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A _Jézus Krisztusban való hitből ...
" ... az Irás mindent bűn alá· rekesz-

tett, hogy az ígéret Jézus Krisztusban
való hitből adassék a hívőknek."

Gal. 3, 22.

1. Ez az Írás feladata: bűn alá rekeszt. Először felsorolta
Isten akaratát, melynek foglalata a Tízparancsolat. Ha ezeket
megteszitek, éltek ezek által - mondotta 'az Úr (Ill. Móz. 18,5.)
Azután ugyanez az Írás hirdeti: "mindnyájan elhajlottak; egye-
temben elromlottak, nincs aki jót cselekedjék, nincsen csak
egy sem" (Zsolt. 14, 3.). Szívük mélyéig megromoltan, bűnösen
születnek evilágra.

Ez az Írás megállapítása az egész emberiségról. Terólad,
" ki e sorokat olvasod épp úgy, mint énrólam. Valami nyomorúsá-

gos állapot az, amikor a lélek rájön erre, és saját tapasztalata,
meggyőződése ugyanaz lesz, mint az Írásé. Ennél csak az saj-
nálatraméltóbb, aki még idáig sem jutott el. Igen, az Írás az-
által, hogy hirdeti a tényleges állapotot, mindent bűn, vád alá
helyez ...

II. A Krisztusban való hit pedig felment. Ez a hit így
gondolkodik: tudom, hogy énreám is vonatkozik az Írás vádja.
Atyám, vétkeztem ellened szándékosan és akaratlanul. Nem
vagyok méltó egyébre, csak haragod vesszejére. Az Írás vádol
és nyugtalan lelkiismeretem nem ment fel. De Uram, beszéded
azt mondja, hogy Krisztus a bűnösökért jött; hogy az O vére
eltörölte bűneimet. Mind, egytől-egyig. Már akkor, amikor én
elkövettem azokat; még akkor, amidőn én mindenütt másutt
kerestem volna szabadulást, csak épp a Te átszegezett kezedet
taszítottam el. Feltétel nélkül, hiszen O már akkor halt meg
értem, amikor nem csak, hogy semmi feltétel nem volt meg
bennem, de amikor magam sem voltam még. - Így e hit kettőt
jelent: 1. nincsen bennem, ha magamra tekintek, semmi jó, kár-
hozatban veszteglek. Most. 2. Az én Krisztusom valósággal el-
vette bűneimet; az O vérében Atyámnak valósággal megváltott,
bűntelen gyermeke vagyok. Most. Simul iustus et peccator;
ugyanakkor bűnös és bűntelen.

És a diadalmas keresztyén életet ez jellemzi: engem az Írás
vádolt és Krisztusom mentett fel. Nem is engedem, hogy az
ördög kétségebeejtsen szüntelen vádolásával. Azon az utolsó
napon pedig egyedül Krisztus vádolhatna, de O akkor is fel fog
menteni engem. Nincs is gondom az üdvösség miatt: jó helyen
van. Krisztusom kezében. Csak egy gondom van: szolgáljam
Atyámat engedelmesen mint O, éljek egyedül Atyám dicsőségére,
mint 'O ... Igen, hogy az üdvösség igérete a "Jézus Krisztusban
való hitből adassék a hívőknek ... "

Győri '!fállos.
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Kain-szellem gyülekezeteinkben.
Vajjon melyik volt gyilkosabb: Kain furkósbot ja, mellyel

öccsét leterítette, vagy közönye, mellyel a felelősséget magától
elhárította?! Vajjon ki volt vétkesebb: a rablógyilkos, aki fél-
holtra verte a jerikói utast, vagy a pap és lévita, aki szívtelenül
vérbe-fagyva hagyta?! Vajjon mi kártékonyabb egyházunkra:
a kívülállók ártása, vagy a bentiek közönye?! - Kérdésben a
felelet!! Ezért kell foglalkoznunk azzal a szomorú ténnyel, hogy
gyülekezeti életünk tele van Kain-szellemmel, amely vallja és
éli: "Avagy őrizője vagyok-e én az én atyámfiának?"

Pusztít ez a Kain-szellem mindene'kelőtt gyülekezeteink
lelki életében. Gondoljunk az egyetemes papság sokat emlege-
tett elvére. Vajjon csak az első keresztyén gyülekezetek népé-
nek szólt, hogy: "királyi papság, szent nemzet vagytok ... "?!
Ez az ige ma is kötelezésképpen jelenti, hogy mindenki mindig
és mindenütt - pap. Számadás kötelezettségévei apostolkodásra
küldött papja vagyok felebarátomnak.vakínek az élete éppen
ezért semmiképpen nem hagyhat hidegen. Ha keresztyénségem
nem sava-borsa-vesztett meddő eunuch-életforma, akkor kell,
hogy érdekeljen, sőt szent felelősséggel izgasson mások üdvös-
ségének 'kérdése.

Ezzel szemben mivé nyomorodott az egyetemes papság
élet-elve? Kiszikkadt belőle a kötelesség- és felelősségérzet,
ehelyett helytelenül értelmezett jogok kiélésévé ficamodott. Az
a helyzet, hogya lelkész legtöbb gyülekezetben árván küszkö-
dik. Segítőtárs nélkül, egyedül kell hordoznia a lelkekért való
viaskodás terhét. Hívei szavaznak a gyűléseken, esetleg meg-
hallgatják prédikációit, de alig akad közöttük Isten Szentlelké-
től megragadott önkéntes apostol, aki segítene az ige köré to-
borozni, betegeket látogatni, a reverzalis-hare veszélyeztetettjelt
erősíteni, a veszendőkne'k utánamenni. Valamely falu elintézett-
nek tekintheti. mezeje őriztetését azzal, hogy csőszt fogad. A
gyülekezetben azonban valamennyien őrizői vagyunk nemcsak
a tulajdon, hanem atyánkfiai lelkének is. Mennyivel más képet
mutathatna gyülekezeteinkben a lelki élet, ha a másikkal nem
törődö Kain-szellem helyett atyafiságos felelősségérzet töltene
meg gyülekezeteinket. Égető szükség van erre főképp városi
gyülekezeteinkben, ahol a lelkész teljességgel képtelen a gyü-
lekezet minden terhének hordozására. Ot-hatezer lelkes városi
gyülekezetben a lelkész, - ha éven át minden nap látogat is -
csak esztendők alatt juthat el minden hívéhez. Szárnos bajról,
például reverzális-veszélyről, csak későn értesül. Minő felmér-
hetetlen áldást jelent az, ha az erejét, idejét ezerfelé aprózni
kénytelen lelkésznek vannak hívei között önkéntes diákonusai,
világi apostoltársai, akik vele együtt vigyáznak, imádkoznak,
harcolnak, mentenek, szolgálnak a gyülekezetben!

Megmutatkozik a Kain-szellem a gyülekezet szociális életé-
ben is. Bizonyos, hogya szeretet-rnunka még nem keresztyénség,
de az is bizonyos, hogya keresztyén hitélet egyik legfőbb iga-



183

zol 6 gyümölcse a helyesen végzett szeretetmunka. Ez azt jelenti,
hogy a gyülekezet igéből fakadt hitközösségének egyúttal sze-
retetközösséget is kell képviselnie. Ez utóbbi szervesen sarjad
az előbbiből. Következik ebből, hogy a gyülekezeti szeretet-
munkát nem lehet kolduskalapokba vetett fillérekkel. de még
nőegyleti tag díjjal sem elintézni. Ezzel szemben a helyzet az,
hogy nagyon sok gyülekezetünkben semmiféle szeretetmunka
nincs. Még annyi sincs, amellyel karácsonykor szaloncukrot,
vagy palavesszőt adnának szegény iskolásgyermekeknek. Éli
mindenki önmagábazárt, önző életét, mondván: avagy őrizője
vagyok-e én az én atyámfiának? Ilyen gyülekezetekben 'történik
meg az, hogy ha egy-egy árva, vagy elaggott szegény akad
benne, a legrövidebb úton igyekeznek tőle megszabadulni. Ahe-
lyett, hogy boldog örömmel ragadnák meg a szeretetszolgálat
lsten-adta alkalmát és állandó szeretet-hátvéddé tömörülnének
mögéje, kötelességüket elintézettnek vélik azzal, hogy kierősza-
kolnak, valahol számára ingyenes felvételt. Ezzel aztán le is
veszik róla végleg a kezüket. Minden bántó szándék nélkül meg
kell állapítanunk azt is, hogy még ahol megvan is a gyüleke-
zeti szeretetmunka egyháztársadalmi szerve - nöegylet vagy
más efféle, a szeretetmunka ott is - tisztelet akivételnek -
nagyon sokszor csak alkalmi műkedvelősdi, nem egyszer emberi
hiúság öntörnjénezési alkalma, ahelyett, hogy a gyülekezet hit-
életéből szervesen fejlődő, állandó, rendszeres tevékenysége
volna az egész gyülekezetnek. Mert a szeretetmunka nem csu-
pán karácsonyi felbuzdulás, nem is csupán a nők dolga, hanem
folytonos hordozása a testben-lélekben gyengéknek.

Megfigyelhető a Kain-szellem a gyülekezet más gyüleke-
zethez való viszonyában is. Gyülekezetcink jórészt önmagukba
tokosodva élnek. Szinte ecclesiolák az ecclesiában. Krisztus teste
egyéb tagjainak életsorsa nem érdekli őket, arról alig tudnak
is valamit. Olyan ez, mintha a kezem nem törődnék azzal, hogy
mi történik a lábbal. Egészséges organizmusban egyik tag öröme,
fájdalma a másiké is. Csak az elhalt szerv nem érzi a másik
aját-baját. Az hogy Krisztus testének egyetemes világviszonyla-
tairól alig tudunk valamit, az, hogya mammut-gyülekezet egy-
kedvű közönnyel nézi a törpe-gyülekezet keserves küzdelrneit,
az, hogy gyülekezeteink egész sorában nincs gyámintézeti gyüj-
tés, az, hogy egyik-másik városi gyülekezetünkböl évtizedekig
egyetlen fillért nem engednek ki szélesebbkörű egyházi célok
javára, stb. - mind azt mutatja, hogy megfertőzött bennünket a
Kain-szellem.

S jó lesz el nem felejteni, hogy Isten számonkéri a Kainek-
tóI az Abeleket. Az önvizsgálatot pedig kezdje ki-ki magán.

Egyházi nyelvhasználatunk történelmi patinájú, gyönyörű
-kifejezése az, hogy hittestvér. Benne van ebben a közös eredet
és közös sors. Egyazon vér megváltottjai, egyazon test tagjai
'vagyunk egyazon hit megszentelő és szeretetben rnunkás kö-
zösségére. Kain-szellem helyett hittestvéri lelket!

Seabá József.
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Gondolatok
a magyar falu s egyházának sorsáról.

Falusi népünk ma a változásnak, a gyermekkornak a felnőtt korba
átmenő, .válságos időpontnak a korában él. Ezt a vonást megtalálhatjuk
külső és belső életmegnyilvánulásaiban. Az ősi egyszerűségből, naiv gyer-
meki lelkületből kinött már a falu népe s mint a kamaszkor ifja, fiatal,
ősi erőinek birtokában kezdi az új utakat keresni élete boldogulására. Itt
éri azután sokszor életének tragédiája. A változásnak ez a kora mindig
veszélyeket rejteget magában, de különösen napjainkban, mikor immár
évtizedek óta az egész világ forrongásban van s szellemi és világnézeti
áramlatok döntő csatára indulnak egymás ellen. Ezeknek hullámai a ma-
gyar falut is erősen ostromolják.

Még mindig különbözők a vélemények a falura vonatkozólag. Van-
nak naiv lelkek, akiknek a szemében a falu ma is a mesebeli bőségnek a.
szaruját jelenti, hol rőfnyi kolb ászok lógnak le a mestergerendáról és
ha benne két pár összetalálkozik, menten összevetik a bok ájukat és
víg csárdásba kezdenek, mint ahogy azt a pesti kávéházi asztalok mellett
kigondolt "magyar" filmek tárják ország-világ elé! így aztán sok ember
lelkében kialakul az a vélemény, hogy kár bolygatni a falut, maradjon
az csak olyannak, mint amilyen volt száz évvel ezelőtt, jobb, ha a paraszt
tudatlan marad, könnyebb lesz vele boldogulni. Uttalan utak, feneketlen.
sár, dohos, földes szobák, ez nem számít, így sokkal romantikusabb az
egész! Mintha bizony az idő kerekét meg lehetne kötni!

A nép megítélésében is egyesek a falusiakat csupa kedves, szinte
romlatlan angyali lelkeknek gondolják, kiknek csak egy-egy io szó kell,
és már menten kész minden szépnek és nemesnek megvalósítása. Azt
hiszik, hogy a népet csak tanítani Ikell, egy-két népművelési előadás, és
kész a csodák-csodája, ha pedig nem, hol vagy bűnös falusi intelligencia,
minden baj forrásának te vagy az oka! Hisz még a népies egyházi elbe-
szélés-kiadványokban is úgy van, hogy az öreg pap után jön egy ifjú
lelkész, mindjárt az első vasárnap tart egy dörgedelmes beszédet, mire
a falu újjászületik, megbukik a kocsrna, kiseprűzik az angyalcsináló bába-
asszonyt, megszűnik az egyke és tucatszámra születnek a gyermekek!

Még mindig kísért az a régi hamis idealizmus, mely a keresztyénsé-
get csak szép tanításnak tartja, mely nem számol a bűnnek rettenetes
hatalmával, nem veszi figyelembe azt, hogy saját erőnk által ezekből a
szép krisztusi ,,.eszmékből" mi semmit megvalósítani nem tudunk, és még
mindig azt hiszi, hogy a népet "erényekre" kell "megtanítani"! EI is érte
vele azt, hogy száraz, léleknélküli okoskodásaival kipredikálta népünket
a templomból, pedig hiába cicomázta fel ékesszólását a régi barokk-
kornak minden összeszedett fráziszuhatagával.

Oe ezek után elhang ozhatik az a vád, hogy a mai generáció csak
a mult elítéléséhez és lebecsüléséhez ért, pedig "bár úgy lenne most is,
mint ahogyan volt akkor, a régi boldog, gondtalan békeidőben !" Elisme-
rem, hogy a látszat azt mutatta, mert a falu még naiv gyermek volt, kri-
tika nélkül fogadott el mindent, el lehetett altatni lelkét, vezetni lehetett
az evangélium helyett a racionalista erénypótlékokkal is. Most azonban
más a helyzet. Ifjúva serdült, még pedig kellő előkészítés nélkül. Mi vi-
szont néha azt hisszük, hogy még mindig gyermek, máskor meg teljesen
felnőttnek gondoljuk. Ezért azután sokan felülről ma is úgy akarják ke-
zelni pofonokkal és szidásokkal, mint a régi jobbágy-világban, míg mások
az ellenkező végletbe esve, mindenhová a parasztot akarják ültetni, min-
den jogot reá ruházni, persze mert az ő' érdekük kívánja ezt, hogy azok
tüzénél a saját pecsenyéjüket süthessék meg.

. Azt most már unindenkí látja, hogy bajok vannak a faluban, rnelyek
benne a nemzetnek éppen a gyökerét támadják meg. Sürgős a segítség!
Csodaszerek azonban nincsenek. Sem politikai, sem társadalmi, sem szo-
ciális reformok önmagukban nem segítenek. Mert a falu bajainak minden
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problémája tulajdonképpen a bűnnek a problémája. Ez ellen pedig csak
egy orvosszer van, a Krisztus evangéliumának minden viszonylatban való
érvényre juttatása.

Mert bűnös a falu népe is. Zúgolódó, elégedetlen és Isten ellen lázadó.
Nincsen semmi faji öntudata, sőt szégyenli azt, hogy paraszt s ha lehet,
igyekszik menekülni a földtől. Mindenki csendőr, rendőr, vasutas stb. akar
lenni, mert szerinte ez "könnyű" élet s dolgozni csak ő dolgozik. A falu
első leánya szívesebben megy férjhez bármely jött-ment városihoz, kinek
csak a pénze kell, mint egy derék falusi legényhez.

Bűnös a falu népe, mert a konjunkturás években elbizakodott, azt
hitte, hogy mindig úgy lesz s ezért éppen a legmódosabb réteg pazarló
életet kezdett, dorbézolt s a végén eladósodott. A magyar betegség: a
hiúság, rátartiság, egymásra való rálicitálás, sok-sok bűnre, erkölcsi és
anyagi züllésre vezetett. A divatos, cifra ruhának meg kell lennie, még
ha adósságra is. Isten törvényénél sokkal többet számít, hogy mit szólnak
hozzá az emberek! Ki ne csúfoljón senki! A fiát elengedi a kocsmába,
mert különben megszólják, hogy anyámasszony legény. Ha második gyer-
meket is szeretne, még sem szabad annak megszületnie, mert megcsúfol-
ják érte!

De hogy bűnös a falu, annak jó részben oka az intelligencia, ,a vezető
rétegek, sőt még maga az egyház is. A falut mindenki csak eszköznek
tekintette saját céljainak megvalósításában. Annyian becsapták már a ma-
gyar parasztot, hogy most már annak sem hisz, aki igazán szeretettel köze-
ledik feléje. Aki egyszer végigélvezett egy falusi országgyűlési képviselő-
választást s hallotta azt a sok ígérgetést és látta, hogyan hizelegtek akkor
a parasztnak és paroláztak vele, az nem csodálkozik, hogy többet úrnak
hinni nem akar. Nemzeti szempontból komoly veszedelmet jelenthet ez
a mindinkább tért foglaló vélemény: "mindegy az, hogy kire szavazunk,
egyik sem becsületes, csak a jó fizetésért beszél!"

Bűnös a mai rendszer, mert a hatalom polcaira, fontos hivatali he-
lyekre sokszor olyanokat ültet, kiknek semmi kapcsolatuk sincs az egy-
szerű néppel, így bajaikat. még ha szándékuk a legjobb is, nem értik meg.
De még ennél is rosszabb, ha alulról feltörtető akarnokok utánozzák az
"úri tempót". így történik meg, hogy a kormányzat legszebb elgondolásai
kudarcot vallanak a végrehajtásban. Aki nem érintkezett még szegény kér-
vényt irogató falusival, az el sem tudja gondolni, hogy micsoda útvesztői
vannak a mai bürokráciának és hogy sok szép reformból mi lett a meg-
valósulasban. Pl. nálunk az OFB földek ára többszöröse annak a jobb rni-
nőségű földnek, melyet ugyanabban a dülőben egy bank parcellázott.

Bünös a mai magyar élet, mert csak pepecsel, de nem mer a bajok
gyökeréhez nyúlni! Itt van a már előbb említett egyke-kérdés. Volna-e
fontosabb reform, mint az örökösödési törvény drákói megszigorítása?
Kinek csinálják a többi reformot, ha rohamosan sorvad a magyarság élet-
fáj a? Azoknak, akik meg sem születnek?

Bűnös a magyar faluval szemben a középosztály is: jó példával nem
állt mindig előtte, sőt lenézte a falu népét, felülről kezelte. Az utóbbi év-
tizedek nyomorúságaiban nagyvilági életével és fényűzésévei azt a látszatot
kelti, 'hogy az egyszerű népet csak dolgoztatni akarja, míg maga parádézik és
az élet örömeit élvezi. Ez támasztotta a nagy szakadéket a város és falu
között. A kifestett divatbáb ok, a táncoló, mulatozó, bridzselő és egykéző
vagy éppen gyermektelen "úri népek" abizonyságai a magyar közép osztály
megromlásának, mert nem közösíti ki őket soraikból, sőt példájuk mind-
inkább terjed. A még egészséges érzékkel bíró falusi ezekből kiábrándul,
sőt megutália az urat!

De bűnös sokban a falusi intelligencia is. Nem elhívatásnak és szol-
g álatnak tekinti életét a faluban, hanem sokszor a kényelmesebb életnek
vagy pedig kényszerűségnek. és mártir képpel sóhajtozik a város után.
Már pedig a falu népe olyan, mint a gyermek, be lehet csapni sok rnin-
dennel, csak a szeretet képmutatásával nem, erre valami különös érzéke
és ösztöne van. Az igazi szeretetért pedig igazán hálás is tud lenni. Példa-
adónak kellene lenni minden tekintetben a falu intelligenciájának és hány
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helyen kell szomorúan tapasztalnunk, hogy a vallásos élet gyakorlását, a
templomba járást esa1k a parasztok dolgának tekintik, az intelligencia csak
nagyünnepi keresztyén. Sok helyen üres nemcsak a jegyző, jegyzőné, hanem
még az evangélikus tanítóné, sőt papné padja is a templomban!

Végezetül a falu bajai miatt bűnös sokban maga az egyház is. Eleröt-
lenedett a szava. Krisztus evangéliumából kikeresgette az általános igaz-
ságokat, de nem meri előhozni az egyeseknek szóló kemény ítéleteket.
Ma is dörgedelmes hangon ítéljük el a Krisztus korabeli farizeusokat és
képmutatókat. de a mostani kor farizeusaira és képmutatóira rámutatni
nem merünk. Népegyház vagyunk, de népünk égető problémáinak meg-
valósítását az evangélium nevében nem követelni, de még csak kérni sem
merjük, mert teljesen odakötöttüle egyházunkat a hatalom szekeréhez.
A mai magyar élet minden kirívó hibáit lassan elsajátítgatjuk, cím és
rangkórságot, személyi kultuszt, statisztikákkal megelégedő és önmagát.
megnyugtató bürokratizmust s nem vesszük észre, hogy ezzel mindig
jobban távolodunk a néptől. Félünk és rettegünk az újabb kereszméktől
és szélsőségektöl, viszont az egyház nem áll az elnyomottak és nyomor-
gók érdekében a hatalmasok elé, de csodálkozik azon, ha valóra válik.
hogy Isten a kövekböl is tud Ábrahámnak utódokat teremteni.

Bűnös az egyház, mert nagy mulasztásai vannak a parasztsággal
szemben. Mit nem áldozunk középiskoláinkra, hol nem is egy esetben
a nagyszámú másvallásúaknak adunk inkább olcsó tanulási lehetőséget,
de egyetlen népföiskolánknak csak morzsák jutnak, pedig gyökerünk a
parasztság, számbelileg is ö adják az erőt, - s hozzá még nem is
a közegyház, hanem pár imádságos és áldozatkész lelkekből álló kis kö-
zösség alkotása!

Vigyázzunk, mert parasztságunk sok-sok problémájával a válság ide-
jének !kapujában áll, és egészséges életösztönévei Ikeresi az új utat, amely
pedig csak a régi lehet, a Krisztus evangéliumának az útja. Jaj nekünk,
ha erőtelenekké válunk és nem tudjuk kezét megfogni és erre az útra
őket rávezetni!

Ldgler Bila.

Szórványgondok - szórványküzdelmek.
Minden gyüle!kezetnek van gondja és küzdelme, de fokozottabb

rnértékben vonatkozik ez a szórvány-gyülekezetre. Igaz, hogy hazánkban
az evangélikus gyülekezetek nagyobb részének vannak szórványai, mégis
különbséget kell tennünk a kevesebb és több szórvánnyal bíró, gyüle-
kezetek között, sőt beszélnünk kell olyan gyülekezetekről is, melyek
csupa szórványokból állanak, s az anyagyülekezet vagy missziói központ
sem jelent egyebet, mint a szórványok földrajzi vagy közlekedési közép-
pontját, ahol a lelkész lakik s ahol a gyűléseket tartják, de 'lélekszám
tekintetében alig vagy egyáltalán nem emelkedik ki a hozzátartozó
szórványhelyek közül. Természetes, hogy az ilyen szórvany-gyülekezetek-
ben legtöbb a gond és legnagyobb a küzdelem.

Evangélikus egyházunk statisztikai számadatokkal alátámasztott
sajátos szórványhelyzetéróí, a szórványgondozásról, annak jelentőségéről,
vagy elhanyagolása esetén a veszedelméről és Ikáráról, a szórványgondozás
nehézségeiről az evangélikus sajtóban sokszor esett már szó, mégsem
felesleges ezt a kérdést újból is előhozni. Az alábbialkban, amikor a szór-
ványok problémáit, az ezekkel járó gondokat és küzdelmeket tapasztala-
tok alapján igyekszem elötární, elsősorban a kimondottan szórvány-gyü-
lékezetek helyzetet tartom szem előtt.

Aszórvány-gyülekezeteik általános helyzetképe: rendszerint nagy
terület és sok esetben csekély lélekszám. (PI. a kisvárdai szórvány-egy-
házfélekszáma jelenleg 724, ebből 72 lélek él az anyagyülekezetben. 652
pedig elszórtan 120 községben.)
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A nagy terület nagy távolságokat jelent. Egyik-másik szórványhely
80--100 km távolságra van a lelkész lakóhelyétől, alhová a mcstaní köz-
lekedési viszonyok mellett is körülményes az eljutás. Nem számítva azt,
hogy a vonat és autóbusz Iközlekedéselk a szórványlelkész szempontjából
nem mindig megfelelőek, sok helyre, különösen tanyacsoportokra, csak
elhanyagolt, sáros utakori tud eljutni gyalog, vagy jobb esetben szfves-
ségból kapott fogaton.

A nagy terület gondozása sok időt igényel, az idő pedig nagyon
kevés a terület nagyságához mérten. Ha a szórványgondozó éjjel-nappal
uton volna, akkor sem tudna eleget tenni a szórvány hívó szavának.
Pedig a rendelkezésére álló időt sem tudja teljesen kihasználni, mert
nem akkor indulhat és érkezhet, amikor alkar, hanem amikor a körül-
rnények lehetövé teszik.

A sok utazás sok pénzt felemészt, pénz pedig rendszerint nincsen,
vagy csak nagyon 'kevés van. A pénztelenség nagyon bénítja a szórvány-
gondozás munkáját, azért sok helyen a szórványgondozó a saját igen-
igen szerény jövedelméből is kényteIen jelentős anyagi áldozatot hozni.

A szórvány-gyülekezetek általában nagyon szegények. Az egyházi
adó beszedése roppánt nehézségekbe ütközik ésez is többször hárul a
lelkészre. mint amennyiszer mentesítení tudja magát alóla. Ez pedig 'hálát-
lan feladat. A szórvány-gyülekezetek rendszerint magas adókulcesal dol-
goznak s a szórványhívö az abban a községben lévő más felekezetek
adójához rnéri a magáét, de mellette még azt is latolgat]a, hogy ö többet
fizet és ritkabban látja a lelkészét. Még jó, hogy ha a másvallású házas-
társának lázadozása is közbe nem szól.

Anyagi szegénységükben a szórvány-gyülekezetek rendes en épít-
kező gyüle!kezetek, hiszen legtöbbje az utóbbi évtizedben 'keletkezett és
most küszködik az építkezés gondjaival. Vagy építkezésre gyüjtenek, vagy
adósságtörlesztésseJ vesződnek.

A szórványhívek jórésze nem állandó lakos, különösképpen a tiszt-
viselők, cselédek vagy más alkalmazottak. Megélhetésük és elhelyezkedé-
sük szerint költözködnek egyi'k községböl a másikba. A költözködés sok
szórvány-gyülekezetben erősebben 'befolyásolja a lélekszám változását, mint
a születés, halálozás, be- és kitérés. Azért a szórványhivek kutatása és
összegyüjtögetése sohasem juthat nyugvóporrtr a, hanem állandó, éberen
végzett rnunkának kell lennie, mert kevesebben vannak, akik önként
keresik a gyülekezeti életbe való bekapcsolódást, mint azok, akik inkább
igyekszenek elrejtőzni. A szőrványhíveket folyton keressük és boldogok
vagyunk, ha egyet is találunk, de szinte Iehetetlen őket pontosan nyilván-
tartani.

Igen nehéz feladat a szórványbeli ískolásnövendékeink vallásokta-
tásban való részesítése, illetve azoknak evangéJikussá nevelése. Evangélikus
elemi iskola nincs; még jó, ha állami, vagy községi iskola van. Oe ha más
felekezeti iskolába kénytelen járni a gyermek, ahol keresztvetésre, Mária-
tiszteletre és ilyen imádságokra vagy bármi más idegen világnézetre tanítják,
a heti, vagy csak havonkénti egy hictanórán nehéz ellensúlyozni ezeket
az idegen behatásokat és ezek elIenében nehéz evangélikus öntudatot
kelteni. Hasonlóképpen nagy nehézségekbe ütközik a nagy távolságok."
miatt a szórványbeli konf'irrnandusok oktatása is.

Nehézzé teszik a szórványmunkát a gyakran felvetődő bonyolult
helyzetek és vitás kérdések is (iskolai adó, temetkezés, sírhelyek ára,
kettős adóztatás stb.), Tekintettel arra, hogyaszórványlelkész egy-egy
helyre aránylag ritkán tud eljutni és a kérdéses ügyet rendszerint akkor
hozzák tudomására, amikor az elintézese már égetően sürgős, igen gyor-
san kell cselekednie és ernellett nagyon vigyáznia, mert helytelen meg-
oldással egyházi szempontból is igen sokat árthatna.

A szórványgyülekezetekbe rendszerint fiatal lelkészek kerülnek. Ez
annyiból előnyös, mert .fiatalos lendülettel és munkahírással feküsznek a
munkába, de annyiból is, mert nem tömegeket, csak egyes híveket lát-
nak és megtanulják megbecsülni és féltőn szeretni az "egy" evangélikust
is. Azonban számolni kell azzal, hogy az évek rmrlásával a testi erő is
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gyengül és a viszontagságos időjárásban, esőben, hóban, fagyban, sárban
végzett utazgatás és gyalogolás következtében a gyakoribb megbetegedés
és kora; rnegrokkanés lehetőség'e is fennáll. (A kisvárdai egyházban szór-
ványgondozás céljából az 1939. évben a lelkész és missziói segédlelkész meg-
közelítő pontossággal 7728 km utat tett meg. Ebből 6220 km-t vasúton
vagyautóbuszon, 480 krn-t fogaton vagy kerékpáron és 1028 krn-t gya-
log.) Ebből következik, hogyaszórványmunkából néhány év multán Iked-
vezöbb körülrnények közé :kívánkozik a szórvány gondozó. - Mi lesz a
szórványgondozással, ha valóban lelkészhiány következik be, amitől
pedig tartanunk lehet, holott a rnainál is több gondozót kívánnak a szór-
ványok?

Annál is inkább több gondozót és erősebb gondozást kívánnak a
szórványok, mert ha - sajnos! - városi és falusi gyülekezetekben egy-
aránt 1apasztallható .a hit-bizonytalanság, evangélikus egyházunk alapvető
tanításai ismeretének a hiánya és az evangélikus öntudat hiánya, fokozot-
tabb rnértékben áH ez a szórványhívekre. Az anyagyülekezetből elszakadt
első nemzedék még érez kapcsolatot az egyházával, mert benne él az
evangélikus templom, iskola és gyülekezet hatása, azonban lassan-lassan
ez is halványul és nemzedékről-nemzedékre mind kevesebb 'lesz annál is
inkább, mert idegen templom, idegen tanítások és idegen szokások nehe-
zednek rá, rneiyektől függetleníteni nem tudja magát. Ennek következté-
ben lehet azután ilyen kijelentéseket is hallani: én csak a a{ereszUevelem-
böl tudtam meg, hogy evangélikus vagyok.

A szórvanyhívek vannak lcitéve a legtöbb kísértésnek és csábításnak.
Nem akarok külön szólni a "vHág" bűnös kísértéseiröl, bár ennek is
jobban ki vannak téve; csak a más felekezetek csábításait említern. A lel-
készeknek a szervezett, tömeget számláló gyülekezetekben is valósággal
leleményeseknek Ikell lenniök a lehetőségek iki'használásában, hogy a
krisztusi evangéliom és ezzel egyházunk hitigazságait beleplántálhassák
és megerösíthessék a minden más, behatások 'előtt .nyitva álló szívekben.
Most nnennyivel nehezebb ez az evangéliumi munka a szórványokban, ahol
csak kisded csoportok, egyedül álló, sdkszor magukat árváknak érző
lelkek vannak! Miíyen nagy ezek számára a kísértés a mai lángoló fele-
kezeiti harcban, a minden eszközzel erőszakolt reverzális és áttérési haj-
szában! Nekünk vannak a legnagyobb kiterjedésű szórványaink s ott
számbeli erőnket te-kintve mi látszunk a leggyengébb nek, s ezért minket
támadnak a legjobban, a szórványlelkész pedig nem tud ott lenni a kellő
pillanatban.

Aszórványgandozásban, bár sok gonddal, küzdelemmel és nehéz-
séggel jár, mégis eredményre vezet a szfvvel, lélekkel és áldozatos kész-
séggel végzett rnunka. A szórványhívek között -kevés az, akinek egészen
megfásult a szíve, de még az ezekkel való törődés és foglalkozás sem
hiábavaló. Boldogan tapasztaltam, hogy az idegenek által nevelt, árva
elhagyatottságban élő gyermek legtöbb je mégis felfigyel az édesanyai
szeretetre, ha az őszinte szívvel a keblére öleli és gondoskodo hűséggel
feFkarolja őket. A szórványokban vannak veszteségeink, de vannak nye-
reségeink is, legfőként pedig vannak megmentettjeink és megtartottjaink.

A szórványgondozás evangélikus egyházunknak égetően fontos fel-
adata és kötelessége, éppen ezért nemcsak beszélnünk kell róla, hanem
még többet cselekednünk érte.

Elsősorban is lehetövé kell tennünk, hogy rninden szórványbeli
evangélikus kellő, még az anyagyülekezetekben élőknél is nagyobb lelki
go-ndozásban részesülhessen. mert nagyobb veszélynek van kitéve. Ehhez
pedig az eddiginél jóval több szórványgondozó lelkész szükséges. 50-100,
vagy még ennél is több községből álló szórvány terület munkáját képtelen
egy-egy szórványlelkész a kívánatos módon és eredménnyel elvégezni.

Ehhez a szernélyi erő mellett anyagi erő is szükséges. Az anyagi erőt
pedig maguk a szórványok adni képtelenek; amit adnak, sokszor' a gon-
dozással járó uti költségek re is kevés. A szórvány-gyülekezeteknek hathatós
anyagi támogatásta van szükségük. Az anyagi segítséget eddig is hálásan
éreztük, azonban akik benne élünk a gondokban és küzdelrnekben, de
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egyben az áldozathozatafokban is, mi tudjuk és érezzük, hogy mi a szük-
ségletünk és milyen kevés a fedezetünk, ezért fordulunk a nagyobb gyü-
lekezetek felé és 'kérünk egyetemesen megszervezett nagyobb segítséget.

De kérünk lelki segítséget is, velünk együttérzést, megértést, értünk
való felelősséget, értünk való imádkozást, kérünk hívő és hitvalló gyü-
lekezeti példát!

Csákó Gyula.

Kína döntő órája.
Nincs több nép a földkerekségen, amely olyan szemmel lát-

ható módon sodródnék a döntés elé, mint Kína népe.
Mert mindaz, ami még egy emberöltővel ezelőtt mint négy

évezredre visszatekintő, változatlanul kínai állami élet, kínai
társadalom, kínai kultúra állt előttünk, ma romhalmaz. 1911 ok-
tóber 9., a kínai forradalom kirobbanásának napja, nemcsak a
rnandzsu császárok trónját döntötte meg. Ezzel együtt össze-
omlott a sajátságosan kínai társadalom is: fent akiváltságosok,
a mandarinok rendje, lent a jogtalanok, a rabszolgák százmilliói.
Minden benne van ebben az egy szóban: Kína köztársaság. S a
kataklizma maga alá temette a kínai kultúrát is. A mai Kína nem
érez közösséget vele, hiszen amúgy is csak 'a "tízezrek" kultú-
rája volt. Ami megmaradt belőle, élettelen rom. A csodálatos
kínai művészet pl. legföljebb arra jó, hogy emelje a kínai ide-
genforgalmat, a kínai kivitelt. S mindezzel együtt a multé a régi
Kína sajátságos, eklektikus vallási élete is, amely az életfolyta-
tásban Konfuce nyárspolgárias moralizmusát követte, a halál
nagy problémája elől a kínai rnahajána-buddhizrnusnak a rituá-
léjába menekült s az élet kicsiny és nagy kérdéseiben a taoista
papok mágiájához folyamodott. Ez az eklekticizmus régebben is
csak tetszetős takaró volt. A kínai lélek fölött - s itt nem csu-
pán a "nép" millióira kell gondolnunk - mint zsarnoki hata-
lom a szellemektől való félelem uralkodott tulajdonképen. Ma
még inkább ez a helyzet. Ma még inkább primitiv vaninizrnus
Kína tulajdonképeni vallása. A kínai léleknek Konfucehoz való
viszonya nem vehető komolyan. Igaz, a köztársaság bizonyos
mértékig restaurálta Konfuce kultuszát, de mit ér ez a kultusz
ott, ahol az állami élet forradalmi alapon épül föl. Buddha tu-
lajdonképeni tanítása, Laoce elvont gondolkodása ma távolabb
van a kínai lélektől, mint valaha. Ennek a kínai animizmusnak
azonban erőteljes vetélytársa támadt abban a materializmusban,
amelyre a kínai lélek alkatánál fogva is hajlamos s amelyet
Moszkva ügynökei ugyancsak hangosan propagálnak. Ezzel
végkép kiszáradt a kínai lélek spolitikai szétszakadozottságá-
val, szociális bajaival szemben rászakadt a tanácstalanságnak és
tehetetlenségnek szörnyű érzése. Ma nincs a mindenét vesztett,
halállal íenyegetö mocsárba merült kínai nép számára sürgetőbb
kérdés, mint ez: hol találhatja meg az erőt arra, hogy talpra áll-
jon és fölvegye a létéért való harcot?



Ez a kérdés ma már a kínai nép egy tekintélyes része szá-
mára azt jelenti, hogy nem a keresztyénségben adatott-e meg
számára ez az erőforrás. A keresztyénség - arról nem is szólva,
hogy a hagyomány szerint már Tamás 'apostol is hirdette Kíná-
ban az evangéliumot s a nesztoriánusok missziói rnunkája a VII.
században szép eredményt ért el - középkori formájában 1292-
ben a ferences Montecorvinoi János révén jutott el Kínába, akit
két évszázad mulva a jezsuita misszionáriusok követtek - Ro-
ger, Ricci, SchalI és mások - akik a római katolicizmust meg-
gyökereztették Kínában. A XVIII. század folyamán - üldözé-
sek, visszaesések következtében - megapad ugyan a katoliku-
sok száma, a XIX. század elején azonban katolikus becslés sze-
rint még mindig 290,000-re tehető a számuk. A protestáns ke-
resztyénség első követeként az angol Morrison érkezik Kínába
1807-ben, de ő is, követői is csak az úttörés munkáját végezhe-
tik és pedig csak a part mentén. Morrison lefordít ja aBibliát
s az első kínaiak - számszerint vagy 10 - fölveszik a kereszt-
séget. Az ópium-háborúk változtatják meg a helyzetet, amelyek
során (1842, 1858, 1860) Anglia, majd a vele szövetkezett Francia-
ország rákényszerítik Kínára az ópiumot, belehajtják az ópium-
szívás rettenetes rabságába, amikor azonban ezzel kierőszakol-
ják 24 kikötő megnyitását, egyúttal az evang éli um számára is
útat nyitnak. Az angolok, amerikaiak, németek, skandinávok
egyre-másra küldik misszionáriusaikat s munkájuk eredménye-
képen 1860 tájari vagy 1200-ra becsülhető a kínai protestáns ke-
resztyének száma. (Az egy évszázaddal előbb, 1706-ban megin-
dult indiai misszió már előbbre volt: 1861-ben 138,731 lelket
számláit!) Az angol Hudson Taylornak,a misszió legnagyobb
sztratégái egyikének nevéhez fűződik az evangéliumnak Kína
belsejébe való elindulása. Az általa 'alapított China Iniand Mis-
sion (Kína-belf'öldi misszió) egyenest azt tűzi ki céljául, hogy
az addig érintetlen tartományokban szólaltassa meg 'az evangé-
liumot. A keresztyének száma rnost már évről-évre, évtizedról-
évtizedre emelkedik: 1898-ban 99,281 az úrvacsora vételére jogo-
sult keresztyének száma, nem számítva a csupán megkeresztel-
teket és a katechumeneket 1900 a kínai keresztyénség vérke-
resztségének az esztendeje. Az idegenek ellen kirobbant gyűlö-
,let 'a keresztyénekre is ráveti magát s 134 misszionárius, velük
52 misszionárius-gyerrnek és körülbelül 25,000 kínai tesz mar-
tírhalállal bizonyságot hitéről. A mártirvér itt sem volt hiába-
való. Új misszionáriusok jönnek s emelkedik a keresztyének
száma. A keresztyénségnek a századfordulót követő évtizedek-
ben való térfoglalását legjobban szernlélteti az úrvacsora véte-
lére jogosult keresztyének számának folytonos emelkedése:

1903 122,808
1911 177,774
1917 , 268,652
1922 366,524
1925 402,530
1936 536,089
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Mindez természetesen csak a protestáns misszióra vonatko-
zik. Ami ennek felekezeti megoszlását illeti, arra nézve talán

/ elég annak 'a megemlítése, hogy a munka javarészét az angolok
és amerikaiak vállalták s a németek és skandinávok közül csak
egyes társulatok emelkednek ki misszionáriusaiknak nagyobb
számával (Bázel 62, Liebenzell 80, Norvégia 82). Valamennyi
társulat élén 'a már említett Kína Belföldi Misszió áll 1325 misz-
szionáriusával. S nem maradhat természetesen említés nélkül,
hogya római katolicizmus missziói munkája is nöttön-nö, A leg-
utolsó statisztika szerint, 'amely rendelkezésünkre áll, 2,541.754
a katolikusok száma. Ez összefoglaló szám. Vele a protestáns
misszió részéről az 'a hozzávetőleges becslés állítható szembe,
amely szerínt kerek egy millióra tehető a kínai protestánsok
száma. Ez a becslés az úrvacsora vételére jogosult keresztyének
rnellett 'a csupán megkeresztelteket és a katechumeneket is szá-
mítja (utóbbiak sorába a protestáns misszió csak azokat veszi
fel, akik döntöttek a keresztyénség mellett s erről életük is két-
ségtelen bizonyságot tesz, tehát bizonyos értelemben már a ke-
resztyén gyülekezet tagjainak tekinthetők).

Szembe kell néznünk azzal a kérdéssel, hogy ez a kínai ke-
resztyénség vajjon meg tudja-e állni a döntő óra próbáját, se-
gítségére tud-e lenni népének abban, hogy a keresztyénséget
ragadja meg mint azt az egyetlen segítséget, amely a válságból
kivezetheti ? Mielőtt erre a kérdésre felelnénk, tekintetbe kell
vennünk azt, hogy a kínai keresztyénség maga is hordozza ezek-
nek a válságos időknek a terhét. Ezt megállapíthatjuk a missziói
statisztika részleteiból. A keresztyénség előretörtető irányzata
világosan áll előttünk az úrvacsorára jogosult keresztyének szá-
mának állandó emelkedésében. Ha azonban nemcsak ezt a szá-
mot figyeljük, hanem azt is, amely a missziói statisztikában ezek-
hez csak a megkeresztelteket s ezek közül is csak azokat szá-
mítja hozzá, akik a maguk gyülekezetében vállalják és teljesítik
az aktív keresztyén összes kötelezettségeit, megdöbbentő jelen-
séget látunk. Amíg ugyanis az 1924. évi statisztika ezeknek a
szempontoknak a figyelembevételével 795.075 lélekben állapítja
meg a keresztyének számát, addig a tambarami világmisszió
számára' 1936-ban készült statisztika nemcsak hogy a keresz-
tyének számának emelkedéséről nem számol be, hanem egyenest
csökkenésére mutat rá, amikor 687.764 lélekben állapítja meg
a keresztyének számát. Érthető is ez a visszaesés. Gondoljuk
meg, hogy ennek a szerencsétlen népnek a forradalom óta nincs
nyugta. A birodalom egyes részei, az egyes pártok oldalán ha-
dakozó tábornokok - nagyon sokszor csak a maguk érdekeit
néző kiskirályok -, állandó harcban állnak egymással. Ez a sza-
kadatlan háború akadályozza meg azt, hogy Kína gazdaságilag
talpraálljon. A nyomorúság számunkra hihetetlen mérveket ölt,
a járványok állandóan pusztítanak, egy-egy éhinség a lakosság
tízezreit és tízezreit dönti sírba. Csodálhatjuk-e, ha ilyen körül-
mények között lemorzsolódnak a gyülekezetekkel lazább kap-
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csolatban levő katechumének és úrvacsora vételére nem jogo-
sultak? Hogy a kínai keresztyénség magva egészséges és erő-
teljes, ennek kétségtelen bizonyítéka az úrvacsora vételére jo-
gosult keresztyének számának állandó és tekintélyes emelke-
dése. Ezt bizonyítja a különböző egyházak és egyházcsoportok
egyre erősödő, önállósodó és az anyagi terheket is teljes kész-
séggel hordozó belső élete, Mint nagyon jellemző mozzanat kü-
lön is méltó a megemlítésre, hogyabibliaterjesztés munkája
sehol a földkerekségen nem mutathat fel olyan eredményt, mint
Kínában, még pedig évrő-évre mindig. Ez a munka ugyanis tel-
jesen a kínai keresztyének kezében van s ezért jellemző keresz-
tyénségükre. Az 1936. évi statisztika szerint az előző évben
8,764.835 Biblia és bibliai rész fogyott el Kínában. Ez a hatalmas
szám azt is mutatja, hogy Kínában csodálatos az érdeklődés
a Biblia iránt. Hiszen az kétségtelen, hogy az elkelt Bibliáknak
csak kisebb részét vásárolták keresztyének, akiknek természe-
tesen úgyis van már Bibliájuk.

Mindennél többet mondana természetesen, ha közelebbről
szemügyre vehetnénk magukat a kínai keresztyéneket. Milyen
tiszteletet parancsoló személyiség mindjárt Csiangkaisek, a kínai
államfő és felesége! Csiangkaisek csak néhány évvel ezelőtt,
már mint a kínai állam feje, keresztelkedett meg, nyiltan vál-
lalva a kereszt gyalázatát. Az általa inaugurált Új Élet Mozgalma
iránt - egy általános erkölcs alapján akarja egyesíteni a nép
javát, azokat is, akik nem tudnak a keresztyénség mellett dön-
teni - bízalmatlanok lehetünk ugyan, de mégis rokonszenvvel
tekinthetünk erre az emberre és feleségére, akik pl. japán bom-
batámadás idején térdre borulnak és nemcsak saját népükért,
hanem az ellenségé rt is imádkoznak. Vagy itt van Csangcsikiang
tábornok, aki hosszas ellenszegülés után hajt fejet Krisztusnak,
de azután lobogó lelkesedéssel áll az evangélium szolgálatába
s a saját költségén kiadott Bibliát osztogatja a maga népe kö-
zött. Vagy Lijui, a kínai olajkirály, aki szegény sorból küzdötte
föl magát Kína egyik leggazdagabb emberévé, de ma is a kínai
napszámos igénytelen életét éli s óriás vagyonát arra használja
föl, hogy fejedelmi adományokat osztogat az egyháznak és
emberbaráti intézményeknek. Hogy a Bibliát eredetiben olvas-
hassa, megtanult héberül és görögül.

Vagy egy érdekes mozzanat egy svéd misszionárius jelen-
téséböl. Mult év március 13-án megjelenik nála - Középkíná-
ban, Kingkovfu városában - egy Tang nevű ezredes két tiszt-
társával. Nem régen mint sebesült egy missziói kórházba került,
ott elfogadta Krisztust s visszakerülve a szolgálatba hűségesen
bizonyságot tett hitéről. Ennek az eredménye, hogy 162 (!) tiszt-
társa és közlegénye föl akarja venni a keresztséget. A misszio-
.nárius ámulattal győződött meg róla, hogy Tang nemcsak bi-
zonyságot tett, hanem hűségesen és alaposan el is készítette
embereit a keresztség fölvételére. Másnap, mialatt a japán hom-
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bázók a város fölöltt keringtek, megtörtént a 162 ember ke-
resztelője.

Arra a kínai keresztyénségre, amelynek ilyen fiai vannak,
azzal a reménységgel tekinthetünk, hogy Kína mai döntő órájá-
ban segítségükre tud lenni azoknak, akik azt keresik, amit
egyedül az élet fejedelme, Krisztus adhat meg nekik. *)

Báró Podmaniczky Pál.

Keresztyének Pom pej iben.
Az első pünkösdkor ebbe a világba vetett tűz csodálatos gyorsaság-

gal futott szét azembervilágban. Milkor Pál apostol - három évtizeddel
a kereszthalál után - Puteoliban Itália földjére lépett, ott Csel. 28, 14.
szerint már keresztyének fogadták. Ugyanígy Rómában is.

Eddig úgy tudtuk, hogy az első századnak ezek az itáliai keresz-
tyénei idegenből idesodródott zsidók és görögök voltak, sTacitus és a
császárok népét, a latin köröket még hosszú ideig érintetlenül hagyta
az evangéliuru. A keresztyén archeologia legújabb adatai azonban alapo-
san rácáfoltak erre a nézetre. Pompejit és Herculaneumot, a császári Ró-
mának ezt a két gyönyörű üdülőtelepét Kr. u. 79-ben öntötte el a Vezuv
Iávája, A közelmult ásatásai ebben a két városban latin keresztyének
nyomait tárták fel. Az egyik nyom egy Pompejiben talált latin betű-
formula.

Ismert tény az ókor világának és a betű- és számmisztikanak szoros
kapcsolata. A reánkmaradt formulák, szór ejtvények között egyike volt
a legelterjedtebbeknek az u. n. sator-négyszög:

SATOR
AREPO
TENET
OPERA
ROT A S

Ez a latin szavakból összeállított szó-négyszög u. n. palindrom,
amelynél vízszintesen és függőlegesen, jobbról és balról, alulról vagy fe-
lülről kezdve az olvasást, mindig ugyanazokat a szavakat Ikapjuk Az
ókorban mindenütt megtaláljuk. ahová a keresztyénség elért: az Eufra-
tes mellett kiásott romvárosok falain, egyiptomi papyrusokon, kopt va-
rázsszereken, kisázsiai bronzmedaillonolkon, eslküformulákban,a későbbi
századokban már Krisztus-monogrammal együtt is. A középkorban temp-
lomfalakon is megjelenik. Használta a, középkorvégi mágia, amulettelkre
vésték, sőt betegségek (démonok) ellen is alkalmaztak.

Számtalan megoldási kísérlet igyekezett ennek a rejtélyes f ormulá-
nak titkát meglelni, de általános elismertetésre egyik sem jutott. Végre

") . Finn testvéreinknek a munkája, amelynek kötelékébe tartozik,
tudjuk, Kunos Jenő is, a kínai misszió hatalmas hálózatának egy kicsiny
részlete. 15 gyülekezetben eddig 2171 keresztyént gyűjtöttek. Ezek közül
1452 úrvacsora vételére jogosult.
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1926-ban egy német evangélikus lelkész, a chemnitzi Grosser Felix meg-
találta a helyes megoldást. E szerint a sator-négyszög egy rendkívül éles-
elméjű módon megkonstruált, mélyértelrnű 'keresztyén formula. Betűi he-
lyesen elrendezve a Miatyán'k latin kezdőszavait és az alfa-omega betű-
ket (Jel. 1, 8!) adják:

A

p
a
t
e
r

A paternoster O
o
s
t
e
r

o
A négyszög tehát Istennek megjelölése, aki a hívőknek Atyjuk, de

egyuttal a létezők kezdete és vége, eredete és végcélja is. Ezzel azonban
még nem merült ki ennek a sajátos formulának minden keresztyén szá-
mára jól érthető üzenete. A Paternoster Ikereszt-al'akja és az eredeti sator-
négyszögben a "TENET" szó kereszt-formája, továbbá ennek a TENET-
keresztnek mind a négy végén találiható T (Antonius-kereszt, a kereszt
legősibb formája) szirnbolikus emlékeztető Krisztusra, akiben egyedül is-
menhetjük meg Istent, mint Atyánkat és mint a világ Teremtőjét és vég-
célját.

Valószinű, hogy ez a formula eleinte ugyanazt a szerepet töltötte
be, mint az ichthys-jel: a keresztyének erről, a pogányok számára csupán
szellemes betű- játékról. az üldözések alatt is egymásra ismerhettek. Ami-
kor Nagy Konstantinosz után ilyen rejtett ismertetőjelekre szükség már
nem volt, igazi jelentése háttérbe szorult és a varázslás és babona vette
birtokába.

EZt a formulát még a közelmultban is a Nagy Konstantinosz utáni
idők terrnélkének tartottak. 1936-ban azonban della Corte olasz archeoló-
gus a sator-négyszöget egy kiásott pompejii ház falán is megtalálta. Pom-
pejiben tehát - legkésőbb a 70-es évek végén - már latin keresztyének-o
nek kellett élniök, akik erről a jelröl egymásra ismerhették! A sator-
négyszög ennek a leletnek bizonysága szerint egyike a legősibb keresz-
tyén sz irnbolumoknak az első század második feléből. Nem lehetetlen,
hogy épen egy Pompejiben élt keresztyén éleselméjű allkotás.a, aki a Mi-·
atyánkot már latinul szokta imádkozni.

A közelmultnak másik nagy feltűnést 'keltett, az első század latin
keresztyéneire vonatkozó híradása Pompejiben és Herculaneumban talált
keresztjeiről tudósított. 1938-ban a Herculaneurrrban kiásott Casa del Bi-
centenario hátsó udvarának egy Ikis szobájában fedezték fel a "hercula-
neumi keresztet". Ez egy kis fülke falába beerősítve volt szabályos, 45 : 3&
cm nagyságú latin Ikeresztnek negatívia a falban. Mellette egy térdeplő-
jellegű butordarabot találtak. Ugyanilyen nyomra bukkantak Pompeji--
ben is.
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A mellett, hogy megerősítik a sator-négyszög híradását ennek il két
köbemerevedett városnak keresztyéneiről, ezek a nagy feltűnést keltett
leletek más szempontból is igen nagy fontosságúak: nyilvánvaló cáfolatai
annak a felfogásnak, hogya kereszt kultusza csak a IV. századtól kezdve
igazolható. A pompéjii és herculaneumi kereszt-nyomok kétségtelenül bi-
zonyítják, ,hogy a kereszt, a római világnak ez a legrnegvetettebb, szé-
gyenhalált jelenté kivégz ési eszköze, mint Krisztus keresztje az öskeresz-
tyének közt kezdettől fogva - már az I. század második felétől kimutat-
hatóan - vallásos tiszteletben részesült.

Mind a két lelet, a sator-négyszög is, a kereszt-nyomok is, arra val-
lanak, hogy már az első század végén a császári Rórna környezetében
hangzott az evangélium - egyelőre még titokban, csak beavatottak
számára.

Ugyanakkor pedig számunkra érdekes és értékes útjelzők az ös-
keresztyénség csodálatos életének megismerése felé.

Nagy Gyula.

KRÓNIKA
A finn evangélikus egyház

a moszkvai békekötés hontalanjai között.
A moszkvai békekötés 24.600 km2 területet szakított el FinnországtóI.

Ezen a területen az 1938-i adatok szerint 420.000 ember élt. Az összlakosság
ILS % -a. Az orosz megszálláskor ezek csaknem kivétel nélkül átköltöztek
a megcsonkított országba. Akik az átadáskor ott rekedtek, azok nagyrésze
is átjutott a határon a hadifoglyok kicserélésekor. A szabad hazához való
ragaszkodásra jellemző, hogy pl. a BO.OOO lakosú Viipuriban, amelyben
nagy ipari és gyári rnunkás-tömegek is laktak, mindössze két lélek ma-
radt. Ez a nagy tömeg mindenét vesztett menekült súlyos feladatok elé
állítja az egész finn népet s abban az evangélikus egyházat is.

Az egyház számára legfontosabb feladat a változott körülmények
közepette is fenntartani a menekültek között az ige és szentségek mun-
kálta gyülekezeti közösséget, amihez közvetlenül csatlakozik a menekült
gyülekezetek és egyháztagok anyagi existenciájának a megalapozása is.

'1. 59 evangélikus gyülekezet veszítette el területének egészét, vagy
nagyobb részét. Ezek teljesen földönfutókká lettek és a menekülés bizony-
talan hónapjaiban a gyülekezeti közösség folytatólagos fenntartása közöt-
tük súlyos nehézségekbe ütközött. Legnagyobb nehézség volt az elkerül-
hetetlen szétszóródás. Az átadott területek kiürítése - határvidék és front-
terület lévén - már a háború kitörése előtt megkezdődött s a háború
alatt tovább folyt. A menekültek elhelyezése ekkor még nem folyt hatá-
rozott terv szerint, hanem kiki rokonainál, ismerőseinél igyekezett elhelye-

.zést találni. Igy a menekült lakosság szétszórödott az egész országban.
A háború befejezése után sem lehetett teljesen- megvalósítani azt a célt,
hogy egy községnek, városnak a lakói egy tömbben nyerjenek elhelye-
zést. Már csak azért sem, mert a befogadó helyek mennyisége egy-egy
helyen nem mindig állhatott arányban az arra a vidékre menekültek szá-
mával. PI. egy. 10-20.000 lelkes gyülekezet nem maradhatott együtt, mert
esetleg csak 10-15 községben volt annyi menekült befogadására alkalmas
hely. Azonban a fokozódó nehézségek között is állandó marad az eredeti
törekvés: "A menekült egyházközségek gyülekezeti közössége fenntar-
tandó és gyülekezeti munkája folytatandó mindaddíg, amig csak lehetsé-
ges, vagy épen szükség es." A lelkészek követik híveiket a hontalanságba.
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Magukkal viszik az anyakönyveket. a gyülekezet fontosabb iratait, és olyan
helyen, ahol gyülekezetülk tagjai tömegesebben kaptak szállást, felállítják
lelkészi hivatalukat és onnan gondozzák sok bajjal küzködő és a kegyelmi
eszközök szolg álatán túl is sok mindenben rájuk szoruló nyájukat.

A menekült gyülekezetek szétszóródásáról és az azokban folytatandó
gyülekezeti munka nehézségéről képet alkothatunk magunknak a viipurii
városi gyülekezet sorsaból. Az igazgató-lelkészi hivatalt a háború kitöré-
sekor Savitaipaléba tették, ahonnan két hónap után Ruovesibe került és
nemrégiben Tamperébe költözött, A gyülekezet lelkészei közül kettő ment
Tamperébe, a harmadik Hárneenlinnába, a negyedik Lahtiba és az ötödik
Helsinkibe. A gyülekezeti diakonisszák közül egy Ruovesiben, másik Kuo-
revesiben, harmadik pedig Luopioinenben van. A többiek még hadi kór-
házakban teljesítenek szolgálatot. Hogyha ezeket a földrajzi helyeket néz-
zük, láthatjuk, hogy egy gyülekezetnek a hivatásos munkásai is 2-3000
krn-es körzetben szóródtak szét hiveik nyomában. A gyülekezeti élet sok
vonatkozásban együtt folyik a helyi gyülekezettel. Közösen használják a
templomot, gyülekezeti termet, temetőt, stb., azonban vannak külőn a me-
nekültek számára is összejövetelek, áhítatok, imaórák s a menekültek sok-
sok ügyes-bajos dolga, segélyezése, foglalkoztatása, elhelyezése gyakran
egészen a lelkészre vár. S ebben a sorsközösségben kialakult az a meg-
győződés: .Karjala népe mindent elveszített, egyedül a gyülekezeti közös-
ség maradt meg számára s ebben a szétszórtságban ez az, ami leginkább
összetartja." .,

2. A menekült gyülekezetek gondozása elé súlyos akadályokat gör-
dít az anyagiak hiánya is. Az a 100 lelkész és 60 kántor, akiket a moszkvai
béke földönfutóvá tett, kénytelen volt az új határok mögött hagyni min-
den vagyonát. Koldussá lett a gyülekezet is. Koldusbotra jutottak a hivek
is. A rendelkezésre álló alapok és segélyek közel sem elegendők ilyen
nagyszámú gyülekezeti munkás szükségleteinek a fedezésére. Megható az
a gondoskodás, ahogyan a többi lelkészek és kántorok igyekeznek meg-
osztani nehéz sorsú munkatársaiknak a terheit. Először is testvér-adót
vetnek ki magukra a menekült papok és kántorok segélyezésére. Lehtonen
püspök a mindenüket vesztett lelkészek könyvtárainak a pótlására indít
országos akciót. Egyre-másra látnak napvilágot tervezetek, hogyan he-
Iyezkedbetnének el a menekült gyülekezetek szolg ái a hadseregben, egye-
sületekben, intézményekben, sőt gyárakban is új lelkészí állomások szervezé-
sével. Az idős lelkészek számára nyugdíjat kérnek az államtól (Finnország-
ban nincsen lelkészi nyugdíj intézet), az anyaországiak számára is, ha azok
menekült lelkésznek adják át a helyüket. Megegyezés készül, hogy mos-
tanában betöltésre kerülő állásokra nem pályázhatnak rendszeresített ál-
lásban levő lelkészek, amíg a menekült papok el nem helyezkednek.

Az elsők, akik ezek ellen a tervezgetések ellen felemelik tiltakozó
szavukat, éppen a menekült papok. "Nem kérünk kegyelemmorzsákat,
hanem csak jogos ígazságunkat. Azt pedig a gyülekezeteinkkel együtt
kérjük. Mi ezeknek a gyülekezeteknek törvényesen megválasztott és eskü-
vel elkötelezett szolgái vagyunlk, és eskünk alól a megpróbáltatások sem
mentenek fel. Semmiképen sem járulhatunk hozzá új elhelyezkedés kere-
sésével sokat szenvedett gyülekezetei nk elgazdátlanodásához és végleges
szétszóródásához. Megoszt juk híveinkkel a hontalanság keserű kenyerét
és kitartunk mellettük rnindaddig, amíg maradandó és biztos jölvőt igérő
helyet nem találnak maguknak a csonka-országban." Amint "a finn pap-
ságnak bátor és áldozatos részvétele a szabadságharcban lerombolt min-
den előítéletet a papi szolg álattal szemben és határtalan lehetőségeket
nyitott különösen a férfiak közötti evangéliumhirdetésre", úgy a karjalai
papoknak a sorsközösség vállalása koldusbotra jutott gyülekezeteikkel
és az azok melletti kitartás a mindenét vesztett nép szívében nyitott ajtót
lsten vigasztaló üzenetének. Azokkal, akiket még a papjuk is elhagyott,
nehéz volna megértetni, hogy Isten nem hagy el a legnagyobb nyomorú-
ság közepette sem. Viszont a nincstelenséget is megosztó lelkész puszta
jelenléte Isten segítő jelenlétéről prédikál az egyszerű híveknek. Ez a ma-
gyarázata annak, hogy "soha nem volt a gyülekezeti tagok és lelkészük
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közötti viszony annyira meleg és ragaszkodo, mint manapság a menekült
gyülekezetekben. "

3. A rnenekült egyházközségek gyülekezeti szükségletének az ellátása
s a menekült papok munkáj ának a biztosítása csak átmeneti feladat. Cél
az, hogy az otthonukat vesztettek új otthont kapjanak és újra meggyöke-
rezzenek a finn hazában. Az államhatalom ezt a célt a gyári és ipari
munkások elhelyezésévei s a földművesek számára gyors iramban előké-
szített földreformmal munkálja. Ez utóbbiból az egyház is kiveszi a maga
részét földbirtokai egy részének önkéntes felajánlásával. Nem óriási nagy-
birtokok arányosításáról vagy kihasználatlan területek, erdők, mocsarak
felajánlásáról van itt szó (a finn telepítési törvényjavaslat előírja, hogy
bizonyos területnyi már előzőleg is művelt termőföldet kell adni a tele-
peseknek, hogy azon életképes gazdálkodást kezdhessenek), hanem a gyü-
lekezetek anyagi vérkeringését egyensúlyban tartó gyülekezeti földeknek
és papi javadalmaknak az önkéntes megcsonkításaról. A szolgálat lelkétől
indított áldozatkészség mértékéről hű képet ad az a határ, amiben a meg-
tartandó földterületek nagyságát megjelölik. A gyülekezetek csak ahhoz
ragaszkodnak, hogy "a paplakók táplálék-szükségletének az ellátása és
a gyülekezeti munka zavartalan végzése biztosíttassék". Éppen azért "aján-
latos a paplakokkal annyi földet megtartaní, ami két tehén és egy ló el-
tartását lehetővé teszi". Ez 9-15 hektárnyi területnek felel meg. Kb.
ugyanekkora területű birtokokat készül az állam is kiosztani az új tele-
peseknek. Es a régi tulajdonos sem kíván többet megtartani magának.
Pedig az egyház már egyszer megfizette faldreform-adóját a birtokaiból.
Az 1921.-i telepítéskor erdőbirtokának egyhatod, termőföldjének egyharmad
részét adta oda telepítési célokra. És rnost is elsők között kész az önkéntes
áldozatra. Az a kárpótlás, amit az állam jelen esetben nyújthat a telepí-
tésre használandó földbirtokokért, semmiesetre sem felel meg a birtokok
tulajdonképeni értékének, "de semmiféle áldozat nem lehet nagy, amikor
arról van szó, hogya rnoszkvai béke száműzöttjel újra összeforrjanak a
finn földdel. És Karjala s Salla rnenekültjei a saját földjüket művelő nép-
ként végeredményben a gyülekezeteknek is sokkal többet jelentenek, mint
az a földbirtok, amiről a részükre most lemondanak." S "az is bizonyos,
hogy amit az egyház ebben a dologban anyagilag veszít, bőségesen vissza-
kapja abban megbecsülésben, amit az embemek szívében éppen ezzel az
áldozatával szerez meg." Csepregi Béla.

EGYHÁZI FIGYELÖ
Az aradi evangélikus szuperintendencia.

Ez az új fogalom vonult be ez év tavaszán Délkeleteurópa egyház-
történelmébe. Románia királya 1940 március 2-án rendelettörvényt adott ki
"az aradi ágostai hitvallású evangélikus-lutheránus zsinatpresbiteri egyház
szuperintendenciájának létesítésére vonatkozólag".

,,1. cikk. A felekezetek általános igazgatására vonatkozó törvény 28.
§-ának értelmében Arad székhellyel ágostai hitvallású evangélikus lutherá-
nus egyház szuperintendenciája létesíttetik, amely magában foglalja az
Arad-Bánsági, Brassói és Ötvárosi egyházmegyében - ahol összesen 23
egyházközség van - élő összes evangélikus lutheránus hívőket. 2. cikk. A
szuperintendencia egyházi elnöke az aradi zsinatpresbiteri evangélikus szu-
perintendens cimet fogja viselni. 3. cikk. Az aradi zsinatpresbiteri evan-
gélikus szuperintendencia maga szabályozza, vezeti és intézi minden egy-
házi, kultúr álís, alapítványi és gazdasági ügyeit a fennálló törvények és
rendeletek, valamint a vaIlás- és művészetügyi minisztérium által jóvá-
hagyott szervezeti és korrnányzatí szabályzata értelmében. 4. cikk. A val-
l ás- és rnűvészetügyi minisztérium felhatalmaztatik, hogy az 1940-41. évi
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költségvetésben gondoskodjék az 1940. év április 1-től kezdődő leg a kö-
vetkező állások javadalmazásáról: 1 szuperintendens, 1 titkár, 1 irodai
tisztviselő, 1 szolga."

Ennek az egyházi közösségnek a törvényes elismertetése mintegy
két évtizednyi huza-vona után tőrtént. Azokból az egyházközségekből ala-
kult, amelyek az uralomváltozáskor kikapcsolódtak a tiszai és a bányai
egyházkerület korrnányzatából. 1927-,ben szuperintendenciát állíthatott, szu-
perintendenst és felügyelőt választhatott, gyűlés-, zsinattartási jogot ka-
pott, de ez a szuperíntendencia csak befelé kapta meg a püspöki jog- és
hatáskört, az állam felé nem volt közjogi intézmény. Tovább is küzdeni
kellett, hogy törvénybe foglalják a működését. Ez történt meg most, a
mai rumán alkotmány szerint rendelet-törvényben.
. Ennek szövege világosan megmondja, hogy a szuperintendencia szék-

helye Arad, elnevezéseben a romániai szót az aradi jelző váltotta fel; egy
püspökségnek ilyen helyhezkötöttsége pedig szokatlan a mi terünkben. Ér-
dekes az egyházmegyék, sőt az egyházközségek számának rögzítése. Az a
helyzet magyarázza meg, negy az országban van egy másik evangélikus.
egyház, és a. két egyház működési területe fedi egymást, nincs köztük föld-
rajzi határ, ebből pedig könnyen támadt huzalkodás ezért meg azért az
egyházközségért. Jelentős a szuperintendensi hivatal anyagi támogatása.
Bizonytalanságban maradunk azonban a felöl, hogy a szuperintendens
nyert-e mindezzel valamilyen közjogi méltóságot. A szuperintendens szó
arra utal, hogy nem, mert különben megkapta volna a .piispok elnevezést.
(Emlékezzünk itt arra, hogy a magyar törvények csak 1885 óta adják meg
a . már 1608 óta törvényesen elismert "szuperintendenseinknek" a püspök
cimet.)

Ezúttal nem ismertetjük a szuperintendencia életét. Utalunk folyóira-
tunk 1939. évi márciusi számára, ott jó tájékozást kapunk róla, - továbbá
aBrassóban rnegjelenó, példás élénlkséggel és látókörrel szerkesztett Evan-
gélikus Életre, 'sok példányban jut országunkba, rendszeresen ismerteti
a gyülekezeteket, onnan vettük át a fentidézett rendelettörvény szövegét
is. Míndössze annyit említünk, hogy mintegy 40 ezernyi, majdnem tisztára
magyarajkú evangélikusságot érint a változás; ennek nagyobb fele tömb-
ben él, a brassói egyházmegyében; a brassóvidéki csángók zárt egysége
ez. Az eddigi iskolák mellé ötödikül odalép - a szeptemberi megnyilás
reményével - a hosszúfalú-fűrészmezei elemi iskola. A bukaresti egyház-
község befejezte szervezkedését. Arra pedig, hogy a lelkészek a nagyon
súlyos viszonyok ellenére is milyen erőfeszítéssel dolgoznak, jellemző,
hogy az úgynevezett hétfalusi papok egyike - bár nem járhatott külföldi
tanulmányúton - teológiai magántanári képesítést szerzett egy olyan ta-
nulmánnyal, amely a mai teológiai problémák szinte legsúlyosabbikával
mer foglalkozni.

Az egész világ néz most Délkeleteurópára. Hogyne néznénk hát mi
érdeklődésseI az aradi zsinatpresbiteri evangélikus szuperintendenciára.*)
Románia másik evangélikus egyháza, az úgynevezett országos egyház (lásd
folyóiratunk 1938. évi decemberi számát) már súlyos válságba jutott az
által, hogy a besszarábiai és észak-bukovinai egyházközségek más uralom
alá kerültek így közelebb jutott ahhoz azállagához, amellyel Magyar-
országon bírt mint erdélyrészi .Landeskirche", akkor is szinte kizárólag
erdélyi szász gyülekezetei vel.

Annyi bizonyos, hogy kötelességünk jól ismerni a délkeleteurópai
evangélikusság sajátos helyzetet. Nagyon nehéz valamennyire is ismerni,
éséppen ezért a megismerés alázatával együtt szerénységet is kell tanú-
sítnunk - mindenféle fordulat es etén is - a különleges körülmények
megítélésében. S 'J.

I

*) E ciklk szedése közben érkezett Frint Lajos aradi szuperintendens-
nek 90 éves korában történt elhunytáról szóló hír. Hálás kegyelettel em-
lékezünk meg arról a hűséges és kitartó munkájáról, amellyel agg kora
ellenére is fáradozott az önálló magyar szuperintendencia törvényes el-
ismertetéséért. (Szerk.)



"Ami a felekezeti iskolák
nehéz helyzetét illeti, a magyar kor-
mány évtizedek óta mind nagyobb
mértékben segíti a felekezeti iskolá-
kat. Igen kis mennyiség hiányoznék
már ahhoz, hogya' tanítói terheket
teljesen átvegye az állam, Mintegy
évi hat-hét millió pengőről van szó,
Ha azonban az állam valahol fizet,
ott parancsolni is szeret. Annak a
veszedelme fenyegeti a felekezeti is-
kolákat, hogy aki elfogadja a tartást,
az rendes en az eltartó hatalmába ke-
rül. Jöhet tehát egy miniszter, aki
eg y szerű tolJvonással álJamosítja az
iskolákat!"

Hóman Bálint kultuszminiszternek
e szavai, melyeket a nyolcosztályú
elemi iskolára vonatkozó törvényja-
vaslat felsőházi tárgyalásával kapcso-
latban mondott, számunkra rendkívül
tanulságosak és megszívlelendők kell,
hogy legyenek. Bár a. miniszter hang-
súlyozta, hogy ő maga az állami és
felekezeti oktatás együttes fenntar-
tásának a híve, mégis egyházunknak
szembe kell nézni a valóságos hely-
zettel és idejében kell megtennie a
szükséges intézkedéseket arra vonat-
kozólag, hogyakultuszminiszteri toll-
vonások máról holnapra súlyos hely-
zetbe ne hozhassák. Kétségtelen, hogy
a feladat egyházunk számára - ször-
ványjellegénél és kisebbségi helyze-
ténél fogva - még sokkal súlyosabb,
mint a többi felekezetnéL Ennek el-
lenére észszerűen és bölcsen már most
kell gondoskodni arról, hogy mi tör-
ténjék szükség esetén a vallástanítás
folytonosságának és benne az egyház
életérdekeinek a biztosítása végett.
Minden részletesebb indokolás nélkül
is könnyen be lehet látni, hogy sok
új munkaerőre lesz szükség még ak-
kor is, ha a tanítók egy része haj-
landó lesz a vallásoktatást továbbra
is ellátni. Az is nyilvánvaló, hogy a
lelkészek részben időbeli összeütkö-
zések, részben a távolságok miatt
nem tudják a vallásoktatást a sokszor
kiterjedt f'iliákkal rendelkezé gyüle-
kezetekben elvégezni. Gondoskodni
kell tehát laikus rnunkaerőkröl. Eze-
ket azonban csak úgy lehet idejében
begyakorolni, ha már most munka-
teret keresünk számukra vasárnapi
iskolákban, gyülekezeti szolgálatok-
ban stb.

Egyházi sajtónkban évek óta meg-
pendült a nem-lelkészi jellegű gyü-
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lekezeti tagok munkába állításának
a szüksége. Egyházi hatóságaink ed-
dig alig-alig reagáltak e megnyilat-
kozásokra. Legyen most a kultusz-
míniszter nyilt szava (rnelyért bizo-
nyára köszönettel tartozunk!) intő fi-
gyelmeztetés és eszméltetés illetékes
egyházi tényezőink számára, hogy
idejekorán és körültekintéssel lássa-
nak hozzá a szükséges intézkedések-
hez!

Az egyik egyházmegyei közgyülésen
az esperesi jelentés kiterjeszkedett
arra az örvendetes tényre is, hogy az
elmult évben egy ifjú Timótheust
adott egyházunknak. Az örömöt el-
mélyítette, hogy lelkésszé avattatása,'
az egyházi szolgálatra kibocsáttatása
az egyházmegye terül etén történt.
Tulajdonképpen minden egyházme-
gyének számba kellene vennie, hogy
ad-e új erőket az egyházi szolg á-

latra. Az egyháznak állandó feladata
az igehirdetőkről való gondoskodás,
Pál apostol idejétől fogva. A Ti-
mótheushoz írt 2. levélben ott van már
a rendelkezés: Amiket tőlem hallot-
tál sok bizonyság által, azokat bízzad
hív emberekre, akik másoknak a ta-
nítására is alkalmasak lesznek. De
a mi különleg es viszonyaink között
saj átos hangsúlyt kap ez az egyházi
feladat. Közismert "szórványegyh'.Í:('
jellegünk,az actio catholica harca,
a sok kisiövedelrnű állás hamar ki-
fárasztja lelkészeinket. Sok új erőre
van szükség. Ennek az erőpótlásnak
a számbavétele pedig kiválóan bele-
illik az esperesek évi jelentésébe, mert
ők a püspökök munkatársai, a püspö
köknek meg egyik elsőrendű tisz-
tük, hogy gondoskodjanak a lelkészi
szolg álat folytonosságá ról. Az egy-
házmegyei közgyűlések más szem-
pontból is nagyon alkalmasak az
ilyen számbavétel re. Az egyes gyü-
lekezetek nem érezhetik meg az idő
leges szükségletet; ha pedig kész va-
iaki kebelükből, hogy felkészüljön a
lelkészi hivatásra, alig lehet tárgyi-
lagos mértékük az alkalmasság meg-
itélésere, Az egyházkerületek viszont
jelenleg magától értetődőnek veszik,
hogy évről-évre történnek lelkészava-
tások. Ezért van rendjén, hogy az
egyházmegyék figyeljék az igehirde-
tés és szentségszolgáltatás, a lelki-
pásztorkodás biztosítását a következö
nemzedékek számára.



~OO

Példaadó összeiogásról
adtak hírt egyházi hetilapjaink. Egy
egyházmegyei felügyelő forró fele-
lősségre indult a vallástanítás iránt,
ezzel kezdődött a dolog. De nem vég-
ződött azzal, hogy egyházmegyei köz-
gyűlési elnöki megnyitójában meg-
mossa a vallástanítást végzők fejét,
es őket okolja a reverzálisvesztese-
gekért s értelmiségünk el közörnbö-
södéséért, - hanem száz pengős ado-
mánnyal bizonyította be az ügy iránti
szeretetét. Kívánság ára az egyház-
megyei tanítóegyesület pályázatot írt
ki egy elemi népiskolai vallastanítási
óra leírására és módszeres indokola-
sára. Apályatétel megfogalmazásába
már lelkészek is bekapesolódtak A
pályázat arra volt hivatva, hogy az
egyházmegyében működő tanítók egy
meghatározott bibliai történet taní-
tásában vizsgálj ák felül, mit is kfván
az új vallástanítási utasítás. Nem elég
ugyanis tudomásul venni, hogy új
vallástanítási tanterv és utasítás van.
Az igazán nehéz dolog a részleteke
ben változtatni a megszokotton. A
pályamunkákat elbíráló bizottság,
amely lelkészekből állott, nagy öröm-
mel állapította meg, hogya dolgozat-
hozók mind hűségesen tusakedtak a
feladattal. Nyilvánvaló lett ez alka-
lommal is, hogy a tanítók és a lel-
készek egymásra vannak utalva oa
vallástanítás megtisztításának és fel-
pezsdítésének sürgős és nehéz mun-
káj ában. A lelkészek sokat tanulhat-
nak a tanítóktói a gyermekekkel való
foglalkozás, a vallasóra tervszerű,
módszeres felépítése tekintetében. A
tanítók pedig kiktől várhatj ák az irá-
nyítást a vallástanítás anyaga és célja
dolgában, ha a Ielkészektől nem? A
vallástanítás megújhodása szervesen
beletartozik egyházi életünk és tu-
dományunk: teológiánk megújulásába.

Egyházi iskol áink tanítóitói nem Id-
várihatjuk meg, hogy maguktól vé-
gezzék el vallástanítói működésük
felülvizsgálását és megjavítását. A
lelkészek hivatásszerűen elől fognak
járni igehirdetésük, általában tanítá-
suk újraértékeléséveI. E pályázat el-
bírálásában már is lehetőség adódott,
hogy a lelkészek együttműködjenek
tanító munkatársaikkal. De jellemző
a pályázat tanulságaiból ez is: 'a pá-
lyadíjat megosztva kapott három ta-
nító leányegyházközségben szolg al,
tehát nines közeli, közvetlen érintke-
zésben lelkésszel. Ez mutatja, hogy
egyházi iskolai tanítóinkban rnennyi
felelősségtudat, kezdeményező erő és
fáradságot vállaló hűség van. - A
példaadó összefogásból egyelőre
hiányzik a negyedik tényező: az egy-
házi .Jcözönség". Ebben az esetben
a szülók, Pedig a vallástanítás meg-
újhodásában rájuk is szükség van, de
nem a felelősségáthárítás régi stílu-
sában, hanem ellenkezőleg úgy, hogy
minél több felelősséget vesznek ők is
magukra. Ha többet nem is tesznek,
- ha tehát nem imádkoznak a jó
vallástanításért, ha adományaikkal,
ifjúsági lapjaink, folyóirataink jára-
tásával, egyházi irodalmunk támoga-
tásával. gyermekeiknek ifjúsági 65Z-
szejövetelek re, táborokba küldésévei
nem vesznek részt az egyház ifjúsági
munkájában, - legalább 'annyit te-
gyenek meg, hogy szeretettel érdek-
lödienek gyermekeiktől, mi az új a
vallástanításban. A szülök közörnbös-
sége el tudja fonnyasztani a vallás-
tanító legbuzgóbb munkáj ának a ter-
mését is. Mindezért az összefogásnak
ki kell terjednie a gyülekezet összes
tagjaira. De amíg ez meg nem törté-
nik, hálásak vagyunk Istennek az
együttműködés minden részlet jelen-
ségéért.

p
Vigyáznunk kell, hogy lsten kegyelmét szélnek ne etessziik, hogy

hiába ne kopogtssson beboesátásért. Az ajtónk előtt áJl; üdvöt hoz,' ha ajtót
nyitunk neki. Köszönt minket; boldog az, aki fogadja köszöntését. De lia
csak arra oesudunk fel, hogy tovébb ment, ki hozhatja vissza? .. Tudjátok
meg: lsten igéje és kegyelme olyan, mint a záporeső: nem tér vissza oda.
amerre egyszer végigvonult.

Luther Márton.
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SZÉL.JEGYZETE~~
A címek

"

elburjánzott használatának kiküszö-
bölésére végre komoly lépést tett az
Országos Sajtókamara. Felhívta tag-
jait, hogy úgy a szóbeli mint az írás-
beli érintkezésnél, hivatalos beadvá-
nyokban is, mellőzzék a felesleges cí-
meket, és csupán az "elnök úr", "fő-
titkár úr", "lll-asszonyom", .Jcisasz-
szony" stb. megszólítást használják.
Ugyancsak mellőzését kivánja a "van
szerencsém, méltóztassék, kegyesked-
jék, alázatos szolgája, alázatos tiszte-
letem" és más hasonló kifejezések-
nek. ~ Sokat lehetne írni arról, mi-
lyen romboló munkát végzett már
eddig nemzeti és társadalmi közszel-
lemünkben az intézményesen is táp-
lált CÍm- és rangkórság. Valósággal
nemzeti jellemvonásunkká, sőt beteg-
ség ünkké lett. Hivatkozhatunk a visz-
szakerült Felsőmagyarország példájá-
ra, amelynek magyarjai húsz év alatt
elszöktak a címezgetésektől és "alá-
zatos" hajlongásoktól, és nagyon
rosszul érezték magukat, amikor
szembe találkoztak ezzel az anyaor-
szági szellemmel. De azután csak el-
tanultak ők is, rájuk ragadt a beteg-
ség, bizonyára nem az igazi keresz-
tyénalázatosság elmélyüléséveI. -
Tudjuk, hogy a címeket nem lehet
telj esen el törölni. De használatúkat
az elkerülhetetlenül szükséges mér-
tékre kell korlátozni. Tegyék meg
ezt az összes hivatalok, a Sajtóka-
mara példája szerint. Nem hagyhat-
juk említés nélkül, mennyire visszás,
hogy még a hadseregben is a legma-
gasabb fokozatok viselőit nem rang-
f'okozatuk szerint, hanem "kegyelmes
úrnak" szólítják. Szükséges azonban,
hogy a társadalmi szervezetek is
megmozduljanak és a maguk ható-
körében kiküszöböllék az érintkezés-
ből a sok émelyítő és képmutató ci-
mezgetést és alázatoskodást. És -
nem utolsó sorban! - ugyanezt vár-
juk az egyházaktói, elsősorban saját
egyházunktói : szüniék meg végre
egyházi gyűléseinken a sok "méltó-
ságozás és "nagyméltóságozás" és
egymás "halhatatlan érdemeinek"
magasztalása.

Kémeket
ítéltek el szépszámmal inkább na-
gyobb, mint kisebb büntetésre. Kö-
zöttük, ha ugyan szabad egyáltalán
névelemzést végezni, ió magyar ne-
vűeket jócskán találunk. Ezen a té-
nyen nem sóhajtozunk s nem emle-
getjük a régi szép időket, mert mí,
akik a bűn játékát látjuk és eleget
kiáltozunk ellene, mindenkinél na-
gyobb realitással tudjuk, hogy a pénz
ördöge mindenre ráveszi az embert.
Még a hazaárulás bűnére is, ami pe-
dig egy nép minden tagja ellen való
bűn. Vannak azonban bithordozöink,
akiket úgy kelJene Írtani, mint gyo-
mot a kertből. Vádoljuk különösen a
középosztályt azzal, hogy éppen a
legnehezebb időben a pletykás vén-
asszonyok szerepét tölti be. Társaság-
ban, evés és ívás közben, a "ua, mit
szólsz a politikához" megtárgyalása
közben, férfiak éppúgy, mint nők,
nem átallanak újabb és újabb meg-
lepö hireket közölni, amelyeket állí-
tólag külföldiektől, minisz té riumi
tisztviselőktől, benfentesektől, sőt ka-
tonatisztektől hallottak. Semmi kímé-
letet nem érdemelnek ezek a jól ér-
tesültek, akik katonai titoknak beillő
eseményekről, mindenféle magyar vo-
nalakról könnyedén csevegnek ahe-
lyett, hogy tanulnának az egyszerű
katon áktól, akik szabadságra haza-
térve, világért nem mondják el, hogy
merre jártak. Megértjük azokat, akik
türelmetlenek és biztosat szeretné-
nek már tudni, de intjük őket attól
hogy ezt az új betegséget tovább ter-
jesszék és ezzel talán népünket is
félrevezessék!

Száz husz gyermek
élvezi a nyár örömeit Nagy tarcsán
a népfőiskola épületeiben az Üzenet
szórványlap olvasói és szerkesztője
jóvoltából. Jól eső érzést kelt ez a
tény azoknak szívében, akik az evan-
géliumi szerétetet nemcsak jelentések-
ben, hanem a valóságban is látni kí-
vánják. Erre ugyanis egyházunkban
kevés alkalom akad. Nemtörődömsé-
günket, akaratnélküliségünket, puha-
ságunkat, ügyetlenségünket jogosan
nevezik együttesen evangéli kus élhe-
tetlenségnek azok, akik meg merik
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vallani bajainkat is. Egyházunk rnun-
kájából különösen a szociális gon-
doskodás terén, hiányzik a rendszer
legkisebb jele is. Tíz és tízezer pengő
gurul el évente fillérenként szegé-
nyeink felé minden kenioly segítség
nélkül. Külőnböző pénzügyi bizott-
ság aink évente tízezreket osztanak
szét egész sor épülö, vergődő, f'ul-
ladó gyülekezet között anélkül, hogy
az a sok pénz értékének megfelelő
eredményt biztosítana. Áldott mun-
kájú gyámintézetünk nagyon sok egy-
házmegyében csak teng-leng. Intéz-
ményeinket nem fejlesztjük, újakat
nem alkotunk, akik akarnak, azokat
megmosolyogjuk s kézlegyintéssei
kedvüket vesszük, akiknek tehetsé-
gük lenne erre a munkára, azokra
írigykedünk és mellőzzük. Rettentő
tempóval zúg ej felettünk az élet,
más egyházak ennek megfelelően
cselekednek (lásd a ref. egyház új 85
ezer pengős diáküdülöjét l) mi meg
csak egyet építünk, de azt vasszorga-
lommal : az evangélikus élhetetlenség
betonerődítményét magunk körül!
Köszönet azoknak, akik a hivatalos
egyháztól függetlenül is mernek és
alkotnak s éleszigetik bennünk a re-
ményt!

A napisajtó
minden alkalmat megragad arra, hogy
a francia nép bukásán elrévedezzen.
Az okokat keresik, vitatják, megálla-
pítják s boncolják. Erkölcsi züllés,
a házasság értékének sülyedése, hi-
tetlenség, egyháziatlanság, népszapo-
rodás csökkenése, szociális kérdések
megoldatlanul hagyása, elbizakodott-
ság, az elienfél lebecsülése, a Magi-
not vonal imádása és így tovább. A
napisajtó így ad alkalmat ahhoz, hogy
sok százezernyi ember állandóan er-J

ről a kérdésről elmélkedj en. Megfe-
ledkezünk azonban arról, hogy a
fenti bűnök mind megtalálhatók a mi
népünkben is, sőt ezekhez egy még
rettenetesebb is járult, az t. L, hogy
abban a korban, amikor tnenekvé-
siink csak a hit lehet, jelszóvá ala-
csonyították le a keresztyértséget s
százezernyi embert indítottak el az
álkeresztyénség bódító útjára. A fran-
cia nép bukása véres példa lehet csak
számunkra, amelyből azonnal tanulni
kell. A napisajtó pedig csak akkor
méltó hivatására, ha Keresztelő Já-
nos kíméletlen szavával tárja fel ma-
gyar életünk régi és új hibáit.

SZELLEMI ÉLET
Könyvnapi tanulságok.

A magyar könyv ünnepét az egész sajtó nagyj ából azonos szavakkal
méltatta. A világtörténelem nagy megrázkódtatásában szinte egyhangúan
figyelmeztetett arra, hogy a nemzet jövendő élete a szellem megartó ere-
jéhez van kötve, A szellem pedig a könyvekben él és beszél érthető módon.
A magyar könyvnek ez az ünneplése és propagandája a magyar életakarat-
nak természetes megnyilatkozása. A gazdasági háború idején, a lelketlen
gépek és a gépiesen mozgatott tömegeik őrült harcának idején szükség es
és alkalomszerű tüntetés . a magyar szellem jelentősége mellett. Hogy ez
a tüntetés az idén olyan nagyarányú volt, annak csak örülni lehet, kisebbí-
téséhez vagy megzavarásahoz senkinek sincs joga.

Csak az a kérdés, hogy az az ünneplés minden mozzanatával a ma-
gyar szellern diadalát hirdette-e. Mert a könyvek különféle csoportjai más
és más szellemiség kifejezői voltak. A könyvnapi könyvek olvasói az egyet-
len, időtlen magyar szellemet keresték a különbözö könyvekben, amelyek
mind azzal a kimondott vagy természetesnek tartott igénnyel 'kerültek a
könyvnapi sátrakba, hogy ők képviselik az egyetlen igazi magyarságot.

Volt a könyvnapnak egy kellemes meglepetése, amelyben nem kellett
olyan gyanakodva keresnünk a magyar szellemiséget, mint másutt. A Mag-
vetőre gondolunk, arra az antológ iára, mely a Halotti beszédtől kezdve
a mai magyar irodalomig közöl gondosan összeválogatott szemelvényeket.
Lesznek bizonyára, akikebben a gondosságban tendenciaért fognak panasz-
kodni. De ki merné szemére vetni Móricz Zsigmondnak azt, hogy a Bánk
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bánból Tiborc panaszát szemelte ki és nem a nádor csitító szavait, hogy
az lsten nem segít felkent királyok ellen?

A Magvetőből hiányzik a magyar léleknek sok értékes megnyilat-
kozása. A modern magyar prózai stílus küzdelmes kialakulásának emlékei-
ből, a hitvitákból, Magyari, sőt Pázrnány írásaiból sem találunk benne
szemelvényeket. így az olvasó nem láthatja meg irodalmunk mult jának
azt a tanítását, hogya magyar lélek tépelődéseinek középpontjában fél-
évezreden keresztül a hit kérdései állottak.

Említettük, hogy a kiszernelés tendenciát árul el. De ezt a tendenciát
á magyar irodalom ma élő nagy művelője az egész magyar irodalomból
merítette. Mert a népből származó protestáns prédikátorok társadalom-
szemlelete biz-onyára közelebb állott Heltai meséjének tanulságához (Egy
nemes emberről és az ördögről: 57. 1.), mint ahhoz a felfogáshoz, amely
ennek a mesének kiszemelésében is hibás tendenciát lát. Arról sem tehe-
tünk, hogy legnagyobb íróink olyari "elfogultak" voltak, meg hogy Ber-
zsenyi szerint "Nem sokaság, hanem Lélek s szabad nép tesz csuda dol-
gokat" (A magyarokhoz, 127. 1.)

De a Magvető legnagyobb szolgálata mégis az, hogy egy pengőért
lehetett megvenni és így olcsón, sokak számára tette lehetövé a magyar
irodalom értékesés jellemző szemelvényeinek állandó olvasgatását. Szinte
elhiszi az ember, hogy a magyar költői szellem mély kifejezői fájdalmas
és gyönyörűséges alkotásaikat nem a kiadóvállalatoknak írták, nyerész-
kedésre, hanem azért, hogy soraikat elolvassa minden magyar ember.

Mert akármilyen nagy könyvnapokat fogunk is rendezni, ennek csak
korlátolt eredménye lehet, ha nem gondoskodunk arról, hogy minden
magyar emberhez eljusson az igazi magyar könyv. A nagy magyar írók
rnűvei a köznép előtt teljesen ismeretlenek. Pedig ahol hozzájuk juthat,
szívesen olvassa őket. A magyar irodalom a maga nemzetépítő hivatását
.akkor fogja a széles rétegekben is elkezdeni, amikor Jókai, Mikszáth,
Gárdonyi, Szabó Dezső, Móricz Zsigmond, Kodolányi János, Móra Ferenc
és a többiek lehető legérdekesebb művei lD-20 filléres áron, óriási pél-

.dányszámban fognak elkelni az egész országban.
Ha lehetett eddig sárga, zöld és egyéb színü regényeket fillérekért

árulni, akkor ugyanazon a pénzen, ugyanolyan olcsó papiron lehet lesz
irodalmat is adni. Aki ismeri a paraszt- és munkásifjúság élénk érdeklő-
.dését, az nem fog aggódni és félni a részvétlenségtől.

Persze ne Herezeg Ferenc vagy Gulácsy Irén történeti regényeit árul-
juk ilyen olcsó kiadásban. Ezek maradjanak csak szép díszes kiadásban
.a művelt osztályok könyvszekrényeiben. Az iskolázatlan ember is csak
olyan ember, mint a többi: ő is csak azt a regényt fogja jónak tartani
és végig olvasni, amit mi is élvezettel olvastunk.

Azt a sok kárt, amit a ponyvairodalom okozott, így lehetne haszonra
fordítani. Úgy látszik, hogy ezt célozza a hivatalos kezdeményezésre meg-
indított Nemzeti Könyvtár. Csakhogy ennek sokkal nagyobb arányúnak
-kellene lennie. És vigyázni kell arra is, hogy ne adjon az új, építő magyar
ponyva olyan olvasmányokat, amelyekből erőltetetten kilóg az erkölcsi
tanulság. Ennek a szórakoztatö és mégis, építő irodalmi sorozatnak egyes
.darabjait csak illetékesek válogathatják ki: magyar írók. Még pedig a ma
.élők közül a legtehetségesebbek és a legfüggetlenebbek. Akik a legmé-
lyebben látták meg a magyar lélek nagy betegségeit és a gyógyulás út-
ját. Akik nem a közönség után mennek, hanem maguk akarják azt ve-
zetni, formálni és nevelni. Se. P.

1{üliöldi folyóiratok
A Luthertum (Leipzig, Deichert-

kiadás) 1940. 7-8. (júl.-aug.) ket-
tős száma a következő cikkeket tar-
talmazza: Liermann Hans az angol
reformációról ad kritikai áttekintést,
annak hatalomra törő formális-jogi
jellemvonásaira mutatva rá, Hofer

Hans befejezi a missziónak a népek
ine,;ismerése szempontjából való je-
lentőségéről szóló tanulmányát. A
Szentháromság ünnepe utáni 8., lD.,
12. és 14. vasárnap ra, az óegyházi
epistolákról való meditációk, szél-
jegyzetek, valamint folyóirat- és-
könyvszernle egészitik ki a füzet tar-
talmát.
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EGYOTT ISTEN ELÓTT
Tartassanak könyörgések, imádságok, hálaadások mínden méltóság-

ban levőkért, mert ez íö és kedves dolog a mi megtartó Istenünk előtt!
(1. Tim. 2, 1-3. alapján.)

lsten ezt igéri nekünk: ... Akkor segítségre hívtok engem, és el-
mentek, és imádtok engem, és meghallgatlak titeket. És kerestek engem,
és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. És megtaláltok
engem ... (Jeremiás 29, 12-14.)

Augusztus folyamán
kérjünk bocsánatot az Istentől,

hogy nem szoktunk rendszeresen imádkozni országunk kormányzójáért,
a ikormányért, honvédségünk vezetőségéért, - hogy nem engedelmeske-
dünk a f elsőségnek, - hogy á'brándozunk munka helyett, - hogy nem
keressük teljes szívből az O országát;

adjunk hálát az Istennek,
hogy van országunknak korrnányzója, van kormányunk, van honvédsé-
günk, van igazságszolgáltatás és rendfenntartás, - hogy irgalmasságból
reménységei vannak magyar népünknek;

kőnyörögjünk az Istennek,
hogy adjon alázatosságot, bölcseséget és erőt országunk vezető férfiai-
nak, - hogy áldja meg honvédségünket: teljesítse minden honvéd hűség-
gel a kötelesség ét, - hogy oltalmazza a belső népvédelem munkásait, -
hogy őrizze a családi élet tisztaságát, - hogy indítsa bizalomra és enge-
delmességre nemzetünk .mínden tagját a vezetők iránt, - hogy mentse ki
a veszedelmekből magyar népünk bárhol élő tagjait, - 'hogy áldja meg
az aratók fáradságát s a föld minden termését, - hogy térítsen rnind-
nyájunkat az O imádására.

Irgalmas Isten, uraknak Ura, ki a Te apostolod által megparancsol-
tad, hogy a fejedelmekért és tisztviselőkért alázatosan könyörögjünk Ne-
ked, - tekints kegyelmesen a Te népedre, és adj nekünk oly fejedelme-
ket, bírákat, hadvezetöket, akik a Tőled vett hatalommal szent nevednek
tisztességére, az anyaszentegyháznak épülésére, az országnak javára él-
jenek. Tőled van, Uram, a hatalom és vezetés, Te szolgáid és helytartóid
a főemberei" a vég-re rendelted őket, hogy az ártatlanokat megoltalmaz-
zák, a gonosztevőket megbüntessék. Nekünk pedig azt parancsoltad, hogy
ha lelkiismeretünket meg nem akarjuk sérteni, ezeknek engedelmesked-
[ünk adónkat megadjuk, tiszteljük őket, és ne szidalmazzuk. Adj azért
nekik okosság ot, értelmet, bölcseséget, hogy parancsoljanak igazsággal,
személyválogatás nélkül, istenfélelemben. Ne nézd, Uram, a mi álnoksá-
gunkat, kik azt érdemeltük, hogy haragodban hamis urat adj nekünk,
mert a nép gonoszságáért szoktad a főembereket vakságra bocsátani. Ne
büntess, úr Isten, mínket bűnünk szerint, és a mi gonosz érdemünkért el
ne vedd Szent Lelkedet vezetőinktől és bíráinktói, hanem jóságod szerint
igazgasd őket minden igazságra, és oltalmazd meg minden veszedelemtől.
Legyenek igazságszeretök, igaz törvénytevők a szegények, árvák és öz-
vegyek oltalma, a megnyomorodottak segítsége, a keresztyén anyaszent-
egyház daikái, kik se ajándékot ne szeressenek, személyt se válogassanak,
se a maguk hasznát ne keressék, hanem a rájuk bizott ország javát szorn-
jazzák rnindenkor. A mi Urunk Jézus Krisztus által, ámen.

(Az 1642-i lőcsei imádságoskönyv után.)
Azért könyörgünk Az Úr házában, hogy anagy Isten Óvja fejdelmünket,

Segítse mennyből Nagy jóvoltában, Midőn fegyverrel Védi szent ügyünket.
Hadd bátorodjék Mi szentegyházunk Fejedelmünknek Szabadításá-

ban, Az ÚI' nevében Hogy talpra álljunk, S a győzelemnek örüljünk mind-
nyájan. (A 17. századból. Keresztyén Enekeskönyv 512, 2-3.)

Szerkesztésért és kiadásért felelős: Lic. Dr. Karner Kál'oly.
Baross-nyomda : Uzsaly és Koncz nyomása Györ, Andrássy-út 24.



Károlyi Gáspár: Két könyv. Magyar
Irodalmi Ritkaságok L. szám. Új kiadás.
Kiadja a Budapesti Evangélikus Leány-
gimnázium. 144 Iap, ára 2 P. - Ez az
1563-bó'l való könyvecske különös ,f,j-
gyelmet érdemel ebben az évben, szer-
zője bibliafordításának jubileumi évé-
ben. De időszerű tartalma révén is. Az
első könyv minden országoknak és ki-
r ályoknak io és gonosz szerenesélek-
nek okairól szól; a bibliai történet-
szemléletet persze főképpen Magyaror-
szág romlására alkalmazza. A második
könyv tárgya pedig: micsoda jegyekből
esmérjük meg az Istennek itíletinek
közel való voltát; az ítélet idejét nem
tudhat juk, de közel van; ez a rész kitű-
nöen rnutatja, hogy a magyar refor-
máció keresztyénség e mennyire komo-
ly an vette a v~lág mulandóságáróí, a
végső dolgokról szóló isteni igét. - A
Budapesti Evangélikus Leánygimnázium
kjlenc évvel ezelőtt egyszer már kiadta
e művet; az új, értékesebb kiadással
megint bizonyságát adta buzgóságának.
- Sajtó alá rendezte és a tkönyv meg-
értéséhez nélkülözhetetlen bevezetést
írt hozzá Harsányi András. S. J.

KOINIYYSIEMIE
Magyar történet.

Schmidt János: Szenicei Bárány
György anagy pietista sárszent/őrinci
lelkész és tolna-baranya-somogyi evan-
gélikus egyházmegye megszervezőjének
és első esperesének élete és munkássága.
1682-1757. 100 lap.

Egyházunk önmegismerésének hatal-
mas feladataiból magára vállalta a szer-
zö, 'hogyegyházmegyéjének megszer-
vezőjét bemutassa. Egyúttal olyan egy-
háztörténelmi nagyságot választott ta-
nulmánya tárgyául,aki a magyar pie-
tizmusnak is egyik vezéralakja. Ezen a
réven jelentősebb számunkra. Egyre
jobban érezzük szükség'ét, hogy egy-
házunk 18. századi történetet alaposan
megismerjük, hiszen egyháztrnk mai ar-
cának jellegzetes vonásai ebben a szá-
zadban alakultak ki. Gondoljunk a te-
lepítésekre, pietizmusra, felvilágosodás-
ra, az "urak" egyházkormányzati mű-
ködésére, a vegyesházasság-reverzálls
keresztjére. Sz. B. Gv. murrkásság a
csomópqntként fogja össze ezeket a jel-
legzetes vonásokat. Hogy mennyire idő-
szerű, elég említenünk, hogy a konfir-
máció rnost folyó újraértékelésében nél-
külözhetetlen ismernünk a magyar pie-
tistákat, köztük éppen öt. Schmidt Já-
nos oda adó szeretettel gyüjtött egybe
minden általa elérhető adatot, szorgal-
masan kutatott egyházközségi levél-
tárakban. Példát adott arra, hogyan le-
het és kell egyháztörténelmi emlékein-
ket egyházi önismeretünk közhasznú
darabjaivá eleveníteni. A kutatásnak
természetesen Sz. B. Gy.-re vonatkozóan
is tovább kell folytatódnia. Például az
az 1750-ben megjelent káté, amely a
könyv legérdekesebb dapjairá adott al-
kalmat, még erős kutatásra szorul, és
itt szükség lenne az alföldi lelkészek
közrernűködésére. Szükség van ugyan-
csak a nemzeti történelem művelöivel
való munkaközösségre; jellemző, hogy
Payr Sándor alapvető dolgozatal után
egy római katolikus világi történész,
Szent-Iványi Béla tanulmányából ismer-
hetjük meg legméltóbban a magyar-
országi pietizmust (Századok 1935. évf.).
A könyv pontosabb nyomdai munkát
és 'kevésbbé ízléstelen címlapot érde-
meit volna. S. J.

Thirring Gusztáv: Sopron városa a
18. században. Sopron, 1939. 353. lap. -
E könyv, mint alcíme is mutatja, népe-
sedés- és gazdaságtörténeti tanutrnány.
Rendkívül nagy gondossággal - ma-
gyar viszonylatban talán egyedülálló
alapossággal - dolgozza fel a 18. szá-
zadbeli Sopron népességi és gazdasági
viszonyait: a város topográfiáját, a la-
Ikosság alakulását, gazdasági életét, a
polgárok vagyon- és birtokviszonyait.
Bennünket a kötetnek a Felekezeti vo-
natkozásai érdekelnek. Tanulságos, hogy
míg 1802-ben a katolikusok-a belváros-
ban és a Várkerület övében a lakosság
háromnegyedét tették ki, addig az evan-
gélikusok első sorban a külvárosban
laktak; a katolikusok körébe tartozott
nyilván a hivatalnokok és különféle
tisztviselők csoportja, az evangélikusok
első sorban a gazdapolgárok körében
vannak. A kereken 12.300 főnyi lakos-
ságból akkor még' 6700 katolikus mel-
lett majdnem 5500 evangélikus volt.
Ezek az adatok az evangélikus gyüle-
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kezet tagozódás ának és fejlődésének a
szempontjabél is tanulságosak és aján-
latos volna őket egybevetve a derrio-
gráfiai és szociográfiai adatokkal ki-
aknázni .az egyik legfontosabb gyüle-
kezetünk mult századbeli fejlődése szá-
mára. -ro

Molnár Agnes: Debreceni arcok a
felvilágosodás századából .. Budapest, 1939,
A szerzö ki adésa, 144 lap. - Amint
a bevezetés is mondja, nem ad össze-
fogila1ó képet 'a debreceni felvilágosodás
történetéröl, hanem nélhány ember éle-
ténekés munkájának Ik-isebb-nagyobb
jelentőségű tényein mutat rá a fel-
világosodásrsak Debrecenben való térhó-
dítására és ·f'ejllődési irányára. Ez a
bölcs szerénységű témaszűkítés jól hasz-
nalhatóva teszi a könyvet. A Feldolgo-
zott Ikillenc arcból elég' említenünk Ma-
róthi Györgyét, Szilágyí Sámuelét, Hat-
vani Istvánét, Fazekas Mihályét, hogy
mutassuk meg a szerzö vizsgálódás ának
idő és tárgybeli terjedelmét. A részletek-
ben tanúsítcet .alaposség hitelesíti azt is,
amit a debreceni felvilágosodás álUalá-
nos jellemzéseként kapunk. Egyik kü-
lönleges vonása az erős természettudo-
mányi szellern. Az új, ebből kínövö vi-
lágnézet legyőzi a régi teológiait. Igen
érdekesek a nemzeti öntudatosodasta
való vonatkozások is. A könyvnek az
egyháztörténelem séppen a mai egy-
házi élet megismerése szempontjaból
vató hasznát pedig szinte felesleges
megállapítanunk. S. J.

Tóth Lajos: A pápai főiskolai nyomda
története. Pápa, 1939., 52 1. Ára 3 P. -
E tanulmány a nyomda fennállása száz-
éves jubileuma alkalmából készült. Szo-
rosan vett tárgyán kívül bőven foglal-
kozik annak a nyomdának a történetével
is, amely a 16. század második felétől
1632-ig dolgozott Pápán - a reformá-
ció szolgálatában. A könyv értékét igen
emelik a képek (a nyomda klisé-anyag á-

ból) ésa nyomda felállítására, engedé-
lyezésére vonatkozó emlékek. S. J.

Sztrhonídesz Lajos: 1/. Rákóczi Fe-
renc hadi ujságja. i940., 16 1. - Us-az:
A Mercurius Veridicus ex Hungaria há-
rom száma 171O-ból. 1940., 24 1. - Sz.
L. az evangélikus egyházegyetem Pod-
maniczky-Dégenfeld könyvtáraban sze-
renesés kézzel megtalálta a kuruc feje-
delem hadi újságjának 3 számát. Hason-
más kiadásukkal és ismertetésükkel je-
lentékenyen egészítette ki Thaly Kál-
mánnak "az első hazai hírlapról" írt
tanulmányát. S. J.

lrdsmagyard:at.
Tunyogi Csapó András: Szempontok

az Oszövetség theológiai magyarázásá-
hoz. Theológiai tanulmányok, 54. sz.
Debrecen, 1938. 15 lex. oktáv Iap, ......:
A "teológiai" Irásmagyerázatok égető
szűkségessége mind jobban áthatja a
teológusok-at. A kérdés csak az, hogy
mely szempontok szemelőtt tartása te-
szi az exegézist, elsősorban az Ötesta-
mentom magyarázatát teolőgiaívá. Erre
az égető kérdésre akar a szerzö felele-
tet adni, amikor két kritériurnra figy-el-
meztet: az írás kanonícitására, azaz ki-
nyilatkoztatás jellegére és történeti
meghatározoetságára. A kanonicitás el-
vének igazsága felülről, Istentől szárma-
zik. Az írás ige jellegét tehát .a Szent-
lélek-Isten biztosítja. Ennek meglátása
súlyos felelősséget ró az exegetára,
"mert Isten igazságait és nem emberi
igazságokat közvetít és ha téved, igen
könnyen tévelygésre ad aíkalmat". Az
exegézis továbbá csak egyházi, azaz
konfesszionális jellegű lehet, mert a
kanonicitás elvét a Lélek bizonyságté-
tele alapján maga az egyház rnondja ki.
Az írás történeti jellegéből következik,
hogy annak magyarázata csak történeti
módszerrel lehetséges, de a kanonikus
szempontok érvényesítése mellett a kri-
tikai munkát másodiagos s-egítő tevé-
kenységnek tekinti. Végül hangsúlyozza,
hogy az Ószövetséget az Újszövetség
szempontjából és értelmezése alapján
kell magyarázni, vagyis az exegéta az
Otestámentum értelmét, mint keresz-
tyén teológus csak Krisztusra valö uta-
lás:ában keresheti.

Pálfi.

Asmussen H.: Wahrheit und Liebe.
Berlin, 1939. Furche-kiadás, 152 lap. -
Üj gyöngyszem a Furche-vállalat mind
teljesebbe váló kitűnö kornmentár-
sorozatában (Die urchristliche Bot-
schaft). A jánosi levelek magyarázata.
Asmussen bő tehetségének ismét egy
újabb vonásét [éljük fel benne. Mint
bátor harcest és rnint nagy kérdések
biztoskezű teológusat már eddig is is-
mertük. Ebben a' művében most .az el-
mélyedés mcsterének bizonyul\. Bele-
ereszkedik a rész 1etelkb e, tízszer kerit
sort ugyanarra a gondo-latra tízféle
színben, árnyalatban, - mert éppen így
jánosi. Valóban, jánosi lelkületű magya-
rázat! Módszerét tekintve is új a többi
kötetekhez képest; s ezt tudatosan
szabja megint csak a levelek sajátsága-

hoz. Egyenkint vesz szemügyre minden



verset, egyet sem wiha,gyv'a, pontos sor-
ban. A tárgyi, fogalmi magyarázatokat
s az egyes Ikiselbb szakaszok Illeszkedé-
sét az egészbe mindig' előzetesen külön
nyujtja az olvasónak. Aki nem esv-
egy vershez keres hamar benne némi
útmutatást, 'hanem csakugyan ol va s ni,
egyfolytában végigolvasni ak a rj'aa já-
nosi leveleket, oIlrv'a'ssa Asrnussennel.

S. L.
Schieder Julius: "Viel Gnade und

Prledent" München, 1939. Kaiser-kiadás;
71 Iap.) Hat bibliaóra anyágán keresz-
tül próbálja Schieder a 1. Péter-levél üze-
netét megszólaitatni. Nem magyarázza
végig az egész levelet versről versre,
hanem néhány jól megválasztott szaka-
szon keresztül csíllantja meg előttünk
az egész levél tartalmi gazdagságát.
Legjellemzőbb sajátságuk ezeknek a
bibliamagyarázatoknak emberközelségük
és hallatlan időszerűségük, anélkül,
hogy ez az igeszerűség rovására men-
ne. A legsúlyosabb mondanivaíókat, a
keresztyén hit és élet örök kérdéseit
hallatlan szemléletességgel és közvet-
lenséggel tudja Iközel hozni a ma embe-
réhez. Ezek a prédikációk nem szállnak
el a gyülekezet feje fölött és füle mel-
lett, hanem igazán személyhez. sz ívhez
szólnak. így kell prédikálni! G. Gy.

Keres:tyén tanltds.

Elert Werner: Der christliche Glaube.
Grundiínien der lutherischén Dogmatik.
Berlin, 1940. Furche-kiadás. 679 lap, ára
fűzve 10.20 RM, kötve 12 RM. - Éppen
most, jÚlliusban jelent meg Elert Wer-
ner, a hírneves erlangeni hittudós dog-
matikája. A hatalmas ma megjelenése
olyan nagy eseménye a lutheri alapon
dolgozó teológiáknak, hogy jónak lát-
julk azonna:! felhívni reá olva:sóink fi-
gyelmét. Ismertetésére visszatérünk.

P. K.

Kiss Béla: A theologia naturalis
problémája. Csernátfalu, 1940. 90 lap;
ára 3 P. - A teológiai új eszmélésnek
egyik legsúlyosabb és legfontosabb vita-
pontja a theologia naturalis kérdése,
mely különősen a Barth-Brunner vita
következtében került a teológia érdek-
lődésének a középporitjába. Eredetileg
theologia naturalis-nak az u. n. "egye-
temes kinyilatkoztatásnak" a természet-
ből, törtérielemből és Ielkiismeretből
való istenismeretnek problémáit szok-
tuk érteni. Barth fanatikus harca a
theologia naturális ellen belefoglalja a
névbe a "teI1mészeti vaHás" vagy helye-
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sebb en az észvallas elleni küzdelmet és
a hangsúlyt arra a harcra helyezte, ame-
lyet minden a Krisztusban nyert kinyi-
latkoztatástól függetlenitett szekuláris
vallás ellen kell folytatnunk. Ennek a
küzdelemnek a jegyében könnyen fe-
ledésbe megy a Biblia bizonyságtétele
a teremtő Istenról és a theologia na-
turalis abban a színben tünjk fel, rnint-
ha az a reformáció tulajdonképpeni
problémája lett volna és mintha a theo-
logia naturalis elleni harcban a refor-
máció lelki harcának a problematikája
elevenednék fel, holott ez nemcsak tör-
ténetileg, de tartalmilag sem áll meg.
Kiss Béla súlyos, de egyben hasznos
feladatot vállalt, amikor ezt a magyar
viszonyok közt majdnem ismeretlen
vitakérdést megszólaltatta. Nagy szor-
galommal tanulmányozta át a számára
hozzáférhető irodalmat és igyekezett
annak eredményét könyvében lerögzí-
teni. Általában Barth álláspontját fejti
ki, de úgy, hogy azt igyekszik össze-
egyeztetni Barthtal ellentétben álló lu-
theri teológusok (Alth aus, Elert) néze-
teive!. Ez könyvét egyeneUenné teszi,
annál is inkább, mivel hiányzik belőle
Barth áHásfoglalásának a kritikai át-
dolgozása. Ha tekintetbe vesszük, hogy
a szerző súlyos kisebbségi viszonyok
közt falusi magányban dolgozik, ezért
nem 'lehet megróni, hanem inkább tisz-
telettel kell tekintenünk arra az igye-
kezetre és rnurrkateljesltményre, ame-
lyet könyvében felmutat. K.

Parpert Friedrich: Die endlose Re-
formation. München, 1939. Reinhardt
Ernst kiadása. 240 lap, ára 4.80 RM. -
Nagyon figyelemreméltó a könyv szer-
zőjének a vezérgondolata: a reformáció
továbbélését akarj a nyomon kísérni a
szellemi élet különbözö területein. A teo-
lógiát eleve kikapcsolja és csupán az
Ú. n. laikusokat: filozófusokat, állam-
férfiakat, katonákat, építészeket, festő-
művészeket, zeneszerzők et és költőket
veszi figyelembe. Sok érdekes és tanul-
ságos megfigyelése van arról, hogyan
él ezekben valóban a reformáció szel-
leme. Mégis elhibázott a kiindulása s
ennek következtében munkájának egész
felépítése. A "végnélküli reformáció" lé-
nyegét u. i. egy majdnem tartalom nél-
küli magatartásban látja: örökös feszült-
ség, nyugtalanság ez a véges és végte-
len között, sohasem befejezett, formát
öltött a reformáció egyháza. Az igazi
"végnélküli reformáció" munkálói az
"egyháziatlanok egyháza". Ennek az
egyháznak, (amely persze láthatatlan!)
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a helye a "kultuszi térközép", "az itten
túl, a túlon innen", a magányosság stb.
ez a mesterkélt és erőszakolt konstrukció
vonul végig az egész könyvön, amiben
a szerző kedvét lelheti, de ezzel bizony
történetileg és gyakorlatilag nem sokat
lehet kezdeni. W.

Schubart Walter: Geistige Wand-
lung: Von der Mechanik zur Metaphysik.
Luzern, 1940. Vita Nova kiadása. 89 lap.
_- Ez aterjedelméhez képest igen tar-
talmas könyvecske nagy vonásokban, de
sok érdeket keltő részletadat megemlí-
tésével áttekintést ad arról a mélyreható
irányváltozásról, mely a 'kultúremberiség
sz-ellemi életében, nevezetesen a tudo-
mány terén korunkban végbement. W.
végbemegy és egy új 'korszak kezdetét
jelenti. Ez az irányváltozás elfordullás
a 19. század uralkodó gépies, anyagias,
számoló világf elf'og ásától és újra meg-
látása az élet, a világvalóság azon mély-
ségeinek, amelyek érz ékf'ölötti, rneta-
fizikai, vallási kapcsolatokba állitják az-
ember mivoltát. A biológia, a lélektan,
a fizika, az orvostudomány, 'a filozófia,
a 'teológia más és más módon rnind ezt
az ir ányváltozást mutatják; de a válto-
zás nem ezekből az egyes tudományága-
zatokból indult ki, hanem az ember
egyetemes életérzése változott meg: a
magában bízó, uralkodni akaró, autonom
beállítású embertipus helyét mind in-
kább az élet és a valóság véghatárai
előtt alázatosan eszmélkedő embertípus
fogl1a1lja el. Ez a változás tükröződik a
szellemi élet minden területén és most
minden azon fordul meg, hogya nagy
erővel jelentkező kultúrpesszirnizmus
valódi bűnbánattá, Istenhez téréssé mé-
Iyüljön, A tanulságos könyvecskét rnele-
gen aj-án!ljuk.- P. K.

Theologia viatorum. (Theolog ische
Auf'satze.) München,1939. Kaiser-kiadás;
168 lap. - Hét tanulmányt tartalmaz
ez a kötet. Osterloh Edo: Die Gotteben-
bildlic'hkeit de-s Menschen CÍmen Gen.
1:27. exegezisévei foglalkozik. Az em-
ber sokat vitatott "istenképűségének"
'helyes értelmét igyekszik megállapítani.
.~ Harder Günther: Die Septuagintazi-
tate des Hebraerbriefes círnű tanulmá-
nyában az Úszövetségnek az Újszövet-
séghez való viszonyát vizsgálja, egy
konkrét példán. - Albertz Martin: Die
Ordnung der Kirche im Neuen Testa-
ment. Az őskeresztyén gyülekezet rend-
jét ismerteti az első jeruzsálemi gyü-
lekezetben, az egyház egészében és az
egyes gyülekezetekben. Ezt az ösker esz-
tyén szolgálati rendet jellemezte az a

,.

tudat, hogy Krisztus az egyház egyet-
len ura, s hogy az egyház idegen és
jövevény a földön. Ezért szorítkozott
csak' a nélkülözhetetlenre, az egyedül
szükséges ige-szolgálatra. Olyan idők-
ben, amikor az egyház jövevény s ide-
gen volta e világban egyre szembe-
tűnőbbé válik, ez a tanulmány sokat
mondhat a számunkra. - Dehn Günther:
Der neue Mensch círnű igen alapos ta-
nulmányában foglalkozik az újabb meg-
szentelődési rnozg almak, főleg az ox-
fordi csoportmozgalom által sürgetett
"új ember" kérdésével. A kérdés lénye-
ge: elég-e a hit, a sola fide elve a ke-
resztyén élet kialakítására ? Ismerteti a
közösségi rnozgalmak képviselőinek ide-
vonatkozó megnyilatkozásait. Ezután
megrajzolja az új embernek azt a ké-
pét, amely a Szentírás és hitvallásaink
alapján alakul ki s megállapítja, hogy
az homlokegyenest ellenkező a közös-
ségi mozgalmak felfogásával. Hazai vi-
szonyaink között ez a tanulmány meg-
különböztetett figyelmet érdemel. -
Vogel Heinrich: Der 4. Artikel des Augs-
búrgischen Bekenntnisses und die 1.
These der Theologisohen Erklarung von
Barmen. Az egyháznak nem elég csu-
pán régi hitvallási iratait idézgetni, ha-
nem szükség, hogy a változó időkben
rnindig újra bizonyságot tegyen az Irás
felismert igazságáról. Ilyen időszerű bi-
zonyságtevés a barmeni hitvallás. -
Niesel Wilhelm: Amt und Gemeinde CÍ-
men a gyülekezet és a lelkészi hivatal
viszonyát vizsgálja a református egy-
ház hitvallási iratai és rendtartásai alap-
ján. - Asmussen Hans: Wie lehre ich
predigen ? "A jó prédikációban a kiifej-
tés és a bizonyságtevés teljes egységet
kell hogy képezzen." Ebből az alapté-
telből kiindulva mutat reá Asmussen a
tőle megszokott megkapó szellemesség-
gel e horniletikai problémának néhány
súlyos és sokszor fel nem ismert igaz-
ságára. Sok megállapítását mintha egye-
nesen 'hazai viszonyokról vette volna.

G. Gy.
Egy (já:dQrlénet.

MülIer Karl: Kirchengeschichte. 3. Aufl.
Neu überarbeitet in Gemeinschaft mit
Frh. Hans von Campenhausen. 1. Bd. 1.
Halbband, 2. Lieferung. - Tübingen,
1940. J. C. B. Mohr. - 361-600 lap. -
Az 1. rész ismertetését 1. az 1939. már-
ciusi könyvszemlében. - Ez a füzet egé-
szében a 4. századot öleli fel, a keresz-
tyén egyház történetének azt az óriási
jelentőségű f ordulópontját, amikor az
addig üldözött egyház felszabadul, majd
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nemsokára a római birodalom hivatalos
államegyházává lesz. Belső életében' is
nagy fontosságú események játszódnak
le: az ariánizmus és más eretnekségek
(donatizmus) elleni harc, az egyházi szer-
vezetnek a központosítás irányában való
további kifejlődése, a szerzetesség ke-
letkezése. E második rész megjelenése
után 88-ik évében elhunyt szerzö még
maga dolgozta át annak néhány feje-
zetét, így különösen N. Konstantinosznak
a ker. egyházhoz való viszonyáról. Mun-
katarsa főleg az irodalom kiegészítésévei
és az újabb eredmények bedolgozásával
bővítette és emelte a mai követelmé-
nyek szinvonalára a kíváló munkát. W.

Hönn Karl: Konstantin der Grosse.
Leben einer Zeitenwende. Leipzig, 1940.
J. C. Hinrichs kiadása. - VIlI, 263 lap
és 24 képtábla; ára kötve -7.80 RM. -
Nagy Konstantinosz alakjával újabban
ismét sokat foglalkoznak a történészek,
archeológusok, egyháztörténészek egy-
aránt. Különösen Konstantinosz keresz-
tyénségét és az egyházhoz való viszo-
nyát vették újra beható vizsgálat alá.
Hönn könyve lényegében ezeknek az
újabb kutatásoknak jól sikerült össze-
gezése. Nagy Konstantinosz alakját szé-
leskörű történeti háttérbe rajzolja bele:
a római birodalom és császárság ha-
nyatlása után még egyszer erőteljes mo-
narchiát létesít, ennek a keresztyénség-
gel való kibékítése által új világnézeti és
kultúráI is alapvetést ad. Konstantinosz
nem csupán érdekből és számításból
csatlakozott' a keresztyénséghez, de az
újplatonikus pogány gondolkodás és
a régi hivatalos kultuszok szelleme még
szinte élete végéig kísérte. Ebben is ki-
fejezésre jut az, hogy Konstantinosz egy
nagy korf orduló egyénisége. Hönn elő-
adasa általában a kútf'ők re támaszkodik,
kísérö jegyzetei pedig részletes útba-
igazítást adnak az igen gazdag iroda-
lomban. Képanyaga is emeli könyve ér-
tékét és szépségét. W.

Leibniz G. W.: Ueber die Reunion
der Kirchen. Herder u. Co. Freiburg i. Br.
'90 lap, Ma 80 Pfennig. - Az egyház-
történetből ismeretes az a komoly W-

',""e' r eibn!z. 8 kitünö német
bölcselő, a 17. századhan főképp a
l1elmstedti (Calixtus szellemében műkö-
dő) teológusok támogatásával tett a
katohkus-p rotestáns unió irányában.
A fenti könyvecske Leibniz idevágó
rnunkálatai ról és levelezéséből (egyebek
között Bossuet-vel) közöl igen érdekes
és tanulságos szemelvényeket. Tanulsá-
gosak ezek nemcsak történeti, egyház-
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politikai és dogmatikai szernpontból,
hanem Ielkiismeret-létektani szempont-
ból is. Leibniz ezen uniós törekvései
során olyan rnesszire megy az engedé-
kenységben, hogy Ika-toltkus oldalról
némi joggal várhattak tőle az utolsó,
befejező lépést, De Leibniz nagyon csá-
bító ígéretek ellenére megmarad a
lutheri reformáció a,lapján álló egyház-
ban, az egész uniós kíséríet pedig ered-
ménytelenül végződik. Miként akkor,
úgy most ils csak a Krisztus egy igaz
egyetemes egyházához ("Una Sancta")
való tartozás tudata adja meg a refor-
máció híveinek a nyugodt lelkiismeretet
és a jó reménységet, P. K.

Hoffmann Konrad: Volkstum und
stiindische Ordnung in Livland. Die Ta-
tigkeít des Generalsuperintendenten
Sonntag zur Zeit der ersten Bauernre-
formen. Ost-Europa-Verlag ; Königsberg
und BeI'Hn, 1939. 153 lap, - Ez az
érdekes könyv egy 18. századbeli balti
egyházi vezér életrnunkáján keresztül
világosságot vet a szociális és nemzeti-
ségi kérdésre, a népaktatás ügyére, a
fel'vÍllágosodás diadalára és az elíene
való küzdelemre, és sokszor megdöb-
bent az akkori meglátások modernsé-
gével. Pl. rnikor Sonntag az iskolázás
kérdését összefüggésbe hozza a szociá-
lis feszültségek veszélyével és a tudást
közvetítő iskola eszményképévei szem-
ben síkra száll olyan iskoláért, amely
"a hitben gyökerező érzületet" közvetít,
vagy amikor elnémetesedésí és némete-
sítö áramlatokkal szemben lelkésztár-
saival 'együtt a lett nyelvet védi. Sp.

Huszár Elemér: Loyolai Szent Ignác.
Budapest, Rózsavölgyi és Társa kiadása.
287 lap; ára 6 P. - A jezsuita-rend ala-
pításának négyszázadile évfordulójára
készült a rend alapítójának ez a magyar
nyelvű életrajza. A könyv célja nem tu-
dományos, hanem népszerűsítő, amiben
a szerzö nem elégszik meg pusztán a
gördülékeny és lelkesítö tényszerű elő-
adással, hanem többször még a regény-
szerű formát is felhasználja, habár oly-
kor elég kezdetleges, naiv módon. Bár
a pápai udvarral kapcsolatban vannak
kr itikai megjegyzései is, protestáns ol-
vasó még így is sokszor kénytelen az
evangelium mértékével kérdőjelekét ten-
ni, amikor pl. azt olvassa, hogyan hasz-
nálta f~1 Loyolai Ignác az "okosságot",
a számítást, az emberek gyöngéit "Isten
nagyobb dícsőségére"! W.

Hoéks Else: Der letzte deutsche Pspsi.
Adrian VI. 1522-1523. Freiburg i. Br.
1939. Herder &: Co. kiadása. 178 lap; ára
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kötve 4.50 RM. - Az utolsó német
(voltaképen németalföldi) s egyben utolsó
nem olasz pápa pontifikátusa Luther re-
formációjának első éveibe esik. A reíor-
mációt ugyan "utálatos ragály"-nak tar-
totta, de komoly bűnbánattal és belső
egyházi reformokkal igyekezett volna
szembeszállni vele. A renaissance szel-
lemű Rómában és a Habsburg-francia
ellentétben azonban hamar felőrlődött
és kidőlt VI. Adrián, V. Károly császár
volt nevelője és spanyolországi helytar-
tója. Magyarországnak a török elleni
megsegítése is sokat foglalkoztatta. A
pápa tragikus küzdelmeit az emberi
együttérzést megindító módon eleveníti
meg a szerző a szép kiállítású könyv-
ben. W.

Ekklesia. X. köt.: Die orthodoxe
Kirche auf dem Balkan. Geschichte,
Lehre und Verfassung der orthoaoxen
Kirche. Leipzig, 1939. Klotz L. kiadása.
160 lap. - A keleti-orthodox keresztyén-
ség ismertetésének az Ekklesia szerkesz-
tője több kötetet szánt. Ennek a füzet-
nek cikkeit kizárólag görög szerzők ír-
ták, közülük egyik-másiknak a neve már
jól ismert. Különös figyelmet érdemel
a keleti orthodox egyház tanításáról
nyújtott világos áttekintés, mely elárulja
a nyugati tájékozódás hatását, de ki-
emeli a különbségeket is úgy a protes-
tantizmussai, mint a római katolicizmu-
sai szemben. Az orth. egyház életének
középpontját alkotó kultusz jelentősé-
géhez képest igen vázlatos, bár a lé-
nyeget kiemelő ismertetést kapott. Az
ökumenikus világgyűlésekről ismert Ger-
manosz érsek az orth. egyháznak más
egyházakkal való kapcsolatait ismerteti
részletesen. A kötet magában is értékes
anyagot nyújt a keleti orthodox egyház
megismeréséhez, amire nekünk magyar
evangélikusok nak az eddiginél nagyobb
gondot kellene fordítanunk. W.

.II: egyfjá: élele és
s:olgdlala.

Az evangélikus egyház jelenlegi hely-
zenéneik és munkájának a megismerése
szempontjából tanulságos a következö
három füzet, mely az "Evangeli'scher
Bund" (Berlin) kiadásában jelent meg:
Bornkamm Heinrich: Was erwarten
wir von der evangelischen Kirche der
Zukunft? (61 lap, ára 1,20 RM, 1939).
Az utóbbi évek folyamán kialakult hely-
zet alapján igyekszik tisztázni ,az evan-
gélikus egyház Ihelyzetét Németország-
ban. Egyfelől élesen rávllágft az egy-

ház tulajdonképpeni spirituális valóságá-
ra ("Krisztus teste") és egységére.
amely a felekezetek létjogosultságát kér-
désessé teszi, másfelől élesen szembe he-
lyeikedik 'a katolikus felfogássai. Bár
az egyháznak formához és szervezethez
kötött valóságát nem látja eléggé, na-
gyon tanulságos füz-et. - Endesfelder
Walter: Evangelische Pfarrer im vö/ki-
schen Freiheitskampf (1939, 175 lap).
Beszámolók, élmények és emlékek az
ausztriai és szudétaföldi gyülekezetek
életéből, aNémet Birodalomhoz való
csatolast megelőző időből. Az evangé-
likus egyház szoros ném et népi kapcso-
latai révén minden német megmozdulás-
ban résztvett és sokszor adott rnenedé-
ket a nemzeti szeeialista törekvéseknek.
Ha ez nincs is összhangban az egyház
feladatával, mível positikai törekvések
eszközévé válik, mégis a könyv leírásai
rendkívül tanulságosaik. Schubert
Ernst: Die deutsche evangeJische Kirche
in Po/en, 1920-1939 (1939, 22 lap, ára
0.30 RM). Még a Iháború kitörése előtt
kelt igen ügyes összefoglalás a lengyel-

I országí evangélikus egyházak helyzete-
ről. Ma már sok tekintetben meghala-
dott helyzetet nagyon tanulságosan tár
elénk. K_

Erős Sándor és Szöl1ősy István:
Bevezetés az ifjúsági egyesületi mun-
kába. Budapest, 1939. A KIE nemzeti
szövetségének kiadása. 238 lap. - Ifjú-
sági vezetőknek indított kéziköuvvso-
rozat bevezeté köteteként jelent meg.
Azon az úton vezet v,égig, amelyen az
ifjúsági egyesület megszületik, feladatai
kibontakoznak es élete megikezdödik,
Az egyesület életének Iközpontjá'ba a
bibliai munkát helyezi s erőteljesen
hangsúlyozza, hogy a KIE az egyház-
ban és az egyháznak akar szolgálni az
ifjúság összefogésaval. A szerzők 'az'
ifjúsági munka egészéről akarnak IM-
képszerűleg tájékoztatni s majdnem
rninden fontosabb kérdésérőt felvillan-
tanak egy-egy vonást, de az elmélyedést
és részletezést a következö kötetekre
tartogatjak. Ifjúsági vezetőknek sok
indítást adlha:t, a munkán kívűl állólkkaI'
pedig megizleltet!hetiés megkedv!e'1tet-·
heti az ifjúsági egyesületet a KI'E rnun-
kának ez a közvetlen módon megírt
abc-je. V. 1.

Dr. Kiss Tihamér L.: A magyar ref.
kátétanítás módszertana. (Theol. Tanuim.
62. sz.) Szeged, 1939. 83 lap. - Kiss
Tihamérnak egy évvel előbb megjelent
A kátétanítás módszereinek történeti-
ismertetése c. rnűve beígért egy na--



gyobb, önáltó módszertani munkát. Ez
a munkája ime, meg is jelent. A mű
terjedelme, rendszeressége s 'a figye-
lembe vett irodalom nagysága tekinteté-
ben éppúgy, rnint az összes részletkér-
dések fe'ls;orakorlatásasz,empontjából a
várakozásnak meg is felel, Egymásután
veszi sorra a kátétanítás céljának, te-
rületének, '3inY3igának, menetének és elő-
adásmódjának, szernélyi es tárgyi esz-
közeinek s értékének 3' kérdéseit. Ami
hasznosetés jót tudott találni a vallas-
pedagógia, valláslélektan terén témá-
jára vonatkozólag, mind igyekezett
figyelembe venni (különösen figye-
lemreméltó, hogy a kátét tanuló ka-
techuménusok valláspszichológiai raj-
zát is nyújtani törekszik 32-46. 1.). Ta-
gadhatatlan, hogy rnódszertani tekin-
tetben is tud újart nyujtarn. Ahogyan
elgondolja a kátétanítás új menetét, az
míndenesetre érdekes s ha keresztül
tudja vinni a katechéta (idő!l), meg-
győző is qe,het addig, amig rá nem jön-
nek tanítványai, hogy a Bibliával való
csodálatos egybevágás ioka a katechéta
rav-asz eljárásában keresendő. Műve
sok gondolatot ébreszt s sok ismeretet
közö\. Haszonnal és nyereséggel forgat-
hatják evangélikus szakemberek is.

Ur. Vt:t,j t.ujos,

Gengnagel Ludwig: Gottes Erwéh-
Jung und Führung im Zeugtiis der Erz-
véietgescblctüe. (Handreichung für den
kirch lich en Unterricht.) Calwi-kiadás, 1940.
158 lap. - Egy nagyszabású sorozat
első részének második kötete ez a
könyv, Az első 7 kötetre tervezett rész
az ószövetségi egyházi tanításl anyagot
dolgozza fe\. Jelen kötet Ábrahám,
Izsák, Jakob és József történeteinek
feldolgozása. Igen alapos teológiai alap-
vetés előzi meg az egyes bibliai szaka-
szok részletes módszertani, kortörténeti
és alkalmazott megbeszélését.Ezt kö-
vetik a teljesen ki dolgozott tanítási
rninta-tervek, még pedig az alsó és fel-
ső tagozat számára külön-külön. Telje-
sen hasonló rnódon dolgozza fel a so-
rozat második részének második köte-
tében az újszövetségi tananyagót Adolf
EbeIing: Das Auftreten des Christ us.
101 lap. - A módszertani megjegyzések
ebben a kötetben még bőségesebbek és
tanulsagosabbak, Nyolc jól kiválasztott
történetben tárgyalja Jézus fellépését
és első működését. Ez az újszövetségi
rész is 7 Ikötetre van tervezve. Minden
vaIlástanítással Iogdalkozó egyházi rnun-
kasnak meg kellene szerezní ezeket a
felbecsülhetetlen segítséget nyújtó köny-
veket. . G. Gy.
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Richter Julius: Deutsche evange1ische
MissionsfeJder. Geschichte und gegen-
wartiger Stand (1939). Bertelsmann ki-
adás, Gütersloh, 1940. Kötve 4 RM. -
Megilletődött lélekkel emlékezünk meg
erről a műrő\. Szerzője, az ez év Ill.
28·án elhunyt Richter Julius Warneck
Gusztáv után kétségtelenül - világvi-
szonylatban is - a misszió tudományá-
nak legnagyobb szabású művelője volt.
Ez a kötet hatalmas, öt nagy kötetre
rúgó missziótörténetének befejező kötete.
Benne azt tárgyalja, ami, érthető, né-
met szívéhez a legközelebb állott: a né-
met misszió munkáját. Ha valamikor,
akkor most időszerű ez a könyv. Át-
tekintést ad a német missziónak az egész
világra kiterjedő munkájáról s ezzel er-
ről az oldalról is igazolja azt, hogy a
nérrietség részt kérhet magának a rnun-
kából a távoli világrészeken. Láthatjuk
azt, hogyanémet misszió teljes önzet-
lenséggel vállalta az evangélium szolg á-

latát a legnehezebb területeken is és
a sokat emlegetett nérnet alaposság hű-
séges, az egyes népek nyelvébe. lelki
életébe, kultúrájábá magukat beleélő és
mindenütt népi egyházakat építő misz-
szionáriusokká nevelte őket. S érdekes,
hogy ez a könyv minden tudományos
jel1ege mellett mennyire épületes könyv
is a szó legszebb értelmében. P. P.

A "Zeugen des Wortes" (Freiburg
Herder-kiadás, ára kötetenként 1.20 RM.)
előnyösert ismert sorozata ismét két
értékes kötetecskével szaporodott: Win-
terswyl "Gebete der Kirche" címen a
legrégibb imádságokat gyűjti össze és
bocsátja közre nemet fordításban. Első
sorban úrvacsorai, majd egyéb gyüle-
kezeti imádságokról van szó, de akad
magánimádság is. E gyűjtemény által
nemcsak bepillantást nyerünk az óegy-
ház gazdag imádságos kincsébe,hanem
tanulfratunk is a tekintetben, hogyan
imádkozzunk. Különösen fontos volna
ezeknek az imádságoknak a tanulmá-
nyozása és gyümölcsöző felhasználása az
istentiszteleti életben, hogy megszaba-
duljunk a nálunk a közimák terén oly
károsan jelentkező szubjektivizmustől.
-- 5teidJe "Cyprians von Karthago Hir-
tenschreiben aus der Zeit der Bedrang-
nis" c. kötetecskéje a 3. század közepé-
nek nagyegyházüldözésébe enged be-
pillantást, pontosabban abba, hogy rní-
lyen lelkipásztori gonddal őrködött gyü-
lekezeteiben a kíváló karthagói püspök,
Cyprianus. A kötet két nagy pásztor-
Ievelet közöl, egyiket az elesettekröl,
a másikat az egyház egységéról. K.
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Blumhardt János Kristóf: Gyógyulás
útja. Ford.: Szerb Anna; fordító kiadása.
1940. 140 lap. - Szerb Anna immár ti-
zedik fordítását bocsátja e könyvecs-
kével szolgálatára. A nnély hitű, áldott
életű möttling eni lelkész, Blumhardt
János Kristóf egyik könyvalakban meg-
jelent előadásának fordítása e rnű, mely-
nek kiegészítésekép néhány kertárs
bizonyságtétele csatlakozik a "csoda-
tévő" rnondanivaló iáhaz. Blumhardt or-
vosok gyanusításai ellen védi magát s
az evangéliurnot. Azt Ihirdeti, 'hogy "az
evangélium Istennek ereje, amely meg-
szabadít minden bűntől és betegségtő!!"
(68. 1.) Ha az apostolok idején a bűn,
a betegség, a nyomorúság világában
- e földön - diadalmas erő lehetett
az Istenre néző hit és imádság, ma is,
ahol hirdettetik az evangelium, isteni
erőknek' kell jelen lenniök. Ez történt
Mötlingenben. A könyv ízelítő a ké-
szülő nagy Blumhardt-életrajz fordítás-
hoz. Aranyi J.

Casper Josef: Weltverklarung im li-
turgischen Geiste der Ostkirche. (Eccle-
sia orans XXII.) Freiburg i. Br. 1939.
Herder &Co. kiadása. XIII, 233 lap; ára
3.50, kötve 4.50 RM. - A római katoli-
cizmus az ősegyházi imádságirodalom ér-
tékeinek feltárása és szélesebbkörű is-
mertetése során a keleti orthodox ke-
resztyénséget is figyelembe veszi. A ke-
leti egyháznak a liturgiájában legtelje-
sebben kifejezésre jutó vallásossága ab-
ban csúcsosodik, hogy az egész terem-
tett világot megdícsőitse, felemelje az
Istennel való benső közösség boldogsá-
gába. Ezt a szellemiséget vizsgálja a
szerző ebben a könyvében, végighaladva
a keleti egyház liturgiáján az egyházi
év és az egyes szent cselekmények sze-
rint. Bár ennek során nem kerülheti el
a keleti és nyugati gondolkodás és ke-
gyesség különbségei re ,való rámutatást,
mégis inkább a rokonságnak az érzékel-
tetése a főtörekvése. A könyv evangé-
likus teológusoknak is hasznos szolg á-

latot tesz a keleti egyház lelki világának
megismerése tekintetében. W.

Különféle.
Claudel Paul: Fűnf grosse Oden.

Obertragen von Hans Urs von Balthasar.
Herder kiadás, Freiburg i. Br. Ára 1.20
RM. - Ma már a világesemények is'
arra késztetnek bennünket, hogy figyel-
messé legyünk a francia léleknek arra
a mélyreható átalakulására. amely már-

már a politikai életben is érezteti a maga
hatását. Oe ha meg akarjuk érteni ezt
a megújuló francia lelkiséget, akkor
első sorban Paul Claudel, a francia költö-
óriás felé kell fordulnunk. Sajnos, ma-
gyarul csak folyóiratokban elszórt köl-
temenyeket és a nagy koricepciójú "Se-
lyerncipőt" olvashatjuk tőle. Ezért azok-
nak, akik franciául nem olvasnak, ki-
tűnő szolgálatot tehet Claudel nagy
ódainak ez a német fordítása. Ez az öt
óda a "Kinyilatkoztatás" mellett hatá-
rozottan Claudel csodálatos költészeté-
nek csúcspontja. Nehéz olvasmány, de
senki sem fogja megbánni, ha elmélyed
belé. Jó szolgálatot tesz a bevezetés is.
Sőt bevezetéssel látta el a fordító az első
ódát is (a többiekhez maga Claudel ad
bevezetést). Aki Claudel egész rnűvéről
akar tájékozódni, annak melegen ajánl-
juk Robert Grosche Hegnernél Hellerau-
ban megjelent monografiáját. P. P.

Rózsa Sándor: A mai helyzet képe.
(A Szentírás megvilágításában.) Szerző
kiadása. 353 1. - Könyve, bár egy szö-
val sem mondja, hangos vád a keresz-
tyén felekezetek ellen; aminthogy a szo-
ciáldemokrácia, kommunizmus, szekták,
spiritizmus és az ehhez közelálló "salem-
mozgalom" - amelyhez szerzö is tar-
tozik, végeredményben tnind vádló fi-
gyelmeztetések, hogy a ker. egyházak
a rájuk bízott drága értékeket, az em-
berek millióit nagyobb felelősséggel gon-
dozzák. Oe ez nem jelenti azt, hogy
magunkévá tehetjük a szerző felfogá-
sát, a maga zűr-zavarosság ában. Szerzö,
bár elhagyta ősei zsidó vallását, épen,
mert a keresztyénséget nem a maga
lüktető, az egész embert lekötő és bol-
dogító erejében ismerte meg, hamaro-
san ezt is elhagyja és különbözö hul-
lámzásokon át eljut a "salemisták"-nak
nevezett, a spiritízmushoz hasonló, újabb
szektárius felfogáshoz. Sok más zsidó
konvertitához hasonlóan ö is megsza-
badulva saját zsidó vallásának nehéz
igájától, most már minden köteléktöl
szabadnak érzi magát; bár az elhagyott
zsidó felfogást is helyteleníti, valójában
mégis annak szolg ál, amikor a keresz-
tyénség relatív, már meghaladott jelle-
gét hangsúlyozza. Az a naiv mód, aho-
gyan a próféták írásaiból és főként a
Jelenések könyvéből a jelen helyzet szá-
mára kíván egészen pontos magyaráza-
tokat nyujtani, mutatja irányának dilet-
tantizmusát és csak sajnálni lehet, hogy
olvasottsága és tudása ellenére is ilyen
tévútakra sodródott. Dr. Kiss Jenő.



lz Országos Luther-Szövetség
egyházunknak az értelmiséghez tartozó világi
férfiai részére augusztus 24-27-én Tihany-
ban, a Keresztyén Leányegyesületek üdülöjében

Evangelizáló konferenciát
rendez, melyre az érdeklődőket hittestvéri sze-
retettel hívja,

Az evangelizációt 24-én este 7.45-kor megnyitja Dr. Bencs Zoltán,
az Országos Luther Szövetség elnöke, bibliatanulmányt tart
D. Kapi Béla püspök. Az evangelizáló előadásokat dr. Mddy
Zoltán tanár, egyetemi előadó tartja. Az evangelizációt 27-én
este úrvacsoraosztás zárja.

Jelentkezni lehet az Országos Luther Szövetség konferenciai
bizottságánal: Budapest VIlI., Esterházy-ú. 12. A bizottság kész-
séggel nyújt bővebb felvilágosítást is. jelentkezési hatdridö:
augusztus 10.

Megjelent:

II theologia naturalis problémája.
Irta: Kiss Béla
csernátfalusl (Erdély) evangélikus lelkész.

A 90 lap terjedelmű könyv ára 3 pengő, s. lelkészeknek,
teológusoknak 2 pengő.

Megrendeléseket továbbít a Keresztyén Igazság szerkesztő-
sége, Sopron, Arany János-ú. 9.



KérlUk a lelkés:eeket és tanítókat.
kö:öllék aug. lS-Ig kladóljlva-
talunkkal.ljogy /jdny példdnyt
IgéDyelnek tanévke:désre 1

Has:endl;uk és ter;e$s:eUk

Luther Márlon His Hálájál
a Keresztyén Igazság olcsó kiadásában!

Megjelent a "Keresztyén Igazság Füzetei" 5.
számaként a Magyarországi Evangélikus Egyház-
egyetem által megállapított szöveggel. Ez ennek
a hivatalos szövegnek első teljes, olcsó kiadása.

Ára 10 fillér, t6meges terjesztöknek kedvezmény!

FelJjJvlu'k. e 'k.laddsra kUlön Js lelkésze'k.,
valldslandro'k., .fjlloklaló'k, lanJtók IIgyel-
mét : fel.fjas:&ndl.fjató vaUdstanJtdsndl, kon-
tJrmandus-oktatdsndl stb.

Megrendelhető a "Keresztyén Igazság II kiadó-
hivatalában : SOPRON, Paprét-u, 2.
Kapható lelkészi hivatalokban, gyülekezeti iratterjesz-
tésekben ; egyes példányokat szétküld a kiadóhivatal.

Minden evangélikus keresztyén embernek termé·
szetes feladata. Ijogy fjlttestvéreJt Js fJgyelmeztetJ a
KIs Kdté nélkUlöz{jetetlen voltdra . .4klnek nJncs
meg. annak kezébe adta. Ha pedig mds {jItUekszd·
mon kérJk töle. fjogy mit 6'sz. nekIk 's bdtran oda-
ad/a: line. ez az én 6ltem röv'd foglalata. Istennek a
teltes SzentJrdsban k'nyllatkoztatott 'géte alaptdn 1

----------------------------------------------~Baross-nyomda: Uzsaly .os Koncz (Harangszó nyomdája) Gyór.


