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P a p o k  a  F ő pap előtt.
A békéltetés szolgálatában.

(II. Kor. 5 : 18.)

9.

Lelkész vádlottként.
„Jósua pedig szennyes ruhába vala öltözve, 

és áll vala az angyal előtt.11 Zakariás kve 3 :3.
Az üszög még a tűzből kiragadottan is fekete. Bár, ha tudod is, hogy 

bűneid megbocsáttattak, lényedet az meg nem változtatta. A bűn marta
léka vagy továbbra is, ember, kinek így keli felsóhajtani: Óh én nyomorult 
ember, kicsoda szabadít meg e halálnak testéből; és továbbra is így kell 
sajnálkoznod magad felett: Nem lakik én bennem, azaz az én testemben 
semmi jó. De akkor, mikor itt Jósuáról az írás azt mondja, hogy ő szennyes 
ruhába volt öltözve, akkor azt kell ezalatt érteni, hogy ő valami különös 
bűnt követett el. A hívő is ellankad, Dávid is elesett, Péter is bűnbe sűlyedt 
és a hívő lelkész és főpap is megbotlik. Ő sem tiszta szenvedélyeitől, nem 
feltétlenül becsületes és nem is szeretetre méltó, bár hívő. Esendő ő is, 
keményszívű és a test szerint a bűnre mindenkor kapható. Ott áll most 
a bíró előtt szennyes ruhába öltözötten, és a vád jogosan éri őt.

Kicsoda azonban a vádló? Milyen pontosan szemmel is tartja a világ 
különösen a lelkészt. Mindig erős megvilágításban áll. Mindig annak a 
szent világnak a fénye vetődik rá, melyről bizonyságot tesz mások előtt. 
Mikor azt állítja magáról, hogy ő Isten gyermeke, ugyanakkor mindig 
pontos vizsgálat alá kerül, hogy bizonyságtevése szerint él-e. Az ő bűnét 
mindenki látja és az ő botlásáról mindenki beszél. A világ ujjal mutat az 
ilyen elesettre. Tehát a világ a vádiló.

Vádlóként áll elő ugyancsak a lelkiismeret, mindenekelőtt a hívő 
lelkiismerete. Már a pogányok lelkiismeretéről is azt olvassuk, „hogy az ő 
lelkiismeretűk a gondolataik, amelyek egymást kölcsönösen vádolják vagy 
mentegetik11. (Róm. 2 : 15.) Mennyivel inkább vádolja az elesett hívőt a 
maga lelkiismerete. János is azt mondja, mikor az ő szívének vádjáról 
beszél, hogy „ha szivünk vádol is bennünket, Isten nagyobb a mi szívünk
nél és Ö tud mindenekről11. János életében tehát voltak és valószínűleg még 
lesznek is pillanatok, mikor a szíve vádolni fogja őt. Ilyen mindenegyes 
hívő szíve. A Zsidókhoz írt levél írója mégis azt mondja, hogy nekünk 
közelednünk kell az Istenhez, még pedig „a gonosz lelkiismerettől meg
tisztított ártatlan szívvel11. És valóban a vérrel megtisztított szív mentes 
a bűntől és mentes a halott cselekedetektől. És az ilyen szív nem is tud 
rossz lelkiismeretről, mikor bűnbe esett? Ha így van, akkor ez tényleg 
a teljes megrögzöttség. Talán éppen ez az, amit a Szent Lélek megszomo- 
rításának mondanak. A Jézus vére, mellyel a Szent Lélek szórta be szívün
ket, nagyon is érzékennyé teszi a lelkiismeretet. Az ilyen fél a bűntől, 
mint a tűztől. És akkor, mikor mégis bűnbe esett mindezek ellenére, az 
ítélet hangjai szólnak az ilyen ember szívében, a szív vádolja őt.
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Itt azonban mtsr sem arról van szó, hogy a világ, vagy a szív vádolná 
Jósuát, hanem vádlóként a sátán lép elő. A Jelenések könyvében Mihály 
angyalai nevén is nevezik őt, mikor azt olvassuk, hogy „ő a mi testvéreink 
vádlója11. És mégis azt kell mondanunk, hogy nem mindenegyes bűneset 
következtében a sátán lép fel vádlóként. A Szent Lélek is vádol. E  két vádló 
vádolása között óriási a különbség. A Szent Lélek azért vádol téged, hogy 
a lelkedet megmentse, hogy megbánjad bűneidet, és hogy menekülj a Jézus 
vére oltalmába, csakhogy ne maradj meg bűneidben és ne légy hitetlen. 
A sátán azonban úgy vádol téged, mint egykor Júdást. Az nem a Jézushoz, 
hanem a pokolba visz téged. Milyen ügyes is ő abban, hogy az elesett 
hívőt a kárhozatba tasztísa.

Most ott áll Jósua, a lelkész, a főpap ,a békéltetés hivatalának vise
lője a bíró előtt és ott áll a sátánisjobb oldalán és vádolja, egyre vádolja 
és újból vádolja irgalmatlanul, újabb és újabb bizonyítékokat hoz fel ellene. 
És vádolja a világ is, de vádolja a lelkiismerete is. A kiengesztelés hivata
lának viselője most is így váll vádlottként a bíró előtt!

Majd meglátjuk, mi lesz az eredmény.
K. V. Tamminen esperes, Helsinki.

Fordította: Molnár Rudolf.

A  dolgozó szobában.
Mitosz vagy evangélium ?

(Folytatás.)
De nem lehet megállanunk annál a felismerésnél, hogy Jézus Isten 

királyságának a hírnöke, aki ezt a királyságot a saját személyében hozza, 
és hogy mint az Emberfia, isteni hatalommal alapozza meg a királyságot. 
Isten királyságának az igéje éppen úgy, mint Jézusnak az az igéje, amely 
szerint küldetését az Emberfia képében ragadja meg, kényszerítő erővel 
vetik fel azt a kérdést és pedig azt a történeti kérdést: hogyan iut Jézus 
sajátos küldetési tudatához, honnét származik az az igénye, amely az 
Emberfia névben jut kifejezésre? Vájjon a jóindulatú rajongó szólal-e meg 
ezekben a nyilatkozatokban, az, aki szivének egész hevületével benne él 
népének messiási várakozásaiban s akinek a fantáziája -felgyűl Dániel 
prófétikus képein, azokat naiv bizakodással önmagára alkalmazza, míg 
azután a'sors kerekei irgalmatlanul elhaladnak fölötte és maguk alá teme
tik ő t?11) Vagy talán valami a pszichiátria határait legalább is súroló 
mániákus gondolkodás szólal meg Jézusban, aki behunyt szemmel jár a 
világban, csak a saját igényét látja és nem veszi észre az űrt, amely igénye 
és a valóság közt van? Az elmondottak alapján lehetetlenné válik az a fel
tevés, hogy a fentebb megrajzolt igényt az első gyülekezetek a saját hitük
ből font királyi palástként akasztották rá Jézus vállaira. Ezért egészen

“ ) Schweitzer: „Von Reimarus zu Wrede“, 367. lap. v. ö. Karner: 
„Evangélium, magyarság1', 1942. 144. lap.
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önkénytelenül vetődnek fel éppen a történeti szemléletmód számára e kér
dések. Történtek is ismételten kísérletek ezeknek a szempontoknak- az 
érvényesítésére. De ezek a kísérletek ma meghaladottaknak, ill. sikertele
neknek tekinthetők. Így újból meg kell vizsgálni azt a feleletet, amelyet 
erre a kérdésre az Újszövetség, ill. pontosabban az evangéliumok adnak.65)

Ha ezt a feleletet keressük, akkor azt röviden összefoglalhatjuk egy 
mondatban: Jézus küldetésének és emberfiúi méltóságának a titka Istennel 
való egységében, vagy biblikus kifejezéssel istenfiúságában rejlik. Minden 
evangéliumon végigvonul annak a tudata, hogy Jézus minden igéje, minden 
cselekedete az Istennel való egységéből folyik és abban gyökerezik. Márk, 
a legrégebbi evangélista erre inkább alkalmilag, szemérmes tartózkodással 
figyelmeztet. Első pillanatra talán úgy vélnők, hogy Márk csak a minden 
igazán kegyes emberre jellemző mozzanatokra utal, amikor arról szól, 
hogy Jézus imádkozik (Márk 1, 35), vagy hogy nehéz imádságos lelki 
küzdelemben nyugszik bele Isten végzésébe, mely a Golgotára vezeti (Márk 
14, 32—42). De már az az ige: „Ne az legyen, amit én akarok, hanem 
amit Te!“ (Márk 14, 36) többre mutat, mint a küzködő lélek megnyugvá
sára. Jézus feltétlenül és visszavonás nélkül meghajlik Isten akarata előtt. 
De nemcsak meghajlik előtte, hanem teljesíti azt, sőt ennél több: Isten 
Jézus cselekedetét használja fel arra, hogy véghez vigye akaratát. A cso
dák ugyanúgy ennek a bizonyságaivá lesznek, mint az, hogy Jézus bűnö
ket bocsát meg (Márk 2, 10). Éppen ebben nyilatkozik meg Jézus isteni 
felhatalmazottsága, ( ifoua!« -ja, Mk 2, 10). Ez nyilatkozik meg tanításá
ban (Mk 1, 22 stb.), ezt látják ellenfelei is cselekedeteiben (Mk 11, 28 kk). 
Ez a tényállás konkretizálódik abban, hogy döntő pontokon, mint amilyen 
a keresztelés, isteni bizonyságtétel hangzik el Jézus felől: „Te vagy az én 
szeretett fiam! Benned leltem kedvemet11 (Mk 1, 11). Ez a szózat nem azt 
az időpontot jelzi, hogy Jézus mikor lett Isten Fia, vagy hogy Istennel való 
csodálatos egysége mikortól fogva alakul ki, hanem Jézusnak az Istennel 
való egységét deklarálja. Jézus istenfiúságának sem Márknál, sem pedig 
a többi evangéliumban nincs időbeli vagy térbeli határa.

Tudjuk, hogy Máténál és Lukácsnál Jézusnak az Istennel való egy
sége még világosabban nyilatkozik meg. Így kiváltképen Jézus hálaimá
jában, mikor Istent, az Atyát dicsőíti, hogy mindent „átadott neki“ : „senki

•*) V. ö. Hoskyns—Davey, id. h. 187. lap: „Az Újszövetség egy egy
szer megtörtént történetről tanúskodik és feltárja ennek a történetnek az 
igazságát. A történetírónak meg kell állapítania, hogy Jézus igényének 
az egységes következetessége, valamint annak egyszeri volta történeti 
tények. De másodszor meg kell mondani, hogy mi rejtőzik e mögött az 
igény mögött. Az Újszövetség kihívás a modern gondolkodás számára. 
Ennek az oka nem az, hogy egyszer véletlenül egy ember újszerű módon 
kezdett gondolkodni bizonyos kérdésekről, s hogy ezt az újszerű gondol
kodást átszármaztatta követőinek. A kihívás magában ebben a történetben 
rejlik. A gondolkodást pedig nem lehet ettől a történettől fezektől az ese
ményektől] elválasztani. Mert ezek az események lényeges részét alkotják 
ennek az újszerű gondolkodásnak, sőt éppen ez teszi amazokat olyan 
csodálatosakká és megbotránkoztatókká. A szinoptikus evangéliumokban 
ismételten visszatér a kérdés: „Micsoda ember ez?“ Ez a kérdés pedig nem 
irodalmi mesterfogás, vele az evangéliumok szerzői nem azt a célt szolgál
ták, hogy elbeszélésüknek különös súlyt adjanak, hanem ezt a kérdést min
dig új nyomatékkai ismétli meg az egész Újszövetség.11
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sem ismeri a Fiút, hanem csak az Atya, sem az Atyát nem ismeri más, ha
nem csak a Fiú és akinek Ö nyilatkoztatja ki“ (Máté 11, 25—27). A fiú
ságnak ez a tudata nyilatkozik meg akkor, amikor a tanítványokhoz úgy 
szól: „A ti mennyei Atyátok'4 (pl. Máté 5, 16. 48 stb.), de mindig a saját 
mennyei Atyjára (pl. Máté 7, 21; 10, 32 stb.) hivatkozik. Ezzel az ő meny- 
nyei Atyjával kerül Jézus egy sorba, amikor vallástételre kötelezi tanít
ványait: „Aki vallást tesz rólam az emberek előtt, én is vallást teszek 
arról az én mennyei Atyám előtt'4 (Máté 10, 32). Ezt a vallástételt az a 
Jézus követeli tőlünk, aki maga is isteni hatalommal szólja és tárja elénk 
az Istennek a törvényben megnyilatkozó akaratát: „Én pedig azt mondom 
nektek .. ,4‘ (Máté 5, 22 kk.).

Jézus istentiúságának a titka ez az Atyával való egysége. Ugyanezt 
hirdetik a legrégebbi keresztyénség összes apostolai és tanítói. Pál apostol 
azt az Ür Jézus Krisztust dicsőíti, aki akkor sem élt vissza avval a méltó
ságával, hogy „egyenlő Istennel4' ( ro ava: íoa ), amikor „isteni lét
formában44 ( [zopifjí 9-eoű ) volt, hanem „szolgai formát vévén megüresí- 
tette önmagát'1: emberré lett, sőt „mint ember megalázta magát és enge
delmessé lett mind halálig, a keresztfa haláláig" (Fii. 2, 5—11). Ennek 
a Jézusnak a küldetését, az általa szerzett váltságnak az egész emberi
ségre kiterjedő érvényességét foglalja fogalmakba Pál apostol, amikor 
— az emberfia név görögös formulázásával — szól Krisztusról, mint a 
„második ember‘‘-ről (I. Kor. 15, 44 kk.) és a második vagy utolsó „Adám44- 
ró! (I. Kor. 15, 45 v. ö. „az egy Ember Jézus Krisztus44 kifejezést is Róm. 
5, 12 kk.).

A legyilágosabban, mintegy teljes következetességgel mutat rá Jézus 
istenfiúságának erre a titkára János evangéliuma: „Én és az Atya egy 
vagyunk" (Ján. 10, 30); „Aki engem meglátott, az Atyát látta meg'4 (14, 
9); „Aki énbennem hisz, nem bennem hisz, hanem abban, aki engem el
küldött és aki engem lát, azt látja, aki engem elküldött4' (12, 44—45). 
Mindig visszatérő, mindig más és más variációban megszólaló alaphang 
ez János evangéliumában. Az egész evangélium, benne Jézus teljes igéje 
mind egyetlen, sokszínű bizonyságtétel erről az Atyával való egységéről. 
A Fiúnak az Atyával való egysége pedig abban realizálódik, hogy „amit 
az (t. i. az Atya) cselekszik, azt cselekszi hasonlóképen a Fiú is44 (Ján. 5, 
19). Amikor az Újszövetség Jézusnak az Atyával való egységében jelöli 
meg Jézus személyének a végső titkát, akkor nem valami metafizikai esz
mét63) jelöl meg, hanem olyan valóságot állít elénk, amely cselekedetekben 
valósul és nyilatkozik meg.

63) Ezen a ponton érezhető és érzékelhető a legjobban a különbség 
az Újszövetség bizonyságtétele és az ó-egyházi krisztológia közt. Az ó- 
egyházi krisztológiai tan fogalmai Krisztus személyének a titkát ontológiai 
síkon, mint metafizikai valóságot igyekeznek megragadni: az Atyának és 
a Fiúnak a viszonyát a „lényeg44 ( o O a =  substantia) fogalmával, a Fiú 
személyét pedig az isteni és emberi „természet" ( =  natura) fogal
mával. Az Újszövetségből nemcsak ezek a fogalmak, hanem a mögöttük 
’evő gondolkodásmód is hiányzik. Ezek a krisztológiai fogalmak sok tekin
tetben felelősek azért, hogy Jézus Krisztus, mint az isten-ember a dogma
tikában és a népies kegyességben egyaránt, mitikus lény színét öltötte ma
gára, és hogy az evangéliumi elbeszélés eleven történeti vonásai Jézus alak
ján az egyházi köztudatban elhalványultak. — Egészen az újszövetségi
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Innét világosodik meg az is, amit az Újszövetség Jézus keresztjéről 
és feltámadásáról mond. Már az elmondottakban is történt utalás arra, 
hogy a kereszt értelme és értelmezése abban gyökerezik, amit maga Jézus 
mondott haláláról. Nem volna csoda, ha Jézus mint prófétai feladatokra 
vállalkozó egyéniség számolt volna avval, hogy küldetését mártírsorssa! 
koronázza meg. De az evangéliumokban nem erről van szó. Jézus számára 
halála nem tragikus elbukás, nem is olyan sors, amelyben az egyén ugyan 
elbukik, de az eszme továbbél, sőt diadalmaskodik,64) mégcsak nem is a 
próféták mártírhalála.65) Az Emberfia maga „adja életét váltságul sokakért11 
(Mk. 10, 45). Isten iránti engedelmességben viszi ezt véghez, ezért hagyja 
halálának gyümölcsét, a bűnök bocsánatát a megváltás ajándékaként örök
ségül gyülekezetére.66) Csakis ennek az evangéliumi Jézusnak, az Ember
fiának a halála nyeri ezt az értelmet. Amit az Újszövetség, nevezetesen 
Pál apostol egyébként Jézus haláláról mond, az mind ennek az alapvető 
történeti Krisztus-valóságnak a fogalmakba öntése, kifejtése.

Hasonló a helyzet Jézus feltámadásánál is. Az apostoli igehirdetés 
számára Jézus feltámadása vitathatatlanul történeti tény: Pál apostol fel
sorolja azokat, akiknek a Feltámadott megjelent, hivatkozik rájuk, mint 
tanukra (I. Kor. 15, 3 kk.). Jézus feltámadásának a közvetlen és ugyancsak

krisztológia nyomain haladt Luther, mikor a második hitágazat magyará
zatában Jézus személyének a titkát nem metafizikai síkon, hanem a meg
váltás művében állítja elénk.

6<) Az eszme diadala a hős bukásán keresztül — tipikusan modern 
idealisztikus elgondolás. Innét került bele prédikációnkba is: jellemző 
példája annak, hogyan „mitológiátlanította11 a modem gondolkodás már 
régen Bultmann előtt az evangéliumot.

63) A próféta sorsa gyalázat, szenvedés, sőt halál: ez már az Ószövet
ség számára is világos — legalább Illés idejétől fogva, akit Ákháb avval 
vádolt meg, hogy ő Izráel megrontója (I. Kor. 18, 17). Ettől fogva az 
Ószövetség, valamint a késői zsidóság története számos példát tartalmaz 
arra nézve, hogy a próféta, ill. az a kegyes, aki „inkább engedelmeskedik 
Istennek, mint az embereknek11, üldöztetést, nyomorúságot, sőt vértanú
ságot szenved. Ez magától értődő Jézus és az egész első keresztyénség 
számára; v. ö. Máté 5, 11 kk.; 23, 37; Luk. 13, 33; Csel. 7, 52. — L. ehhez 
Strathmann tanulmányát. Kittel, Theol. Wörterb. IV, 489 kk. — Jézus sorsa 
azonban az Újszövetség számára nem prófétai mártírsors, illetve ennél 
sokkal több: „váltság sokakért11 (Márk 10, 45). Váltsághalállá az teszi, hogy 
az Emberfia szenved. A szinoptikus szenvedéstörténet ezt főként oly módon 
érzékelteti, hogy Jézus szenvedésében és halálában az ószövetségi prófécia 
beteljesedését rajzolja meg, ill. arra utal. János evangéliuma ezen felül 
azt hangsúlyozza, hogy Jézus az igazi páskabárány (Ján. 19, 36).

6B) V. ö. Biichsel fejtegetéseit, Kittel: Theol. Wörterb. IV, 343 k. lapk. 
J<ül. 347: „Wirklichen Sündern, dh. durch ihre Sünde im Ungehorsam gégén 
Gott gefesselten Menschen, wirkliche Sündenvergebung erteilen, dh. Sie 
für ewig von ihrer Schuld jetzt freisprechen, konnte nur dér, dér diese 
Sünder aus einer Welt des Ungehorsams gégén Gott, aus dem Bannkreis 
ieichtfertiger Selbstherrlichkeit in den Wirkungsbereich seines vollendeten, 
kein Opfer scheuenden Gehorsams gégén Gott hinauíhob, indem er eine 
Stelle in dér Welt schuf, die Gottes ganze Heiligkeit offenbar machte da- 
durch, dass er sein Leben Gott aufopferte. Dass er sein Leben als Lösegeld 
für viele gab, war innere, unumgángliche Bedingung für sein Vergeben, 
damit es eine wirkliche Lebenserneuerung zu opferfreudigem Gehorsam 
gégén Gott herbeiführte.
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történeti kihatása az aposztolátus:*7) a Feltámadott hívja el apostolait. 
Nem volna apostoli misszió, nem volna gyülekezet, ha a Feltámadott nem 
küldi el apostolait és nem gyűjti a gyülekezetei (v. ö. I. Kor. 15, 7 kk.; 
9, 1; Máté 28, 19 kk.; Luk. 24, 29). Bizonyos azonban az is, hogy Pál 
apostol — s vele együtt az őskeresztyénség — számára Jézus feltámadása 
nem kizárólag „történeti esemény*1, vagyis nem olyan esemény, amely 
maradéktalanul beleolvad a történelmi események ok és okozati láncába. 
Jézus feltámadása az okozati összefüggések e-világi láncolatát megsza
kítja, szétrobbantja, vagy úgy is mondhatjuk: eszkatológikus valóság, 
amelynek alapján Jézus Krisztus „a szentség Lelke szerint hatalommal 
megdicsőült Isten Fiának bizonyult'* (Róm. 1, 4). Ezért kezdődik Krisztus 
feltámadásával egy új aion, egy új világkorszak, amelyben Krisztus, „a 
zsengéje azoknak, akik elaludtak,“ (I. Kor. 15,20) belevonja feltámadásának 
hatókörébe övéit, mindazokat, akik benne hisznek (Róm. 6, 4 kk.). De Jézus 
feltámadásának ez az eszkatológikus jelentőssége semmivel sem csökkenti 
azt az érdeket, amelyet az őskeresztyénség — és a keresztyén hit mind 
a mai napig — Jézus feltámadásának a történeti realitása tekintetében érez. 
„Ha Krisztus fel nem támadott, akkor hiábavaló a mi prédikálásunk, de 
hiábavaló a ti hitetek is“ (I. Kor. 15, 14). Jézus feltámadása csak mint 
történeti, de egyúttal eszkatológikus tény záloga a keresztyén hitnek és 
reménységnek. így, — de csakis így — több Jézus feltámadása sokkal, 
mint „a kereszt jelentősségének** a kifejeződése.

Ez az újszövetségi, nem a Bultmann által mitológiátlanított és meg
szűkített húsvéti hit adott erőt a gyülekezetnek arra, hogy hitében mindig 
a Krisztus-valósághoz igazodjék és meg ne tántorodjék. Ennek a hitnek 
volt ereje ahhoz is, hogy leküzdje azokat a kríziseket, melyek akkor 
támadtak, mikor a mitikus gyökerű képekből táplálkozó reménységek 
nem teljesedtek be. Pedig hamarosan voltak, akik gúnyosan utaltak Krisz
tus eljövetelének, a parusiának az elmaradására. Már II. Pét. 3, 4 fel- 
pariaszolja: „Ezt mondják: Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert amióta 
az atyák elhunytak, minden azonképen marad a teremtés kezdetétől fogva*'. 
A parusia elmaradásának a rendkívül súlyos krízisét és azt a talán még 
súlyosabb válságot, amely a Bibliából hozzánk szóló antik világkép össze
omlásából származott, az egyház s főként a keresztyén hit nem élte volna 
túl, ha a Feltámadottban való hite nem történeti valóságra, hanem csak 
mítoszra támaszkodnék s ha hitében általában a mitikus elemek volnának 
az előtérben, volnának a döntők.

Ezzel már utalunk arra, hogy az újszövetségi húsvéti hit számára 
ugyan döntő fontossággal bír a húsvét történeti eseménye, de ez a hit 
mégsem szegezi tekintetét nosztalgiás sóvárgással visszafelé a múltra. 
Jézus feltámadása azt jelenti, hogy ő „hatalommal bizonyult meg Isten- 
fiának" (Róm. !, 4), hogy őt Isten „Ürrá és Krisztussá** tette (Csel. 2, 36). 
A Feltámadott építi gyülekezetét és annak minden tagja ma is „az ő 
teljességéből vesz kegyelmet kegyelemért** (Ján. 1, 14). Ez a kegyelem 
éltette a gyülekezetei évszázadokon át, úgyhogy a „pokol kapui sem tud
tak rajta diadalt venni*' (Máté 16, 18). Ez élteti ma is. A feltámadott Ür 
Jézus Krisztusnak ez a mindennap megújuló és életet munkáló ereje pedig

,7) V. ö. Schlatter: „Geschichte dér ersten Christenheit**, 1926, 10. lp„ 
és Rengstorf tanulmánya Kittel: Theol. Wörterb. I, 406 kk., kül. 431 k. !pk.



343

hatalmasabb, mint mindenféle világkép és mítosz. A mítosz mindig azok 
közé a dolgok közé tartozik, amiket Pál apostol „e világ ábrázatjá“-nak 
(tö <r/f,|j.a tgü xóopou toútou) mond. Ez alá van vetve az ítéletnek: xapáyst
„elmúlik'* (I. Kor. 7, 31).

V.
Az elmondottak alapján felvethetjük a kérdést: Vájjon mítosz van-e 

előttünk az Újszövetségben és szükség van-e arra, hogy megszabadítsuk 
az Újszövetséget ettől a mítosztól, hogy érvényesíthessük és hirdethessük 
azt kortársainknak? Vizsgálódásaink során meg kellett látnunk, hogy az 
Újszövetség mindabban, amit Krisztusról mond, a történeti valóság szilárd 
talaján áll. Nem hiába tiltakozik és harcol már maga az Újszövetség „a 
szentségtelen és csak vénasszonyokat kielégítő mítoszok11 ellen (1. Tim. 
4, 7). Az Újszövetség írói felhasználtak ugyan mitológikus gyökerű fogal
makat és képzeteket a Krisztus-valóság értelmezése és megértetése céljá
ból, sőt maga Jézus sem átallotta ilyenek segítségét igénybe venni, ö  maga, 
szentélye, az igény, amellyel fellépett, és a megváltás műve, melyet el
végzett, küldetésének ez a titka mégsm mítosz, hanem történelem és való
ság. Ha ezt a valóságot a mítosz kategóriájával akarjuk megragadni, szűk- 
ségképen hamis következtetéseknek esünk áldozatul. A kinyilatkoztatás, 
melyben Isten létesít közösséget velünk, a törvény és evangélium keresz
teznek és érvénytelenítenek minden mítoszt, azaz minden olyan emberi 
törekvést, amellyel az ember maga akarja hatalmába keríteni Istenhez való 
viszonyát, Istennel való kapcsolatát. A mítosz mindenképen az emberi 
szellem produktuma. Akkor is, ha a mítoszban kinyilatkoztatást keresünk. 
A mítosz,, ebben az esetben sem tudja szétrepeszteni emberi valóságunk 
immanenciájának a vasabroncsát. Ezért csak azt lehet a mítosztól mente
síteni, ami az emberi szellem produktuma. De helytelen a mitológiátlanítás 
követelése és nem is lehet ott érvényesíteni, ahol Isten maga repeszti szét 
transzcendenciájával a mi immanenciánk bilincseit. Nem a mítosz, hanem 
a Logos, az Ige lett testté. Ez nemcsak azt jelenti, hogy a Logos az idők 
teljességében asszonytól megszületett és emberi személlyé lett, hanem azt 
is, hogy „a törvény alá tétetett'* (Gál. 4, 4), azaz, hogy saját korának világ
képében élt, saját korának képzeteit, fogalmait és képeit használta ki
nyilatkoztatása számára és hogy kortársai is csak így ismerhették őt fel 
és fordulhattak hittel feléje. Az is az ő i« '-ához tartozik hozzá, amit ma 
hajlandók vagyunk az ő mítoszának nevezni. Ennélfogva nemcsak lehet
séges, hanem szükséges is, hogy egyre jobban megismerjük, mintegy ki
tapintsuk a uápf-ot, a Logos megjelenési formáját és szükséges, hogy 
egyre inkább felismerjük a testté lett Ige köntösének a »«pf-jellegét. 
Egyet azonban nem tehetünk meg, t. i. azt, hogy mintegy lehántsuk a 
Lógósról a ?«?£-ot és „kiszabadítsuk11 abból a „köntös“-ból, amelybe Isten 
burkolta. Minden ilyen vállalkozással csak tönkretesszük a o*p?-ot, elpusz- 
títjuk a I.í 'íoí és a aaíp£ felbonthatatlan egységét a nélkül, hogy megragad
hatnánk és elsajátíthatnánk a Logost. Istennek úgy tetszett, hogy Fiát a 
Názáreti Jézus emberi személyében küldje el hozzánk. Az Ige valóban és 
megmásíthatatlanul, végérvényesen testté lett. A testté lett Logos szá
munkra történetileg adott, őseredeti egység. Jézus mint1 ez a testté lett 
Logos a mi Urunk és csak mint ez az Úr Megváltónk és Üdvözítőnk. 
Bultmannak tulajdonképen az a hamis kiindulópontja, hogy az Entmytho-
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iogisierung követelésével ezt az egységet bontja meg és így tönkre teszi 
a Krisztus-valóságot.

„A kinyilatkoztatás semmi más, mint a factum Jézus Krisztus11 — írta 
Bultmann évekkel ezelőtt.68) Valóban így van. De ez a történeti factum 
nem a mitológiátlanítás címén modernre fésült, megnyirbált és a korszerű 
filozófia Prokrustes-ágyába kónyszerített Jézus Krisztus, hanem egyedül 
3, bibliai Ür Jézus Krisztus, aki az ősi hitvallás szavai szerint megfeszítte- 
tett, meghalt és feltámadott, s ma is él és uralkodik mindörökké.

Nekünk ezt az Ür Jézus Krisztust kell hirdetnünk. És pedig figy, 
ahogy az Üjszövetség tesz bizonyságot felőle. Csak így hirdetünk evangé
liumot, csak így hozzuk emberi igénk törékeny cserépedényeiben azt, amit 
Krisztus drága örökségként hagyott egyházára, csak így nyernek az evan
géliumból a bűn és halál kárhozatában járó emberek szabadulást és életet. 
Az apostolok nem hirdettek „okosan kiagyalt mítoszokat és meséket*1, 
mikor az Ür Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét hirdették, hanem Krisz
tus hatalommal teljes praesentia-jának a „beavatottjai*- és „szemtanúi1* 
(ejkSjctcii, II. Pét. 1,16) voltak. Nekünk is az ő nyomdokaikon kell járnunk, 
ha nem akarunk hűtlenek lenni küldetésünkhöz és hivatásunkhoz, ismer
nünk kel! korunk emberét, annak godolkodását és ismernünk kell azokat 
az adottságokat, melyek közt Isten hozzánk is eljuttatta igéjét. Ezért jó 
és szükséges dolog, hogy számonkéréssé és eszméltetéssé váljon számunkra 
a mítosznak nem szobatudósok által kiagyalt, hanem az életben mindig 
újból megszólaló problémája. De az Üjszövetség kerygmáját, az evangélium 
drága kincsét csak akkor őrizzük meg tisztán és hamisítatlanul, ha az 
apostolok nyomain járva félelem és megtorpanás nélkül hirdetjük úgy, 
ahogyan azt maga az Üjszövetség tárja elénk s ha nem botlunk bele abba 
a botránkozásba, melyet Krisztus keresztje minden kornak, minden világ
nézetnek, minden filozófiának, minden világképnek és mítosznak nyújt.

Mert egyedül Krisztus keresztje az evangélium: az Ige valóban, vég
érvényesen és visszavonhatatlanul — testté lett és lakozott mi közöttünk.

**  *
Ezek csak egészen általános jellegű megállapítások, az alkalmazás 

révén kell konkrétakká válniok. E helyen nem vállalkozhatunk arra, hogy 
ezt az alkalmazást részleteiben vigyük keresztül. Ez már nem esik e tanul
mány feladatkörébe és messze meghaladná a rendelkezésünkre álló kere
teket. Mégis néhány útbaigazítást konkrétül is meg kell adnunk az el
mondottak alapján arra nézve, hogyan hirdessük az Üjszövetség üzenetét 
a modern embernek. De ezt csak a legfontosabb szempontok kiemelésével, 
inkább tételszerűen tehetjük meg.

1 Az evangéliumot nem hirdethetjük „mítosz"-ként. Mítosszá lesz 
az evangélium, ha benne az emberi kegyesség és vallásosság termékét 
látjuk, ha abban „eszméket**, vallásfilozófiát keresünk vagy éppenséggel 
csak a morális igazságokat vagyunk hajlandók benne meglátni és belőle 
meghallani. Mindenféle ilyen, az evangéliumból mítoszt alkotó törekvéssel 
szemben nekünk az evangéliumot mint isteni „logos“-t, Krisztust pedig 
mint a történeti valósággá, testté lett Logost kell hirdetnünk. Ez más szó
val azt jelenti: igehirdetésünk akkor lesz valóban evangéliumhirdetéssé, ha

6S) Bultmann: Dér Begriff dér Offenbarung im Neuen Test ámen t, 
1929, 24. lp.
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általa a logos „erősen nevekedik és hatalmat vesz“ (Csel. 19, 20), tehát ha 
rajta keresztül valóban az Űr szól „Léleknek és erőnek megmutatásával“ 
(1. Kor. 2, 4). Isten ereje ma is megnyilatkozik minden igazi igehirdetésen 
keresztül: Isten kegyelmében részesíti a megtérőket, Krisztusért meg
bocsátja bűneiket, a Lélek által megszenteli őket és gyülekezetbe gyűjti 
őket. Mind ennek véghezvitelével az isteni Logos ma is történetté válik 
és történetet formál: éppen evvel tanúsítja, hogy az ige nem mítosz, nem 
emberi létünknek az értelmezése és nem is egyetemes létértelmezés (meta
fizika), hanem hozzánk lehajló isteni cselekedet, e v a n g é l i u m .

2. Kétségtelen, hogy az Újszövetség fogalomkincse, kifejezési formái 
a mai ember számára nagyrészt hozzáférhetetlenek, részben azért is, mivel 
azok mitikus gondolkodásban gyökereznek. A modern ember pedig életét, 
önmaga megértését, világképét egyre racionálisabbá igyekezik tenni, értel
mével igyekszik a hatalmába keríteni a világot és a saját sorsát, hogy 
uralkodjék felette. Ennek következtében a modern ember abba a vesze
delembe kerül, hogy életének és létének a transcendens — ha úgy tetszik: 
mitikus — kapcsolatait egyre inkább elveszíti. Meg sem látja létének a 
transcendens gyökereit, sőt elhalnak azok a szervei, melyek e gyökerek 
meglátásához, felismeréséhez alkalmasok volnának. A következménye 
ennek egyfelől a teljesen racionalizált, minden tarnscendens valóságot 
negligáló életforma, másfelől pedig személytelenné vált transcendens hatal
makba (amilyenek pl. sors, végzet) vetett hitnek, sőt azonfelül mindenféle 
babonának a terjedése. Ahol az embernek a kapcsolata az eleven Istennel 
megszűnik, ott szükségképen erőhöz jut ismét az autonóm értelem mellett 
a mágikus gondolkodás, mint vallási bomlási (dekompozíciós) jelenség.

3. Ennek a modern, racionális gondolkodásában megmerevedett és 
kiszikkadt embernek nagyon sok újszövetségi fogalom s az evangélium 
gondolatvilága szinte teljesen hozzáférhetetlen. A nehézségeket még 
fokozza az a körülmény, hogy a hagyományos fogalmaknak az újszövet
ségi értelme egyfelől elveszett, másfelől pedig új, modern tartalmakkal 
telítődött Pl. az „emberfia" név bibliai jelentése gyülekezeteinkben tel
jesen ismeretlen, viszont híveink ennél a fogalomnál a „tökéletes11 vagy 
„ideális" emberre, az ember eszményére gondolnak. Hasonlóan elveszett 
pl. az „Isten országa41 vagy a „megigazulás", „megváltás44 stb. fogalmak 
biblikus tartalma: e szavak ma hosszú történettől megterhelve olyan képze
teket idéznek fel, melyek csak részben felelnek meg eredeti értelmeiknek, 
részben pedig eltérnek, sőt egyenesen ellentétbe is kerülnek azzal.

Ebben a rendkívül nehéz helyzetben igehirdetésünknek kettős fel
adata van. Egyfelől mindig újból meg kell kísérelnünk, hogy utat nyis
sunk a mai embernek az Újszövetség, ill. általában a Biblia gondolatvilá
gához. A vallásoktatásnak egyik legfontosabb feladata, hogy a modern 
világképtől és gondolkodástól eltérő, sőt akárhányszor vele ellentétben levő 
bibliai gondolkodást érzékeltesse a növendékekkel. Hasonlóan fontos fel
adata pl. bibliaóráknak is, hogy bibliai kifejezések és fogalmak értelmének 
világos feltárásával megnyissuk híveinknek az utat a Biblia világába. 
Másfelől a mai ember gondolkodásával az igehirdetőnek állandóan szembe 
kell állítani a Biblia gondolkodását, hogy így a mai ember maga is értse 
és érezze a különbséget saját világa és a Biblia világa közt.

(Folytatása következik.) Karner Károly.
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Az egyházi év útmutatása.
(Folytatás.)

Szentháromság' u. 10. vasárnap. Ez a vasárnap fordulat a Szenthárom
ság ünnepe utáni vasárnapok egymásutánjában. A 10. vasárnaptól a 23-ig 
tejedő időszak üzenetét így fejezhetjük ki: az egyház fejlődése és isteni 
erőinek kibontakozása, — megigazítás és megújítás, megvilágosítás és meg
szentelés az élet különböző megnyilatkozásaiban és vonatkozásaiban. — 
Mindez harc, küzdelem és szenvedés között megy végbe a Krisztus-test 
tagjainak még az ó- és az új-ember tusakodását, összeütközéseit mutató 
életében. — Régen az egyházat különösképpen is szemléletesen figyelmez
tette az ebbe az időszakba eső Lőrinc- (aug. 10.) és Mihály-nap (szept. 
29.), hogy itt a földön szolgáló és szenvedő egyház — a kereszt egy
háza! —, és hogy az ördög, e világ és saját testünk (ó-emberünk) táma- 
dásaival-kísértéseive! itt a kegyelem országában harcolva kell megküzde- 
nünk és hogy ebben a harcban Krisztus ereje, onnan felülről való kegyelme 
a megállásunk és győzelmünk.

(Ebbe a periódusba esik az 1938-ban nálunk is egyházi ünneppé lett 
magyar nemzeti ünnep: Szt. István, első apostoli ki/ályunk napja, aug. 
20-án, —• amelynek evangéliuma Luk. 19, 12—26, epistolája pedig az apokri- 
fus Bölcs 31, 8—11!)

A 10. vasárnapnak külön jelentősége van azért is, mert egy határo
zott történeti tényt illeszt be az egyházi év drámájába: Jeruzsálemnek 
Kr. u. 70-ben, aug. 10-én bekövetkezett pusztulását. — Isten kegyelme 
megvetésének szörnyű következményét tárja elénk az ősi evangélium (Luk. 
19, 41—47), amely a vesztébe rohanó nemzetét sirató Úrnak Jeruzsálem 
pusztulásáról való jövendölése. — Jaj annak, aki megveti Isten kegyelmes 
hozzánklátogatásának idejét! Ne áltassuk azért magunkat! Krisztus gyüle
kezetéből is vezet út a kárhozatba, ha megvetjük Krisztus kegyelmét, aki 
itt .iár-kel közöttünk az igében és a szentségben és keres bennünket, hogy 
magánál, az anyaszentegyház ölén megtartson! Az, ami Jeruzsálemen 70- 
ben beteljesedett, Isten ítéletének végrehajtása volt egy hitetlenségében 
megátalkodott nép felett. A test szerint való Izrael történetének rettene
tes példája indítsa szüntelenül az egyház népét Isten színe előtt a kegye
lem éhezésére: vigyázz, Isten-látogatás van, egyetlen elszalasztott alkalom 
se tér vissza többé! — Az epistola (I. Korint. 12, 2—11) pedig egyrészt rá
világít a kárhozatnak arra az útjára, amelyen minden pogányságra a pusz
tulás vár, — másrészt pedig megmutatja az isteni kegyelemnek azt a csodá
latos gazdagságát, amelyet Krisztus az egyházban fakaszt és áraszt szét, 
különböző időben és életterületeken. — Az egyház élete, íme, egészen más, 
mint a zsidóságé és a pogányságé! — Meglátjuk-e, mennyi zsidó és mennyi 
pogány tévelygés pusztít gyülekezeteinkben, életünkben?!

Az ótestamentumból textusnak ajánljuk Jeremiás 7, 1—11-eV, Krisztus 
gyülekezete, vigyázz, hogy el ne veszítsd a meghívás, a megváltás ke
gyelmét!

Az evangéliumból ide kívánkozik Máté 11, 20—24, amely a felmagasz- 
taltatásnak és megaláztatásnak, az életnek és a halálnak az útját mutatja 
meg Isten országában; — a több kegyelem se segít, ha megvetik!
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Az epistolai anyagból pedig kiemeljük Rom. 11, 17—24-et; Isten el
vetette tulajdon népét, mert Izrael megvetette az Ür kegyelmét, — de 
Isten örökkévaló szerelemmel szeret és terve van még vele; mi, pogányok- 
ból lett keresztyének el ne bizakodjunk, hogy a szelíd olajfába — Krisz
tusba — beoltattunk, mert igen könnyen kitörethetünk!

Szentháromság u. 11. vasárnap. Az előző vasárnap témáját fejti tovább 
ennek az üzenete. A farizeusról és publikánusról szóló evangéliumban 
(Luk. 18, 9—14) az üdvösség útját keresőknek, a templomjáróknak a lelkű- 
letét világítja meg az Ür. Isten eié csak a vámszedő könyörgésével: „Isten, 
légy irgalmas nekem, bűnösnek!“ járulhatok, — vélt önigazságommal 
Előtte meg nem állhatok! — Az epistolában pedig (I. Korint. 15, 1—10) 
a hamis igazság útjáról az igazinak, a kegyelemnek az útjára megmentett 
Pál apostol hirdeti a bűneinkért megfeszíttetett és megigazulásunkra fel
támadt Krisztus kegyelmének új életet teremtő hatalmát, amely igazi alá
zatban erőssé tesz. —• Csakis Krisztus bűntörlő halálában és feltámadásában 
van életünk; sóla gratia — sola fide, solus Christus!

Az ótestamentumból megemlítjük Ézsaiás 57, 15-19-eV, a törödelmes 
és alázatos szívekbe tér az Ür, hogy meggyógyítva őket, új életet teremtsen!

Az evangéliumból ajánljuk Máté 21, 28—37-et; „a vámszedők és a 
paráznák“ — az élet fórumának megvetettjei — megelőzik Isten országá
ban a Jöpapokat és a nép véneit“, mert az elsők „nem“-ét a törödelmes 
hit engedelmessége az élet „igen“-ére fordította, — míg az utóbbiak 
„igen“-e, kimerülve a szóbeli készségben, „nem“-mé lett.

Epistolai textusnak I. János 1, 8—2, 2-t ajánljuk; az igazi önvizsgálat 
bünbánatot szül, mert Krisztus igazsága megsemmisíti vélt önigazságun
kat. — Igazán személyes bűnvallás-e a gyónásunk, — valóban visszatérés 
a keresztség szentségében kapott kegyelemhez (regressus ad baptismum)?!

Szentháromság u. 12. vasárnap. Itt is az ó- és az új-ember egészen 
különböző volta áll a homloktérben, amint ez különösen a Szabadító életet 
teremtő kegyelmének hatásaként a Lélek szolgálatában, az Ür csodaművé
nek szívvel-szájja! magasztalásában nyilatkozik meg. A siketnéma meg
gyógyít ásának evangéliuma (Márk 7, 31—37) azt hirdeti, hogy Krisztus 
Urunk megnyitja fülünket az egyházban Isten igéjének meghallására és 
képessé teszi nyelvünket, életünket Isten magasztalására. Az epistola (II. 
Korint. 3, 4—9) pedig különösen a kegyelmi eszközök szolgáit szinte félel
metes erővel vonja felelősségre ezen a vasárnapon: tudatában vagyunk-e 
annak, hogy a Szentlélek hivatalában szolgálunk?! — Krisztus Urunk ugyan
azzal a kegyelemmel könyörül rajtunk, mint az evangéliumbeli siketnémán, 
életelevenedés követi-e szolgálatunkat, Isten kegyelmének és dicsőségének 
magasztalására szolgál-e szivünk-nyelvünk-életünk?! — Ez a vasárnap 
különösen is kötelességünkké teszi, hogy Isten igéjének világosságában 
megkérdezzük magunkat, gyülekezetünket: mire használjuk a nyelvünket?!

Az ótestamentumból alkalmas textusként említjük I. Sámuel 16, 7b-1: 
az Űr azt nézi, ami a szívben van!

Az evangéliumból önként kínálkozik Máté 12, 33—37: a szívnek teljes
ségéből szól a száj. — Igen nagy szükség van arra, hogy felfigyeljünk az 
Ür figyelmeztetésére: tulajdon szavunk-beszédünk szerint ítéltetünk meg, 
mert szavunk a szívünk gyümölcstermése. Mennyi hazugság és mennyi 
szeretetlenség vétkével vétkezünk?!



Az epistolai anyagból pedig kiemeljük Jakab 3, 8—12-1; hogy meny
nyire rész-szerint-való a keresztyénségünk, arra akkor döbbenünk rá, ha 
meggondoljuk, hogy az ó- és az új-ember harcában mennyit vétkezünk 
ezzel a kis testrészünkkel, a nyelvünkkel?! — Vele áldom az Urat és vele 
átkozom embertársamat. . . !  Senki emberfia meg nem zabolázhatja a nyel
vét, — egyedül Krisztusban, a Szentlélek megvilágosító, újjáteremtő ere
jében lesz úrrá az új-ember a nyelvén, hogy vele is — mindenestől — 
az Urat szolgálja.

Szentháromság u. 13. vasárnap. Az irgalmas samaritánusról szóló 
evangélium (Luk. 10, 23—37) azt hirdeti a megváltottak gyülekezetének, 
hogy az Isteni Szeretet irgalmasságából élünk, hogy irgalmat nyertünk — 
irgalmasságra. Az igaz hitből fakad az igazi keresztyén szeretet, amely 
egészen önzetlen, egészen számításnélküli. (V. ö. a 4. vasárnap üzenetével, 
hogy annál inkább érvényesülhessen, a tőle való különbözőségben is a 
keresztyén felebaráti szeretet, mint könyörülő, segítő-szeretet!) — Az irgal
mas samaritánus képében méltán látja kezdettől fogva az egyház Krisztus 
Urunkat, aki ápolja, dajkálja és gyógyítja vérző sebekkel teli egyházát, 
gyülekezetét. Méltán énekeljük — mi magyarok is — ezen a vasárnapon: 
„Ama Samaritánus Te vagy, óh Jézusom . . .  ! (Kér. Ék. 446 :4.) — Istennek 
ez az irgalmassága, mint kegyelmes ígéret az üdvösség alapja már az 
ótestamentumban is. Az Ábrahámnak adott ígéret Krisztusra mutat már 
a törvény előtt. A kegyelem ígérete megelőzi a törvényt, — a törvényből 
nincs élet, — ez egyedül Krisztusban van, akiben mindnyájan életre men
tettünk; — ezt üzeni az epistola (Gál. 3, 15—22). — (V. ö. a koll. imáds. 
és a 70. zsolt. 2—3, 4. v.-ből való introit.!)

Az ótestamentumból ajánljuk Ézsaiás 58, 6—/2-t; szenvedő testvé
reink, felebarátaink baja előtt nyíljék meg a szivünk, mert Isten méltán 
vár könyörülő szeretetet tőlünk!

Az evangéliumból — éppen paradoxia-jellege miatt — kiemeljük Máté 
5, 43—6, 4-et, amely egybefoglalja Jézus tanítását a keresztyén tökéletes
ségről és az irgalmasságban megnyilvánuló keresztyén szeretetröl. — Minél 
inkább lehetetlennek látszik emberileg, annál inkább prédikáljuk és éljük, 
— legelőször az ellenségeinkért való imádkozást!

Epistolai textusként I. János 4, 7—10-re gondolunk; a Megváltó Isten 
a keresztyén szeretet és irgalmasság forrása, — Krisztusban árasztott el 
szeretetével, — akik a keresztség szentségében Istentől születtünk, ezzel 
a szeretettel szeretve, az övét sugározzuk vissza és árasszuk felebarátainkra.

Dr. Jánossy Lajos
egyetemi ny. r. tanát.

Lelki ébredés
István első királyunk körül.

Az István király körül támadt lelki ébredésnek köszönhetik a magya
rok keresztyén hitre térésüket. Ennek az ébredésnek gyökérszálai vissza
nyúlnak arra a hatalmas arányú lelki ébredésre, amelyet „clunyi reform, 
mozgalom" néven ismer a keresztyén egyháztörténelem. Mi hívta életre 
ezt a mozgalmat? A Kr. u. IX. század végén, tehát kb. a magyarok hon
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foglalása korában, a nyugati keresztyénség szörnyű sülyedés állapotában 
sínylődött. A keleti és nyugati keresztyénség 867-ben ketté szakad. Róma 
és Byzánc elidegenednek egymástól. Erre következik a pápaság legszo- 
morúbb korszaka, amelyet erkölcsi romlás és asszonyi befolyás tesznek 
elviselhetetlenné. 900 körül a nyugati keresztyén kultúra teljes felbomlás 
szélén állott. A hercegek és grófok az egyházi javakat egyszerűen elko
bozták. Azonban „ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább 
bővölködik". (Róma 5 : 20.) Roppant lendületű ellenhatás indul meg, mely
nek célja a papi tekintély helyreállítása, az erkölcsök javítása, a hit el
mélyítése és a pogány népek megtérítése (külmisszió). A mozgalom kö
zéppontjában a clunyi bencés kolostor áll (Franciaországban). Ez az egy 
kolostor egy évszázad leforgása alatt valami 2000 bencés kolostort hatott 
át a reformeszmékkel. A lelki ébredés a szerzetességről az alsó és felső 
papságra is áthatott, hogy végül eljusson a pápai trónig és VII. Gergely 
személyében csúcspontját érje el. István király tanítómesterei és munka
társai csaknem kivétel nélkül a Gúnyból kivirágzott szellemi mozgalom 
hívei. Adalbert volt prágai püspök, István ifjúkori nevelője, a koronát 
hozó Asztrik apát és társaik, sőt István felesége a bajor származású 
Gizella királynő, mindnyájan a reform-mozgalom szellemi gyermekei. A 
clunyi szellemű keresztyénséget a legteljesebb benső vallásosság és er
kölcsösség, az önmegtagadásig menő emberszeretet, a nélkülözésekre és 
testi szenvedésekre való készség, a hitért való vértanúság vágya, másfelől 
a rendszeres alkotó és politikai tevékenység jellemzik. Ez a szellem vonul 
be István oktatóin és munkatársain keresztül Magyarországra és talál 
pártfogásra a magyarok ifjú királyának személyében. A vallásos élet el
mélyüléséhez az 1000-ik év táján hozzájárul az ú. n. kiliazmus hite (kilioi 
görögül: ezer; ezeréves birodalom), vagyis Krisztus második eljövetelének 
várása is. A Jelenések k. 20. fejezetét u. i. már jóval az 1000-ik év előtt 
sokan úgy magyarázták, hogy ez az év Krisztus 1000 éves birodalmának 
kezdete és a végítélet ideje. A kiliazmus hite a clunyi mozgalom tagjait 
is áthatotta. Éreztette hatását István király keresztyénségén is és annak 
még komolyabb színezetet adott. Keresztyénségének mélységesen vallásos 
színezetét élénken festik fiához Imre herceghez intézett „Intelmei", ahol 
egyebek között ezeket mondja: „Illik a királynak kegyesnek, irgalmas- 
nak és több egyéb jóságokkal teljesnek és ékesnek lennie". „Uralkodjál 
mindenki felett harag, kevélység, gyűlölködés nélkül, békességesen, szelí
den, emberségesen". „Semmi fel nem emel, csak az alázatosság, semmi 
meg nem aláz, csak a kevélység és a gyűlölség". Arany szavak ezek, 
amelyeket minden uralkodónak, sőt minden keresztyénnek szíve hústábláira 
kellene bevésnie! Első királyunk hívő keresztyénségében rejlik a titka 
annak, hogy akkor és azóta is 900 esztendőn keresztül „kívánatos királya" 
tudott lenni nemzetének. Egy ősrégi magyar ének így kezdődik: „Hol 
vagy István király? Téged magyar kíván!"

H a rm a ti B éla.
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Meditációk szenth. u. vasárnapokon.
Ésaiás 40 : 28—31. Ember: mivoltunk elválaszthatatlan tartozéka: a 

fáradtság. Ha egy napunkra gondolunk, abban a legnagyobb helyet az 
alvás, pihenés, étkezés foglalja le, amely nem egyéb, mint a fáradtság 
megelőzéséle irányuló törekvés. Ugyanilyen elválaszthatatlan tartozéka 
emberi mivoltunknak: az erőtlenség is. Hogy mennyire érzi az ember 
saját erőtlenségét, azt éppen a mi korunk, a gépkorszak bizonyítja, hiszen 
a gép végső vonatkozásában nem egyéb, mint az emberi erőnek a meg
hosszabbítása és megnagyítása. Minél több a gép, annál több bizonyítéka 
van annak, hogy az élet valamely pontján az ember elégtelennek érezte 
saját erejét. Emberi létünk legsötétebb jellemzője azonban: a bűn. Ami 
megrontja Istenhez való viszonyunkat, tönkreteszi közösségi életünket és 
megmételyezi egyéni életünket is. Ilyen sötét az élet képe mindannak a 
számára, aki nem a hitben él.

Ha mi a fáradtság, erőtlenség és bűn hármas vashorgonyával vagyunk 
is a földhöz és a rög porához kötve, de a mi Istenünk fáradhatatlan, erős 
és szent Isten, akinek legnagyobb jótette az, hogy minket magával kap
csolatba és viszonyba léptet. Jézus Krisztusban közeledik hozzánk és 
őbenne emel fel minket. Ő az, aki „erőt ád a megfáradottnak és az erő- 
telennek erejét megsokasítja." Aki őbenne bízik, annak ereje megújul, 
annak a hite megerjeszti egész régi mivoltát, annak a hite úgy szárnyal 
fel a magasba, mint a saskeselyű szárnyalása, az beletartozik ugyan a 
fáradtság, erőtlenség és bűn világába, a mi embervilágunkba, de hitével 
ott él az Isten akarata szerinti világ tiszta, fenséges levegőjében. Aki 
az Ürban bízik, fut és jár ugyan a többiekkel, de a hit révén az erő és 
megújulás ajándékát nyeri Istentől.

Ha nehezen vonszolod, testvérem, a mai napok súlyos terhét, bízzál 
az Ürban, mert „akik az Ürban bíznak, erejök megújul, szárnyrakelnek, 
mint a saskeselyűk, futnak és nem fáradnak el, járnak és nem lankad
nak meg!“

Jel. 2 :8—11. A szmirnai gyülekezetnek valóban nagy szüksége volt 
bátorító és vigasztaló szóra, hiszen nehéz idők húztak el felette. A szmirnai 
püspök, Polykarpus, vértanúhalált halt; János apostol egyes szavaiból, 
a nyomorúságból, szegénységből, vádaskodó káromlásból és börtönből, 
következtethetünk a szmirnai gyülekezetét ért üldözés egyes konkrét vo
násaira. A részletek ma már homályosak és elmosódtak, de időfelettien 
Ige és kinyilatkoztatás az, ami a szenvedésekben és nehéz időkben élő 
embereket, mint élő és ható vigasztalás megszólítja.

Az Első és Utolsó, az ember életének megkezdője és bevégzője, az 
alfa és ómega, a teremtő és az életet megállító Isten szólal meg, aki 
azonban a halott és élő Jézus Krisztusban a szeretet Istenének nyilatkoz
tatja ki magát, s nem vádlásként, hanem atyai szóként mondja: „tudom 
a te dolgaidat1*. Látom szenvedésedet, ínségedet és nyomorúságodat. De 
bízzál, „semmit ne félj azoktól, amiket szenevedned kell**, mert lehetsz 
győztes a szenvedés felett, ha az akaratomhoz való mindhalálig tartó hű
ségben megállasz. A megvert szenvedőből diadalmas győző lehet, aki el
nyeri az életnek koronáját. Ez az igazi és elvehetetlen győzelem.

Katonák, menekültek, bombakárosultak, dolgozók, férfiak és nők felé 
egyaránt azt jelenti ez: tartsatok ki! Álljatok meg halálig tartó hűség-
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ben! „Aki győz, annak nem árt a második halál." Amikor az ember alól 
kicsúszik az Isten akarata szerint való életnek a talaja, az az igazi halál. 
A birodalmakat, népeket végérvényesen elsöprő örök halál. Ettől őrizzen 
meg minket Istenünk s teremtsen olyan magyarokat, akik Istenükhöz, 
hitükhöz, hazájukhoz, családjukhoz, Isten által adott egész életformájuk
hoz hűek tudnak lenni mindhalálig s ezzel győztesek tudnak lenni a szén. 
védések és a próbák felett is! Dr. Ottlyk Ernő.

Áldás és átok kútforrása. Jak. 3, 5—10. Áldás és átok kútforrása egy 
kicsiny tagunk: a nyelv. A nyelv bűneiről elmélkedünk, melyek számban 
és súlyban hatalmasabbak mintsem gondolnánk. 1. A nyelv a nagy gyúj
togató. Lángba borít, megszeplősít, felgyújt Tüze Károlyi szerint a gye
henna, Luther szerint a pokol tüze. Nincs az a tikkadt szárazság, mely 
jobban végigperzselje a mezőt, mint ahogy gonosz nyelvek pokoli tüze 
végigperzseli az igazság, becsület és keresztyén szeretet mezejét. Egyetlen 
gonosz nyelv csak gyufa-láng, de amint végigfut a tömeg nyelvén, erdőtűz 
lesz belőle. Micsoda felelősség, mekkora bűn: az én gonosz nyelvemből 
kipattant szikra okozta az erdőtüzet! 2. A nyelv a veszedelmes méreg- 
pohár. Kettős nyelvű mérges kígyó: áldás és átok jön ki a szájból. Rend
szerint több átok mint áldás. Az ember saját erejéből nem tudja eldobni 
ezt a méregpoharat. Az állatok természetét megasabbrendűségénél fogva 
megszelídítheti, saját nyelvét nem képes megszelídíteni. Görcsbe szorult 
a keze ezen a méregpoháron. Nap-nap után fröccsent belőle embertársai 
felé, de közben maga is kortyolgat belőle. És ez a méreg lángba borítja 
életünk folyását. 3. A nyelv a mi mindennapi feladatunk. Áldás kútfor- 
rásául adta a Teremtő, hogy vele áldjuk az Atyát, Fiút és a Szentleiket. 
Mindennapi feladat: megzabolázom szájamat! (Zsolt. 39, 2.) Mindennapi 
kérdés: áldás vagy átok kútforrása volt-e ma nyelvem? Mindennapi imád. 
ság: Uram, új nyelvet adj nekem! Az Úr pedig előbb új szívet ad s az 
hozza az új nyelvet, mert a szívnek teljességéből szól a száj. (Mt. 12, 34.)

A két döntő pólus. Jak. 2, 14—17. Keresztyén életünk két döntő je
lentőségű pólusa: a hit és az élet, a hit és annak csélekedetei. Az első 
vers kérdése egy kis betoldásra szorul: „Avagy megtarthatja-e őt az ilyen 
hit?" 1. Nem tarthat meg minket a holt hit. (14, 17.) Kialudt mécsesek, 
terméketlen fügefák, konkolyboritotta mezők fölé odaírja Krisztus szent 
keze: Megmérettél és könnyűnek találtattál' Mit haszr.ál keresztyénségem, 
ha nem aszerint élek?! 2. Nem tarthat meg minket a szeretetben szűköl
ködő hit. (15—16.) ...... és ha egész hitem van is . . .  szeretet pedig nin
csen énbennem, semmi vagyok." (I. Kor. 13, 2.) Hit szeretet nélkül olyan, 
mint a művirág; mint az aranyóra tört rugóval. 3. De igenis megtarthat 
a Jézus Krisztusba vetett, szeretetben tevékeny hit. Róm. 3̂  26.

Aratási hálaadó.
.Megelégedéssel. I. Tini. 6, 6—8. Mennyit adott a Mindenható az el- 

múlt esztendőben? Eleget, keveset, sokat. 1. Eleget, „mert ha van élelmünk 
és ruházatunk, elégedjünk meg vele." !. Tim. 6, 8. 2. Keveset, mert „nem
csak kenyérrel él az ember." (Mt. 4, 4.) 3. Sokat, „mert mi mindabból. . .  

• semmire sem vagyunk méltók, nem is érdemeltük meg." (5. kérés.) (From. 
mel Ervin alapján.) Weltler Rezső.
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Textusok aratási hálaadóra.
III. Móz. 26, 3—5; V. Móz. 26, 10—11; V. Móz. 32, 6; Zsolt. 23, 5; 

Zsolt. 37, 18—19; Zsolt. 50, 14; Zsolt. 50, 23; Zsolt. 65, 10; Zsolt. 65, 12; 
Zsolt. 106, 1—2; Jer. 5, 24; Ezékiel 3, 22—23; Hósiás 2, 23—25; Joel 2, 
23—26; Máté 5, 45; Máté 6, 33; Márk 4, 26—29; Márk 8, 13—21; Lukács 
17, 11—19; János 4, 35—36; Csel. 14, 17; Róni. 3, 4; 11. Kor. 9, 6—11; 
Cal. 6, 9; Ef. 5, 19—20; Fii. 4, 6; Thessz. 5, 18.

Meditáció István király napjára.
Józsué 24, 15—18. Igénk a sikemi országgyűlést írja le. Józsué Kánaán 

elfoglalásával befejezi a honfoglalás művét. Az ott talált pogány istenek 
hatása. Józsué népének gazdát kellett választani. Ettől lüggött jövendő 
sorsa. István király idejében is ott volt a válaszút: megmarad-e a régi 
hitben, a keleti keresztyánséget fogadja-e el, vagy csatlakozik a nyugati 
kercsztyénséghez. István király döntése Isten döntése, a hit műve. István 
király Isten kezében eszköznek érzi magát. Minden politikai megfontoláson 
túl Isten döntött. A hit jelentősége egy nemzet életében. István a nemzet 
misszionáriusa. Szent abban az értelemben, hogy Isten rendelkezésére bo
csátja magát. Hiába lett keresztyénné a magyar, ha rajtad és rajtam, a 
mindenkori magyarokon nem megy végbe Isten átalakító csodája. Az élő 
Istent válassza gazdájául ma is a magyar s az ő szolgálatára adja magát. 
Magyarországot keresztyénné nem emberek teszik, hnem a Szentlélek Isten 
az által, hogy mindenütt hirdetik és hallgatják Isten igéjét.

S zószéken.
Szenth. u. 10. v. Aug. 13.

Ne gondoljátok! . . .
Máté 5, 17—18. Énekek: 80, 280.

Jézus sohasem pályázott semmiféle népszerűségre! Sőt nem egyszer 
ugyancsak lehűti az emberek érte való lelkesedését és szembefordul véle
kedésükkel.

Lám most is!..  . Ellepi a hegyoldalt hallgatóinak, csodálóinak serege, 
számíálhatatlan ember, akinek titkos szívevágya megszabadulni a törvény 
kemény szorításából, ledönteni a korlátokat és fékevesztett szabadon élni 
— hátat fordítani a feddőző szavú prófétáknak, akik isteni üzenetek láng. 
ostorával vágtak végig az alvó lelkiismeretek pusztuló világán. A nép, a 
tömeg azt várja az eljövendő Messiástól, hogy kimondja a bűvös szót, 
mely ledönti a kemény törvények bálványát, szárnyát szegi a próféták 
komor beszédének, egyszerűen szakít a múlt minden kötelezésével és me
rész radikalizmussal formál ki egy új világot!

A titkos vágyak eme fellobogására Jézus csak ennyit mond: „Ne gon
doljátok . ..  !“ Én nem az emberek szájaíze szerinti Messiás akarok lenni! 
Életemmel a törvény és a próféták betöltésére akarok szent példát mu
tatni. Ne gondoljátok hát!

Sőt Jézus még többet is mond. Prédikálja, hogy az ég és a föld el-
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múlhatnak, de a törvényből egy betű, vagy pontocska el nem mülhatik, 
amíg minden be nem teljesedik. Évmilliók nagy ideje után kiég a nap 
tűzgolyója és mint egy óriási koromlabda kering majd a fénytelen világ
űrben. Évmilliók nagy ideje után kihűl a föld, lehull az utolsó levél, nem 
hajt ki többé a virág, az egyenlítő környékének „örök nyarába'1 betör a 
jéghegyek dermesztő hidege. Évmilliók nagy ideje után lehull az utolsó 
csillag hosszú tűzvonalát rajzolva a szürke égboltra és utolsót lobban az 
utolsó ember élete . . . megáll az élet! Mindez megtörténhetik. Mindez meg
lesz egyszer. Az ég és a föld elmúlnak! De — a törvényből, Isten törvényé
ből egy betű és egy pontocska el nem múlik soha!

A világért sem szabad arra gondolni, hogy Jézus itt valami hatásosan 
akarta kifejezni magát, költői hasonlattal élt és játszott a szavakkal. Jézus 
mindig úgy beszélt, hogy sem többet, sem kevesebbet nem mondott a 
lelke igazságánál. Ha azért Jézus azt mondja: A világ elmúlhatik, az ég 
leszakadhat, de a törvény és annak kötelező ereje megmarad, akkor ezt 
fgy, ilyen szószerint kell venni.

Nyisd fel szemedet és lásd meg most: hogyan világítja meg ez az 
igazság az evangélikus keresztyén ember életét.

Isten törvénye a harmadik parancsolatban megparancsolta az ünnep
szentelést. A zsidó embernek bárhol lakott is a kerek, nagy világon, amíg 
Jeruzsálem állt, amíg Salamon temploma ékesen tündöklőit a Sión hegyén 
— minden esztendőben legalább egyszer fel kellett menni Jeruzsálembe, 
hogy ott bemutassa könyörgő és hálaáldozatát. Jaj lett volna annak, aki 
eleget nem tesz a törvény parancsának és szembeszáll a törvény kötelező 
erejével. Tetszett, vagy nem tetszett, meg kellett tenni! Időnként távoli 
messziségekbői óriási karavánok keltek útra Jeruzsálem felé, betelt a pusz
ták csendje a vándorok énekével és zengett a zsoltár, a grádicsok éneke 
a templomba felvezető sziklalépcsőkön.

Az ünneprontókra is halálos keményen csapott le a törvény ereje. 
Aki megtörte a szombat nyugodalmát arra halálos ítélet várt — megkö
vezték. A törvény szent és sérthetetlen! — azért vésték kemény gránit 
kettős kőtáblájára. Aki elleneszegült, véres homlokkal tántorgott vissza, 
mert az ég és a föld elmúlhat, de a törvény, az örökkévaló Isten örök 
parancsa akkor is megmarad! . . .  -

Fellengzős okoskodással hiába mondod, hogy ez a törvényszerű 
ünnepszentelés csak rabszolga-robot. Hiába próbálod igazolni, hogy pa
rancsra templombajárni a lélek késztetése és a szív indulata nélkül semmi 
más, csak farizeusi porhintés. Hiába akarnál hivatkozni a keresztyén sza
badságra, cáfolhatatlan és letagadhatatlan tényként reád mered egy egye
temesen kötelező isteni parancs: Az ünnepnapot megszenteljed! Jézus 
szava meg a forgószél erejével szórja szét emberi okoskodásunk minden 
polyváját: Én pedig nem azért jöttem, hogy ezt a törvényt eltöröljem, 
hanem inkább, hogy betöltsem!

A templomkerülésnél még mindig egy fokkal jobb: a parancsra való 
templombajárás. Bezzel, a német teológus felkiáltott: „Isten őrizzen meg 
minket az angol vasárnaptól!" . . .  Bizonyosan arra gondolt Bezzel, hogy 
Angliában a vasárnapnak már külső elrendezése olyan, hogy az emberek 
kényszerüljenek templomba menni. Ott ünnepnapon szinte alig lehet 
utazni, csak néhány gyorsvonat szeli át az országot s arra a vonatra csak
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triéregdrágán lehet felszállni — a színházak zárva, a mozik zárva, a korcs, 
mák zárva, a tornajátékokat már szombaton megtartották, a villamosok 
állnak — csak a templomok vannak nyitva s így az embereket valami 
csendes presszió sodorja a templom felé. Lehet, hogy az egyik legszíve
sebben moziba menne, de nincs előadás, a másik kirándulna valahova a 
tengerpartra, de nem indul vonat, a harmadik a lelke szerint szívesen 
tréfálkozna, vagy kártyázna egy belvárosi kiskorcsma törzsasztalánál, de 
a bejárat redőnye le van eresztve . .  . Mit csináljak jobbat? — kérdi fanya
logva — s elindul a templom felé, vagy este az egyházi előadóterembe.

Tényleg lehet ebben az angol vasárnap-szentelésben valami csendes 
kényszerítés, valami léleknélküli gépiesség. Ezért mondotta Bezzel: Isten 
őrizzen meg minket az angol vasárnaptól! — és bizonyára az ünnepnap
nak robotos, külső parancsra való megszentelésére gondolt. De az is 
bizonyos, hogy az ünnepnapnak külső parancsra történő, törvényszerű 
megszentelése felett csak az törhet pálcát, aki már a törvény külső dresz- 
szúrája nélkül sem tudna mást cselekedni, mint odaborulni az élő Isten 
színe elé!

Mert az is bizonyos, hogy az Isten szabadítson meg minket a mostani 
magyar vasárnapoktól is! Mi bizony eléggé felrúgtuk az ünnep megszen
telésének isteni parancsát, pedig ez a parancs olyan kőszikla kemény, 
hogy amikor már az ég és föld elmúlt, ez a törvény akkor is megmarad! 
Vegyétek esztekbe, mi minden előbbrevalóbb nálunk ünnepnapon is, mint 
magának Istennek a parancsa, mely a vasárnap megszentelésére kötelez 
bennünket. Figyelje meg valaki a magyar vasárnapokat! Figyelje meg 
nem csupán háborús nyomorúságok idején, de még inkább békés, jó 
világban. Figyelje meg az újsághirdetéseket, olvassa el a plakátokat, kér
dezze meg a rendőrség, vagy a csendőrség krónikásait és meglátja: milyen 
a vasárnap, az Isten napja ott, ahol megtiporják a törvényt és a prófétá
kat. Higyjétek el, hogy a törvény külső parancsára megtartott vasárnap 
is még mindig különb, szentebb, istenesebb, mint az örök törvényt meg- 
tapodó, szabados ünneprontás!

Isten törvénye áll és minden körülmények között kötelez. Betölthe- 
ted fogcsikorgatva kényszerből, mert hátad mögött csattog a törvény 
büntető ostora — és ekkor az Isten rabszolgája lész. De betöltheted bol
dogan, örömmel, a hálás szív alázatos indulatával — és ekkor az Isten 
gyermeke lész. De akár így, akár úgy, az ünnepnapot meg kell szentel
ned, mert ez a törvény és a próféták!

Hirdetem azt is, hogy az az igazán evangélikus keresztyén, aki aiá- 
zatos, boldog, gyermeki engedelmességgel szenteli ünneppé a vasárnapot. 
Elroboghat mellette a filléres gyors, hogy vigye utasait mámort ígérő 
borvidékre — csalogathatja a plakát hírverése — hívhatják új örömök 
világába, lehet nagyon sürgős a hétköznapi munka, neki egyetlen útja 
van: elindulni Isten felé, az oltár felé! Ha még mindig kibúvókat keresne 
önmagadat mentegető okoskodásod, felelek minden mentegetődzésre és 
minden emberi okoskodásra egyetlen Urunk és Királyunk szavával: „Ne 
gondoljátok, hogy a törvénynek, vagy a prófétáknak eltörlésére jöt
tem . . .  mert az ég és föld elmúlik, de a törvényből egyetlen betű, vagy 
pontocska el nem múlik, amíg minden be nem teljesedik! Ámen.

Nagy Miklós-
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István király ünnepén. Aug. 20.

Látomás.
Péld. 29, 18.

Hányszor sugározta be a bűnös világot prófétalelkekbői fakadó láto
más! Hányszor hirdették prófétaajkak, hogy a durva valóság fölött eszmék 
világa van, s hogy e csúf világi színjátékok között is, amelyek a nemze
tek életét úgy dobálgatják, mintha az játéklabda volna, egyetlen szilárd 
pont van, amelyet senki meg nem dönthet: a hit, amelybe fogózva minden 
változások között is megmarad a nemzet. Hányszor hirdették, hogy nem 
az a fontos, amik vagyunk, hanem amivé lenni törekszünk nemesebb,, 
lelkibb valónk szerint; hogy egy nemzet vagyonának teljes értékét nem 
a földi javai teszik, hanem fiainak jellem-, erkölcsi- és hitereje; hogy 
a legelvehetetlenebb s egyszersmind leggazdagítóbb java a remény, amely 
biztatja, hogy az eszményi világ elérhető, a lelkesedés, amely magasra 
lendíti, az eszmék szeretete, amely anyagi természetű munkáit is egy 
nagy cél szolgálatába állítja, és a hit, amely élteti. A prófétai igehirdeté
sekből kizeng: az a fontos, hogy van-e egy nemzetnek látomása önmagá
ról, jövőjéről. A látomásai szebbnek mutatják-e a jövőt? Költői szólnak-e 
nemesebb esztétikai és morális érzékéhez, államférfiai szólnak-e a lelkiisme
rethez, tudósai fáradnak-e az általános, nemcsak testi, hanem lelki javak 
gyarapításán? Prófétái szebbnek mutatják-e a jövőt s tökéletesebbnek-e 
a nemzetet? Megnyilnak-e a szemek lelki világ látására? Viszi-e előbbre 
a nemzetet a tudós az értelmével, az államférfi bölcs és lelkiismeretes 
tetteivel, a munkás a maga tisztes kezemunkájával, a művész alkotásaival? 
A testi rabság idején meg tudják-e tartani a nemzet fiai a lelki szabad
ságot? A testi szétdaraboltság idején a lelki egységet? A jelen sivárságá
ban a jövő hitét? S a harcok közepette is törekszenek-e békére?

Ily látomásos erők nélkül a nép a maga nagy anyagi gazdagságá
ban is sívár s hanyatló lelkű; ha meg nélkülözések és megpróbáltatások 
következnek rá, elsikkad a lelkisége. Ily erők nélkül a nép durvaságba 
süllyed, — ahogy az ige mondja: elvadul, — pályája nem fölfelé, hanem 
lefelé visz. Ily látás nélkül súlyos napokban ellankad»a jövőbe vetett hit. 
sötétség borul a népre s céltalannak látszik előtte minden cselekvés. . .

Mire akar tanítani minket igénk? Arra, hogy mindaddig, amíg egy 
nemzet lelki látásokat lát, van jövője, s mihelyt eltűnik leikéből a lelki 
látás, megindult a pusztulás felé. Erről szólnak a példák is.

Róma erőteljes férfikorában, azzal az ifjúlelkű látomással, hogy a 
római erő az egész világba elvigye a rendet, a jogot, az igazságot; a 
világ ura. Az a Róma azonban, amelyik a hódítások után eltesped^ az 
anyagi bőségében erkölcsileg megrothad, elveszíti lelki izmai ruganyos
ságát és lendületét, s amikor magánál erkölcsileg magasabbrendűeket vet 
pusztulásba: az eszményiség iránt megérzéketlenülve megérett az elpusz
tulásra a széthullásra. Az a Görögország, amelyik nagyszeiű látomások
kal az örök. szépséget kereste az eszmények világában: finom álmaival 
és befelé tekintő bölcseségével a világ tanítómestere lett. Ámde Görög
ország a lelki látás ereje nélkül, az érzéki szép imádásával, cinizmusba- 
süllyedt alacsonvságával, a világnak intő és elrettentő példává lett. Az a 
modern világ, amely igyekezett az eszményi értelemben vett demokráciát
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megalkotni, az osztálykülönbségeket megszüntetni, a jellem előkelőségére 
építeni a nemzet egyedeinek és egészének értékét: a morálisra épült poli
tika látomásával — úgy látszott — Hivatva van arra, hogy megteremtse 
a világ civilizációjának mélységes lelki kultúrától áthatott jövőjét. S e 
modern világ, mint a maga bőségének áldozata, dicsekvésével, önelégült
ségével, e világ, mint a pénz rabszolgája, mint az egyéniségek elgépiesí- 
tője, fejlődésének eddigi irányától eltérve és korlátolt béketeremtésével, 
istenelienes irányzatával, jóvátehetetlen hibákat követett el, látás nélkül 
maradt, sivárságba mélyedt és megkezdte e szörnyű világháborút.

Bizonnyal igaz: az a nemzet nagy, amelynek nagyszerű látásai vannak, 
s  haldoklik az a nép, amelyik megszűnt eszményeket látni s azokat kö
vetni. Izrael is csak addig volt valóban Isten népe, amíg voltak látásokat 
látó és kinyilatkoztató prófétái, — látások nélkül képmutatóvá vált, fari
zeussá lett, az igazságot megvetete, próféáit megkövezte, a valódi vallás
nak ellenefordult, Jézust keresztrefeszítette.

Hogyan érvényesülnek a látomások egy nemzet életében? Ha valaki 
a olt oly hegyek között, amelyeket hó borít, tudja, mily fölségas elnézni 
a felkelő napot, amely a csúcsokat megaranyozza s oly vakítóvá teszi, 
hogy szem alig bírja meg látásukat, jóllehet alant a völgyek még homály
ban fekiisznek. A világtörténelem síkjából így emelkednek ki a szellemi 
•óriások, a látomásokat látók; fényesen, amikor az alanti létben még ho
mályban vagyunk; mutatnak világosságot és magasságot, amikor alant 
csak mélység és sötétség van.

S mit jelent a látomás egy nemzet életében? Aranyszövedék az, 
amelyen át egy szebb jövő sejtelmes körvonalait látja a lélek, vulkán, 
Jáva nélkül, óriási tűzoszloppal, amelynek fénye eljövendő ígéretföldekre 
vezet. Isteni látás, Isten megfordított látása, — nem a mennyből a földre, 
nem onnan felülről alá az emberekre, hanem az a látás, amikor Isten 
egyes kiválasztottaknak keblébe száll s onnan ragyog kifelé az emberekre 
az eszményekben, víziókban. Megfordított menny ez, mikor nem az ég 
csillagai ragyognak le a földre, hanem a föld nagy szellemei világítanak 
az ég felé, a csillagok felé.

Voltak ily nafy látói a magyar nemzetnek a régi időkben is. Mily 
döbbenetes víziói voltak Vörösmarthynak, mikor elképzeli a sírt, amelybe 
egy nemzetet temetnek s amelyet a népek millió vesznek körül, szemük
ben a szánalom könnyeivel és az elképzelés után megrendültén folytatja: 
Légy híve rendületlenül hazádnak, óh magyar! Mily megrendítő és a mi 
mai időnkhöz is szóló látomás volt, amikor a hanyatlani látszó nemzet 
sírjánál megállva, jövendölte: lesz még ünnep ezen a világon, majd ha 
ólfárad a sors haragja s a viszály elvérzik a csatákon... Széchenyi, a 
nagy látó, hogyan sűrítette bele egyetlen szállóvá lett igébe a nemzet 
.lövőjéről táplált legmélyebb hitét: Magyarország nem volt, hanem lesz!

A magyar nemzetnek is mostanában nagy látókra és látomásokra 
van szüksége s víziója most ilyen igazságok meglátása legyen:

Egy nép világtörténelmi jelentősége, a világtörténelem mérlegén való 
lemérettetése nem a fiainak számától függ, hanem fiainak erkölcsi, szel
lemi, hitbeli értékétől. Történelmi megmaradásunk kérdése, mint ré- 

. gébben is mindig: az eszményiség, a tiszta erkölcs, a hit kérdése. Terem
tett világunkban legnagyobb hatalom az Isten s az Istentől áthatott lélek.
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A legnagyobb világhatalmak erőhatalmaival szemben hinnünk kell, hogy 
a magyar nép életereje és történelmi hivatása fiainak és asszonyinak 
hitbeli erejétől és az ebből származó szellemi és erkölcsi erőktől függ.

E látásra gyújtson minket az, aki a legnagyobb látó volt, aki magá
nak Istennek szemével látott: Jézus. Avagy volt-e nagyobb isteni látás* 
mint az, hogy a legnagyobb erő és érték a lelek? Hogy egy Atyának, 
vagyunk a gyermekei? Hogy lészen valamikor egy akol és egy pásztor.

Lelki látásokat várunk e látomásromboló világháborús korszakban 
tudósainktól, költőinktől, államférfiainktól, ifjúságunktól, — az egész 
nemzettől. Láttassanak velünk látásokat, amelyek világítsanak, véres köd
ben és véres zivatarban is, láttasson velük Jézus utat és célt Istentől meg
szentelt jövő felé.

Kutas Kálmán. *

Szentháromság u. 12. v. Aug. 27-

Krisztus, a kőszikla.
1. Péter 2, 6—9. — Énekek: 15, 407.

Gyökerét vesztett modern életünk tele van ugyan a technika minden 
vívmányával, csak a lelki alap hiányzik belőle. A modern ember alól ki
csúszott a keresztyén hitnek az egyedül biztos talaja. Innen van minden 
kishitűség és csüggedés a próbák idején. Ez az oka a lelki teherbíróképes- 
fcég sokszor oly alacsony fokának. Ebből fakad a közönynek, a fásultság
nak, vagy a cinizmusnak a felületes magatartásé lelki állapota a szenve
dések idején. Éppen nékünk, modern embereknek, nékünk, a ‘undámen- 
tumot és bizonyosságot szomjazóknak tárja elénk az ige Jézus Krisztust, 
akit Isten a világnak gyógyulásul, szabadításul és váltságul adott! Reá 
mutat igénk és róla beszél, mégpedig, mint kőszikláról, amikor Krisztus 
lényegét és hozzánk való viszonyát a kőszikla képébe rejti el. Ezen keresz
tül hirdeti, hogy kicsoda nékünk a Krisztus.

Jézus Krisztus a botránkozás köve. Valami általános istenhit minden 
nép és szinte minden ember életében megtalálható. Az ember kénytelen 
látni maga körül a világrendet, kénytelen észrevenni, hogy a természetben 
uralkodó összhangot csakis egy minden embernél tökéletesebb lény teremt
hette meg. Eddig a pontig könnyűszerrel eljuthat minden ember, hiszen ezt 
diktálja a józan ész is. Azonban egyszerre választóvízként két részre bontja 
az emberiséget Krisztus: hívőkre és hitetlenekre. Krisztus a botránkozás 
köve! Benne ütközik meg a hitetlen ember. Megakadtak a Krisztus isten
ségén már a farizeusok, mint az elsők, akik számára botránkozást jelenteti 
a Krisztus. Tőlük kezdve hosszú sor vezet a mai megütközőkig. Akik a 
szelíd és szenvedő Megváltón megbotránkoznak. Beleütköznek Krisztusba 
mindazok, akik azt hiszik, hogy nékik nincs szükségük Megváltóra, mert 
ők maguk tudnak segíteni magukon és elegek önmaguk számára. Bele- 
ütöznek Krisztusba mindazok, akik nem akarják odaadni önmagukat néki, 
akik meg akarnak maradni a magukénak, akik féltik és sajnálják magukat 
őtőle. Mindezek számára a Krisztus szegletkővé, azaz éles, kiálló, felsebző, 
megakasztó szegletkővé lesz. Lelki életük éppen ezért lesz elakadóvá, mert 
nem tudnak továbbhaladni, hitetlenségükkel minduntalan beleütköznek, 
megbotlanak és megakadnak ebben a kőben, amely ítéletükre van.



358

Jézus Krisztus, az emberiséget két részre osztó kő, amennyire a bot- 
ránkozás köve az egyik tábor számára, úgyannyira menedékkő a másik 
táborj a hívők számára. Amikor árvíz van, aki teheti, menekül a magasabb 
pontokra, hegyekre, háztetőkre, ahová nem hat el az ár, ami a megbomlott 
viztengerben egyetlen szilárd pont. Jézus Krisztus az a menedékkő, amelyre 
mi, csapzott, elfáradt, aggodalmak között élő bűnösök felmenekülhetünk. 
Körülöttünk forr és örvénylik a világ. Minden változik, minden bizonyta
lan, ma minden lehetséges, ebben a világárvízben van egy kősziklánk, egy 
biztos szirtünk, egy menedékkövünk, amelyet még megragadhatunk, ahon
nét nem sodor le az árvíz hulláma! Van egy menedékkövünk, ahová fel
edhetjük a bűneinket, ahová lerakhatjuk az életterheinket, ahol megpihen
hetünk, ahol bűnbocsánatot, új életet, oltalmat, Isten haragja előtt védel
met találhatunk. . .  Kedves testvérem, ragadd meg ennek a menedékkőnek 
a páratlan alkalmát, hited két karjával kapaszkodj belé és öleld át! Kemé
nyen, biztosan áll ez a menedékkő, fogózz meg benne, te árvízben élő, 
bizonyosságot kereső lélek! Építsd életedet erre a menedékkőre!

Hiszen ez a menedékkő Istentől van, az ő ajándéka, tehát drágakő, 
becses, mert felülről való, Isten szeretetéből fakadó drágakő. Mert hiszen 
nem egyéb Jézus Krisztus, mint Isten grandiózus drágakő-ajándéka az 
embervilágnak! Értékét ugyan a bűnös ember-erszény harminc ezüstpénz
ben szabta meg. Micsoda megsértése ez Isten ajándékozó szeretetének! 
Hiszen Istennek mondhatatlanul drága volt ez a Krisztus, egyszülöttjét 
vetette oda az emberiségnek, akiről maga mondta, hogy „ez amaz én 
szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm.“ Isten a legdrágábbat, tulajdon fiát 
adta, mint olyan ajándékot, ami a legnagyobb áldozat tőle. Ennyit ér 
Krisztus: Istennek. A hívő embernek pedig mindent jelent Krisztusa, élete 
megváltóját, bűnei megbocsátóját, új élete fölséges terem tőjét... Krisztus, 
a drágakő, így válik utolérhetetlen és kimondhatatlan értékké.

Isten azonban ezt a drágakövet olyan alapkőül adta a világnak, 
amelyre ráépül a hívek közössége, a keresztyénség egyeteme. Ö a funda
mentum, amelyen kívül más alapot senki sem vethet. Ezen a fundamentu
mon nyugszik a hívek hite, reá épülnek, terheiket biztosan vetik erre az 
erős alapkőre, mert tudják, hogy az elbírja minden bűnük és bajuk súlyát 
is. Ha a Szentírás hasonlata szerint az egyház a Krisztus teste, s a hívek 
a Krisztus-test tagjai és sejtjei, akkor bátran mondhatjuk, hogy az egyház 
az a templom, amelynek fundamentuma Jézus Krisztus, mi pedig azok 
a téglák, alkotórészek vagyunk, akik mindnyájan ezen az erős fundamen
tumon nyugszunk, Belőle sarjadunk, reá épültünk, ő szabja meg határain
kat, formánkat és rendeltetésünket, létünk értelmét ő adja és benne gyöke
rezünk. . .  Ebben kétségkívül nagy vigasztalás rejlik, mert ha mi sejtjei 
vagyunk a Krisztus-testnek, akkor közösségünk van ővele, akkor átjár 
bennünket is az ő életárama, akkor mi úgy lakozunk benne, mint a csepp 
a tengerben, mint a morzsa a kenyérben, mint egy szövet-szál a posztóban, 
mint a rész az egészben. De ha vigasztalás nékünk az, hogy Krisztusban 
lehetünk, ugyanakkor ez felelősséget is ró ránk. Hiszen ha a testben egy 
rossz és bomlásnak indult sejt van, akkor az ártalmára van az egész test
nek, ha pedig a hívők templomának egyik téglája és alkotórésze hitvány 
és elmálló, akkor az az épület szilárdságát veszélyezteti. Vájjon ebben a 
Krisztus-testben és ebben a hívek templomában, ahol az alapkő a Krisztus,
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élő sejt vagyok-e, vagy romlott? Vájjon jó tégla és alkotórész vagyok-e, 
vagy nem lehet számítani rám? Mert éppen az növeli meg a felelőssege
met, hogy tagja vagyok a Krisztus-testnek és tagja vagyok a hívek temp
lomának, az alapkőre épültem, de ha rendeltetésemet nem teljesítem híven, 
akkor ártalmára, kárára és ellenére vagyok az egész testnek és az alap
kőre épült hívek-templomának! De ez egyúttal arra is figyelmeztet, hogy 
nem állok rendeltetés nélkül a Krisztus egyházában, hanem megvan a ma
gam speciális és más által el nem végezhető feladata, mint ahogy a test
ben minden sejtnek megvan a maga rendeltetése és ahogy egy templomban 
minden kőnek, téglának és alkotórésznek megvan a maga feladata. Nékünk, 
az alapkőre épült tagoknak van rendeltetésünk és feladatunk. Vájjon meg- 
iátjuk-e a mi feladatunkat s betöltjiik-e rendeltetésünket? Mert a test 
feje, a hívek templomának alapköve, a Mester azt mondja, hogy minden 
alkalmatlan és haszontalan venyigét lemetsz és elvet, s a száraz kóró sor
sára juttatja, mert csak terhére lennének az Egésznek, fgy cselekszik min
den alkalmatlan sejttel és alkotórésszel, amely csak akadályul szolgál az 
Egésznek az életében. Viszont boldog, aki erre az alapkőre épít, s akinek 
élete Krisztuson nyugszik, s aki terhét őreá vetheti, erre a mindent elbíró, 
szent fundamentumra. Mert eljön előbb-utóbb mindannyiunk életében az 
az idő, amiről Jézus szól, amikor fújnak a szelek, eljön az árvíz és bele
próbálnak egy-egy életépületbe, s amelyik a hitvány fövényre épült: össze
omlik és nagy lesz annak romlása. De amelyik az igazi fundamentumra, 
a Krisztusra épült, annak a próbák csapásai nem árthatnak, megmarad, 
hirdetve Isten dicsőségét.

Jézus Krisztus az alapkő, egyúttal olyan kőszikla, amelyen az idők 
semmiféle változása sem látszik meg. Jézus Krisztus tegnap és ma és mind
örökké ugyanaz. Változik körülötte a korszellem, megváltozik a tudósok
nak róla való felfogása, megváltozik az emberek véleménye, ma is lehet, 
hogy mint egykor Caesarea-Filippinél: egynek tartják a próféták közül, 
vagy nagy erkölcstanítónak vélik őt, mások pedig a szelíd és megbocsátó 
embereszmény propagátorának tartják; ma is sok vélemény lehetséges róla, 
de mindez a változás csak a mi oldalunkon, az emberek oldalán történik. 
Ö maga azonban, mint Isten által felállított kőszikla, tántoríthatatlan állan
dósággal él és uralkodik, s a legjellemzőbb reá valóban az, hogy ő tegnap 
és ma és mindörökké ugyanaz.

Így hirdeti nékünk igénk Jézus Krisztust, a kősziklát. Elénk tárja őt, 
hogy közöttünk is megtörténjen a kettéválás: hitetlenekre és hívőkre. 
Hogy a botránkozás köve nyilvánvalóvá tegye azt, hogy kik állanak ellen 
néki. Hadd ütközzenek meg őbenne, s hadd találjanak szegletkőre, amely 
nyíltan és világosan rámutat hitetlenségükre. De tenéked, testvérem, szomo
rúságaid és bajaid közepette legyen ez a kőszikla-Krisztus menedékköved, 
Istentől ajándékul nyert drágaköved, fundamentumod, amelyre életedet 
építheted, biztos, szilárd kősziklád, és várad, amelyre feltekinthetsz, s 
amelyben megmenekülhetsz!

D r. Ottlyk Ernő.
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Szenth. u. 13. v. Szept. 3.

Az Úr közel. . .
I. Tim. 1, 16.

Egy író ilyen sírfeliratot vésetett fel sírkövére: Hogy ne kelljen 
embereket látnom, a föld alatt vettem ki magamnak lakást. — Ami nála 
csak sírfelirat lett, az számunkra mindennapi programmá és életszükség
letté vált a jelenveló időkben, amikor második otthonukká válnak a krip
ták és sírok testvérei, azok az óvóhelyek, amelyek a mindegyre jobban 
elvaduló ember elől elrejtenek bennünket, hogy gyertyalángnyi életünket 
megmenthessük. Mert „tüzes garánáttul világos az éjjel — hajh! sok anya 
fia borul most be vérrel!" — Mint talán még soha, olyan eleven erővel 
vág és hasít bele mindnyájunk leikébe az a tény, hogy mennyire Isten 
kezében van életünk, sorsunk, jövendőnk és mindenünk, szeretteinktől 
kezdve utolsó darab vagyontárgyunkig! A villámok testvéreit az emberek 
kezébe adta az Isten és ezekkel hajh, de sok emberen — bűnösön és 
ártatlanon — teljesedik be az ö  ítélete!

Megrendítő tanítást adván élőknek és holtaknak egyaránt, hogy nem 
a foedus operum, nem a cselekedetek végrehajtásán alapuló ószövetség, 
hanem a foedus gratiae, az Ő kegyeiméből való megtartatás újszövetségé
nek az elevenbe vágó korszakát éljük. . .  Az Ö kegyelmi ajándéka az 
élet, ennek a fennmaradása, a feltételek összesége, mik ezt lehetővé te
szik. Akár az egyes ember, akár egy-egy nép és nemzet számára is egy
formán. De kiváltképen az ő  rajtunk megesni tudó könyörületének ered
ménye, ha e jelenvaló időkben sem veszünk el és megadatik nekünk az 
az erő, amivel harcainkat jól harcolhatjuk meg, munkánkat jól végezhet
jük el és megtartatunk ama mennyei „vendégfogadó" számára, ahová amaz 
az égből alászállott Irgalmas Szamaritánus vezet és viszen bennünket!

Ilyennek tudta és érezte magát az Úr nagy apostola, Pál is. Ezt tük
rözted a mai szentigénkben megnyilatkozó kijelentése is, amelyet mind
nyájan egyenként utána mondhatunk, valakik az Úréi vagyunk e jelen való 
romjaiba roskadni készülő világban is.

Minél jobban belesodródott a Sátán ölelésébe, minél vadabbul haj
szolta őt az Ür és az övéi ellen, hogy messze földeket és tájakat bejárva, 
pusztítsa a Krisztus nevére hallgatni tudókat és az Ö evangéliumának a 
hitvallóit, minél mélyebbre merült az Ür és az ö  Lelke elleni rugódozás- 
ban — bár maga sem érezte — de annál közelebb volt hozzá az Ég kö- 
nyörülete! És amikor ott, amaz országúton, amely Jeruzsálemből nem 
Jerikóba, hanem Damaskusba vezetett és nem a rablók, hanem a Sátán 
kezébe egészen beleesett: akkor hajolt le hozzá az Ég irgalmas Szamari
tánusa és a mennyei könyörület olaját és gyógyító borát töltötte bele 
lelke tudattalan sebeibe és fordította meg útját, hogy minden idők szá
mára benne és általa mutassa meg hosszútűrését és állítson általa is pél
dát mindeneknek, akik hiendenek benne az örök életre! És rajta keresztül 
áradt ki az Isten nélkül élő pogányok nagy-nagy seregére a könyörülő 
égi kegyelem, hogy senki el ne vesszen, hanem örök életet vehessen.

Minél jobban erőt vesz e jelenvaló világon is a Sátán és minél mé
lyebbre sodródunk is belé az embertelenségek és istentelenségek feneket
lennek látszó örvényeibe, mi, kik ismerjük az Urat, az Ö mennyei rendjét
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és magatartását ezzel a világgal kapcsolatban, mi tudjuk, hogy annál 
közelebb van ö  hozzánk! Minél mélyebb sebek tátonganak az emberisé
gen, a gránáttölcsérektől tátongó földünk hátán, az üszkös romokba te
metkező kultúránkon, annál közelebb van hozzánk az Ür — akár a lövész
árkokban, akár a kemény férfiharcok mezején, akár az óvóhelyek halál- 
fuvalmas borongásában! Csak egy időre oldatott el láncairól' a Sátán, de 
ezen lánc végét az Ür tartja a kezében! És ha e világ legnagyobbjai ama 
példázatbeli papnak és lévitának az utódai is, nem halt meg most se az 
Ür keblében se az a samaritánusi szív sem, amely idején és alkalmak 
.szerinti megnyilatkozásaival és sorsunkba való avatkozásával megáll felet
tünk, hogy felemeljen és a könyörület balzsamával meggyógyítson ben
nünket!

„Megyünk, megyünk. . .  hozzánk a halál — S az Élet még nem volt 
ily közel — Tudjuk, hogy vész van a villámban ■— mely utainkra lényt 
lövell" — énekli a költő. Ha még oly sokan esnek is a rablók kezébe, 
ellenség hatalmába és halál karjaiba sorainkból is, és nem kímél meg 
ezektől se sorsunk titokzatos Irányítója bennünket sem, mindazonáltal 
mi tudjuk, hogy ha az első volt is Pál apostol, akin könyörült az Ür, 
mielőtt egészen elveszett volna, de nem ő volt az utolsó. Megszámlálha
tatlan seregek zengték évszázadokon át utána a mai evangélium szent 
igéjében foglaltakat. Az Ö hosszútűrését hirdeti a jelen idők minden ala
kulása és hogy megtapasztalhassuk majd mi is egyenként az Ö könyórü- 
letességét és mi is például lehessünk majd felhasználhatók az ő  kezében 
azok számára, kik Őbenne hiendenek majd utánunk az örök életre: szakíts 
a bűnnel testvér, fordulj el a gonosztól és cselekedd a jót, az irgalmas
ságot és a könyörületet és minden ellenségeddel való harcba bocsátkozás 
előtt előbb vívd meg a harcod a Sátánnal, ha még annyi sebet is ejt 
rajtad!

És el ne feledd: Az Ür közel!
Dr. Csengődy Lajos.

Aratási hilaadó istentiszteletre.

Könyörgés a mindennapi kenyérért.
Máté 6, 11.

A hálaadás és köszönetmondás ünnepén megállít és Isten színe elé 
buzdít bennünket annak a megszámlálhatatlan sok áldásnak megtapasz
talása, amit életünk fenntartására mennyei Atyánktól napról-napra kapunk. 
Az Ő kegyelme iránt érzett hálánk alázatos és buzgó imádságban mondja 
el mindazt a köszönetét, ami életünk fenntartó Urát azért illeti, mivel 
az aratásnak áldásaiban egy esztendőre ismét biztosította mindnyájunk 
számára a legfontosabbat és legszükségesebbet: a mindennapi kenyeret.

I.
Az a néhány szó, amely most Isten igéjéből felénk hangzott, annak 

a páratlanul gyönyörű imádságnak, a Miatyánknak egyik kérését tárja 
elénk, amit magától az Ür Jézustól hallottunk először.

Az imádkozó Krisztusnak alakja áll előttünk, amint összekulcsolt 
kézzel, égfelé fordított tekintettel mondja ti azt a leggyönyörűbb imád
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ságot, melynek a földi életre vonatkozó egyetlen kérése csupán ennyi: 
„a mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma".

Meghat és elgondolkoztat bennünket a Krisztusnak ajkáról elhang. 
zott imádság. Mert az Ö imája több, mint az embereké. Nála nem szavak 
egymásutánja, nem külső kegyeskedés az imádság. Ö mindenkor beleadta 
szivét, lelkét, egész valóját abba. Amikor Jézus imádkozik, akkor teljesen 
odahelyezi magát, sorsát, életét Istennek kezébe. Tőle kér és vár mindent.

Jézus szükségét érezte annak, hogy a mindennapi kenyérért Isten
hez imádkozzék.

0  aki azt hirdette, hogy „nemcsak kenyérrel él az ember, hanem 
Istennek minden igéjével", aki saját magáról azt állította: „én vagyok 
az életnek kenyere", jól tudta azt is, hogy eledel, táplálék, kenyér nélkül 
az életet fenntartani nem lehet. Azért engedi meg tanítványainak, mikor 
velük az érett gabonatáblák között jár, hogy kalászokat tépjenek le és 
gabonaszemeket egyenek Azért tesz csodát, mikor 5000 éhező ember jól- 
tartásáról gondoskodik és azért foglalja bele a leggyönyörűbb imádságba 
is, hogy mindnyájan megtanuljuk és mindennap Isten elé vigyük kéré
sünket: „a mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma."

Az imádságnak ezt a kérését hallva sok ember büszkén üti fel a fejét 
es azt gondolja, mi szükség nekem a mindennapi kenyérért imádkoz
nom ?... Nem ajándékba kaptám, hanem magam szereztem azt magam
nak. Eleget dolgoztam, fáradtam; erőmet, időmet, szorgalmamat mind 
belevittem abba a munkába, mellyel kenyeremet magam és családom szá
mára biztosítottam. Mi szükség még, hogy az Istent külön is kérjem arra, 
hogy adja meg azt számomra?...

A jó Isten pedig mégis azt kívánja, hogy mindennapi kenyerünket 
mindnyájan úgy tekintsük, mint az Ö kegyelmének ajándékát és nap nap 
után kérjük azt tőle imánkban. Ez által jut kifejezésre az emberi lélek 
alázatos meghajlása Isten előtt. Amikor a kenyérért imádkozom elismerem, 
hogy az az Isten tulajdona, Ő rendelkezik felette. Nem az én tehetségem, 
munkám, szorgalmam, takarékosságom szerzi meg számomra, hanem éle
tem kegyelmes eltartó Urától kapom azt.

És bent foglaltatik imádságomban az a megnyugtató, boldog tudat 
is, hogy az én jó Istenem kezében tartja életemet. Nemcsak életet adott, 
nemcsak ide helyezett ebbe a világba, hanem gondoskodik is rólam, mert 
szeret engemet. Az övé vagyok, az Ö eltartott gyermeke. Tőle kérem és 
Tőle kapom a naponként szükségeseket. Jobb ízű a falat, amit azzal a 
fohásszal veszünk szánkba: „áldd meg amit adtál nékünk"; táplálóbb az 
étel és az ital, amit úgy köszönünk meg, hogy aki azt adta, annak reve 
legyen áldott.

Krisztus Urunknak a mindennapi kenyérért mondott fohásza arra 
kötelez mindnyájunkat, hogy mi is imádkozzunk a mindennapi kenyérért.

Bársony Istvánról, a kiváló magyar íróról jegyezte fel egyik isme
rőse. Az aratás áldásairól akart újságcikket írni. De bárhogyan próbálta, 
nem jöttek gondolatok a tollára. Próbálta nappal; nekifogott este; már 
éjjel lett, de a cikk csak nem tudott megszületni. Akkor éjszakának idején 
felköltötte öreg házi gondviselőjét és felszólította, hogy mondja el a 
Miatyánkot.
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Elmondotta kétszer, harmadszor is és amikor ahhoz a kéréshez ért: 
,a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma“. .. akkor megállí

totta imádságában, sokáig elgondolkozott, maga is összetette a kezét* 
együtt mondták az imádságot, azután bement a szobájába, leült íróaszta
lához és egy gyönyörű cikket írt arról, hogy az aratásban miként gondos
kodik Isten szeretete rólunk gyermekeiről.

Az imádság adott szárnyat a lelkének, lendületet a tollának, mint 
ahogyan az imádság ad ízt, zamatot, tápláló erőt annak a kenyérnek* 
amelyet családi asztalunknál megszegünk és elfogyasztunk.

II.
S vájjon kitől várhatnánk, remélhetnénk mindennapi kenyerünket 

mástól, mint életünk legfőbb gondviselőjétől, a mindenható Istentől, aki 
megígérte, hogy amíg a föld lesz, tél és nyár, vetés és aratás meg nem 
szűnik.

Igaz, hogy életfenntartásunkat többféle forrásból nyerjük. Az állam 
fizetést ad alkalmazottainak, a munkás keresetet szerez, az ipar, a keres
kedés, a vállalat jövedelmet hoz, a földmíves, a gazda szorgalmas munká
jával biztosítja bevételeit. . .  de kenyeret csak az Isten ádl

Mert a vállalat beszüntetheti a munkát, a munkaadó leszoríthatja 
a fizetést, a föld termését elemi csapások, vagy — mint éppen napjaink
ban látjuk — emberi gonosz kezek romboló munkája tönkre teheti, éhség,, 
nyomorúság, pusztulás támad a világon, de Istennek mezején mindenkor 
van termés, az ő  kezéből sohasem hiányzik a kenyér.

És az ember érzi, tudja ezt. Érezzük mindnyájan, hogy ez a szó: 
kenyér, nem csupán azt a táplálékot jelenti, amit naponként az aszta
lunkra teszünk és szelünk abból, hanem az erőt, az egészséget, munkánk
ban a kitartást, sorsunkat, megélhetésünket, egyszóval mindazt, ami csak. 
az élet fenntartására elengedhetetlenül szükséges. A kenyérért mondott 
imádságunkban arra is kérjük a jó Istent, hogy otthonunkat, családunkat,, 
hitünket, hazánkat, egyházunkat őrizze meg s engedjen nyugodt, csendes, 
békés életet.

Az elmúlt időkben sokszor lehetett hallani azt az állítást, hogy a 
kenyérkérdés az életnek egyetlen fontos kérdése. A kenyérkérdés moz
gatja, irányítja az embereknek minden vágyát, harcát, lendíti előre alko
tásaikat és végeredményben az élet boldogsága, vagy szerencsétlensége 
minden esetben a kenyérkérdésre vezethető vissza. Ha bőségben van ke
nyér, megelégedett, boldog a nép; ellenben, ha szűkében van, vagy hiány
zik a kenyér, nyugtalanság, elégedetlenség, békétlenség támad a lelkekben.

Az élet megfigyelése pedig azt igazolja, hogy ez az állítás legfel
jebb fél igazságot tartalmaz, mert a kenyér magában véve még nem elég
séges ahhoz, hogy életünket megelégedettnek, boldognak mondhassuk. 
Hiába még oly bőséges termés, dús aratás, búsás jövödelem, hiába küz
dünk, fáradunk, dolgozunk, kihull kezünkből a kenyér, elpusztul az ott
hon, tönkremegy, megsemmisül az életünk, ha a lélek éltető ereje hiány
zik abból.

Mert a kenyér, a földi javak mellé lélek is kell! Lélek, amely meg
áldja, megszenteli azokat a javakat, melyeket Istenünk jóvolta számunkra 
juttatott.
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A lélek pedig egyedül csak Isten adománya lehet!
Sohasem tárult elibénk mindez világosabban, mint éppen a mai idők. 

ben. Nézd meg, hogyan ragadja ki a gonoszság hatalma az emberek kezé
ből a biztosnak hitt kenyeret!. . .  Hogyan rombolja szét az otthonokat, 
hogyan teszi hajléktalanokká, boldogtalanokká az emberek százezreit és 
millióit!... Pedig milyen gazdag, milyen áldott ez a föld!... A világ tele 
van kincsekkel. Isten bőségesen megadja minden teremtménye számára 
mindazt, ami az élet fenntartásához szükséges.

S lám mivé lett mégis a világ!. . .  Rombolás, pusztítás, embergyilko- 
Jás szomorú, gyászos színhelyévé, ahol millió és millió ember áll szétdúlt 
falak üszkös romjai tövében kisírt szemmel, vérző szívvel és kétségbeeset
ten gondol arra, hogy nem is olyan régen még itt állott az ő boldog ott
hona, melynek fedele alatt megelégedéssel fogyasztotta el mindennapi 
kenyerét.

Bárhová nézünk, mindenünnen szenvedés és bánat tekint felénk. És 
a szomorú tapasztalatok egész sora arról győz meg bennünket, hogy lélek 
nélkül szegény, nyomorult és boldogtalan az életünk.

Arra kérjük a mindenható Istent, hogy' kenyerünk mellé, amit ez a 
föld az Ö kegyelméből terem a számunkra, adja meg nekünk a léleknek 
kenyerét is, amely akarja és keresi a békességet. Szüntesse meg, fékezze 
meg a romboló, pusztító erőket, melyek megkeserítik, nyomorúság szín
helyévé teszik életünket és vezessen bennünket közelebb Ahhoz, aki azt 
mondta magáról: „én vagy'ok az életnek kenyere, én vagyok az élet“.

III.
Krisztus Urunktól tanult mindennapi imánkban a mi mindennapi ke

nyerünkért imádkozunk. Nemcsak a magam mindennapi kenyerét kérem, 
nemcsak azt, hogy a családom eltartására valót adja meg az Isten szá
momra, hanem mindnyájunk mindennapi kenyeréért imádkozunk mind
nyájan.

Kérésünkben kifejezésre jut az egymásért való felelősség és köteles
ség. Nem mondhatom, hogy csak a magam mindennapi kenyerével törő
döm, más sorsa, megélhetése nem érdekel. A mindennapi kenyér gondja 
együvétartozásunk egyik leghatalmasabb kifejezője. Hirdetője annak, hogy 
habár élethivatás, különböző munka, foglalkozás külön utakra szólít is 
bennünket, mégis elválaszthatatlan sorsközösségben élünk. Szegény és 
gazdag, úr és szolga mind egy kenyéren élők, Istennek eltartottjai 
vagyunk.

Nem is kérünk többet, éppen csak egy napra valót. Nem szabad tehát 
zúgolódnunk, elégedetlenkednünk, ha Istenünk bölcs intézkedése egyszer, 
vagy másszor szűkösebben mér, kevesebbet juttat a számunkra, mint azt 
mi szeretnénk és reméltük. Sem pedig nem szabad irigy szemekkel tekin
tenünk azokra, akiknek Isten jósága többet juttatott, mint minékünk. Sőt 
tudnunk kell, — és éppen most nem szabad elfelejtenünk azt, — hogy 
habár mindnyájan Istentől kérjük és várjuk az eltartásunkra valókat, 
mások meg reánk is számítanak, hogy testvérszívvel adjunk számukra 
abból, amit Istenünk jóvoltából kaptunk.

Amikor az otthonuk romjaira kétségbeesve tekintő, mindenüket vesz
tett testvéreink a mindennapi kenyérért imádkoznak, Isten tekintete felénk
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fordul és reánk ruházza a róluk való gondoskodás szent kötelességét, 
akik az Ö nagy jóvoltából mindeddig elkerülhettük a vészt és a pusztulást.

* * *
Óh hányszor elhangzott már ajkunkról a kérés: „a mi mindennapi 

kenyerünket add meg nekünk ma". A bizonytalanságoknak és rémségek
nek ebben a súlyosan megpróbált világában mégis sokkal inkább átérezzük 
és megértjük, hogy nem a magunk munkája által megszerzett kenyér, 
hanem az Istennek kegyelme és meg nem érdemelt jósága az, ami meg
tartja és megőrzi az életünket. Biztonságunk, békességünk, megélheté
sünk, jövőnk és életünk az Ö nagy kegyelmét és elfogyhatatlan jóságát 
hirdeti. Dolgozzunk hűséggel. Teljesítsük lelkiismeretesen kötelességeinket 
mindnyájan! Aztán fogódzunk bele Istenünk atyai kezébe és gyermeki 
bizodalomma! bízzuk rá sorsunkat.

Mindazért pedig, ami életünk fenntartásához, lelkünk békességéhez: 
szükséges s amit az aratás áldásaiban Istenünktől kaptunk, meg ne szűn
jünk hittel és alázattal imádkozni: „a mi mindennapi kenyerünket add 
meg nekünk ma“.

Nagy István.

B ö lcső tő l a  k o p o rsó ig .
Temetési beszéd.

A mi Istenünk rejtőzködő, de szabadító Isten!
Szülés következtében elhalt fiatal hitves és anya ravatalánál.

„Bizony Te elrejtőzködő Isten vagy, Izráelnek 
Istene, szabadító!" Esaiás 45, 15.

Szörnyű az, amikor mi nyomorult emberek az elrejtőző Istenről va
gyunk kénytelenek beszélni. Mindig a legmélyebb lesujtottság állapota, 
a legsajgóbb fájdalom, a kétségbeesés szélén való tántorgás kényszeríti 
ki a lelkűnkből a panaszt: „Rejtőzködő, rejtelmes vagy, Istenem, érthetet
len a Te végzésed!"

Az Ür ilyen végzésétől vérzik most a szívetek, amikor drága halotto- 
toktól kell erre az életre búcsút vennetek. Miért tette ezt az Isten? Miért 
volt olyan rövid a hitvesi boldogság, miért volt annak a kis életnek az 
ára az édesanya élete? Ezeket a gyötrő kérdéseket el nem fojthatjuk, 
a kérdésekre a jogot meg nem tagadhatjuk. De feleletet reájuk, feleletet 
kaphatunk e?

A minden bánatot megszüntető felelet majd csak akkor adatik meg 
nékünk, amikor majd mi is megérkezünk oda, ahova testvérünk hitünk 
szerint megérkezett, ahol megszűnik minden rész szerint való ismeret és 
színről-színre látjuk Isten minden titkának megoldását. De addig is kínál, 
kozik számunkra egy biztatás, amely lassan-lassan lecsendesítheti a gyöt
relmek háborgását és békességet szerezhet. Ez a biztatás pedig az, hogy 
az az Isten, aki sokszor oly szívfájdítóan rejtőzködő Isten, egyúttal sza
badító Isten is. Ügy is mondhatjuk ezt, hogy megváltó Isten és árui össze-
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lügg ezzel: a szeretet Istene. A szeretet Istene veletek szemben Is, akiket 
■ostorozó kezével is csak még jobban Magához akar vonni. A szeretet 
Istene az elköltözött iránt is. Gyarló emberi gondolatokkal azt találgat, 
hatjuk, hogy számára földi boldogságánál is nagyobb boldogságot tarto
gatott, — ezért hívta el ilyen korán.

Hogy ezért a boldogságért keresztül kellett mennie a halál árnyéká
nak völgyén, földi sorsunk tragédiájához tartozik, amelyet ebben az Isten
től elszakadt világban valamennyiünknek hordoznunk kell. De éljen benne
tek a remény, hogy amikor a halál árnyékának völgyét megjárta, a végén 
az Üdvözítő szerető karja fogadja, aki érette is elszenvedte a halál ugyan
azon sorsát, hogy életet adhasson néki is.

Isten kegyelme növelje bennetek hatalmasra ezt a bizodalmát! És 
éreztesse veletek szeretetét a kis emberpalántában, aki megmaradt nektek. 
Bizonyára majd úgy fogjátok tekinteni, mint az édesanya legdrágább 
örökségét, amelyet rátok hagyott, hogy állandóan emlékeztessen bennete
ket az ő szeretetére. Azt tekintette gyönyörűséges feladatának, hogy 
nektek ezt az ajándékot megadhassa. A feladatát megoldotta, — a leg
szentebb feladatot, amelyet asszony megoldhat.

Az életért pedig, amelyet érte adott — ismétlem —, reménységünk 
szerint szebbet és jobbat kap a szabadító Istentől. Istentől, aki most szá
motokra rejtőzködő Isten. De aki készen tartogatja számotokra a vigaszt, 
hogy szabadító Istenként imádhatjátok szívvel-lélekkel már itt a földön 
is, egykor pedig az iidvözültek honában, ővele, az eiköltözöttel együtt! 
Ámen.

Budaker Oszkár.

Esketési beszédvázlatok.
I. Móz. 1, 27—28. Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtette 

az embert. Amint ő király a világmindenség felett, ugyanúgy részt adott 
az embernek is uralmából: az embert a Föld királyává tette meg, hatalom- 
gyakorlásra és uralkodásra hívta el. Amennyire megvalósította az ember 
a hatalmi parancsot, annyira nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket 
erkölcsi oldalon, a szeretet oldalán. Márpedig Isten lényege nemcsak a 
hatalom, hanem a szeretet is. Jézus Krisztusban tett igazán nyilvánvalóvá 
Isten szeretete. Isten igéje minket, a hatalmi parancsot teljesített embe
reket hívogat át amásik oldalra, a szeretet oldalára, mert az Isten képére 
és hasonlatosságára teremtett embernek ebben a vonatkozásban is tükröz
nie kell az Isten képét. Az embernek férfire és nőre osztottsága és e 
kettősségből fakadó családi élet a szeretet parancsának legfenségesebb 
megvalósulási mezeje! Amint Isten szeretete nem a szentekre, hanem 
megmentésre szoruló bűnös emberekre árad ki, úgy kell a mi szerete- 
tünknek is átfognia a másik egész valóját, gyengéivel, bajával, szomorú
ságával, de viszont örömével együtt. Akkor tükrözi a mi szeretetünk Isten 
szeretetét, ha nem a magunk erejére támaszkodva, hanem a Szentiélektől 
-ihletett önfeláldozó, hősies, mindvégig állhatatos szeretettel szeretünk!

1. Móz. 2, 18. Istennek különféle ajándékai vannak az ember számára. 
Ajándék a léezésünk és a naponkénti eltartásunk. Most azonban ember- 
ajándékot készít számotokra. Egymássel ajándékoz meg benneteket. Ügy
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fogad játok  azért egymást, mint Isten kezéből vett ajándékot. Ez mérhe
tetlen megbecsülést igényel egymással szemben, mert aki nem becsüli az 
ajándékot, az az ajándékozót sérti meg vele. Viszont nagy felelősséget ró 
rátok, mert Isten ajándéknak és nem átoknak küldött titeket egymás szá
mára. Isten örömszerző akaratának csak akkor lehet megfelelni, ha házas- 
életetekben nem emberi mesterkedéssel, hanem Jézus Krisztus váltságmü- 
vébe kapaszkodó hittel szánjátok oda magatokat Istennek s ezzel együtt 
egymásnak, mert az Istennek szánt élet lehet egyedül ajándék-jellegű élet 
a házastársatok számára.

I. Móz. 12, 2/b. Életetek új szakaszához érkeztetek el. Két élet tgy- 
másbafonódása és összekapcsolása olyan pillanat, amelyben az Ür oltára 
előtt megszületik egy új „mi“-nek, a hitvestársi közösségnek a léte. A ter
mészettől fogva önző embert Isten a házasság iskoláján keresztül vezeti 
a szolgáló élet felé. Amikor Isten azt üzeni: „Megáldlak téged és fel
magasztalom a te nevedet és áldás leszesz“, akkor ezzel téged és házas
ságodat egyaránt magához köti. Ezután nem magadnak élsz immár s nem 
a magad útját járod, hanem áldás leszel, Istentől vezetett, küldött és aka
rata alá tartozó valaki, aki a házasságban is szolgálatot teljesítesz. Istennek 
ez az áldása vonuljon végig egész házaséleteteken. Keressétek őt oly hűen 
és forrón, amint ő keres titeket!

Dr. Ottlyk Ernő.

B ib lia i  szótár.

21. Felebarát.
Ótestámentumi eredetű kifejezés. A héber eredetiben olyan szót talá

lunk reá, amelynek alapjelentése: közeli kapcsolatban álló, barát, társ. 
Az egész ótestámentumban különösen fontos a vérbeli kötelék: a család, 
a törzs és a nép megszentelt kapcsolatnak számit. A felebarát alatt az ó- 
testámentum szűkebb vagy tágabb (népi) értelemben vett vérrokont ért, 
de néha személyes barátot is, vagy más közelálló embert.

Kimondottan szembenáll a felebaráttal az idegen, a más nemzetiségű, 
nevezetesen abban a fejezetben, amely a felebaráti szeretet parancsát tartal
mazza (III. Mózes 19), de természetesen olyan értelmezésben, hogy az ide
gennel szemben is tiszteletet és szeretetet kell gyakorolni. (III. Mózes 19, 
33—34.)

Jézus idejében a theológiai és egyházi vezető körök a mózesi törvény
hez viszonyítva nagyon szűkkeblűekké váltak. Számukra már tulajdonkép
pen csak a vallási párttag volt a felebarát. Jézus is feltétlenül elismeri 
a vér, a család, a rokonság és a népkapcsolatait, s nagy hűséggel tiszteli is. 
A szó legegyszerűbb értelmében honfitársai az ö felebarátai, akiken segí
tenie kell. (Máté 15, 24.) Ugyanilyen értelemben — mindaddig, amíg más 
munkaterületet nem lát — szülei a felebarátok, akiknek szolgál, s akiknek 
teljes erejét odaszánja.

Jézus szavaiban azonban már eleve olyan látókört is felismerhetünk, 
amely ezeken a kapcsolatokon messze túlvezet. Tanítása szerint az egész
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emberiséget mély és eredeti összetartozás kapcsolja egybe. Mindnyájan 
isteni eredetűek, s mindnyájuknak egy atyjuk van a mennyekben. Ezen az 
összetartozáson sem a fennálló vallási ellentétek, sem valamilyen uralkodó 
nemzeti gyűlölet nem változtathat. (Máté 5, 44—48; Ján. 10, 16; Lk. 10, 
33—37.) Ez a kapcsolat teremtésbeli adottság, s ezt a tanítványoknak ellen
kezés nélkül el kell fogadniok. Magasabb vezetés nyomán, akárhol is talál
koznak népük ellenségeivel, vagy vallási ellenfelükkel, bennük is közeli 
kapcsolatban állót, isteni rokont kell látniok: most ezt mutatta nekik Isten, 
hogy neki adjanak meg minden szeretetet és hűséget.

Abban a kérdésben, hogy: ki az én felebarátom? nemcsak minden 
ember közös eredete a döntő, hanem a külön útmutatás és vezetés, amelyet 
az egyes ember nyer. Mindenkinek világosan tudnia kell, hogy életének 
egyes mozzanataiban ki az az ember, aki reá van utóivá és számára ada
tott, hogy így közeledjék hozzá és szolgálatára legyen. Jézus nem általá
nos emberiességre neveli tanítványait, hogy azok általános elvek és szán
dékok alapján válogatás nélkül minden embertársuknak szolgáljanak úgy, 
hogy külön fáradozzanak azért, hogy mindenkinek ugyanolyan átlagos 
mérték szerint szánjanak erőt és időt. Jézus maga is átlagon messze felül 
szentelt időt és fáradságot 12 tanítványának azért, mert ezek különös 
módon is neki adattak (reá voltak bízva, feladatuk volt velük szemben). 
(Ján. 17, 6. 9. 12. 24.) A tanítványoknak ez a csoportja mint tartós és külö
nös gondoskodás tárgya adatott neki. Más emberek meghatározott pillana
tokban kerültek közel hozzá, hogy rajtuk akkor segítsen. Ilyen esetekben 
az ilyen egyes ember a felebarát, sőt az egyedüli, aki éppen az ő számára 
létezik, űgyannyira, hogy a többi emberek és feladatok ilyen esetekben 
teljesen kikapcsolódnak számára. Ilyenkor azután nem is számít, hogy az 
az ember híres zsidó theológus (Ján. 3), vagy kéteshírű samáriai asszony-e. 
(Ján. 4.)

Az Újszövetségben a „felebarát11 nem általános fogalom, hanem meg- 
határozott személy. A felebarátaink, akiknek szolgálnunk kell, nem ember- 
milliók, hanem időnkint mindig azok a kevesek, vagy az az egyes ember, 
akik hosszabb időre, vagy csak meghatározott szolgálatra mellénk adattak.

Fordította Garam Zoltán.

Szeptemberre megjelenik

dr. Luther Márton Nagy Kátéja.
Régen nélkülözött hitvallási iratunk s az evangélikus család könyve. Meg
rendelhető a Lelkipásztor kiadóhivatalában is 1944 szeptember 1-ig. Elő
fizetési ára 5.20 P. Beküldendő a Lelkipásztor 11.576. sz. csekklapján. Bolti 
ára 7.20 P lesz szeptember 1. után. Az Evangéliumi Könyvkiadó kiadása.

Patoss-nynm da: Uzsaly és K orcs (Harangszó nyom dája) G yár, A ndrássy-út 24.





Isten a mi oltalmunk!
Evangélikus keresztyének vigasztalása légiveszélykor.
összeállította S z a b ó  J ó z s e f  győri lelkész.
Ara 50 Alii s 6 fillér portó. — H A R A N G S Z Ó  kiadása.

Keresztelési emléklapok Keresztyén Családi Emlékkönyv
kaphatók 6 fillérért darabonként & nagykanizsai evangélikus lelkészi hiva
talnál. Légalább 100 darabot keli rendelni s az ára 14 fillér kézbesítési díj
jal együtt küldendő. Ugyanott kaphatók esküvői ajándékozáshoz a Keresz
tyén Családi Emlékkönyvek darabonként 2 pengőért. Legalább 10 példányt 
kell rendelni a pénz előzetes beküldésével. Ajánljuk, hogy ezeket a kiadvá
nyokat a lelkésztestvérek gyülekezeteikben használják, mert ezek is fon
tos szolgálatot tesznek az egyházközség és hitélet szempontjából.

Nyári vasúti menetrend.

A vastag betűkkel szedett vonatok gyorsvonatok.

Bnross-nyomdn: U u tly  és Koacs (Harangszó nyomdája) Győr.


