogy valami roppant jelentősnek látszó feladato
kat kíván tőlünk az Úr. Hisz Jézus is mily szerény mozdulattal fejezi ki 
a szolgálat jelentőségét. Jézus alázatos követője nagy reményeket kész 
feláldozni apró kötelességek teljesítéséért, nagyszerű víziókat egyszerű 
feladatokért, világi dicsőséget a lélek szolgálatáért. S bizonnyal sokszor 
könnyebb országra szóló hírnevet szerezni, mint kis közösséget önma
gunkról megfeledkező hűséggel szolgálni. Azt hiszem, könnyebb híres 
politikusnak, mint mintaszerű lelkipásztornak, világító életű tanítónak és 
családapának lenni. Szánalmasaknak tartom azokat, akik a reális életfelada
tok elől álomvilágba menekülnek, mégha még oly ragyogó is az az álom
világ. A legfönségesebb eszmények hirdetésénél súlyosabb értékű egyetlen 
eszmének egyéni életünkben való megvalósítása. Az örökös probléma
keresésnél és problémákról való örökös vitáknál nagyobb értékű, ha tet
teink beszélnek rólunk. A ragyogó elméletek díszes köntösbe öltöztetett 
milliós hadseregénél hódítóbb erejű a nemes, a keresztyéni cselekedetek 
kicsiny, de vitézül, példaadóan harcoló csapata. A csudálatos gépek kitalá
lására fordított energiánál többet nyom a szeretet cselekedetének egyetlen 
rózsaszirma. Lehet, hogy az örökélet kapujáig az eszmények juttatnak el, 
de oda belépési jogot nyerni csak a szolgálat által iehet.

Jézusnak szolgálatra való alázatos aláhajlási lelki mozdulatát kell 
nekünk követnünk s újra és újra utána csinálnunk. Csak az önmegtaga
dás, a hallgatag tettbeszéd az, amelyik lelki rokonságban van Jézusnak 
szolgálati aláhajlásával. Gondolatainkat összekötni az Istentől reánk hárí
tott feladatokkal, végezni munkánkat önfeláldozóan és önmagünkról meg
feledkező hűséggel, személyi életünkkel beleolvadni az evangélium vilá
gába, a jóban való igazi részvételbe, mennyei fénnyel belevilágítani a 
mások életébe: ilyen az a szolgálat, amelyet kíván tőlünk Jézus. S akit 
homlokon csókolt az Ür, aki megérzi, hogy a fönségesek e legfönségeseb- 
bike hozzá, a jelentéktelen emberhez is aláhajolt, hogy szolgálja őt, az 
ennek megérzése után térdre veti magát előtte: Engedd, hogy ezután én 
szolgáljalak téged! S ekkor többé nem érezzük a munka érdességét, 
hanem csak az édességét, nem igyekezünk világelmék nyomdokain járni, 
hanem egyszerűen követjük Öt. Nem undorodunk vissza lealázónak látszó 
feladatok teljesítésétől, de nem tántorodunk vissza a lehetetlennek látszó 
teljesítményektől sem, és pedig azért, mivel nem magunkért, hanem 
Éiette szolgálunk s mindenre lesz erőnk a Krisztusban. Lelki erővel feszü
lünk neki a sorscsapásoknak, el tudjuk viselni könnyű szívvel a hiva
tásunkért bennünket érő gúnyt, lekicsinyléseket, a mindennapi élet sok 
apró bosszantásait, nem azt tartjuk a legnagyobb' dolognak és célnak, 
hogy a lét és nem-lét kérdésein töprengjünk, hanem annak szent fejét
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fogjuk magunk előtt látni, akinek élete azt ihirdeli, hogy a legnagyob
baknak látszó dolgok is semmiségekké olvadnak az áldozat egyetlen vér- 
cseppje előtt.

És ekkor feljebb haladtunk annál az oromnál, amelyet a tanítás 
jelent, följebb annál a fénylő magasságnál is — legyen az akár szószék, 
akár professzori katedra -— ahonnan, úgy vélik, megdönthetetlen igazsá
gokat nyilatkoztatnak ki. Elhagytuk azt a fönségesnek látszó törekvést, 
hogy a kultúra akkor valósítja meg feladatát, ha a világ egy mindeneket 
kitaláló agyvelővé válik. Eljutottunk a mindezeknél nagyobb magasságba, 
oda, hogy szolgálni tudunk egyszerűen, nemesen és önfeláldozóan a 
Krisztusért. S akkor azután valóban súlyos jelentésűvé lesz minden kimon
dott szavunk, igazsággá a véleményünk, értékké bármily körben való 
tevékenységünk, mert a tett homlokon csókolta szavainkat s tanításainkat 
a valódiság fémjelzésével látta el.

Ne feledkezzünk meg végül arról, hogy a szolgálat legmagasabb- 
rendű alakját Jézus Urunk a megváltói halálával mutatta meg s bizonyára 
a vértanúság marad mindenkor a szolgálat legmagasabbrendű alakja. 
Ezt a mai vílágtévedések és világszenvedések korában meg kell értenünk. 
A vértanúi szolgálaton azonban nem kell értenünk feltétlen halált, hanem 
igenis a halálig menő és halálra is elszánt készséget a Krisztus evangé
liumáért és Isten örök ügyéért, tudván, hogy a Krisztus nélküli élet, 
bárminő dicsőségesnek látszik is: halál, míg a Krisztussal való halál való
jában: élet.

Imé, láttuk Uram: miben voltál a legnagyobb. Látni fogunk még 
sokszor Téged, amint fölemelkedel az asztaltól, mosod a tanítványok 
lábát s csöndesen hirdeted:

Íme, példát adok néktek, hogy ti is ezt cselekedjétek!
Adj erőt, hogy követni tudjuk példádat s szolgálatunk szent legyen!

Kutas Kálmán.

Szenth. u. 8. v. Július 30.

Uram, taníts meg minket imádkozni!
Lukács 11, 1.

Annak az erkölcsi értékhanyatlásnak, amely felidézte e háborús kor
szakot, sok oka van. Ez okok egyikét abban látom, hogy. még mindig 
nem tanultunk meg imádkozni. Ez a kijelentés képtelen állításnak látszik. 
Hiszen szoktunk imádkozni. Azonban kétfélekép lehet fohászkodni: az 
ajakkal — szív nélkül, s lehet szívvel. Mi inkább csak az előbbi imád- 
kozási módot gyakoroljuk.

Nem tanultunk meg valóban imádkozni, erre kellett gondolnom,
      amikor Lágerlőf Zelma egyik regényében azt az állítást olvastam, hogy 

Jeruzsálemben nem mindenki bírja ki sokáig, mert a szent város sokakat 
mogorvává és elmebeteggé tesz, sőt akárhányszor meg is öl; elegendő 
ott néhány hetet tölteni, 'hogy az ember itt is, ott is hallja egy-egy hir
telen beállott haláleset alkalmával: „Jeruzsálem ölte m eg..."

Hogyan lehetséges ez? Mikép ölhet meg embert egy város pusztán 
a sajátos jellegével?- S hozzá még egy szent város! Lehet-e egy várost 
gyilkosnak nevezni? S még hozzá Jeruzsálemet! Hisz Jeruzsálem az egy-
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Istent-imádás magasztos városa, a próféták szent, Salamon dicsőséges 
városa volt s egykor Jézust diadalmasan fogadta! Igen, de volt Jeruzsá
lem mindezeknek ellentéte is. Beengedte a pogányságot, a prófétáit meg
ölte, Jézus Urunkat keresztre feszítette; s amikor a rómaiak feldúlták 
és nem hagytak követ kövön, a gyilkosság, a vér városává lett. De hiszen 
ezért még a város nem gyilkolhat; a borzalom, ami történt, a múltban 
történt a jelenre át nem ható erővel. Más teszi a várost gyilkossá, fejtette 
meg előttem a rejtélyt az írónő.

Jeruzsálemben, a dicsőség, a hatalom, a vér, az erőszak egykori tala
ján egy új világ épült fel. Ott van a különféle felekezetek temploma, a 
sok kórház, az egyik felekezetnek 20.000 zarándokot befogadó szállója. 
Taika változatosságban járnak-kelnek a konzulok és a papok iészére 
épített villák között a kegytárgyakat vásárló zarándokok, apácák és diako
nisszák, pópák és misszionáriusok. Mindennek vallásos színe van. De épp 
csak hogy a színe van meg. A sok különféle templomban nem az igazi 
hitért imádkoznak, hanem hogy a felekezetek száma növekedjék. A kór
házakba nem csupán azért vesznek fel betegeket, hogy gyógyítsák, hanem 
hogy az egyházakba betérítsék. Itt a templomok s jótékonysági intézmé
nyek helyén a katholikus becsmérli a protestánst, a methodista a quekkert, 
az evangélikus nem tud összeférni a reformátussal. Itt vitatkozik az igaz
hitű az eretnekkel, itt alacsonyítja és marcangolja szét a lelkeket az 
irigység és a felekezeti féltékenység, itt Isten nagyobb dicsőségére ember 
az embertársát egyre zaklatja és üldözi, mivel más módon imádja az 
Istent. Ez a lélekvadászat, ez a hamis ima, a vallásosság nélküli merő 
felekezetiesség, a hazugság, a rágalom Jeruzsálemé. Itt szünet nélkül folyik 
a gyilkolás. Ez a hamis szívvel és képmutatóan imádkozó Jeruzsálem az, 
amelyik megtöri a lelkeket és megöli- az embereket, azért, mert nem 
tanult meg igazán imádkozni.

Ez a gyilkos, ez az emberölő, ez a hazug imájú Jeruzsálem közöt
tünk is nagyon megvolt és nagyon is megvan, Mert hányszor becsmérli 
az egyik felekezet'hez tartozó a másikat. Nem ólálkodik-e közöttünk az 
irigység? Nem találkozunk-e példákkal, hogy „Isten nagyobb dicsőségé- 
n.ek“ örve alatt embert ember ellen nevelnek? Nem találkozunk-e gonosz 
nyelvek ártalmával, hazugság kígyófogával, a rágalmak és megszóiások 
fullánkjaival? Nem , látunk-e fegyveres és fegyver-nélküli üldözést s vér- 
telen és véres békegyilkolást a mai korban is!? Ó Jeruzsálem, te, ki meg
ölöd a prófétáidat! Modern Jeruzsálem, te sem tanultál meg imádkozni.

Amikor egy-egy letűnt nemzeti nagyságra az alaptalan vádak kavi
csait dobálják s a tiszta alakot beszennyezik, amikor a szabadsághőst 
lázadónak bélyegzik: a hazug-imájú Jeruzsálemet építjük magunk között. 
Nem azt a Jeruzsálemet, ahol próféták próíétáltak, hanem ahol azt, ami 
szent volt, elvetették s a prófétákat megölték.

Amikor az erényt kigúnyolják, a szemérmetlenség kendőzetlenül jár 
az utcákon, a gyermekek leikébe konkolyt hintenek s egy megromlott 
közszellem miazmáit magába szívott társadalom szakít a múlt tisztes ha
gyományaival s erkölcsi gyökeret nélkülöző űj szokásokat ültetnek régi, 
erős vallásos gyökérzetűek helyébe: akkor is a képmutató imájú farizeu
sok Jeruzsálemét teremtjük meg, azét, amelyik a pogányságot és jsten- 
telenséget helyezte az egyistent-imádás helyére...
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Amikor lerombolják a becsületes munka iránti tiszteletet, amikor 
alázatosan görnyednek a vagyon, a rang, a hír, a matéria és civilizáció 
bálványa előtt, amikor az elfogultságok válaszfalait emelik az emberek 
egymást elkülönítő korlátul, amikor a szó nem az igazság mély forrásából 
fakad, hanem a gőg és szolgaság, a hízelgés és az irigység mocsaras és 
megfertőzött talajából, amikor karjainkat nem az Isten, hanem a vallás 
megtagadása árán vásárolt hivatali és társdalmi előnyök felé tárjuk: meg
öljük a tiszta erényeket, a gyilkos Jeruzsálemet teremtjük meg s tanúsá
got teszünk arról, hogy még mindig nem tanultunk meg imádkozni.

Amikor az egyházak a bennük rejlő belső erőket nem arra értéke
sítik, hogy az embereket egymáshoz közelebb vigyék s a vallási békesség 
és Isten előtti egyenlő-valóságunk érzetével lerontsanak közöttünk minden 
gátat, hanem inkább arra fordítják, hogy türelmetlenséggel és elfogult
sággal a humanitás szintje alá buktassák még azt is, ami bennünk termé
szetesen és nemesen emberi; amikor a vallás a helyett, hogy minket égi 
magasságokba emelne, kegyetlen és barbár mélységekbe sülyeszt, hogy 
egy hindu bölcs is magasabb szellemi szinten áll, mint a keresztyén 
ember: a békességgyilkos, az álnok, a türelmetlen Jeruzsálemet plántáljuk 
magunk közé, azt, amelyik keresztre feszítette a békesség fejedelmét, 
Jézust. . .

És még sokasítani lehetne a bennünket legszemélyesebben érintő 
példákkal. Amikor ugyanaz az ajak, amelyik imádkozni szokott, károm
kodik; az a sok szív, amelyiknek hálát kellene éreznie, haragot tart; az 
a sok akarat, amelyre megoldandó szent feladatok várnak, gonoszságra 
tör; amikor ez a nemzedék mulat, jóllehet állandóan nemzeti gyászt kellene 
viselnie; tékozol ott, ahol takarékoskodnia kellene s takarékoskodik ott, 
ahol az volna a kötelessége, hogy a javait szent őrületben eltékozolja; 
amikor felekezetieskedéssel épp a vallás lényegét, a szeretetet ölik meg, 
szűkkeblűséggel az egyház és a nemzet létét s nemesebb feladatainak 
megoldását teszik kockára: mindez mit bizonyít!? A'zt-e, hogy megtanul
tunk igazán imádkozni?!...

S ha mégis mindezek ellenére azt állítjuk, 'hogy igenis, mi meg
tanultunk imádkozni, lássuk, mikor és miért szoktak az emberek imád
kozni!

Istent sok kérésünk keresi meg. Képzeljük el, hogy e kérések az Ö 
nagy égi csarnokában megjelennek előtte. Csak úgy hemzseg a mennyei 
csarnok millió ember sokmillió kérésétől. A kérések merészen járulnak a 
trón elé. Az egyik ima egészségért esdekel. Ez természetes. Ámde kitűnik, 
hogy e kérés csak azért jelenik meg, mert aki imádkozza, beteggé lett, 
s addig, amíg egészséges volt. Istent soha nem kereste meg ilyen kéréssel. 
Egy másik fohász a mindennapi kenyérért esdekel, ami szintén természe
tes. Ámde csak azért született meg ez az esdeklés, mert onnan, ahonnan 
ez a kérés jött, az utolsó falat kenyér is elfogyott könnyelmű tékozlások 
és iszonyú dáridók következtében, amikor is persze hogy nem volt szó 
attól, hogy Istenhez imádkozzék mindennapi kenyérért ajak és szív.

Amott egy öregasszony kérése sír a gyermekért, aki a tékozló fiák 
útjára tévedt. Azonban kitűnik, hogy ez az anya soha nem tanította gyer
mekét imádkozni, s fölöslegesnek tartotta, hogy gyermeke templomba 
járjon.
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Az ilyen imák nem imák, hanem kétségbeesett könyörgések féreggé 
alacsonyuk emberek szánalmas könyörgései, hasonlóak áhhoz, amely a 
gazdag ajakát hagyta el a pokolban Ábrahámhoz, akinek Lázár pihent 
a kebelén . . .

Sok ima már tartalmánál és annál a helyzetnél sem minősíthető 
imának, amelyben fogant, de nem ima azért sem, mert nem azzal az alázat
tal mondják el, ami az imát imává teszi, hanem szinte követelőén és gőgö
sen, efféle hangnemben: „Ha te, Uram, nem-teljesíted kérésemet, magadra 
vess, ha ezután elfordulok tőled.'1 — Sok imát csak az önzés és önszeretet 
sugall; más meg röpke, és léleknélküli, mint egy hivatalos látogatás. 
Némely ember ily gondolattal jön templomba: „Na régen voltam temp
lomba, ideje, hogy egyszer az Istenről is megemlékezzem."

Azután vannak emberek, akik egyáltalán nem imádkoznak, jóllehet 
jó keresztyéneknek tartják magukat. Szeretném tudni, hogy azok közül, 
akik ma nem jöttek el ide templomba, hányán imádkoznak otthon. Soka
kat csak a mostani megpróbáltatás, a háború, légitámadás hajt a temp
lomba. Ezek borulnak le a legmélyebben, ezek imádkoznak ma a legkét- 
ségbeesettebben, azok, akiket eddig nem láttunk itt és vájjon látni fogunk-e 
ha elzúg a vihar?!

Bizony mondom, hogy sok ember nem tanult meg imádkozni, vagy 
pedig elfelejtette, hogy kell és hogy hogyan kell fohászkodni.

Az a leány, aki elhagyva a szülői otthont, rég letért a tisztesség út
járól, amit az édesanya nem is sejt; akik a vasárnapnak csak azért örül
nek, mert több alkalom nyílik kalandra, ezek rég elfeledték mit tesz az: 
imádkozni. Azok között meg, akik eljárnak templomba, kevesen tudják, 
hogy minő az igazi imádság. Nagyon kevesen. Vedd el az imából mindazt, 
ami szokás, nevelés, hagyomány, egyházi, vagy szülői parancs, mi marad 
meg akkor abból, ami az imádság lényegét teszi? Azok pedig, akik imád
ság nélkül mennek végig az életen, hasonlatosak azokhoz, akik egy 
nagyúr vendégbarátságát élvezik, palotájában élnek, anélkül, hogy ven
déglátó gazdájukat észrevennók és neki köszönnének.

De hát kérdezheted mindezek után, mi az igazi ima, található-e ma 
ilyen? — Igen. Valódi ima az, amelyik tiszta alázat és mégis határtalan 
bizalom. Az áhítatos lélek beleolvad az isteni kegyelem tengerébe. Nézd 
Salamont, aki bölcs és értelmes szívet kér; nézd a publikánust, aki így 
fohászkodik: légy irgalmas nékem bűnösnek; lásd meg Jézus urunkat a 
Gecsemáné kertjében, s halld szavát: Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem 
e keserű pohár. — Ezekben találjuk meg az imádság lényegét és rajtuk 
keresztül meglátjuk a közöttünk élő valódi imádkozőkat.

Talál Isten közöttünk is ilyen bölcs-Salamsnokat, és alázatos publi- 
kánusokat. Talál apákat, akiknek fohásza ez: Adj az én gyermekemnek 
bölcs és értelmes szívet, hogy meg ne szégyenüljön benne a hit. Talál 
anyákat, akik késő este, nehéz munkájukból hazatérve, alig tudják ágyra 
vetni magukat, de nem mulasztanák el, hogy így' sóhajtsanak: Nehéz 
napom volt, Uram, de holnap újra kell kezdenem; adj erőt a gyerme
kemért, hogy tudjak érette dolgozni és őt a te félelmedben nevelni. Talál 
még gyermeket, aki távol az otthontól így sóhajt: Őrizd meg az én jó 
szüleimet, akik érettem aggódnak és fáradnak.
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Kik az imádkozó emberek!?
Ha társaságban vagy, ahol kedélyesen elbeszélgetnek, szó szót követ, 

sok üres szó, amelyet kimondása előtt senki sem gondol meg, elhangzása 
után pedig mindenki azonnal elfeled, — s azután valaki a társaságban csak 
alig hogy mond valamit, de amit mond, annak szíve van, lelke van, s 
lehetetlen azt elfeledni: ime olyannal találkoztatok, aki szokott imádkozni, 
akinek lelki élete van, aki szavait a hit mélységéből emeli ki és a magassá
gok felé küldi. Ha egy szerencsétlent vigasztaltok és rajta segíteni akar
tok, s beszéltek sokat és szép dolgokat, de az igazi szót el nem találjátok, 
s azután jön valaki, aki szívének buzgó áradásából hullajt alá harmat- 
cseppeket, akinek a szava megmutatja az utat Isten szívéhez: íme egy 
imádkozó, aki magányban, Istennel való közösségben, jaj és szenvedés 
között megtanulta a lélek beszédét. Ha komoly tanácskozáson vagytok, 
sokat okoskodtak, de semmit sem tudtok bölcsen elvégezni, — s azután 
valaki rövid szavakban találóan mutat rá a dolgok lényegére, a követ
kezményekre, a megoldásra: íme egy imádkozó ember, akinek Isten szinte 
ködberejtett céljait is megmutatta. Ha oly otthonba léptek, ahol nincs 
nagy gazdagság, jólét, de mégis minden üdén és kedvesen helyezkedik el, 
ahol megelégedettek az arcok és bensőséges az élet, — nem kételkedhet
tek: itt imádkoznak az emberek, s más gazdagságtól gazdagok, mint 
arany és az ezüst, — ezek Istentől veszik a lelki és szellemi javakat, ame
lyeket egymásnak bőkezűen osztogatnak. Ha találkozol vén emberrel, akit 
meggörnyesz'tett az. öregség, megtört a sok életküzdelem, de a szemei 
mégis világosan és sugárzón tekintenek a világba, s az ajka nem ujjong, 
de nem is panaszkodik, és mindig tud barátságos szót mondani, amely 
bölcseséget tartalmaz, s ebből hit, szeretet, szellemi élet és békesség sugár
zik, és azt érezzük, hogy ennek az öreg embernek a lelke tovább fog 
élni, akkor is, amikor a megvénült élet külső burka összeomlott, — el 
kell ismerned: imádkozó ember ez.

Ámde az ima, amint e példákból is látjuk, sokszor nem is szó. Nagyon 
sokszor lelkes tett. Sőt azt hiszem, a legmélyebb imádság oly mélyből jön, 
hogy mire öntudatra jut, már nincs is szava, s oly magasra száll, hogy 
mire az Isten trónusa elé ér: a fohászról lefoszlik a szavak köpönyege, 
mint ahogy a felhő szétfoszlik a magasságban.

*

Tanulj meg testvérem imádkozni. Egyetlen egy dologban láthatod 
meg az Istent, s mutathatod meg lelki valódat néki: az imában. S lehet-e 
nagyobb boldogság, mint hogy én lássam az Istent, s Isten lásson engem? 
Szerezd meg e boldogságot minél gyakrabban magadnak. Légy imádkozó, 
szívyei-lélekkel imádkozó ember!

Uram, taníts meg minket imádkozni!
Kutas Kálmán.



323

Szenth. u. 9. v.  A u g . 6.

Háború és emberszeretet.*)
Luk. 10, 25—37.

El sem tudjátok gondolni, mily ünnepi érzést jelent egy igehirdető
nek is, ha gyülekezete előtt ily példázatot olvashat fel. Csodálatos néhány 
perc. Mindenki elcsöndesül. Mintha Jézus lelke vonulna el a templom
boltozat alatt. S amikor vége a felolvasásnak, az az érzésünk, mintha egy 
eddig nem ismert világba pillantottunk volna, romok közül gyönyörűsé
ges tájra, véres sebek közül a gyógyulás helyére és titkára, tökéletlen
ségből a példaadás világába —, s felsóhájtunk: így kellene ennek mindig, 
mindenütt történni.

Örök ifjúság varázsa e példában, amely évszázadok óta ugyanazzal 
a mély hatással hangzik fel s évszázadok múlva is úgy fog hatni a lei- 
keltre, mintha azt Jézus Urunk szelleme a legközvetlenebbül érintené.

Sok vonatkozású elgondolásra indít e példázat. Megállók mindjárt 
e szónál: samaritánus. Valamikor megbélyegző elnevezés volt, mint ahogy 
megvetőleg használták és használják velünk szemben e szót: eretnek. De 
e példázat által más jelentésűvé vált e szó, — nem a megvetés, hanem 
a megbecsülés kifejezésével. Igen, Jézus még a szavak értelmét is meg
változtatta. Mily más tartalmat adott ily szavaknak: bűnös, farizeus, s — 
kereszt, ami, addig a legelvetemültebb bűnre és bűnösre gondoltatott, 

.azóta pedig a megváltásra gondoltat. Jézus Urunk hasonlíthatatlanságát már 
az is mutatja, hogy — s erről egész könyvet lehetne írni — egész sereg 
szó értelme változott meg azzal, ahogy Ő kimondotta és használta azokat, 
így ez is: samaritánus —, nem megvetést, hanem irgalmasságot jelent.

Most meg arra kell gondolnom, hogy e szóban: samaritánus, egész 
történelem van. Az elmúlt időkben nem nyilvánult volna meg annyi ember- 
szeretet a gyűlölködő, annyi irgalom a harcoló világban, annyi jóság kór
házakban, sebesültekkel, szerencsétlenekkel szemben, ha nem élt volna 
Jézus s nem mondott volna ily péildázatot. Ő lehelte a világ szívébe a 
felebaráti szeretetről zengő szavakat, amelyek élni fognak, valameddig 
szivet hordunk a keblünkben s tartunk valamit az emberségre.

De felocsúdva e meggondolások elragadtatásából, kérdezhetjük: — 
Ugyan mit keres ma, e szörnyű háborúban ez az ige? Mi mondanivalója 
lehet -számunkra? Egyik oldalon áll Jézus Urunk, a másikon a Világ. 
Amaz mondja: Béke, ez így szól: Háború. Az: Irgalom, — ez: Nincs irga
lom, nincs kegyelem. Az egyik oldalon látjuk az Urat a béke .olajágával 
s a másikon az Antikrisztust, félelmetesen, hóhérbérddal, robbantó, pusz
tító szerszámaival s borzalmas törekvésével, hogy minél több életet irtson 
k i . . .  Tud-e Jézus tenni valamit e bűnös világgal? Ügy érzem, szemrehá
nyóan tekint ránk s szól: — Ismertétek és olvastátok az isteni igazságo
kat, de csak a békeidők nyelvén, a megelégedettség, a kenyérbőség, ez 
életbiztonság korának nyelvén. Olvassátok most új nyelveken: a háború, 
a kenyérszükség, a megpróbáltatások, az életfenyegetettség korának nyel
vén. Tanuljatok azoktól, akik a fronton kézhez kapták s ott olvasták az 
evangéliumokat, akik egy-egy ütközetből azzal az érzéssel kerültek ki 
élve, hogy ez Isten közvetlen csodaműve. Hallgassátok ezeknek meglepő

*) Rittelmeyer egyik beszédének felhasználásával.
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tanúságtételeit: mily máskép teljesítik eztán kötelességeiket, mily máskép 
indulnak egy következő ütközetbe, mily máskép állnak meg bajtársaik 
boltteteme fölött, mily máskép ítélik meg az életet és a halált s mennyire 
felkészülnek maguk is erre. A mostani háborús idők nyelvén olvassátok 
és magyarázzátok az irgalmas samaritánus történetét is s tanuljátok meg, 
hogy Isten örök törvénye a szeretetből fakadó irgalmasság.

Olvassuk hát és magyarázzuk e példázatot a háború nyelvén.
Először az tűnik szembe, hogy • a samaritánus természetesnek, ön

magától értetődőnek tartja, hogy így cseleekdjék. Nem gondol arra, hogy 
maga is veszedelemben forog, amikor megáll itt, hiszen a közelben lehet
nek s őt is megtámadhatják, akik leütötték ezt a szerencsétlent. Nem 
várja, hogy ez kérlelje s hálálkodjék. Nem gondol arra, mit tenne más 
az ő helyén s hogy mire adott példát a pap, meg a lévita. Nem gondol 
arra, hogy a sebesültet átadva a fogadósnak, lerázza magáról s erre 
hárítsa át az érette való gondot, hisz ő már úgy is megtette a magáét. 
Minden vallásosságtól áthatott erkölcsös cselekedet természetsíerűleg, ön
magától Jön létre, maga a cselekvő önmagától értetődőnek találja. Ezt 
látjuk itt is.

S most mérjük magunkat ehhez a könyörületes emberhez, ö  termé
szetesnek tartotta, hogy jót tegyen. Magunk között meg ily hangokat 
hallunk: Én már elég sok jót tettem, tegyen jót most más is. Voltam a 
fronton, menjen ki most már más. Eleget nélkülöztem, nélkülözzön most 
más. Az efféle beszéd ellene mond annak, amire Üdvözítőnk akar tanítani 
minket. Csak akkor állunk a keresztyéni követelmények magaslatán, ha 
természetes ösztönünk, sőt lelki szükségletünk jót cselekedni. A samari
tánus cselekedete nagy és szép tett. Minden cselekedet az, melyet kétely 
nélkül, mint önmagától értetődőt teszünk. Ilyen, ha az anya feláldozza 
magát gyermekéért, a családapa szeretteiért, a katona a hazájáért, a 
keresztyén a vallásáért. így cselekszünk, ha bajba jutott ellenségeinken 
is megkönyörülünk, a csatatér sebesültjeit felszedjük és gyógyítgatjuk, 
ha más felekezethez, vagy nemzetiségihez tartozót sem hagyunk el bajá
ban, ha talán másoknak elsőbbrendfl kötelessége lett is volna a segély
nyújtás. Ha más helytelen utakon jár is, mi járjunk a Jézus Urunk által 
megjelölt úton. Akinek az Ür a vezére, az ha megpróbáltatás, lemondás, 
áldozathozatalok útján is, de bizonyára égi célra jut.

A samaritánus példáján át tekintsünk annak elmondójára, aki maga 
mutatta meg a legfőbb példát. Mily önmagától értetődőnek találta, hogy 
gyermekkorától az ő Atyja dolgaival foglalatoskodjék, önmagától érte
tődőnek találta, hogy életét is odaadja érettünk. Egész életén át, mindegyik 
szavából és cselekedetéből ez a magától értetődő önfeláldozás cseng ki, 
küzdelmes élete közepette is, nem a kétségbeesés hangján, hanem tisztán, 
békésen, istenileg dicsőn, — oly természetesen csordul ki belőle, mint 
forrásból a víz, csillagból a fény. Ha majd úgy teljesítjük kötelességein
ket, amint arra Ö példát adott, belőlünk is önmagától fog támadni nagy
ság, szépség, önfeláldozás, minden előzetes töprengés nélkül; akkor kerü
lünk arra a magaslatra, amelyre Jézus felemelni akarta tanítványait.

De a samaritánus cselekedete önmegtagadásra is mutat. Bizonyára 
előre kitervelt útján tartóztatja fel ez az eset. De nem háborog. Van 
nála olaj és bor; ezekre bizonyára neki magának lett volna szüksége a
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hosszú úton s most odaszánja. Sőt éjszakáját is a beteg: mellett tölti, 
íme, az önfeláldozás!

S állítsuk most e mellé a magunk cselekedeteit. A samaritánus a 
nagy áldozatot is természetesnek tartotta, mi a kis áldozat s oly dolgok 
miatt is zúgolódunk, ha valaki megzavar könyv-olvasás, étkezés közben, 
ha valaki vagy valami miatt le kell mondanunk egy kártya-pártiról, vagy 
rr.oziba-menésről. A samaritánus példája azért oly felemelő, mert csele
kedete mögött háttérben marad a személye. Mi meg érdek, vagy kényszer 
nélkül vajmi ritkán szoktunk jótékonyságot gyakorolni, keverő, hogy 
egyesek mily nagy készletekkel rendelkeznek, de legközelebbi atyafiaikon 
sem segítenének. Szükséges áruk azért nem kerülnek forgalomba, mert 
tulajdonosaik áremelkedést várnak. Mi, akik jót oly nehezen teszünk, 
tekintsünk a samaritánusról Jézus Urunkra s apostolaira. Életük sem volt 
nekik drága érettünk. Tanuljuk meg tőlük: minél szentebbet áldozunk 
másokért, annál inkább •megszentelődik életünk. Ahol világosságot látunk, 
ott gyertya emésztődik fel. Ahol valami nagyszerű tett jön létre, ahol 
egy személyiség isteni fénnyel világít, ott valaki feláldozta életét. Ezért 
oly drága nekünk e samaritánus alakja és példája.

A samaritánus cselekedetében példaadó világi okosság is van. Mily 
gondos, okos, praktikus ember! Mintha csak előre felkészült volna erre 
az esetre. Minden szükséges van nála. A beteget nemcsak átadja a ven
déglősnek, hiszen jól ismeri az embereket s ezek gyöngéit. Fizet is neki, 
nehogy rosszul bánjon a sebesülttel. Sőt megnyugtatja: ha valamivel 
többe kerül, visszatértében megfizeti. Mintha e példázat azért hatna ránk 
oly rendkívüli módon, mert itt egybetaláikozik — s ez bizony ritkaság — 
a tökéletes jóság a tökéletes okossággal.

Nálunk sokszor hiányzik ez az okosság. Hány anya nevel igen nagy 
szeretettel, de igen oktalanul. Finom ösztöne van a szeretetnek, de nem 
szabad kirekesztenie az okosságot. Egy asszony pl. elhatározta, hogy 
könyörületből minden eléje kerülő sebesültet megajándékoz 1—1 P-vel. 
Nosza sokan térültek, fordultak s háromszor is eléje kerültek. A szeretet
nek okos meggondoltsággal kell társulnia. De természetesen épp oly 
hiba, amikor csak okossági elvekből támadnak rendelkezések, jótékony
kodások, de nem szeretetből is. Sokszor szeretném odakiáltani intézmé
nyek, családok, nemzetek sorsa irányítóinak: Több szeretetet az okos 
intézkedésekbe! Szeretet nélküli tett: anyag fény nélkül. Csak szeretetből 
létrejött intézkedés: fény anyag nélkül. Oly szeretetre van szükségünk, 
amelyet világos és bölcs megfontolás hat át s oly okosságra, amelynek 
szive a szeretet. S erre is példát ad Jézus Urunk. Mily finoman, mily 
gyöngéden bánik a tanítványokkal, a bűnösökkel. Nincs az újtestámentum- 
ban egyetlen hely, ahol Jézus a szívének túláradó szeretetében megfeled
kezne az okosságról, sem oly okos megnyilatkozása, hogy bölcsesége ne 
volna teljes szeretettel. Csak e kettő együttesében található titokzatos, 
boldogító, áldott erő.

Az utolsó jellegzetes vonás e samaritánus cselekedetében a világ 
fölé való emelkedés. Ezt nehéz volna elemezni. De nem világos-e, hogy 
aki ily természetesen jó, önzetlen, szerető szívű, önfeláldozó tud lenni, aki 
ennyire kész lemondani a maga kényelméről, anyagi javairól, útiterve 
megvalósításáról: azt már nem köti e világ semmiféle érdekével és elő
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nyével? S kérdem, mit gondoltok: hogy amikor tovament ez a samaritá- 
nus, mit érezhetett az a sebesült, akin megkönyörült ez a jó ember? s 
mit gondolhatott a vendéglős, akivel oly lekötelezöleg bánt ez az okos 
ember? Nem ez volt a benyomásuk: mennyei küldött járt náluk?

Meggondolkoztatóan ereszkednek belénk a mostani rendkívüli idők
ben e tanulságok.

Láttuk a példázatban a rablás világát — s vájjon a miénk más-e? — 
s a samaritánus nemes, tiszta cselekedete szent példaadásként világol ki 
belőle. Láttuk az aggodalmaskodókat, — ilyenek voltak a pap, meg a 
lévita, (— s nincs-e a mi világunk is bővében ezeknek?) s a samaritánus 
bátorsága és gondtól,' aggodalmaskodástö!. szabad lelke szinte harsogja 
felénk: ilyenek legyetek! Láttuk a baj és nyomorúság világát, amelyet 
az a szerencsétlen leütött képvisel, (—- s vájjon nincs-e a mi világunkban 
eztével példa erre? -—) s zeng fölötte e példázatban az irgalmasság isteni 
éneke. S láttuk végül az önzés és nyerészkedés világát a vendéglősben 
(— s bizony a mi világunk is mily sok önzőt és nyerészkedőt mutat —) 
s égi magosságból az önzetlenség isteni lelke csapott belénk. S mikor 
korunk a baj, nyomorúság, gyűlölet, gond, aggodalmaskodás, önzés és 
gyilkosság kora, nincs-e szükségünk a samaritánus világfölöttiségére? 

| Legyen e borzalmas korszak s az élet a mag3 egészében alkalom
! nekünk a samaritánusi könyörületes munkára, arra, hogy tudunk bölcs és 

szerető szívűek lenni. S a jövőnek még inkább szüksége lesz erre, mint 
a jelennek. Az első világháború idején valaki azt mondotta, hogy a há
borúból egy ezer sebből vérző Európa marad vissza. Ma meg azt mond
hatjuk: e világháborúból egy millió sebből vérző emberiség marad meg. 
Készüljünk fel erre azzal, hogy követői leszünk Annak, akitől hallottuk 
ma e történetet s aki megtanított minket arra, hogy mint kell cseleked
nünk felebarátainkkal.

Kutas Kálmán.

Meditációk.

1. /. Kor. 6, 20. „Dicsőítsétek Istent testetekben!“ Az emberi test 
méltósága és rendeltetése körül óriási viták, nézeteltérések, sőt világnézet
beli különbségek fejlődtek ki. Ha az ember csupán csak az antik szobrá
szatra meg filozófiára gondol, már ott megelevenednek előtte ezek a kü
lönbségek. Az egyik irány szerint a test a lélek célja. Ezért hizlalta, ápolta,- 
kényeztette a testet, hogy az a világ valami legszebbje legyen. A másik 
irány meg azt tartotta, hogy a test a lélek börtöne. És nem magasztalta, 
nem dicsőítette, hanem szégyelte!

Az ilyen vagy ezekhez hasonló viták egész özöne zajlott már le az 
emberiség múltjában. Ókor, középkor, újkor, jelenkor; India, Európa, Bra
zília, Borneo, Szumatra, Jáva: mind-mind bőséges illusztrációval szolgálhat 
ezekhez.

És ennek a két végletnek tombolnia és rombolnia kell mindaddig a 
főidőn, míg Pál apostol nézete át nem világítja mindenütt a sötét szíveket 
és koponyákat. Vagyis, hogy a testünk, éppen úgy, mint a lelkünk, nem
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más, mint Isten dicsőítésének eszköze. Se nem börtöne, se nem célja a 
léleknek. . .  Istentől, Isten számára, dicsőségére való eszköz. Ez méltóság, 
rang, rendeltetés és -hivatás.

2. Jerm. 23, 29. Isten Igéje: tűz és pöiöly. Nehezen hisszük el, hogy 
Isten az ő örökkévaló hatalmát legfelségesebben szava, igéje által gyako
rolja. Pedig nincs az a kozmikus, természeti vagy technikai erő, amely 
ezzel összemérhető lenne. Se a gravitáció, se földrengés, se vihar, se semmi
féle gépezet. Jeremiás szörnyű hatalomhoz méri az Igét. Először az emésztő, 
világmindenséget elpusztítani tudó tűzhöz. Aztán sziklazúzó pörölyhöz. 
De tudnunk kell, hogy Isten igéje mindezeknél több. Más. Hatalmasabb 
és különb. Az a hatalom, mely kezdetben volt. Teremtett és teremt. ítél 
vagy kárhoztat. Elpusztít vagy mindörökre üdvözít, Tehát a kezdet és a 
vég; első és utolsó.

Éppen ezért eza z Ige teljes reménységgel harcolhat azért, hogy egy
szer minden szívet megtalál és meghódít. Zárkózhat az ember az istentelen 
bűnöknek akármilyen betonbunkerébe. Az Ige ezen is áthatol. Körülsáncol- 
hatja magát az ember agyrémeinek, beképzeltségének, gőgjének minden 
záróléggömbjével fent, vagy acélerődjével lent, az Ige ellőtt nincs és nem 
lehet zár. Az belehatol, bele tu dhatolni minden akadályon át az ember 
szívébe. És vagy ítél vagy üdvözít.

Mennyi hataloméhes, uralkodni vágyó nép bukott és tűnt már le 
— de örökre — a történelem színpadáról! Az Ige öröktől fogva mind
örökké munkál.

A technikának már hány meg hány csodája avult el és került örökre 
félre! Az Ige tegnap és ma és örökké ugyanaz.

Golyó vagy tőr nem talál el minden szívet. De Isten igéjével előbb 
vagy utóbb minden szívnek szembe kell találnia magát! Jaj, ha mint pusz
tító pokol-tűz találkozik velem! Azért imádkozom, hogy mint a szeretetnek 
építő, tisztító, üdvözítő üze kapituláltasson maga előtt engem.

3. Lk. 16, 19—31. Isten ajándékai. A gazdagról és Lázárról szóló pél
dázatban legtöbben csak a két embert veszik észre. Legfeljebb még azt, 
hogy milyen rettenetes vége lett az egyiknek és milyen nem várt gyö
nyörű vége lett a másiknak. Pedig azt kellene különösen észrevennünk, 
ami döntővé vált ezeknek az embereknek az életükben is, meg a haláluk
ban is. S ez az Isten ajándékához való viszonyuk volt.

Mindegyiküknek adott az Isten. Mindegyik elfogadta és élt is vele. 
A gazdag élt a gazdagsággal, de csak magának és maga. Mindet ugyan 
nem bírta felfalni és megemészteni, de azért nem jutott eszébe, hogy a 
feleslegből a koldus proletárnak utalványozzan valamit. — Lázár keresz
teket, undok sebeket kapott sáfárságra. Lehet, hogy alig mert ember elé 
kerülni velük. Lehet, hogy ezen „fájdalmak -embere11 a legszívesebben csak 
elrejtőzött volna mindenki elől. De ő ezt kapta sáfárságra. Hát sáfárkodott 
vele. Szenvedett és zokszó nélkül tűrt. Minden művészi beszédnél áthatóbb 
prédikáció volt az emberi megalázkodásról és az Isten félelmetes hatalmá
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ról. Ilyen hivatást így betölteni, megcsodálnivaló dolog. Míg az iménti 
gazdag sáfárkodása, égrekiáltó förtelem.

4. Lk. 14, 16—24. Az emberek és Isten üzenete. A nagy vacsoráról 
szóló példázat egyúttal az emberi orcátlanságról is példázat. Igaz, hogy 
az Úr nem maga megy a vacsorához a vendégeket hívni. Igaz, hogy csak 
szolgát küld. De hiszen ő maga is csak azt mondhatta volna: „Jeftek el, 
mert minden kész!" — Egyébként meg a hivatalosak bizonyára nem illeték- 
telenségből, ok és jog nélkül kapták a meghívást. Ha nem lett volna nexu
suk, lelki vagy testi, vagy testi-lelki, a meghivatóval, úgy azt mondták 
volna, hogy semmi közük ahhoz! De szálak fűzték őket egymáshoz. Bizo
nyéra tudtak is a készülő vacsoráról. Hiszen minden egyes elutasító válasz 
úgy hangzik, mint amit jól kitervelt a packázó rokon.

Szomorú vége lett. S amíg ember ravaszkodik, farizeuskodik, vagyis 
packáz az Isten üzenetével, nem is lehet jó vége. — Isten igéje: tűz. Aján
dékaival nem lehet akárhogy bánni. Ezért: „Dicsőítsétek Istent testetekben!11

Tóth János.

5. Lukács 13, 1—5. Jézus és a napihírek. Jézus korában nem volt 
újság, rádió, de események és érdeklődő emberek akkor is' voltak. Kútnál, 
forrásnál, országúton adták szájról-szájra a híreket. Szent történetünk ide
jében éppen két „véres szenzáció11 volt a főtéma. Az egyik: Pilátus — előt
tünk ismeretlen okból — kivégeztetett néhány galileabelit áldozás közben 
(tehát a templomudvaron). A másik: A gyógyítóerejű tó mellett várakozott 
a betegek serege. Egyszer az egyik toronyszerű épület rájuk szakadt és 
megölte őket. Szinte általhalljuk ezen az ilyen hírek modern megfogalma
zását: Véres tragédiák a „templomok és kórházak" bombázásánál. . .

Tanuljunk Jézus magatartásából.
I. Kemény, rendreutasító hangjából gyanítjuk, hogy az emberek jó

része már akkor is pusztán a szenzáció kedvéért érdeklődött a napi esemé
nyek iránt. Ilyen volt mindig az ember. Látványosság volt számára a gla-' 
diátorok küzdelme éppenúgy, mint az első keresztyének vértanúhalála. 
De látványosság volt az is, amikor egy-egy próféta tulajdon vérző szívét 
vette ki előttük. Ma is láthatjuk azt az ujságfaló embertípust, aki a háború 
napi fordulatait is pontosan ezzel az érdeklődéssel figyeli. ..

II. Krisztus világosan megmutatja, hogy a napi események arra valók, 
hogy azokból bűnbánatra hívő, bennünket Istenhez űző, saját méltatlansá
gunkat és Isten nagy kegyelmét újra és újra felfedező tanulságot vonjunk 
le. Ezt tette Jézus Pilátus rémtettével és a Siloám-torony ledűlésével kap
csolatban is.

Tudod-e így hallgatni a rádiód s így olvasni újságod?
A keresztyén világnak ma csak ilyen emberekre van szüksége!

Sz. L.
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Bölcsőtől a koporsóig.
Érettetek!

Temetési beszéd sokat szenvedett édeanya felett.
Kol. 1, 24.

Isten titkai közül egyike a legcsodálatosabbaknak a másokért való 
szenvedés. Ennek a titoknak köszönhetjük, hegy mi bűnös emberek  Istent 
Atyánknak szólíthatjuk. Ha Jézus nem szenvedett volna helyettünk és 
érettünk, nem volna keresztyén reménység, mely megvilágítsa a halál 
éjszakáját, nem tudnánk vigasztaló szavakat mondani koporsó felett, nem 
maradna más a számunkra, mint az ítéletnek valami rettenetes várása.

Még csodálatosabb, hogy Isten nem csak maga szenvedett Jézus 
Krisztusban másokért, hanem a másokért való szenvedés vállalásában 
nékünk is részt enged és ebben tárja fel előttünk Isten Szentlelke az igazi 
élet titkát. Nincsen magasabbrendű, értékes élet másokért való szenvedés 
nélkül. Vajjon az édesanya nevét mi más teszi olyan széppé, olyan meleg 
hangzásúvá és sok-sok név közül kiemelkedővé, ha nem az a sok néma 
fűtés és szenvedés, amit az édesanyák nem önmagukért, hanem másokért, 
az ő gyermekeikért, családjukért hordoznak? Vajjon hullanának-e a ti 
szemetekből is olyan forró könnyek erre a koporsóra, ha a telketekben 
feltámadó emlékek nem beszélnének édesanyátoknak sok érettetek hulla
tott könnyéről és néma szenvedéséről?

Igen, mondjátok magatokban, azt meg tudjátok érteni, hogy édes
anyátok sokat fáradott, tűrt és szenvedett érettetek, amikor nevelt, táp
lált benneteket, amikor virrasztott betegágyatok mellett vagy az aggo
dalom könnyeit hullatta érettetek, hogy a jó útról le ne térjetek, de azt 
nem tudjátok már olyan könnyen megérteni, hogy miért kellett ennek 
a drága édesanyának, akinek a jóságáról olyan sok drága emlék beszél 
a szívetekben, még ennek a hosszú és kínos betegségnek szenvedéseit is 
hordozni és tőletek most elszakadni. Hadd mutassak rá Isten igéje alapján 
arra, hogy ez is mind, mind érettetek történt. Tudjátok Isten igéjéből, 
hogy Isten, akit szeret megdorgálja és megostoroz mindent, akit fiává 
fogad. Tudjátok, hogy Isten szenvedést és megpróbáltatást küld reánk 
sokszor azért, hogy ezekből a szenvedésekből és megpróbáltatásokból 
mérhetetlenül sok áldást fakasszon. De azt is meg kell látnunk, hogy Isten 
egyesekre több szenvedést küld sokszor azért, hogy az ő szenvedéseikből 
fakadó áldásból mások is részesüljenek. így Isten most is, amikor édes
anyátokat ennek a hosszú és halálos betegségnek a keresztjével látogatta 
meg, nemcsak az ő lelkét akarta az által is közelebb vonni magához és 
megérlelni az Úr Jézusba vetett élő hit megerősítésével az örökkévalóság
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számára, hanem azt is akarta, hogy édesanyátoknak ez a sok szenvedése 
számotokra is áldás legyen.

Bizonyos vagyok benne, hogy az édesanyátok szenvedéseire, az ő 
Istenhez készülődésére, betegágyában mondott imádságaira való vissza- 
emlékezéstek mindig erős fegyver lesz számotokra a világ kísértéseivel 
szemben és ha kegyelmet kaptok arra, hogy az Úr Jézus Krisztusnak 
egyre hűségesebb követésévé váljék életetek és hogy a hitet mindvégig 
megtartsátok, gondoljatok mindig arra, hogy Isten erre ennek a drága 
édesanyának és hitvestársnak a szenvedéseit is felhasználta.

Ügy gondolom, hogy egy dologra különösképpen szeretné Isten fel
használni édesanyátoknak érettetek való szenvedését. Azt akarja, hogy 
az 6 szenvedéseiről való megemlékezésen keresztül lelketek különösen 
gyakran emelkedjék fel oda a Golgotha keresztjéhez, ahol az Ür Jézus 
Krisztus szenvedett mindnyájunk bűneiért és hogy átélve édesanyátok 
hdsszas gyötrődését, fogékonyabbá váljatok annak az áldozatnak az érté
kelésére, mellyel Isten az ő egyszülött Fiát adta kínos halálra érettünk.

Az Ür Jézus Krisztusnak töviskoronája, melyet bűneinkért hordozott, 
a mennyben királyi koronává változott, melyből a dicsőség sugarai árad
nak szerteszét. A mennyben az üdvözült lelkeket az élet koronája várja 
és ennek a koronának a legtündöklőbben ragyogó drágaköveit azok a 
szenvedések képezik, melyet Jézus lábanyomán haladva itt a földön má
sokért hordoztunk. Ha az Istennel és az Ür Jézus Krisztussal való leg
bensőbb közösségen kívül még valami egyáltalában fokozhatja vagy leg
alább is gazdagíthatja, színezheti a mennyben való boldogságot, az csak 
a földön másokért való szenvedés lehet. Ügy gondolom, hogy édesanyátok, 
ha az Ür Jézus vérével megtisztítottan azt a paradicsomi üdvösséget élvez
heti, melyet Jézus a keresztre feszített megtérő latornak is megígért, ez 
a boldogság különösképpen átfényesedik akkor, ha azokra a szenvedé
sekre gondol, melyekkel Isten nemcsak az ő leikében munkálkodott, hanem 
amelyeket hordozhatott a ti lelketek javára is.

De hogy ez az öröm édesanyátok örömeihez a mennyben még hozzá- 
já rulhasson, szükséges, hogy az a szenvedés, amelyet érettetek is hordo
zott, ne legyen hiábavaló. Éppen úgy, mint ahogyan az Ür Jézus Krisztus 
is azért imádkozik, hogy az ő érettetek való szenvedése ne váljék hiába
valóvá. Tárjátok hát fel lelketeket a kegyelem előtt, melyet Jézus szerzett 
számotokra a kereszten! Erre int benneteket édesanyátok szenvedése és 
halála. És tekintsétek ti is Isten különös kegyelmének és az igazi életből 
való részesülésnek, hogyha Isten szenvedést küld reátok és ezt a szenve
dést hordozhatjátok másokért. Így tegye Isten különös kegyelme az erre 
a koporsóra hulló, szenvedés fakasztotta könnyeket áldássá számotokra 
és mindnyájunk számára is. Ámen. Túrmezei János.
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M a g u n k között.

Nincs . . . Van.
Nincs kézirat. Pár hónapon belül két országos folyóiratunk teszi meg 

e panaszos bejelentését. Vájjon nem szomorú jelenség-e • ez? Bizony az. 
Ügy látszik első olvasásra, hogy kár volt ezt az olvasóközönség tudomá
sára hozni. Megítélésem szerint azonban még sem. Talán tanulnak és okul
nak belőle azok, akiknek charizmájuk van az írásban való szólásra és taní
tásra. A kettős panaszos bejelentés talán munkára serkenti őket és nem 
fognak hiányozni a szükséges kéziratok a szerkesztő asztaláról.

Nincs evangélikus napisajtó. Az „Evangélikus Ifjúság11 c. lapunkban 
egy ifjú azt kérdezi a Szerkesztőtől: Miért nincs evangélikus napisajtó? 
(L. 1944. febr. 24-1 5. számot.) A kérdező megkapta rá a megfelelő felele
tet: azért, mert nincs egyházunk hívei részéről meg általánosságban az 
óhaj... De én úgy érzem, az még nem lenne elég, mert írógárda is kel
lenne hozzá. Hogyan birkóznánk meg a napisajtó sokfelé ágazó nagy 
kívánságaival, ha a havonként megjelenő, saját szakfolyóiratainkat sem 
tudjuk anyaggal ellátni. Megszűnne a panasz a Szerkesztők részéről, telje- 
sülhetrte a vágy az Olvasók számára, ha a csendes,' nyugodt paróchiák író
asztala mellé is leülnének azok, akiknek van tehetségük az írásra és a sok
féle „papi mellékfoglalkozás11 mellé odakerülnek az írásban való szólás 
és tanítás is. (Róni. 12, 6 s kv.)

Nincs képeslap. Kossuth szülőföldjének lelkipásztora írja panaszosan 
a Harangszó hasábjain, hogy a helybeli középületekről van képeslap, de 
arról a templomról, mélyben egyházunk s hazánk nagy fiát keresztelték, 
a legnagyobb utánjárás mellett sem lehet találni. Kétségkívül nagy baj e 
mulasztás. De nem akkora, hogy ne lehetne rajta segíteni. Máshol is így 
van ez, hogy evangélikus templomok, iskolák, ifj. otthonok, árvaházak 
részére nincs „férő hely“  a helyi képeslapokon. Tudok Nőegyletről, mely 
másodízben adott ki templomunkról képeslapot 2000 példányban és nem 
fizettek rá, sőt kerestek rajta .Tudok lelkészről, aki nemcsak egyházi 
épületeinkről,, hanem községi középületekről is adott ki jól sikerült lapo
kat. Ö sem bánta meg. De nem ez az anyagi kérdés itt a fontos, hanem 
az, hogy merünk így is jelentkezni. Ha arra várunk, hogy a kiadó „cégek11 
intézzék el helyettünk, bizony hiábavaló lesz sok helyütt (különösen, ahol 
kisebbségben vagyunk) a mi várakozásunk . . .  Legyünk egyszer már ma
gunk is élelmesek, mert „szemérmes koldusnak üres marad a tarisznyája ....“

Nincs hely. Az elmúlt év nyarán néhány érettségizett diák jött lelkészi 
hivatalunkba és „lelkész ajánló sorokat" kért fővárosi internátusokba való 
kérvényeikhez mellékletként. Bizony csak egyet vettek fel közülök, mert 
„nincsen férő hely11. .. Emlékezetem szerint pár éve az Evangélikus Élet 
hasábjain írt valaki cikket arról, hogy evangélikus internátust kellene épí
tenünk (Gömbös Gyuláról elnevezve) vidékről fővárosba kerülő evangé
likus egyetemistáink részére... Az írás pusztába hangzó szóvá lett s az
óta református testvérek szorgalmazták a Darányi házat és most a háborús 
nehézségek között is mind többet hallunk és olvasunk az Actio Catholica
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Diák Ootthon építési előkészületeiről. . .  Tőlünk indult ki és íme mások 
megelőznek ebben is bennünket. . .

Az Országos Luther Szövetség évenkéti alkotásai közül mielőbb eze
ket a fővárosi és vidéki (Pápán indul a középiskolások részére ilyen akció) 
diákinternátusokat kell megcsinálnia (Árvaházak vannak szerte az ország
ban úgyis), mert az említett egyetemista egyébként buzgó evangélikus 
édesapja azt mondta: ha más nem lesz: „Majd felveszik valamelyik katho- 
likus collégiumba“ s az bajnak lehet a forrása. . .

Dezséry László írt pár éve az Ev. Életbe cikket arról, valaki adni 
akart egyházi célokra, de nem tudta, hol és milyen cél a legfontosabb és 
legsürgősebb. Néhány Népfőiskola után most feltétlenül a Diák Otthonok 
kérdése a legfontosabb, a legsürgősebb. . .  Lesz ez is, ha hozzákezdünk. 
De mielőbb, míg nem késünk el vele . . .

Hubert István.

Evangéliumi Kultúrszemle. II. fü
zet. Szerkeszti Szij Rezső, Sárvár. 
— Felhívjuk olvasóink figyelmét 
erre a nagy gonddal és ügyesség
gel szerkesztett folyóiratra, ame
lyik azt tűzte ki céljául, hogy fi
gyelemmel kísérje a protestáns írók 
megjelent munkáit és azokról tá
jékoztassa olvasóit. Megemlékezik 
többek között a Lelkipásztorról is 
és azt írja róla, hogy „Ama folyó
iratok között, amelyek a lelkipász
torok elméleti és gyakorlati tovább
képzését, valamint az igehirdetésre 
való előkészületét vannak hivatva 
szolgálni, ez a folyóirat a legszín
vonalasabb a protestáns folyóiratok 
között".

Kiss Sándor, Péter apostol má
sodik levelének magyarázata. Ki
adja a Szij Rezső szerkesztésében 
megjelenő „Lelkigondozó“, Sárvár. 
Ára 4.— P. — Ismertetés helyett 
utalunk lapunk júniusi számára, 
ahol a szerzőnek Péter apostol első 
levelének magyarázatából szemel
vényt közöltünk a Könyvtár rovat
ban. Ebből láthatja mindenki, hogy 
ez az írásmagyarázatps könyv, 
amelyre nekünk szükségünk van. 
Alapos exegézisen felépített gya
korlati tolmácsolását kapjuk az 
igének, amit prédikációra való ké
szülésnél, vagy bibliaórákon áldá
sosán használhatunk.

S z e m e l v é n y
Ablonci Dániel: Így szól az Isten címen Ámos próféta köny

véhez írt gyakorlati írásmagyarázatos munkájából, amely meg
jelent a sárospataki főiskola kiadványa gyanánt.

Ámos 6, 1—7.
Akik a veszedelem napját messze gondolják . . .
„Jaj azoknak, akik gondatlaunl élnek a Sionon és magabízón Samária 

hegyén; a népek elejének jelesei (vezetői), kikhez jár (tanácsért és példáért) 
Izrael háza.“  Isten kikerülhetetlen előkelők és vezetők számára is, sőt minden 
megtörtént dologért elsősorban a mindenkori vezetőség felel. Abban, hogy 
rajtuk a nép szeme, igen nagy felelősség rejlik, mindenkori tömegek felé 
vezetők a példák, az ösztönzést ad erők rendszerint felülről hatnak. Élet- 
eszmény a magasan járók magatartása, lehet erő és összeomlás kiinduló
pontja. És nemcsak példáért megy hozzájuk a nép, reájuk bízza életét,

K ö n y v tá rb a n .
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vagyonát, értékeit, közösségeknek Ők adnak irányt. „A jövendő magyar
jának az eddiginél is szigorúbban kell venni, hogy szellemiekben a kis 
dolgoknak is nagy a messzehatásuk s egypár ember lazaságán vagy eré- 
lyén, önfeláldozásán egy nemzet sorsa dőlhet el.“ Óriási kitüntetés veze
tőnek lenni, de annál nagyobb ítélet vezetés idején bűnben találtatni. 
A vezetés nem szerencse, hanem hivatás, nem önérdek, hanem áldozat
hozatal, nem önkény lehetősége, hanem súlyos és fárasztó gond.

„Menjetek át Káinéba és nézzetek szét; onnan menjetek a nagy 
Hamáthba és szálljatok le a filiszteus Gáthba, vájjon jobbak-e a ti király
ságaitoknál és határaik nagyobbak-e határaitoknál?“  Káiné, Hamáth, Gáth, 
kis városállamok, az idő hatalmas országútján olyanok, mint a porszem, 
Juda és Izrael se különb. És melyik nép és ország különb, melyiket tette 
naggyá hivalkodása, melyiket emelték ki a feledés és az eltűnés útjábó! 
a testvérviszályai? Irigységből letit-é tartós boldogság? — A vezetőknek 
éber szemmel kell áttekkinteni népek és országok sorsát. Kicsinek a kicsi
hez kell mérnie magát. Ámos világosan látja, hogy népének kis népektől 
kell vennie példát s nem nagy nemzetek pályáját kell szem előtt tartania. 
Nagy népeknek más életlehetőségeik vannak, mint a kisebbeknek. Botor 
dolog kis országoknak nagyok markából enni, könyveiből tanulni tudo
mányt, vezéreitől érteni meg a vezetés titkát. Nem mindegy, hogy merre 
tekintünk, kitől veszünk példát s kivel kötjük össze a sorsunkat. — Izrael
nél az volt a baj, a szomszédos „nagy" nemzetek példái ihlették vezetőit, 
kis sorstársai példáját semmire se becsülte.

„Akik elefántcsont-kereveteken teküsznek (hevernek) s nyugágyukon 
nyújtózkodnak. . Aki azt hiszi, messze hivatala és pozíciója megítélése, 
igyekszik vélt biztonságát kiélvezni. Minduntalan azt hiszi, kifáradt, joga 
van megpihenni. Nincs fárasztóbb dolog a lustálkodásnál: akik sokat hever
nek, azok szoktak a legfáradtabbak lenni. A kényelem rabjává lett ember 
tehetetlen ember. Kimondhatatlanul szükséges vezetésre készülő emberek 
nevelésében az önfegyelem, próbák és keménység kihangsúlyozása. Még 
a legnagyobb birodalmak életében is halállá lett a vezetők kényelemszere
tete. Ahol megnövekedett a nap topók száma, lavina gördül s könnyen népet 
temet maga alá. Ahol az éjszakából nappalt csinálnak mutatás, dorbézolás 
céljából, ott könnyű nappal halálosan elfáradni egérfarknyi munkán, el- 
végezetlen feladatokból pedig csődök gyűlnek egy nép számláján,

„ . . .  a nyájból kövér bárányokat, a hizlalóból ökröket esznek.“  Aki 
élen jár, kiváltságos ember valóban, de az már nagy baj, ha a kiváltságot 
nem a munkájában, szolgálatában akarja érvényesíteni, hanem élvezeteiben 
és a neki juttatandó szolgálatokban. Ha igényt tart rá, hogy mindenből 
neki jusson az első, ha azt hiszi, hogy neki nem kell mértéket tartania. 
Az meg különösképpen való baj, ha mások rovására is biztosítja kíván
sága tárgyait magának. Módja van hozzá, hisz kezében a lehetőségek, 
pillanatnyi előnyökből jog lesz, vezetői kiváltságból törvény. A vezető
ember kísértések alatt álló ember, nehéz tisztán látni, magát, vágyait, 
lehetőségeit és kívánságait egyensúlyban tartania. De aki erre az egyen
súlyozásra nem képes, annak tudomásul kell vennie, hogy a vezetés vizs
gáján elbukott.

„Hárfára énekelnek Az élvezetek kísértéseörök kísértés. Korcsmák 
a kávéházak nyomán nőnek. A léha és tunya élet mulatásban éli ki szabad
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ösztöneit és öntevékenységét. A bor fogyasztása nyomán támadt mámor 
elfelejtet mindent, felelősséget, kötelességet, nyomorúságot, szégyent. 
Csodálatos világba ragad, erőssé tesz, elfeledett erények jutnak benne a 
tudatunkba, el'nem végzett feladatokra tesz büszkévé, „...á ldozati kely- 
hekből isszák a bort...“  A fátyol, rózsa szín szemüveg, mámor-világ örö
meiért isszák. A mámorfátyol mindent eltakar. Csőd, láb alatt fenyegető 
örvények nem látszanak tőle. A mámor világa olyan „jó“, benne nagynak, 
igaznak, az emberek legderekabbjának álmodhatja magát a lusta, dolog- 
talan gazember is. De jaj, ha a nemzet mámoros emberek álmain épült 
jövőbe néz.

„ . . .  hangszereket tatáinak ki maguknak, mint Dávid.“  Igen figye
lemre méltó tény, hogy a mámorok és testi gyönyörök rabjává lett ember 
szellemi élete abban a téveszmében kulminál, művész-ember vagyok. Ez 
eredményezi nyilván azt a közhiedelmet is, hogy a művészet igen közel 
van a fertőkhöz. Sőt, hogy egyesek szerint onnét is nő ki. A nagyság 
sikerekre tör, nem Néró az egyetlen, akit elvakított alattvalói hízelgése. 
A hatalom árnyékában mindig akad, aki garasokért tömjénez. Az élet hősei 
azonban soha nem azonosak a kupák hőseivel. Az a szellem, amely a testi
ségből szívja erejét, csak gomba a komoly élet fájának aljában. V. Károly, 
Hugó Viktor, Dumas Sándor lehettek sokatevők, költők és művészek, lehet
tek alkohollal talán felettéb élők, de a tehetséget nem az ételektől, nem 
az élvezettől és nem az alkoholtól kapták. Ha a tehetségnek mindezekhez 
köze lenine, akkor óriási tömegben állanának rendelkezésre nálunk is nagy 
szellemek. Mi inkább azt látjuk, hogy betegség és rombolás támad belőle, 
családok, nemzedékek pusztulnak el miatta.

„ . . .  az olaj legjavával kenekednek...“  A divat őrülete Ámos korá
ban is megvolt. Először a feleslegesek kerülnek használatba, aztán közös 
értékek után nyúl ki a kéz. Egyik ember „előkelősége*1 a másikat még 
nagyobb kiadásokba kergeti. Aztán propagandával nő a divat, ragályos 
betegségét mindenüvé elhurcolja, vezetők példáját alattvalók követik. Hová 
lett a kálvinista egyszerűség egyháztagjnaikból? Régen olajban (minő 
drága dolog a nárdusl), ma pedig illatszerek, kenőcsök, ékszerek, ruhák 
mértéktelenségében jelentkezik. Az élvezetek, kényelemszeretet, hiúság, 
divat, mámor hálójába került ember rab. Vak vezetés az, amelyik varázs
lat alatt áll, szivárvány és délibáb csalogatja bizonytalan módon lejtős utak 
és ismeretlen veszedelmek felé. Az a vezető, aki eleresztett Isten kezét, 
hamos nyomokon jár. Munkáján nincsen áldás, nyomor és kárhozat, rom
lás és halál jár a nyomán.

„Fogságra mennek, azért a száműzött (nép) élén megszűnik a nyúj
tózok dáridózása.“  Ámos jól látja, mi lesz ebből, Isten kikerülhetetlen. 
Közbelép és azt mondja, hogy ez nem mehet tovább. Nagy pazarlások alatt 
virított ki a forradalom virága. A föld sem hagyja vég nélkül kizsákmá
nyolni magát. Ha csak leéljük javait s nem adjuk vissza trágyában, szolgá
latban, akkor felüti fejét a szik, elszegényedik. A vezető-társadalomnak 
nyert javaikat, ha nem adják vissza energiában, fáradásban, törődésben, 
dolguk becsületes végzésében országuknak, közösségüknek, egyszer csak 
üressé, értelmetlenné lesz a föld. Isten kikerülhetetlen.
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S z e m e l v é n y .
W. Lüthi, Az eljövendő egyház (Dániel próféta igehirdetése) c. köny

véből. Fordította: Nagy István. „Ifjú Erdély" kiadása, Kolozsvár, 1940.
Dániel I. fejezetéhez.
Az egyház fogsága. A világtörténelem „Jojákim, Juda királya ural. 

kodásának harmadik esztendejéről" ír (1). Nabukodonozor csapatai a szent 
város kapui előtt állanak. Nabukodonozor azonban átlépi az-évszázadokat. 
Babilon királya nem áll meg a történelmi Jeruzsálem falainál. Egy Jeru
zsálem sincsen, amely előtt állandóan ott ne állanának Bábel sátrai. Amed
dig csak a szem ellát, az egész földön Babilon csapatai ma is ostromolják 
Jeruzsálemet. — Bábel mindenekelőtt az ifjúságot kerítette hatalmába. 
Nemcsak „Isten háza edényeinek egy része" (2) kerül ma Nabukodonozor 
kezébe. Néhány edénnyel még sohasem elégedett meg Nabukodonozor 
Uralkodói hatalma mindenre ki szokott terjedni. Ezért tette rá kezét az 
ifjúságra, a gyülekezet utánpótlására. Nabukodonozor tervez: „akié az 
ifjúság. . . “ De Nabukodonozor tervez és — Isten végez.

„És mondá a király Aspenáznak, az udvarmesterek fejedelmének, 
hogy hozzon az Izrael fiai közül és kiráiyi magból való s előkelő szárma
zású ifjakat. . Az ifjakat követeli. Az ifjak bizonyos okból fontosabbak 
Nabukodonozor számára mint a leányok. Ha egyszer a leányokkal is kez
dene törődni, azt azért tenné, mert bennük a leendő anyákat látja had
serege számára. Ismerjük Napóleonnak valóban Nabukodonozorra emlé
keztető szavát: „Anyák keillenek nekem!"

Mégis nem minden ifjúság után érdeklődik egyformán Nabukodo
nozor. Választása azokra az ifjakra korlátozódik, ^akikben semmi fogyat
kozás nincsen" (4). Nem érdeklődik az olyan ifjak iránt, akikben fogyat
kozás van, mert azok nem tudják sem a borjút viselni, sem pedig a kézi
gránátot hajítani. Az olyan ifjú, akiben fogyatkozás van, Nabukodonozor 
háztartási könyvében a „költség" rovat alá tartozik. Legszívesebben az 
ily ifjaktól szabadulna meg. Ezért töri a fejét ma Nabukodonozor azon 
az úton és módon, amely valahogy megakadályozhatná az ilyen gyermek 
világra jövését, vagy — ha a szerencsétlenség már megtörtént — azon, 
hogy azoktól valamikép megszabaduljon. Friedrich Nitzsche tanácsai im
már nemcsak könyvben szerepelnek. Jaj a fogyatkozásos ifjúnak, amikor 
Nabukodonozor vas-lépteivel végigjárja a föld országait és olyan ifjakat 
követel, „akikben semmi fogyatkozás nincsen".

De vájjon nem ez volt-é csak röviddel is ezelőtt a mi jelszavunk? 
Nem mi magunk kerestük-e az alsó, közép és felsőfokú iskolákban a 
fogyatkozástól mentes ifjakat? Nem ez volt-e éppen a mi ábécénk, tíz- 
parancsolatunk, hitünk, Miatyánkun'k és a mi evangéliumunk? „Ifjakat, 
akikben semmi fogyatkozás nincsen, hanem akik ábrázatra nézve szépek, 
minden bölcseségre eszesek, és ismeretekkel bírnak és értenek a tudo
mányokhoz, és akik alkalmatosak legyenek", — nem ilyen-e az a közép- 
iskolás ifjú, akiről álmodozunk?
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B ib lia i szó tá r .
20. Épülni.

Az Üjtestámentum szerint épülni nem annyi, mint hangulatot elő
idézni, belsőleg előmozdítani, vagy gerjeszteni, hanem: az isteni életalapra 
állni. Az az ember „épült11, aki lényének alapját beleépítette az örökkévaló 
világába, akinek fundamentuma szilárdan és tartósan nyugszik az istenség 
mélységein. Csak az ilyen emberi életet mondhatjuk tartósan megalapo
zottnak. Mivel azonban Krisztus az, aki által Isten világa betör az emberi 
életbe, csak az gyökerezik az örökkévalóban, akinek életkapcsolata van 
vele, s aki lelki alapjaiban vele érintkezik. „Más fundámentumot senki 
sem vethet azon kívül, amely vettetett, s amely a Jézus Krisztus." (I. Kor. 
3, 11.)

Épültnek lenni annyi, mint lényünk mélyén kapcsolatban állani Krisz
tussal. Önmagunkban, vagy mások által épülni azt jelenti; ezt a Krisztussal 
való életkapcsolatot megtalálni, vagy azt újólag és még mélyebben s 
továbbmenően megtartani. Az „épü!t“ -tel rokon a „meggyökerezett11 ki
fejezés. (Kol. 2, 7.)

„Épületesen b e s z é ln iazaz kegyes hangulatot és gondolatokat elő
idézni minden félig vallásos ember is tud. Építeni azonban (az ember életét 
egy más világ alapjára helyezni) csak egy valaki képes. (Acta 20, 32.) 
Hogy a gyülekezet az apostolok és próféták alapjára épült, az nemcsak 
azt jelenti, hogy az ezeknek az embereknek tanításaihoz tartja magát; ez
alatt azt kell értenünk, hogy a gyülekezetnek az Isten világával ugyan
olyan közvetlen érintkezése van (ha nem is ugyanolyan mértékben), ami
lyen egykor az apostoloknak és prófétáknak adatott. (Efez. 2, 20 és 3, 5.) 
A gyülekezet kebelén belül a különböző hivataloknak (helyesebben szolgá
latoknak) az a feladata, hogy a gyülekezetnek az isteni életalappal való 
érintkezését előmozdítsa és elmélyítse. (Efez. 4, 11.)

Az épülni kifejezés az Üjtestámentumban még egy másik értelmezés
ben is másként használatos, mint a modern keresztyénség szóhasználatá
ban. Amennyiben itt az ember magatartása is tekintetbe jön, úgy nemcsak 
a hallgatásra (istentiszteleti összejövetel, áhítat, bibliaóra stb.), de a cselek
vésre is szükség van. Hallgathatja az ember a prófétákat, vagy akár Krisz
tust magát, s a hallottak mélyen meg is hathatják, anélkül azonban, hogy 
„épülne11 általuk. Létalapjaival mégis bentragadhat az ember a múlandó
ságban s rettenetesen összeropphanhat a váratlanul nagy megrázkódtatások 
alatt. Csak akiben megvan a bátorság és az engedelmesség megcselekedni 
azt, amit hallott, csak az tud keresztültörni a múlandó állapotok omladé
kán és homokján, s csak az jut el életének alapjaival szilárd és örök alapra. 
Épülni annyi, mint: hallgatni és cselekedni. Ez a hegyi beszéd hatalmas 
zárógondolata is. (Máté 7, 24—27.)

Fordította: Garam Zoltán.

Sajtóhiba. Az „Élet-1 címszó 3. szakaszának végéről (L. 288. old.) ki
maradt a következő befejező rész: ....„ ju tnak  el, azért nélkülözik a végső 
eredetiséget".



A  » H a r a n g s s s ó «
Könyv-, p a p ír -  

és írósserkereskedése
m e g n y ílt .

Célja, hogy elsősorban a vallásos irodalom termékeivel lássa el 
evangélikus népünket. Bibliák, Énekeskönyvek, vallásos tárgyú 
olvasmányok, papír, rajz- é s  írószerek nagy választékban kap

hatók. Bárhol megjelent minden könyvet is szállít.

- Címe: 
HARANGSZÓ KÖNYV-, PAPÍR- ÉS ÍRÖSZERKERESKEDÉSE, 
Győr, 11., Petőfi-tér 1. sz. Csekkszám: 31.141. Telefon: 17— 91. 
A könyvkereskedést olvasóink pártfogásába és támogatásába

ajánljuk!



Nyári vasúti menetrend.

A vastag betűkkel szedett vonatok gyorsvonatok.

BAROSS-NYOMD A: UZSALY ÉS KONC! (HARANCSZO NYOMDÁJA) GYŐR.


