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NÉMETORSzAG 'ÉS A KERESZTYÉNSÉG.
Irta: D, Rallay Sándor.

Most má;/nemis aggasztó, hanem egyenesen
megdöbbentő hírek jönnek Németországból.
Szomorúan .kell .megállap.itanom, hogy; .akík a ~
német nép higgadtságában és vallásos meggyő-
ződésének komolyságában bízva jóhiszeműen
néztük a Harmadik, Bimdalom kifejlődését
és nem féltettük a vallas az öröklött erköl-
csök, a normális társadalmi rend, a kultúra
és józan haladás nyugodt életét, csalódtunk.
Ez a csalódás annál jobban fáj, mert évszá-
zadok óta bensőséges' lelki viszonyban éltünk
,a, német nemzettel, Kultúránk java részét is
nektköszönhetjük. Fáj tehát még a gondolata
is, hogy csalódnunk kell ebben a népben és
hogy ezentúl gondosan vigyáznunk kell lelki
hatásaira.

Husvét előtt a római pápa adott ki kör-
levelet, mely ben a németországi római kato-
Iikus egyház sanyargáttatott helyzetet pana-
szolja fel. Husvét alatt pedig az evangélikus
egyház szomorú sorsáról kaptunk képet Dibe-
lius generalsuperintendens tiltakozó iratából
Ugy a római pápa, mint Dibelíus nyilatkoza-
taiból azonban nem ,pusztán egy keresztyén
egyházzal szemben tervszerűleg gyakorolt mos- ,
toha, sőt méltatlanelbáná.s állapítható meg,
hanem a Reresztyénség ellen indított élettőrlő
harc. Az a megdöbbentö, hogy a Harmadik
Nemetbirodalom intézményeivel együtt le akar
terni a keresztyénség alapjáról. Más funda-
mentumot vet, mint amely vettetett a Jézus
Krisztusban. Az" a' megdöbbentő, hogya bi-
rodalom egyik minisztere, Kerrl, aki az egy-
házi, illetőleg a vallási ügyek élén áll, hi va-
talosan és nyilvánosan kijelentette, hogy Hitler
uj isteni kijelenMs1etétemeny,esé,aki ' egyedül

(

jogosult a vallási alaptételek megállapítására.
A német nép pedig tiltakozás és felháborodás
.nélkül,veszíe hihetetlen nyilatkozatot tudomásul.
Az újkor történelmében az én meg-ítélésem szerínt
ennél komolyabb BS megdöbbentőbb fordulat
nem történt.

Németország a keresztyénség ellen foglal
állást! Olyan hihetetlen fordulat ez, amilyenre
senki sem gondolhatott, Nekünk evangéli -
kusoknak mindenkínél fájdalmasabb, mert az
evangélium új életne ébredésének klasszikus
földje omlik össze számunkra. És összeomlik
az evangelium népe is, melyet az evangélíum
tett naggyá, emelkedővé, minden haladás elő-
retör? kíváltságos népévé.
, Senki sem tilthatja meg, hogy megsirassuk

ezt a népet. 'Iestvért siratni nemcsak jog, ha-
nem kötelesség. Megsiratjuk, hogy vak vezérek
nyomán világtalanná lesz, mert. kioltja az
evangéliuru szövétnekét. Ime; az öt. balga szű-
zek egyike, aki nem visz többéolaj,at a mé-
csesében. A sort Franciaország kezdte meg a
18. század végén, mikor detronizálta 'magát
az Istent is. 'Azóta' visszaültette, csak a Szent-
lelkét nélkülözi, még mindig, mert különben
nem volna benne olyan sok önzés BS olyan
kevés szeretet, Azután a szovjet következett,
amely minden vallást száműzött, de a' ke-
resztyén, népek mégis keblükre ölelgetik, mert
Istene nincs ugyan, de övé a Manunon. Ott
van még Spanyolország, Mexikó és most ötö-
diknek a balgák közé állt' az egykoe nagy és
irigyelt, a vezető szerepet vivő és népek so-
kasága által szívesen követett Németország,

Követhetjük-e: most? Semmiképen, most
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jezéssel, tehát véteknek megbocsátásával; evvel meg-
elégedhetünk mi is, mert a vétek fogalmába be;Ie-
tartozik a bűn is. Máténak »mint' mi is megbocsá-
tunk« kifejezés nem hasonlóságot jelent, hanem ál-
lapotot, mintha azt rnondanók, hogy mi is szoktunk
megbocsátaní embertársainknak; e tekintetben nem
vagyunk kötelességmulasztóks ez .alapon kérjük
Isten megbocsátó kegyelmét. Jóval erőteljesebb Lu"
kács szövege, mert »mi is megbocsátunk« azt fejezi
ki, hogy amikor Qocsánatértesdü'nk, mint bűnbo-
csátók szerepelünlq s kéresünknek 'ez képezi alapját.
Nehogy valaki. ebből jogalapot csináljon, ami az
ember s Isten közötti viszonyból kifolyólag Krisz-
tus-ellenes felfogás lenne, sokkal jobb a Máté-nak
közölt fordításához ragaszkodnunk, mint a Lukács-
félét átvennünk. Az eddigi »vétkezteknek«, »vétke-
zetteknek«, »vétetteknek« vagy »ellenünk vétkezők-
nek« használatát ki kell küszöbölni, hogy egységesen
használhassuk a fenti szöveget.

., A kérésnek tárgyilagos, objektív alapja az Is-
tennek végtelen bűnbocsátó kegyelme. Mint a rnin-
denség Ura és Királya igazságosságánál fogva min-
den mulasztást és bűnt megtorelhat s az oszövetség
szerint élt is az Isten ezzel a jogával; ámde Ö.
a Király, a mindenség Ura kegyelmet is gyakorolhat
s mível Jézus kinyilatkoztatása szerínt Ö szerető
mennyei Atyánk, ezért mindig kész elnézést s ke-
gyelmet gyakorolni gyermekeivel szemben. Szubjek-
tiv, alanyi alakja pedig a hitűnkből folyó az a lelki
állapot, amely szerint Igyekeztünk 'embertársainkkal
szemben szerétettel visel vetni, hibáikat elnézni s bű-
neiket megbocsátani: ilyképen bizonyosságot szerezní
arranézve. hogy Isten kegyelmes lesz hozzánk s ezt
a kegyelmet éreztetni is fogja velünk; lelkiismeretünk
megkönnyebbül, lelkünk vidámabb lesz s életünk fo-
lyama is biztosabb és bátrabb lesz, dacára sok ne-
hézségnek és életveszedelemnek.
" 'A hatodik kérésnek a fordítását azzal a kis
.viilt9itatáss?1, hogy »kísér:t.et.".. 1!.ely,ett ::kísérté.s.<~-t
veszünk, ezentúl is mégtarthatjuk. »f:s ne vigy min-
ket a kísértésbe«. A görög szövegben eisjero ige =
bevisz és behoz, a magyarban csak árínyalatí kü-
lönbséget jelent, azért nem szükséges a régi meg-
szokott igét elvetni, (»quieta .movere«). Anémet for-
dítók is meghagyták a »führe uns nicht in V,erS'U-
chung«-ot a szószerinti »bringe« vagy »trage uns
.nicht in Versuchung« helyett. A cseh »neuvod« = »ne
vezess be« még rnesszebb távozott az eredetitöl a
latin »ne indueas nos« nyomán.

. Fordításánál sokkal nehezebb .a kérés tartalmá-
nak megértése S szokásos gondolkásunkkal való: ösz-
szeegyeztetése. Az Isten kísért,kisértés'eket okoz,
kísértésbe hoz? Ha a kísértésekben elbukunk, nem
ö az oka? Ezek a kérdések körmyen felvetődnek s
választ várnak. Emberi életünk tényleg 'olyan, 'hogy
élvezetei, gyönyörel elfeledtetik velünk kötelessé-
geinket ; betegségek, embertársaink ro ssz asága , anyagi
romlás, halálesetek kétségbeejtenek s Ibűnbe hajtanak;
hasonlóan hatnak reánk a természet elemi csapásai,
árvizek, aszályok, földrengések, stb. Isten akaratából
származik rninden s. mégis ily kísértö hatása lehet
'ránk. Ezeket mi 'erősen szoktuk a mérlegre vetni
s elfelejtjük, hogy a mérlegnek ikét serpenyője van,
melynek másíkában i az ernbernek szabad akarata,
.esze, belátása: oly. isteni 'eredetű. tulajdonságok sze-
repelnek, amelyek arra képesitik. hogy a kísértéseket
láthassa, értékélhesse S 'nékik ellenállhasson. Próbára
tevéseknek kell őket tartanunk, melyekben hithű-
ségünkről és erkölcsi ellenállóképességünkről teszünk
bizonyságot. A világnak eme kísértésekkel járó be-
rendezéséri nem változtathatunk. de aldsértésekkel
sikeresen szállhatunk szembe, mert azok nem múlják
felül Istentől adott ellenállóképességünket. A kí-
sertések alól Jézus sem .volt kivétel; a kísértés
története szerint lelke tisztán került ki még a 'kí-
sértő gondolat felvetéséböl is (Mt. 4:1-11, Mk. 1:
9-'11, Lk. 3 :21.). Igy kell viselkednünk'. nekünk is.
Príncípiís "obsta-! Mrnthogy pe,dig ,gyarlóságr? . haj ",

landó .voltunk: tudatában attól tartunk; .hogy a ki-

sértesekben elbukunk, azért fordulunk a Minden-
hatóhoz, hogy segítségével elkérüljük ezeket a ve-
szélyes eseteket.
, . A hatodik kérésnek negatív tartalmával szemben
a hetediknek erős pozitív tartalmában azt kérjük
az Urtól, hogy szabadítson meg a, ~gOjnosztó.l. Ha
ettől szabadulunk, jóval könnyebb, tisztább, bizto-
sabb s Isten elött kedvesebb lesz egész hitéletünk.
Kis nehézséggel ítt is találkozunk a fordításnál. A
görög szöveg: »alla rüsai nérnae apa tou ponérou«
szószerint fordítva: »de ragadj ki rnínket a gonosz-
tól«. Annyira benne vagyunk egy erőszakos hatalom
fogságában, hogy a megszabadításunkhoz Istennek
segítségét kérjük. Ez a hatalom a szöveg szerint
a »ponérou« alak; melyből nem lehet megállapítani.
hogy hímneműnek. vagy pedig semleges neműnek
vegyük-e, "rnert mind a kettő lehetséges. A latiri
»libera nos a maío« s a Luther-féle »erlöse 1.(ns
von dern Obel« semlegesnek tekinti s ezeket követve a
magyar fordításban így kellene hangzania: »szabadíts
'meg a rossztól«, vagyis az életben előforduló kü-
Iönböző baj októl, emberi rosszaságoktól, szükségtöl,
nyomortól, haláltól, stb. Ha - mint Károlyi: - hím-
neműnek vesszük, akkor a gonosz alatt a Sátánt
kell értenünk, aki Istennek ellensége lévén, uszítj a
az embereket ellene scsábítj a minden rosszra," bűnre.
(Jézust ő kísértette.) A magyar fordítás ezt a bibliai
felfogást juttatja kifejezésre, S ez alapon nem lehet
kifogásolnunk. Azok részére, akik a németben hely-
telenítik a Luther-féle fprdítást, van ,egy más for-
dítás is: »erlöse uns vom Bösen«, mely egyfelől azt
jelenti, hogy szabadítson meg az erkölcsi gonosztól,
a bűntől, gonoszságtól s ez esetb'en a »ponérou«
semlegesnemű, másfelől szabadíts meg a Sátántól,
mint mínden 'rossznak rnegtestesítő képviselőjétől,
mely esetben »ponérou« hímnemű. Magyar fordí-
tásunkban is lehet a »gonosz«-t -gonoszság értelmében
venni s elkerülni a Sátán személyi létezésében való
hit elleni aversíót .

A hetedik kérés ebben a hármas csoportban a
legfontosabb tartalmú. Ha ugyanis megszabadulunk
a gonosztól, (rossztól), akkor a kísértéseknek le-
hetősége jóval kisebb lesz s a kísértések kísebbe-
désével kisebb lesz a vétek, 'bűn~s az ember .tisztább-
lelkű, jobb s boldogabb lesz: a megváltás nagy
műve valóra válik az emberiség üdvére .

Igy fejeződik be Jézusrrak gyönyörű rövid imád-
sága . abból az ísterrtudatból kiesörgedezve, hogy ö

az lsten által küldött Felkent = Messiás, kinek ha-
talom adatott az emberiség üdvözítésére. Ha nem
jézusi eredetű, de míndenesetre jézusi 'szellemű a
bef'ejezés: »mert tied az ország (pontosabban: király-
ság), a hatalom és dicsőség mindörökké. Amen«. '
Tartalmilag visszavezeti az imádkozót az Ur imád-
ságának első három kéréséhez s legbensőbb szívvel
magasztalja az Istent, mint a mindenségnek égben
lakó Urát, királyát, a mi mennyeí Atyánkat, ki. mín-
denható hatalmánál fogva üdvösségünket biztosíthatja
s bűneink bocsánatával legkegyelmesebb, legszere-
tőbb jótevőnk s mennyei dicsőségében szent akara-
tának feltétlen megvalósulása helyéről intézi terem-
tettségeinek kormányzó s fenntartó művét. Mind-
'ezekért örök dicsérettel s hálaadással tartozunk Neki.

Az Ur imádságának nemcsak aza nagy j,elen-
tösége, hogy adója szellemében használjuk könyör-
géseinkben, istentíszteleteínkben, de az ils, hogy 'ez
az. útmutató imádságaink. szerkesztésében úgy tárgy-
választás, mint fogalmazás tekintetéből. Keletkezé-
sére nézve röviden megjegyezzük, hogy a kérések
érintkeznek a híres zsidó »schmone-esre« nevű Iő-
imádságnak némely helyeivel. melyet naponként
reggel, délben és este kellett elmondani és 18 pontra
van osztva tartalma. Az első kérés a »schmone«
harmadik pontj ával, az ötödik annak hatodik pont-
jával s a negyedik annak kilencedik pontjával. de
azzal a nagy különbséggel, hogy az Ur imádságának
rövid fogalmazása miatt a. hosszas zsidó főimádság-

-ban a rokonságót ki kell halászni. A rokonság ter-
mészetes, rnert hiszen- amit Jézus hoz'0,tt,· az a zsí-
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dóknak a próféciák szerínt reménységét képezte;
maguk ellen vétkeztek, hogy őt megtagadták és ke-
resztre feszítették.·

Ha az elmondottak legalább annyit használnának.
hogy a Miatyánk Károlyi-féle szövegét egységesen,
de egyúttal megfelelő áhít attaI is elmondják az
imádkozók, nem sajnálern az írásom fáradságát.
Egy a fontos, hogy mindig lélekkel imádkozzunk.

D. Mayer Endre.

Az egyházi törvénykezés.
(Ezt az 'érdekes cikket az egyházi törvénykezés
alapgondolatairól maga a törvénykezési résznek a
készítője: Dr. Vladár Gábor írta a »Mískolcí Jogász-

élet c. folyóiratba, amelyből azt mi átvettük.)

A Kormányzó Ur Ő Főméltóságához hó- .
doló tisztelettel intézett felterjesztés a zsinat
'törvénykezési vonatkozású tárgyai között a
következőket jelölte meg: . .

a) a fegyelmi felelősség kiterjesztését va-
lamennyi egyházi alkalmazottra,

b) az' egyháztagok fegyelmezését, .
c) hivatalvesztésre való képtelenség ese-

tében a hivatalból való nyugdíjazás lehetősé-
gének törvény beiktatását,

d) az egyházi törvénykezés és közigazga-
tás szervezeti szétválasztását,

A törvénykezésről alkotott zsinati törvény-
cikk a felsoroltak közűl az a), b) és c) pontok-
ban foglalt szempontoknak teljes mértékben
megfelelt.
. a) A törvénycikk 34. §-,a szerint az egyházi
fegyelmi bíráskodás alá tartoznak mindazok,
akik egyházi tísztséget viselnek, vagy egyéb-
ként az egyház szolgálatában állanak. Eszerint
tehát valóban minden egyházi funkcionárius az
egyház fegyelmi hatósága alá fog tartozni,
amíntez a §-nak az említett általános .szabályt.
tartalmazó bevezetését követő részletes felso-
rolásból is megállapítható.

b) Megvalósítja a törvénycikk az egyház-
tagok fegyelmezésére vonatkozó gondolatot is
óvatos, megfontolt kezdő lépésseI. Amint várni
.lehetett, ez a kezdeményezés élénk vitát keltett
a zsinaton. Voltak, akik ellenezték, mások meg
kevésnek tartották, erélyesebb lépést kívántak.

Szerény megítélésem szerint a zsinat a
törvénycikk VI. címébe iktatott három. sza-
kasszal (175-177.) a helyes úton jár. A szó-
banlevő rendelkezések mind dogmatikai, mind
történelmi, mind célszerűségi szempontból helyt
'állanak.

Ha Pál apostol leveleiből végigkísérjük
az első keresztény gyülekezetek életét, megál-
Japíthatjuk, hogy az apostol egyenesen köteles-
ségévé tette a testvéreknek, hogy a gyülekezet
köré ben a feddhetetlen. tiszta életre ügyeljenek,
a tévtanokat hirdetőket, az egyenetlenséget
szítókat, a rossz példaadókat megintsék, kerül-
jék, sőt távoltártsák .. Az efezusi' gyülekezet
véneitől így búcsúzik: Tudom, hogy távozásom
után gonosz farkasok jönnek közétek es azok a

nyájat nem fogják kímélni. Sőt közöttetek is
támadnak olyan férfiak, akik ravasz beszé-
dükkel magukhoz édesgetik a tanítványokat.
Vigyázzatok azért s ne feledjétek, hogy három
éven át, mind éjjel, mind nappal, könnyek közt
szüntelen intettem mindenkit. (Ap. csel. 20:
30-31.). A római gyülekezetet így inti leve-
lében : ... azon legyetek, hogy ne adjatok okot
testvéreiteknek a megütközésre vagy meg bot.
ránkozásra (14 :13.); ... viseljetek tehát gon-
dot egymásra, ahogy Krisztus is gondot viselt
rátok az Isten dicsőségére (15 :7.). Sok gondja,
baja volt az apostolnak a korintusi gyüleke-
zettel. Első levelében "kemény szavakkal feddi
a gyülekezetet: Nem tudjátok-é, hogy ti az
Istennek temploma vagytold s az Istennek lelke
lakozik bennetek? Ak i az Isten templomát
megrontja, azt az Isten is megront.ja (1. Kor.
3 :16-17.). Szinte fenyegetesként hatnak a
következő szavai: Mit akartok? vesszővel men-
jelz hozzátok. avagy szerétettel és a szelídség
lelkével? (1. l{,or. 4:21.) Ugyanebben a le-
velében erélyesen követeli a botrányos életűek
megfékezését, sőt kivetését a gyülekezetből:
Közbeszéd tárgya nálatok az a botrányos élet,
- írja (1. Kor. 5.) - amely még a pogá-
ilyoknál is hallatlan. És ti mégis gőgösködtök.
ahelyett, hogy mély gyászt öltve, kíközösí-
ten étek azt. aki e dolgot cselekedte. Nem tud-
játok-e, hogy egy kis ková 'z az egész tésztát
megposhasztja? Vessétek ki hát a régi kovászt,
hogy új tészta legyetek. Ne érintkezzetek
olyannal, aki parázna, csaló, káromló, bálvány-
imádó, részeges vagy rabló. Az ilyennel még
egy asztalhoz se üljetek. Mert mi közöm nékem
a körön kívül állók megítéléséhez? Hát ti
nem a körön belül állók felett ítélkeztek? Ves-
sétek ki tehát a gonoszt magatok közül, Még az
eljárás; nilkéntjére is ad útmutatást az apostol,
amikor ezt írja: Minden ügy két vagy három.
tanu vallomása alapján állapíttassék .meg (II.
Kor. '13:1.). Megírja a tesszalonikaiaknak. is:
Arra pedig egyenesen íelszólítunk titeket test-
vérek, hogy szedjétek rendbe a rendetleneket,
bátorítsátok a kétkedőket. gyámolítsátok a

.gyengéket és legyetek türelmesek mindenkivel
szemben (1. levél 5 :14.).

A Szentírásban gyökerezik tehát a gyü-
lekezet 'bíráskodása tagjai. erkölcsi es gyüle-
kezeti magatartása .íölött. Ebből fejlődött .kí az
egyháznak a hatalmas bírói joghatósága, amely
korszakonkint a világi hatalom bíráskodását
háttérbe szorította ott, ahol az egyházi hatalom
tekintélyben a világi fölé emelkedett s ahol
az egyház jogalkotása es bírói szervezete a vi-
lágit felülmúlta. Az egyházi [urísdictío kifejlő-,
désével azonban a gyülekezet közreműködése
a bíráskodásban mindinkább háttérbe szorult
s kialakult a római katolikus egyháznak az az
álláspontja, hogy a 'bíráskodásnaka jus eli-
vinum szerinti szervei: a. pápa és a püspökök.

A reformáció az egyházi .hatalmat általában
s így a bíráskodás 'hatalmát is magának az

·'egyháznak, a hívők közösségének adta vissza

•
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(Schmalkaldeni cikkek, Tractatus ele potestate
et primatu papae).

Mind a Szentírással, mind egyházjogunk
különös tételeivel megegyezik tehát az eg'y-

. házközségi bíráskodás az egyháznak rendbontó
és közmegbotránkoztatást okozó tagjai fölött.

A történelmi folyamattal is megegyezik
az ilyen irányú törvényalkotás. Az evangélikus
vallas Magyarországon elsősorban a városok-
ban hódított teret abban az időben, amikor' a
városi élet a mohácsi vész utáni vérzivataros
századokban a városfalak közé szorultan foly-
clogált, a legapróbb részleteiben is kicsinyes en
szabályozva a városi és a céh-statutumokkal.
'Ebben a korban, amikor a köz annyi sok
oldalon figyelte, ellenőrizte, szabályozta az
egyénnek, a családnak a magánéletót, termé-
szetes volt, hogy ai egyház még inkább és
joggal kívánta magának ezt a szerepet. Ne
feledkezzünk meg arról, hogy Luther minden
vonatkozásban megrajzolta a keresztyén ember
és keresztyén család' életének gyakorlati alap-
elveit is. Együtt járt ezzel. természetesen a
behato, élénk pasztoráció és a közvetlen, a
templomi életen túl is érvényesülő szoros kap-
csolat az egyház és a hívek között.

A francia forradalom eszméinek érvénye-
sülése, a túlzott individualizmus az egyház és
'1' hívők között.i szeros kapcsolatot feloldotta.
Erősítette ezt a folyamatot a 19. század anya-
gias és racíonalisztikus irányzata, úgy hogy
a mi kol'únkban'már elodázhatatlarr szükséges- .
ség a gondoskodás az egyház és a hívők kö-
zötti szerosabb kapcsolat helyreállításáról. Az
egyház nem lehet sem csupán a templomi
szószékről elmélkedő szemlélője a világ folya-
sának, sem nem akarhat ja kezé be venni a. világ
Iolyásának intézését, panem .a 'kettő közötti
helyesen megválasztott középúton járva minden
eszközt meg kell ragadnía, hogy hí vőinek gon-
dolkozását, oselekvését, életét a keresztény hít
közvéleményeínek megfelelően irányítsa. En-
nek egyik kísérlete a kezdeményező lépés arra ..
hogy a hívők közötti szorosabb kapcsolat _
ügy, amint kezdetben volt - helyreallíttassék.

Hogy a mínd dogmatikus, mind történelmi,
mind gyakorlati szempontból igazolt kezdeme-
nyezés helyes eredményre tog-e vezetni, azt
előre megjósolni természetesen nem lehet. A
szándék helyés megvalósítása nemcsak a tör-
vényalkotás helyességétöl, hanem főként a vég-
rehajtás helyességétől függ. A zsinati tárgya- .
lások során egyesek keveseltéle azokat az esz-
közöket, amelyeket az egyháztagok fegyelmezé-
sére, az 'egyházközség kezébe adunk. Szerény
nézeten} ezerint- a zsinati törvény helyesen
tette, hogy szigorúbb eszközökhöz nem nyúlt.
Pál apostol is a fentebb idézett leveleiben.
rnindenkor hangsúlyozta a megértést,a szelíd-
séget, a szeretetet még a megtévedt testvérek
irányában is. Ha valaki valami ballépést követ
el ~ írja a galatabelieknek -- igazítsátok az
olyant jó útra a szelídség, lelkével. (6 :1.) A
tesszaLonikaiaknak is azt kötí a lelkükre, hogy:

Ha valaki e levélbe'n foglalt szavunkra nem
hallgat, bélyegezzétek meg s kerüljétek tár-
saság-át, hadd szégyelje magát. Hanem azért
ne tartsátok ellenségnek, sőt ellen kezőleg, int-
sétek meg mint testvért (II. levél 3. rész H-
15.).
(Foly tat juk.) Vladár Gábor dr.

Figyelő.
(Németország.) A németországi egyházaknak

a nemet állammal való küzdelmeiről többször
hírt adtunk s igyekeztünk azt a sokszorosan
összezavart helyzetet, melyben az egyházon
belül és k í vül levő irányzatok vannak, meg-
világítani. Legutóbb is ismertettük azt a kí-
sérletet, mely a Birodalmi Egyházi Bizottság
kinevezésével próbálta kiegyenlíteni az ellen-
téteket és azt a legújabb eseményt, hogy ez a
bizottsáz lemondott, mert feladatát nem látta
meg,oldl~atónak. Ez a lemondás megint kiélesi-
tet.te a helyzetet, mert Kerrl, az egyházi ügyek
birodalmi minisztere a lemondásra olyan be-
széddel válaszolt, melyben az igazi keresztyén-
séget :a nemzeti szocializmussal azonosította ..
Hitleri. pedig egy új kmyilatkoztatás hirdető-
jének nevezte. Dibelius Ottó Iöszuperintendens
aNémet Evangélikus Egyház nevében felelt
a miniszternek és nyilvánosan szembeszállt a,

'miniszte]"; iUetve az -állam Ielíogásával. V ála-.
szában a következőket írja:

- Az a tanítás', hogy Jézus Krieztus
Isten Fia, nem emberek által kitalált mondás,
hanem a Szentirás alapvető kinyilatkozása.
Ezen a tételen függ egész hitünk. Ebből ve-
szün k erőt, útmutatást életünkhöz éSI vigaszt
halálunkhoz. Olyan időkben, mint a mostani is.
Jézus Lstenfiúságának tétele azonosul a ke-
resztyénség fogalmával. Mert ha a názáreti
Jézus ember lett volna, mint mi vagyunk, min-
denki bírálhatna és megváltoztathatná. Ha íg-y
volna, az egyház szentségeinek nem volna ér-
telme, nem vethetnénk el Rosenberg Mítoszát,
ebben az esetben az isteni kínyilatkoztatás szik
laszilárd alapjáról emberi vélemények futó-
homokjára jutnánk. Nem! J ézus Krisztus, a.
felfeszített és feltámadott, az élő Istennek Fia
ps ez az alapja a mi egész hitünknek. Ha egy
pap a mi sorainkból a.zt prédikálná, hogy az
Isten akarata a mí vérünkben nyilatkozik ki,
megszegné esküjét, amit. felszentelésekor tett,
Az evangélikus papok soha nem hangoztattak
különösebben Krisztus zsidó eredetet, ele ha
ön beszél róla, íme a válasz: A názáreti Jézus
emberi természete szerint Dávid nemzetségé-
ből. való, tehát zsidó volt, Hog-y szent, Pál zsidó
volt, ahhoz sem fér kétség és hogy az ·üdvös-
ség a zsidókon keresztül jött, azt sem engedjük
kétségbe vonni. A Szentírásban áll ez é az
ön felszólítására 'csak azt válaszoljuk, hogy mi
csak az Istennek engedelmeskedhetünk. On,

".Jniniszter úr, bele szól abba, hogy mit prédi-
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kaljunk. Ön nem tanácsokat ad nekünk, ha-
nem bele zól a kinyilatkoztatásba és meg akar,
bennünket ezért rendszabályozní. Ez az a pont,
ahol az egyháznak ellent kell állni és e11e111
if; [o~ állni. .

~_/ Ha ÖU azt moridja, miniszter úr, hogy
az evangélikus egyház ne legyen állam az álo
Iamban. azt feleljük: .helyes. Az egyház legyen
egyház. az állam legyen állam. Ön azonban
azt hirdeti, hogy az egyház a kinyilatkoztatás
terén utasításokat fogadjon el az államtól. Er-
D, gyökeJ'e a német állam és az evangél ikus
egyház harcának. B harcnak pedig nem ,lesz
vége miudaddig. amig az állam nem ébred
tudatára, hogy hol van tevékenységének ha
tára, Luther arra tanított, bennünket, hogv
lsten paranc ához híven szeigáljunk addig tes-
tünkkel és vérünkkel az államnak, amig az ál-
Iam, a szó igaz érte Imé bell állam marad. Erre
a, húsegünkre Hitler Adolf állama is számít-
hat. Abban a pillanatban azonban, amikor az
állam egyház akar lenni és át akarja venni a
hatalmat a lelkek és hithirdetés fölött, mi Lu-
ther szavaihoz híven, Isten nevében ellent-
állást fogunk kifejteni.

Ez a válasz abban a röpiratban van, me-
lyet alémet Evangélikus Egyház az egyházi
bizottság lemondasa után Hitler által elrendelt
törvénvhozó zsinat választásainak elökészító-
sére ádott ki. Ugy lát 'Zik azonban, hogy a
mostani fejlemények szerint a törvényhozó zsi-
nat létrejötte is kétségessé vált. Kerrl minisz-
tel' alémet Evangélikus egyházi irodát tel-
jesen megszüntette, a lemondott vezetőség még
a 'választásokig sem vezetheti az ügyeket. Mi-
után Németország lakosainak száma túlnyomó
többségben evangélikus é, hú egyházához, ez
a szakítás beláthatatlan fejleményeket vonhat
maga után.

*
Ifjúság a családért.

Egyetemi ifjúságunk komoly niegmozdu-
tását, jelenti a Pe-ote ·tán Diákszövetség három-
napos márciusi konferenciája, melyet a család-
ós kisebbségvédelem megvitatására rendezett.
orömmcl üdvözöljük ezt a koníerenciát neru
csak azért, mert a mi ifjúságun k mutatoít
benne példát a .felelősségteljes és eredményes
ífjú 'ági munkából, hanem azért is, mert ct
koníerencia tárgya, munkamódszere és le-
folyása egyaránt figyelmet érdemel.

fJletünknek aJig van nehezebb és -kénve-
sebb kérdése, mint éppen a családvédelem.
Mindenki tudatában van an nak , hogy a csa-
ládi élet megüreseclése és elvilágiasodásn, a
család eszméjének elsekélyesedóse ruilyen kö-
vctkezményekkel járhat úgy egyházi, ruint
nemzeti létünkre nézve. Azért megrr, uvással
láttuk, hogy egyetemi ifjúságunk konlorenciát
tartott a családnak, s hogy egész délelőtti rnun-
kát ford í tott a család szolgálatába állított lelki-
vminlea lehetőségeinek és módozatainak meg-
vitatására. Kiviláglott itten , lwgy az ifjús.ag

tudatában van annak, hogy a családvédelem
kérdése elsősorban lelki kérdés. Egyetemes
társadalmi ujjá zületésünk kérdése, melyben
elvilágiasodott családjaink visszatalálnak Krisz-
ruslioz. Ez a rész és a koníereucia további
része sem maradr általánosságban, az" elvi
kérdésekuél. hanem igyekezett mi uden ben reá-
lis és gyakorlati leuní és igen sok egészséges
gondola.tot termett. A kouierencia további hit-
rom része a család szelgalata ba állított tör-
véuyhozás, gazdasági élet és egészség' ügy kér-
déseivel foglalkozott, s az ifjúság igen jó [el-
kószültségrő' bs' kornolyságról tet.t bizonyságot.
Vizsgálták többek között a gazdasági élet' lia-
I úsát a családi életre és keresték, milyen gaz-
dasági életforma felel meg legjobban a csa-
lúel érdekeinek. 'I'árgyalták a .]{orszerúés ki-
vúnatos reformokat, melyekkel .a törvényho-
ÚIS siethetne a család segítségére. Vizsgálták
0gószsögügyünket, mennyire szolgálja az a
család érdekeit, és ige» bátor hangon követelte
nunden előadás, hogy a törvényhozás, gazda-
súgi élet és egészségügy egészen álljon a csa-
lúd szolgálatába. '

Egészen új és figyelemreméltó hang volt
ezenkívül az, hogy a konferencia követelte;
terjesztessék ki a családvédelem a kisebbségi
magyarságra is. Erre az a meggondolás vezette
:1,Z ifjúságot, hogy az elszakított magyarság
eg'yetlell szervezési és megtartási lehetősége
;1 családok megerősíté ·e. S valóban igaz, hogy
;'1, magyar nyelv, kultúra, az integritás V'lnelo-
tatán ak jövője, a magyar családok háziotturárn
van lehelyezve. Ezért "jó volna igazán, ha ko-
lllolyan keresnénk a kisebbségi magyar vesa-
lúdok védelmének lehetőségeit szellemi t'S'
uuyagi térell egyaránt! .

Erdemes megemlíten i a, konlerencia inun-
kamódszerét. A Szövetség tagegyesületei kö-
zött osztotta fel a konferencia anyagat úgy,
liog y m indegyik tagegyesületnek kellett hoz-
II ia egy előadást. Mindenüt vitaestet tartottak
aí', egyesületek a nekik jutott témáról, aztáll
palvázatot írtak ki az előadás elkészítésére.
s a pályázatok nyertesei jöttek fel a; koníeren-
ciára meatartani az előadást. Igya .konterencia
szellemi bázisa kiszélesedert az egész egyete-
mista ifjúságra.

A konfereneia legfőbb sikere az az egyet-
értés volt, amely megnyilatkozott úgy az elvi.
minr a gyakorlati kérdések tárgyalása közben.
Az ifjúságnak egységes álláspontja' vall a leg-
égetőbb kérdésekben. Megemlítjük még, .Iiogy
a konferencia ünuepélyes megnyitásári Józan
Miklós lU1 it. püspök imádkozott, D. Kovács
Sándor püspök, Eöttevényí Olivér és báró Kaás
Albert.egyet. .tanár tartott előadást. A Protes-
táns Diákszövetség kétségtelenül példás rnun-
kát végzett.~============~=========

GYAKOROLJUK a virágmegváltást, hogy anya-
giakban szűkölkődő protestáns öreg testvéreinket is
gondozásba vehesse a Vírágszövetség. - Adományok
Budapest, XI., Társ-utea 6. -Mokry Eszter -címére

,k,ülden!iök .. ,._., , l"
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Külföldi hírek.
II noroéq evangélikus egyház vezetőpüs-

pöke, Lunde .]ános 70. esztendejét töltötte be.
Lunde püspök utolerhetetlenül kedves gyer-
mekprédikációi révén nálunk: is nagy szerétetnek
örvend.

*
Bé;zsben az elmult, évek alatt észlelt nagy

evangélikus egyházi' tellendülés 1936- ban is
szép eredményeket hozott. Legjobban megmu-
tatkozik ez a betérők szamánál. 1936-ban ev
egyházunkbá Bécs egyes városrészeiben a be-
térők száma, a következökép alakult: Bel város:
t37 ; Leopoldstadt 181; Gurnpendorf 437; Neu-
bau 208; Favor-iten 710; Hletzing 157; Wall-
ring 455; Floridsdorf 265; összesen 3042_

*II -Szovjetoroszorszá,g(ban levő 'I'adsikisz-
tan-í íparosság nagyobb tételre szóló megbíza-

. tást kapott, hd gy Krisztúsról,Mózesrő.l, Moha-
medről, -Lutherről, stb. életnagyságú szobrokat
készítsen, A katonai sportegyesületeket fel-

.' szólították, hogy a .eéllövögyakorlatoknál ezen
87.0 brokat .alkalmazzák céltáblák helyett. Az
istentelenek központí tanácsa azt reméli, hogy
így egyrészt a céllövészet iránti érdeklődés
fog emelkedni, másrészt pedig az istentelen-
ség számára kitünő propagandaeszközt. talált.

•••••..•..~.. ro.- ci." .•' •..•.. ,.* ,"~~
A »Pro Deo« (Istenért) világszövetség be-

adványt intézett a. Népszövetséghez, melyben
felhívja a figyelmet arra, a sajnálatos körül-
ményre, hogyaNépszövetség három tagálla-
mában : Sz!Űvjetoroszországban,. Spanyolország-
ban és Mexíkóban üldözik a keresztyéneket
A Pro Deo szövetség kérte, hogy beadványát
a, .Népszövetség 'teljes üléséri tárgyalják, ezt
megelőzőleg pedig a világszövetség egy meg-

, bizottját kihallgatáson fogadják. - A N épszö-
vetség főtitkára azonban arról értesítette a
Pro Deo szövetséget, hogy nincs módjában a.
keresztyén egyházak panaszát elfogadni és
hogy a Népszövetség elnöke ilyen .. ügyben
megbízottakat kihallgatáson nem. fogad.

. Mégis, kevéssel ez előtt az elnök igenis fo-
gadta a francia »Béke-barátok« küldöttségét
Ez az egyesület a francia népfront tag'jaés
moszkvaí irányítás mellett keletkezett. - A
»Pro Deo« kérésének visszautasítása az egész
kereszty:ér.1 világban mély megütközést keltett, •- *

IUilö'nös istentisztélet volt nemrég-London-
ban. Eg.észen a modern-idők szellemében: film-
istentisztelet. Egy' olyan ünnepen, amikor a
sz ínházak zárva. völfcik, a Leytonston-Oongre-
gat.ional- templom ban ~beharangoztak. Ekkorra
már zsúfolásig megtelt a templom. A kóruson _
Iilmvetítőkászűlékvhúzódott 'meg," vele :szem-
Den pedig egy vetítóvászón volt kifeszttve. Az
első fílmistentiszteletetmutatott be rövid. pré-

díkációval, Azénekelméj a templomot megtöltö
közönség 11 filmbeli gyülekezettel együtt 'enn-
kell. Az imádságokat is' együtt mondta azok-
kal. Rövid ssünet. után hiraclófilmet 'vetitettek.
inely egy afrikai misszíonát-ius clrámaiés hő-
sies magatartását mutatta be. Végül egy Krisz-
tusról szóló film következett, mely a Biblia
le.gfolltosabb igéit hirdette. Bemutattak Krisz-
tus elfogatását; elítéltetését és megfeszítését is.
_o. A belépés díjtalan volt, akijáratoknál azon-
ban a gyüjtés állítólag igen eredményes volt.
'I'ervbe is vették az ilyen Iilm-istentíszteletek
rendszeresítését, - 'Mi úgy látjuk, hogy ez
u. kísérletezés teljesen félreismeri az Isten-tisz-
telet rendeltetését, még akkor is, ha méltá-
nyoljuk azt a törekvést. amellyel a néphez
közel akar Iérkőzni.

*Titkos istentelen iskolák. Egy evangélikus
lelkész levelet intézett a Londonbanrnegjelenö
,,'l'ímes« című lap szerkesztőjéhez. Megírta.
hogy egy barátjának sikerült résztvenni a kom-
munisták .. vasárnapi oktatasán. Ezt az embert
azért eresztették be a tanításra, mert moha-
me dánnak mondotta magát. A kommunísta ta-
nító elmondotta tanítványainak, hogyan lehet.
a keresztyénség ellen. sikeresen harcolni. A
tanítás végén a fiatalkorú hallgatóknak el
kellett vonulni sorban egy feszület mellett s
azt meggyalázni. A levélíró követeli az angol
[';:ii~yélBménJ'.töl, .hogy az ilyen titkos. iskolákat
kutassák ki és jelentsék' föla rendőrségen, ~ogy
a fiatal lelkeknek ez a példátlanul otromba
bemocskolása és elpusztítása megszünjék.

(virág)
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. HUSVÉT UTÁNI 1-S0 VASÁRNAP.
1. János 5:4-10,

A husvéti diadal nem egy nap öröme és viga-
dozása csupán, hanem kell, hogy tovább is hasson.
N·em csak egyes embereket, hiuoket. és wnítvá,nyolmf
kelt, hogy meumoeqasson, hanem az egész világot
is: Mert a hivők nem rejthetik el .aeokat, amiket
kaptak, nem rejthetik el a hitet, ami br!,nnÜJkég.
Hiszen nem is elrejtéore kapták! »Mindae, ami is-
tentől van, legYŐZi a világot; .. « és a hitet a világ
legyőzésére adta-lsten és a bieonpsáqokat. is ő adta
a hit számára.

»Hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a
f.öldön: a telek, a. viz, és a vér ... « .De erre a h(t,-
rom bizonyságtételre mindenkinek csak akk »: van
Sziüísége,. amikor hitre jut. Mert »aki hisz
az lsten Fiábon, bizonyságtétele van önmagában,
hiszen a vér váltotta meg, a léles: hívta ennet: a
váltságnak befo,gadására ée a vízkeresztség által
vette ezt magára. Mert örökéletet adottnekünk lsten,
de ez az élet csak az ő Fiában van! Akié a Fiú,'
azé 'az élét, akiben nincs meg az lsten Fia, az elet'
sincs meg abban.
"', De akiben hite által ez az élet oan, af! az ls-

telitől született és legyőzi a világot. Nem úgy, hogy
lába aki , haJtjaés a vild1g ura lesz, hanem úgy,
."!int Ura es, Mesiere, meatanul szolg(ilni az: egés?

_zJ;Ílágnak és meqtanulja, hogyan kell elvinni fl tél~
támadás, bűnbocsánat és megbékélés áldott örömhírét.
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~ Fjnn~ugor lelk,észgyűlés címmel a Harangszó a
magyar-finn-ugor lelkészegyesületek f .. é. május 19-
25 napjain Budapesten tartandó konferenciája alkal-
mából igen szép kiállítású és gondosan szerkesztett
íüzetet adott ki, melyben a konferencía programm-
ján és a vendégek magyarországi körútjának ismer-
tetésén kívül a három ország vezetőinek, egyházai
püspökeinek és a konferencia előadóinak. valamint
a vendégek által meglátogatásban részesülő helyeinek
képeit közli, A fűzetet többszáz példányban a két or-
szágba és a magyar lelkészek mindegyikének aján-
dékul küldötte meg a Harangszó .ésezzel nagy jszol-
gálatot tett a három testvérnemzet és 'egyházai, va-
lamint az első közös koníerencía ügyének.

-. Teologusaínk jóbaházi munkatábora most fo-
lyik: Március 31-.től április 8-ig lesznek a teológusok
Jóbaházán s ott jól előkészített munkát folytatnak.
A rnunkarend szerint délelőttönként a földművelő
münkában vesznek részt,. délután csoportmrunkát vé-
'geznek s mínden este vallásos estet tartanak.. Az
első áhítatot Dr. Prőhle Károly tanárelnök tartotta.
A következő előadások szerepelnek a vallásos esté-
ken: Koren ,Emil: Mit mond nekem az evangélíum'?
Elís Manninén: A finn parasztság helyzete. Bonnyai
Sándor: Hazafiság ésevangélium. Benezur László:
Az erdélyi magyarság helyzete. Mesterházy Ferenc:
Ar gyermek és a család. Kovács Géza: A hívő fal-usi
ember. Bártfay Lajos: A munka és az evangéliumc
Ar munkatábor főcélja, hogy ci jövendő Ielkípász-
torok megismerjék a magyar falu népét. Emellett
azonban szolgální is akarnak. Az Ifjúsági Kör fa-
luszemináriumának ez az első gyakorlati murrkája
és eredménye. .

- llz EPOSz. és az ENOSz. tagjai ápr. s-én
délután 4 Órakor megtekintik a Zita-telepi kultúr-
teremben rendezett kiállítást. Találkozás délután. 4
órakor a Zita-telep nagykapujánál.

- II Keresztyén Igazság áprilisi száma a követ-
kező tartalommal jelent meg: Kíss Jenő elmélkedése,
Prőhle Károly: Az evangélium a jelenkorban. Kósa
Pál: Hiszem a testnek feltámadását, Bölcsőtől a ko-
porsóig: Az első úrvacsora. Karner Károly: Ai evan-
gélikus egyház kűzdelrne Németországban, Jánossy
István: Báthory István, Krónika: Az evangélikus
sajtó ügye, Széljegyzetek, Szellemi élet.

- II Miskolci jogászélet, mely a mískolci jo.g-
.akadémiának Dr. Zsedényi Béla szerkesztésében meg-
jelenő hivatales lapja, januári számában zsinatunk
méltatásával toglalkozott, Kítünö cikkeiben Dr. Zse-.
dényi Béla az, alkotmány ..főkérdéseíröl szól, Dr. Bruck- .
ner Győzö tanulmányt ad a magyarhoni ev. ,egy-
ház kerületelnek beosztása . történetéről egyházjogi
és történelmi megvílágításban, Dr. Benczúr Vilmos
a zsinatnak a háztartási részben alkotott újításairól,
Dr. Vladár Gábor, az egyházi törvénykezésről alko-
tott zsinati törvénycikkről, Novák István pedig a
ref, egyház' 1928. évi és a mostaní zsinat új tör-
vényei közöttí rokonvonásokról íro Az, egész szám
együtt értékes feldolgozása a zsinat munkájának és
megismerése nagyolll szükséges mindazoknak, akik
a zsinat munkájának értékelését megismerni. akarják.
, - II Wien~i »Evangelíscher Verein Júnger Mad-
ehen« Bécsben fenntart: eoanq. diákleáulfotthont benn-
laksásai és félbennlakással bármily iskola leány ta- ,
nulói részére, továbbá lednyotthont,egyetemi hall-
gató, kenyérkereső ésátutazó leányok részére. Ví-
'lágos szohák, központi fűtés,. folyóvíz, jó ellátás,
központi fekvés, mérsékelt árak. Wien IX. Rossauer-
Iande 37. sz., telefon: A. 13-6-88.

- Tanulmángí kirándulás Finnországba. Margócsy
, Emil királyi főígazgató, a nyíregyházi gyülekezet fél-

ügyelöte az év júltusa folyamán 22 napos tanulmányi
kírándulást rendez Finnországba. Az út összköltsége ,
'legfeljebb 350 pengő. - A résztvevők száma 40. Számos
résztvevő máris jelentkezett. Néhány hely' azonban
még van. Lelkészeínk, tanítóink, tanáraink s tehe-

tősebb egyháztagj'aiIJk figJ:€lmét föl~ívjuk,,' erre .. az
alkalomra. Az út. folyamán. magtekinthető a fínn
főváros és Finnország természeti szépségeínek leg-
java. A tanulmányi út vezetője az érdeklődöknek
készséggel megküldi ri részletes felvilágosítással szol-
gáló útitervet. .

-- Rz [iszódi Evangélikus Leánynevelő Intézet,
az ország egyetlen evangélikus polgári leányiskolája.
mely 46 éves, .j elentős múltra tekint vissza, a pá-
ratlanul' szép fekvésű, 3 holdas parkkal körülvett,
müvészi stílben épült báró Podmaniczky kastélyban
helyezkedik, el s családias' szellemben nevel. Az
19:37-38. iskolai évre havi 50 P., ellátási díjért fel-
vesz polgári iskolai növendékeket. Kellő számú je-
lentkezésesetén háztartási tanfolyamát is megnyitja,
továbbá felveszi internátusába a helybeli fiúgimná-
ziumba bejáró leánytanulók at is. Bővebbtájékoz-
tatást nyújt az igazgatóság. .

DIAKONISSZAHAiZI PANSIO KöSZEG
üdülést, gyógyulást nyújt. M-ájus I-töl .egész éven
áto Alpesi klima, diéta., - Gyermekek nyaraitatását
is vállalj a. , Cím: Evangélikus diakonisszaház. Köszeg.

. - Ji I szarvasi ev. tanítónőképző az ország
egyet~enevangéIikus tanítónőképző-intézete, 100 he-
lyes íntemátussal iés köztartással. A felvételért máj.
t-íg kell folyamodni. Bővebb tájékoztatást nyújt az
intézet igazgatója.

HOGYAN TAMOGASSUK AZ' EVANGELIKUS.
EGYHAZKERULETEK JOLETI EGYESULETET?r
Evangélikus .emoer családjáról a »Jóléti , Egyesülete
útján gondoskodik. Egyházi érdek is 8»Jóléti
Egyesülete felkarolása. Hívja fel mindenki a hit-
testvérek figyelmét a Jóléti Egyesülétre. A Jóléti
~gyesület mmdenfajta bitosítást felvesz: temetkezési
elet, nyug~íj, tű~, ,bet?rés" bal.e,set'. gy~r~ szavatosság;

. auto, szállítmány es Jegblztosltasokat.
Taotatnak érdekeit képviseli minden esetben!

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az egye-
. sqlet, központja: .Budapest, IV., Haio-u. 8-10. (Ev.,
- ~c:r~.az.) Telefon 1-863-'32, valamint a kerületi fiókok:

Békéscsaba. Debrecen, Győr, Kaposvár Miskolc Pécs
Szeged. Székesfehérvár, Szombathely: Szolno~. Min:
d.~negyházközségb~n megbizottaí vannak az egye-
suletnek. - Allandoan felveszünk és foglalkoztatunk
megfelelő javada1mazással tagszeriőket, hölgyeket is.

SZLEZÁK LÁSZLO
MagyaroI'Szág aranykoszorús mestere

harang- és ércőnfőde, harangfelszerelés-.és haral:g-
láb gyár, Budapest, VI., Petnehdeu-utca '78. szám.'

8 aronuérernmel és 4 diszoklevéllel kitűntetue!

Megjelent!
Zur Nieden Ernst: Enedde! beszélgetek.

Az első kiadás három hónap alatt éifogyott!
Fordította Dr. Vetö Lajos. II. ·kiadás. Ára P 2.80.

Kapható Sehotie Testvérek könyvkereskedéséhen, IX.
Ferenc-körút 19-21., és minden jobb' könyvkeres-

kedésben.

SZIGETI
ékszerész,

Ekszer, arany" ~~t óra,
egyházi kegyszerek _

. a legolcsóbb napi áron
NÁNDOR és FIA

Budapest, IV., Kecskeméti-utca 9 szám.
Alapttoa: 1867.

f'ébé Evangélikus Diakonissza AnyliMii Nyomda. VU.. Damjaních-u 28jb. -- F_·; Farkas L.Budapest,
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Szerkesztő ség és kiadóhivatal:
BUDAPEST VII. DAMJANI<:;H-u. 28b.

. Telefonszám: 1-335-92.
Kiadja az

ORSZAGOS LUTHER SZűVETSeG

EGYH AZTARSADALMI,
KULTURALIS es BELM1SSZIOI,

EGYH AZPOLITlKAI HETILAP.
A szerkesztésért felelős:
KEMENY LAJOS.

Megjelenik minden vasárnap.
ELOFIZETESI ARA:

Egész 'évre 4.40, félévre 2.20 pengő.
Postai csekk száma: 20.412.

Felelős kiadó: Dr. FRITZLASZLO.

TARTALOM: Az élet betűi. - Zászkaliczky Pál: A finn keresztyénség története és a finn ev. egyház rajza.-
Dr. Vladár Gábor: Az egyházi törvénykezés. - A finn-ugor lelkészgyűlés programmja. - G. L.: Az egy-

házi sajtó. - Magyar emléktábla Kufsteinban. - Figyelő. - Hirek.

,AZ. ÉLET
Ez a vasárnap felhívja a figyelmet éle-

tünk és- egyházunk egyik nagy kérdésére: mi-
lyen betűkkel táplálkozol? Hol keresed a lelki
táplálékot és milyeneket találsz? Gondoskodik-e
arról megfelelően valaki, hogy éltető és meg-
tartó e1edeled legyen?

Az első' kérdés sokkal f.ontosabb, mint
amilyennek általában tekintik. A gyennek vá-
logatás nélkül olvas mindent, ami kezébe ke-
rül,' mintahogy nem fél a tűztől és az éles
késtől sem, míg meg nem égeti, vagy meg nem
vágja ma.gát. A betű sebei azonban nem gyó-
gyulnak a tanulságokkal együtt. Tovább égetik
és hasogatják a belső életet, szabadulás ritkán
van a veszedelemből, melybe lassanként bele-
sodorták lelkünket. A felnőtt ember elbizako-
dottan gondolja, hogy mindegy, milyen betűk-
kel él i.majd kiválogatja a jó gondolatokat, majd
ellene mond a helytelen befolyásolásnak, de
ez ritkán bizonyul igaznak. Nem mindegy, hogy
hol keressük a lelki táplálékot és milyeneket
veszünk a kezünikbe, mert még ha ellene mon-
dunk is a szellemének, nyom nélkül nem igen
múlik el bennünk.

Ez a vasárnap, amelyet sajtó-vasárnapnak
szoktunk nevezni, nemcsak az elsö két kérdés-
Te vonatkozó felelősség, hanem ~ harmadiknak
;1 súlyos felelőssége kérdését is felveti. Gon-
doskodik-e egyházunk megfelelően arról, hogy
az; egyház gyermekei és felnőttjei éltető lelki
eledelt kapjanak a templomon kívül, az uj-
ságjukban és olvasmányukban egyaránt? Eppen
az. elmúlt hetekben folyt lapunk. hasáb-
jain vita arról a . kérdésről, hogy egy~
házi. sajtónk elegendően-e, és a szükséglet-
hez mért triértékben teljeaiti-e hivatását? Sa-

BETOL
játságosan inkább arról esett szó, hogy hány
ée .kevésbbé arról, hogy milyen lapjaink le-
gyenek? Inkább arról, hogy több Iapunk van,
mint amennyit elbírunk és nem arról, hogy
milyen kevesen keresik é81kapják meg az egy-
ház által megírt és megvizsgált betűket. Inkább
arról", hogy kevés hatóereje van az egyházi
sajtónak, mint arról, hogy keveset. ad.

Nagy felelőssége azért van ennek a kér-
désnek, ment az egyháznak legfőbb felelőssége
a lelkek megőrzésében van. Ennek pedig ha-
talmas .eszköze a nyomtatott szó. Tervszerűen
és céltudatosan használni kell ezt a lelkek éle-
tének védelmezéseben. Nem lehet és nem 'sza-
bad a véletlenre bízni; hogy mennyi méreg és
mennyi vitamin jusson a reánk bízottak éle-
tébe. Akármilyen lehetetlennek látszik, -meg
kell csinálni, hogy mindenki hozzájuthasson
könnyen a jó, a nevelő, az erőket oltalmazó,

·a megtartó betűkhöz, amelyek az Isten Igé-
jének a szolgálatában állanak és helyesösvé-
nyeket mutatnak az emberi élet tévelygő útjai
között és eligazítják azokat, akik tanácsra és
útmutatásra szorulnak. Éppen most került egy

vidéki város kímutatása a ikezünkbe arról, hogy
az ottani evangélikus egyház intelligens presbi-
terei közül egyetlenegy sem járat egyházi la-
pokat.Nyilv.ánvaló, hogy minden egyebet 01-
vasnak, tehát anélkül, hogy részesülnéneik ab-
ban a lelki oltalmazásban, amelyik célja és
rendeltetése minden írásnak, melyen az egy-
ház pecsétje' van. .

Sajtóvasárnap a sajtőért való munka és
e rnunkáért való felelősség napja. Nem lehet
tovább halasztani az. élet betűi érdekében való
erős és komoly munkát.
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A finn keresztyén ség története
és a finn evang. egyház rajza."

f. A katolikus kerszak.

A föld Jegevangélikusabb országának népe,mint
a finn-ugor nyelvcsalád valamennyi tagja, a ke-
resztyénség előtt különbözö istenekben és szelle-
mekben hívő pogány vallás híve volt. Különbözö
tárgyakban és természeti helyeken lappangó ártalmas
és hasznos szellemekben hittek. A holttest érintése
igen veszedelmes volt, miért is halotti torok tartása,
majd Wrdőzés és füstölés által meg kellett tisztulni.
Ez az -Ősisaunának (finn házi gőzfürdő) és a János-
napokra még ma is gyújtott máglyatüzeknek a történeti
eredete: A bűbáj olás és kuruzslásnak igen nagy sze-
repe volt, ezért a sámánoknak a nép életében nagy
volt a jelentőségük. Ezek voltak a keresztyénség
legnagyobb ellenségei. A babona még a kőzépkorban
is teljesen általános volt. i

A szellemek közül ~ házi szellemet, (tonttu) az
ősök szellemeit tisztelték. A temetéseket nagy körül-
tekintéssel végezték, a sírokra ételeket, a sírokba
pedig evőedényeket helyeztek. A temető szerit hely
volt, ahol .az elhunytak szellemeinek a barátsága
kedvéért áldozatokat mutattak be, sőt sok helyen
a síron hagyott nyílásokon keresztül italáldozatokat
öntöttek a sírba. Mindezzel maguk és gazdaságuk
(állataík) számára akarták az előmenetelt és sikert
biztosítani. A házi, temetői, erdei, stb. szellemekés
manók felett állt az Ukko-isten (agg!), a menny
istene, akit igen jóságosnak gondoltak 'el, bár akitől,
amikor mermydörög és . villámai cikáznak, félni is
kell. ö adta az esőt és az áldást - éppen ezért
tavaszi időn állatáldozatokkal kedveskedtek neki. Az
ilyenkor rendezett nagy 'eszem-iszom az ünnep ter-
mészetes tartozéka volt.

Ebben az időszakban a finn nép törzsekre oszol-
va élt, egységesítő kapcsolat nélkül. A határharcok,
vérbosszú és rabszolgaság uralták a népet. A gyenge
újszülöttet nem tartották meg, hanem elvetették.
Ebbe a népet sorvasztó állapotba a keresztyénség
hozott csak enyhűlést, bár hosszú időbe telt, amíg
változás volt észlelhető. . '

Az ezertavak országában ilyen népet talált a
keresztyénség. Nem volt a keresztyénség itt sem
szívesen látott vendég, hiszen együtt jött a svéd
hódítással, bár a finnele chrístianizálását a római pá-

,pák már az 1170-es évektől kezdve szorgal:mazták
és erre a missziói feladatr.a Skandinávía és északi
Németország püspökeit bíztatták. A római pápáknak
ez a gondoskodása érthető, hiszen a görög keleti
keresztyénség Novgorodból a 'nyugat-keleti keres-
kedelmí útvonalat felhasználva, erősen érdeklődni
kezdett a finneknek a görög keleti egyház ható
körébe való 'bevonása iránt.

,* A magyar euanqélikus keresztyénség számára
nagy 'eseménynek igérkezik leJ,k,észlegyes,ületünk ren-
dezésében az első [inn-uqor evang. lelkészkonie-
reneia. Ezzel a /1J{lgytörténelmi találkoeoual kapcso-
latosan ennek a cikksorozatnak célja főbb vonásai-
ban bemutatni a finn keresztyénség tortenetet és mai
egyházi életének rajeát: A cikksorozat megírásához
jgyek,eztem a leqúiabt» katatásokat és adatokat ma-
gukban foglaló forrásokat [elhasenálni, melyek lwziil
a következőket emliteni meg:

1. Aarni Yoipia: Saomenkirkkohistoria ja kif'k-
kotieto . Porooo, 1937. (Egyháztörténet és egyfzázrajz.)
negyedik kiadás, '

2. Ilmari Salomies: Jamalan tulet. Poruoo, 1936.
(Az ébredesi mozqalmak története.) II. kiadás,

3 Soumen kirkon uuosikirja X. Sortaoala. 1936.
(Hivatalos egyházi évkönyv X.)

4. Tietosanakir]a I=K], kötet megfelelő fejezetei.
Helsinkij 1922. (Lexikon).

Kr. u. WOO-ben keresztelkedett meg az- els.ö,·-
svéd király és száz esztendő mulva a finn partokon
lakó svéd kisebbség között már találni keresztyéne-
ket, A keleti kereskedelmi útvonalnak (Novgorod-s
Finn-öböl-Visby-Sigtuna) meg volt az a [elentö-
sége, hogy a f ínnek először a görög keleti "keresz- ~..
-tyénséggel találkoztak, ezt bizorryitja a biblia- (raa-
mattu = a görög grarnmatonból l) és a kereszt neve
(risti = az orosz krjízsből !). Az első térítők Svéd-
és Németországból jöttek, magát Finnországot elő-
ször a hamburgi érsekség érdekkörébe tartozónak
tekintették.

A pogány ftnnek igen "nagy ellenállást fejtettek
ki annál is inkább, mert annak' a kernak a mohame-
dánok tói tanult módszer e szerínt a keresztyénséget
fegyverrel terjesztették. (Keresztes hadjáratok.) Erik
svéd király is ezt a módot választotta a fiunek chris-.
tianizálására. 1155-ben hajóhadával az 'Aura folyó
torkolatánál kötött ki, magával víve az angol szál';
mazású svéd upsalai püspököt, Henriket, hogy 'il'
finnek 'első püspökeként először megkeresztelje. aztán
II keresztyenségre megtanítsa a finneket. Többszörö-
sen tett missziói útakat Finnország belsej-e flelé, Itt-ott
találkozhatott már megkeresztelt finnekkel is - úgy
hogy Turku közelében egyházi központot létesített.
ÉSzak Európában éppen ebben az időben kialaku-
lóban vannak a nemzeti egylub.Ak. Svédország 1164-
ben svéd érseket kap - a finn nemzeti 'egyház
kialakulása Henrik püspök mártír halála rniatt egy-
időre elmarad. A római egyházszentté avattas
mint »nemzeti- szeritnek tisztelete igen nagy jelen-
tőségű volt a középkorí finn keresztyénségben. öt
tartották a finn nép legfőbb közbenj árójának, miért
is a bűneik miatt vezeklők igen sok vagyont hagy-
tak az egyházra, hogy Henrik közbenjárjon értük.
(Ez a »szent Henrik örökségee-képen keletkezett. egy-
házi vagyon lett a későbbi egyházi birtokok alapja.

Az 1172-ben írt pápai bulla igen kemény hangon
emlékezik meg: a pogány finnekről, »akik megvetik és
keményen szorongatják« a hittéritőket. Uj karsza-
kat jelentett Tamás püspök 'érkezése. (1220-45-ig
volt püspök.) ö is angol származású volt és Upsa-'
lában viselt magas egyházi hivatalt. Bár Svédor-
szágból jött, mégis pápai jóváhagyással a svéd
egyháztól független finn nemzeti 'egyházat igyekezett
megszervezní. A régi pogány áldozati ligeteket, er-
dőket és más földeket is és a »Henrik öröksége-et
egyesítve, erélyes kézzel teremtette meg 'az egyházi
vagyon alapját. Ezeknek az egyházi bírtokoknak jó
része ma is az evangélikus egyház birtokában van.
Székhelye körzetében csakhamar keresztyén világ
alakult ki. Igy helyzetében megerősödve, fegyver-
rel próbálta kényszeríteni a távolabbi törzseket is
a keresztyénség elfogadására. Erőszakkal építettek
templomokat és szedtek a papoknak fizetést s a
püspök kemény kézzel pusztította el a szent fákat.
az ősök sírhelyeit és igyekezett irtani a pogányságot.
Ennek természeteserr a még pogány finnrek :fellázadása
lett a vége. Dél-Finnország jó 'része fegyverrel ' kelt
a pogányság védelmére, rettenetes vérengzéssel
állva bosszút a keresztyéneken. Tamás püspök ekkor
svéd, norvég és finn keresztyénekből keresztes csa-
patot szervezett és a lázadást vérbe fojtotta,

Tamás püspök felbuzdulva a hadi sikeren és'
látva a görög keleti egyház veszedelmes versengését '
- ke résztes háborút indított 'Novgorod ellen, A
háború kímenetele sikerrel kecsegtetett, hiszen' kelet
felől éppen-akkor özönlött hatalmas mongol tá-
madás Novgorod ellen. Azonban Jarosláv fia, Sán-
dor orosz fejedelern idejében értesülve a Bnnek
mozgolódásáról - a Ladoga-tó partjánál várta és
véres csatában legyőzte őket. Tamás püspök a sio,
kertelenség míattí bánatábankelestorba vonult víssza..
Az ő halála után néhány évtizeddel .már csaknem
minden finn törzs legalább, névleg=keresztyénné Iett >
- csak a keleti karj alai törzs egy része lett görög"
keletíve s' ezzel az orosz keresztyénség hatósugarába.
került . ,

Ebből .a korból maradt fenn néhány -temploats, ,,;
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amelyek ma is használatban va'9nak. Csaknem va-
lamennyi gót-stílusban készült vagy toronnyal, -
amikOf 'a torony egyúttal hadi célokat is szolgált.
- .vagy pedig vkülönálló harangtoronnyal. A temp-
lomok berendezése és felszerelése teljesen ra kornak
megfelelő. '

1276-ban alakul meg a turkui püspöki káptalan,
amelynek legfőbb joga volt a püspök megválasztása.
[gy, miután a svéd királyi háznak nem volt 'ebbe
beleszólása - a XIII. századtól kezdve a turkui
püspökök csaknem mind finn származásúak. Az 'első
finn származású püspök Maunu 1. volt. (1291-1308.).
Az ő 'idejében szentelték fel a mostani turkui székes-
egyházat. A középkcr vége felé a finn 'egyház 130
gyülekezetre volt felosztva. A püspökök a papság
munkáján és az egyházfegyelmen "keresztűl csak-
hamar valóságos egyházfejedelmekké lettek. Az 1200.
évtől kezdve szerzetesrendek jelentek meg - bár a
szerzetesség sohasem tudott erösen-meggyökereznt, hi-
szen imíndössze két dominikánus, három ferencrendi
kelostor és egy női zárda volt Finnországban. A
kolostorok kórházakat és szegényházakat tartottak
fenn, a szerzetesek pedig 'az igénytelen életük míatt,
meg, hogya nép anyanyel vén prédikáltak - a nép
körében igen nagy szerétetnek örvendtek.

A középkorí rk. püspököknek nagy jelentőségük
van a finnek történetében: Vallásos Ielkületű fér-
fiak voltak, akik, mint az udvari tanács és a legfel-
sőbb bíróságok tagjai, hatalmukat a finn nép ja-
vára gyakorolták. A most már egészen keresztyén
finn nép körében. nagy szerétetnek örvendett Hem-
ming' püspök (1339-'1366.), aki Turkuban iskolát és
könyvtárat alapított, behozta az egyházi tizedet és
az egyházi vagyon után adómentességet eszközölt
ki. Ez által igen, erőssé tette vagyonílag az egyházat.
Nagy jövedelmét a papok műveltségének növelésére
fordította, a vtehetségesebb papokat saját nénzén
külföldre küldte tanulmányútra. Ebben az időben a
finn papok főleg a párízsí egyetemet látogatják.'
Hemming külön törvényekkel szabályozta az 'egyházi
rendet. behozta a papnőtlenséget. bár a gyakorlatban
ez a törvény érvény re sohasem jutott teljesen, Hem-

. rníng azt is kivívta, hogy a finn püspök, a helytartó
(országbíró), a papság, és a nép képviselői megfe-
lően részt vettek a svéd királyok választásában -
ezáltal únegszünt Finnország tartományi helyzete és
szerves része 'lett a Svéd birodalomnak.

A középkori keresztyénség belső megerősödé-
séért a legtöbbet tett Tavast Maunu II. püspök (1412
-1450.). A prágai egyetemen tanult, pűspökké vá-
lasztása után Rómában püspökke szeriteltette magát
és .komoly lélekkel fogott a rnunkához. Sokat épí-
tett nemcsak a székhelyén. de szigorúan alkalmazta
a vldékí templom és paplaképítést is. Kegyességére
Jellemző, hogy a szeritföldre is elzarándokolt. Be-
hozta a püspöki kánoni látogatásokat, amelyeken
a gyülekezetekben alaposan kőrülnéz,ett,eUenőrizve
a papok munkáját és a nép. erkölcsi életét. Bár
rendkívül szigorú volt, - szelid szerétetteljes egyé-
niségével 'nagy megbecsüléstés ragaszkodást -vívott
ki magának. Köztörténeti és művelődési szempontból
igen nagy jelentőségre jutott kelostort alapított
Naantalíban, . ahová a püspöki hivataltél megválva
maga is. bevonult 93 éves korában és néhány év
mulva itt is halt meg.

A középkori egyház Finnországban betöltötte hi-
vatását. .Tanuskodnak ertől a még ma is fennálló
templomok, régi kéziratos könyvek, az 1488-ban
nyomtatásban is megjelent Missale Aboense, kottás
liturgiák, stb. Jelentős volt az iskola kultúra is.
A püspöki székhelyen főiskola, másutt latin
városi iskdák -vvoltak a művelődés letétemé-
nyeseh Az' egyházi- énektanítás fontosságának'
jele a Piae Cantiones gyűjtemény, amelya reformáció
első évtizedeiben" Iinnül 'is megj.elcnt.. Sárkilahtí
Maunu IlL' püspök. (1489-'1500.) a Mi Atyánk, Ave
Mária és Apostoli -Hitvallás finn -szövegét egységesen
szígorú használatra elrendelte, hogy a- néppel is
meg .kell 'taníttatni. A nép széles rétegeinek chris-

tinázálása szempontjaból mindez nem volt elégsé-
ges - hiszen amikor Agricola reformátor kiadja a
zsoltárok könyvét finn nyelven, ennek előszavában
egész egész sereg pogány istent és szellemet sorol
fel- ez is mutatja, hogy a reformáció századában a
nép széles rétege a szíve szerínt sokfelé még egé-
szen pogány volt. Míndezeket figyelembe véve is azt
kell mondanunk, hogy a középkori egyháznak a finn
nép életében nagy jel-entősége van: a római orien-
tációval végleg nyugathoz csatolta és kivonta a keleti
hatások alól -és az eddig :széjj,elszórt,egymás-
sal ellenséges viszonyban élő finn törzseket külső
hatalmával és belső erejével egy néppé olvasztotta
össze. Püspökei és papsága egynek érezték magu-
kat a finn néppel - 'egy népi közösséget alkot-
tak. Ez a középkori finn keresztyénségegyikleg-
nagyobb jelentősége és a reformáció gyorselter·
jedesének magyarázója.
(Folytat juk.) Zászkaliczky Pál.

Az egyház törvénykezése,
(Folytatás.)

c) Az úgynevezett kényszerű nyugdíjazási
eljárást a törvénykezésról alkotott törvénycikk
az 'egyházi közigazgatás körében felmerülő vi-
tás kérdések keretében 'a 146. és 147. §-ban
szabályozza, Egyházunk szempontjaból öröm-
mel kell fogadnunk ezeket a rendelkezéseket,
amelyek egyrészt módot adnak arra, hogy aka-
rataés a gyülekezet akarata ellenére .is nyug-
díjazni lehessen' azt, aki szolgálatának ellátá-
sára képtelenne lett, másrészt a birói eljárás
útján biztosítékot nyújtanak várra, hogy ezzel
a kemény fegyverrel csak akkor élhetnék, ha
a törvényes feltételek való ban fennállanak és
az egyházi közérdek követeli.

d) Sok szó hangzott el a zsinaton a fel-
terjesztésnek arról a negyedik pontjáról, amely
a közigazgatásnak és a törvénykezésnek szét-
választását penditette meg. Ezt a. gondolatot
nem váltotta valóra a zsinat, vagy legalább is
nem abban a mértékben, amint azt sokan kí-
vánták, Sietek hozzátenni, hogy ezt nem tartom
hibának, sőt igénytelen nézetem ezerint az el-
lenkező lett volna hiba. I ,

A közigazgatás és bíráskodás szétválasz-
tásának a jelszavával úgy vagyunk, amint sok
más jelszóval. Bizonyos helyzetben helyesnek
felismert kívánalmat egy-egy röpke szóba, vagy
rövid mondatba foglalva szájról-szájra, írásból-
irásba adnak tovább, s mikor már időben, tér-
ben tövükről messzeelszálltak, tisztelet önálló
tárgyai lesznek, mintha abszolut igazságok-vol-
nának. Azállamhatalmak- szétválasztásának
Montesquieu-i elve a francia abszolutizmus el-
len Imresett védelmet abban, hogya királytól
vagy kormányától függŐ, annak, utasításaihoz
kötött tisztviselők ne ítélkezzenek Egyházunk-
ban nincs egy kézben összefogott önkényes
hatalom, hanem minden tisztséget vagy ma-
guknak az egyháztagoknak a közületei, vagy
az általuk kiválasztott egyes személyek, de
ezek is a hívek bízalmábóí s a hívek. ellenörzé-
sével látnak-el. Okényessé semmiféle hatalom
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egyházunkban nem válhatik. Nincs meg tehát
az ok, amiért a közhatalom szétbontását .szi-
gorúan keresztülvigyük. A törvényhozói; a
végrehajtói és a bírói hatalmat bátran lehetne
egy kézbe egyesíteni, abszolutizmus ebből nem
születnék. Az angol lordok háza törvényhozó,
végrehajtó hatalmat is gyakorol, emellett a
legmagasabb bíróság; a régi magyar vámnegye
statutum okat alkotott, végezte a közigazgatást
és bíráskodott (Iöszolgabíró ésesküdt, megyei
törvényszékek) s állíthatja-e valaki, 'hogy ez
a rendszer az angol lordok házát vagy a ma-
gyar vármegyét önkényeskedésre kap atta ?

Szakszerúségi szempontok szintén nem" kö-
vetélik a közhatalom megosztását. Egyházi éle-
tünkben a közígazgatás és a bíráskodás nem
két külön tövön termő> tudomány. A közigaz-
gatásban .is kell egyházunk jogi berendezett-
ségének ismerete, viszont a bíráskodásban is
szükséges a közígazgatási jártasság. Egyházi
bíráskedásunk nem' szakbíráskodás, nem fel-
tételez külön erre a célra tanult és képesített
bírákat; inkább laikus bíróság. (Egymagában
véve az, hogy bíróságaínkba a lehetőség sze-
rint jogászokat igyekezzünk megválasztaní.
nem teszi bíróságainkat jogászbíróságokká. )

Célszerűségi szempontok egyenesen meg-
kívánják, hogya bíráskodás ne szakadjon el
teljesen a közigazgatástól, A törvénykezés kö-
rébe tartozó ügyek jórészt tiszta közigazgatásí
ügyek, vagy ha nem is tisztán azok, kapcso-
latuk, még pedig szoros kapcsolatuk van a Iköz- .
igazgatással. A közigazgatásban működő tiszt-
viselők részvétele nélkül sokszor kerülne nehéz
helyzetbea bíróság annak megítélésében, hogy
az egyházi közérdek mit kíván, .vagy hogy
egyik vagy másik bírósági' döntés miféle ki-
hatással lenne az egyházi életre, de még a
tényállás helyes felismerése is sokszor nehéz-:
ségbe ütköznek, ha nem vennének részt a bí-
róságban azok, akik az egyház életében foly-
ton benne vannak, annak ügyeit mindennap és
szüntelenül intézik.

Valószínűnek is tartom, hogy azok, akiíc
a szétválasztást sürgetik, maguk is nem any -
nyira a szervek és funkciók merev szétválasz-
tására. 'hanem inkább arra gondolnak, hogy
ne vegyen részt a bíráskodás ban olyan. sze-
mély, aki az ügynek kőzigazgatásí intézésében
döntően közremúködött, akiről tehát fel lehet
tenni, vagy akivel szemben nehéz volna elosz-
latni a bizalmatlanságot, hogy az ügyben elfo-
gult. Jóformán erre zsugorodikössze az egész
kérdés. Ennek a követelménynek a zsinat ál-."
tal alkotott törvénykezési rendtartás teljes
mértékben eleget tesz azzal, hogy a kizárási
okokat a lehető legtágabb körben állapítja meg
s a bíróküldéssel az egész bíróság helyettesi-
tésére módot ad, haa 'bíróság elfogultaága
ellen alapos aggály merül fel.

Ha ezek után a törvénykezésról alkotott
zsinati törvényt a célkitűzésekkel- összevetjük,
megállapíthatjuk, hogya zsinat azoknak meg-
felelt.Adja Isten, hogy egyházunk épülésére

szolgáljon az új törvény. - Soha nagyobb szük-
ség nem volt arra, hogy minden téren, az egy-
házi életben is a keresztény erkölcs alapján fel-
épült jogrend uralkodjék, mint ma, amikor az
Istent és Hazát tagadó bolsevizmus döngeti
az európai kultúra Ialáit,

Vladár GOOor dr.

A finn-ugor lelkészgyűlés
programmja.

Május 19, szerdán d, e. indulás Helusinkiből.
Este Tallinban finn-észt. egyházi ünnepély.

20. csütörtökön. Riga.
21. pénteken Varsó. ,_
22. 'szombaton este étkezés Budapestre.'
23. vasárnap d. e. Budapest megtekintése. D. e.

11 órakor istentisztelet az óbudai templom-
ban. Prédikál Muroma U., a finn külmisz-
sziói társaság lelkésze.
D. u. Fóton templomi ünnepély. (Azért. men-
nek ide ki a gyűlés külföldi résztvevői,
hogy egy falusi gyülekezetet is lássanak.)

24-25. hétfőn és kedden konferencia Buda-
pesten.

- L nap, május 24. -
8.30. Megnyitó liturgikus magyar istentisztelet.

Végzi: D. Raffay Sándor, a magyar ev,
egyház bányai egyházkerületének püspö-
ke, lelkészegyesületi elnök,

9.30. Megnyitás, üdvözlések :
Magyar Evangélikus Egyház.
Finnek.
Esztek.
Országos Református Lelkészegyesület.

10.30. A finn evangélikus egyház történetének
jellegzetes vonásai. Az előadást. tartja:
Dr. Salomies Ilmari, az egyháztörténe-
lem magántanára a helsinki' egyetemen.

11.15. Az észt evangélikus egyház történetének
és alkotmányának jellegzetes vonásai. Az
előadást tartja: Rauclkepp Leopold, a tal-
lini püspöki székesegyház lelkésze s az
állami pedagógirun vallastanára.

12.00. A magyar evangélikus egyház történe-
tének jellegzetes vonásai. Az előadást
tartja: Dr .. Wíczián . Dezső, az, egyház-
történelem tanára az Erzsébet-tudo-
mányegyetem soproni hittudományi ka:
rán.

15.30. A finn evangélikus egyház alkotmánya
és istentíszteleti élete. Az előadást tart-
ja: Voipio Aarni, a gyakorlati teológia
tanára a helsinki egyetemen.

16.15. A magyar evangélikus egyház alkotmá-
nyának jellegzetes vonásai, Az előadást
tartja: D. Kovács Sándor, a magyar ev
egyház dunáninneni egyházkerületének
püspöke, egyetemi tanár.

17.00. Hozzászólások.
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18.00. Finn liturgikus istentisztelet-a-Deák-térl
templomban. Az igehirdetést vé.gzi Mari-
nerrnaa J'átlOS, a finn evangélikus eg'Y-
ház oului 'egyházkel'ület,ének püspöke.

.~ It nap, május 25.
8.30. F'inn szeurat.

10.00. A finn evangélikus egyház lelki arca
Azelőadást. tartja: Marinermaa János, a
finn evangélikus egyházoultü egyház-
kerületének püspöke.

tOAb. ~-\z észt evangélikus egyház lelki arca.
Az előadást tartja: Annver .Iakab 88-
pe,res, a püspöki konzisztórium tagja, és
az~szt evangélikus egyház hiv. lapjának
szerkesztöje. , .

11.30. i~ magyar evangélikus egyház 'lelki ar-
C~:~ Az előadást tartja.cD. Kapi Béla, a
magyar evangélikus egyház dunántúli
egyházkerületének püspöke, az egyete-
mes közgyúlés egyházi elnöke.

15.00. Bibliaóra. 'I'ártja: Pakkala E. 'YV. h81-
sinki esperes. '

15.45. Istentiszteleti sajátságok: a magyar evan-
gélikus egyliázball. Az előadást tartja:
D. RaffaySándor, a magyar evangélikus
egyház bányai egyházkerületének püs-
pökei, lelkészegyesületi elnök.

t6.30. Megbeszélések rés a koníerencia he-
zárása.

18,OO~ Észt liturgikus istentieztelet.u buclapest
kelenföldi templomban. Az igehirdetést
végzi D. dr. Raliamági Hugo Bernhard.
azészt~vang~likus egyház püspöke.

A kenferenciával egyidőben a papnék gyűlése
külön programmal.

]{ör.út Ma.gyal'ot'szágon.
- Május 26.-június 6. -

Május 26, szerdári ' Mískolc-Lillaíüred,
Este Miskolcon templomi ünnepély.

27. Csütörtökön az aggteleki cseppkőbarlang
megtekintése.

~8. Pénteken .az ózdi vas- és acélgyár es szén-
banya megtekintése. .
Este ózdon vallásos estély.'.

29. Szombaton Nyíregyháza.
Este vallásos estély.

30. Vasárnap Debrecen. D~ e. finn Iiturgikus
istentisztelet,délután a város es a puszta
megtekintése. . -

31. Héttőn és jún. I-én, kedden Szeged.
Este finn liturgikus istentisztelet,

Június 2. Szerdán Pécs. Este vallásos estély.
3.. Csütörtökön Keszthely, aBalatoIi, Hévíz-

gyógyfürdő megtekintése, majd vallásos es-
tély.
Este Kapernaum, a magyar evangélikus
lelkészek balatoni üdülöháza.

4. Pénteken Sopron. Este finn Iiturgíkus :LS-
tentisztelet.

i) Szembaten .délelótt előadások a hittudomá-
.nyi karon. Délután utazás Győrbe.

6. Vasárnap . délelőtt Győrött finA Iiturgíkus
isten tisztele t.
D. u. vallásos ünnepély Bónyönés Bábolnán
A bábelnai ménes megtekintése .

Hazafelé.
J ÚTI íus 7. HétfŐII Wien.
8-9., Kedden' és szerdán Berlin ..

Délután utazás Stettin be.
9---11. Utazás hajón haza.
ll. Pénteken hazaérkezés.

Az egyházi sajtó.
Az a sok hozzaszólés és megjegyzés, amely a

MELE. ülésen e címen tartott s e' hasábeken közölt
elöadáscmat Jcövette, megbizonyította' azt, hogy az
egyházi .sajtó ma egyházunknak nemcsak közügye,
hanem egyben szívügye is. .

Nagyon hálás vagyok a szerkesztőnek, hogye
kérdésnek ilyen tág teret engedélyezett,» de nem-
különben azoknak a hozzászólóknak', akik' akár ~ laip ha-
sábjain, akár pedig más sajtóorgánurnok slapjain ke-o
resztül szóltak' e' kérdéshez. Ugy. látszik, hogy a téma
körüli megbeszélések -egyelőre lezáródtak. . •

. Az előadás. és a cikk megjelenése után három
egyházi lap jelent meg: a kecskeméti »Uzenet«, a
debreceni »Sáf'ár« és az egyetemí hallgatók »Fiatalok
országútján« c. lapja, viszont komoly kísérletek tör-
téritek arra nézve, hogy a különböző, városok gyü-
lekezeti lapjai összevonattássanak.

Ma sem vagyok a gyülekezeti lapok ellen a
az összevonást sem tartom feltétlenül szükségesnek,
mert úgy látom, hogy "a gyülekezeti lapok abból a
szükségből születnek meg, hogy az egyház pasztori-
zálja azokat is, akik az igehirdetés szelgálatat nem,
vagy kevéssé veszik igénybe. Tudomásul kell venni
azt, hogy vannak olyari egyháztagok. akikre, inkább
lehet hatni a holt betűvel, mint a hallható hanggal. A
gyülekezeti lap eme gyakorlati szükségessége rnel-
lett kétségtelenül elvégzi azonball nemcsak a belső
építést, hanem a kűlső propagandát is. Arról nem
lehet sokat beszélni iegy hívőnek, hogy mit adott neki
a vasárnapi igehirdetés, de viszont az. evangélízáló
cikket oda lehet adni, annak az érdeklődőnek a kezébe,
aki nem ismer még minket s hozzánktartozásának
csak ez az egyetlen akadálya. Azt is be ~,ll valla-
nunk.jhcgy az egyházunkba betérteket sokkal kísebb
számban az igehírdetés hódította meg, mint inkább
híveink ama bizonyságtevése, amely az 'egyházunk
iránti érdeklődést benne felkeltette, Bizonyara senki
sincs közöttünk, aki ne tartaná bölcsnek és, hasznos
dolognak azt, hogy a sajtó szolgálatával 'ne csak hí-
veinket építsük, hanem egyházunk gyarapodasán is
rnunkálkodjunk és igazait kifelé is védelmezzük.

A hozzászólásokban alig hallottam' megjegyzést
sajtónk pénzügyi vonatkozásalról. Előadásom óta
betekinthettem a hazai evang. sajtó pénzügyi viszo-
nyaiba is. Tudom, högy hány tökeerős újságunk
van s látom azt is, hogy szinte kivétel nélkül kik
azok az egyháztagjaink, akik a sajtótermékekre elő-
szeretettel .előfizetnek. Szomorúan. kell 'megállapí-
tani azt, hogy ,a sajtószolgálat pénzügyi vonatkozásai

~ közelebtíröl nem érdekelték' a nagy nyilvánosságot,
mert ha érdekelték volna, akkor hallottunk volna
megjegyzéseket arról, bogy az egyházban még ma
is mobilizálható tökékből rnennyí ivolna fordítható a
sajtószolgálatra.

A túlságosan gyakorlati s :mindenkiáltal átte-
kinthető, vagy egészen közel fekvő céloleon. kívül a
hezaievangélikUiS sajtószolgálatnak az volna talán
a legfontosabb célja, hogy munkálja, megteremtse a
m;tg,yar euanfj'fJlikus teológiát, azt, amelyik' függet-
leniti magát a legközvetlenebb idegen hlltásoktól, .~P
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egyházi irodalmat, amelyik senki által sem észre-
vehető átültetés' s megszólaltatia azt a magyal' eoan-
qétiku« keg{iességet, amely a természetünknek meg-
telelő s mínd a h<;1romdolQg olyan lenne, hogy
annak evangéliumi .jellege szembeszököen állana
mindenki 'előtt. . "

Nem tekintem magam sajtó-szaktekintélynek, de
azt elmondhatom, hogy e kérdéssel összefüggő prob-
lémákat nemcsakelméJ.etileg figyelern és ismerem.
hanem mindent egészen kőzelről s közvetlen ta-
pasztalások alapján láthatok Ma a magyar sajtó-
viszonyok olyan érdekesek, mint még soha. A köz-
életet s nemzeti jelent szolgáló írások, az a nagy
hadsereg, amelyik formálja li nemzeti közvéleményt,
nem annyira a napi, mint inkább az időszaki sajtó;
az 'előbbinél mindig túlsúlyban voltak a zsidó új-
ságírók, ma pedig az időszaki sajtóban egy fel-
növekedő intellektuel keresztyén ifjú tábor kezdi
szárnypróbálgatásaít, meglehetősen független környe-
zetben élve s kimondottan nemzeti eszméktől te-
lítve,akiknek ct -keresztyénség sorsa majdném 'any-
nyira szívügyük, mint az egyházi embereknek. Ezek-
ben a szerkesztöségekben, akárcsak a nagy napi-
Iapoknál bizonyos témakörök, va-gy munkaágak író-
főnökei éppen úgy kezelik a kéziratokat, mint va-
laha. a tanár kezelte írásbeli dolgozatukat, azonban
azzal a lényeges különbséggel, hogy nem annyira a
stílus szépsége és híbátlanság'a a fontos, mint inkább
a mondanivaló értéke, súlyossága s nemzeti jelentő-
sége. Mindez azonban azzal a .jóindulattal történik,
hogy a személyekben lelhető különleges tehetségek
kiaknáztassainak sajó cél szolgálatába állíttassanak.

Mi történt pl. egyházunkban abban a tekin-
tetben, hogy ifjú Ielkészeínket .a sajtószolgálat ele.
meibe az Idősebbek bevezessék? Igaz az, hogy egyik-
másik ujságunkban feltűnt egy-két egészen fiatal
eikkíró, akiknek írásait élvezettel olvashattuk, de
ezek amilyen hírtelen feltűntek, éppen olyan gyor-
san el is hallgattak. Ki vállalja ezért a föltétlen
mulasztásért a felelősséget? Határozottan ki kell
azt mondanorn, hogy egyházunk népe kezdi rneg-
szokni már a fiatalság stílusát, sőt szereti 'is már
azt. Ám egyházi lapjainkban éppen őket nem ol-
vashatja.' .

Talán éppen azért kap mindig kisebb és ki-
sebb 'teret a kritika, mert az ifjúság hiányzik sajtónk
életéből. Nem arra gondolok, hogy a könnyen he-
vülésbe- hozható papi vitatkozás céljaira megnyis-
suk az egyházi lapok hasábjait, hanem arra, hogy
legyen' az egyházunk közvéleményében uralkodó vé-
leményeknek és ki nem rnondott vagy elhallgatott
gondolatoknak szócsöve is az egyházi sajtő, Ezt a
tételemet .legyen szabad a'köv,etkezőkhen megvilá-
gosítani : egészen 'bizonyos az hogy' a tiszakerületi
püspökválasztás belügy. amelybe idegen kerületbe-
Iin~k beleszólása a mai ,egyházi. viszonyok míatt
teljesen lehetetlen: de viszont egyetemes ügyíscarníre
nézve bizonyosan volna egyetemes kívánság' is s még
hozzá .konkrét formában is. S ml a helyzet? Egy:
házi lapjaink egy sort sem írtak erről a kérdésről,
viszont a napilapokban többször olvastunk hiradáso-
kat s bizonyosra vesszük azt is, hogy egyes helyi
lapok, amelyek a választó gyülekezetek községeíben
jelennek meg. többször nyilatkoztak a püspökválasz-
tás kérdésében, szóval. míndenkí ír, akinek nem egé-'
szen személyes ügye a kérdés s nálunk senki sem;
pedig itt mindnyájunk ügye a püspökválasztás sikere.

. Ma még kíszámíthatatlan az, hogy a kormány
uiságpapír-korlátozó rendelete a későbbi hónapokban
rnílyen- nehézségeket fog okozni sajtószolgálatunknak:
arinyit már is, 'láthatunk, hogy amilyen békés atmosz-
féra van nagy ,á1talánosságbanegyházu:nkban a napi
kérdések .tekintetéhen, .éppen annyira nélkülözhetet-
lennek látszik •az, hogy a MELE. vagy az Országos
Luther, Szövetség tartson egy sajtóankétot, amelyen
lapjaínk jszerkesztöi, a rmmkatársák sokasága jelen
lehesseneksmondjuk 'ott meg egymás munkájáról
rnindazt, ami nem szolgál sem embert hiúságot, :sem
partikuláris ~.célokat,. hanem egyedül és. kízárólag
egyházunk ügyét, ol. L.

Magyar emléktábla Kufsteinba.
A budapesti evangélikus leánygimnázium

két' tanára, .IeszenszkyTloná és Dr.· Zelenka
Margit 1936. 'nyarán Kufsteinban járt, s szo-
morúan tapasztalta, hogy a7J ott szenvedett
sok magyarnak. semmi emléke nincs, csupán
Rózsa Sándorról tudnak. .Jeszenszky Ilona
gondolata volt az, hogy 'I'eleki Blanka és Leö-
vey Klára emlékét megörökíti emléktáblával.
Az ügyben Kufsteinba írt levélre Wagner Ká-
roly múzeumi igazgató válasza megérkezett: s ö

vetette fel azt a gondolatot, hogy ne csak nekik
állítsanak emléktáblát, hanem az összes ott
szenvedett magyar részére. A munkát az is-
kola Szembe-egyesülete vette kezébe. A Szép
Magyarsággal Beszélők Egyesülete,' melynek
áldásos munkája másfél évtized óta folyikha-
zafias lelkesedéssel, hozzáfogott az ügy meg va-
Iósításáhnz, a tanári kar külön bizottsága intézi
a két említett .tanárral' élén az ügyeket, s
decemberben rendezett két estjük jövedelme a
tábla létesítését már biztosította. Rövidesen
megkapta az iskola a kufsteini városi tanács
engedélyéf a tábla elhelyezésére, az osztrák
hatóság engedélyét a magyar leleplezesi un-
nepély tartására. Mindezek után' Dr. Bánkúti
Dezső igazgató a husvéti .szünetben személye-
sen járt Kufsteinban, a helyszínen mindent
megbeszélt, a tábla helyét kijelölte. Ezeknek
il megállapodásoknak értelmében a leleplezési
ünnep július 10-én lesz. délelőtt a vár cella-
tornyának nagyelőtermében s itt nyer ~ tábla
is elhelyezést. Az ünnepély végén Kapi- Králik
Jenő a híres Hősök Orgonáján játszik; délután
a tiroli ifjúsággal együttesen magyar-tiroli ün-
nepet rendeznek a kimenúnövendékek. Egyik
este pedig önálló orgonahangverseny tartásat
is megengedték. .Igy valóban magyar nemzeti
ünnep lesz, melyet azonban szeretettel és ba-
rátsággal várnak a tirolrak is. Milyen nagy
lenne ennek hatása, ha mínél nagyobb szám-
ban tudna az .iskola magyar növendékeket ki-
vinni, s ha lelkes magyarok csatlakoznának a
kiutazókhoz, Kufsteinban az elhelyezés igen
jutányosan biztositva van; egy magyar kul--
túrvonat kiérkezese hatalmas magyar propa-
ganda is lenne. . . , "

Ennek a nyáriünnepségnek előfutárja lesz
az a Kuistein-űnnep, mely május 3-án este 7
órakor lesz a Deák-téri dieeteremben: Itt D.
D. Haffay Sándor püspök bevezeté. szavai, laz
igazgató beszámolója az ügyről, továbbá Basic
lides Mária énekszáma és Dr. Sikabcnyi An-
tal, külügymin, Iőkönyvtáros, egy kúfstelni hős
unokájának »A nagyok ésnagyapám Kuísteín-
ban« c.előadása ,szerepel 11 műsoron, mely
Kapi »Magyar visszhang« c. ének- és zene-
karra írt darabjaval kezdődik; majd az ifjúság
J eszenszky né '1'. Ir-én »Két búcsú« c. jelenetet
adja elő, egy tanuló. Bacsányinak, a Kufstein·
ban szenvedett költőnek verset szavalja. Ezt
az estet a rádió is műsorába iktatta, s e rádió- ,
közverítés rnéltáu kiemeli az ünnepséget ahét-
köznapiság ból s teszi mindeníelé nevezetessé.
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Figyeló
Nagyhét áhitatát úgy a rádió, miut egyéb

társaságok prózai és zenés passiók előadásával
szekták emelni. Sajnos; ezékben az előadások-
ban' mindig vannak olyan rnozzanatok, amik
11 bibliaolvasó és bibliaismerő embereknek fel-o
tűnnek -és bántóan érintik őket. Ezt legtöbb-
ször az okozza, hogy a szerzők vagy Iordítók
nincsenek . egészen tisztában azzal, amiről ír-
nak, vagy amit fordítanak. A rádió vallásos
tárgyú hangjátékának szerzője, Csanády
György, azzal végzi darabját, hogy' Júdás
megbán va tettét, a sötét este felbotorkál a
Golgotfiára. Jézus már nincsen a kereszten, de a
két lator még igen(!), sőt élnek, Júdás meg-
menti .egyiknek lelkét, azután felakasztja ma-
gát. János ev. 19:31. verse ugyanis ezt mondja:
})A zsidók tehát, hogy a tetemek szombatra a
keresztfán ne maradjanak, ... mert az a szom-
bat nagy nap volt, megkérték Pilátust, hogy
törjék meg azok szárcsontjait és vegyék le
öket«. . ' ( . I

Nagycsütörtökön a Lichtenberg-kórus adt~
elő Bach »János . passiós-ját, Ennek szabados
és sokszor bántóan köznapi kífejezéseiről nem
lehet eleget írni. Az evangélista szövegét, ami-
nek a legbiblikusabbnak kellene lennie,Rösler
Endre, a szerep énekléje fordította. Jellemzésül
csak egyet a fordítás szabad voltára, J án
ev. 19":7-ben ez áll: »Nekünk törvényünk vim
~. a mi törvényünk szerint meg kell halnia,
mivel azt állítja, hogy ő az Isten Iia«. - ÉSI
ahogy elhangzott: Csak törvény az mi dönt,
s a sor vége: Ő hát nem élhet. Ő az Istenember
címre vágya fel! Még két tárgyi tévedést: J án,
18 :-13 szerínt Kajafásnak apósa Annás, ám
a fordító sógorrá tette. J án. ev. 18 :26: A fő-
pap egyik szolgája, aki rokona volt annak, aki-
nek Péter a fülét megvágta . .. 'A fordító'
szerint : »... az a szoiga, kinek Péter imént a
jobb fülét kardjávalleszakítá ... «

.T ó lenne, ha mindenki, tudná, akit illet.
hogy az· evangéliumok szövege és története
érinthetetlen és szerit. ahhoz hozzátoldani nem
lehet és azokat megmásítani sem szabad:

J(mnény .Péter.*.
. Tornaünnepélyek és a felekezeti béke.. A

Pesti Hirlap április 2-ild száma közölte Balla
József felsőgörzsönyi ret.vlelkipásztor vlevelét,
amely panaszt emelt a ves zprémrnegyei kir.
tanfelügyelő 280-1937. sz. hivatalos felhívása
ellen. Ez a felhívás közli valamennyi- igazgató-
tanítóval és tantestülettel, hogy »a róm. kat.
püspöki Imr nem' járult hozzá ahhoz, hogy a
róm. kat. iskoláknak tanulóí más: telekezetü
iskolák tanulóivál közösen tartsanak tornaünne-
pélyeket«. -, '

Miután ez a közlemény napokon át ellent- .
mend*,s nélkül maradt,. a .Pesti Hírlapban: D. ,.
Raffay Sándor püspök nyílt levelet intézett

,~ . ~..
Hóman Bálint kultuszmíniszterhez és felvilágo-
sítast kért. A nyílt levél hivatkozik' Balla Jó-
zsef levelére, majd így folytatja:

Mivel.jiprilis 2. óta. sehol sem jelent meg
helyreigaattó vagy cáfoló hivatalos nyilatkozat,
tisztelettel azt kérdezzük Nagyméltóságodtót,
mint a magyar nemzeti kultúra törvényes irá-
ny ítójától, mint a: bevett vallások viszonoseá-
gát biztosíto országos' törvények hi vatales. őré-
töl és mint a nemzeti ö-sszeforrás. köteles mun-
kálójától : Van-é tudomása a r.k. püspöki kar
e tilalmáról? Ki hatalmazta" fel a püspöki kart
a közoktatás szerveinek egyoldalú irányítá-
sára ? Ki és mikor jogesi totta fel vagy utasí-
totta. a közoktatás állami szerveit bármely fe-
lekezet püspöki karának való egyoldalú enge-
delmességre? .

Ha van tudomása Nagyruéltóságodnak a
r. Je püspöiti kar ilyen tilalmáról, megenged-
hetőnek ta.rtja-e, hogy bármely felekezet bár-
mely szerve a társadalmi és kultúrális szétta-
golódást munkáló rendelkezést adjon ki? 'Ha
nincs róla tudomása, mit .ezándékozik tenni
az olyan állami tisztvlselövely akí egyedül jo-
gosult felettesének és az országos törvényeknek
rendelkezésein .kí vül mások rendelkezéseinek
is engedve, tiszte és hivatása ellenére nem-
zetbontó munkát végez ? .

A veszprémmegyei kir. tanfelügyelőség ki-
adott rendeletével egyező rendeletet a többi
tan~e~ügyelőség is adott-e ki? Es ha igen, azo-
nosítja-e magát ezekkel a vallas- és közok-
tatásügyi mínisztérium is- és a most megjelent
rendelkezést úgy' kell-e tekintenünk, mint a
kultúrharc hivatalos állami tisztviselők által
történt megindítását? E kérdésekre további mi-
heztartás végett legyen szabad nyílt és ha-
tározott választ kérnem - a törvény' és a köz-
nyugalom érdekében. Teljes: tisztelettel

D. Ratfay Sándor.
A kultuezmínísztéríum a lapokban a.;].;:ö-

vétkező választ tette, közzé.:
- Amint a kultuszminísztérium erről a

külőnös rendelkezésről tudomást szerzett
nyomban kérdést intézett az illetékes tal11ke~'
rüle!;i főig.a.zg.atóhoz. A kérdés már nég-y nappal
~zelott kiment, Ugyánakker a < pü pöki kar
illetékes tényezőihez is kérdést intézett: ho-
zott-e a püspöki kar ilyen: vagy ehhez hasonló
határozatot? Azt a választ kaptuk, hogy ilyen
határozat nincs, így hivatkozás 'Sem tőrtéri-
he~~á. Ilyen }<örühiiények: között valószínüleg
Qsupan tévedésről lehet szó. A mínisztérium
véglegesen természetesen csak akkor intézked-
het az ügyben, ha a tankerületi f6igazgató je-
lentése beérkezik. Akkor remélhetőleg általá-'
nos megnyugváara sikerül rendezni az ügyet.

..: A vallás- és .közoktatásügyi minisztériurn
feladata m6st'-mar 'annak megállapítása, minö
»tévedés« alapján küldötte szét a kir. tanfel-
ügyelő a 280"':":1937'-számú »hivatalos közle-
ményt« azJgazgató-tauítók ésa. tantestületele
címére ?
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HUSVÉT UTÁNI 2-lK VASÁRNAP.
r. Péter 2:20-25.

Krisztus példáját l.övetni, nuomdokain járni, na-
gyon nehéz, fl iseen az ember lénuének nunden por-
cikája arra van beállítva, horm a jóért jót vár jO!l, es
ualahánqseor ennele ellenére történi!e valami" mindiq
méliatlankodik . Azt még vódahogy érthetönek talália
mindenki, hogy bűnéért szenuednie keli és ezt ui-
szollylag nuuqoatan el is tűri. Ebben ugyanis d vi-
szonzást látja és az emberileq is elfogadható igaz-
ságot. De az, amit az apostol mond és amit· lsten
utértékekéni mutat meg, nem e.gyezik. ezzel: ha j6t
cselekedne és mégis seenuedue tűrWk, az kedveli
dorog Istennel, -

Ez aeonban nem jelenti azt, h,ogy csak akkor
oaládi a keresztyén élet, ha seenuedésekkel van tele.
Krisztus élete sem volt állandcan telue gyötrelmek.-
kel. voltak benne győzelmek is és mégis lsten sze-
rinti volt. Inkább úgy kell gondolnunk, hogy .a ke-
resztuén. életet az ember állhatatos hite határozza
meg, d,21 a hit, amivel meg tud állani még szenuedések
IJwzött is és tud [eltétlenűl igent mondani lsten
minden akaratára. Még arra is, ami áldozat lenne.

Nemcsak nyugodt és boldoq életre .szól ae ember
eihioaiása, hanern az egész életre. A.z élet alatt
pedig mindiq együtt kell érteni mindaet, ami abban
illő/ordul. ló és rDSSZ napokat, örömöket és 001li1-
tokat, diadalt és vereséget. Mert lcilLönben nem lenne
más a keresztyén élet, mint: a többi étet, Pedig kell,
hog!! más legyen az, aki megtéri a lelkek Pásztorá-
hoz, mini az, aki oluan, mint a tévelygő, juh. Kell
hogy más legyen a Krisetus követője, m..tnt a krise-
tustalan.
. ~ Zsinati hir ek. Az új egyházi törvényeknek

a harmadik olvasásban meghatározott és elfogadott
végleges szövege nyomtatásban megjelent s azt a
zsinat elnöksége az egyidejűleg elkészült felterjesz-
tési irattal együtt e napokban jóváhagyás végett az
államfőhöz felterjesati. A törvények nyomtatott pél-
dányait a zsinati tagoknak e napokban szintén meg-
küldik. .

. - II tiszai egyházkerület rendkivüli közgyülést
tart Nyíregyházán, április 14-én, mely elhunyt püs-
pökéről, D. 9:eduJy He~rjkr~~ való ~egJ'elet,e.s meg-
emlékezés utan megteszi a szükséges intézkedéseket -a
püspöki szék betöltésére.

- II nyíregyházai egyházközség presbiteriurna
legutóbbi ülésén elhatározta, hogy a megüresedett
lelkészi állás betöltésével egyidejűleg két új lelkészi
állást is szervez s ez-ekre meghívás útján kívánja
megnyerni a kiszernelt lelkészeket. Az így kiválasz-
tott személyek nev-eit illetően a napilapokban meg-
jelent hírek valódiságát megállapítani eddig nem
tudtuk

- Fiatalok országutján címmel az egyetemi es főis-
kolai ifjúság havi: folyóiratot indított Dr. Sztrókay
Tibor felelős szerkesztése és kiadásában. A második
szám sokat igérő jelentkezes az evangélikus sajtóban
és komoly megszólalása az »evangélíkus ifjú értél-
míségnek«, ahogyan a címlap a folyóirat szellemi
tulajdonosát nevezi. Jó rovatok indulnak, okos szem-
pontok szólalnak meg. Ennek a számnak a munka-
társai D. Kapi Béla,· Dr. Sztrókay Tibor, Scholz
László, Dezséry László, Alpár Sándor, Egyed Aladár,
Dr. Benkő László, Dr .. Urbán János, Wíszkidenszky
Gusztáv, Bálint Géza, Kemény Péter, vitéz Zerinváry
Szilárd, A folyóirat méltó a támogatásra, érdemes
a figyelmes elolvasásra. Ara egy évre három pengő,
megrendelhető a kiadóhivatalban. IX. Mester-u. 34.
földszint 4.

Fébé Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda,

Rentdorff Ferenc halála. Március 17-én hosszú
szenvedés után Lipcsében 76 éves korában meg-
halt Rentdorff Ferenc. Az elhunyt 1860-ba:n a !pöts.dam
melletti Gütergotts községben született. 18~~-bcn
Westerland (Sylt) lelkésze lett; néhány év múlva
Eisenach-ba került. 1891-ben intézeti lelkész lett a
Holstein-i Preetz ..ben. majd az ottani lelkész-szerní-
nárium igazgatója. 1902-ben meghívta a Kiél-I egye-
tem, majd 1910-ben a Lipcse-i egyetem gyakorlat!
teológiai tanszékének tanára lett. Élete főműve Gusz-
táv Adolf-Egyletbeli tevékenysége volt, amelynek
előbb [egyzöje, majd a központi egyLet 'elnöke volt.
Fáradhatatlan munkával és ritka szervezői képes-
séggel építette ki a Gusztáv AdoIfj egylet .nagy
rnűvét a .dlasporában. E munkának maradandó emléke
a lipcsei »Rentdorff Ference-ház, a külföldi teoló-
Jogusok otthona. Jó barátja volt magyar .evang.
egyházunknak ; többször megfordult hazánkban s
irántunk tanusított szerétetének ismételten tanújelét
adta. .

- II Budapest-kelenf.öldi egyház husvét előtt
választotta meg új gondnokát, Benezur Lászlót, a
kisorsolt 30 presbiter helyébe újakat és 14 új pótta-
got. Virágvasárnap tették le az új választottak
az esküt és április 6-án tartottak egyháztanácsi
ülést. - A Nőegyesület április 3-án tartotta~ri1űsoros·
teadélutánját. amelyen D. Kovács Sándor püsP.öl'
»Magyar paróchíáke címen tartott előadást., Dullien
Klára hegedült Ríeger Tibor zongor akisé re te ve1, Dr.
Remport Elek pedig verseiböl olvasott fel. - A
Leánykor április 10-én rendezi teadélután~át,' ame-
lyen Franciscy Vilma genfi tapasztalatairól. tart elő-
adást.. - Április l1-én háztartási alkalmazottak sze-
rétetvendégsége lesz.-

- Az Egyetemi Luther .Szövetség az üllői-út 24.
szám alatti imateremben este 8 órai kezdettel munka
üléseket tart. Aprilis 12: Magyar nép, magyar falu.
Előadó: Dr. Jász Elemér. Aprilis 26: A magyar falu
gyakorlati ismerete. Előadó: vitéz Faragó Ede. Május
10: A földkérdés multja Magyarországon. Előadó:
Kerék Mihály, Május 24: Uj magyar földreform.
Előadó: Kel'ék Mihály.

HOGYAN TAMOGASSUK AZ EVANGELJKUS
EGYHAZKEROLETEK JOLETI EGYESOLETET?!
Evangélikus ember családjáról a »Jóléti Egyesülete
útján gondoskodik: Egyházi érdek is a "Jóléti
Egyesület« felkarolása. Hívja. fel mindenki a hit-
testvérek- figyelmét a Jóléti Egyesületré. A JÓl~t.i
Egyesület mindenfajta bitosítást felvesz: temetkezési.
élet, nyugdíj, tűz, betörés,. b-aleset, gyár, szavatosság,

autó, szállítmány és jégbiztosításokat.
Tagjainak érdekeit képviseli minden esetben!

Felvilágosítással és tájékoztatással .~zolgál az egye-
sület központja: Budapest, IV., HaI6-u. 8-10. (Ev.
bérház.) Telefon 1-863-32, valamint a' kerületi fiókok:
Békéscsaba. Debrecen, Györ,. Kaposvár, Mískolc, Pécs,
Szeged, Székesfehérvár, Szombathely, Szolnoki. Min-
den egyházközségben megbízottal vannak az egye-
sületnek. - Allandóan felveszünk és . foglalkoztatunk
megfelelő javadalmazással tagsz'erzőket, hölgyeket is.

SZLEZÁK LÁSZLÚ
Magyarország aranykoszorús mestere

harang- és éroöntőde, hnrunqi elszerelés- és harU/eg-
lábgyár, Budapest, VI., Petneházu-utca 78. szá(n.

8 aranlJiJremmel és 4 dlseokleoéllel kitűntetuet

Megjelent!
Zur Niedeti Ernst: Eneddet beszélgetek.

Az első kiadás három hónap alatt elfogyott!
Fordította Dr. Vető Lajos. II. kiadás. Ara P 2.80.

Kapható Scholts Testvérek könyvkereskedésében, IX.
Ferenc-körút 19-21., és minden jobb könyvkeres-

kedésben.
Budapest, VII., Damjanich-u 28fb. - F.; Farkas L.
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A TEMPLOM
Az Evangélikus Élet egyik őszi számában

Marcsek János testvérem tollából pár soros,
de annál keruolyabb súlyú szavak mutattak J'á
erre a kérdésre. A cikk megjelenése előtt jó
egy hónappal Szabó Józsefnek, a Harang-
szó szerkesztőjének igértem erről a témá-
ról cikket s el is mondottam neki nagy-
részt ugyanazokat, amiket azután örömmel
olvastam e lap hasábjan. A kérdés. azonban
több felvetett gondolat között alapvonajaiban
volt érintve s úgy érzem, hogy ennek az ügy-
nek olyan hatalmas -súlya .van, hogy nyílt
kérdésse kell tennünk s 'nyiltan harcolnunk
kell a templom szentségéért,

Mindegyikünk vétett ellene okat, egy-
házunkban is nagyon sokat.

A templom szentségét az egyház fogalma
határozza meg: Est enim ecclesia ... -Az egy-
ház fogalmi meghatározásának etimológiája
(egy-ház, szent-ház) is arra utal, hogy az egy-
ház és ennek testét alkoto gyülekezetek szív-
dobbanásának, lelki ereje vértísztító és vér-
adó középpontjának a templomot kell tekin-
tenünk. Az Ige és a Szeatségek evangéliuma
szentelik meg a kőből és fából épült hajlékot,
Enélkül csak épület: ornamentum, de nem
aedificium. (Deo Iacere.) Ebből logikusan kó··
vetkezik, hogy a templomban minek szabad
történnie és minek nem szabad történnie. Azt
is világosan kiolvashatjuk, hogy a templomban
kinek szabad valamit végezni és Ikinek nem
szabad semmit végezni.

Én ezeretern a szertartásosságot, mert
csák az szép mindenben, aminek formája van.
Bnnek is megvan a lélekre való nevelő ha-

SZENTSÉGE.
tása, Legyen tehát elsősorban mindenekben
rend l

Legyen a templom tisztal Megdöbbentő,
miesoda rendetlenséget látni némely helyen,
ahol a 10 éves iskolásleányokra bízzák' a temp-
lom tisztaságát.

Legyen szellőztetett I Ne mossák nagy
buzgalmukban luggal a követ, avagy a pado-
kat, mert kellemetlen rothadási szagot 'hágy
maga után.

Az oltárt díszítsék az egyházi évszaknak
megfelelő liturgikus- rend szerint, hozzáértök és
ne saját ízlésük szerint, hozzá nem is érthető
falu.si lányok. A lelkész felesége, a Nőegylet
bs Leányegylet elnöke bármiker írásban kap-
hat megfelelő utasítást s igénybe veheti aztán
az egyszerűbb lelkek vezetésével azoknak se-
gít.ségét. Annyi ízlés-merényletet és színor-
giát még sehol nem láttam, mint egyik mísz-
szióí útunkon, ahol - horribile visu - lila és
méregzöld papírvirágokkal tekertek be min-
den betekerhetőt, Papír virágot, ezt a holt ha-
zugságot soha sehol nem. alkalmazhatunk I

Az istentiszteletet tessék a rendes, meg-
állapodott időben kezdeni: lelkésznek is, kán-

. tornak is, híveknek is l Tudom, hogy van lel-
kész, aki akkor kezdi az istentiszteletet, ami-
kor elkészül s akkor készül el, amikor neki
úgy tetszik I Az istentisztelet a harangszó val
kezdődik. A harangszó utolsó kondulás akor
rögtön felbúg az orgona. A kántor tehát ne
akkor cammogjon fel a lépcsőkön, niikor már
régen elhagyták a harangszót, mert már meg-
kezdődött az istentisztelet. Ha rendes lesz
a vezetőség, tapasztalatból merem állítaní. hogy



szelgálatra elhívott lelkész beszélhet és senki
más és csaki a seolqálat köntösében tarthat még
világnezr-tí előadást is. Senki ernberfiának ÜÍ1·
neplése nem, történhetik a teruplomban . ,
lelki kárvallás nélkül. Egyházmegyei, egyház
kerületi és cgyetemesgyúlósek színhelye temp-
lom nem lehet, mert nem tárgyalóterem, ahol
az beszél, aki akar, hanem oratorium, ahol
az Isten beszél' s nékünk hallgatnunk .kell
lelkészeknek is, hogy általuk iS' szólhasson !

Iskolavizsga: nagy táblával, zsivajgó gyer;
meksereggel, gazdaságtani és mútrágyázási kér
desekkel tarkítva: templomban nem tartható
sohasem, , seholsem.

Egy istentiszteleten egy1elkésznek kell
szolgálni elejétől végig és akkor nem kell
vigyázni nagy gyűléseken, hogy az oltári
imádságot mílyen sorrendben kell kíosztani az
esperesek között!

Temetésnél sok helyen beviszik a halottat,
a templomba, más, helyeken megbotránkozná-
nak rajta. Ez olyan kérdés, amire -öszintén
szólva - én is feleletet kérek testvéreimről.
mert erről külön fejezetet lehetne írni! Ugyan-
csak' itt kell szembenéznünk azzal a szekas-
sal is, hogya lelkészt a templomból temetile

Soraimmal szolgálni, nem ítélkezni akar-
tam, mert hiszen azokban magam is megítél-
tettem. Ha a felvetett kérdések elfogadásával,
vagy azok hibáinak olvasóink által való ki-
javításával szolgálhatunk a templom szentsége
ügyének, kötelességünk megtennünk, mert ren-
geteg visszaélésnek pírja égetheti arcunkat!

Bácsi Sándor.
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a hívek legnagyobb része is rendhez fogseok-
lll, mert az emberek alapjában véve. nem sze-
retik a rendetlenséget.

A templom szeutsége .megköveteli, hogy
a Jelkész ruházata kifogástalan legyen. Nincs
visszataszítóbb, mint zöldes reverendában, sá-
1'OS cipőben; borotválatlan arccal" kellően nen,
gondozott körmökkel, nikotinmarasos újakkal
szo lgálatukat végző lelkészeket látni. A kán-
tortól templomban is, temetésen is' meg kell
követelnünk a sötét ruhát.

A híveket ne engedjük beszélgetni isten-
tisztelet alatt!... De talán még aludni sem!

Allapitsuk meg pontosan a közös úrva-
csoránál az oltárhoz vonulás rendjét! Keresz-
telésnél tanítsuk ki az öreg bábaasszonyt, hogy
rnit kell és mit nem kell néki csinálni!

Szinte botránycsak az Ú. n. híres nagy
esküvők. Ilyenkor pünkösdi sereglet : zsidók
és elámiták, cigányok és kísgyermekes asszo-
nyok, a kíváncsíságra éhes nép hétköznapi
ruhában, néha gazduram a Sajó kutya kísé-
retében, sereglenek a szent templomba. Eskü-
vő utána nagytiszteletű úr gratulál nagyot,
mintha ezzel mondana Iegtöbbet, elkezdődik
az ízléstelen csókolódzás, gratulálás, tolakodás,
sírás-rívás és nevetés Istennek nagyobb di-
csöségére?! Ez ellen a borzalom ellen kemény
és kíméletlen harcot kell inditanunk.

.A templomban a .lelkész hirdesse az. Igét
és ne személyeskedjók és ne sejttesse a hét-
köznap pletykait és ne szellöztesse em be rek
szennyeseit. Az Ú. ,n. kíprédikáló papok nagy-
szerűen szolgálhatnának például a cigánymisz-
szióban _..

A templom nem színpad. Benne senki
szereplő nem lehet, mert itt a nagy Isteni
Színjátékban, az Evangelium mérhetetlen fen-
ségú drámájában Isten az egyetlen, aki tesz
valamit és aki tétet valamit. De csak egy em-
berrel tétet, Az Ő Igéjében és Szentségekben
az Ige hirdetésére és a Szentségek kíszolgál-
tatasára rendelt szolgája, a lelkész, által.

Bizonyságtevők, "hívö és tényleg buzgó
felügyelők, jó szavalók és dilettáns muzsíkusok
ám szerepeljenek iskolában, Ifjúsági Otthon-
ban, kultúrházban, de templomban senki nem
»szerepelhet«, . " mert, sajnos, csak szereplés-
sé válik az ilyesmi és soha sem lesz belőle
szolgálat, megbizatás. '

'A vallásos-esték eddigi értékelését át kell
értékelnünk. Bocsánat a kifejezésért, de bi-
zonyos vegyes- felvágott lelki eledel benyomá-
sát kelti s a templom szentségének sokat árt.
Én semmi körülmények között nem engednék
szavalatokkal, felolvasással, gyenge kis zene-
számokkal tarkított vallásos-estét il templom-
ban tartani. A vallásos-est csemege, ami csa-
logat, az Ige: kenyér Táplálék. Közgyúlés
- legyen az disz- vagy dísztelen közgyúlés
-' templomban soha és senki által nem tart-
ható a templom szentségének veszélyeztetése
nélkül.

Nyilvánvaló, hogy a templomban csak a

A finn keresztyénség története
és a finn ev. egyház rajza.

(Folytatás.)

II. A reformáció és a tiszta tan (orthodoxia)
korszaka.

A finn keresztyénség a lutheri-reformátori meg-
tisztított keresztyénséget szinte átmenet nélkül má-
ról-holnapra vette fel. Magyarázata ennek a fentíe-:
ken kívül az 'volt, hogy Vaasa Gusztáv teljesen meg-
változtatta az egyház eddigi helyzetet 1527-ben, a
Vesterasi zsinaton. Ezentúl a király nevezte ki a
püspököket és papokat,' az egyház a tizeden és
némi más jövedelrnen kívül mást nem kapott. A
kelostorokat is érte ez a vagyoni megszorító rendel-
kezés, úgy hogy azok csakhamar feloszlottak.

A külső politikai nyomás mellett azonban na-,
gyobb jelentősége volt a wíttenbergí egyetem lelki
hatásainak. A finnek reforrnátora Agricola Mihály
volt, aki 1510 körül született szegény finn halász
szülőktől. Amikor 1527-ben Vaasa Gusztáv király
Skytte Márton dominikánus szerzetest nevezte ki
Finnország püspökének, - Agricola, a tehetséges'
fiatal pap püspöki titkár lett. A fentebb említett
Vesterásban tartott zsinatnak volt egy igen fontos
elvi határozata, mely szerínt az »Isten igéjét az egész
birodalomban tisztán kell hirdetnie. ne az új . idők
szellemét szívta magába Sárkilahtí Péter, turkuí tanár
is, aki Luther reformátorí szellemében prédikált.
Csatlakozott hozzá Skytte püspök is - és Róma
hatása egyre jobban halványodott. A szerzetesek el- .



1937. április 18. EVANGÉLIKUS ÉLET 123. oldal

hagyva kolostoraikat, lelkészi állásokat vállalva meg-
nősültek és az istentiszteleteket anyanyelven kezdték
tartani.

Már ilyen levegő vette körül Agricolát, amikor
Skytte püspök kiküldte őt három esztendőre Wit-
tenbergbe, hogy Luther és Melanchton tanítványává
legyen. 1539·ben érkezett vissza magával hozva a
rerormált keresztyénség lelkét és csaknem készen
a finn újtestamentorn fordítást. Technikai okokbó]
csak 1548-ban került ki a nyomdából, de már előbb
megjelent az ő tollából egy Abécés könyv, Imakönyv
és Káté, majdí.a lelkészek számára Agerida is.. A finn
Irodalmi nyelv megteremtése ésa nemzeti művelő-
dés -ellndítésa Agricola, tehát a reformáció nevéhez
fűződik Finnországban is, mint mindenűtt .. Skytte
halála után kettéoszlott a turkui püspökség s az
egyik püspök Agricola lett. Ebben a minöségében
is igen sokat tett az evangéliumi keresztyénség meg-
honosításáért. Kiár,hogy ez az erőteljes Ielkületű, tudós
püspök éppen egy oroszországi politikai küldetését
befejezve, igen korán halt el.

A változás igen körmyen állott be. Megtiltották
a bibliaellenes régi szokásokat (szentek tisztelete,
búcsú, tömjén, stb.), de mindent meghagytak a finn
egyházban, ami az. evangéliummal nem 'ellenkezik
Megmaradtak a' templomberendezések teljesen, sőt
még egyes szentek emlékére tartott ünnepek és a
Mária-ünnepek is. A személyes gyónás is niegmaradt,
az úrvacsorát az evangelium szellemében szolgál-
tatták ki. A keresztyénség dolgaiban jórészt csak
felületesen oktatott nép, a változást észre sem vette,
de sőt örömmel 'fogadta, mert csak most kezdte
érteni a keresztyénséget. Maga a finn egyház soha
olyan rosszul nem állt anyagilag, mint a r.~formácioÓ
idejében. A király elszedte már előbb a vagyont és
a j övedelmeket, a nép és nemesség pedig lelkileg
éretlen. volt tehervállalásra. A nagy anyagi teher-
hordozás mellett ki kellett állnia a finn 'egyháznak is
az ellenreformációs áramlatot is. Ill. János svéd ki-
rály, kinek felesége rk. 1egye1 hercegnő volt s ki
kiadta az ő híres, a rómaikatolicizmushoz visszakanya-
rodó mísekönyvét (a vörös könyvl), már 'ő maga
is katölikus-barát volt, de fia, Zsigmond, római. ka-
tolikus nevelésben részesült. Azonban az 1593-barn,Up-
salában tártott gyűlésen egyhangúlag elfogadták az
ágostai hitvallást. Zsigmond kénytelen volt megerő-
siteni .az upsalai határozatokat, sőt néhány év múlva
kímondották a birodalmi rendek az egész birodalom
számára érvényes valláskényszert, amely szerint, ha
valaki evangélikus-lutheri hitét elhagyja, - szám-
űzetéssel kell sujtani. '

A reformáció második nemzedékének ebben a
kerszakában a finn kegyességi irodalom f.elvilágoz-
tatása által az evangéliumi keresztyénség elmélyíté-
séértigen sokat tett Sorolamen Erik püspök, aki
1583-tól kezdve 42 esztendeig viselte tisztét. Ekkor
dúlt a Ill. János liturgiás könyve miatt kitört li-
turgiai harc s hogy ebben ci harcbari a finn egyház
tiszta bibliai alapokon Luther reformátor:i szelle-
mében tudta istentiszteIetiéloetét kiépíteni, - jó-
részt Sorolaínen érdeme. Lefordította "lz:egész Szent-
írást" írt ágendát, lefordította a Nagy Kátét és
a négy evangélíum alapján 2000 oldalas posztillát
adott ki! Ez a mű hosszú ideig volt a finn papság
irányító prédikációs könyve.

A reformáció időszakában a finn egyháznak
sokkal inkább volt sajátszerű és nemzeti j,ellege,'
mínt a reá következö Idöszakban. Ennek az időnek
áldott öröksége: az egyház evangéliumi hitfelfogása,
a népnyeívű Istentiszteleti formák kialakulása, a bib-
Iíaíordítások, prédikációs és énekeskönyv irodalom
gazdag kezdetei. . , I . .

A fentebb említett liturgiai harc hovatovább
átalakult. Most már a főkérdés nem a liturgia, de
a »tiszta« tan volt. Ennek a kerszaknak legfőbb 'vo-
násasajátosan éppen az, hogy az üdvösség szempont-
jából a leglontosabb a tiszta evangéliumi tanítás. Ezt
a kerszakot Rothovius Izsák püspök (1627-1652)
vezeti be. Vele 'együtt a finn egyház püspöki székei ..
ben a svéd orthodox teológusok egész sorát látj uk.

Gusztáv Adolf svéd király a harmincéves háborúba
igen sok finn katonát is vitt magával és ő nemcsak
a németországi evangélikusok vallásszabadságát ment
megvédelmezni. hanem -terjesztení is a tiszta evan-
gélikus-lutheri tanítást! Rothovtus püspök a vallássza-
badságot úgy értelmezte, hogy a tiszta evangéliumi
keresztyenséget ne háborgassa semmitéle téves, ta-
nítás. (Valláskényszer l) Ebből a felfogásból érthető
rettenetes szigorúsága. Az egyházi járandóságokat
a királyi hatalom igénybevételévei hajtotta be, egy-
háztanácsokat szerveztetett és szígorú egyházfegyel-
met gyakorolt. Minden évben papi gyűlést 'tartott,
amelyen végigolvasták a hitvallásokat. .a fiatal pa-
pokat az öregebbek a keresztyén tanból vizsgáz-
tatták. A legkisebb papi bűnért börtönbüntetés járt
a .káptalan börtönében, sőt tuduIIk olyan esetről is,
amikor egy lelkészt káromkodásért halálra ítéltek,
bár az ítél-etet életfogytiglani börtönre változtattak.

1640-ben megnyílik a turkui egyetem, ettől kezd...
ve papok csak egyetemet végzettek lehetnek, 1663-ban
a svéd-finn egyház hitvallási alapjának elfogadják
a Liber coneordiaet, erősen harcolva a katolikus és
református tanok ellen, holott ilyenek az 'egész bi-
rodalomban nem voltak. A »tiszta üdvözítő hité-ről
sokat prédikáltak, de az élet keresztyénsége nem
jutott szóhoz.

Korszakalkotó jelentőségű volt idősebb Gezelíus
János püspöksége. (1664-1690.). Előbb atartuiegye-
tem tanára, majd az evangélikus hívek püspöke volt
Rigában. Övolt a finn népoktatásatyj.a. Egy sereg
iskolát, nyomdát alapított, sőt a nyomda kedvéért
papírgyárat is létesített. A papok teol műveltségét
nagyban előmozdította az által, hogy a jobb lelkészi
állások betöltőitöl magasabb teol. képzettséget kívánt
meg. Nem elégedett meg csak a tiszta tanszerüség
követelrnényével, az' Igét »ébresztőleg« is hirdetni
kellett, Ezt a célt szolgálta 2000 oldalas magyara-
zatos szentírása. Szerinte: a finn nép csak akkor
tud igazán evangélikus lenni, ha mindenkí. bibllát-
olvasni tudó keresztyénné- lesz'. Ezért minden .gyü-
leltezetben vándoriskolákat létesített, rendszeresse te-
szi a katé-prédikácíót, majd a kinkeri-nek nevezett
lelkészi családlátogatást. amikor a lelkész a család
minden tagját kikérdezi a keresztyén tudományokból.
Szigorúan .,eUenőrzi az anyakönyveztetest és 'elren-
deli az azóta is érvényes ú. n, családi anyakönyvezést.
Ezek a törekvések a nép. legszélesebb rétegeiben
a legnagyobb megértéssel találkoztak sogyakori püs-
pöki látogatásai alkalmával maga is tapasztalta a
finn evangélikus nép szeretetét.

. Az orthodoxia évszázadában lett Inkeri-földje
(a mai Leningrad környéke), a svéd birodalom
része .. Az itt lakó finn törzseket a görök keleti
egyházból az evangélikus egyházba téritették és a
viipurii püspökséghez csatolták, 1656-ban az oroszok
vísszatoglalták Inkerit, de a finn nép hűségesen
megmaradt finnek, anert megőrizte .őket azevan-
gélíkus keresztyénség. még annak ellenére is, hogy
az orosz birodalom fővárosát ebbe a tisztán finn
tartományba tették. (Szentpétervár környékén egy
tömbben kb. 150 ezer finn evang. élt. Ma talán
az egykor virágzó- egyháznak .egy lelkésze : sincsen,
az. orosz szovjet valamennyit kiírtotta)!

A 17. század a lappók mísszionálásának évszá-
zada is. 1650 körül két templomot építtetett a finn
egyház messze északon a Iappók számára. A tiszta,
evangéliumi . hit nevében bizony eröszakos esz:
közöket is alkalmazott a misszióés igen szigorű
fegyelmet, de végeredményben' a mísszíóí rnunka a
pogány lappók chrístianizálását eredményezte. Kü-
lönösen sokat tett 'a Iappolc keresztyénségéért Fellman
Illés, aki írni-olvasni és földművelésre tanította a
lappokat s akinek emléke ma is nagyon. áldott
minden lapp evangélikus előtt. Bár közöttük még jó
sokáig uralkodott a rejtett, babonás pogányság, -
enneka korszaknak evang. egyháza megtette. köteles-
ségét és az evangélíum .világossága egyre. jobban
terjedt észak felé. ' ,

E korszak rövid jellemzéseképen elmondhatjuk.
. hogy a finn' egyház nemzeti önállóságát 'elveszítette
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ugyan, mert svéd püspöwei erősen a svéd 'egyház-
hoz kapesolták, de a papság magas műveltsége, a
tantisztaság. a népi egyházias művelődés előmoz-
dításával óriási szeigálatot tettek a finn népnek.
Vagyonilag újra megerősítették, egyházi, istentisz-
teletí és alkotmányos életét törvényesen és 'egy-
ségesen szabályozták. Ebbein a kerban a finn evang.
egyház a tiszta evangéliumi tannak, belső rugal-
mas míssziói erőknek, (Inkerí, Lapp-föld) az, 'evan-
géliumi művelődésnek az egyháza. A mai magas finn
egyházi kultúrának itt vannak a gyökerei. Óriási
[elentősége mellett hibája az volt, hogy túlságosan
száraz és merev formákba szorította a keresztyén-
séget és sokszor vált a személyes keresztyén élet
akadályává. '
(Folytat juk.) Zászkoliczky Pál;

Méltóságos Uram!
Pénteken délelőtt Icitért a köszönésem

elől s olyan élesen keresztezte útamat ak-
kor, amikor a szervitatéri katolikus templom-
ba beoáqtatott, hogyalegszelídebb közleke-
dési rendőr is felírta volna. Eltűnése után egy
pillanatigar1ia qondoltam, hogy erőt veszek
maoamon .s bermeg'yek én is a templomba s
megnézem, hogy: miilcéppen. vet keresetet 8
melyik oltár előtt térdel le. Ezt nem tettem;
de viszont ast megtettem, hogy vasárnap ke-
restemabban a két ev,angéliku8 templomban,
aholmegjelenhetett volna istentiszteleten 8
sajnos, ott nem láthattuk.

. Mivel . ez~g:y történt, most kezdek sok
mindent megérteni. Ezek után egész világosan
látom, hogy miért adott az ön leánya ellenünk
reverzálist, pedig ast hitte mindenki, hogy
abszolut hűséqes evangélikus leány. Azt ön
bizonyára nem tudja uram, hogy leánya a.úal
nyert később olkalmaetatást is, hogy mint jó
evangélikust, az egyház hathatós pártfogá8á-
ba vette. Igaz, azt is tudom, hogy amulc01' az
ön előlépé8éről volt 8ZÓ, ön már akkor is vidé-
ken. szolgáló kat. pÜ8pököt keresett fel és leért
tel arra, hogy előléptetésénél táanoqaesa.,

Amikor ezeket a tényeket egymás mellé
állítottam, értelmem sok tekintetben megvilá-
qosodott, de szívem kimondhatatlanul fáj. Mert
arra is kell emlékeznem, amikor szobájában
iilhettem, egyházam ügyei felől elbeseélqethei-
tem s olyan testoért véltem felfedezni önben,
aki nemcsak megértést tanusit egyháza iránt,
hanem szolgálni is akarja, azt. Azok a dtia-
konisssálc, akik biztaiásomra önt gyakran ke-
resték fel, ugyanilyen véleménnyel voltak ön-
ről s most előttem áll ez a pénteki találkozás.

Ne. mélt~ztas8ék azt gondoln~, hogy mi
papok abban a hiszemben vagyunlO" hogy az
e1:angélikus hívek má.s templomba nem jár-
nak, csak a mi templomainkba. Nagyon jól
tudjuk asi, hogy sokasi és gyakran járnak más
templomokba is, de ezeknek családtagjai .talán
nem adtak reverzálist ellenünk, vagy akik ad-
tak, azokról majdnem azt kell hinnünk, hogy
nem egészen ártatlan imádkoiási szándékkal
járnak a rÓ11U{itemplomokba.

Azt is hallottam félfüZlel, ho{1Y az eucha-
ricetikus konqresseus 'éoe idején a magyar ka-
tolileus egyház nctg'yon szereine a magyar
közjogi állásokban római kaiolikue hívőket
lá.tni. Amennuire meg tudom érieni ezt az
egyházi elgondolást s amennyire ez nyugod-
tan megvalósítható f,gy tisztel kaioidcue állam-
ban, ugyanolyan nagy Icisériésnek igérkezik
akkor ez azév ismét az eoanqélikus magas-
rangú állami hivatalnokok szempontjából; nagy
Icisértés asolcnalc, akik exponált presbiteri,
1:agy egyházfelügyelői tisztet töltenek be, de
azoknak is, atcile jng,ctdozó magatartást tamasi-
tanak egyházukkal szemben.

Az ön esete már előre 1)éclekező kényszer-
helyzetbe hozott engem 8 rajtam» kívül bizo-
ny08anaz egész magyar evangélikus egyház
figyelmére kell~hogy méiiassa azt a jövőbeli ese-
mény-sorozatot, amely az eucharisztikus gon-
dolat jegyében le fog folyni honunkban; már
megjelentek Budapest utcáin a plakátok s ez
as egész belső leatolileus kérdés úgy maqaso-
dik lassan nemzeti iiggyé, hogy ae oiuan ki-
sebbeéqben éló eoamqéldcueokncüc, mint ami-
lyenek mi vagy,unk, jól körül kell néznünk s
nagyon jól kell vigyáznunk egymásra, hogy
»neqmaradhaesunk hitünkben.

Látia Uram, az ön esete ennyire meg kel-
lett; hogy qondolkoetaeson engem .8 talán ve-
lem együtt másokat is. Ha azonban mégis
ait volna a helyzet, hogy ön sem a Dunapar-
ton, sem ,a Deák-téri templomban nem' tudott
volna imádleoeni s csak valami nagyon nagy
öröm élmé~ye késetette hálaadás okából a
templomba" még akkor is megérti aei, hogy'
eseie miatt mindeeekei megírtuk Ez nemcsak
ieg,yetle'1 evangélikus embernek ssél, hamern.
mindn,yá.junknak, hogy gondolkozzunk komo-
lyanazon a kérdésen: milyen ok ok vihetik
arra egyik-'másik ecanqélikus egyháztagot,
hogy a római Icatoldeus templomban muio-
qassa 1nagát? G. L.

Az egyházi sajtó és a magyar
evangélikus teológia.

,
Kezdettől fogva figyelemmel és érdeklő-

déssel kísértem azt a termékeny vitat, helye-
sebben irodalmi megbeszélést, melyet Dr. H.

. Gaudy Lászlónak a magyar evangélikus egy-
házi sajtóra vonatkozó nagyvonalú előadása
kiváltott. Gaudy László legutolsó cikkében a
vitát lezártnak tekinti. Engedje meg azonban,
hogy egyrészt az egyházi sajtó ügyével kap-
esclatban egy olyan lélektani természetű ész-
revételt közöljek, amelyet tudtommal : a sok
talpraesett hozzászólás egyike sem érintett,
másrészt kité rj ek. G. L: legutóbbi cikkének
egyik nagyfontosságú gondolatára, hogy azt
kiemelve, megmentsem az esetleges ' feledes
veszedelmétől.
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Az utóbbival kezdern. Azt írja G. L.:
... a -hazai evangélikus sajtószolgálatnak az
volna talán a legfontosabb' célja, hogy mun-
kálja, megmentse a magyar evangélikus teo-
lógiát, azt, amelyik függetleníti magát a 1eg-
közvetlenebb idegen hatásoktól, ad egyházi
irodalmat, amelyik senki által sem észrevehető
átültetés, s megszólaltatja azt a magyar evan-
gélikus kegyességet, amely ct természetünknek
megfelelő s mind a, három dolog olyan lenne,
hogy annak evangéliumi jellege szembeszökően
állana mindenki előtt«,

Magyar evangélikus kegyesség legalább
csíraszerúen kétségkívül van .. Arinak alapos
felkutatása, mondhatnánk a felfedezése, meg-
ismerése és főként a tudatosítása azonban még
a jövő feladata. Idevonatkozólag eddig két elő-
munkálat történt tudtommal. Az egyik, a ké-
sőbbi keletű az, amelynek eredménye a Ke-
resztyén Igazság Ú. n. faluszámában látott nap-
világot. A másik pedig az a próbálkozás, mely-
re a kísérleti valláslélektan módszerének az
alkalmazásával közel egy évtizeddel. ezelőtt ma-
gam vállalkeztam. Saját kutatásaimnak az. ér-
tékéről természetszerűleg nem nyilatkozhatom,
a Keresztyén Igazság íalukutató munkájának
az eredményei pedig még nem közöltettek tel-
jesen, így azokról sem lehet objektív véleményt.
alkotnom.

A fontos az, hogy egyházunk hivatalos
tényezőinek nem. szabad sem megelégedniök,
sem elégedetlenkedniök ezekkel az első szárny-
emelgetésekkel, hanem maguknak is azorgal-
mazniok kellene egyházunk valóságos alkoto-
tényezőinek, az evangélikus nép fiainak mi-
nél tüzetesebb és objektívebb megismerését.
A legújabb örvendetes jelenség ezen a téren
a D. Dr. Pröhle Károly vezetése alatt, meg-
indult teológus-munkatábor, me1y bizonyára
sok értékes új szempontot fog felvetni.

Hálás vagyok G. L.-nek, hogy a ma-
gyar evangélikus népkegyesség megszó1alta-
tásának fontosságara hívja fel a figyelmet,
azért is, rnivel ezerény véleményem szerint
az idevágó objektív megfigyelések lesznek: s: le-
hetnek az egyedül logikus kiindulópontjai a
specialisan magyar teológiai gondolkodás' meg-
születésének s ezzel egyházunk lényegbeli s
nem csupán aRülsöségekre szorítkozó, külön-
ben szintén fontos megújhodásának. Mert
hogy erre a teológiai megújhodásra, mondhat-
nánk önállósulásra szükség van, abban G. L,-
nek főleg a szí vük mélyén solkan igazat fognak
adni. Nem mintha a hit- vagy vérrokon evan-
gélikus nép teológiájának a megismerését és
tanulmányozását sannak értékét lekicsinyelni
akarnám (hiszen erre is szükség van), mégis
sokszor tölt el fájdalmas érzés annak a 'láttára,
hogy nálunk mindig csak az import a jó. Vi-
szont ami idehaza, magyar sztvben született
meg, az, hacsak valami egészen ugyanolyan
külföldi elgondolással, tanítással vagy meg-
állapítással nem találkozik, már eleve rossz,
ha másért nem, hát azért, mivel »ee m.anem

divat«! - Vajjon -mi más ez, minta. haz.ai teo-
lógiai gondolkodás kiskorúsagának a tünete?
Csoda-0 továbbá, ha ilyen körülmények :kölilt
alig van magyar evangélikus teológia.í» mú,
mcly azt az egyházi irodalmat reprezentálná,
»amel vikseriki ú Ital sem vészrevehető átülte-
~'(.:,<:? "Külöllös-c, ha ilyen körülmények köat
»magyar evangélikus teológiac-ról beszélni ma,
még igen nagyszakelfogultság j,el,plenne s nem
adunk-e igazat G. L-nek, amikor az egyházi
sajtó Iőcéljául azt szeretné kitűzni, hogy »I11Un-
k álja, megteremtse a magyar evangéligus teo-
lógiát, azt, amelyik függetleníti magát a 1eg-
közvetlenebb idegen hatásoktól«?! ..

Az idegen teológiai áfium után futkosás-
tól óvhat nunket anémet evangélikus egylráz
mai siralmas helyzete is, melyért túlzó egy-
oldalúság lenne csupán a diadalmas nemzeti
szocializmust okolni, viszont észrevétlenül
hagyni azokat a nyilvánvaló, végzetes bak-
lövéseket, rnelyekkel a, inai nérriet evangélikus]
egyh~z és., ~eológia; reprezen~ál1sai .az. elei.nte..•.\
annyira jóindulatú -nemzeti szooializmussal
valókooperációt lehetetlenné tették. Pedi?
lám; nemcsak a multban, hanem a jelenben is
mily sokan esküdtek a divatos némeüegyhází
es teológiai áramlatokraj A német példa s ';1
saját önérzetunk óvjon bennünket az északi
népek teológiai és egyházi gondolkodásának s
szokásainak a hasonló kopírozgatásától.

De visszatérek a sajtóra.
Mi. sem jellemzőbb arra, hogy nálunk az

önálló kezdeményezés .milyen fogadtatásban
részesül, mint vegyesek ijedt felhorkanása a
magyar evangélikus egyházi sajtó állítólagos
túltengése eBen. Mint szórvanymisszíói lel-
kész, kinek gyülekezetében a hívek kéthar-
mádrésze (tőbb, mint 1100 lélek) ,34 város-
ban és faluban él, nemcsakhogy nem tartom
'feleslegesnek, hogy egy-egy gyülekezetnek, de
különösen az olyan misszióí centrumnak, mint
pl. Szolnok, saját gyülekezeti organuma legyen,
hanem éppen ellenkezőleg, a hatékony szór-
ványgondozásnak, a jövőben alkalmazandó rö
vidhullámú rádióállornás mellett, a' jelenlegi
egyik' legfontosabb eszközét az olcsó gyüleke-
zeti lapban látom. Hogy pl. Dévaványán vagy
Kenderesen mire van szükség; azt se. Buda-
pesten, se Győrben nem' tudhatják. Azzal il
legjobb esetben a i »helyi« lelkész lehet tisz-
tában. De ha esetleg tisztában is lennének vele,
akkor setéihétriénelk ki rá az előfizetők több-

'ségére való szükséges tekintet míatt, ,A más
vidékeken vagy gyülekezetekben szerkesztett
lapok általános épülést nyújthatnak ugyan
talán, ele.azt acélt1, melyet' a "helyi lap könnyen
elér, még csak meg se közelíthetik. Vélemé-
nyeln szerint e,gyenesen el .kéllene rendelni,
hogy a nagyobb gyülekezeteknek s a szór-
ványegyházaknak saját lapjuk legyen. Az; utób-
biaknak ezirányban még hathatós anyagi se-
gítséget IS kellene nyujtani. Végül pedig: a
mi magyar evangélikus egyházunk ma még
olyan s'zegény jó irókban (akik nemcsak írnak,
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hanem mondanak is valamit), evangélikus val-
lásos irodalmunk olyan szegényes, mire való
tehát már csirájában letaposní a felsarjadó
új életet?

Jranuljuuk nagylelkűséget. megértést, sze-
retetet tanusítani rninden kezdeményezéssel,
minden sajátunkbelivel szemben (az objektív
kritika jogainak sérelme nélkül!). Méltányoljuk
a gyülekezeti lapok nagy jelentöségét is, ele
minden mást is, ami önálló, ami komoly és
életrevaló, ami nem támaszkodik idegen mari-
kókra s akkor, ha még nem volt, majd lesz
egyházi sajto, magyar evangélikus irodalom,
teológiai és egyházi megújhodás. Hiszen mindez
csakis az életünk megújhodása által mehet
végbe, aminek nélkülözhetetlen feltétele a bá-
tor tekintet, a felelősség vállalása! s az önállóan
járni-merés.

Ha pedig az így megny ílt új források
eleinte zavaro' vagy nem míndenki által él-
vezhető vizet buzognak is, legyünk türelem-
mel és reménységgel, így van ez minden új
kúttal, azzal is, amelynek később kristályos
vizéből millíók 1elke meríti az evangélium üdí-
tő BS tápláló italát. Osak el ne tömjük a lelkek
buzogni induló forrását! Csak szívleljük meg
az apostoli intelmet: ))A lelket ki ne oltsátok l«
(1. Thessz. 5 :19.).· .

Ez az, amit lélektani szempontból kíván-
tam az evangélikus sajtó fontos ügyével kap:
esclatban megjegyezni.

Dr'. Vető Laios.

Két új evang. dogmatika.
E napokban jelent meg Luthardt »A dog-

matika kornpendiuma« c. közismert és nálunk
is sok paplakban található jeles múvének, mely
még szerzője életében 12 kiadást ért, .Ielke
heidelbergi tanár által. teljesen átdolgozott es
kiegészített 2:ik, valójában tehát I-l-ik kiadása.
Amilyen tiszta, világos. és vonzó volt Luthardt
szebeli előadása, olyan az írása LS. Hiszen Hase
jenai és Beyschlag halle-wittenbergi egyetemi
tanár mellett egyike volt anémet teol. tanárok
legjobb íróinak. Luthardt kiválóan értett a
lutheri egyház össztanának é egész hitrend-
szerének forrásszerű és áttekintő feldolgozása-
hoz. J elke tanár a hittani tudomány mai állá-
sának megfelelőleg teljesen áldolgozta Luthardl
múvét. Folytonos figyelemmel volt az újabb
kérdésekre és azok mai széleskörű irodalmára,
p. ,o. Bart »dialektikai teológiájára« .. sőt átte-
kintését adta a német hittani irodalmon kívül
a többi nemzetek ev. irodalmának, sőt napja-
inkig terjedőleg a nemet és külföldi római
kat. irodalomnak is. Egészen új fejezet benne
a norvégiai evang. egyház, dogmatikaja és an-
nak irodalma. A műnek ára kötve 10 marka
Melegen ajánljuk olvasni és tanulni szerető
evang. Jelkésztestvérein knek.

*

A másik mú Althaus erlangeni teo1. tanár
))8rundriss der Dogrnatík« c. mű vének újonnan
reldolgozott 2-ik kiadása. Szerzője tudvalevő,
leg Elert és Köberle mellett a legkiválóbb né-
met evang. hittudós, aki múvében ritka fogé-
konysággal és hozzáértéssel az összes mai kor-
szerű kérdésekkel felöleli és teol. álláspontján
világítja meg. Művének 1. része »a dogmatika
ulapvetését« tárgyalja, és azt természetesen a;"
isteni kijeleutésről szóló tan ban látja. Hang-
súlyozza az Ú. n. »őskijelentést« is, amelyet
nemcsak a pogányságban lát, hanem az egész
világtörténelemben, sőt magának a nemet nép-
nek ujjáalakulásában is. Isten, mint a rendnek
istene, minden néphez a maga nyelvén szól,
amiről az újabb fejlődés történetében napon-
ként meggyőződhetünk. De legnagyobb az i~-
teni kijelentés a Jézus Krisztusban, amely-
ről az Irás és csakis az Irás tesz bizonyságot,
Ezzel kapcsolatban foglalkozik a tudós szerzö
az Irásról, nevezetesen annak. szolgai alakjáról,
annak kritikájáról, megbízhatóságaról és mégis
rt hitre vonatkozó maradandó jelentőségéről
szóló kérdésekkel is. Szerzőnk az Irásban a leg-
tökéletesebb isteni kijelentést, egyházunk min-
den hitének és tanának egyedüli alapját és
forrását látja, amelynek legfőbb tárgya .Iézus
Krisztus. az Isten- és emberfia, aki a mi IY18g'-
váltásunk és feltámadásunkért megfeszített és
feltámadott Üdvözítőnk s így az egész világ
és összes népeinek és nemzeteinek is egyetlen
üdve és boldogsága, Ugy dogmatikájában. mint
kiadott akadémiai »értekezéseiben« és »ueszé-
deiben« is szerző álláspontja az Irásban s an-
nak evangéliumában, nemkülönben főbb hit-
vallása inkban gyökerezik, és ezzel igazi evang.
keresztyénnek és lutheri egyházunk kiválóan
igaz tanítójának bizonyul. 'I'alálóan moridja.
hogy amint ref'ormátoraínk korukból kifolyólag'
és annak megfelelőleg alkották meg hitvallá-
saikat. úgy a mai teol. tudomány feladata a
hitvall ások evangéliumi igazságait új teológiai
Jormában kifejezni és képviselni, mert csak
azzal van jelen élő értékük és aktualitásuic.
Majd igy folytatja: mindent az Irás alapján
kell meg vizsgálnunk, az Irás alapján a kath.
és ref. ellelltétet is. felismernünk, ele koránt-
sem merev és változhatatlan ellentéthez ra-
gaszkodnunk. Az egyházak nincsenek ma már
abban a szellemi állapotban és nem áll-
nak olyan merev állásponton egymással szem-
ben, min t a klasszikus hitvallások és azok or-
thodox teológiája idején. Azóta az Irás behato
tanulmányozása és magyarázata alapján a két
protestáns hitfelekezet és ezzel az ő teológiai

. tudományos viszonyuk és felfogásuk is »fejlő-
desképes mozgásba« került. Ez az igazi helyes
protestáns tudományos teológiai felfogás.

Dr'. Szlá,vi7c Mátyás.

GYAKOROLJUK a virágmegváltást, hogy anya-
giakban szűkölködő protestáns öreg testvéreinket is
gondozásba vehesse a Virágszövetség. - Adományok
Budapest. XI., Társ-utca 6. Mokry Eszter címére
küldendők.
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.Figyeló.
Mult heti számunkban közöltük D. Raffay Sán-

dor püspök nyílt levelét »Felekezetí békesség és a
tomaünnepélyek« címmel, az arra adott hivatalos
bár nem végleges válasszal. Ennek a válasznak a
Nemzeti Ujság annyira megörült, hogy április 7-én
megjelent számában »Sok hű-hó semmiérte cím alatt
túlságosan kitanító hangon irt .arról, hogy ez a
nyílt levél feleslegesen zavarja a mostani hónapok
nyugodtabb atmoszféráját. D. Raffay Sándor a Nem-
zeti Ujság e cikkére nyilatkozatot küldött be, mely
a nevezett lap április 13-iki számában a következő
szöveggel meg is jelent:

»Hcgy milyen felelősséggel tartozom a nyilvá-
nosságnak, azt hosszú közéletí pályámon teljesen
megtanultam .. Tudom .is, felelek is érte. Aki évti-
zedek óta 'önzetlenül és becsületesen szolgálorn a
nemzeti és felekezetközi békességet, most sem akartarn
»Ieleslegesen megzavarni az elmult hetek és hónapok
nyugodt atrnoszféráját«, hanem éppen annak érdeké-
ben írtam meg nyílt levelemet a miniszter úrhoz.
Levelemben én csak kérdéseket tettem föl és nem
állítottam semmit. Nem az én hivatásom és kötelessé-
gem utánajárni, hogy adott-e ki a római katolíkus
püspöki kar olyan rendeletet, amilyenre a veszprémi
kir. tanfelügyelő hivatkozott. De mert hivatkozott
rá, közérdek megköveteli, hogy megtudja a magyar
közvélemény, míért hivatkozott rá. Ha jogosan hi-
vatkozott rá, akkor megvan a rendelet. Ha jogtala-
nul és alaptaianul, akkor a tanfelügyelő olyan hibát
követett el, amit nem lehet szótlanul elnézni. A
tisztázás kötelessége a miníszteré l Ezért intéztern
hozzá nyílt levelet' és nem- azért, 'hogy a nyugalmat
zavarj am. Ezt a feltevést kénytelen vagyok vissza-
utasítani, mert nem tűrhetem, hogy rendzavaróként
állítsanak a közvélernény elé. Tisztelettel

D. Raffau Sándor s. k,«
I,Eddig a dolog rendben volna és minden to-

vábbi vita nélkül lehetett volna várni a vizsgálat
eredményét és a végleges választ. A Nemzeti Ujság
szerkesztősége azonban a nyilatkozattal együtt meg-
ismételte elöbbí kijelentéseit, mégpedig nem ennek
az objektív. hangú levélnek megfelelő objektív hangon

Elsöbb is a »kultuszminíszter egy nem létező
rendeletéröle szól. Ilyenekről senki egyetlen szót sem
beszélt. A püspök úrlevelének tartalmával sem ért
egyet? Hát mi a levél tartalma? Az, hogy tisztáz-
tassék, vari-e a rk. püspöki karnak a társadalmi
rend bontására alkalmas rendelete, vagy nincs! Ezzel
a közérdekű törekvéssel mínden józan' embernek
egyet kell értenie. Azt kifogásolja a Nemzeti Újság,
hogy a püspök míért nem hivatalos levélben, miért
»a nyilvánosság előtt tette szóvá az űgyet«? Hát
azért, mert a nyilvánosság előtt tették szóvá a vesz-
prémí tanfelügyelő hivatalos iratát, melyben a rk.
püspöki kar tilalmára hivatkozik. Hogyeza tilalom
létezik-e valóban. arról nem a püspök kötelessége
meggyőződni, hanem a miniszteré. Nagyon sántikál
tehát a .Nemzetí Ujság okosloodása. De hát így szokták
a kellemetlen ügyeklet elkenni.

Arra azonban mindenesetre jó a Nemzeti Ujsag
túlbuzgósága, hogy még nagyobb figyelemmel vár-
juk a ma még titokzatos ügyben az igazság meg-
állapítását: hogyan lehet hivatalos köriratban hivat-
kozní. egy olyan rendeletre, amelyik vall, de ninc:s...
ss .addíg, míg kiderül az igazság, tovább olvasgatjuk
és értelmezgetjük a hercegprímás barátságos hangú
felhívását, hogy Budapest lakosai - (világért sincsen
ctt, hogy Budapest katolikus lakosai!) - siessenek
családi otthonukat felajánlani vendéglátásra az eucha-
risztikus kongresszusra ideérkező külföldi katolikus
vendégeknek ...

. .
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HUSVÉT UTÁNI 3-lK VASÁRNAP.
t. Pél er 2:!J.:....20.

[(ü!önös doloi) az, /zogy a keresztyéne/mek, akit:
e világból Iri oannak véve, mert életüket az őlrel:
is eltüuo Istenhez- kapcsották, szükségük van az Itt
felsorclt eletszabái uolrra. De a világ nem fogad b,e
senkit sem máskép, csak úgy, ha alkalmazkodik es
megteszi azt, amire kötelezi oket, Ha úgy el, mint
más ember.: mert . idegen testet. nem .tűr meg ma-

=: apostol által adott életszabályok követői
ezt az alkalmazkodást kisérelik meg. De nem azért,
mert a oiláq kötelezi őket, hanem csupon. azért, mert
lsten a/tarja, hogy· a világban éljünk. Az »Urért«.'cefl .
engedelmeskedni, ..mindent ezért kell meqtenni es
mindeni érte kell tűrni, még azt is, amit rákény-
szerítenek az emberre, megemlékezvén a hegyi be-
széd szavairól is: »Boldoqok vagytok, ha gyaláznak,
üldöznek benneteket és mindeniéle rosszat monda-
nak rólatok Enmiattam; örüljetek és örvendezzetek,
mert bőséges a ti jutalmatok a mennuekben. Hiszen
igU üldözték a prófétákat is, akik előttetek eltek«.

Ezért csak látszat az, hogya keresztyének tel-
jesen a világ alá vannak vetve és látszat az is, -hogy
a világ győ;; a keresztyének felett. Látszat az, hogy
a bűn uralkodik felettünk és látszat az, hogy alá van-
nak vetve minden e világi dolog közös végének,
a halálnak. Valójában azonban mindenben lsten aka-
rata történik meg és valójában minden felett Istené
lesz ae utolsó szó, azok számára, akik az Uréi vol-
tak. A keresztyének elbotolhainak, de felkelnek,
mert: Isten' megbocsát; élhetnek földi törvények sze-

. rint, de ezek alá csak azért tartoznak, mert Isten
sorolta oda őket; meqhalhatnak, de Isten [eltá-
masztja őket!

- a tiszai egyházkerület Nyíregyházán rend-
kívüli közgyűlést .tartott, melyen elsősorban D. Ge-
dulv Henrik emlékének áldozott. Pass László al-
esperes-Ielkész imája után Lichtenstein László mon-
dott meleg megnyitá- és emlékező szavakat, majd
Szehor Pál nyíregyházai polgármester tartott ernlék-
beszédet. Ezután! a közgyűlés elrendelte, hog'y a gyü-
lekezetek Geduly püspök utódj ára, az új tiszakerü-
Ieti püspökre. május 22-ig szavazzanak.

- Zsinati hirek. A zsinat elnöksége az új »Iehér
füzetetc a zsinati tagoknak szétküldötte. Több ol-
dalról az a kérés nyílvánult meg, hogy ezeket a fü-
zeteket a zsinat elnöksége másoknak is bocsássa
rendelkezésre és 'tanulmányoeásra. Tek intettel arra,
hogy szöveg szempontjaból véglegessé és törvényes-
ség szempontjaból érvényesse csak a jóváhagyás
után válik, e kérések nem teljesíthetők és csakis a
jóváhagyás után és változatlausága eseten volnának
szétbocsáthatók. Egyébként természetesen meg kell
várni a jóváhagyott törvények hivatalos kiadását.

-- II finn-ugor Ielkészkonferencta előkészületei
erős munkával folynak. Az eddigi adatok szerint öt-
ven külföldi vendég érkezik, akiket a budapesti egy-
házközségek evangélikus család oknál szállásolnak el.
Az eddig közölt programm és útibeosztás változatlan.
A magyarországi résztvevők a budapesti konf'erenciá-
val kapcsolatos kérdésekre vonatkozó tudnivalókért
Kémény Lajoshoz (VII. Damjanich-u 28/8.), a vi-
déki körút dolgában pedig Túróczy Zoltánhoz (Győr,
Petőfi-tér) forduljanak.

- Templomavatás. D: Kapi Béla püspök április
t I-én avatta fel a tolnanémedi gyülekezet új temp-
lomát.

, - az Országos Luther Szövetség választmánya
április 19-én délután 6 órakor- éli .fasorí lelkészi hivatal
gyülekezeti termében ülést tart.



titkár előadása: A szórványhívek helyzete a bányai
egyházkerületben. Belépődíj nincs.

-Halálozás. Kézdi Vásárhelyi Dezső míntszterí :
tanácsos 64 éves korában elhunyt. Gyászolják a kézdi
Vásárhelyi, Laszkáry, Jeszenszky és Galovits családok.

. Hcrénui Lajosny. ev. lelkész 85 éves korában
Budapesten elhunyt.

-- 1\ Budapest-Zuglől Templomépítő Egyesülel
április l1-én gazdagműsorú szerétetvendégséget ren-
dezett, melyen Dr. Hank József elnök rnegnyitő be-
szédet. 'Szuchovszky Gyula bíbliamagyarázatot, Virág
Jenő lelkész »Babonaság Luther korában« cím eh elő-
adást tartott. ) l'

:.-. 1\ zagyvapálfalvai evang. nőegylet id. Jenőffy
Zoltánné elnöknő vezetésével április 4-én az 'üveg-
gyári kaszinó nagytermében építendő temploma ja-
vára úgyerkölcsHeg, mint anyagilag várakozáson
felü! j ól sikerült műsoros estét rendezett.

- Debrecen. A Luther Szövetség április 17-én az
új evangélikus templom, iskola és székház építése
javára magyar estet rendez. Az est szónoka Sztra-
nyavszky Sándor. '

-..- "Kapernaum", ez a családias jellegű Lelkész-
üdülő a Balaton partján, Keszthely és Hévíz köz-
vetlen közeléb en, e nyáron is szerétettel várja falai
I:özé nyári pihenőre a lelkészeket és családjuk tag-
jait. S ha lesz szabad hely, természetesen szívesen
fogad ezúttal is nem lelkészeket is falai közé, kik
csendre, igazi pihenesne s meghitt testvéri lelki kö-
zösségre vágynak. Kapernaumban naponta azokott
lenni reggeli és esti áhítat, vasárnaponként pedig
délután hat órakor rendes istentisztelet. Jelentkezé-
seket elfogad Menyhár Istváln evang'. 1elkészh',{eszt-
hely, aki az érdeklődöknek szívesen nyújt felvi-
lágosítást is.

HOGYAN TAMOGASSUK AZ EVANGELIKUS
EGYHAZKEROLETEK JÖLETIEGYESOLETET?t
Evangélikus ember családjáról a »Jóléti Egyesülete
útján gondoskodik. Egyházi érdek is a »Jóléti
Egyesülete felkarolása. Hívja fel mindenki a hit-
testvérek figyelmét a Jóléti Egyesületré. A Jóléti
Egyesület mindenfajta bitosítást felvesz: temetkezési,
élet, nyugdíj, tűz, betörés, baleset, gyár, szavatosság, .

autó, szállítmány és jégbiztosításokat.
Tagjainak érdekeit képviseli minden esetben!

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az egye·
sület központja: Budapest, IV., Hajo-u- 8-10. (Ev.
bérház.) Telefon 1-863-32, valamint a kerületi fiókok:
Békéscsaba. Debrecen, Győr, Kaposvár, Miskolc, Pécs,
Szeged, Székesfehérvár, Szornbathely, SzolnokI. Min-
den egyházközségben megbizottai vannak az egye-
sületnek. - Allandóan felveszünk és foglalkoztatunk
megfelelő javadalmazássa1 tagszerzőket, hölgyeket is.

- 1\ reverzális ügy fejlödése címmel Dr , Polner-
Odön egyetemi tanár, a Tud, Akadémia rendes tagja
tanulmányát adta ki a 'Szegedi Evangélikusok Lapja. 'A
fÜZ2t e mindig és megint aktuális kérdésnek rövid
és pontos ismertetése. Sok veszteségünknek oka a
tájékozatlanság, szükséges, hogy mindenki megismer-
je a kérdés fej lődését. A füzet a szegedi újtemplom
javára sz olgáló önkéntes adománnyal szerezhető meg.

- Lelkészbeiktatás Vanyarcon, A nógrádi evan-
gélikus csperesség egyik Iegnagyobb gyülekezete: a
vanyarci egyház vasárnap iktatta hivatalába az egy-
ház újonnan megválasztott lelkészét, Kertész Fe-
rencet. A beiktatásori megjelent megjelent Sztra-
nyavszky Sándor kerületi felügyelő, a képviselőház
elnöke és D. Kovács Sándor dunáninneni evangélikus
püspök is. Az iktatás szertartását Mihalovics Samu
nógrádi esperes végezte. Az ünnepséget D. Kovács
Sándor püspök beszéde fej ezte be.

. - Békéscsaba. Az egyházközség Tranovszky
György énekköltő-pap halálá:nak 300. évfordulója em-
lékére 12.000 példányban újra kiadta a Tranoseius
című énekeskönyvet, amelyből márelőj'egyzésb2n
5000 ezer példány elfogyott.

" - Kitüntetés. Jeszenszky Pál udvari tanácsost,
a pesti magyar egyház. presbiterét ,a kormányzó
elismerésével tűntette ki.

A kormányzó WenI. Károly ny. hegyeshalmi les-
peres-lelkészt kormányfőtanácsosi címmel tüntette ki.

- . Egyházmegyei lelkészértekezletek. A hegyélljai
egyházrnegye lelkészei márc. 31-én értekezletre gyül ..
tek össze Miskolcra. Marcsek János ózdi lelkész az
értekezletet megelőzőleg úrvacsorát osztott, maj d
Dúszik Lajos esperes nyitotta meg, a konferenciát. Li-
geti Ede sajókazai lelkész Geduly Henrik elhunyt
püspökről, Moravcsík Sándor diósgyőri lelkész Top.
scher Zoltán elhalt diósgyőr-vasgyári Ielkészről tar-
tott ernlékbeszédet. Majd Zsedényi Béla ur. jogaka-
démiai tanár ismertette részletesen a zsinat munká-
ját és mérlegelte annak 'eredményeit. Az értekez-
leten jelen volt Lichtenstein László egyházkerületi
felügyelő, Dr. Bruckner Győzö jogakadémiai dekán,
továbbá Dr. Szontágh Vilmos és Dr. Sztehlo Zoltán
jogakadémiai tanárok, az egyházmegye két tanítója,
a tiszavidéki egyházmegyéből Dr. Domján Elek esperes,
püspökhelyettes és Belák Sándor tokaji lelkész.

A tiszavidéki egyházmegye lelkészegyesülete f.
hó 6-án Nyíregyházán értekezletet tartott. Tárgyalta
az egyetemes' énekeskönyv, egyetemes ágenda és
egyetemes, liturgia ügyét. Előadók voltaik : Pass
László, 'Dr. Domján Elek ésJoób Oltvér. Az érte ..
kezlet résztvevőinek Tarján Béla osztott úrvacsorát.

A soproni felső egyházmegye gyülekezeti lel-
készei április hó 7-én Scholtz Odön esperes elnökléte
alatt alkalmi értekezletet tartott-dk. Megállapítütták.
hegy a \mult hónapban tartott egyházmegyei presbiteri
nap igen nagy érdeklődés mellett folyt le. Foglal-
keztak a »Gotthcld« c .német nyelvű egyházi lap
megszünésével előállott helyzettel. A kitünöen szer-
késztett lap hézagot pótolt és azért megszűnése
csak a legnagyobb saj nálatot ébresztheti. Feltétlenül
szükségesnek tartják új német nyelvű egyházi lap
alapítását és egyetemes érdekről lévén szó, az ösz-
szes német gyülekezetek lelkeszeinek bevonásával
széleskörü megbeszélés tartását vélik szükségesnek.
A nyári egyházmegyei értekezleten aMELE. tételei-
nek megbeszélésén kívül az evangélikus temetés lé-,
nyeges alapelveit ésa sondershauseni Luther-Aka-
démia munkáját óhajtják megtárgyalni. A megkezdett
ifjúsági munkát folytatják és az ősszel Sopronban
tartott egyházmegyei ifj úsági nap mintájára ez év
öszén Agfalván szándékoznak ilyen napot rendezni.
Kisebb ügyek tárgyalása után végül nagy aggodalorn-,
mal, de mégis bízó reménységgel a németországi
egyházi helyzetet beszélte meg az alkalmi értekezlet. Ekszer, arany, ezüst óra,

- II Budapesti Ev. Gimnázium Ifjúsági Gyám- egyházi kegyszerek
intézete április 17-én, szombaton délután fél 6 órakor a legolcsóbb napi áron
az iskola disztermében (VII. Vilma királynő-út 19.) SZIGETI NANDOR és FIA
szórvány-estet rendez.' Műsororui.ének, szavalatok, ékszerész, Budapest, IV.. Kecskeméti-utca 9 szám.
zeneszám ok keretében Ruttkay-Míklián Gyula püspöki Alapítva: 1867. .

SZLEZÁK LÁSZLÚ
Magyarország aranykoszorús mestere

harang: és ércöntőde, haranai elseereles- és haral.'g-
ldbgyár, Budapest, VI., Petnetuizu-iitca 78.szám.

8 aranuéremmel és 4 dtszoklevéllel kitüntetoet

Megjelent!
Zur Nieden Ernst: Eneddet beszélgetek.

Az első kiadás három hónap alatt elfogyott!
Fordította Dr. Vetö Lajos. II. kiadás. Ára P 2.80.

Kapható Scholte Testvérek könyvkereskedésében, IX.
Ferenc-körút 19-21., és minden jobb könyvkeres-

kedésben.

Fébé Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda, Budapest, VII., Damjanich-u 28fb. - F.; Farkas L,
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A KRISZTUSI VILÁGREND
',VÉDELM,E.

Dr. "Sztranyavszky Sándor beszéde a debreceni Luther Seövetség ünnepi estjén.

A lélekszám ban és erőben oly hatalmas
bs nagy történelmi multú debreceni református
egyház mellett a debreceni evangélikus egy-
ház csupán félszázada áll fenn s szerepe. hogy
hí veinek lelkigondozása rnellett szolgálja azt
a testvéri megértést,' amely Luther bs Kál vin
követöí között mindenütt a világon, de legel-
sősorban itt a Kárpétok-koszorúzta magyar ha-
zában mindig valóság volt bs a jövőben is kell,
hogy az maradjon.

Ebből az alkalomból rámutatni kívánok a
magyar protestantizmus nemzetépítő, nemze-
tet-szolgáló bs íénntaa-tó hi vatására, erejére és
azokra a szolgálatokra, amelyeket a protestan-
tizmus a magyar nemzeti eszme, a magyar
állam ,nemzeti jellegének és függetlenségének
megóvása érdekében eddig tett és ezután tenni
hivatott. Mindenekelőtt hangsúlyozom : a pro-
testantizmus útja mindig egyazonos és egyenes
volt és a jövőben is csak ilyen lehet.

Viszont ez az út 'kell, hogy találkozzék
azzal a másik úttal, amelyiken Krísztns kö-
vetölnek többi serege jár, mert e két útvé'g-
célja ugyanaz: Krisztus egyházának további
építése, a kölosönös megértés és szeretet je-
gyében.

, -Krisztus híveinek; követőinek várát ma
sok ellenség támadja. És ezen a váron belül a '
katonák nem próbálhatják ki egymáson a ma-
guk fegyvereinek :élét~ sőt még azt a lovagi
tornát veem játszhatják, amit. békés időkben'
egymás között :az egy várhoz f,p"tn4ó s csak

különböző fegyvernemet képviselő bajtársak
megvívni szoktak. Ma a magyar' várak ka-
tonáinakés lakóinak mínden figyelnÍét es ere-
jét a közös ellenséggel szemben kell védelemre
készen tartania, különben behatnle várba a
közös ellenség és Krisztus magyar katonái fe-
lelősek lennének -azért, ha a keresztyén ma-
gyarságban megrendülne az Ő tanítása, amely-
nek alapja a gyűlöletet is kiengesztelő és meg-
bocsáto SZ6J1etetet., ,

Az első magyar reformátornak, Dévaí
Biró Mátyásnak csontjai it.t porladoznak, a
törzs, amelyből ő szakadt, nem idegenből jött
ide : -évezredes magyar törzsöknek h~t.ása volt
Dévaí Biró.' Éppen ezért a reformációt hem
pusztán vallási rnegújhodásnak nézte, hanem
úgy is tekintette, mint a magyar fc.tjés nemzet
feltámadásának előfeltételét. Sok bolyongás,
küzdés, rabság, szakadatlan apostoli munka
volt' DévaiBiró Mátyásnak, a »magyar Lu-.
therc-nek osztályrésze, s végül itt keresett és
talált oltalmat, Debrecenben., Munkáját és em-
léket a magyar protestantizmus mindkét ága,
a lutheri épp úgy, mint a kálvini, egyaránt.
magáénak valljavamiképpen ő magáénak val,
Jotta Luthert és Kálvint is. Kifejezője és hir-
detője ez a nagy lélek nemcsak hitének, de
annak is, hogya magyar népszamra bármily
kicsiny, történelmi küldetésénél fogva a Gond-
viselés általa nagy népek közé rendeltetett,

Ha volt valaha szükség ana, hogy, a ma-
q-y,ar átérezze történelmi hivatását, most éljük
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ismét azakat az időket, ma kell tudnunk meg-
rablott, megalázattkicsinysé,günkben Ielszín-
rehozni mindazokat a tulajdonságokat, adott-
sagekat. amelyek a magyar jellern mélyén ak-
kar "is éltek, amikar a felszínen meghasonlás
ördögei járták a farsangi táncot.:
. Át' kell tudnunk látni azon a genosz rnes-

terkedésen, amely a legravaszabb Iogásokkal,
igazi szándékát, céljait múvészien palástolva.
elemeire akarja bontani azt a nemzeti társa-
dalmat. amelynek meghasonlása a keresztyén
magyar nemzeti állam bukását jelentené, vi-
szant egysége, összefogó ereje, egymást-meg-
értése e keresztyén nemzeti állam fennmara-
dását, Szent István birodalmának feltámadását
és ezen át Europa és az európai civilizáció
megmentését. egyedül biztosítja. Ebben van
»tőrténelmi küldetésünk, amely a nagy nem-
zetek közé emel«.

Kétségtelen, hogy ez a nemzet annyi
vészt-viszályt élt at, hagy ha nem lenne csak-
ugyan történelmi szerepe. már régen elsodorta
volna az idők vihara a történelem színteréről.
Az j1Z elhivatottság, amelynek hirdetője az.
előbb idézett nagyság, Dévaj Biró Mátyás volt,
tűzvészekkel teli karban is mindig íellobogott,
kitúnt a zsarátnok éa a hamu alól. Ennek a
történelmi érzéknek és hivatásnak tudata, szal-
galata öröktúzként lobog a magyar protestan-
tizmus templomaiban, A haza és vallás fogal-
mának valóságát mélyen átérezzük itt s köz-
tünk nem folyik versengés afelől, melyik való
előbbre ,a vallás-o vagy a nemzet, hiszen a
kettő együtt za Igál Istennek, építi va hazát
és védi fiainkat attól az örvénytől, amelynek
szélén ma oly könnyelrnű táncot jár az egész
világ.

o' A török hódoltság idején is a vallás ereje
volt az, amely megőrizte és fenntartatta ezt a
nemzetet. Krisztus keresztjének, egyházának
egyetemes ereje volt, amely hozzásegítette a
magyart, hagy ismét úrrá legyen a Kárpátok-
övezte saját portáján. Pedig a Duna-vidékei,
szinte nem is országok útja" hanem a világ
hadainak útja vezetett át minden időben, ennek
az örök veszélynek körében élni mindig éber-
séget követelt,

Ugy- rémlik, mintha ismét itt akarná össze-
mérni erejét Kelet és Nyugat, mintha újból
itt .találkoznának Krisztus seregei a velük
szemben felvonulni készülö, az Isten és a haza
fogalmát támadó erőkkel. Mákkai Sándornak
a nagyszerű-magyar írónak a multról be,szélő:
de a jeleTm,ek .szóló és a jövendőre figyelmez-
tető; könyvét, - a - »Táltoskirálye-t olvasgattam
mostanában • akkor, a tatárdulás előtt talán
még. kevesebben valtak a nemzet fiai között'. ,mm!, ma, .akik érezték. megsejtették a közelgő
veszélyt .. Megértem, hiszen akkor a földet-
rendítö erők megmozdulásairól lassabban ter-
jedtel. .a hír, mint ma, amikar annyi eszköz
van.: amelynek seg ítségével jelenünket és jö-
vőnket megérthetjük, munkálhatjuk. Amadern
m9ig'yar' társadalam, . amely annyiféle hírszer-
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ző, közvetítő, továbbító eszközzel reudelkezikj;
sokkal súlyo abban .vétkéz9é.k önmaga ,és/a
következő nemzedékek ellen, ha nem látná, nem
érezné meg ;J, jelen törtéuelrnének körülöttünk-
íorrougó üstjében a közelgő. veszélyt és--ílern
vouná le' e helyzetből a parancsoló tanulsá-
gokat. .

Számunkra adva van a feladat, amely
azonos a megelőző évszázadok feladatai V:a,L
meg kell védelmezuünk a kiisztusi, erkölcsi
világrenclet, át kell látnunk, hogy enuek a vi-
lágrendnek győzelmével, vagy bukásával él,
áll, vagy vész maga a nemzet. A világnézetek
harca mindenütt a világan folyamatban van;
ha mi itt látszólag meg is vívtuk, el is végez-
tük ezt a-harcot a csonka földünkön, nem je-
lentheti azt, hagya veszély elmúlt fejünk rö-
Iül, mert 1919. csupán epizód volt a nagy tör-

. ténelmi folyamatbau. Ezt a harcot csak e10-
csatározásaiban látjuk, a nagy ütközet ezután
következik ,8 annak eldőltétől függ további
sorsunk, jövendőnk. Azt mondani tehát, hagy

. a világnézetek harca nálunk már eldőlt, saj-
nos nem lehet, mert ha sz·erte· Európában és
mandhatni az egész földkerekségen dúl ez a
küzdelem, akkor ennek megrázkódtatásaitól
nem lehet mentes a mi kicsiny hazánk sem.
Hiszen nemcsak körülöttünk, hanem olykor
sorainkban is folyik az egymással szemben-
álló, ellentétes világfelfogások párbaja. amely-
ben minden krisztushívő magyarnak tudnia
ken, hagy hal ci helye, hová tartozik, mert a
szembenálló nagy erők döntő mérkőzésénél
minden erőtényezőre szükség lesz és az egyik-
nek, vagy másiknak akár Iélreállása, akár

.meggyengülése, vagy gyengítése kockáztat-
hatja a nagy közös célt és a küzdelem vég ő
kimenetelét.

Figyelmünket, erőnket nem foglalhatja le
tehát az egymásközti, lényegtelen s a nagy,
a legnagyabb kérdéshez viszonyítva alárendelt
jelentőségű különbségek vitája. Nem bánthat-
Juk , sebezhetjül, egymást, nem anthatjuk egy-
más vérét, ennek a magyar vérnek mínden
cseppjére ott vall szükség, ahova Isten és
ország törvénye állítatta : nem koptathatjuk
egymás fegyverzetét, egymásnak. gyengébb,
vagy erősebb vértezetét, mert a magyar ke-
resztyén, nemzeti társadalom minden harci fel-
szerelésének erejére és élére szükség van,-
s méginkább szükség lesz az elkövetkezendő
időkben, amikor magunk, utódaink, faj,táli.k,
nemzetünk és hazánk jövendő sorsa dől el.

Debrecen, -amelyannyiszar volt a magyar
nemzeti ügy és eszme .bevehetetlen bástyája,
legyen példamutató a mai idők magyarjai szá-
mára 1S, legyen példaadó -az éberségben, hit-
hűségben, áldozatos hanszeretetben és testvéri
megértésben.

Kezembe került a debreceni ősi kollégium
világhírű nagy könyvtárának féltve őrzött kin-
cse.. egy 1877-ből való írkafüzet, amely-
be. , Horthy Miklós, országunk mai kar- '.
'mányzója, mint akkori kís elemista diák, két'
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olyan mondatot jegyzett be, amelynél ,feleme-
lőbbet, nagyszerűbbet ennek a beszédnek be-
Iejezéséül sem emJíthetnék: »R íruév, kinos,cli-
csőség nem adhat föleli boldogságet. Önma-
gunkban kell azt keresnünk, a szív nyugalmá-
ban és az erkölcsi tiszta érzet ártatlan örö-
meibeu«. Ez a felfogás vezesse további, dia,
dalmás útjáll a debreceni evangélikusokat. re-
Iormátusokat, az egész 'magyar keresztyénsé-
zet, merr ez a világnézet adhat csupán nyugal-
mat a szenvedő, meghasonlásban és válságok
hullámaibau fuldokló emberiségnek is. ' .

A finn keresztyén ség története
és a finn ev. egyház rajza.

(Folytatás.)

1J1. Pieiizmus és feludágosod:is kora,
(1700-1809.)

A finn keresztyenségre oly igen jellemző, Ú.
n. »ébredési« megmozdulasok az 1600-as évek végén
kezdődnek. A reformáció mozgalmas évszázada után
csendes évszázad következett, amelyben .a finn egy-
ház mindent megtett az evangéliumi tiszta tanítá-
soknak a nép széles rétegeibe való begyökereztetése
érdekében. A pogányes babona eltűnt, az erkölcsi
élet megtisztulóban volt, a nép, rohamosan haladt
az evangéliumi tudományok megismerésében. Az élő
hit, a személyes keresztyénség korszaka azonban még
váratott magára, bár gyökereível már itt is talalko-
zunk. 1688-ban történt egy esemény a turkui szé-
kesegyházban, amelyet a finn ébredések történeté-
ben őseseménynek tartanak.

Ustadius Lőrinc, aki évek során át élt az er-
dők mélyén bőjtölő és félrevonult életet, egy isten-
tiszteleten feltűnő fellépésével abbahagyatta az ige-,
hirdetést és felszólalásában igen kemény ítéletet
gyakorolt a papokról és az egyházról. Fellépésével
törvényszék elé került, de utódai is akadtak, kik
közül megemlítjük Schater Pétert, .-- kik valamény-
nyien szigorúan bírálták a benső élet és szeritlélek-
nélküli egyházi keresztyénséget. Az egyháztól külön
cseportokba szervezték a népet és radikális- egyházi
és társadalmi bírálatuk miatt sok munkát adtak a
törvényszékeknek. Bár' mélyebb- hatásuk ki nem mu-
tatható. de többfelé maradandóan hatottak. Mana-
dandó hatásukat előmozdította 'a f innekre szeren-
csétlen kímenetelü orosz-svéd hábo-rú, amelynek regy,
a finn nép emlékezetében »nagy veszedeleme-ként
ismert korszaka (1713-21.) különöscn alkalmas volt
az ilyen radikális-eksztatikus lelki mozgalorn elter-
jedésére. - .

Néhány évvel ez előbb említetf események lelőtt
került el Gezelius püspök fia, ifj. Gezelíus János
Németországba, ahol a Spener-c-Franeke-téle pietiz-
mussal került élénk kapcsolatba. Hazatérve, teol, ta-
nár lett s ebben a minőségében teljesen szakított a
száraz, léleknélküli. tudományával dicsekvő ortho-
dox iránnyal. Egyházias pietista kegyességév-el igen
sokat használt előbb mint Inkeri szuperintendense,
majd atyja halála után, mint turkui püspök (1690-
1718.) a személyes keresztyénség ügyének. Püspök-
ségéhez akkor 400 lelkész tartozott, akik között ösz-
siejövetelekés püspöklátogatások tartásával igen ál-
dott munkát végzett. Erősen üldözte az iszákosságot
és az erkölcstelenséget és a népi .egyházi művelö-
désért igen sokat tett. Behozta a kötelezű konfir-
mációi oktatásokat és ünnepélyt, kiadott 'új énekes-
és korálkönyvet, majd magyarázatos Szentírá:st.A
hallei ,pietizm.us hatása, tőle független eredmények-et
is :kitermelt Finnországban. A szerencsétlen északi
háború megláttatta azt, hogy milyen nagy érték az

egyház rendje ,rés fegyelme. Ebben leli imagyarázatát
az a szigorusag, ahogyan az egyházi törvényszékek
a radikális szeparatista hívőkkel (Ustadíus, SchiHer),
eljártak, akiknek börtön és száműzetés lett az osztály-
részül" Még az előbbieknél is szigorúbb vallástör-
vényeket hoztak, köztük a híres Ú. n. összejövetel-
tilalmi törvényt (1726.). Ez a törvény elrendeli, a
háziistentiszteletek tartását, de ugyanakkor szám-
űzetés terhe mellett megtiltja. hogy azon szornszédok
és más idegenek is résztvehessenek. ÉS, habár ké-
sőbb szabadabban kezelték e törvényt, mégis 1869-
ig volt érvényben.

Nagyjelentöségű esemény volt a finn .nép szá-
mára az 1700-ban kezdődött északi háború, amely-,
nek különösen a »nagy veszedelem«-ként .ísmert
szakasza (171.3-21.) volt jelentős. XII, Károly svéd
király csapatai vereséget szenvedtek és 'az or-oszok
sorba foglaltak el a mai balti államokat és .Finn-
ország jórészét. Rettenetes rnyersességgel pusztítot-
ták a népet és a finn kultúra minden látható .ered- ,
ményét. A püspökök, papok és tisztviselők - jóresze
elmenekült, az otthonmaradottakat rabszíjra, fűzve,
a legkegyetlenebb módon kínozták. A nép vezérek
és iskolák nélkül maradt. Az éhinség, a rnüveletlenül
maradt földek, az ür-es templomok miatt elharapód-
zott a rablás rés az erkölcstelen élet, 1717. esztendő
hozott némi enyhülést, amikor orosz vezetés alatt
Ritz Jakab lelkész irányitása mellett megalakult
egy konzisztórium az egyházi élet irárryítására. 1721-
ben békét kötöttek, Inkeri és délkeleti Finnország
Oroszországnak jutott, ekkor a viipurii püspökséget
Porvooba tették < át, hol a. legelső püspök, legifj.
Gezelíus János, az előbbi fia lett.

Ennek a nagy északi háborúnak azonban még
egy csodálatos hatása is volt, nevezetesen az Ú. n.
szibériai ébredés. A fogságba hurcolt katonákat és
polgári elemeket, hogy fellázadásuktól ne kelljen
tartani, messze Szibériába vitték. Több mínt 900
katonatisztröl tudunk, akiket a fogságba családjuk
is elkísért. A fogság és nyomorúság az, ezangélium
vigasztalásához hajtotta őket és nagy lelki ébredés
keletkezett közöttük. Tobolszkban iskolát alapítanak,
bibliaórákat és összejöveteleket tartanak. Szegények
és betegek számára intézményeket létesítenek, amely-
hez segítséget külföldi egyházaktói is nyertek. Igy
Franeke is küldött nekik pénzt, könyveket és sok
erősítő lelki biztatást. A békekötés után kiki haza-
ment, köztük egy ser-eg »Ielébredt« lelkész és kato-
natiszt. Rajtuk keresztül Finnországban sokfelé in-
dult meg ébredés, ho-l egyházias, hol pedig szepa-
ratísztíkus formában.

<Ennek a szibériai ébr-edésnek lelki hatásait szívta
magába Achreníus Abrahám (1706-69.), ki IíatalTel-
kész korában egy grófi családban nevelősködött és
egy' katonatiszt révén ébredéshez jutott. Kezdet-
ben egyházias irányban munkálkodik, később a sze·
parasztistákhoz csatlakozva, őket akarj a az egyház-
hoz kapcsolní, ami bizony nem sikerült neki. Külörí'
egyházi csoportot alakít - és megválik az egyháztól.
Nagy harcole árán és után belátta, hogy a gyüleke-
zetben munkálkodó élőlelkű pap sokkal inkább tud
a lelkek üdvösségeért munkálkodni, mint .a téves
útakon járó radikális próféta, aki gyökértelenül akar,
dolgozni Isten országáért. Abban van Achrenius A]:}
rahám és fia, Antal munkájának a nagy jelentősége.
hogy az ébredest egyházi keretekbe állítottak és nagy
irodalmi munkásságukkal a finn nép közkincsévé
tették, ,Az általuk részben átf'ormált, részben meg-
indított ébredés az »ímádkozók ébredése« néven egé-
szen a mai napig is nagy áldást jelent az egész finn
keresztyénség egyetemére nézve. Achreníus Antal es
Lagus Illés az ebredési mozgalmak énekkincseit
gyűjtötték össze és adtak ki olyan gyűjteményeket.
a~e~y.eket :ma,' is, .mindenfelé: h~sj~álnak'::.. Nagy ál-
d8JSt Jelentettek a finn keresztyensegre nézve azért,
mert az ébredés megmaradt a józan és egészséges
egyházi talajon mmd a mai napig. " ' .

, A fentiekkel színte párhuzamosan indult 'el a-
Nyugat' és Közép-Európából kiindult, felvilágosodás,','
amelynek hatásai erőteljesen formálták li finn k-e'
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resztyénséget is. A tudományos vizsgálódás, az em-
beri ész mlndenhatöságába vetett hit, az embernek
a gyakorlati erkölcsi életre vonatkozó függetlenségi
törekvése számos új vonást vázolt fel a finn keresz-
tyénség lelki arcára. A még itt-ott fennmaradt!
babonás maradványok eltűnnek, a különböző hitvallá-
sok között _békésebb szelek kezdenek Iujdogálmí. A
18. század végefelé a református és más irány ú pro-
testáns keresztyének is vallásgyakorlatot nyernek, bár
gyakorlatjlag ez az elvi szabadság nagy jelentőségre
nem jutott. Ezekben a törekvésekben a píetísta és
felvilágosodott egyházi férfiak 'együtt dolgoztak.

. Más vonatkozásban azonbán a felvilágosodás ká-
ros, gyengítő hatással volt a tmn keresztyenségre.
Az emberi ész mindenhatóságába vetett hit károsan
kezdte ki a. keresztyénség és az evangelium tanítá-
sát. Divatba jött gúnyolni a keresztyén tanítást, a
Szentírást, a papok közül sokan nem a szentírásról,
hanem művelődési kérdésekről beszéltek. A termé-
szettudományok, történelem művelésévei igen nagy
szolgálatot tettek a felvílágosodás papjai. Köztük
a -legkiválóbb volt Tengström Jakab püspök (1803-
1832.), aki igen szerenesés keveréke volt a felvilá-
gosodás tudós papjának és a hagyományos egy-
házi gondolkodásnak.

1804-ben alakult meg a Brit- és Külföldi Bib-
liaterjesztő Társulat, amelynek egy képviselője fel-
kereste Tengströrn püspököt és 1812-ben megalapí-
tották a Finn Bibliaterjesztő Társaságot, amelyaz.
óta is nagy áldással terjeszti a Szeritírást és jelentet
meg sok áldásos egyházi munkát,

Meg kell emlékeznünk ,egy 'egészen sajátos jelen-
ségről, amely szinte egyedülálló a keresztyénség
történetében. A 18. század közepetáján kezdődik egy
sajátos jelenség: az eksztatikus, vagy önkívületi ál-
lapotban prédikálók, vagy álomban prédikálók moz-
galma. Jóllehet szórványos jelenségnek számít, még.
is olyan hatással volt sok vidék keresztyénségére.
hogy említés - nélkül hagyni nem lehet. Ezek az
eksztatikus lelkiállapotban prédikálók többnyire gyen-
geszervezetű nők, de tanításuk tiszta lutheri tanítás
éserősen ébresztő erejű, Legnagyobb nevezetességre
Rogel' Anna jutott közülük. Svéd és finn nyelven
beszélt\ a nép' özönével ment betegágya köré hall-
gatni őt. Barátai még Svédországba is átvitték age-
hírdető körútra, ahol szintén nagy csodálatot kel-
tett egyházias és biblikus Igehirdetéseivel. Et a sa-
játos ébredesi irány színte napjainkig fenntartotta
magát, sok' helyen mély hatásokat keltve a finn nép
körében. . "

A 18. és 19. század fordulóján a finn keresz-
tyénség arcán két fővonás uralkodík: a merev or-
thodoxia és a vértelen felvilágosodás, A' kettő K'Ö'
zött határozottan tör magának útat a »korábbi éb-
redés«. a nép szíve felé. Erre szüksége is volt, hi-
szen az orthodox, vagy felvilágosodott hosszú pré-'
dikációkat a nép meghallgatta ugyan, de életet egyik
sem jelentett a számára. A hosszú prédikációk alatt
a nép elaludt és hiába ébresztgettéle a hivatásos
»álomsekrestyések« - az alvókat, nekik másra vólt
szükségük: az ébresztő, élő Igére. Ebből a szem-
pontból ebben az évszázadban a nagy halotti csendet
azok a neki-nekiinduló ébresztő szelek szakítették
meg, amelyek előszelei voltak egy későbbi míndent
átformáló nagy lelki viharnak.
(Folytat juk.) Zászkaliczky Pál.

'Meddig marad még csonka a
"Magyar Luther"?

Ismételten felszakad't belőlem ez a kér-
dés Luther olvasgatása és tanulmányozása köz-
ben. Most, hogy a napokban Luther egyik
legpompásabb írásának magyarra fordításá-
val gyarapodott még egyházi irodalmunk, -

hadd sóhajtsam el ezt a kérdést hangosan is..
Meddig marad még csonka a »Magyar Lu-
ther«? Mert csonka bizony ! ,.

Arról a hatkötetes gyújteményes műről
beszélek, amit a Luther 'I'ársaság kiadásában
Dr. Masznyik Endre teológiai tanár rendezett
sajto alá annak idején »a reformáció négyszá-
zados fordulójának örömünnepére és emléke-
zetére (1904-1914). Semmiképpen rnem akar-
juk ennek a hatalmas vállalkozásnak az ér-
tékét csorbitani ; sőt inkább csodáljuk az.t, ami-
re szerzői képesek voltak. De maga a ~nü,Imégis
csak csonka maradt. Egyrészt terjede1emben.
Hiszen 8 kötetre tervezték, Luther arcát há-
rom oldalról is megvilágítani szándékozván.
(1. kötet 190-!. 3. 1.) Végül azonban ke-
vesebbel kellett beérnlök. »Előre megállapított
programmunkat anyagi erőink fogyatékossága
miatt teljességében nem valósíthattuk meg. Cé-
lunk volt, hogy bemutassuk Luthert az Ő· mú-
veiben, mint egyházreformátort, mint egyház-
szervezőt és mint egyházépítőt. Sajnos, csak
a két első feladatot oldhattuk meg« (VI. köt.
1914, 489 1.). Ebből is kimaradt a Kís. és
Nagykáté - írja Masznyik a Végszó ban -,
mert a nagy [ubileumra tervbe vette ;a Luther .
'I'ársaság összes hitvallási irataink egy könyv-
ben való kibocsátását, melyben természetesen
a káték is helyet foglalnak. Ami pedig Luther
építő iratait illeti, azokat külön kívánjálk meg-
jelentetni (u, o.). Sajnos, mindebből nem lett
semmi, jött a háború és a nyomorúság. Nem
csoda, hogy. terjedelmében csonka maradt a
»Magyar Luther«,

. De ma már azt 18 hozzá kell tennünk,
hogy tartalmi szempontból sem teljes és tö-
kéletes a megj-elent rész, Ez sem elődeink
hibája. Hiszen csak a világháború után indult
meg az a sok meglepetést hozó Luther-kutatás,
amely a begyökeresedett Luther-ábrázolásnak
véget vetett és egy új Luther-kép megfesté-
sébe kezdett. Ez az új kép még ma sem kész,
de a réginél lehetetlen rtöbbé megállani. Ma
már nem elézedhetünk meg puszta történeti

. s külső szempontokkal, Luther vitázásainak és
hősi verekedéseinek felvázolásával , ma a belső,
tartalmi, teológiai megértés adhatja csak a
Luther-rnegísmerés kulcsát. Ezért mondja Wi-
czián Dezső: »Ez a teljeSlS,égveri,em jutott s
meglehetős egyoldalúsággal összeválogatott ki-
adás javításra és sürgős kiegészítésre szorul«.
(Az újabb Luther-kutatáa főbb irányai és
eredményei, 1936, 7. L)

. Igen, sürgős kiegészítésre és Iolytatásra
van szükség : meg kell jelennie az egyházépítő
Luthernek egyházi irodalmunkban. Hiszen ép-
pen ezekben az építő-jellegű írásaiban mutat-
kozik meg Luther, mint az élet teológusa. Az
életé! Sosem volt ő tudós magáért a tudomány-

_ ért; minden munkát az életért, a gyakorlatért,
az emberekért, népe szolgálatáért végzett.
Ezért írt és beszélt ő úgy, hogya legegysze-
rűbbek is megérthették. De ne feledjük azt
se, hogy azért mindig teológus maradt, vagyís



1937. április 25. EVANGÉLIKUS ÉLET 133. oldal.

Isten ügyének hírnöke, aki mínden aktuális,
gyakorlati kérdésben Isten Igéjét akarta győ-
zelemhez juttatni. Ez a, kettő az, ami párat-
Januá teszi mindmáig Luthert. Aki ~gyszer
Luthert elkezdte olvasni, legyen teológ-us vagy
egyszerű hívő lélek, többé nem tudja abba-
hagyni. Sajnos, a valóságos helyzet (1)1,,, hogy
kevesen élvezik és élvezhetik ezt a kincset.
Közezyházi életünkben Luther még rn~indig csak
úgv ismerős, mint szörnyú tusák vitéze. »A mai
magyar protestantizmus nem dicsekedhet sem
valami mély, sem valami terjedelmes Luther-
ismerettel« - állapítja meg e--gy refornlátus
professzor. (Dr. Török István: Luther-idéze-
tek római katolikus kézen, 1937, 21. 1.). Ezért
kellene egyrészt a »Magyar Luther- még meg-
lévő állomanyát olcsó áron piacra dobni (ki
veheti meg 60 P -ért?). Másrészt pedig »sür-
gösen kiegészfteni« Luther építő írásainak le-
fordításával es közkézre bocsátásá val.

Ki vállalkozzék erre? A magyar Nagy-
kátéval 1930-ba.n a soproni teológus-ifjúság-
nak azóta megszünt lapja: az »Emmaus felé«
ajándékozta meg közönségünket. Csak dícsé-
retreméltó volt ez a tett. A napokban, mint
már céloztunk rá, egy fiatal lelkész-testvérünk
fordította le s jelentette meg Luthernek »A
jó cselekedetekről« szóló könyvecskéjét. Ez a
sok munkát és anyagi kookázatot követelő tett
még inkább dícséretreméltó. Ezekkel is több
lett Luther szava magyarul. De ha már el-
multak a háborús idők s itt-ott egyesek te-
hetnek kísérletet hiányaink betömésére, nem
kellene-e újra tervszerűen egész egyházunknak
kezébe venni ezt a munkát?! Köny vkiadónk
nincs; bár volna, csak az tudná megszervezni
az egyházi iratterjesztest az országban. De ad-
dig is nem kellene-e valami összefogással újra
erőssé tenni a Luther' 'I'ársaságot, hogy foly tat-
hassa többek között Luther múveinek magyar
kiadását ott, ahol 1914-ben az megszakadtvl
Mégpedig - főkép Luther építő iratairól lé-
vén szó -' nem gyűjteményes kötetekben, amit
csak keve en tudn al}, megvenni. -hanem külön
könyvecskékben, amit könnyen és olcsón ter-
jeszthetnénk. Mert nem az a oél, hogy pincék
megtöltésére adjuk ki őket, hanem hogya né-
pünknek szolgáljunk vele! .

Csak egypár példát még arra, hogy mit
kellene megjelentetni. Néhány ·írásma.gyaráza-
tot: 22. zsoltár, 118. zsoltár (Oontitemini) , bún:
bánati zsoltárok. Anna éneke (Magnificat). Az-
tán prédíkációszerú beszédeiből néhányat a
keresztségről, úrvacsoraról. Az egyszerű hívek
számára írt Mi Atyánk magyarázatát. Vagy'
a Péter borbélynak írt tanítást az imádkozás-
ról. Jézus szenvedéseinek szemléléséről írt el-
mélkedését, Irását a halálra való készülésről.
És mindenképpen egy-két kötet válogatott pré-
dikációját. Ehhez persze idő kell. A fontos
csak az, hogy megkezdjük, vagy legalább vis
gondosan megtervezzük l

1539-ben kezdték __meg Wittenbergben elő-
ször Luther. munkáinak gyűjteményes kiadá-

sáto Maga írt előszót hozzá. Ebben mondja,
hogy a könyveknek csak az lehet a céljuk,
hogyaSzentírásra mutassanak, mint Keresz-
iclő János il Krisztusra mutatott. Az ö írá-
sainak sem szabad az Irást elhomályositani.
Azzal vigasztalódik, hogy egykor az ó könyveit is .
p íeledés pora fogja betemetni. Ne még, ne még!
No engedjük, hogy ez a jóslat beteljesedjék.
Még nem olvan egyedüli úr felettünk a Szent-
írás, hogy ne volna szukségünk Luther írá-
sa inak ujjmutatására : még nem élünk annyira
benne, hogv Luthert a Jeletlés homályába ta-
karjuk. Sőt inkább il .közelgő jubileumra le-
g',ven kész tervünk és erős karunk, hogy a.
csonka »Magyar Luther« teljessé egészüljön
il, könvvtárunkban és a szívünkben egyaránt.

Schole Láset«.

A Fébé Evang. Diakonissza
Egyesület 1936. évi rnűködése
(Kivonat Zulauf Henrik diakonissza intézeti lelkész

évi jelentéséböl.)

Evangélikus. egyházunkban a Fébé iránti bíza-
lom és megértés Iokozódótt. Az egyház maga ál-
talában elismeréssel és bizalommal viseltetett a Fébé
iránt, közelebb 'engedte magához és szívesen vette
igénybe a seolgálatat. Ez lépten-nyomon tapasztalható
volt. Gondolok itt elsősorban D. Raff ay Sándor
püspök úr diakonisszaavatási beszédére, mely a
Fébé -szolgálatát- -értékesnek - rnínősítette, az ö egy-
ház kerületi közgyűlési jelentésére, amelyben a Fébé-
re vonatkozólag többek között megállapította, hogy
ez »immáron az egész 'Országot behálózó munkaterein
igen értékes munkát végez«, továbbá, hogy »aránylag
rövid idő alatt tekintélyes és komoly egyházépítő
tényezővé vált. Ma a délkeleteurópai diakonissza-
intézmények közül csupán a már tekintélyes rnultú
gallneukircheni diakonisszaegyesület áll elötte«.

Február 9-én volt 15 diakanissza avatása. Ez
az avatás' ezúttal valósággal' nemcsak magának a.
Fébének, hanem a budapesti gyülekezetnek, sőt az
egész evangélikus egyháznak is ünnepe volt, ameny- .
nyiben az avatást, amely eddig a Fébé szinte ma-
gánügye és ünnepe volt, most D. Raffay Sándor
püspök úr végezte a zsufolásig megtelt Deák-téri
templomban, a gyülekezet jelenlétében, Ezzel az ese
ménnyel :- úgy érezzük - a Fébé szolgálata hiva-
talosan is »bevonult az egyházbas.

Az -egyesületí tagok létszáma 1936. végén a kö-
vétkező volt: 51 rendes, 30 pártoló és 439 segélyzö,
összesen 520 tag. Ezenkívül volt 69 leánykori és í
ifjak-köri, összesen 76 tag. Az összlétszám 596.

A diakonissza anuahás: munkája . Az anyaház tag-
tagjainak a száma 1936 végén 107, úgymint a főnöknő.
főtestvér és 49 diakonissza. tehát összesen 51 dia-
konissza. 2 diakonus, 18 próbatestvér. 10 jelölt. 3
diakónusjelölt és 23 diakonissza növendék.

Az anyaház az egész diakonissza és diakónus, va-
lamint általában' a belmissziói rnunka központi szerve,
amely a rnunkásokat kiképzi, munkába állítja, és ezen
munkájukat, ameddig ez hatáskörébe tartozik, irá-
nyitja és allenőrzi. Igy volt ez ebben az évben Js.
Az egyházban a lelkimunka a szekett 'keretek kő- _
zött folyt. Itt tartattak minden sátoros ünnepen,
továbbá a hónap első és harmadik vasárnapján az
anyaház tagjai és a pesthídegkútí fiókegyházközség
hív ej részére az istentiszteletek, minden második
vasárnapon bibliaórák, olyan vasárnapoken. amelye-
ken nem .volt istentisztelet, a környékbeli gyermekek
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sajnáljuk megszűnését, mert egyházi szempontból
szükség volna reá. - A nap igeolvasással kezdödött
és esti áhitattal. zárult. J

Leánudroaháe, Pihe.nön (Csanád vrn.) lévő ár-
vaházunkban egyik diakonisszánk gondozta, ápolta,
nevelte az árváka t s részbern a háztartást is vezette,
a másik pedig az árvaházzal kapcsolatos iskolai ta-
nitást látta el és szabad idejében a pihenői gaz-
dasági munkákban is résztvett. Az árva gyermekek
lé.tszáma 17, viszont az iskolába járó gyermekek 'Száma
18 volt.

Nyíregyházán levő »Elim« nyomorék gyermek-
otthonunkban ezidő szerint 20 leány nyert elhelye-
zést. .

Az aggo!!' otthonában, a klotildligeti Béthelben
ez évben is 3 élaggott nőt és külön egy öreg férfit
gondoztunk.

Könyv és pupirkereskedésűrih: 3 van: Budapesten
a Damjanich-utca 25/a. sz. a. Albertin, amely színtén
mind keresettebbe lesz. Nyíregyházán, 3 év óta az
evangélikus gyülekezet által ingyen átengedett üz-
lethelyiségben.

Nyomda. A nyomdánk (Budapest, Darnj anich-u.
2S/b.) is megérezve az általános gazdasági nyugta-o
lanságot. Nagyon kívánatcs volna, hogy evangélikus
intézményeink és hittestvéreink megrendeléseikke!
támogassák a nyomdánkat.

Gy[Uelrezeti diakonisseo-diaksmas szolqá'atot: a bá-
nyai egyházkerületben állandóan 9 (Budapest-fasor.
Pesthidegkút, Ujpest, Pestszentlörinc, Budafok, P~st.
szenterzsébet, Gyón, Kiskőrös, Szeged), átmenetileg
2 (Fót, Kondoros) gyülekezetben, a dunántúli egy-
házkerületben vállandóan 4 (Uzd, Pálfa, Magyarboly-
Borjád, Pécs, ez utóbbi' megszűnt), átmenetil-eg 1
(Dabrony) gyülekezetben, a dunán inneni eg.yhá:z:l~e-
rületben állandóan 3 (Balassagyarrnat, Salgótarj án,
Cserhátszentivány-Kutasó-Bokor) . és a tiszai kerü-
letben 2 (Nyíregyháza. Berettyóújfalu) gyülekezet-
ben te!jesítettünk. Ez a gyülekezeti szeigálat teljes
mértékben a gyülekez-eti vezetőség munkab c csztása
es irányitása szerint végeztetett,

v árosi .~z{)lgálatb,an végzett nuuikát telj esitettünk
a »rnagyar norrna« szarinti szegénygondozás. terén
Ujpest, Pestszentlörtnc, Budafok és Salgótarjánban
Kifejezetten városi szolgálatot teljesitettünk két vá-
rosban: Nyíregyházán, ahol a városi szegényházat
vezettük. A városi inségakció szolgálatában álltunk
három testvérrel, a szegénygondozásban résztvettünk.
a város gyermeknyaraltatási akcióját vezettük és
b'eretty6újfalun a városi tü~őg:ot\ldozÓ otthonban 125
embert gondoztak a testvéreink testileg, lelkileg,
anyagilag, erkölcsileg, vezettek a háztart~st, szolg~l-
tak a tüdőbeteggondozó rendeléseken es kezeitek'
a betegeket orvosi utasítások szerint.

Beteqápolás. A székesfővárosi 150 ágyas Margit-
liözkérhdz minden osztályán, továbbá a gégészeti
s fülészeti ambulanciáján 17 testvér, próbatestvér és
jelölt teljesített szolgálatot, amely letszámot azonban
rninden ellenszolgáltatás nélkül állandóan 2~3 mun-
kaerővel emeltük, hogy a túl terhes szeigálat teljesit-
hetö legyen. Ezen kérházi betegápolási szolgálatró:
az Ujszentjános-kórházi igazgató főorvos. mint aki
alá a Margit-kőrház tartozik, az év folyamán írásban
teljes elismeréssel nyilatkozott. - A Margit-kórh~z-
ban nyerték diakonissza növendékeínk és jelöltcink
az elméleti kiképzésük után a gyakorlati betegápolási
kiképzést, minthogy saját kórházunk,sajno.s, még
nincsen, bár egy 'ev. kórházra igen nagy szükség
volna it tővárosban. A' nyíregyházi szegényház kór-
házi betegápolásáról már megemlékeztem és itt csu-
pán utalok reá. - Szárnos esetben privát beteqet
is ápoltunk, egyik-másik esetben hosszú hónapokon át,

Orvosi szolqálat: Doktor főtestvérünk gyógyke-
zelte anyaházunk tagjait, állandó felügyelet alatt
tartotta Iaányinternátusunkat és nagyon sok esetben
ingyen orvosi tanáccsal szolgált sok szegény embernek.

Vasúti misszio terén is szolgálatot teljesitettünk
a Nyugati pályaudvaron.

lntenndiusi munkát a Budapest-fasorifiúintet'-
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számára vasárnapi iskolai tanítások, reggeli és esti
áhitatok és imaórák. Itt rendezte az anyaház a
tagok szeretetvendégségeit. Itt jöttek össze hetenként
a Budapestenés környéken mu'nkálkodó testvérek
a munka megbeszélő testvérórára. Itt folytak a dia-
konisszaképző tanfolyamok, éspedig úgy a polgári
iskolát pótló előtanfolyam. jelenleg tíz hallgatóval.

'olyanok részére, akiknek csak elemi iskolai végzett-
ségük van, valamint a diakonisszaés diakónusképzö
tanfolyam, jelenleg 18 hallgatóval, amelyet minden-
kinek el kell végeznie, aki a d iakóniában szolgálni
óhajt. Ezt még egy harmadik, az Ú. n. belmisszió!
tanfolyam követi, amely különösen a gyülekezeti bel-
mísszióí szolgáJ.atra akar felkészíteni: - A házi.
rend szerint reggel és este áhitat van.

Az egyesületi állomások munká]a . A kil-enc ön
álló egyesületi állomáson (Budapest, Klotild!iget--
Béthel, Rákoskeresztúr, Alberti-Irsa, Hódmezövásár-
hely, Székesfehérvár, Bonyhád, Nyíregyháza és . B~.
rettyóújfalú) , amely állomások mind a Fébé ke-
letkezésekor vagy röviddel azután létesül tek, a lel-
késszel egyetértésben és együttműködésben a szokott
belmissziói munkát végeztük: tartottunk hetenként
tagórákat. imaórákat, leányköri órákat, bibliaórákat.
(sohasem »írásmagyarázat«, hanem az Igével kap-
csolatos »bizony.ságtétel« értelmében). külön-külön
férfiak, nők, serdülő leányok, diákleányok. háztartási
alkalmazottak, javitóintézetben levő leányok, bukott
nők, férfi és női foglyok, rnenhelyí gyermekek, árva'
házi gyermekek, 'középiskolába járó fiúk, stb. ré-
szére, énekórákat. . varróórákat és havonként kül-
missziói imaórákat. Budapesten a József-utcai egye-
sületi 'helyíségünk, az egyetemes egyház üllői-úti
imaterme, az óbudai gyülekezet tanácsterme, a pest-
vidéki törvényszéki fogház, a Hun-utcai kórház, a
a protestáns árvaház, a gyermekmenhely, a budai
kereskedelmi iskolák, stb. voltak egyesületi munkánk
színhelyei. Az üllői-úti imateremben ez évben is
ádventi és bőjti sorozatos előadásokat' tartottunk. _.
Béthelben folytak a 1rülönféle konfereneiák : és ott
bonyolitották le a gyerme:knyaraltatási akciónkat át-
lag 18-20 gyermekkel. .

Az egyesületi intéernennek rnunkája. li üuösvölgyJ
penelo. A pensionak ebben az évben 6 állandó és
mintegy 45 üdülő vendége volt. Vendégeink közül
nem egy megszégyenítő módon bizonyságot tett az
Ur kegyelméről.

Ker, otthon (Hospíz). Ez az intézményünk a
legalkalmasabb arra, hogy kívülállókkal megismer-
tesse a Fébét .. Az Ur megengedte, hogy sokan rel-

. kereshették otthonunkat. Akik egysz-er ott voltak.
vissza-visszajártak. Egyes alkalmakkor különösen nagy
volt a forgalom, pl. a Nemzetkőzi Vásár idején, a
nyári. hónapokban, mikor Budapesten nagy voit a;~
idegenforgalom, az egyházi gyűlések és a zsinat
alkalmával, stb. Ez évben 1077 vendég fordult meg
az otthonunkban az előző évi 385-tel szemben, ezek
közül 72 megszállt területről, 17 németországi, 20
angol, 16 amerikai, 34 észt, 2 lett, 3 lengyel. továbbá
1-1 holland, finn, hindu, japán, bolgár, jugoszláv
és svájci volt. Két állandó lakója is VIOItaz ottho-nnak.

Leán'yl~nilemát!.ls. Budapesten. Az előző év 26
lakójával szemben az 1936-37. tanévben 32 lakója
van az. internátusnak és pedig 16 középiskolás leány,
a többi részben főiskolai hallgató, részben más in-
tézet növendéke. A 32 növendék kőz.íl 8 teljesen
ingyenes, kettő féldíjas és 12 kedvezményes. Ez a
szám míndennél jobban ,bizonyítja az internátus ka-
ritativ jellegét. Vallás szerínt 25 evangélikus és 7
református. A középískolás lányok állandó relügyelet

-alatt vannak, így mennek iskolába, istentiszteletre.
sétálni, sportolni. A többiek is ellenőrzés alatt állnak.
Az internátusban korrepetálás és német nyelvű tár-.
salgás folyik.

Nyíreg!Jházán. Az 1935~36. tanévben 8 növendéke
volt az 1936~37. tanévet csak néggyel kezdte és
miv~l az evang. nőegylet a' nehéz. gazdasági viszo-
nyokra való. tekintettel nem vJlthajlandó tovább
tárnogatní, ezért .október 7-én megszünt. Azért is
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natusban és a szentendrei református Ieányinterná-
tusban telkjesítettűnk.··

Konierenciákat többízben tartottunk. Február 3·~.:..
8 napjain testuér-konjerencia volt: a diakonissza-
avatást megelőző hetet együtt töltöttük Béthelben
42 munkában álló testvérrel.- Június 23-25. nap-
jain taq-konierencia tartatott 280 résztvevővel. -
Június 27~29. napjain euanqélizálo konjerenciát: ren
deztünk kb .400- résztvevővel. - Augusztus 14-16.
napjain [tú-konierencia volt 60 résztvevővel. - Au-
gusztus 18-20. napj ain teánu-konierenciát rendez-
tünk 300 résztvevővel. - Augusztus 26....:27. napjain
a délkelétsurópaí diakonissza anyaházak főnöknői
koníerenciáját tartottuk meg Béthelben, kőzős dia-
konisszaügyek megbeszélése és lelki elmélyülés cél-
jából. - Mindezen konf'erenciák, a csend-es napok
és a főnöknői konferencia kívételével, szerétetven-
dégséggel kezdődtek és úrvacsorai istentisztelettel,
részben hálaadó összeíövetellel vzérultak. .

Saitoszotqálatunk a »Fénusuqár« címü hitmélyitő
és a »Kis Huranq« címü gyerrneklapunk útján tör-
tént. - A 2500 példányban megjelent. tombnaptd-
runk napról-napra jóbarátként kísérte olvasóit. Van,
nak, akik bizonyságot tettek, hogy nélkülözhetetlenné
vált a számukra, mások meg úgy vették a kezükbe,
mint »ímakönyvet«, ami azt bizonyítja, hagy a kis
naptár Isten felé irányítja a lelküket,

*Ez nagy vonásokban a Fébé egy évi szolgálata.
E pillanatban két gondolat tart fogva: leborulni
az Ur előtt és áldani öt, hogy szolgálóleányaín s
szolgálóin keresztűl evangélízált, megtört. kétségbe-
ejtett, megkeresett, megmentett, megtartott. megbé-
kéltetett, ujjongóvá tett sok-sok lelket és megszilár-
dította szolgálói szolgálatát; és megköszönni mun-
satársaimnak a sok megfeszítő munkát, amelyet Krisz-
tus királysága érdekében, egyházunk és népünk testi
javára végeztek. . : >

Végül hadd álljon' itt rrélrárry bészédes szám az
1936. évben végzett munkára vonatkozólag:

alka - részt-
lom vevő

148 8.338
21 1.136

Istentisztelet
Urvacsoraosztás
Bibliaóra :.

» mindenkinek
» fiúknak
" leányoknak
" férfiaknak
» nőknek
" hát. alkalmazottaknak

Bibliaóra összesen
Ahítat
Imaóra
Tagóra
Leányköri óra
Vasárnapi iskola
Hitoktatás
Konfirmációi oktatás
Felolvasás
Előadások
Énekóra
Kézimunkaóra
Ünnepély
Szerétetvendégség
Látogatás:

». betegeknél
". szegényeknél
}} újszülöttnél
}} egyháztagnal
}} hivatalosan

Látogatás összesen
Látogatást fogadott
Vasúti" misszió
Szegénygondozás. .
Betegápolás 365 napon (á. 186 beteg)
Ingyenebéd bpesti házainkban
Iskolai tanítás
Napközi otthonban

2.260 83.374
153 3.328
886 13.266
190 2.088
J33 2.212

29 536
3.651 104.804
4.900 82.308
1.026 10.624

500 9.511
123 1.717
826 28.789
,523 8.614

34120
63 945
70 9:792

405 6.546
131 1.505
61 5.879
32 3.259

egyén
5.765
4.391

486
5.792
2.347

18.781
4.955

116
12.675
67.890

2.180 2.180
692 13.048
443 12.176.

1.185
4.391

381
4.621
2.347

12.925
2.367

116:
365

Figyeló.
(llz Evangélikus Élet és az Osservatore

E~omarw.) l\Z Osservatore Romano a Vatikán
hivatalos lapja, minden pápai megnyilatkozás
első közlője , a római. egyház világhatalmi.
diplomáciai és egyhá zpolitik ai akaratának
naayszerű propaganda eszköze. "Nagysága azo:
nos az olasz nagy lapokéval, olvasóköre, ha
számban nem is, mégis legnagyobb abban a
tekintetben, hogy mindazok olvassák a világ
kerekségén, akik első kézből akarják tudni a-
tI adiciókban kímű velődött s jezsuita iskoláz-
tatasen át kicsiszolt római egyh;izi. politika
híreit és szándékait.

Ezzel szemben lapunk igénytelen,korlá-
tozott terjedelmű, példányszáma sem rüg sok-
ezerre s úgy látszik jelentősége mégis növe-
kedőben van.

Arról van ,sIZÓsezért is került a két lap címe
e,::;·ymásmellé hogy azt a nagy feltűnést keltő
«ikket, amelyról most már azt, ismegírhatjuk,
hogy nemcsak országunk, hanem az egész vi-
lág erdelődését felkeltette, amelyet D. Raffay
Sáridor püspökünk írt »Németország és a ke-
resztyénség« címmel, nemcsak a ,magyar napi-
lapok vették át, hanem a magyar nagy la-
pok nyomán közölte a Vatikán hivatalos lapja
is. Humorosnak számít bizonyos mértékben vi-
szont az, hogy a római lap nem jegyezte meg
a cikk megjelenési ujságját, tehát a mi la-
punkat, 'hanem úgy ír acilrkröl,' mrntha az a
»Magyar Hírlapc-ban jelent volna meg.

E tények nagyon emelik szemeink előtt
a megjelent cikk és egyben lapunk jelentősé-
zét is, de ezzel az Ü$y nincs lezárva.

A német egyházi ujságok most kezdenek
foglalkozni azzal a pápai enciklikával, amely
uo nérriet nemzetnek iródott s már az első
«ikkekben meglehetősen éles kritikát gyako-
rolnak a pápai enciklika tartalma felett.

Az első, a pápai enciklikát ismertető cik
ket D. Gerhard Ohlemüller írta, aki a magyar
evangéJiku egyháznak vendégszeretetet több
ízben élvezte 8 aki nemzetünknek valóball -
őszinte barátja. Ő egyszerűencsak krónikás
jelleggel ír arról, hogy a németek ellen ki-
adott enciklikáról az európai protestantizmus
{;ppen úgy, mint anémet protestantizmus, nem
tudott egyöntetű állást elfoglalni s cikkéhen
az Osservatore Romanot idézi, amely azt írja,
hogy D. Raffay Sándor budapesti evangélikus
püspök a pápai enciklikaval s annak tartal-
mával azonosítja magát, továbbá elítéli a 'nem-
zeti szocializmus vallási politikáját éppen úgy,
mint a papa, vagy akármilyen más egyház-
közösség is.

.Az ujságközlemények errnyit mondanak
s nekünk nincs térünk. sem a találgatásokra,
sen~ arra, hogy kivárjuk vagy Icmérjük a be-.
következendö események súlyát és jelentősé-
gét,~ csak annyit látunk, hogy Róma azért
még sincs olyan messze tőlünk; figyeli sza-
vunkat ·súgy Iát.szik,ha közvetve is, elolvassa
írásainkat. G.L.
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beszédét lapunk mai szárnában . egész terjedelmében
közöljük. \

..c.... 6yör. A Magyar Vasútas Misszió április 24--':'
26-ig' Győrött kenferenclát rendez. .

-- Presbíteri koníerenciát tart a budapesti egy·
házmegye május hó 19-én, mely alkalomra az óbudai
egyházközség meghívását fogadta el.

- II mezötürt nőegylet április 25-én műsoros
szeretetvendégséget rendez.

- II zalaegerszegi gyülekezet évi jelentését esi ..
nos Iüzetben ncözrebocsátotta Nagy Miklós lelkész,
melyben a vkornoly gyülekezeti munka bizonyságán
kívül igen értékes cikk van a rádíós-ístentiszteletek
kérdéséről is.

- llz llszódi Evangélikus Leánynevelő Intézet,
az ország egyetlen evang. polgári leányiskolája, a
páratlanul szép fekvésű, 3 holdas parkkal körülvett,
br. Podmaniczky kastélyban van s családias szel-
lemben nevel, Az 1937~38. iskolai évre az ellátási
díj havi 50 P. Kellő :számú jelentkezes esetéri ház-
tartási tanfolyamát is megnyitja. Felveszi interna-
tusába a helybeli. fiúgimnáziumba bejáró leánytanuló-
kat is. Tájékoztatást nyújt az igazgatóság.

-.- "Kapernaum", ez a családias -jellegű Lelkész-
üdülő a Balaton partján, Keszthely és Hévíz köz-
vetlen közelében, e nyáron is szer,etettel várja falai
közé nyári pihenőre a lelkészeket és családjuk tag-
jait. S ha lesz szabad hely, természetesen szívesen
f.ogad ezúttal is nem lelkészek et is falai közé, kik
csendre, igazi pihenésre S.' meghitt testvéri lelki kö-
zösségre vágynak. Kapernaumban naponta szokott
lenni reggeli és esti áhítat, vasárnaponként pedig
délután hat órakor rendes istentisztelet. Jelentkeze-
seket elfogad Menyhár István evang. Ielk:észb'Kieszt-
hely, aki az érdeklődöknek szívesen nyújt felvi-
lágosítást is.

DIAKONISSZAH~I PANSIO KöSZEG
üdülést, gyógyulást nyújt. Május t-től egész éven
áto Alpesi klima, diéta. - Gyermekek nyaraltatását
is vállalja. Cím: Evangélikus diakonisszaház, Kőszeg.

Jak. 1:10-21.
Minden jó adomárut és tökéletes ajándék felülről

való. Elsősorban az Ige, amelyik életet ad, igazságra
szűl ujjá. Ezzel az Igével akar lsten minket: vezetni
az egész életben. Hiszen a." is az ő ajándé/ra. Azért
akar vezetni, hogy szerinte éljünk, hogy [elismerjűls
benne minden jó adomány adóját, akinél nincsen
változás oés aid mindent: változatlanul ad azoknak,
akik öt szeretik és Benne bíznak.

Akit az Ige szül ujjá, kell, hogy megmutassa
azt minden szavában is. Amint az apostol mondja:
gyors 'a hallásra, vagy,is kész mindenkor az Igé-
nek engedelmeskedni és iqermel felelni arra" amit
lsten mond az embereknek, Késedelmes a ssálásra,
arra, amit ember akar motuiani az embernek, Az
emberi szó .ugyanis valahányszor nem késedelmes
a seálásra, mindig hara[J;l1uk a szaua, meqqondolat-
lan beszéd, akkor is, ha Istern dolgába akarna
beleszólni, . abbarz ítélni. De ember haragja nem
truinkálja Lsten. iga;:;ság;ít, annál ts inkább, miuel
beleszólása nem lehet.

Azért az embemek nemcsak a fölülről jövő tö-
kéletes ajándékot kell elfogadnia Istentől, hanem
azt is; amit az Igében mond minden embernek. Mert
csak ez tarthatja meg az embert. Hallani azt, amit
lsten mond és azt mondani, amit O akar, hogy
tnondjunk, Ez fl legelső, amivel a tökéletes ajan-
dékrti és lsten minden adományára felelhetünk.

- Egyetemes közgyűlés. 'Az egyházegyetem el-
nöksége a f. é. rendes közgyűlést november 12.
napjára tűzte ki. A megnyitó istentisztelet, mely
előreláthatólag a zsinatot befejező istentisztelet is
lesz, november 8-án délután 6 f6.ra.koI'lIesz a Deák-téri
templomban. .

- llz Országos Luther Szövetség választmánya
április' 19-én tartotta választmányi ülését Dr. Bencs
Zoltán elnökléte alatt.. melyen örömmel állapította
meg a Luther Szövetség-i élet továbbfejlődését,
anyagi helyzetének javulását és különösen behatóan
íóglalkozott az egyetemi és főiskolai ifjúság szerve-
zésének kérdésével, valamint a Rákospalotán tervbe
vett evangélikus nappal.

- Ritka ünnep. A váci egyházközség dollár-
kölcsöne következtében igen nehéz anyagi helyzetbe
jutott, mely éveken át súlyos veszedelmekkel fenye-
gette az egyházközség életét. Lelkészének. Sommer
Gyulának, fáradhatatlan és önfeláldozó kitartása végül

. meghozta az eredményt és ma már a leküzdhetetlen-
nek látszó akadályok megenyhültek. Ebből az alka-
lomból a lelkészt mindvégig hűségesen és odaadóan
támogató .hívek az elmult héten meleg ünneplésben
részesitették érdemes Ielkipásztorukat, akit a presbi-
terium nevében Schneiker Endre gondnek. továbbá
özv. Borcs Samuné nőegyleti. elnök, Mezőssy Ar-
pád tanító és Zselló Ferenc üdvözöltek. Ennek II
ritka ünnepnek rnindnyáj an örvendünk.

- Pestszentlörinc. Salfer Károly pestszentlőrinci
lelkész elhatározta, hogy május 2-án, vasárnap val-
lásos estet rrendez a finn-észt-magyar lelkészkonfe-
reneia ismertetésére és propagálására. Már a délelőtti
istentiszteleteken is a tínn egyházi ébredést ismerteti
az igehirdetés. Ez ünnepélyes alkalmak előadót Mó-
rocz Sándor, Detre László, Németh Géza és Váradi
Lajos lelkészek l-esznek. Az offertórium a finn-észt- Megjelent!
lelkészkonferencia költségeinek fedezésére szolgál, Zur Nieden Ernst: -éneddeL beszélgetek.

- Debrecen. A Luther szövetség, mint jeleztük, Az első kiadás három hónap alatt elfogyott!
április 19-.én "nagyszabású ünnepélyt rendezett, ame- Fordította Dr. Vetö Lajos. II. kiadás. Ara P 2.80.
Iyen művészi számok keretében Dr. Sztranyavszky Kapható Scholie Testvérek -könyvkereskedésében, IX.
Sándor tartott előadást, akit elkísért útjára D. Ko- Ferenc-körút 19-21., é~ minden jobb könyvkeres-
vács Sándor püspök is. Dr. Sztranyavszky Sándor kedésben.

HOGY AN TAMOGASSUK AZ EVANGEUKUS
EGYHAZKEROLETEK JOLéTIEGYESOLETéT?!
Evangélikus ember családjáról a »Jóléti Egyesület-
útján gondoskodik. Egyházi érdek is a »Jóléti
Egyesülete felkarolása. Hívja fel mindenkí a hit-
testvérek figyelmét a Jóléti Egyesűletré. A Jóléti
Egyesület mindenfajta bitosítást felvesz: temetkezési,
élet, nyugdíj, tűz, betörés, baleset, gyár, szavatosság,

autó, szállítmány és jégbiztosításokat.
Tagjainak érdekeit képviseli minden esetben!

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az egye-
sület központja: Budapest, IV., Hajá-u- 8-10. (Ev .
bérház.) Telefon 1-863-32, valamint a kerületi fiókok:
Békéscsaba, Debrecen, Győr, Kaposvár, Miskolc, Pécs,
Szeged, Székesfehérvár, Szombathely, Szolnokl Min-
den egyházközségben megbízottal vannak az egye-
sületnek. - Allandóan felveszünk és foglalkoztatunk
megfelelő javadalmazással tagszerzőket, hölgyeket is.

SZLEZAK LAsZLÚ
Magyarország aranykoszorús mestere

harang- és ércöntőde, huranqi elseereles- és tiaracq-
lábgyár, Budapest, VI., Petneluizu-utca 78. szám.

8 aranuéremmel és 4 diszoklevéllel kitűntetoe'

Fébé Evangélikus Diako~issza Anyaházi Nyomda, Budapest, VII., Damjanich-u 28fb. F.: Farkas L,


