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'EGYOTT ISTEN ELÓTT
A kegyelem Egyháza.

"Mert hasonlatos a mennyeknek országa a gazdaemberhez, aki jó
reggel kiméne, hogy munkásokat fogadjon az ő szőlejébe. Megszerződvén
pedig a munkásokkal napi to pénzben, elküldé őket az ö szölelébe, ss
kimenvén három óra tájban, láta másokat, akik hivalkodva a piacon álltak
vala. És monda nékik: menjetek el ti is a szölöbe, és ami igazságos, meg-
adom néktek. Azok pedig elmenének. Hat és kilenc óra tájban ismét ki-
menvén, ugyanazonképpen cselekedék. Tizenegy óra tájban is kimenvén,
talála másokat, kik hivalkodva állottak vala, és monda nékik: miért álltok
itt egész napon át, hivalkodván? Mondának néki: mert senki sem fogadott
meg minket. Monda nékik: menjetek el ti is a szölöbe és ami igazságos,
megkapjátok. Mikor pedig beestveledék, monda a szőlőnek ura az ő vin-
cellérjének: hívd elő a munkásokat, és add ki nékik a bért, az utolsóktói
kezdve mind az elsőkig. És jövén a tizenegyórásak fejenként tíz-tíz pénzt
vőnek. Jövén azután az elsők, azt gondolják vala, hogy ők többet kapnak;
de ők is tíz pénzt vőnek fejenként. Amint pedig fölvevék, zúgolódnak
vala a házigazda ellen, mondván: azok az utolsók egyetlen óráig munkál-
kodtak és egyenlőkké tetted azokat velünk, akik a napnak terhét és hő-
ségét szenvedtük. Ö pedig felelvén, monda azok közül egynek: Barátom,
nem cselekszem igazságtalanul veled; avagy nem tíz pénzben szerzödtél-e
meg velem? Vedd, ami a. tiéd, és men] el. Én pedig ennek az utolsónak
is annyit akarok adni, mint néked. Avagy nem szabad-é nekem a maga-
méval azt tennem, amit akarok? Avagy a te szemed azért gonosz, mert
én jó vagyok? Eképpen lesznek az utolsók elsők és az elsők utolsók; mert
sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak." Máté 20, 1-16.

SzőJősgazdáról és szőJőmunkásról szól a példázat. A mindennapi élet-
ből vett esemény elbeszélése világos, az eset egyszerű. Kora reggel mun-
kasokat fogad a gazda s megszerződik velük a szokásos napszámban.
Napközben még többször kimegy a piacra s új munkásokat fogad, nyilván
mert az előbb fogadottak nem győzték a munkát s a szölö urának sürgős
a dolga: még eslig végezni akar. Mindebben nincsen semmi különös. A
váratlan fordulat akkor következik be, mikor fizetésre kerül a sor. A
gazda rendeletére minden munkás kivétel nélkül ugyanannyit kap, tekintet
nélkül arra, hogy rnennyi ideig dolgozott: beállt-e már reggel a munkába,
Vagy csak késő délután hívta el őt a gazda. Ez az eljárás jogos, hiszen
tíz pénzben szerződött meg velük, de - legalábbis emberi megítélés sze-
rint - nem igazságos, mert nincs tekintettel a különbözö időben elhívott
munkások különböző munkateljesítményére. Pedig éppen azt ígérte nekik
a gazda, hogy "ami igazságos", azt megadja nékik. Már pedig, emberi
vélekedés szerint, az lenne az igazságos, hogy aki többet érdemel az töb-
bet kapjon, aki kevesebbet, az kisebb bért. Igy gondolkodnak a munkások
is, már t. i. az először elhívottak és kifakadnak e méltánytalanság ellen.
A gazda felelete meglepő. Az igazságtalanság vádját elutasítja. Egyébként
pedig korlátlan rendelkezési szabadságára hivatkozik: "Én ennek az utolsó-
nak is annyit akarok adni ... avagy a magaméval nem szabad azt tennem,
amit akarok?!" Ki ez a különös gazda, kicsodák a munkásai?

lsten a szőlősgazda. O az a kerlátlan Úr, aki királyi joggal rendel-
kezik szőlőskertjében, az Egyházban. Némelyeket előbb, másokat utóbb
hív el. és állít munkába. Jutalmukat, az örök életet, ő szabja meg. Övé
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az. örök élet, s azoknak adja, akiknek akarja. És O ezt mindenkinek
meg akarja adni, akit csak elhív. Mert (j io, O az egyedül jó (Mt. 19, 17).
Az az ő csodálatos igazságossága, hogy ezt a "jutalmat" nem érdem sze-
rint osztogatja, hanem a jó szíve szerint. Irgalmasságból, kegyelemből.
Azoknak is, akik talán egy hosszú életen át szolgálták öt, csak kegyelem-
ből adja. Itt ki kell lépnünk a példázat keretéből. Mert a példázatbeli
gazda először elhívott munkásai rászolgáltak bérükre, megdolgoztak érte.
Az Üdvösségért azonban kicsoda tudna megszolgálni? Kegyelemből kapják
azt mindnyájan, az elsőktől az utolsókig (Titus 3, 5).

Mi vagyunk a' szőlőmunkások. Mindnyájan, akiket csak elhívott Isten
az ö Egyházába. Kiket előbb térített meg Szentlelke által, kiket utóbb.
Jaj nekünk, ha egymást irigy szemmel méregetjükl Ha egymás "érdemeit",
Isten szolgálatában végzett munka teljesítményét méricskéliük, fitymáljuk.
Jaj nekünk, ha farizeus-módra Itélőszékbe ülünk s úgy osztogat juk az
üdvösségre szóló belépőjegyet, mintha az reánk volna bízva. Jaj nekünk,
ha szigorúbbak akarunk lenni az örök Bírónál, - amikor másokról van
szó. Vigyázzunk, mert az ítélet napján rettentő meglepetések lesznek!
Sokan, akik magukat sokra tartották, akkor nagyon kicsinyek és utolsók
lesznek. Vigyázzunk, mert különösen minket, egyházi vezetőket és munké-
sokat fenyeget a másokat ítélgető irigy szemnek, a farizeusi lelki gőgnek,
a magunkat elsőknek tartásnak a veszedelme. "Ha a ti igazságotok nem
több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképen sem mehettek be
a mennyeknek országába". Jaj lenne nekünk, ha Isten a mi igazságunk,
a mi érdemeink és teljesítrnényeink szerint adagolná nekünk az üdvösséget!
Alighanem pórul járnánk.

Milyen jó, hogy Isten nem a mi "igazságosságunk" szerint ítél, hanem
az ő igazsága szerint. Az ö igazsága pedig: kegyelem. Azért a kegyelem
egyháza az Egyház, mert benne ezt a kegyelemből 'való üdvösséget hir-
detik. Addig egyház az Egyház, -amig benne ezt az egyedül kegyelemből
való üdvösséget hirdetik.

Ebben a hónapban
kér jijnk bocsánatot Istentől,
hogy olyan sokszor kizárjuk gondolatban irigy szívvel testvéreinket

az üdvösségből, - hogy a reformátori igazságok minden hangoztatása
mellett sem tudunk megszabadulni az érdemszerzés gondolatától, - hogy
sokszor szeretetlenül ítélgetjük egymás munkáját;

adjunk hálát Istennek,
hogy nem cselekedeteink szerínt bánik velünk, hanem az O nagy

irgalmassága szerint, - hogy a kegyelem Egyházának lehetünk tagjai,
ahol az Isten irgalmas igazsagáröl szóló örömüzenetet hirdetik, - hogy
Isten jósága nagyobb mint a mi rövidlátásunk;

könyörögjünk Istenhez,
hogy az ítélgetés bűnébe ne essünk, - hogy az ítéletkor ne kelljen

megszégyenülnünk. - hogy soha magunkat méltatlan szolgáknál egyéb-
nek ne tartsuk.

"Urunk Istenünk, hálát adunk Neked, hogy ami btineinket nem
tekinted az Úr Jézus Krisztusért, Kérünk, engedd, hogy kegyelmed győze-
delmeskedjék a kemény szívek felett, hogy mindenek megtudják: nem mi
magunkért, hanem egyedül a Te nagy nevedért cselekedted velünk ezt az
irgalmasságot. Ámen" (Oh. Blurnhardt.)
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Új Európa felé.
Az igazi értelemben vett Európa a népvándorlás romjaiból született ..

Egyik forrása az ókor-végi keresztyénség. amelyben már sók ponton
elhomályosodott az evangélium. Az első keresztyének világára emlékeztet
ugyan a missziói tűz, megelevenedik a szent életre való törekvés is. amely
a földi életet újra Isten uralma alá akarja hajtani, de elveszítette már
bibliai egyetemességét. Jobbadán csak a "léleknek", a templomnak, a
visszavonultságnak, az "égnek" a "vallása" lett és egyre növekvő tanács-
talanaággal tekintett a testre, a zajló földi életre. Arra volt ugyan ereje,
hogy megfékezze az érzékiséget és korlátozza a harcokat, de nem tudta
ezeket eszközzé tenni Isten szolgálatában. Ezért merítettek a másik for-
rásból, amely pedig ellentéte az evangéliumnak A szellemi és gazdasági
élet, a hatalom és a társas együttélés világa továbbra is a pogány örök-
ségböl él hosszú időn keresztül. Ez a kettő, a megcsonkuIt és eltorzult
keresztyén vallás meg az ókor pogány hagyománya, alakítja ki az európai
szellemet. Ez a fel e más iga határozza meg végzetesen indulását.

A keresztyénség és pogányság együttese változatos szellemi áram-
latokat hozott létre, minden alkotása azonban magán viseli a felemás
igának árulkodó bélyegét. Jól láthatjuk ezt az európai szellem virágzása-
kor, A kettős hagyományból először az egyik válik uralkodóvá. A középkor
első felét az egyre módosuló vallás mozgatja. Az ókor végefelé megy
végbe az első veszélyes változás: a keresztyénségból "vallás" lesz. A
középkor folytatja azután ezt a folyamatot: a "vallásból" "világnézet",
sőt hatalmi életrendszer lesz. A római jog és Aristoteles bölcselete döntő
befolyást kap. Kialakul az "egyházi" életnek és gondolkodásnak bámulatos
rendszere, azonban elhalkul az evangélium és elhomályosul a Teremtő
rendje. A középkor , bárnulóit figyelmeztetnünk kell azonban arra, hogy
a tárgyilagos megítélésnek a középkor kiteljesedése mellett a végére is
tekintettel kell lennie. A felbomlást nem írhatjuk pusztán külsö tényezők
rovására, hiszen ezek inkább csak kiváltó alkalrnai a belső szétesésnek.
Az egységesnek látszó középkori világ rombadőlése a felemás igának
szükSégszerü következménye. Az ókori örökség nem sokáig éri be másod-
rendű szerep éveI. Teret követel, egyre erősebben dörömböl az idő kapuján,
míg mindent elsöprő áradattá nem lesz az újjáéledés (renaissance) kor-
szakában. Véget vet a középkornak, de egyben le is zárja az európai szel-
lem remekelésének első időszakát. Merőben új helyzet támad, amely csak-
nem fél évezredre eldönti az európai élet sorsát.

Mit hozott az újjáéledés mozgalma? Legelőször is a letűnt ókori szel-
lem alkotásainak csodálatát. Bennük az ember nagyszerűségét magasztal-
ták, az emberi szellem merészen ívelő szárnyalását, az emberi akarat
útólérhetetlen előretörését hősi vállalkozásokban, népek leigázásában és
fölényes kormányzásában, végül, de nem utolsó sorban az anyag meg-
hódítását a művészek arányt meg összhangot lehellő páratlan műveiben.
Ez a kezdet azonban hamarosan megváltozik. Megindul a harc az ember
felszabadításáért a "rendszer" megkötése ellen. Igazi szabadságharc volt
ez és nemcsak vak szenvedélyek zendülése, mert ami ellen síkra szállottak,
nem az Úristen végső tekintélye, hanem az egyházban is elterpeszkedő
hatalmi vágynak és a vallás köntösében is megbúvó önzésnek megkötő
rendszabálya volt. Az "egyházi" intézmény azonban "isteni" tekintélyt
bitorolt és ezzel az ellene megindult természetes ellenhatás az ellenkező
végletbe csapott. Nemcsak a hamis, hanem. az igazi megkötés alól is fel-
oldozta az embert. Az emberség . (humanizmus) mozgalmának eszménye
az Istentől is független ember, aki megáll saját lábán és elégséges ön-
magának. A gazdátlanná vált ember minden korlátot ledönt, semmire
sincs tekintettel, pusztán a nyers erőszak előtt hódol. A közéletben meg-
jelenik a zsarnok. Az eddig sanyargatott test féktelenségbe veti magát,
miközben öncélú szépségként csodálják a művészek. Az "erkölcsi" felfogás
már nem is erkölcsi: az ösztönök és szenvedélyek kiélése tűnik fel sze-
mükben szabadságnak. A csillagászok megdontik ugyan a föld központí
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szerepét, de az új szellem az embert ülteti a mindenség királyi székébe.
Egy olyan világ van indulófélben, amelyben az ember a világ középpontja
és körülötte forog minden. Az újkor, a .modem" szellemiség kora: mituien
Ízében ember-központú világ.

Mielőtt ennek a fordulatnak hatásár lemérnök, egy döntő jelenséget.
kell szemügyre vennünk. Egyidejű jóformán az emberség áramlatával,
de sarkalatosan elüt tőle. Ez a mozgalom az egyház és a keresztyénség-
újjászületése:a reformáció. Az élő Isten uralmáról és kegyelméről szóló-
bibliai híradás tör elő, ejt foglyul embereket és támaszt gyülekezeteket.
Örvendetes üzenet lesz újra az eddig eltakart evangélium : Isten hatalmasan.
cselekszik egyesek és közösségek életében, új életet teremt. Luther és:
néhány munkatársa a Biblia egész üzenetet szólaltatták meg és ezért az
evangélium mellett komolyan veszik Isten törvényét is. Beláthatatlan je-
lentősségű történelmi tett volt ez részükről. A ketesztvénséget nem szori-
tották pusztán az egyházi élet területére, hanem az egész élet ügyévé
kiáltották ki. A megigazítással együttjár a megszentelés, mert Istennek
nemcsak a hit az ajándéka, hanem a benne megújult élet is. Az evangélium
hirdetésével gyökeresen átformálta a reformáció az egyházat, a tízparan-
csolat igazi tanításával pedig a világ számára vetett új alapot: feltárta.
az élet ősi rendjét. A "tÖ'rvény" új megértése megnyitotta a szemeket
a Teremtő drága ajándékai és a velük való felelős szolg álat felismerésére.
A lélek mellett a test, az áhítat mellett a munka visszanyeri becsületet,
Jelentőssé válnak életünk viszonyai, helyzetünk, hiszen a felülről való,
szeretetet kinek-kinek a helyén: pályáján és családjában kell gyakorolnia ..
Luther mutatott reá az ember nagyszerű hivatására: a Teremtőnek sáfára.
Az igazi szabadság pedig: az élő Istent szolgálni. A reformátor újra fel-
ismerte, hogyakeresztyénség nem egy vallás a sok között, nem is világ-
nézet, amely vetélytársa a többinek, hanem: Istennel való élet, népéhez:
való tartozás, Isten szolgálata. Az Úristen királysága a reformáció üzenete.
Ezzel alapjaiban támadta meg a humanizmus ernber-központú világát ..
Ha ez a harc komolyan megindul, széttörik a felemás iga és egy új Európa
bontakozhatott volna ki. Azonban az történt, hogya megújult egyházakban
is egyre növekvő szerepet kapott a humanizmus. Az evangélium hirdeté-
sének tisztaságát nem fenyegette ugyan közvetlenül, de annál veszedelme-
sebb volt befolyása a keresztyén élet alakításában. lsten perencsoletei
mellett szóhoz jut az ókori erkölcsi hagyomány és a természeti jog. Ez
a ti szt á z a tI a n s á g néhány emberöltő mulvá már nemcsak a keresztyé"
szolgálatot bénította meg, hanem megrontotta az evangéJium hirdetését is..
Az Isten iránti engedelmesség elhomályosulása kaput tárt az elvilágiasodás
előtt. Nemcsak a világot nem tudta az egyház misszionálni, hanem maga.
is a mindenkori korszellem prédája lett.

Hogyan bontakozik ki a "modern szellem", az újkor, miután le-
győzte a reformáció kezdeti ellenállását? A felújulás és az emberies moz-
.galom tartalma a felvilágosodásban vált közfelfogássá. Az értelem kezd'
uralkodni mindenen. Az élet minden viszonylatát a maga képére értelmezi
át. Alkotása: a gép, veszi át a vezetöszerepet. Előtérbe nyomul a műszaki
látás: a világ és a lélek gépezete, a természet és a szellem szabályok sze-
rint működik. Az értelem megérti ezeket és kézbe kaparintja minden kér-
dés kibogozását. Elkezdi rendezni a társadalmat: alkotmányokat gyárt,
Atértelmezi az államot: elvész a felsőbbség tekintélye. A hatalom gyakor-
lását az egyének észszerű szerzödése biztosítja. A házasság és szerelem
öncélúvá válik. Eszköz a boldogság elérésére; hallatlanná teszik a Teremtő,
parancsát: az utódok nemzését. A vallásból erények gyakorlása lesz. A
renaissance-szal kezdődő fejlődés egyre gyorsul. Az értelem "világos-
sága" már nemcsak a babonák és társadalmi elfogultságok mérgezö pá-
ráit oszlatja szét, hanem kiszaggat ja az együttélés alapjait: a szokások, ha-
gyomány és történet gyökerét. A közjó szolgálata az eszmény, de miköz-
ben feloldja a kialakult rend kötelékeit, gátat szakít az önzés és elborítja:
a művelődés vívmányait. Az önös gondolkodás és kicsinyes bírálat kikezdi
a közösségek pilléreit és bizonytalanná teszi' az értékeket. Vannak ugyan-
ellenhatások, amelyek késleltetik ezt a "fejlődést", de sem az- érzelmek
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lelkesedése a romantikában, sem az eszményekért való rajongás az idealiz-
musban, nem tudta feltartóztatni a végső kifejletet. .lön a szabadelvűség
kora, amely az egyén korlátlan jogait hirdeti. Szabad a verseny, a gyen-
.g ébb eltiprása a gazdasági életben. Az ösztönöket és az érzékiséget sza-
badjára eresztik. Ezért törlik a fenyítést a nevelésból, hadd élje ki magát
szabadon a gyermek. Az irodalomban úrrá lesz a naturalizmus: a nyers
természet ábrázolása, az igazi valóság mesterkélt torzítása. A g ondolko-
.dás kivetkőzik szellemi mivoltából: meghasonlásba taszítja az anyagelvű-
ség. A kapzsiság, élvezethajhászás és az imperializmus, a .hatalmí törek-
vések kora ez egyeseknél és nemzeteknél. Ady látomásában: a Vér és
Arany világa. Társadalmi téren is egyre hatalmasabb erők bukkannak elő
és kergetik ezt a "haladást" végső romlása felé. A polgári szabadelvűsé-
get nyomon követi a munkás tömegek felforgató szervezkedése. Meg-
mozdul az eddig lomhán tűrö parasztság. A háborúvégi forradalmakban
robbant azután ki a régóta lappangó válság. A rend megrendül, az érték
meginog a nagy összeomlásban. Félelmetes erővel mutatkozott meg, hogy
.az újkor szelJeme csődhőz vezet. Hiába akarta a felfuvalkodott ember Bá-
bel tornyát építeni, hiába akart "olyan lenni, mint Isten" - vakmerő ál-
modozását utólérte az ítélet.

Napjainkban feltűnik már előttünk Isten' lábanyoma, amint végig-
haladt az utolsó évszázadokon keresztül. Lehetetlen meg nem látnunk,
hogy Isten ítéletet mond a nagyralátás és magát bálványozó önhittség
fölött, A mult megítélésében nagyjából egyetértenek az ellentétes táborok.
Annál nagyobb a jelszavak és tervezgetések csatája az új Európa képe
körül? Hová-nierre vezet a jövő útja? A mi számunkra még égetőbb a

. kérdés: mi az Isten akarata? - A titokzatos jövőnek legfeljebb halvány,
elmosódott körvonalait sejtjük. Isten felteszi ugyan számunkra a döntő
kérdéseket, amelyeknek megválasztásától függ, vagy amelyeken múlik
jövőnk, de milyen nehezen szabadulunk meg gondolataink ígézetétől és
milyen nehezen tudjuk kibetűzni Isten új. megbízásait! A mostani háború
-döntö kérdése: akarjuk-e az Isten szerint való új Európát vagy megelég-
szünk azzal, hogy új jelmez és új elnevezés alatt foly tat juk a régit? Meg-
maradunk-e a modern szellem bűvöletében, az ember önrendelkezésének,
.az e világi értékek bálványozásának útján, vagy elfogadjuk Isten aján-
.dékozö és parancsoló akaratát? Az csak félmegoldás, ha a közelmulttal
fordulunk szembe és a szabadelvű világ alkonyat hirdetjük. A modern
szellem nagyon rugalmas és sokszínű. Beletartozik nemcsak az egyén kor-
Iáttalansága, hanem a tekintély-elvű magatartás, a közösség kényszerítő
vasfegyelme is. Az ellentétesnek látszó formák mögött azonegy azonban
.a lényeg: az ember maga szabja meg törvényét és nem ismer el urat maga
f ölött. Csak az utolsó idők világosságában kerül kenyértörésre a sor. A
világ egyre nyiltabban üt pártot 'Isten ellen, nélküle akarja berendezni
-életét, Merünk-e az árral szembefordulni? ! E mellett a döntő vagy-vagy
mellett, a tartalmi kérdés mellett csak a formák dolga az, hogy milyenné
alakul ki a közösségi és szellemi élet legújabb változata. Elfogulatlan fi-
.gyelö előtt nyilvánvaló, hogy a ném et, olasz, orosz és a többi hatalmas
megújhodási kísérlet sokrétű. Az oroszok a letűnt modern világ utócsapata.
Az értelem mesterkélt világát építik ki szörnyű zsarnoksággal. Tudatosan
.állást foglalnak a modern szellem mellett: felveszik a nyilt harcot Isten
ellen. Anémet és olasz törekvés ellenben a mult értékeit akarja szerve-
sen továbbfejleszteni. Szellemi gyökereik a modern világ ellenhatásaiba:
a romantikába és idealizmusba fogódznak. Ezért fordulnak szembe a rno-
dern szellem sok rontásával és ezért szabadítanak fel a közelmult által
.semmibevett értékeket. Az igazi kérdés azonban csak akkor áll élére, ha
.a felszíni változáson túlmegyünk. Hányadán állnak az ú] nemzeti rnoz-
galmak a modern világ gyökereivel, az újkor szellemi alapjával? Milyen
lesz az általuk kiharcolt új világ végső összefoglalása? Mi teszi a mélyen-
szántó átalakulás során felszínre vetödö régi' és új elemeket egységes
egésszé? A rnitosz-e, -amely a lélek rejtelmes őstelevényéből sarjadzik elő,
vagy Isten ígéje? Nekünk valóban egy új, eddig soha nem volt Európáért
kell küzdenünk, amely széttöri a középkor felemás igáját, leszámol az új-
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kor szabadgondolkodó és Isten nélküli szellemével és újra megnyitja kellő
tisztázás után a reformátori mozgalom kia.padhatatlan erőforrását. Azért
az új Európáért' kelJ áldozatot hoznunk és imádkoznunk, amely szakít az
autonóm ember hösies, mégis görcsös erőfeszítéséveI és tiszteletben tartja
minden téren a Teremtötől megszabott korlátokat. Európa jövője az igazi,
élő keresztyének maroknyi csapatján, elenyésző kisebbségén, só és kovász
szerepén fordul meg. Kicsoda ilyen igazi keresztyén? Aki azért tud Isten-
nek engedelmeskedni, mert meghallotta és egyre hallgatja az evangélin-
mot. A kialakuló új Europa számára nincs ezért nagyobb szolgálat, mint
a zűrzavaros eszmék között világosságot gyújtani, a botorkáló embereknek
biztos útmutatást adni, egyszóval: Istennek teljes Igéjét, kegyelmét és
ítéletét csorbítatlanul hirdetni.

Urbán Er1ló.

Krisztus teste.
Régóta "fogs ági leveleknek" nevezzük a Filippi-, Ef'ezusi-, Kolossei- és

a Filemonhoz irt leveleket; azért fogságiaknak, mert, ha nem tudjuk is,
biztosan, hogy micsoda fogságból, tán nem is egy fogságból, de tényleg
akkor írta az apostol e leveleket, amikor ezek bizonysága szerint fogoly
volt. Tán Efezusban, amikor a Filippi levelet írta és Caesareában, amikor
a másik hármat. A Kr. u. ötvenes évek második felében .

. A fogság az olyan rendkivüli lelki képességekkel megáldott és ener-
giával rendelkező ember számára, mint Pál apostol volt, nem lehetett a
tétlen semmit-tevés ideje és állapota. "Az összes gyülekezetek gondja" most
is rajta van, nemcsak a Korintusi levelek idejében. És apostoli buzgósággal
buzog értük, hogy tisztán és feddhetetlenül megőrizze őket a Krisztus
Jézus napjára.

A kényszerű fogság azon szempontból is Isten kegyelmi adománya
volt számára, hogy csendben és nyugodtan elmélyedhetett az evangelium
által hozott nagy változások felett. Imádkozó élete Isten ember-rnentö
akaratának egyre mélyebb megismerésére vezetett. Amíg az evangéliumok-
ban ennek helyeként inkább Isten országáról hallunk, nála már az egy-
ház, az "ekklézsia" szó az uralkodó, hiszen hivatását abban látja, hogy
az Egyházba gyűitse és tartsa a Krisztusban hivők közösségét. Nem kétség
előtte, hogy az Egyházat Krisztus alapította, a név is tőle származik, Isten
országával rokon fogalom és mint szűkebb meghatározás bele tartozik az
utóbbiba, mint tágabb fogalomba. Pál apostol gondolatvilágától sem ide-
gen az a helyes értékelés, amely szerint a Krisztus által alapított Egyház-
ban Isten országának Krisztus feltámadása és visszajövetele közötti alakját
és sorsát kell érteni.

A Filippi levélben, amikor az Egyházról szól, magát a gyülekezetet
látja maga előtt. Fö igyekezete, hogya filippibeliek ebben az egyházban,
mint Krisztus közösségében megmaradjanak. Hallgassuk csak saját szavait,
elgondolását és intéseit: Ha félelemmel és rettegéssel, tehát minden igye-
kezettel és komolysággal kell is véghez vinniök üdvösségüket, (2, 12),
bátorítja őket, hogy, aki elkezdte bennük a jó dolgot, el is végezi a
Krisztus Jézus napjáig (1, 6), hiszen Isten az, aki munkálja bennük mind
az akarást, mind a munkálást jó kedvéből (2, 13). A fő dolog, tehát, hogy
Krisztus evangéliumahoz rnéltöan viseljék magukat (1, 27), nemcsak, hogy
higgyenek benne, hanem hogy szenvedienek is érte (1, 29). Krisztusért ö is
kárnak ítél mindent, ami egykor nyereség volt előtte (3, 6-7), tudván,
hogy nincsen saját igazsága a törvényből, hanem igazsága van a Krisztus-
ban való hit által (3, 9).

Ami már e levél alapján sem lehet kétséges, hogy az Egyház a Krisz-
tusban hivők egységbe tömörülése. azt az Efezusi levélben világosan Krisz-
tus testének nevezi. (1, 23) Az Egyház a Krisztus teste és viszont Krisztus
az Egyház feje, és pedig annak akaratából, aki mindeneket vetett az ö
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lábai alá, lsten akaratából (22). Azt a szoros egységet tehát, amely Krisz-
tus és az Egyház között van, az élő szervezet képével kívánja magyarázni.
Es ezen élő szervezetben kettős munka folyik. Egyfelől Krisztus őrködik
felette, másfelől nap-nap után a híveknek kell benne erősödniök. Egyfelől
Krisztus rendel az O teste, az Egyház számára rnunkásokat, másrészt a
híveknek kell növekedniök abban, aki a fő, a Krisztusban (1, ll; 4, 15).
Kinyilatkoztatás útján nyert titoknak nevezi azt a velük közölt felismerést,
hogy Krisztus ezen teste magában foglalja az egész emberiséget, a zsidók
rnellett a pogányokat is (3, 6), hiszen néki is az a kegyelem adatott,
hogya pogányok között hirdesse Krisztus végére mehetetIen gazdagságát
(3, 8). Immár nem jövevények tehát és zsellérek a pogányok sem, hanem
polgártársai a szeriteknek és cselédei az Istennek' (2, 19). Az élő test
képét most felváltja egy másik kép, az épületé: akik felépíttettek az apos-
tolok és próféták alapkövén, lévén a szegeletkö maga Jézus Krisztus
(2, 22). Erről a mindeneket magábafoglaló Egyházról még egy "titkot"
közöl, azt, hogy Istennek e kegyelme nem újkeletű, hiszen eleve elhatá-
rozta, hogy minket fiává fogad Jézus Krísztus által (1, 5). A fő és a test,
Krisztus és az Egyház viszonyának megfelelően rendezzék maguk között
is életüket. A családban a férfi a Iö, de éppen ezért szeresse hitvestársát,
amint Krisztus is szerette az 'Egyházat -és önmagát adta érte (5, 23-25).
Ne is 'legyen az Egyházon se szeplö, se sömörgés (5, 27), tiszták legyenek
és bátran álljanak meg a gonosszal szemben felöltözve Isten minden fegy-
verzetét (6, ll). .

Hogy rrrindebben részesülhetnek, az Isten végtelen kegyelmének aján-
déka, Ezért, mint azt főként a Kolosséi levélben hangsúlyozze Isten iránt
hálával tartoznak, hogy Isten alkalmasakká tette őket a szentek örökségé-
ben való részvételre (1, 12). Mert Isten volt az, aki megszabadította őket
a sötétség hatalmából, és általvitte őket az ő szerelmes Fiának országába,
az Egyházba 0, 13), aki feje az egész testnek, az egész Egyháznak (1, 18).
És ha O békess-éget szerzett Krisztus keresztje által, azért a híveknek fö
kötelesség e legyen, hogy tiszták és f.eddhetetlenek legyenek, örülvén még
a szenvedéseknek is Krisztusért, aminthogy Pál is örül a kolossébeliekért
való szenvedéseinek, és szeretné betölteni, ami híja van még Krisztus szen,
vedéseinek 'az ő testében, a Krisztus testéért, amely az Egyház (1, 20; 1,
22; 1, 24). Ragaszkodjunk tehát a főhöz, akiben az egész test egybeszer-
kesztetvén növekedik az Isten szerint való növekedéssel (2, 19).

Félre azért a zsidós vagy pogányos bűnökkel, Krisztus teste tiszta és
sömörgés nélkül való legyen. Legyenek tiszták testi és lelki tekintetben
egyaránt. Öldököllék meg földi tagjaikat, gonosz kívánságaikat (3, 5-6),
és szabaduljanak meg e világ elemi tanításától (2, 20). Felöltözvén az új
embert, Krisztus testének tagjaivá lévén, eggyé lettek, nincs többé görög
és zsidó, idegen, szcitiai, szolga, szabad, hanem minden és mindenekben
Krisztus (3, ll).

Az egyház tehát Krisztus teste, és Krisztus az egyház feje. Ebben a
csodálatos közösségben élve bátran vMIalhatnak magukra minden földi
szenvedést. Legyenek bármilyen sorsban, mégha rabszolgák is, mint File-
mon szökött rabszolgája Onesimus, akit az apostol térít meg és küld
vissza urához egy megható kis levél kíséretében, ne fájjon ez nekik. Krisz-
tus testének tagjai, és ezért egy olyan drága közösségben, az Egyházban
vannak, amely kárpótolja őket mindenért, és testvérekként tekinthetik
egymást örömben és bánatban.

Evilágban él tehát a 'hívő, és mégsem e világból való. A földi közös-
ségen túl Krisztus testének, az Egyházrrak tagja, és e tagság, azt rnond-
hatjuk egy új dimenziót nyit meg előtte már itt a földi életben, az örökké-
valóságot. Ennek lényegébe beletekintve, sőt Krisztus által abban részt-
véve, mint Krisztus testének tagja boldog és tekintetét a földiekről az
örökkévalók felé fordítja, azokat keresvén, amelyek odafenn vannak.

Kiss 'Je"ő.
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400 éves Sylvester Újtestámentoma.
1541-ben a Sárvár melletti Üjszig'eten jelent meg Sylvester János

Újtestámentom-forditása. Ez volt az első nyomtatott teljes magyar Új-
testámentom és ez volt az első, a latin ajánlást kivéve, teljes egészében
magyarnyelvű, magyarországi nyomdában nyomott könyv. Mind a két tény
elég ok a megemlékezésre.

1. Ahhoz, hogy Sylvester János művének a jelentőségét méltassuk,
sajnos az szükséges, hogy hamis értékelesünket rostába tegyük. Úgy szok-

I ták emlegetni, mint a nagy lutheri reformátorok egyikét, művéről pedig
úgy szoktak beszélni, hogy íme a magyar nép kezébe kapta a magyar
Újszövetséget. Szimbolikus, hogy Erdősi Sylvester Jánosnak nevezik, holott
az Erdősi nevet tudtunkkal sohasem viselte. Valóban, minden bizonnyal
humanista szokás szerint latinosított név a Sylvester, de hogy miböl lett,
nem tudjuk; csak egyre erősebb a gyanu, hogy az Erdödí névből. Az
Erdősi névhez való ragaszkodás abból a téves vélekedésböl táplálkozik,
hogy így inkább hangsúlyozhatjuk Sylvester' János magyarságát. Erre
azonban éppen úgy nincs szükség, mint ahogy senkinek sem jut eszébe,
hogy "Németország tanítómesterét", Melanchthon Fülöpöt Schwarzerdnak
nevezze, pedig bizonyos, hogy ebből csinálta magának a görögös nevet.
Mindez nem fontos, csak jelképezi, hogy milyen nehéz kivetni a közönség
ismeretéből a szokott kifejezéseket.

1. Tévedés, hogy Sylvester János tÚjtestámentoma a nép olvasmánya
volt. Csak szeretett volna az lenni. Ez kétségtelenü'! jelentős dolog. De sem
a köznép műveltségi foka, sem a könyvek akkori magas ára nem tette
lehetövé, hogy egy könyv a nép olvasmányává váljék.

2. Tévedés e művet úgy emlegetni, mint a magyar reformáció gyü-
mölcsét. Sokkal inkább a magyar humanizmusé. Hogy mi a magyar huma-
nizmus, nem tartozik e rövid megemlékezésre. Elég utalnunk Horváth János
közismert tanulrnányára: Az irodalmi műveltség megoszlása, 1935. Bizo-
nyos, hogy igen sok ponton nehéz megállapítani, mi tartozik a humaniz-
mus ésrní a reformáció történetéhez. az is kétségtelen, hogy a humaniz-
mus általában a reformáció javára dolgozott, - amint Sylvester Uitestá-
mentoma is végeredményben a reformációt szolgálta. De ez aszéjjelválasztás
nemcsak a történelmi igazság kedvéért szükséges, hanem a mi jelenlegi
egyházi programm-látásunk érdekében is. Téves történelmi látás foly-
tán hajlandók vagyunk olyan feladatokat tulajdonítani egyházunknak,
amelyek nem feladatai, és olyanokat elhanyagolni, amelyek mellözhetet-
lenek. Itt röviden csak ennyit: a műveltség terjesztése nein sajátos egy-
házi feladat!

II. Mi hát Sylvester János magyar Újtestámentomának igazi jelen-
tősége?

1. A reformáció szempontjából közvetlenül az, hogy az olvasni tanuló
úrfiak a Bibliát kapták olvasmányul, és az olvasni tudó nemesek és pol-
gárok magukban is élhettek az igével. Igy nevelkedtek a reformáció párt-
fogói, azok a f'öldésurak és városatyák. akik a közismert jó szelgálatot
tették' a reformált egyház megerősítésére. Reájuk sem a könyvek tették
a döntő hatást, hanem a reformátorok, a Krisztus teljesen elégséges ke-
gyelmét hirdető prédikátorok. A nép között pedig tisztán a reformátorok
munkálták a gyülekezeti élet megújulását. A magyar Újtestámentomnak
az lett a hivatása, hogy ereformátorok pártfogóit tanítsa, nevelje, áldo-
zatra késztesse és személy szerint megerősítse a reformált hitben.

2. A reformáció szempontjából közvetve az a jelentősége, hogy hatal-
mas lépés volt a teltes magya bibliafordítás felé. Károlyi Gáspár 1590-i
vizsolyi Bibliajának létrejövetelében része volt a fél évszázaddal korábban
megjelent újszigeti Uitestérnentornnak is, mert a magyar nyelvet is ne-
velni kellett, hogy a kinyilatkoztatás könyvének nyelvévé válhassék,

3. A magyar szellem története szempontjából büszkélkedésre rnéltó
érték. Sylvester János a magyar néphez írt és a magyar vers történetében
páratlan fontosságú ajánlásban jogosan dicsekszik: Azki zsidóul és görögül,
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és vig re deákul szől vala rigen, szöl néked az itt magyarul ... És a magyar
szellem e nagyszerű terméke megjelenik abban az évben, amelyben a
magyar nemzet másfél évszázadra veszíti el Buda várát, s alighogy sírba
tették az utolsó magyar származású királyt ...

Jubileumi emlékezésünknek így lesz főmozzanata a hálaadás Isten-
nek, azért, hogy amit elvesz nevelői bölcseségból az egyik kezével, bőven
megadja a másikkal - nemzetünknek is, evangélikus egyházunknak is.

Sólyom 'jenő.

Jézus Krisztus.
7. Hiszek a Jézus Krisztusban.

Tehát a hitnek Krisztusa-a történeti Jézus. Ez volt eddigi
elmélkedéseink végső eredménye.

Elindultunk, Luther tanácsára, az ember Jézus megismerésé-
nek útján s elérkeztünk az Istenember felismerésének nyugvó-
pontjára. Útközben távol volt tőlünk az "ördögi doktorok"
mesterkedése, igazán a valóság talaján jártunk, nem a felhők
között; még a látszatát is kerültük annak, rnintha a történeti
Jézus alakját semmibe vennők a hitünkben élő Krisztus képé-
nek javára; szembe néztünk a legrútabb vádaskodásokkal is;
mindazokat a tényezőket, melyeket maga a történettudomány
kutat egy-egy nagy szernélyiség megítélése végett, mi is számba
vettük. Es éppen ezen az úton érkeztünk el mi is Luther vallo-·
másának megvallásáig: "Nem ismerek más Istent, csak azt abban
az emberben." .

Hiszem, hogy Jézus Krísztus valóságos ember - kezdtük.
Hiszem, hogy valóságos Isten is - voltunk kénytelenek foly-
tatni. Sőt egy mondatban kellett vallanunk a kettőt, akárcsak
Pál apostol teszi, midőn a test szerint való Krisztust nem tudja a
nélkül emlegetni, hogy egyúttal föl ne magasztalna: "ő min-
denek felett örökké áldandó Isten. Ámen." (Róm. 9, 5.)

Ebben a hitünkben boldogok lehetünk. Sőt bátorságosak,
hiszen nem egyéb ez, mint az Anyaszentegyház ősi hitvallása,
azé vaz Egyházé, mely századok folyamán vitatkozott, nőtt és
hanyatlott, megoszlott és döntő tanításokban is részekre szakadt,
de egy dologban mindmáig csodálnivalóan egy tudott maradni:
a Jézus Krisztus valóságos emberségének s istenségének szent
hitében! Nincs még valami, amiben annyi ember hitt volna sok-
sok század óta, mint ebben. A tudatos, következetes tagadói
mindig törpe kisebbségben voltak, bár milliók hangulatát be-
folyásolták, de: csak a divat lendületével s elhullásával. E tekin-
tetben sincs tehát szégyelni valójuk azoknak, akik a hívők óriási
s örök seregébe állottak be!

Ennek a hitnek a szilárdsága annál inkább ámulatra méltó,
mert voltakép minden emberben egy kis Nietzsche lappang,
megbabonázottan az Übermensch gondolatától. Ez a képzet pedig
éppen visszája az Istenember valóságának. A mi emberfeletti
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emberünk az "emberisten" vágya" azaz az istenne magasztosí-
tott Ember. A keresztyén hit alapja meg ellenkezőleg az emberré
lett Isten, a leszállott,a belénk alázkodott: Jézus Krisztus, az
Istenember. Ez a keresztyénség páratlan csodája!

Ne feledjük el azonban, ily boldogító eredményre jutván,
mely belekapcsol minket milliónyi millió élők s üdvözültek sere-
gébe, ne feledjük: eredményünk a hit eredménye, boldogságunk
a hit boldogsága, bizonyesságunk a hit bizonyossága!

Más szóval: hitbeli, mégpedig személyes hitbeli döntés nél-
kül nem tudjuk végigjárni a Jézus Krisztus Isten-emberségéig
vivő utat. Ez az út lenn kezdődik, elérhető történeti tények
vetik meg alapját, melyeket semmiképen nem szükséges dóréri
megkerülni, hiszen mint láttuk, éppen rajtok hágva érünk fel
a csúcsra, a hit Krisztusa se más, minta történeti Jézus. Mégis
a Jézus-kérdés sohase pusztán történeti kérdés, mindig hitbeli
kérdéssé lesz s csak hit által megoldható.

Ez még azokra is áll, formális értelemben, akik csak a tör-
téneti Jézusról akarnak tudni, a keresztyén hitet tisztára a mito-
szok közé sorozzák. T. i. a Krisztus-tagadók se "hit" nélkü!
jutnak el a maguk Jézus-magyarázatára, (ámbár ez a hit valőjá-
ban nem érdemli meg a hit nevetl). "Hitük" az az elöf'eltevés,
az az a priori meggondolás, hogy az ember sohasem lehet több-
és más, rnint éppen ember, nem cselekedhet olyat, amire az 'ember
általában véve képtelen, s teljességgel lehetetlen, hogy Isten
bárkiben is emberré legyen. Ez az előfeltevés a bibliai források
dr.rvakezű kritikájának valódi alapja! Nyilvánvaló, hogy tulaj-
donképpen nem a ránk maradt hiteles szövegek mondanak ellene
a keresztyén hit Krisztusának, hanem ez áprióris emberi- böl-
cselkedés, megtetézve ma a modern gondolkodás gőgös önbiz-
tonságával. Csakhogy ez már nem exakt tudomány, hanem "hit-
beli" döntés, elutasító állásfoglalás, keresztyénül szólva: hitet-
lenség.

A hívő lelkeknek még inkább tudatosan kell látniok, hogy
az ő Krisztus-isrneretük hit által nyert világosság! Tanulmány,
érvek, logikus gondolkodás, helyes következtetés, történeti és
pszichológiai bizonyság mind mind csak megpuhíthatja li szí-
vünket, ha megpuhítja, avagy megerősítheti kevésbbé öntudatos
Krisztus-szerelrnünket, ha megerősíti, - de soha nem adhatja
meg! lsten kinyilatkoztatásai ugyanis sohase ké'nyszcrítőek. Ép
elméjű ember nem kételkedik abban, hogy Cézárt megölték,
Huszt megégették, Napoleont száműzték; ezek kényszerítő erejű
történeti tények. Krisztus Urunk születése, élete, halála, feltá-
madása ugyancsak történeti tények, de nem kényszerítőek, mert
különvaló isteni történelem ez az emberi történelemben, az
üdvösség történetének tényei! Ezeket csak hit által lehet el-
fogadni, hitbeli döntés nélkül soha!

Ezért ha a Krisztus-tagadók valamennyi kifogását vissza tud-
nók is verni cáfolhatatlan" tudományos tényekkel és ha a
teológiai tudomány tökéletes módon bizonyítani tudná is fl
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Krisztussal esett csodálatos eseményeket utolsó szemíg, akkor
se kezdödhetnék másként a Hitvallás, csak így: His z ek a Jézus
Krisztusban.

Sehola Ldselá,

A falu népe és gyülekezetei nk.
Talán egy évvel ezelőtt egy sok országot bejárt úr arról beszélt,

hogy micsoda különös és érdekes vonásokat épít ki maga a természet és
földrajzi adottság azokon az embereken, kik földdel, vízzel, fával stb.
dolgoznak. Állításait egészen lebilincselö módon tudta igazolni a holland
és orosz halász és földműves ember életéből vett példákkal.

Nemrégen pedig a rádióban tartott valaki előadást ugyanezen tárgy-
körböl, vagy legalább is utalt ezekre a gondolatokra, mikor arról szólt,
hogy a táj egység, szociológia, gazdasági és nemzetiségi helyzet és visze-
nyok milyen módon irányítják és .bef'olyásolják az ember életét.

Mind a két esetben gondoltam arra, hogy az említett tényezökön
kívül sok más tényező is alakítja az életet. Most ezek közül csak kettőt
hadd említsek, az egyik bizonyos mértékig rajtunk kívül álló hatóerő,
ez mai közkeletű szóval élve a társadalom, a másik pedig önmagunkban
hordozott ösbűnünk.

Ezek előre bocsátása után nézzük meg most azt a falusi népet, he-
lyesebben falun élő népet, mellyel foglalkozni az utóbbi időben egészen
divatos szokás lett.

Előljáróban még csak annyit akarok megemlíteni, hogy erről a nép-
ről akár azt állítani, különösen bizonyos célok eléréséért, hogy a világ
legkiválóbb népe és anyaga, akár azt mondani, hogy értéktelen és sem-
mirevaló nép, elhibázott, egyoldal ú, elfogult, vagy rosszindulatú törekvés.

A mi falun élő népünk olyan, arnilyenné ezer és ezer tényező alakí-
totta és formálta.

Alakította ezt a népet a történelmi küldetése és helyzete. Nem frázis,
hanem most már bizonyos, hogy hosszú évszázadokon át idegen célokért
vérzett. Kitárta a mellét Keletnek, Nyugat védelmében. Sok ráérő ember
eljátszik azzal a gondolattal, mi történt volna akkor, ha tatárral, török-
kel szövetkezve nyugat támadására indulunk. Hagyjuk ezt a gondolatot
és itt nem mellékesen, hanem inkább kihangsúlyozva állapítsuk meg, hogy
minden életalakító tényező felett maga az Isten áll.

Formáló erő volt népünk száinára földrajzi helyzete. Gyönyörűséges
földön lakunk, de kevés olyan helye van a világnak, ahol annyira szélső-
séges klima volna, mint nálunk. Napi 15 fokos hökülönbségek, szárazság
és csapadék olyan formában jelentkeznek, rnelyek igen sokszor teszik

kétségessé a mindennapí kenyeret, hogy más terrnényekröl ne is beszéljek.
Társadalmi életünkkel évszázadokon át baj volt. Még napjainkban is

figyelhetünk meg olyan társadalmi szokásokat, csökevényeket az u. n.
snobság, osztálygőg, kicsinyesség megjelenési formáiban, rnelyeken csak
mosolyogni lehet. Már István király uralkodása alatt kialakul a három
osztály (politikai jogokkal bírók, politikai jogokkal nem bírók, de szemé-
lyileg szabadok, végül sem politikai jogokkal, sem személyes szabadság-
gal nem bírók). Ezen épült fel a rendi társadalom, mely 1848-ig fennállt.
A nemesség három tagozata, azután a földesúri hatóság alá kerülő job-
bágyság története azért is érdekel bennünket, mert egyszer érdemes volna
gyülekezeteink kialakulásának térképét elkészíteni. Ebből sok érdekes
adat kerülne kezünkbe. Csak futólag említem meg pld., hogya soproni
alsó egyházmegyénk gyülekezetei nagyjából a Rába és a Répce partján ta-
lálhatók. A vizek mellett jobb földek voltak, ezeket a földeket a köz-
nemesség lakta, és munkáltatta, őket az ellenreformáció 'nem tudta meg-
ingatrii és természetesen földesúri joghatóság alatt sem állottak.
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A gazdasági tényezőket sem szabad figyelmen kívűl hagyni. Hogy
gazdasági életünk évszázadokon át nem volt olyan igazságos és minden-
kit egyformán élni engedő, mint a tőlünk nyugatra élő népeké, azt sem-
mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy népünk széles rétegei az u. n.
polgári élet létfeltételeit még megközelítőleg sem tudták úgy elérni, mint
az emlí tett népek.

A falu többé-kevésbé a kihasználtság állapotában élt. Ez csak a
legutóbbi időben enyhült. A falu népe volt az, mely mindent megfizetett.
Utazást, orvost, papot, kórházat stb. fizetnie kellett. Most is sírnivaló
az, ha pId. egy kisgazdához, kinek at-hat hold föld' képezi létalapját,
befészkeli magát a tbc. ésvalakit a családból megtámad. Ha a családtagot
szanatóriumba küldik, mely ma a gyógyulás és megelőzés egyetlen lehe-
tősége, bizony az öt-hat hold föld nem lesz elég. De a kisgazdának, vagy
törpebirtokosnak van, adja hát el egész létalapját. Most már az a törpe-
birtokos is tudja, hogy más társadalmi osztályokhoz tartozónak rendel-
kezésére áll az OTI, MABI, CSERBA, ORBA stb. közül valamelyik.

Az emlí tett és még több más tényező hatása következtében két er-
dekes vonás rajzolódott ki a falusi ember, életén.: Az egyik a teljes önzés
álláspontja, mely takarít, szerez, koplal, mert tudja, hogy nehéz és kemény
az élet. A másik az elhagyatottság és kitaszitottság érzése, mely folyton
arról panaszkodik, hogy vele senki sem törődik, vele nem gondolnak stb.
Szélsőséges és felelősségnélküli politikai pártok ezen a ponton fogják meg
nagyon sokszor tudatosan a falu népét. Feladatuk nem is nehéz.

Most álljunk meg egy pillanatra! Eddig látszólag úgy állítottam ol-
vasóink elé a falu népét, mint amelyben sok az anyagiasság érzése, sok
az oktalan jajgatás és panasz, de nincs benne közösségi építő erő, nincs
benne megértő és nagy célokat látó szellem. Nem ezt akartam! A falun
élő ember életét kialakító tényezők közül soroltam fel párat, - a teljes-
ségtől nagyon messzire vagyok, - hogy először értsük meg a falu népét.

Mindig van valami végtelenűl szomorú abban, hogy politikusok, kép-
viselőjelöltek nem ismerve a falusi embert, problémáinak mellé beszélnek.

A falusi ember végtelenül reális ember. Maga az élet tanította erre.
Ezért minden szép szólam elmegy füle mellett, minden nagy dicséretben
gyanít valamit, minden gyűlöletes szidalomra önérzete mozdul meg. Csak
a reális életen át közelíthető meg, de itt mindenkor megközelíthető. Aki
leül melléje, megérti sorsát, problémáihoz az együttérző szeretet erején
át közeledik, annak megnyitja szívét, elmondja titkát és odaadja életét.
Tehát nem is olyan átkozni való nép ez, csak érteni kell életét.

Ez a falusi ember és a belőle alakult közösségek élnek gyülekeze-
teink keretein belül. Vajjon milyen a falusi ember és gyülekezetei nk egy-
máshoz való viszonya? Röviden azt felelehetném a kérdésre, nem jól Ez
a felelelet azonban nem egészen helyes. Pontosabban azt kellene monda-
nom, hogy bizonyos mértékig megromlott a viszony kettőjük között. Vi-
szonyuk nem evangéliumszerű viszony.

A falusi embert ma nem köti más a gyülekezethez, mint apáról fiúra
szálJó szokás, külsőség, egészen röviden a felekezeti öntudata. Lehetsé-
ges, hogy sokan egészen sötéten látó megállapításnak veszik álJításomat.
Akik azonban falun élnek, tudják, hogy nagy általánosságban ez a helyzet.
Készséggel elismerem, hogy vannak kivételek, de nem sok. Amikor falusi
templomainkban régmult idők szenvedéseiröl, dicsőségéről van szó, fel-
csillanik híveink tekintete, ellenben bármilyen tusakodással, imádsággal,
könyörgéssel készült is el a gyülekezet lelkésze, bűntudatot, hittudatot,
kegyelemre szoruló voltunk önbeismerését vajmi nehezen tud ébresz-
teni hiveinkben.

Hogy eddig jutottunk, közrernűködtek az egyházon kívül álJó ténye-
zők, de maga az egyház is hibás volt. Nincs most módunk arra, hogy ebben
a vonatkozásban tovább f eitsük gondolatainkat. Talán egyszer még erre
is sor kerül.

Egyelőre al a célunk, hogy a valóságnak megfelelő helyzetképet,
helyzetrajzet adjunk.
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Ismerve a falusi ember egészen kézzelfogható adottságait, látva gyü-
lekezetéhez való kapcsolatát, próbáljunk röviden és általánosságban rámu-
tatni a legsürgősebb tennivalókra.

, Induljunk ki onnan, hogy az egész világ előttünk lejátszódó átalaku-
láson megy áto Ettől az átalakulástói nagyon sokan féltik egyházunkat.
Pedig semmi félni valónk sincs. Távolról sem politikai dolgokra gondo-
lunk. Az átalakulás több kirajzolódó tényezője inkább arra utal, hogy
őszintébb, igazabb, sallangoktól mentesebb, egyszerűbb, szociálisabb élet
van kialakulóban. Egyházunknak tehát be kell rendezkednie arra, hogy az
-őszintébb életet kialakító korszellemmel szemben rugalmasabb legyen,
természetesen kihangsúlyozva azt, hogy a hit és hitvallás alapigazságain
akar állni sokkal jobban, mint valaha.

Ezért egyházunknak ujból tisztáznia kell minél előbb jogrendszerét,
a közösség szempontjából igazságosnak nem mondható adórendszerét, (lásd
a törpeiskolákat fenntartó gyülekezetek és városi gyülekezetek egyházi
adóiát), intézményeink összevonását és erőket összefogó, szolgálni akaró
tényezővé kell lennie.

Csak a szolgálat lehet új életet kezdő hatalom! Még pedig azért, mert
ezt az lsten parancsolja. Ebben a szolgálatban kell összefogni a falu értel-
miségét, mondiuk az egyetemes papság elve alapján, mert élő gyülekeze-
teket akarunk Istentől kérni. Eddig az volt a helyzet, hogy teljes appará-
tussal a gyülekezetet és az egyházat szolgáltuk, pedig ez végzetes tévedés.
"Nem a gyülekezetet, nem a templomot, nem a felsőbbséget kell szolgálni,
hanem a Krisztust" (Kapi). Krisztus szolgálata nélkül sohasem lehetnek az
evangéliuru szerint munkálkodó, virágzó falusi gyülekezeteink. Lehet egy
falusi gyülekezet gazdasági szempontból gyarapodó, földeket gyűjthet,
a törvények és szabályrendeletek szerint rendben lehet ott minden, de
Krisztus szolgálata nélkül az ilyen gyülekezet inkább csak jogi testület.

Ennek a szolg álatnak tartalma nem lehet más, mint az áldozat. Ahol
megszünik az áldozni tudás, ott önmagukat ítélik halálra az emberek.
A falunak adresszált utasításokból, kioktatásokból, parancsokból stb. már
nagyon sok volt. Igaza van az egyik kiváló írónknak. aki Illyés "Csizma
.az asztalon" c. könyvéröl írt értekezésében ezt mondia: Mert a falu felé
a város eddig háromféleképfordult. Parancsolt neki, korteskedett nála (egye-
sek szerint ez a parancsnak burkolt formája maga is) s oktatta. Legrokon-
szenvesebb ez utóbbi volt, akár népfőiskolanak hívták az oktatást, akár
magyar klasszikusok ízléstelen kötésű, rossz papírra nyomott, olcsó kiadá-
sának. De még ennek az oktatásnak is volt valami parancs íze. Egyébként
ugyancsak a népszerű írónk veti fel azt a gondolatot, mi lesz, ha a falunak
jut eszébe, hogy városkutatást rendezzen. Sok vonatkozásban gondolkoz-
hatunk ezen!

Ennek a szolg álatnak célja az örökélet, mely végeredményében nem
más, mint az egész keresztyén élet értelme. Minden gyülekezet útvonala
áthajlik ebből a világból az örökéletbe. Krisztus nemcsak élet, hanem
ajtó is, melyen keresztül Istenhez érünk.

Befejezésül még valamit! Egyházunk tagjaitól sokszor hallunk csüg-
gedő, lemondó hangokat. Ilyeneket: vége lesz az egyházunknak és benne
gyülekezeteinkúek, ha van is egypár gyülekezetünk, ahol élet mutatkozik,
ez is inkább külsőségekben nyilvánul meg stb. Mindezekre a meg[egyzé-
sekre csak annyit állapítsunk meg, hogy nem a mi dolgunk az ítélet kimon-
dása, e helyett inkább nagyon sokszor olvassuk el a mustárrnagról szólö
példázatot.

Hiányos mondanivalóm egyáltalában nem akart elcsüggesztő rémkép
festés lenni. Egyáltalában nem. Sőt biztatás és kérés arra, hogy a szolgá-
latra vett parancsot töltsük be.

Fülöp Dezsö.
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Wichern.
Sok szó esik a "Rerum Novarum" és "Quadragesimo Anno" címen

ismert pápai enciklikák ról, melyekben XIII. Leo és XI. Pius pápa 50, illető-
leg 10 esztendővel ezelőtt a szociális politika új alapokra fektetésére hívta
fel a világ katolikusainak figyelmét. Wichernneka nevét annál keveseb-
ben ismerik, - különösen Magyarországon, - pedig Johann Heinrich
Wichern keresztyén szociálpolitikát gyakorolt - 100 esztendővel ezelőtt!
Hamburgban született 1808-ban. Ugyanott nőtt f'el s korán megismerte a
nagy város szépségei mellett annak rninden nyomorát. A város szélén a
hatalmas kiterjedésű proletár-riegyedek ... utcán csatangoló gyermekek .. _
bűnbe hullott fiatal életek ... a hamu alatt lappangó forradalom ... korn-
munista propaganda ... Mindenfelé segítésre váró testi és lelki nyomor!
Wichern segíteni akar! Barátai segítségével Hamburg mellett Hornban
megvesz egy ócska házat, a .Rauhes Haus"-t és 1833-ban 14 gyermekkel'
- akiket a ·hamburgi utcán szed fel -, megindítja a német evangélikus
keresztyénség egyik legnagyobb szeretet-intézményének munkáját. Egy
évszázad alatt a .Rauhes Haus" nyomorúságos épülete körriyékén egy
hatalmas, önálló iskolákkal, múhelyekkel rendelkezö intézmény fejlődött
és ezreknek nyujtott otthont, árvákat és elhagyottakat adott vissza az:
életnek.

Wichern nemcsak ennek a hatalmasszeretetintézménynek a meg-
teremtője volt (hírek szerint az állam most saját kezelésbe vette), de
rendszeresen foglalkozott szociális problémákkal is. Rengeteget utazott,
propagált. Véleményét Európaszerte 'krkérték: módszere ismert volt a hatá-
rokon túl is.*)

1. Wichern kutatja a társadalom bajának okait. Három nagy kár-
okozót talál: istentelenség, erkölcstelenség és szegénység. A francia for-
radalom után hang ossá lett Európában a jelszó: Nincsen Isten! Ez a gon-
dolkodás csakhamar oda vezetett, hogy egyre szélesebb rétegek hangez-
tatták: Nincsen erkölcs ... Az erkölcstelenséggel együtt jár a nyomor,
az anyagi elszegényedés. Ehhez a mentalitáshoz már csak a ponyva iroda-
lom, a prostitució és az alkohol kellett és munkáiuk nyomán ott látta
Wichern mindazt, amit a mai kutató is egyformán talál mega nagyvárosok
nyomortanyain és a falusi vályogházak gümőkóros, degenerált és koldus-
szegény lakói között.

Misegltette elő a val/ástalanságot és erkölcstelenséget? Erre a kér-
désre Wichern először úgy felel: a racionalizmus! Miatta veszítette el a
keresztyénség a mélyreható erőit. A racionalizmus "a kinyilatkoztatáshit
történeti alapját és ebből fakadó éles erkölcsi ítéletét és erkölcsi ereje
utolsó maradványait vette el a néptől". Iskolákban, könyvekben, cikkekben
eldisputálták a keresztyén hit kinyilatkoztatásban kapott igazságait és
nemzedékek nőttek fel, "melyeknek életét az élettelen hit jeges keze foj-
totta meg, a nélkül, hogy az élet igéj éből csak egy szót is hallottak volna".
A racionalizmussal együtt járt a lelkészhiány. A mamut-gyülekezetek
lelkészei nem pásztorok, hanem hivatalnokok voltak. Temetések rendre
történtek lelkész nélkül, mert nem jutott mindenhová igehirdető. - A
filozófia sem maradt tétlen s párban a biblia-kritikaval megtette romboló
hatását. Feuerbach, Strauss Dávid és a belőlük élősködő irodalom mínden
eszközzel irtotta a tömegek szívéböl a Krisztus-hitet. - A politikában a
kommunizmus földalatti szervezkedése volt jelentős, mert forradalomra
készült elő.

Ezeknek a tényezőknek összrnűködése okozta a nérriet társadalom
elesettséget és minden baját. Törvénytelen gyermekek, népbetegségek. álta-
lános züllés, a szennyről tudomást venni nem akaró másik világ. Pompa,
fény és erkölcsi züllés. - Alig vannak néhányan, akik ezeken az állapo-
tokon segíteni szeretnének.

*) Ajánljuk dr. Maria Klügel: "Wkhern. Ein Beitrag zur Gesohichte
der Sozialpolitik" cimú könyvét.
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2.. Miben látta Wichern a társadalom betegségeinek gyógyulási lehe-
töségét? Egységes harcot kell indítani a társadalom minden betegsége
ellen; meg kelJ keresni a baj gyökerét és azt kell meggyógyítani: amit
a mai szociálpolitikusok is kezdenek meglátni. Nem elég segíteni az embe-
rek anyagi nyomorán. Nem elég beoltani őket betegségeik ellen; nem
elég a munkanélküli segély és az öröklakás. "A proletár- és munkás-
kérdés nem nyer megoldást addig, mig politikai, szociális és egyházi szem-
pontok nem működnek össze." "A társadalom betegsége mind a három-
irányú". Jobb jövő alapját csak· akkor tudjuk megvetni, ha sikerül az.
emberekben nvaJlás-erkölcsi tudatukat teiébteszteni", nA népi újjászületet(
élet" az, amire az új társadalom felépülhet. "Az evengélium által keresztülvitt
társadalmi megújulást", követeli Wichern, mert e nélkül minden javítani
és segíteni akarás megfeneklik. A cél tehát: A társadalom megújítása és
megtisztítása a keresztyenségen keresztül. Ot a "keresztyén birodalom" felé.

3. Az eszközök a cél elérésében.
A keresztyén érzület felkeltése. Történik az ige minél szélesebb kör-

ben való hirdetése által. Ismeretlen és szokatlan módszerektől sem sza-
bad visszariadni. - Ebben a szolgálatban áll: bibliatársaságok alapítása,
a Biblia megértésének megkönnyítése, házi- istentiszteletek, biblia-órák
bevezetése, evangéliumi iratok terjesztése, traktátusok kibocsátása, folyó-
iratok, utcai prédikátorok, nagy gyülekezetekben az imaházak szaporí-
tása, stb ....

Az ige hirdetése mellett, de utána következik a keresztyén hitből
fakadó szeretetnek a cselekedete. Az igazi vallástétel, amely cselekszik,
segít. A segítségre szorulónak .meg kell éreznie a keresztyén hit segítő,
erejét.

Végül támadás az eJlenfél ellen.
A segítő szeretet munkája magában foglalia mindazt, amit csak et

tudunk képzelni. Wichern német alapossággal látja a problémát és min-
denre kiterjed figyelme. Menedékhelyek, árvaházak. vasút-missziö, ten-
gerész '.misszió, nyomorék-otthon... minden, ami a német evangélikus,
keresztyénség életterében megtalálható volt. Ki kell emelnem, hogya segí-
tés eszközei között a szövetkez"eteknek is nagy szerep jutott. Volt
Wichernnek egy terve, amelynek értelmében egy nagy bérháznak a. lakói'
egyesülnének szövetkezetbe. Minden! tömegében vásárolnának és oszta-
nának el kedvezményes áron a ház lakói között. Mint egy nagy család
takarékoskcdnának az által is, hogy a kereskedői haszon visszafolyna
kezükbe. Ebből a háztömb-szövetkezetböl nem lett valóság. Az elgondolása
ideális. Az irányított termelésnek a fordítottja. Nem valósulhatott meg.

4. Mindannak, ami a társadalom gyógyulását szolg álja, hordozója
a belmisszió. Nem a név a lényeges, hanem az, hogy ezt a társadalom-
újító munkát szabad társadalmi szovetkezés végezze el. A belmisszió szabad'
társadalmi egyesülés a keresztyén társadalmi rend megteremtésére kettös
úton, az ige és a szeretet cselekedetei által. A hangsúly Wichern szerint
az ígén van, mert a jótékonyság gyakorlása magában semmit sem ér,
A belmisszió és .az Egyház a legszorosabban összetartoznak. Az Egyház.
feladata, hogy - mig médiában van, - búnbánatot tartva mulasztásai
felett új hivatásos munkásokkal harcoljon. A szószék hatalmát felhasználva
bűnbánatra hívjon. Engedjen útat a laikusoknak (Laienprinzip) az egyházi
munkában. A "beImissziói egyesületek szövetsége" teremtse meg a lehető-
séget a belmissziói munkások kiképzésére. -, A belmisszió és az állam
kapcsolatai legyenek a legbensőségesebbek, mert a belmisszió munkája
az állam javát is szolgálja. Az állam segítse elő a belmisszió munkáiát és
támogassa anyagiakban is és főleg szociális törvényhozással.

5. Wichern józanul ítélt és jól látott. Nem vezette más, mint népének
szeretete. Azt gondolnánk, hogy felvilágosító munkája nyomán sikerrel
haladrelöre a munkáia.: Nem így volt. Két irányból támadták állandóan.
A szabadgondolkodók oldaláról, akik helytelenítették a belmisszió alap-
elvét, nevezetesen a lélekre irányuló mentő munkáját, A hivatalos egyház
ortodox körei "átkos pietizmusnak" tartották Wichern elgondolásait.
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Protestáns jezsuitizmusnak is mondották, mert nem az a lényeges, hogy
a belmisszió mit cselekszik, - azt elismerték, hogy jó, - de milyen elvek
alapján! "Mert nem a tények döntenek, hanem az elvek!" Ezért egyik
egyházi férfiú a következő felhívást bocsátotta ki: "Mindent összefoglalva
a belmisszió pedagógiaellenes, vallásellenes és keresztyénietIen intézmény.
Ezért így kell népemhez szólnom: Vigyázz, ébredj, ellenség közelít! Protes-
táns nép, ébredj, ébredj!"

Az ellenségek és ellenfelek elhallgattak már. Wichern elgondolásai
diadalra jutottak. A belmisszió munkája nyomán megszámlálhatatIan sereg
jutott közelebb a kereszthez és lett hasznos tagja a társadalomnak.

6. Mit mond nekünk, magyar evangélikusoknak Wichern? A mi beteg
/ magyar társadalmi életünk gyógyulásának útja: újjászületés! Ez a meg-

'újhodás csak az evangéliumon keresztül lehetséges. Minden más mozga-
Iorn alkothat csodálatosan nagyot, alkothat szociális törvényeket, építhet
mérhetetlen anyagi erejében intézményeket. A társadalom nem gyógyul
meg. Eltünnek a külvárosi nyomortanyák és a vályogviskók. De mit hasz-
nál az embernek, ha az egész világot megnyeri is, a lelkében pedig kárt
vall! Olyan munkára van szüksége nemzetünknek, amely közelebb viszi
a "keresztyén birodalomhoz"! Ez a rnunka a mi egyházi feladatunk. Nehéz
a helyzetünk, mert hazánkban szórványegyház vagyunk! Ki hallgatna re-
.ánk P! A reformátusokkal azonban az összlakosság egyharmada vagyunk!
EI nem mellözhetők vagyunk. Dogmatikai okokból az íge szolgálatában
nem megyünk egy úton, a szeretet szolgálatában sem találkozhatunk?
Ezért így kell népemhez szólnom: "Vigyázz ébredj! Protestáns nép ébredj,
<ébredj!"

K6sa Pál.

SZÉL-'EGYZETEK
1941
kivételesen gazdag magyar evangé-
likus egyháztörténelmi jubileum ban.
400 éves Sylvester János Újtestá-
mentom-fordítása; 350 évvel ezelőtt
a csepregi kollokviumon lett nyil-
vánvalóvá, hogy a lutheri reformá-
cióban helyreállt egyház -ésa svájci
:gyökerű keresztyénség Dunántúl
sem tud összeférni; 250 éve annak,
hogy az országgyűlések vallásűgyi
törvényeinek félretételével rendele-
tek útján kezdték ravasz tervszerű-
..séggel pusztítani az evangélikus és
református egyházat; 150 évvel ez-
'előtt adott újra a magyar ország-
gyiilés és a király törvényes lehető-
séget az evangélikus és református
-egyháznak, hogy dolgozhassanak a
magyar nemzet javára, és akkor
tarthatott először mind a két egy-
ház törvényhozó zsinatot hosszú ti-
lalmas idő után; végül 50 évvel ez-
előtt ült össze egyházunk alkotmá-
nyozó zsinata, hogy törvénybe fog-
lalja a 19. század folyamán kialakult
szervezetét s jogi életét, és hogy
megmentse az egyházkerületek sz á-

mára a zavartalan egyházi rnunka
lehetőségét. Mindegyik jubileum
egyszersmind alkalom is, hogy egy-
házunk rnultja felől tisztultabb is-
mereteket szerezzünk, Sokkal oko-
sabb ugyanis, hogy magunk végez-
zük el egyháztörténelmi ismerete-
ink revizióját, mintha elIeneink fi-
gyelmeztetnek kajánul tudásunk és
történelmi tudatunk hibáira. Ha ők
teszik, akkor durva seprőjükkel a
hamissal együtt az igazat, igazi ér-
tékeinket is eltakarítják. Folyóira-
tunk ez év második felében sorra
veszi ezeket az alkalmakat. hogy
evangélikus értelrniségünk az egy-
háztörténet terén is lépést tartson
az igazsággal. Igy társul majd e so-
rozat a Jézus Krisztusról és a Bib-
liáról szóló cikksorozataink mellé.

Mi lesz az evangélikus
magyar szórvány gyermekekkel ?
A szórványsors egyházunk számára
régóta időszerű kérdés. De az
újabb rendelkezések ismét megvilá-
gították. A kultuszminiszter elren-
delte, hogy azokban a községekben,



ahol tizenöt vagy ennél több ma-
gyar gyermek él nemzetiségi kőr-
nyezetben, számukra külön osztályt
létesítsenek. A kisebb csoportok-
ban elszórtan élő magyar gyerme-
kek oktatásaról a miniszter magyar
környezetben felállítandó népiskolai
ínternátusokkal akar gondoskodni.
A gyermekek 'nagy része ingyen
ellátást kapna, a módosabb szülök
csekély hozzájárulást fizetnének.
Örvendetes, hogy végre rendezik a
magyar szórványgyermekek ügyét.
Kívánjuk is, hogy minden szépen
valósuljon meg. A mi gyermekeink
sorsa az átlagosnál nehezebb, .rnert
szórványhelyzetből szórványhelyzet,
be eshetnek újra, és előreláthatólag
a legtöbben valóban megint .szór-
ványsorsra fognak jutni. Ha kieme-
lik majd a nemzetiségi környezet-
böl ,az evangélikus magyar gyerme-
keket, és gondoskodnak is arról,
hogy' magyar környezetben járja-
nak iskolába, aligha kerülnek majd
össze olyan csoportok, amelyekben
a többséget adják. Még jó lesz, ha
evangélikus lelkész látókörébe is
állandó munkaterületére jutnak. De
mi lesz azokkal, akiket olyan köz-
ségben helyeznek el, ahol nincsen
evangélikus lelkész? Nyilvánvaló te-
hát, hogy nekünk idejében' gon-
dolkozni kell erről a kérdésről,
és cselekednünk is kell. Magunk-
nak kell kezünkbe vennünk a
dolgot! Az ország több vidékén,
elsősorban a Dunántúl erősen kí-
nálkozik egy megoldás. Sok a tör-
peiskolánk, Még pedig olyan köz-
ségekben. amelyeknek a lakossága
körében jól el lehetne helyezni más
falub eli gyermekeket. Kettős haszon
lenne ilyen megoldásból. Egyfelől
a magyar evangélikus gyermekek
evangélikus iskolába járnának. Más-

·felöl a törpeiskolák tanulószáma
·emelkednék. Természetes azonban,
hogy ott is meg lehet valósítani az
evangélikus gyermekek csoportosí-
tását, ahol a törpeiskola gondja
nem nehezedik a gyülekezetre.
Mondhatná erre valaki, hogy mind-

·ez szép gondolat, de törődnünk kell
az anyagi résszel is. Persze, hogy
a gyermekek kenyerét és az ide-
genben neveltetéssei együttjáró
köItségeket, a drágább ruházkodást,
vasuti költséget stb-t nem szabad
számításon kívíll hagyni. Először is
valószínű, hogy a kormány az egyes,
névvel megjelölt esetekben segélyt
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fog adni; amit egy ingyenes helyre
költene az állami internátusban, azt
megadja. Azután remélni lehet, hogy
egyes evangélikusok szívesen fog-
ják fedezni név szerint ismert "gyám-
gyermekük" költségét. "Gyámszü-
löi társaságot" is könnyűszerrel le-
hetne szervezni. Mindig van valami
vonzó abban, hogy név szerint tu-
dom, kinek a javára adakozom. Es
ne feledkezzünk meg azokról az in-
tézrnényeinkröl, amelyeknek ez a
szórványmunka egyenesen hivatá-
suk. A Gyámintézetre és a Luther-,
Szövetségre gondolunk. A Gyámin-
tézet egy ilyen mozgalom kézbevé-
telével méltóan bizonyítaná rugal-
masságát és igazán szórványmunkát
végezne. A Luther-Szövetség pedig
kifejezetten társadalmi szervezet,
tehát bizonyára szívesen vállalja ezt.
a jellegzetesen egyháztársadalmi
feladatot. Ha pedig egyikük sem
nyúlna a megvalósításhoz, vagy pe-
dig talán csak bejelentené rá az:
igényét, de az "országos megrnoz-
dulásnak" nem 'lenne láttatja a
szórványban, akkor még mindig ott
lesznek az evangélikus magyar szór-
ványgyermekekhez helyileg legkö-
zelebbi magyarajkú gyülekezetek
vezetői, akik ezért elsősorban fe-
lelősek, és elsősorban érzik, meny-
nyire sürgős itt a teendő. Nincs,
gazdátlan tennivaló!

A gyászjelentések

sok esetben valóban "gyászos" tü-,
körképei, árulói annak a felfogás-
nak, amely az ernberek lelkében a
halálról és a halál utáni sorsról él.
Kezdve azon, hogy még az elhalálo-
zás bejelentése is az ernberdicsőítés,
hiúság-táplálás, számító alázatosko-
dás és hazug képmutatás aIkalmá-
vá lesz. Példa erre, hogy olykor
még a halottat is felruházzák cí-
mekkel: "méltÓságos, nagyméltósá-,
gú X Y űr", de legalább is elma-
radhatatlan a külöriféle tisztségel-
nek, tiszteletbeli tagságainak s leg-
főképen kitüntetéseinek minél ' tel-
jesebb felsorolása, akkor is a még
sokkal többet sejttető stb. stb. hoz.
zátoldásával. A vállalati elnököknek,
igazgatóknak már szinte természe-
tesen kijár a cég és az alkalmazot-
tak részéről, hogy őket "elévülhe-
tetlen érdemeik" felsorolása rnellett
"a legjobb fönöküknek, megértö
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SZIVU, szociális érzésű emberbarát-
nak" és még más kiváló erények-
kel ékeskedő legderekabb ember-
nek rninösítsék, akinek halála bi-
zony az egész társadalomnak pó-
tolhatatlan vesztesége. Ebbe a sík-
ba esik azután az "imádott" (1)
férj, feleség vagy gyermek elvesz-
tése fölött való kétségbeesett jaj-
veszékelés. Ez már teljesen a hitet-
len, evilági gondolkodás megdöb-
bentő vergődése a halál tényével
szemben. Hol van mindebböl a ha-
lállal szemben is győzelmes keresz-
tyén hit békességet szerzö megnyi-
latkozása? Talán nem helyénvaló itt
keresztyén hitet vagy legalább az-
zal összhangban álló beszédet kí-
vanni, mert hiszen ezek a gyász-
jelentések Iegtöbbször nyiltan el-
árulják nemkeresztyén körböl való
eredetüket. De hányszor jelennek
meg ilyenek magukat szívesen ke-
resztyénnek minösítö napilapokban,
és ezen az úton fertőzik a keresz-
tyén olvasók gondolkodását, lelkű-
Ietét. Az egyház szolgáinak pedig
ezen a vonalon is fel kell venniök
a küzdelmet a feltámadást és ítéle-
tet hirdető keresztyén tanításról
tudni sem akaró zsidó-pogány köz-
szellemmel, annál is inkább, mert
.maguk is ki vannak téve annak a
kísértésnek, hogy ennek a szellem-
nek az igézete alá kerüljenek, ami-
kor a temetési igehirdetést ember-
dicsőítő búcsúztatóvá ihamisítják.

A vegyesházasságok.
történetében újfejezetet nyitott az
a törvény tervezet, amelyet parla-
mentünk tárgyalni kezd. A zsidó-
kérdés megoldásában az első olyan
törvény, amely elvileg is túlhaladja
az eddigi két törvényt, mert a zsidó
fogalma al-att már mást ért, mint
az eddigiek annyiban, amennyiben
itt a keresztelés és annak _'ideje
nem jöhet számításba. A zsidóság
ennek alapján már nem felekezet,
hanem faj. Végrehajtása pedig

. azonnali 'hatályú lesz minden en-
gedmény és 'kedvezmény kizárásá-
val. A törvény tervezet nemcsak a
zsidók között keltett kínos megle-
petést, hanern a kereszténypárt tag-
jai között is,a!kiknek vitájában na-
gyon megoszlottak a vélemények.
Az elgondolás ugyanis, a katolitkus
egyház házasságjogának figyelmen

kívül hagyását jelenti. Nyomós ok-
nak, nagy nemzeti érdeknek kell ott
lenni, ahol a kormány szembe mer
szállni a római katolikus egyház
felfogásával, Nézetünk szerint -ép-
pen azért, mert itt a zsidóság faj-
nak tekintendő, a kérdés és annak
megoldása nem érintheti az egy-
házakat, leg-alább is elvileg nem. A
gyakorlat - reméljük - jót ered-
ményez, mert nem teszi lehetövé,
hogy idejében megkeresztelt zsi-
dók és utódaik az egyházi életben
szóhoz jussanak és a maguk sajá-
tos természetet sokszor az evan-
gélium parancsával szemben is ér-
vényre juttassák. Ami a magyar nép-
nek üdvös, üdvös kell, hogy legyen
tnituien magyar egyháznak.

A szociáldemokrácia
csodálatos módon éledt újjá az el-
mult hónapban. Mintha csak most
jutott volna el a legjobb alkalom-
hoz eszméinek és módszereinek ter-
jesatéséhez. A gyárakban, irodák-
ban, munkásotthonokban, az egész
orsiágban megindította szervezke-
dését olyan nyiltan és bátran, hogy
az már a szemtelenség gel határos .
Minél inkább közeledünk az új
európai rendben való elhelyezkedés-
hez - ahol t. i. a szociáldemokrá-
ciának nem lesz szava, - annál in-
kább verik anagydobot és ígérik a
megváltást. Osztályöntudat. osztály-
harc, munkások pénzéből való élős-
ködés, vállukori. való felemelkedés,
zsidó vezetés, egyház- és istenelle-
nes nevelés,sztrájk,. a kapitalista
termelési rend elleni harc hirdetése
és. a vele való titkos barátság és
még annyi más, amivel ipari mun-
kasainkat félrevezették, a paraszt-
ságot és a közép osztályt vele meg-
gyűlöltették - helyet kaphat még
egyszer ebben az országban és az
emberek szívében? Eddig csak a
londoni rádió meséit terjesztették.
ezentúl önálló hírverést is indíthat-
na'k?' Idejében lássuk meg, hová (ej-
lódnek a dolgok, mert ezekben a
nehézségekben, amelyekben né-
pünk szenved, egy szó is tűz lehet
az olajra. Ha eljött az ideje, ak-
kor ez ne az újjá~ledés. hanem a
szociáldemokrata párt és szakszer-
vezet rnegszüntetésének ideje le-
gyen!
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-SZELLEMI ÉLET
Túróczy Zoltán: 'Vagy-vagy! Az

Orsz, Luther-Szövetség által Mária-
besnyön, 1941 nagyheten a férfi-
intelligencia részére rendezett evan-
gelizáció előadásai. - Evangélikus
Szakkönyvtár 2. sz., 74 lap. Györ,
1941. - Alkut Inem ismerő könyv,
akárcsak iKierkegaard "Vag y -
vag y "-a. Élesen fogalmazott, vi-
lágos, tudatosan egyoldalú. Az
evangelizálásának praktikus célki-
tűzésert és az inteHigens ember ér-
telmét s szívét egyaránt meggyőzni
kívánás módszere folynak össze
benne. Voltakép egy kis dogmatika,
de oly formában, hogy teljesen a
hitrejutás eszköze lehessen a Lélek
kezében. Látszik, hogy nem írásnak
készült, rajta az eleven beszéd nyo-
ma. Talán maga az előadás bősé-
gesebb is volt, legalább helyenkint
túlontúl nagy vonásokban vet oda
egy-egy gondolatot. Ennek oka
azonban lehet a tárgykör szélessége
is. Intelligenciánknak meleg figyel-
mébe ajánljuk. S. L

Halasy-Nagy József: Mai politi-
kai rendszerek. Budapest. - Mai
politikai rendszerekről írni úgy,
hogy az ember maga ne politizál-
jon, szinte lehetetlen. Ezzel számol
Halasy-Nagy József is, mikor úgy
ismertet, 'hogy közben értékel és
maga is színt vall. Ennek a párt-
állásának tulajdonítható. hogy mi-
kora demokratikus rendszereket
ismerteti, akkor kritikai az ismer-
tetés, mikor a totális rendszereket,
akkor rnegszűnik kritikát gyakorol-
ni. Ilyen módon is azonban nagyon
világos, a tőle megszokott népsze-
rű, közérthetö modorban sok érde-
kes dolgot közöl az egyes rendsze-
rek [ellernéről, úgyhogy aki mer és
tud önállóan véleményt formálni,
hasznos érdeklődéssei olvashatja vé-
gig könyvét. Megrajzolja a dernek-
ráciák 'kialakulását és némi meg-
lepetéssel olvassuk azt az újabb
kutatások által nem teljesen iga-
zolt tételt, hogy a ma annyit kár-
hoztatott dernokráciák legnagyobb-
részt a reformációnak (pontosabban
a kálvinista puritanizmusnak) a po-
litika talaján termett gyümölcsei.
Világos képet ad a bolsevízmusröl,
fasizmusról és a nemzeti-szocíaliz-
mus ról. Az az elevenség. rnellyel

különösen az utóbbit állítja sze-
münk elé, nyiltan mutatja, hogy az
ú. n. totális rendszerekben nem csu-
pán politikumról, Ihanem új hit
megjelenéséről van szó. Kitűnik ez
akkor, mikor a nemzeti szocialista
állam egyik fontos pilléréról. a faji
mitoszról íro "Ennek amitosznak
- írja - nem úgynevezett tudo-
mányos igazsága a fontos, 'hanem
használhatósága. " Végén keresz-
tyénség és politika címen főleg
Aquinói Tamás és a pápai encikli-
kák elgondolásait ismerteti és a ma-
gyar politika útjának lehetőségeit
méri ki. A könyvet olvasva az em-
ber elejétől végig úgy érzi, hogy
friss eleven valóságot kap, minket
azonban az igazság kérdése is ér-
dekeI. b, 1.

Csoknyai József: A kérdező gyer-
mek. (A gyermek kérdéseinek ne-
velés-lélektani vizsgálata.) Szeged,
1940. - A tudományosság eszközei-
vel, gyakorlati célzattal írt munka,
azonban a művelt nagyközönség is
érdeklődéssei forgathatja a lelki-
ismeretesen 'összeállított könyvet,
amely aprólékos gonddat gyűjtötte
össze a kérdés egész irodalmat, ki-
egészftette a maga megfigyelései-
vei és a szakember hozzáértésével
fogta egységes szemléletbe a gyer-
mek ébredezö gondolatvilágáról va-
ló ismereteinket. Hasznos mű, mert
olyan területet munkál meg, amely
úgyszólván rnindannyiunk egyete.
mes érdeklődésére számíthat, szülö
és pedagógus egyaránt becses út-
baigazítást meríthet a kötetböl,
amely mindenütt ment az áltudorná-
nyosság nagyképűségétöl, cicoma-
zatlan stflusa pedig egyenesen szö-
rakoztatö olvasmánnyá teszi. IE he-
lyen nem bocsátkozhátunk mödsze-
rének bírálatába és tudományos
megvitatásába, azonban úgy véljük.
fel kell a könyvre hívni a figyel-
met, mert világnézete, kornolysága
és tartalma egyaránt megérdemli.

A. E.
Majthényi György: Ajándék. Bu-

dapest, Singer és Wolfner kiadása.
- Egy müvésztehetség tragédiáját
ábrázolja a könyv. Maithény! jó
megfigyelő, nagyszerűen rajzolja
meg a kisváros, a hétköznap, az áto
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lagélet világát. Nem keres benne
magasabb eszméket vagy célokat,
elég neki, hogy az életet a maga
szürkeségében mutassa be. Mese-
szövése is ügyes, egyszerű keretek
közt is meg tudja fogni az olvasót.
Egy olyan átJagregényt kapunk,
amilyen ma magyar irodalmunkban
igen sok terem. Biztosan taíál ol-
vasóra, a'ki amilyen szívesen olvasta,
olyan hamar el is felejti a könyvet.
Pedig a szerzőnek van tehetsége, s
úgy hisszük," tudna maradandó ér-
tékű művet is alkotni. r.

Zünde! Frigyes: Blumhardt János
Kristóf életrajza. HI. kötet. Fordí-
totta: Szerb Anna. Siófok, 1941.
Ára: 4.60 P, olvasóinknak 3.90 P. -
Az eddig megjelent kötetek meg-
ismertették velünk a 'harcoló és az
elmélyült Blumhardtot. A harmadik
kötetben a sallangmentes lelkiem-
ber áll előttünk. Megismerjük a
valóban megtért embereknek azt a
tulajdonságát, hogy valósággal ir-
tóznak rninden kegyeskedéstöl, az
úgynevezett orrlógató keresztyén-
ségtől. Ez a tulajdonság adta meg
Blumhardt munkájának az átütő
erőt. Most, hogy már módunkban
van mind a három köteten végig
tekinteni, azt a kívánságot fűzzük
hozzá, bárcsak olyan áldott mag-
vetés lenne ez a magyar kiadás,
mint volt Blurrrhardt élete. M. F.

Dénes Gizella: Asszony, aki vét-
kezett. Budapest, Singer és Wolf-
ner kiadás. - Dénes Gizella ügyes
rneseszövö, élénken és megragadóan
íro Könyve társadalmi regény: an-
nak az "uriasszonynak" a regénye,
aki elbetegesedett férje rnellett
megbotlik, utat enged utoljára fel-
lobbanó szenvedélyének s ezért ve-
zekel, noha botlásában mások c-« az
ismert hazug frazeológiával - az
élethez (!)való jog érvényesülé-
sét látják. -ro

Gál Lajos: Protestáns iskolák és
tanítók Magyarországon a XVI. szá-
zadban. Tiszaföldvár, 1940. 98 lap.
Hasznos összesítése az idevágó iro-
dalomnak. beledolgozva Szegedi Kis
István Loci Communesének a taní-
tóra és a tanulóra vonatkozó, eddig

ebben a vonatkozásban elhanyagolt
részletet. A szerzö nem terheli meg
a dolgozatát a tárgy problémáival,
így is igen alkalmas a reformáció
pedagógiatörténeti jelentőségének
megláttatására. S. J.

Németh Sámuel: A soproni evan-
gélikus liceum kiizdelme a magyar
tannyelvért a Bach-korszakban. (Sop-
ron, é. n.) 28 lap. - Szorosan kap-
csolódik a szerzönek folyóiratunk-
ban is ismertetett dolgozatához: A
soproni evangélikus líceum küz-
delme a nyilvánessági jogért a
Bach-korszakban. A magyar tan-
nyelvért vívott küzdelem a nyil-
vánosságí jog megadása után to-
vább tartott, sőt ,keményebb lett,
mert 1855-től fogva a rendeletek
egyre inkább 'ki akarják szorítani
a magyar nyelvet a főgimnáziumi
tanításból. A németesítés 1860-ban
csődbe jut. A szerzö figyelme kiter-
jed az egész országos ellenállásra,
leginkább a protestáns iskolákéra,
de a középpontban mindig a sopro-
ni líceum marad. Az elejétől végig
érdekes dolgozat ma időszerű is,
részint a tanítási nyelv, részint a
soproni evangélikus gimnázium ma-
gyar 'hivatása szempontjaból. S. J.

Külföldi folyóiratok.
Deutsche Theologie (Stuttgart,

Kohlharnmer-kiadás ára negyedévre
RM 1.50) folyó évi április-júniusi
összevont szám: Fascher Ján. 10,
17-18 értelmezéséről ír, Vogelsang-
pedig a világháborúban elesett s
azóta is sokat idézett, mélyen val-
lásos nérrret költönek, F,lex Walter-
nek a "katonahit"-ét vizsgálja.

Luther. (A németországi Luther-
Társaság folyóirata, Gütersloh, Ber-

. telsmann-kiadás, ára egy évre 3·
RM), folyó évi 1. füzet: SchöffeI:
"Luther mint Ielkípásztor"; Lauch:
"Luther maradandó értékü köszön-
tései a nyomdászokhoz"; Hoffmann:'
, Az úrvacsora körülí vita történeté-
hez a reformáció századában",
Könyvszemle. Melegen ajánljuk a
németországi Luther-Társaság és e
tartalmas folyóirat támogatását. K.



KONYVSIEMllE
A lelkész mint ... (Vagy: Minta lel-

kész.) Szerkesztette dr. \las ady Béla.
Debrecen, 1940. "Igazság és élet" kiadá-
sa. 171 Iap. Ára 2.80 P. - A magyar
reformátusok lelkészi szaklapja 1936-
1940 években cikksorozatot közölt az
anyaszentegyház "mindenesének": a lel-
késznek sokoldalú hivatásáról, melyet
most kötetben ad elénk a Iap szerkesz-
tője. A könyvben 34 tanulmány foglal-
kozik azzal a véget nem érő feladattö-
meggel, mely a gyakorló lelkipásztor elé
tárul, ha szelgálatat hűséggel be akarja
tölteni: a lelkész mint exegéta, mint
dogmatikus, mint horniléta, mint peda-
gögus, mint Iiturgus, mint pszichológus,
mint pásztor, mint a diakónia és a kül-
misszió előmozdítója, stb. Kevés kivétel-
lel mindegyik témáról ketten írtak:
teológiai tanár és paróchus lelkész. A
tanulmányok különbözö értékűek, nem
is egységes teológiai színezetűek. Oe va-
lamennyiben, - még az ilyen veszélye-
sen megfogalmazott témáknál is: pl. "a
lelkész mint hungarológus" vagy "mint
szociálpolitikus", - következetesen ér-
vényesül a lelkipásztori hivatás egyetlen
céljának: a ministerium verbi divini-nek
irányadó szempontja. A serkentő kis írá-
sok egészen járhatólag rnutatják meg a
kevesebb teológiai műveltséggel rendel-
kezö lelkésznek is az elmélyűlés útját.
A kérdések teológiai alapon törtértő és
mégis élvezetesen gyakorlatias fejtege-
tése amúgyis értéke a munk álatnak.
Közben pedig nagyszerű tükrévé lesz e
tanulmánykötet a mai magyar reformá-
tus egyháznak: meglátjuk benne gyüle-
kezeti életük egétő kérdéseit, rnelyek-
ben sokszor ismerünk a magunkéra, de
egy csokorban találjuk kevés kivétellel
a legértékesebb református egyházi rnun-
kasoknak szellemi megnyilatkozásait is.V. 1.

DeIHng Gerhard: Das Zeltvetstendni»
der Neue{l Testaments. Gütersloh, 1940,
Bertelsmapn-kiadás, 167 lap, ára 5, kötve
6.50 RM. - Az ember azt gondolhatná,
hogy ez a könyv - címe után ítélve -
olyan kérdéseket tárgyal, melyeket a
tudós agyalt ki íróasztala mellett. Oe
csak "az idők teljessége", jelen és örök-
kévalóság, eszkatológia fogalmakat kell
magunk elé idéznünk, hogy valóban meg-
lássuk: igen fontos tisztázni mindazt,
ami az Ujszövetségben az idő kérdésé-

vel kapcsolatos. DeIIing először azt vizs-
gálja, hogy mit értettek az időn a gö-
rögök és mit az Otestámentum és zsidó-
ság. Azután igen világosan tárja fel,
hogy az 'Újszövetségben a Krisztus-való-
ság révén tárul fel az idő és történelem
értelme. Krisztus és a kinyilatkoztatás
révén nyer értelmet és célt az ernber-
világ élete és története. Krisztus szaba-
dítja ki ezáltal életünket a vak sors ha-
talmából és általa jut "teljesség"-re a
világ Istennél. A Krisztus által adott
"örök élet" is innét nyer értelmet. Del-
ling az örök életnek elsö sorban minő-
ségi tartaimát dolgozza ki és szembeál-
lítja a zsídóság időbeli rnessiás-várásá-
val. A. "zsidó" eszkatológikus és apoka-
liptikus reménység ennek alapján hát-
térbe szorul és alacsonyabbrendűnek lát-
szik az "örök életv-nek az (árja) pársziz-
mussal kapcsolatba hozott képzetével
szemben. Ezen a ponton adhat DeIling
munkája leginkább ellenvetésekre alkal-
mat. Oe ennek eIlenére is hálával tarto-
zunk neki, hogy ezeket a kérdéseket
ilyen világosan kifejtette. Könyve való-
ban segítséget nyújt az eszkatológia és
vele kapcsolatos kérdések új megtárgya-
lásához és előbbre vitel éhez.

Hedderich H. F.: Die Gedanken der
Romantik über Kirche und Staat. Güters-
loh, 1941. Bertelsmann-kiadás, 172 lap,
á1a 4 RM. - Ma újra divatos Iett
a romantika. A romantika felé for-
dul jórészt a népi-faji megújulás, de
különösen felkarolja a római katolikus
teológiának jelentékeny része. A parla-
menti rendszerrel szemben a rendiség
eszménye, a tekintély elve, a szerves ta-
golódás, az egyház világi-politikai fel-
adatai állandó tárgya a katolikus sajtó-
nak. Történetileg ez politikai reakcióba
torkollott, a meglevőnek rögzítésébe. A
középkor eszrnényítése, a katolikus egy-
ház szilárd egységének látszata sem állja
meg a történeti vizsgálódás próbáját.
Jelentős számunkra Schleiermachernek
és Stahlnak alakja. Egyik sem ismeri
a Szeritlélek 'valóságát, az egyház igazi
mivoltát. Előbbi vallásos társaságnak lát-
ja, melynek célja a közös vallásos élmé-
nyek ápolása. Ezért elhatárolja az ál-
lamtól, amely szintén tisztára emberi
szükségletböl ered. Stahl a konzervatív
társadalmi rend tartóoszlopát látja az
egyházban, amely az állam világnézeti
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e, tatasbél; lianem a."korszelemből 111uul,Ju.· .,.,masf@lol"..aek·,konyve).,·Eck"lrasa·.{lz
es ezért jut szükségképpen világias meg·őskeresztyénség és állam viszonyát táro
oldásra az egyházvés állam Kérdésében. gyaló gazdag irodalomból mcssze ki-

~,' , U. E. emelkedik 'S alapvető módon oldotta meg
, Osterloh E.: Gottes Gerechtigkeit und a nehéz problémát. 'K.
menschliches Recht im Alten Testament. Bizer Ernst: Studien zur Geschichte
Münchén, 1940. Evangelischer Verlag, A. des AbendmahJsstreits im 16. Jahrhun-
Lernpp, 32 lap, ára 0.60 RM. - Az egy- dcrt. - Gütersloh, 1940. C. Bertelsmann.
házjog kérdéseinek új átgondolása ese· XII. 362 lap. Ára 12 RM., kötve 14 RM.
dékes. Ehhez nyujt figyelemreméltó ada- - A reformáció történetének egyik leg-
lékot ez a füzet, amikor az ószövetségi kényesebb és legnehezebb kérdésére
ige valóságát szólaltatja meg. Isten igaz- igyekszik a szerző tanulmányaival fényt
sága: Isten uralmának érvényesülése a deríteni. A lutheri és svájci úrvacsorai
történetben, Isten közössége, kiválasz- felfogás különbségeit és ezeknek mé-
tása, röviden: a kinyilatkoztatás össze- lyebben rejlő gyökereit tária fel első-
foglalása. Az emberi jog alapja Isten rendű, gazdag forrásanyag bőséges f'el-
rendelése. Uralma alá tartozik. Szerepe: használásával. Ezzel mások számára' is
lehetővé teszi a nyugodt emberi életet lehetövé teszi az úrvacsora értelmezése
és oltalmazza. Izráel népe életében azon- körül folyt viták apróbb részleteinek is
ban nemcsak a puszta életet biztosítja gondos megfigyelését s azok tanulságai-
a jog, hanem' egyuttal a kinyilatkoztatás nak hasznosítását. A könyv négy Ieje-
szolgálatát a többi nép számára. Isten zete közül az első kettő a wittenbergi
népe engedelmességéri nemcsak élete, Concordia (1536) létrejöttével és további
hanem a világ üdvössége fordul meg. sorsával foglalkozik. A harmadik feje-
Az emberi jog szolg álata addig tart, amíg zetben a Zwingli- és Kálvin-féle úrva-
Isten uralmát. királyí jogát nyilvánvalóvá csorai felfogás összeegyeztetéséről (Con-
nem teszi az utolsó időkben. Az emberi sensus Tigurinus) és a Westphal által
jog szolgálata Istennek való engedelmes- felidézett vitától van szó. A negyedik
ség, egyben harc a joggal való visszaélés, fejezet pedig a Heidelbergi Káté úrva-
az erőszak ellen. ' U. E. csorai tanítását és ennek alapján a sváb

. és pfalzi teológusok vitáját ismerteti AEck Oíto:Urgemeinde und Imperium.
Gütersloh. 1940, Bertelsmann kiadás, 136 szerző történeti tanulmányainak gyakor-
lap, ára 3 RM. _ A szerzö az öskeresz- lati célkitűzése annak megállapítása,

.tyénségnek az "állam".hoz (római biro. milyen alapon lehetséges a kétféle úrva-
csorai felfogás híveinek úrvacsorai kö-

dalomhoz) való viszonyát vizsgálja. Igen zössége. Követendő például Luthernak a
alapos és gondos munkával rajzolja _meg
az Újszövetség irataiban azt a kettős Wittenbergi Concordia megkötésében ta-
irányvonalat, mely egyfelől Róm 13.ban nusított magatartására utal. E szerint a
lép legvilágosabban elénk, s az államban ki nem egyenlíthető külőnböző' tanítás

mellett is lehetséges az úrvacsorai kö-
"Isten szolgáját" ismeri fel; másfelől zösség, 'annak egyértelmű elismerése
azonban - mint azt kül, a Jel. könyve

'mutatja _ a legélesebben száll szám be alapján, hogy Krisztus sakramentornbeli
a magát isteni méltóságba emelt állam. ajándékának valósága nem függ egyéni,

szubiektív előfeltételektől, nevezetesen a
mal. Eck kírnutatja, hogy rnindkét maga- h H ő k I f If '

. tartás gyökereivei a prófétákhoz nyulik ittől. a a szerz ne ezze a e og a-
vissza' és a változott körülményekhez sával nem is tudunk egyetérteni, ez nem
képest érvényesíti különösen Jeremiás csökkenti tanulmányainak értékét; ezzel
.iröf'étai magatartását úgy, amint azt a valóban szükséges és nagyon tanulságos
..:-yülekezet Jézustól tanulta. Különösen munkát végzett. W. D.

'fontos annak a megállapítása, hogy ·az Fendt Leonhard: Die neuen Petiko-
államnak mint isteni rendnek a felisme- pen. J. C. B. Mohr, Tübingen, 1941, 261
rése az államot a törvénnyel hozza kap- lap, fűzve 6.82 RM., kötve 7.84 RM. -
csolatba. Az állam "méltósága" abban Ép tíz esztendeje jelent meg Fendt híres

. van, hogy isteni megbízással a törvény- könyve "Die alten Perlkopeti" címen. Ez
nek szerez érvényt. Mivel azonban az a nagyszerű munka azóta bejárta a vi-
állam mint rend a törvény megvalősi- lágot. Azó-egyházrperlkópakat dolgoz-
tás ának a szolgálatában áll, azért a tör- ta {et- benne szigorúan tudományos ala-
vénnyel együtt Istennek nem végső aka- pons ugyanakkor gyakorlatilag használ-



ható' formában. Ennek folytatása rnost
új .könyve, mely az 1896"ban Eisenech-

, ban ,I:efoly.t,: egyházi." konferencia által
"álkűtottúj. perikópákat dolgozza Iel/ha-
-sonló módon. Alapelve most is ugyanaz:
csak a textust szabad igehirdetésünk fun-
darnenturnává tenni, az alkalmazás sem
ad jogot arra, hogyelhajoljunk tőle.
Igyekezete 'felmutatni az egyes szaka-
szokban azokat a pontokat, melyek az
íge valódi jelentésének elferdítése nél-
kül alkalmazhatókvA sorrend mindíg ez:
intelligere, explicare, applicare. Az evan-
géliumi - néhol párhuzamosan egy má-
sodik evangéliumi is van - és az epis-
tolai perikópák mellett magyarázza az
eisenachi ótestámentomi lekciókat is. Va-
lamennyit pedig összefogja a megfelelő
vasárnap egységes liturgikus szeniléleté-
ben. Hatalmas munka. Roppant tudás, vas-
szorgalom, lelkipásztori hozzáértés az
ékességei. Bizonyosra vehető,hogy époly
sikere lesz mint a tíz évvel ezelőtt meg-
jelent kötetnek. Csak sajnálhatjuk, hogy
nem előbb jelent meg egy félesztendő-
vel, hiszen most éppen az eisenachi evan-
géliumokat prédikáljuk az országban. Oe
még a hátralevő időre is érdemes meg-
venni. Ha pedig legközelebb az eisenachi
epistol ák kerülnek sorra, eleitől fogva
segítségre lelünk ebben a műben.

Seholz László.
Theologische Existenz heu te. (Kaiser,

München). - Braun Herbert: Das Lei-
den Christi (1940" 56 lap, ára i RM.).
Az újjászületés, Krisztus szenvedése és a
keresztyének szenvedése: az újszövetség
bizonyságtételének e három nagy témá-
ját tárgyalja a füzet az 1. Péter levél
vonatkozó részeinek összefüggő, folya-
matos magyarázatával. Alapos, kornoly,
élvezetes exegezis. A bibliaolvasó csen-
des óráján, az igehirdető műhelyében ál-
dással forgathatja. - Hamme1sbeck Os-
kar: Die Strasse der Heimkehrer. (1940.'
32 lap, ára 0.60 RM.). Közvetlen hangu,
építő írás a 23. zsoltárról és Hozseás
11 : 12-12 : 6-ról. Különös értéket köl-
csönöz a füzetnek, hogy irója .Jaikus",
aki ízig-vérig benne él egyházának mai
helyzetében és a két ószövetségi ígét a

.szernélyes vonatkozásen túl ebben az ak-
tuális egyházi helyzetben szólaltatja
meg. Sok megszívlelésre rnéltót mond
éppen a lelkészeknek. Egyetlen bizony-
ság tevés az írás, hogy gyülekezeti tagok
és papok minél többen találtassanak a
"hazatérő\\: útján": az örök Pásztorhoz és
Atyához vezető ösvényen. V.1.

Das Kirchenbuch für die Gemeinde.
, Kassel, Joh. Stauda-kiadása, 996 lap, ára

kötve lD.85 Rl\:t - A Stauda kiadóválla-

'lat ismert részben a' nyomdatechnikai
szempontból- kiváló egyházi 'kiadványai,
részben peőig azok miatt a kiadványai
'miatt, ' melyek a korszerű evangélikus
egyházi keresztyénség szolgálatában ál-
lanak. Az előttünk fekvő mű a kiadó-
vállalat legjobb termékei közé tarto-
zik. A gyülekezet számára készült ez a
könyv: napi lekciók, rövid, nagyon tömör
és mégis életeleven. valóban építő áhí-
tatokkal. A lekciók az egyházi évhez
alkalmazkodnak. A vasárnapi szakaszok
külön is kiemelik az illető vasárnap jel-
legét, megadják a hetiígét és imát,
beleépítik a házi áhítatba a Kis Kátét
ésegy-egy kb. 3 oldalnyi fejtegetést is
adnak részben az egyházi év szakának
megfelelő, vagy a textussal kapcsola-
tos témáról. (Pl. adventben "prófétálás",
"Isten királysága", karácsonykor .Krísz-
tus Isten fia", vízkeresztkor a "világ-
misszió", címén. Más alkalmakkor bib-
liai és hittani kérdésekről, az egyházi
év és a gyülekezeti istentisztelet kér-
déseiről stb.) Ezek a fejtegetések is na ,
gyon vilá~os:lk. gyülekezetsz rrűek és
építők. Ily rnódon valóban mintaszerű
könyvet ad a kiadó a gyülekezet kezé-
be. Gyakorlati útmutatást kapunk a
házi istentisztelet korszerű felújítására.
E kiadvány messze kirnag aslik a szoká-
sos áhítatossági irodalomból és egyene-
sen az elmult századok legkiválóbb, sok-
szor évszázados használat által meg-
szentelt áhítatossági rnűvei mellé sora-
kozik. Nálunk is jó volna mennél töb-
bet forgatni és tanulni belőle. Utrnuta-
tását fel kellene használni magyar gyü-
lekez.eteink goridoz ásánál, valamint az
evangélizációs munka gyülekezeti to-
vábhépítésénél is. ,K.

Frick Heinrieh: Deutschland innerhalb
der religiösen Weltlage. 2. kiadás. Ber-
lin, 1941, Töpelmann kiadás. 276 lap,
ára kötve RM. 6.-. - Frick könyve
első ízben öt évvel ezelőtt jelent meg
(akkor ismertettük is) s azóta egyike
lett a keresztyénség világhelyzetét alap-
vető módon megvilágító ,műveknek
Azért csak örülhetürrk, hogy immár má-
sodik, némileg átdolgozott kiadásban,
fekszik előttünk. Alapjellege - hogy t.
i. geopolitikai szempontok segítségül
vételévei rajzolja meg a keresztyénség.
és különös en anémet lutheranizrnus ví-
lághelyzetét, - változatlan maradt. Vál-
tozatlan maradt lényegében a keresz-
tyénség belső alakulásáról' rajzolt kép
is. Oe az elmult öt év tapasztalatai, a
kontinentális keresztyénség helyzetének
az alakulása, a keresztyén misszió sorsa
és átélése több ponton világosabba tet-
ték, a. könyv fejtegetéseit. Különösen is



tanulságosak egyfelől azok a részek. Ez teljes mértékben sikerül is neki. -
amelyek a "ném et hit", a szekuláris, a Nietzsche meglátja Lutherben, az erköl-
keresztyén hittől elszakadt ném et val- csiségében, hitében és muzsikáiában a
lásosság kérdését és jelentőségét tar- höst (19. o.), a nérriet nép prófétáját (60.
gyalják, másfelől pedig azok a fejtege- o.), anémet életérzés felszabadítóját (39.
tések, amelyek Németország küldetését o.). De sajnálkozik a szerzö azon, meny-
igyekeznek tisztázni a jelenlegi vallásos nyire nem látja Nietzsche, hogy mindez
világhelyzetben. Frick e kérdésnél kü- nem Luther érdeme, mert Krisztus sza-
lönbséget tesz a hitvallásos keresztyén- badítja fel benne az északi erők előre-
ség és a tágabb értelemben vett népi törését, (15. o.) B. L.
(nevelő) keresztyénség közt. E különb- Bonmann Otto: Die Schriften des HI.
ségtétel és annak értékelése ellen két-
ségkívül hozhatók fel ellenvetések. a va- Prenziskus von Assisi. Freiburg, 1940,
lóságos helyzet tisztásahoz a különb- Herder-kiadás, 194 oldal, ára kötve 4
ségtétel azonban hozzájárulhat. Frick RM_ - Ez a kötet nem tudományos célt
könyve ú] kiadásában is egyike azok- szolgál, hanem a "ferenc es szellem" el-
nak a műveknek, rnelyek nagyan alkal- terjesztésének a szolgálatában áll. Ezért
masak a keresztyénség világhelyzetének olvasókként elsősorban azokra gondol,
a helyes felismerésére s ezért - ha nem akik kapcsolatban vannak a ferencesek-
is lehet vele mindenben egyetérteni _ kel. Ez a célkitűzés természetesen erősen
tanulmányozása melegen ajánlható. K. meglátszik a könyv anyagának a beosz-

tásán. Az anyaget gyakorlati szempon-
Althaus Paul: Die Wahrheit des kitch- tok alatt sorakoztat ja fel, hogy az hasz-

lichen Osterglaubens. 2. bővitett kiadás nálható legy.en ferences közösségekbr-n
Gütersloh, 1941, Bertelsmann-kiadás, 96 áhítatossági célokra is. Mindez tőlünk
lap, ára 2.40 RM. - Althausnak e kis meglehetősen távol esik, azonban a
Iüzetét, melyben Hirsch göttingeni pro- könyv így is tükrözteti Assisi Ferencnek,
fesszornak "Die Auf erstehungsgeschich- ennek a .Jcülőnös szeritv-nek a vonzó
ten und der christliche Glaube" c. könyve alakját. Aki vele megismerkedni akar,
ellen szállt síkra, mult évi Könyvszem- annak ez a nagyon gyakorlatias beállí-
lénkben ismertettük. A füzet néhány hö- tottságú könyv jó szolgálatokat tehet. y.
nap alatt elfogyott s most előttünk Iek-
szik a 2. kiadás. Ez lényegileg egyezik Hammelsbeck Oskar: Glaube und Bil-
az 1. kiadással. azonban a szerzö a szö- dung. München, 1940. Evanzelische Buch-

t több h I ütt '1' bbá" handlung, A. Lernpp kiadása. 46 lan.vege o e yu VI agosa es resz- Ára 0.80 RM. _ A hit és művelődés 'vi-
letesebbé tette, egyúttal válaszol azokra
az észrevételekre, melyeket Hirsch Alt. szenyában ·két túlzó és általánossá vált
haus füzetére tett. Hogy rnennyire köz- álláspont alakult ki. Az egyik nemcsak
ponti jelentőségű kérdésről van szó ebelevonja, de be is olvaszt ia a hitet 37.

vitában, azt már maga az a körülrnény is embernek önmagát és a világot művelö
mutatja, hogy e füzet rövid idő alatt 2. tevékenységébe, annak egy alárendelt
kiadásban jelenhetett meg. Aki azt akar. részévé teszi, - a másik viszont a ket-
ja megismerni, amit ma a kor tudorná- töt nemcsak szétválaszt]a, de szétválasz-
nyos színvonalán álló s mégis hitvalláshű tásokat állandóan fenn is tartja és úgy
teológia mondhat Jézus feltámadásáról, annyira kihangsúlyozza, hogy a keresz-
az keresve sem találhat ennél jobb írást. tyén élet benne, szinte mag-ába zárkó-
A mellett Althaus világos vonalakkal je- zik és magára hag-yja a világ dolgait.
löli meg, hog-y mi Jézus feltámadásának Szerző keresi a középutat s ezt abban
és a feltámadáshitnek a jelentősége a ke- látja, hogy az ember folytatja a maga
resztyén hit számára. K. művelödését, lsten igéje pedig- felsza-

badítja azoktól az "istentelen kötöttsé-
Hultsch G.: Friedrich Nietzsche und gektöl", önmaga és evilág dérnonikus

Luther. Gütersloh, 1940, Bertelsrnann-ki- hatalmaitól. rnelyeknek különben Ieltét-
adás, 84 lap, ára 2 RM. - Ez a füzet azt lenül és menthetetlenül áldozatul es-
a képet ismerteti, melyet Nietzsche alko- nék, A keresztyén ember minden mun-
tott magának Lutherról. Kritikailag akar- káját s így rnűvelődését is Isten ig éjé-
ja ismertetni, miként látta Nietzsche Lu- nek eme megszabadító ereje vonja a
therben az embert, a muzsikust, a köl- maga körébe, ez azonban itt e földön
töt, a korszakalkotó zsenit, az ú] erkölcsi mindig csak rejtetten mehet végbe, mert
rend prófétáját és a teológust. A kritikai "rész szerint van bennünk az ismeret"
ismertetés, ezt az előszóban a szerzö ma- és "még tükör által, homályosan látunk"
ga hangsúlyozza, mentes akar lenni azon- s "a mi életünk el van rejtve Krisztus-
ban minden dogmatikai megkötöttségtől. sal Istenben". .F. 1.

Baross·nyomda: Uzsaly és Koncz, Győr. - Harangszó-nyomdája.



Leényinternátust tart fenn a Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület
Bud ap est e n az evangélikus egyetemes egyház épületében (VIlI., József-
utca 4. sz.), ahol felvesz közép- és főiskolás diáklányokat. Az internátus
diakonissza testvér vezetése és az intézeti főorvos felügyelete alatt áll.
Tartásdíj evangélikus és református leényok részére évi 900 pengő. Az
internátus evangéliumi keresztyén szellemű családi otthont nyujt a fő-
városba felkerülő fiatal leányoknak. Mindenre vonatkozó felvilágosltással
szívesen szolgál a Fébé 'Evangélikus Diakonissza Egyesületnek mint az
internátus fenntartójának a vezetősége (Budapest, XII., Hidegkúti-u. 123a.
Telefon 164-573.).

Nyaralás. A Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület Budapest-
H 11 v ö s v ö Igy ben (XII., Hidegkúti-u. 123a. alatt, Telefon: 164-573.)
gyönyörű, egészséges, csendes helyen pensíót tart fenn. Ügyszintén KI o-
til d l ige ten is. Mindkét pensio testi és lelki pihenésre kivalöan alkalmas.
Idősebb egyének számára állandó elhelyezkedés is lehetséges. - Klotild-
ligeten gye r me kn y a r a 'it a tás t is vállal az egyesület, diakonissza test-
vér felügyelete mellett.

HaS:DáJ;uk és ter/ess:Uk

Luther Márton Kis Háléját
a Keresztyén Igazság olcsó kiadásában !

Ára 10 fillér, tömeges terjesztöknek kedvezmény I

Megrendelhető a "Keresztyén Igazság" kiadó-
hivatalában : SOPRON, Paprét-u. 2.

Kapható lelkészi hivatalokban, gyülekezeti iratterjesz-
tésekben ; egyes példányokat szétküld a kiadóhivatal.



Vedd és olvasd!
BIbilát !
Énekeskönyvet!
Imádságos könyvet! Ilyenek:

Kapi Béla: Békesség. Elmélkedések és imádságok. 5 Pvtöl,
Raffay Sándor: Imakönyv. 3.50 P.
Vidovszky Kálmán: Imádkozó fiúk. 3.50 P.
Gyógyíts meg engem, Uram. Imádságos könyv betegek számára. (Harang-

szó kiadása) 20 f. Díszkötésben 1 P.

IlInyvet a csalAdi istentisztelet szolgAIaIAban! Ilyenek:
Karner Károly: Máté evangéliuma. 1935. Előfizetőinknek kiadóhivatalunk-

ban rendelve: fűzve 3.80 P, kötve 4.80 P, másutt 5 P, ill. 6.20 P.
Lunde János: Jézus kis barátai. Gyermekprédikációk. II. kötet. 1936. 1.50 P.
Sztehlo Gábor és Urbán Ernő: Istené vagyok. Az Egyház tanítása kérdé-

sekben és feleletekben. 1937. 40 f.
Scholz László és Urbán Ernő: Krisztus hatalmában. 1937. 3 P.
Túróczy Zoltán: " ... és hívják nevét: csodálatosnak .. /' 1937. 4 P.
Kiss Samu: Evangéliumi posztilIa, 1937. Fűzve 6 P, kötve 7.80 P.
Wolf-Dedinszky-Kíss: A gyermek vasárnapja. 1. 1937. Fűzve 6.50 P,

kötve 8.50 P. II. 1938. 5.60 P.
Scholz László: A hálaadás kelyhe. Tanulmány az Úr szent vacsorájáról.

1938. Ára 3 P.
Gáncs Aladár: Serken] föl, aki aluszol! 1939. 3 P.
Scholz László: Szeritlélek tábora. 1939. 3 P.
Vitéz Virág Jenő: Hiszek, Uram. 1939. 1.90-3.50 P.
Dibelius Ottö: Jézus egykor és most. 1940. 1 P.

Könyvet Luthertöl és Lutherröl! Ilyenek:
Miivei. Sajtó alá rendezte Masznyik Endre. I-VI. kötet. 1904-1917.

Fűzve 60 P, kötve 80 P.
A keresztyén ember szabadságáról. 1927. 1.50 P.
Bűnbánati zsoltárok. (Harangszó Könyvtár) it 14 f.
A jó cselekedetekről. 1937. 1.50 P.
A katonai hivatásról. 1939. 1.40 P.
Luther: A Schmalkaldeni cikkek. 1937. 1.20 P.
Kis Káté. 1940. (Keresztyén Igazság kiadása.) 10 f.
Doktor Luther Márton Kis Kátéja. 1929. Fakszimile-kiadás ára 2 pengő
Doktor Luther Márton Nagy Kátéja. 1930. 1 P. .
Szabó József: A nagy reformátor. 1936. 40 f.
Virág Jenő: A Luther-rózsa. 1937. 60 f.
Ugyanaz: Dr. Luther Márton önmagáról. 1937. Ára 1 P.

Könyvet az egyház multjáról! Ilyenek:
Schulek Tibor: Bornemisza Péter. 1939. 8.60-10.50-11 P.
Mályusz Elemér: A türelmi rendelet. 1939. Kedvezményes ára 13 P.

Naptárt:
Harangszó Naptár. 1941. 50 f.
Febé-naptár 1941-re, 1.20-1.40 P. Könyvalakban 1.60 P.

Könyvet a finnektöl és finnekröl!
Fali táblát, könyvjelzöt bibliai mondással !

E könyvek legegyszeriibben az evangélikus könyvkereskedések útján
szerezhetők be. Ilyenek pl.: Luther-Társaság könyvesbolt ja, Budapest, VIlI.,
Ullöi-út 24. Fébé könyvkereskedés, Budapest, VII., Damjanich-utca 25/a.
4s IV., Deák-tér 4.

Baross-nyomda: Uzsaly és Koncz, Győr. - Harangszó-nyomdája.


