
1937. oktÓber 3. 39.• zám

Főtisztelendő D.D.R.af fay Sándor ov.
plisp~k ur, Ep.XI. 1Ábe1 JenG u.22.

Szerkesztóség es kiadóhivatal:
BUDAPEST VII. DAMJANICH-u. 28b.

Telefonszám: 1'-335-92.
Kiadja az

ORSZAGOS LUTHER SZOVETS~G

EGYH AZTARSADALMI,
KULTURALIS ~S BELMISSZIOl, '

EGYHAZPOLITIKAI HETIl,.AP.
A szerkesztésért felelős:
KEMENY LAJOS.

TARTALOM: D. Kapi Béla: Világveszély. - Zulauf Henrik: Közösség. -' Károsy Pál: Serédi P. Lajos sír-
, versei. - O. L.: Könyvismertetés. - "Dr. Luther Márton önmagáról." - Hirek. . -

VILÁGVESZÉLY.
(D. Kapl Béla püspöknek 'a dunántúli egyházkerület közgyűlése elé terjesztett ielentéséböl.)

Az istentelenség nem elégszik meg az ál-
lami, gazdasági, szooiális életben kivívott ama
hatalmával, amely az orosz szovjetben áll előt-
tünk, hanem a többi államokban is királyságot
követel sannak megalapítására lelki egyed-
uralmat igényel. Még ma sem értékelik ikel-
lőképpen ezt a világveseedelmet s tévedés az
is, mintha Oroszországban enyhült volna. az
istentelen mozgalom. Idézni lehet a legújabb
szovjetalkotmány 124. §-,át: »A szovjetunió pol-
gárai lelkiismereti szabadságának biztosítására
az egyház az államtól, az iskola az egyháztól
el van választva, az állam biztosítja polgárai
részére a vallásos kultusz gyakorlásának és
a vallásellenes propagandának szabadságát« -
ennek következtében tehát: vallásszabadságról
nem lehet szólni abban az országban, hol a vallas-
üldözés teljeis szabadságot élvez. A templomok
elvétele ma is tart, legfeljebb kevesebb 'az el-
vehető templom. Leningrádban 125 templom
van zárva, Odesszában egyetlen templom sin-
csen, Moszkva 1624 templomából 28 maradt
meg s ezek száma is folyton fogy. Uj ren-
delkezés szerint a, templomnak legalább ne-
gyedóra. járásnyira weil 1emüeaz iskolától os
használatát a. helyi és körzetí kommunista
szerv véleményezí, Az evangélikus egyház több-
száz lelkészéből ma mindössze kettő működ-
hetik; 'az - iskolák tervszerű vallásellenes pro-
pagandát űznek, az egyetemeken külön vallás-
ellenes tanszéket állítostak fel. Az istentisz-
teletet ma is megzavarják, aBibliát és una-
könyvet kifiltjáík, a családok vallásos életét
lehetetlenné teszik és ma is mindennapos tör-
ténet lelkipásztorok üldözése, bebörtönzése, ki-
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végzése. Az újabb orosa-rémuralmat nem az _
idézte fel, hogy a halálraítélt vezetők túlszi-
gorúak voltak a vallas kérdéeeibear, hanem
hogy nem voltak elég kegyetlenek' ...

Más országokban is látjuk a kommuniz-
mus hódítását. A spanyol kérdés már régen
nem a spanyolok dolga, hanem a világ isten-
telelnek harca az Isten ellen. A Kína és Japán
közti háborúban az emberek nem látják n1<eg
a titkós rugók mögött meghúzódó kommuniz-
must, amely titokban zavart kelt, erkölcsi
erőket rombol, rnérgez és gyújtogat, hogy az-
után a világra újból rászabadítsa a háború
kaszás ördögét, Párís és Prága szovjetrokon-
szenve ismeretes. A nyugtalankodó balkáni ál-
lamok és egyéb országok j:o.gikö·v'ete.lé.s~i,anti-
Iasiszta rtörekvései mögött is jórészt álcázott
kommunizmus dolgozik. Amerikában nagy erő-
vel folyik a néger- tömegek kommunizálása.; la
mozgalom átcsap Afrikába és szervezkedik In-
diá ban. Majdnem az egész világ alá van ak ~
názva és a veszedelmet növeli, hogy az álla-
mok, sőt sokszor az egyházak is csak a kom-
munizmus nyers és durva formáj át Látjáki,
amely felfoIigatj,a'azáJLam.i., gazdasági és :tár-
sadalmi é1e.tet, nem látják azonban a szállás-
csináló világnézeti pogányságot! Nem látják
a szekularizált élet veszedelmét, amely ,egy-
szerű vílágnézetté teszi a vallást, kultúrális
alkotássá az egyházat, etikummá a credo-t és
a hit ilylen tagadásával a kommunizmus út··
egyengetövé válik, ,

Széleskörű védelmi intézkedések tőrtéri-
tek, az <egész keresztyén világ megmozdult. A
pápa kezében magasra emelkedett. a kereszt
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s védekező harcra hívtaa világ katolioizmusát. .
A protestáns egyházak szintén egyesült rnun-
kára indultak, a védelmi intézkedésekazonban
elégtelennek látszanak. Az egyház feladata a
kommunizmussal szemközt különösen nehéz,
mert hivatáskörén túlterjedne ,aza feJ,a,d'rut,
hogy új szooiális és termelési rendet teremt-
sen vagy belebeszéljen az államszervezet mű-
ködésébe. Másfelő] azonban sa,ját lényegének
megtagadása nélkül nem feledkezhetik el ar-
ról sem, hogy Isten az »ú] ég« munkálásán ki-
vül az »ú] föld« munilláLásáit iB feladatává tette.

Az Evangelium Ielkíisanereíének az 'egyház
lelkében kell égnie. Emberi és szooiális igaz-
ságokban az egyháznak Ioell érvényesítenie ls-
ten igazságait, Határozottnak ken Iennie vaz
állammal, uralkodó osztályokkal szemben, ls-
ten: mértékével kell mérnieazemherelk'et,
nem pedig társadalmi állás, vagyon, tekintély;
vagy önérdek'<szerint, Megalkuvás nélkül kell
követníe Kr1sz'tust,akineik· a tanítványokhoz
intézett kereset-próféciái közeli aktualitást ké-:
pezhetnek,

Egyházunknak nemcsak önmagával, ha-
nem azállaanmal IS'Z!8IJ:n!benLs van csendessza vú
igény bejelentése: 1. A kormány erősítse és
fejlessze megkezdett seociálís munkáját, meg-
lévő intézményeit töltse meg lélekkel és SZG'-
cíálís érzéssel, emelje az alsó fizetési, osztályok;
és társadalmi rétegek anyagi helyzetéí. ,SItegye
lehetövé .a normális" időben való családalapí-
tást és a tisztességes családfenntartást. 2. Nagy
mechanizmusában érvényesítse a Jogi és er-
kölcsi ;i~a.~$,ágiQit;emberek értékelésé ben, a ke-
nyér ~\:íiménéséhen,az ítélkezésben ne ,saját
hatalmát, hanem Isten igazságá,t kép viselje ,
mert minden ígazságtalanság a világveszedelem
útegyengetője. 3. 'I'ámogassa az egyház lelki
munkáját, mert a kommunizmus ellen való
védekezésben erőtlenné válik a legerősebb had-
seregva biztos kiépítésű államszervezet, a tö-
kéletes~épezetű szocíálíe vberendezkedés és
csupán az élő keresztyénség ereje használ. Te-
gye lehetővéaz egyház szociális munkáját megfe-
lelő Ielki munkások beállításával, értékélje heti
óraszámokkal éSI dotációval isa vallásoktatást
és adja Jteg az iskola erőteljesebb valláserköl-
esi munkájának lehetőségét,

'A protestáns egyházak helyzetképén sötét
árnyékot jelent a németországi evangélikus-
egyház. Nehéz róla teljes képet kapni, bizo-
nyosnak Iátszíkazonban, .hogy az egyház hit-
vallásos alapja fokozódó támadásoknak van ki-
téve. ,Az Isten kijelentését, Krieztus Igéjének
érvényét és értékét veszik tagadásba. Krisztos
tanításáva] szemben emberi elgondolásokat ér-
vényesítenek, Krísztus bélyegévei hitelesített
egyházi hitvallásunk helyére forrongó idő má-
morában született emberi. tévelygést állítanak.
Az üdvösség döntő kérdései helyett lényeg-
telen szempontokat és elméleteket tesznek dön-
tövé. Mintha nem 1semperekkel. és egyházzal
harcolnánakí, hanem magával Istennel. Az egy-
ház külső konstituciója, alkotmánya, szervezeti

munkája, az..államhoz való viszonya után. meg
akarják változtatui hitvallását, dogmáját, belső
valóságát: kiveszik kezéből a lelkésznevelés
ügyét, megvonják tőle kötöttségből kiemelő,
független anyagi életének Iétfeltételeit, Isten
igéjének 'hirdetőit eltávolítják a templomi szó-
székről s börtönbe vetik őket. A német hit-
vallásos egyház templomainak szószékéről fel-
olvastak a híveket hűségre buzdítá pásztorle-
velet, amelyben ünnepélyesen újból kij elen-
tették, hogya templom Isten háza és nem ad-
ják' át azt világi hatalmasság eszközéül. Ez
időpontig 34 papot fosztottalcmegállásától,
huszonhetet eltiltottak a prédikálástól és száz-
ötöt fogságbavetettek. Lelkiismeretünk előtt
nem lehet kétséges, hogy a németországi ,egy-
házi események a világ protestantizmusát kö-
zelről érintile és pedig nemcsak a hittestvéri
szolidaritás hanema. reformáció örökségének
boldog és felelős birtoklása jogán is. Megkér-
dezzüka reformáció nemzetét, hol van a re-
formáció két nagy igazsága: egyedüli alap Is-
ten teljes kijelentése és üdvösségünk egyedüli
biztosítéka a hit! Hol van az, Ágostai Hitval-
lás és a többi hitvallási kat kötelező értéke?
HoL van' négyszáz esztendőrmegszentelt tra-
diciója, "hol a papi eskü szentsége, - pol van
Luther' géniusza? .

Imádkozá együttérzéssel gondolunk 3, val-
lási hitükért szenvedó es hitükről bátran bi-
zonyság9t' tevő német lelk,és~ekf.e <érs:hívekre.
Krisztushoz, egyházunk urához imádkozunk,
hogyahitvallóknak adjon erőt hűséges meg-
állásra ,gaz egyház, igazságának ügyét vigye
diadalra. Az egyház érdekei ellen harcolok el-
homályosodott látását adja vissza, ébressze fel
al vó lelkiismeretüket, Állítsa vissza kijelentése
könyvének, a Bibliának egyedüli tekintélyét és
hitvallásaitik osorbítatlan vérvényét, Anémet
birodalom saját nemzetének, a keresztyén ·egy-
házaknak .és ISItenneik felelős azért, amit ma'
az egyházakkal cselekszik! De felelős a pro-
testanrizmus világ-ökumenításának' is a refor-
máció isteni örökségének eltékozlásáért, avagy
megtartásáért ...

. A németországi megdöbbentő egyházi ese-
mények' arra indítanak, hogy egyházi munkán-
kat teljes határozottsággal hitvallásos irányba.
vezessük. Védekezzünk a jogi iszervezetben ki-
merülő, látszólagos ,és történeti öntudatában
csillogó, hangzatcs egyházi típus ellen. De ép-
pen így védekezzünk.az egyházuniti lériyegét és
hivatását elsekélyesítő irányzat ellen is, amely
benne emberi jogvédő kultúráramlatnál egye-
bet nem lát, ' Hitvallásos egyhazzá ,kell kiépül-
nünk, mert egyedül Isten kijelentése és a belőle
származó hitvallási írataink alapján vagyunk
s -lehetünk evangélikus egyház. Ezzel állunk;
va.gy ezzel bukunk' el. A második tanulság, amit
le- kell vonnunk, egyházi a,utonómiánJkra. vo-
natkozik :aze1gyház hivatás-betöltésére leg-
nagyobb biztosítékot saját önrendelkezési ío-
gának megőrzése nyujt,

. A magyar' felekezetközi .helyzet éveik óta
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mozdulatlan holtvizén hullámverést jelent Ban-
gha Béla Jézus-társasági atyának a ke-
resztény unióról Ílrt tanulmánya, amely .az
utolsó esztendők egyik legfigyelemreméltóbb
egyházpolitikai megnydatkozáea. Elfogadom a
kivá1ó 'egyházi férfiúnak azt a meggyöződését,
hogy a keresztyén uniót nem keroohetji.iJk az
álmok világában. Egyik egyház sem fizethet
kialakult dogmáinak, vallási-egyéniségének és
kultuszéletének osorbitásával drága árat az egy-
máshoz való közeledésért, Nem ismeri az egy-
ház lényeget, aki erről ,a kérdésről másképpen
gondolkozik s aki könnyű vagy könnyelmű
kézlegyintéssel napirendre télr a történelem, a
hitvallás és a hitélet által táma ztott lelkfis-
mereti nehézségek felett. A tanulmány írójától
eltérően, hiszem azonban, hogy az »ökuménikus
katholioítás« minden dogmai, kultuszéleti, e'gy-
házezervezeti és egyházegyéniségi különbségen
túl meg teremti a közös célért való egyűttmű-
ködés lehetőséget és pedig nemcsak a nemzeti,
hanem egyetemes keresztyén eszmék szelgála-
tában is. Ebből az ökumenikus katholicitásból
kíbontakozhatík az az egyetemes keresztyén
lélek, amely Lelki közösséget teremt, megbecsű-
1ést ébreszt, felelősségtudatot erősít s közös
szolgálat meglátására és betöltésére "képesít.
A végső következtetésben osztom a tanulmány
írójának megállapítását: »A közeledés nem dog-
matikai engedmények fölötti hitvitákon fog
múlni, hanern sokkal inkább a felekezeti el-
lentétek érzelmi atmoszférájának enyhülésén
és a belső vallási lelkület erősítésén. Minél
szelídebb lesz amaz és minél elmélyültebb emez,
annál tevékenyebb hatóerőve válik a ma még
megoszlott lelkekben a krisztusi vágy és imád-
ság: hogy mindnyájan egyek legyenek«. Az
utolsó mondatból külön is megismétlem azc
aír. igazságot, hogy a felekezeti közeledés nem
érzelmi közörnbösödést, hanem ellenkezőleg,
erősödest követel a vallási meggyóződésben.
Nem elszíntelenedett keresztyén egyházak kö-
zeledéséében van a teremtő érték, hanem a
hitbeli és életbeli . sajátosságait kiér lelt egy-
ház-egyéniségekben, amelyek a közös Lélek
erejében és közös küldetésűk tudatában talál-
ják meg )>8, nag-y számtani múvelet isteni össze-
adójegyét«,

Kívánatos lenne ennek az elméleti elgon-
dolásnak a gyakorlati éleeben mielőbbi meg-
valósí tása, Egy házkormányzati munkánkban
fájdalmasan tapasztaljuk, hogy a felekezetJközi
békesség . éveken át ápolt vetése olyimr né-
hány nap alatt semmivé válik. Magyarkeresz-
túron ia róm. kat, egyház megvonta áldását a
leventezáezlótól és hŐlsi emléktől, mert azokat
egyházunk; lelkésze is megáldotta s a község
régi állandó békessége azóta semmivé vált.
A zalaegerszegi állami polgáriiskola cserkész-
zászlójának titokban történt egyoldalú felava-
tása megmérgezte az ifjúság lelkét, A feleke-
zetközi békesség leg-nagyobb akadálya a re-
verzális-kérdés, - ,egyházi és nemzeti szem-
pontból érthető, hogy szélesen gyűrűző moz-

galom indult meg az egész országban a rever-
zálís-rendszer megszüntetésére. Nélgy sarkában
égő világ, létében megtámadott kereeztyénség
és nemzetünk vérző teste egyformán áhítja a
felekezeti békét,

Közösség.
(Folytatás.)

G) Kere~ztyé:n újko,r.

A ker. újkorban 1. a római katolikus egyház;
szerzetesrendjei nagy szenepet játszanak az eret-
nekek, tehát más vallási közösségek véres vag'y vér
nélküli üldözéséhen. Másrészt a legújabb idő ka-
tholica akeíój ában a laikus elem térhódítását kell
látnunk. 2. A különíéle és nagyon szamos szekták.
mint pl. a wíttenbergi rajongók, az antítrinitáriusck,
a mísztíkus spírítuálizmus (Schwenkfeld), rnely kon-
ventíkulumokat létesített, a szocíníánízmus, a bap-
tízrnus, a quákerek, a methodizrnus, stb. csak .igazol-
ják/ a (közösség utáni vágy létezését, bár sokszor ígen
torz vonásokikal és evangélíumellenes formákhan je-
lennek meg és igazolják az egyházon belüli közösség
jogosultságát. Ugyanezt igazolják a lutheránus sza-
bad egyházak is. Most azonban sem a római kato-
likus egyház, sem a szekták; sem a szabad egyházak
nem érdekelnek bennünket, hanem érdeklel evangé-
likus egyházunk a közösség kérdésével kapcsolatban.

Dut!herr egyházfogalma az újszövetségi gyüleke-
zetet követelí, a gyülekezetet mint a Jézus Kriisztus-·
ban hívőknek a közösségét. »Az egyház a ezentek-
nek közössége«. Luther szerint ugyan az egyház .iIS-
mertető jegyei az Isten Igéje, a keresztség', az. Úl1-
vacsora, a kulcsok, az, egyházi hivatal, az imádság
ié;Sa ·k'ereszt, továbbél a tíz parancsolat második táb-
lájának a megtartása ~ ahol mindezek megivannak,
ott van az 'egyház -, m!ég'is arról .1Sbeszél Luther,
hogy az 'egyház csak otp van, ahol emberek Krísz-
tusban hisznek, és a Szeritlélek által tíj életre
.eljutottak (Luther: Von den Konzílíen und' Kírchen
1539). Azt. is mondja, hogy »Ahol hallod' ~s látod,
hogy hirdetik Isten Igéjét, hisznek benne, vallást
tesznek róla és aszerint cseleloesznek, ne kételked]
abban, hogy ott kell az igazi ecclesia sancta catho-
licának lennie" egy keresztyén szeait népnek, ha rnind-
járt kevesebben vannak is«." Az:egyháaa hívők, SZ:eIn-
tek, báránykák, akik pásztoruk hangját hallják ...
Az 'egyház szentsége Isten 19:éjéb'en és igazi hitben
áll« «(Schm!alkaldeni cikkek XII.). »A. világ és .a
tömeg keresztyénletlen és az is marad, ha maidjárt
meg' is van leeresztelve és keresztyéneknek nevez-
tetneke. tehát a hit hiányában a viLág és a meg-
keresztelt tömeg viJlág marad, Lutheri a Krísztus legy-
házát közösségnek látta" ezt a közösséget azonban
nélkülözte, s mégis szükségesnek tartotta, ami Lu-
theregyházfogalmá,n kívül világosan 'elénk áll a
Deutsche Messe előszavában, ahol "többek között a
következőket írja: ~>Azistentiszteleti rendre nem a
keresztyéneknek van szükségük, hanem azokért van
az, akiknek keresztyénekké kell lenniök, avagy
.a keresztyénségükben meg kell erösödniök, amiképpen
a keresztyénnek a keresztségre, az Igére és az úr-
vacsorára nem mínt keresztyénnek. hanem mint
bűnösnek van szüksége... Háromféle istentiszteleti
rend van: Egy latin nyelvű, különösen ez ifjúságra
való tekíntettel ; egy német nyelvű, az egyszerű lai-
kusokra való> tekintettel. A latin és anémet nyeívű
istentisztelet helye a nyilvános templom, s azokon
mindenki résztvehet. Ezen Jstentísztelet látogatói kö-
zött »sokan vannak, akik még nem hisznek és IlJ8ID
keresztyének, hanern a nagyobbik részük ott áll és
bámészkodik, hogy valami újat lásson, minthogyha
törökök és pogányok között szabad téren tartanánk
istentiszteletet, mert itt még nincsen rendezett gyű-
lekezet (geordnete u. gewísse Versammlung), ahol
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a keresztyéneket az evangéliarn értelmében lehetne
kormányozni, hanem itt nyilvánosan ingereltetnek a
hitre és a keresztyenségre .. Ellenben van az Isterrtisz-
teletnek egy harmadik rendje, módja, az igaei evan-
gélikus istentiszteleti! vend és mód, és ezt nem kel-
lene nyilvánosan szabad téren, míndenfajta nép előtt
tartani, hanem mindazok, akik komoluan keresetuenek
akarnak lenni és az euanqéliumot kézzel és sf!áfjal
vallják, kellene hogy nevüket bejegyezzék (egy név-
jegyzékbe!) és valamely házban külön össze kellene
jönniök, hogy Imádkozzanak, Igét olvassanak, keresz-
teljenek, úrvacsorát vegyenek és 'egyéb keresztyén
cselekedeteket véghezvigyenek. Itt fel lehetne azokat
ismerni, akik nem keresztyén rnódon viselkednek,
s lehetne őket büntetni, megjavítani, kltaszítaní vagy
kiátkozni Krisztus rendelése értelmében (Máté 18:15.).
Oe még nem tudok és nem akarok ilyen gyülekezetet
(Gerneínde ader Versammlung) létesítení. Mert eh-
hez még nincsenek embereirn és nem is látok so-
kakat, akik erre törekesznek. Eljön azonban az idő,
hogy ezt meg kell tennem s kényszerítve érzem
magamat reá, hogy jó lelkiismerettel nem hagyhatom.
úgy szívesen meg fo;gom tenni a magamét. Addig
azonban az emlí tett két vendnél maradok ... , lamíg
ama keresztyének. akik komolyan veszik az Igét,
maguktól egymásra nem. találnak« ... Ime' ez' Luther
istentiszteleti és - nem mondtuüjak-e Kawerauual
e másokkal együtt, hogy egytíttal - gyiilekez'2tl
ideálja: a népegyháR:bap. lúvő közösség csoportja.
[gaz, hogy Luther a fentieket 1526-ban írta, azonban
ezen elgondolását pl. Hilbert, Brunner- s mások sze-
rint is soha nem változtatta meg és ezen álláspont-
j.át soha nem adta fel. Más helyen is azt mkmdja
Luther: »A.keresztyének büntetése, .fegyelmezése ko-
rnoly keresztyének gyülekezetébe való, ah'ol rendes
módon könyörögnek, intenek és büntetnek. Oe a
nyilvános színházi igehirdetésben (iin der öffentli-
chen Theáterpredígt), amikor keresztyének és nem
keresztyének egymás mellett .állanak és hallgatnak,
ahogyan ez a templomban megvan. senkit se szé-
gyenítsünk meg mások előtt. Luther itt is komoly
keresztyének összejöveteléről beszél, míg a nyilvá.
nos istentiszteleti igehirdetést színte színházi aktus-
nak bélyegzi. Luther valóban i:J.közösség ernbere.
Biblikus-lutheri közösség ez.

Luther egyházfogalmával megegyezik az Aqostat
hituallásé is, amely szerint »Az egyház a szentek
gyülekezete, amelyben az evangélíumot igazán ta-
nítják és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki«
(VII. cikk); továbbá »Az egyház valójában a szen-
tek és az igazán hívők gyülekezete- (Vl'H, cikk).

. A lutheri orthodoxia, nem volt megértéssel a
közösséggel szemben. Legalább alapjában és álta-
lánosságban nem. '
. A pieiiernus, mely a 18. században a személyes
és aktív kegyesség. ápoLásában látta feladatát, me-
legágya volt a közösségnek. Spener Fülöp Jakab
.(1635-1705), a pietizmus atyja, tulajdonképpen csak
Luthernek a Deutsche Messe előszavában .íentebb is-
mertetett gondolatát valósította meg, amikor be-
vezette a collegia pitetattsokat.· Spener a Pia desí-
deria című munkájában többek között kifejti, hog9
a lelkésznek a hívölekel többet kellene foglalkoznia
őket a Szeritírás és építö iratok olvasására b'uzdí~
tani, velük építő beszélgetéseket folytamí és mín-
den szabad idejét velük töltenie, mintha csak ezek
a hívők volnának egész gyülekezetében reá bízva. Ha
egy lelkész ilyen módon csak néhány embert is
el tu.~ jut~tni oda, h'ogy a tÖb?i,eknek példaképül
szolgálnak 'es iaz egyetemes papságukat gyakoroljék,
akkor n.agy dolgot művelt. - Benqel Albert (1687-
1752), az egyházias württembergí pletízmus (bizonyos
az, hogy volt a pietizmusnak az egyházzal szemben
közömbös, sot ellenséges irányzata is, de ez nem
a pietízrnus) tudós és mély hitű teológusa érthetet-
lennek tartotta, hogy a hívők magánösszejöveteleit
kifogásolják.. »Miért maradjon míndegyík hívő ma-
gáb.an? Olyari ez, míntha emberek ugyanazon az úton
mennének sén azt mondanám nékik: n,e. merjetek

együtt menni, hanem az egyik .pUskalövésnyire men-
j'Ema másik mögött.« - Zineendor] gróf (1700-1760),
»a 18. század legnagyobb vallási zsensje«, a herrnhun
testvérközösség megalapítója, aki mérhetetlen hatás!
gyakorolt az 'egyházra és pedig a Jézus iránti sze'
retete által: »Ich hab' nur eine Passíon, Und das
ist Er, .nur Er«, azt a kijelentést tette, hogy »Ohne
Gemeinschaff statuiere ich kein Christentum«.:

A 19. század elején az .ébredes, melyet a píe-
tizmusnak a racionalizmust átévelőverői hívtak létre
- Erich Starige azt mondja: »a píetizmus volt az,
amely az evangelium igazságát, hogy t.i. a Meg-
feszitettben és Feltámadottban van az objektív tűdv,
átmentette azokon az időkön, amelyekben. az Ige
drága volt«, azaz nem volt - színtén konventíkulu-
mokban dokumentálta magát. Wichern Henrik (1808-
81), a modern értelemben vett be:l:misszió atyja', az
1848. szeprember 2-án tartott híres wíttenbergí be-
szédében azt követelte: »Jelentse ki az egyház: a
szer,etet hozzám tartozik', miként a hit«, és ezzel az
Agostai .Hítvallás egyházfog almát, mely szerint »az
egyház a hívők közössége«, kibővítette ezzel: >>:et
communio recte agentium et vere amantíum«. A'z
egyház a Krisztusban való hit egyháza és ebből ki-
folyólag a krisztusi szerétet egyháza, mert a sze-.
rétet a hit gyümölcse és a Krísztus egyházának tag-
jai a hit és szeretet közösségében élnek. Tehát
Wichem is közösséget látott az egyházban és az
volt célja, hogya !Il1épegyházszeretetmunka által a sze-
rétet közösségévé legyen. Mintha Wichernt hallanők
Schiari Mártou mai teológusíe szavaib an :. »Az Igéhez
és a szentségekhez, mint konstitutiv elemekhez hoz-
zá kell járulnia a cselekedetekben megnyilvánuló
szeretetnek, mint konstltutiv mozzanatnak«. - Léhe
Vilmos (1808-1872), akit »katolizáló lutheránusnak«
szoktak nevezni" s aki a hivatalos egyház és a fe-
lekezeti gondolat harcosa -volt, ellensége minden
unionisztikus törekvésnek és az egyesületi életnek, azt
vallván, hogy »az egyház az én .egyesületem«, mégis
bizonyos toku megértést tanusitott a közösséggel
szemben különösen életének a későbbi éveiben: »ar-
ra a /meggyőzőtdésre jutottam, hogy az egyház egye-
sületel akkor is, amikor holdjuk növekedőben, S
akkor is, amikor fogyóban van, szükségesek, haszno-
sak és természetesek, s mínden körülmények között
a még meglévő élet jelei. Lehetetlenség, hogy az
egyház, mint ilyen, virágkorában is, azonos gondol-
kozású, önkéntes csapatai. nélkül minden szükséglet
kielégítéséröl gondoskodni tudjone. »Megborzadok,
ha azokra a veszélyekre gonc\oolok,amely,ekhen Jé-
zus egyedül állá- tanítványai forognak" s amelyekben
el kell pusztulníok, ha ném egyesülnek testvéri kö-
zösségben« (swenn site siclr nicht brűderlich zusam-
menschliessen«) .-

A, 19. század második felében Isten Nemetor-
szagban a modern értelemben vett »közösségi 117 oz-
ya.lmat« küldte, amely az evangélízáló munkája mel-
lett a megtérteknek közösségbe foglalását is mun-
kálta és munkálja, és pedi.g egyrészt az egyházzal
karöltve, vele jó viszonyban (Gnadauer Konferenz),
másrészt az egyházzal szemben közömbös vagy el-
lenséges álláspontra helyezkedve (Blankenburger
Koníerenz). A közvetítő jellegű Eísenacher Kenferenz
hamarosan megszünt.

Magyarországon a Fébé Evangélikus Diakenlsz-
sza Egyesületet, úgyis mint ev. belmíssziói intézményt,
úgyis mint ev. diakonissza egyesületet mondják kö-
zösségí jellegünek. Ha ezt a megállapítást elfoga-
dom, 'akkor 'ezt csak azzal a hozzátétellel tehetem,

. hogy közösségi j ellegű, de Luther Márton értelmében:
,~d-i'emit Ernst Christen sein wollen« ... Határozottan
igényt tartok arra, hogya Fébét szűnjenek meg tegy-
szerüen egy kalap alá venni mindenféle közösséggel.
A Fébé hitbeli meggyőződését és kegyességét luthe-
ribbnek s ezért biblikusabbnak tartom sok széltében-
hosszában hangoztatott és kihangsúlyozott »luthe-
ránus« meggyőződésnél és kegyességnél. amiben egyet-
értenek velem azok, akik nem hallomásból vagy
elképzelésböl, hanem közvetlen tapasztalatbói isme-
rik a. Fé_bíéL(Foly tat juk.) "'. -Zulauf Henrile,
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Serédi p. Lajos sirversei,
Mint Serédi P. Lajosról szóló megemléke-

zésemben (lapunk 1936. október ll-i számában)
említettem, Serédi P. Lajos egyike volt ,a ma-
gyar sírvereköltészet legkiválóbb múvelőinek s
ezirányú munkássága külön cikkbeli méltatást
érdemel.

A' magyar sírversköltészet a .magyar köl-
lészettan mcstoha gyermeke. Évszázadok során
ezerszámra kallódtak el kiváló költőink ide-
tartozó versei s :innen van az, hogy bár a
magyarsírver -költészet nagy multra tekint-
het vissza, anyagának tökéletes egybegyűjté-
se és költészettani méltatása még ma is hiány-

, zik. Szerény irodalmi munkásságom úttörő eb-
ben a nagy veszteséges ingovány ban s. )lA

Kerepesi-úti temető k'öltészete« című 500 ol-
dalas munkám rnáa- őrzője a magyar temető-
költészetnek.

Serédi P. Lajos sírversei önálló fejezetet
nyitnak meg a magyar sírversköltészetben.
Egyik műíajnak a hatá a, egyi[<- Iírikusunk
költészete sem érezteti rajtuk hatását. Egyéni
zarnatu és verselésú emléksorok ezek, melyeken
csupán a sz.ív és lélek nemes, együttérző,
őszintén hódoló érzelmei tündökölnek. melye-
ket a született verselési' készség öntött költői
formába,

Pedig Serédi P. Lajos csak .Iegkedvesebb
ismerőseinek, barátainak ernlékét örökítette
meg. Nem érezte magát hivatott költőnek s
mert így volt, ezért volt ő igazán költő.

Még eperjesi tanársága idején írta első
sírversét, mely az eperjesi evangélikus teme-
tőben ma. is olvasható a gyermekként elhalt
Beelele Lacilea síremlékéri S' melyben az édes-
apa nagy, de 'egyben vigasztalást is: lelő bána-
tának ad kifejezést:

Anyádhoz tériéi e.gyetlen jó [uim,
De, ldkie'(l mosi ,is, mindig lelkmy"benv:an.
Serédi P. Lajost meleg, őszinte s igazán

szívélyes barátság fűzte a nagyemlékű Dr.
Ké ler Zoltánhoz, a dunáninneni egyházkerület
nagyérdemü felügyelőjehez. Az ő kérésére írta
a Kéler család elhúnyt tagjai emlékére szép
sírverseit, melyek mind olvashatók a Kerepesi-
úti temetőben.

Nemes ,J{éler Sándor (1809-'1867) 'em"
lékére ;

Csak .a; lesz itt porrá" a:mi por cott benned;
Visszaszárny.alt rnen.J1/tfbe halhatatlan lelked.
Drága sseni émlé7o,ecl :icXőtlen-időlág
Hűséqcs szívünl~'ben seeretieid őrzik.

Özv. Kéler Sándorné Bielek Terézia em-
lékezetére :

Áldá« volt életed; elmulásod álom.
. Ragyogó, emléked g'yőz a zonJ) halálon,

'A.ngyaVi jó telJcecl itt lebeg' [eletiiinlc:
I~iket te, sz.erettéil s Icilc: fOTrÓ,}1;pZereUünk.

Kéler Napoleont (1845~1919) így siratjai'
Mely a jótevésben ki nem. fá:r~l(p so"fui, ;',~.',
Nemes szíve kih ült, munkr4 Iceee, lJihe[l... t-

Nlagy lelke élni fog áüt.ott, é;rae,n,l,[b??z:.
Necét be nem lepi a, leled,és,/1Yboha.', f"
Kéler Teréeia (183~-1915) ~~1icsőí~$~6J,l;e:.
Sírod leg,yen átdott, miidJ vol.CfVet,ed;. ,

,A halál csak álom, mem; elln.ú,l,'Í<fiNeked. '
~eU{}ea sseretiid; közt, neved ({gBsz fijldé, .
A. húlás seiuekben, élni fogú:.ör,ÖkJc~ ,
Ugyancsak Serédi P. Lajos írta' 'a [óté-

konykodásban kiváló LokV Adolf (1829-'--1910)
órásmester s neje Csukás Te9'é.zsiremlékére
is a sírverset: .! ',;

Beirták nevüket az élet könyv'ébe;' i -~.

A h'aIálnekVi7c csak f öldÍi étet' iJégi3, ,~:'
Áldott emlékük éZ idiőtZen irl/őki?/; e . ,

Család, egyhá.~, hasa. hái'á's'!$iíV'lJi'Öf<ő:l''zili:.
i ;,.,', _.:~il., i ' . . ~ : «:

Landori Dr .. Kéler Zoltán, még é~et.é4y~t.
gondoskodott arról, hogy egykori, s~reJ11l.ékél~eJ
Serédi P. Lajos írja. a sírverset. . J:gy törtél).t
az meg, hogy Dr. Kéler Zoltán, slr~#tlékeJl,
ki 1929-ben halt meg, a, síryers/,!lz 19.~5~qen
meghalt Serédi P. Lajos mlln~~jé\>,s egyben
legerősebb alkotása: ' ,' ... ',;,

G,yöngék' erlős paf:z-sa... "jog téJnyes '1J(1.1l0&a
Szeplőtlenebb' kézbén nem. rá.gyOg'ott. s0lJ)a~
Hálás hfív csalá,aJja, egyh'.áz,(~,·'háiájc~,;: '.; i:

Forró seereiettei gon,doln.a,Jc,;~1:eÓ!ja: ( ,
Ime 'egy' csok,o,rba. kötve ' Ser.é(h .P/Lajh,s

ismert sírversei. Méltók il. mé-goh~kítékr'e s' 'ha
. sokan találnak. bennük vígasztalás! sajá.t' -fáj'-:
dalmukra, az a legszebb "tisztelet ;.s~rédi P.
Lajos emlékének. ' r . J{ríro.~y .PáT

/ '. ". ~. ,,'

~..' , ' ,

Könvvismertétés. : '.,,1' ,,',: ,

Kiss Samu: En és ,aj:én :fh~;iz'it1;{\~:J:z1)rn,ak
s.'Zolgálunli. Evangéliumi posstiila' 1'srkotáJk'l3s
csalá dok buzgólkodására. Kiadja» &." nógrádi
egyházmegye. 337 oldal. ;;,' ..

A tradíciókban és ernlék ..ekben) kezdeme-
nyezésekben és önzetlenségben+híres ~és Jiagy
nógrádi egyházmegye olyan célt, tűzött ffi<tg;a;
elé, amely túlnő az egyházmegye ' keretén.
Közegyházi szempontból is valóbauelíemerésre
méltó - az a vállalkozása, hogy ,egy pO.s'zt:i11á,s
könyvet jelentetett uneg hívei ;szá'hlára"s,·,~:zt
a könyvet nem s.aját egyházmégy&j,e, ilelkésze
vag,Y' lelkészei által szerkesateti, .hanenr :égy
tőle meglehetősen távol levő. egyházmegye -Iet-
készének kedve szolgálatát vesza igénybe. Két-
ségtelenül olyan gesztus ez.ramely egyéteme
eayházunk dícséretére tarthat számot! .:
, A szerző vállalkozása, munkakészsége s a

beszédek kidolgozása szempontjából dtcséretes,
hogy azt a multat akarja megújítani, ;al11e-ly'röl
legalább 200 éve semmit sem' tud egyetel1'les
egy ~1ázun~ ,Clsal~dokbaS'zo~ ított I~e:ri~jle~,Mé~'t
valóban ..~1!1fiSmar kb •. 200:.0V'e. es:aJádl'haszn.a"
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latban, házi istentiseteleten a posztillás könyv.
Nem mondjuk azt, hogya szerző erőin felül
levő feladatra vállalkozott, mert hiszen ő a
falusi gyülekezetben levő míndennemú szolgá-
lat tekintetében példaadó, de valamivel mégis
többet, mégis mást ée nem utolsó sorban in-
kább talusíés családi prédíkáoíó-jellegű munkát
vártunk tőle.

Ez a könyv bizonyára ebben a formájában
is 'el fogja végezni a maga áldásos munkáját
s ezrek és ezrek fogják; a ISZe.rZŐáldozatos nnun-
káját dicsérni, de ez a könyv felfedi előttünk
az építő áhítat-irodalomazon válfajainak bJ1á-
nyait, amelyeket a multban sa jelenben a
többi egyházak a falu számára készttetten, _.
valljuk be - sokkal jobban művelnek, mint
mi evangélikusok.

Ezeknek a megállapítása nem a személy
ellen megállapított kritíka, mert hiszen ezek ,a
beszédek önmagukban, a valamikor felhasz-
nált s lrendelf esetekben jók,igeszerüek, építők
és a hitben megtartók voltak: az a gyülekezet,
amelyik ezeket a beszédehet először v.agy egy-
szer hallotta, bizonyára megálló s teherbíró
gyülekezet, -amelynek ez az állapota szeros
összefüggésben van a lelkész ezen munkájának
eredményességével. De ,azt a zerző bizonyo-
san együttérzi 'e sorok írójával, hogy ő egyhá-
zunk érdekében olyan vállalkozásba Iogott,
amelynek. hősies: kezdeményezője s,wkLegy-
szer majd sokak. előtt és Istentől e célra fkia-
rizmákkal megáldottan jobban oldja meg 'ezt
a feladatot, azt szívesen fogja a szerző is és
egész egyházunk még jobban értékelni. Re-
méljük, hogya kezdődő kapavágás után meg-
születík az is és napvilágot láthat annak a
munkája· is, aki a 4mzdeti nehézségekkel ke-
vesebbet fog küzdeni és még sikeresebben fogja
megoldani feladatát.

*. Dr. Szeberényi Lajos Zsigmond: K~erkegla{lrd
élele és 1nu1'Oldá~!. Békésosaba, 1937. 148 oldal.

A fiatalok szemleltető tanítást kapnak' eb-
ben a könyvben. Ugy látszik, valóban megér-
demltke, dolgozó és küzködő öregek a dicsé-
retet, mert íme egy nyolcvan felé· járó bölcs
ember meglepte a, nagy nyilvánosságon e nagy
hiányt pótló könyvvel. Ugy vagyunk valahogy
- s 'ez,t magunk között talán őszintén elmond-
hatjuk - hogy az utóbbfévek folyamán ren-
geteget beszéltünk és idéztünk Kíerkegaardtól
s a dialektikai teológia öregjei és fiataljai
buzgólkodtak ,az arra való hivatkozásban, hlogy
a nagy dán teológus mit adott nekik. Pedig
azt hiszem, hogy a hívatkozók nagy része
semmit 'sem olvasott az ő írásaiból. (Hogy vl-
SZOI~t. magamat. tisztázzam a természetes gya-
nusítással szemben, meg kell írnom azt, hogy
még a dialektíkai teológia megszűletése előtt
amikor a nagyszerűen szerkesztett magyar la~
póknak jól fizetett témaköre volt a. Brandessel
való foglalkozás, már sikerült nekern Kier-
gaarddal való megísmerkedés.) :Éppen ezért

azok, akik szívesen alázkednak meg ,saját rnu-
lasztásaik míatt, Szeberényi nagyszerű könyvé-
ből pótolhatják hiányaikat. Mert éppen az a
könyv igen nagy értéke" hogy az érdekesen meg-
írt életrajzi adatokban úgy hozza elénk a dán írót,
hogy bőséges illusztráoiókban, nagyszerüen
meg választott idézetekben valósággal az olvasó
elé állítja Kierkegaardot a maga vívódó és
fejlődő belső éSJrejtett énjében. Az eddig meg-
jelent és ismertetett Szeberényi kőnyveknél .a,z
ismertetők tiszteletből míndig elhallgattak azt
a megállapítást, hogy a könyv tartalma, a
mondanivaló mag értékies és jó, de.a kifejezési
formák: s a stílus némi kívánnívalót hagynak
maguk után. Ha ezt sok alkalommal elhallgatta
a bírálat, most viszont örömrnél hangsúlyozza,
hogy a könyv irodalmi értéke az előző köny-
vekloel szemben határozott emelkedést mutat fl
majdnem azt lehetne mondani, hogy. ez a könyv
szepen meg írt könyv.

A könyv értékességének és hiány pótló jel-
legének megállapításában sokan fognak osz-
tozni e sorok írójával.

*Somogyi Imre dr.: A .Vi~llá,ssz.abadsá.g: és a
baptistálc. Budapest, 1937. 180 oldal.

Népszerű, alkalmazott és gyakorlati apa-
lógia akar lenni ez a könyv, A szerző tanulmá-
nyában a szeritírási idézetek felhasználásán
ld vül exegetíkai 'hangulatkeltéssel, dogmatikai
önértékeléssel, egypáztö,rténeti közösségi átér-
tékeléssel, külföldi érdemeik hangsúlyozásával
és propagandába állításával mindazt az .egy
célt akarja elérni, hogy a magyar baptista
egyház, amelyik'<a .megtűrt állami fokozatból
1905-ben az elismert felekezeti Iokozatba ju-
tott, ezen állami elísmertetés mellett megkapja
és elnyerje mindazt, amit a bevett vallástele-
kezetek az állam részéről erkölcsiekben és
anyagiakban kaptak. .

'I'endeneiája dacára rokonszen ves írás. A
szerzőnek olvasottsága, protestáns felekezetközi
problémákban való jártassága, az a pietása,
amellyel a világprotestantizmus iránt viseltetik
s eszközei, melyek IB könyvből szembeszökően
előtűnnek. szimpatikussá teszik önmagát s a,
könyvet is.

Ugy látszik mindent ismer, amit egy misz-
szióra kész egyházi embernek ismerni kell s
az Alliance történelmi jelentőséget úgy viszi
át a g,Yakorlatba,vagyiS' a többi protestáns
egyházzal való együttműködés igényét úgy
hangsúlyozza, .hogy ha a könyv szellemét kö-
vetné a baptista egyháza napi propaganda
munkájában is, akkor nyugodtan nézhetnénk
a közös egyűttmunkálkodás elé.

Sokat tanultunk a könyvből. Nem tartjuk
ildomosnak azt, hogy egy rövidre szabott is-
mertetésben bibliai szöveg-közlö hibáira rá-
mutassunk s történelmi tévedéseire külön is
felhívjuk a figyelmét s szembeszálljunk olyan
jogi követelései vel, amelyeknek elintézérse csak
az államtól tég;anagy: nyilvánosságtól függenek.
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DE1 végszóként alá kell húznunk azt, hogy a
magyar baptista egyház segítésénel feltűnő
nagy szerep jutott. az evangélikus egyházta-
goknar; Vajjon tudja-e ezt. a magyar ibaptísta
egyház s honorálni akarja-c?

O. L.

Dr. Luther Mátton önmagáról.
Az Országos Luther Szövetség kiadásában

jelenik meg október 15-re Virág Jenő könyve :
»Dr. Luther Márton önmagáról«. Luther ön-
életrajzát kapja kézhez az idei reíormácíój hó
napban a magyar evangélikusság. Ebben a
könyvben nem a késő utókor életrajz.írója
mondja el, hogy, ő milyennek lát;j,a. ,a ref'or-
mátort. hanem maga Luther beszéli el utol-
érhetetlen elevenséggel és erőteljes közvetlen-
séggel a saját -élete történetet. Virág Jenő hosz-
szas és fáradságos munkával összegyüj-
tötte Luther életrajzi nyilatkozatait, melyek
különbözö munkáíban és beszédeiröl készült
egyidejű teljegyzésekben elszórtan találhatók,
E feljegyzések időrendi csoportosítás mellett
önmagukban is ,a reformátor leghívebb -élet-
rajzát adják. Ez az egyedülálló munka méltám
tart számot evangélikus egyházunk híveinek
érdeklődésére, mertalka]mat ad mindenkinek
arra, hogy megismerje Lutherunket személye-
sen is" olyannak, amilyen ő valóban volt. A
képekikel illusztrált kb. 7 ív terjedelmú könyv
előfizetési ára fűzve 1 P, kötve 2 P, az ö-sszeg
előzetes beküldese ellenében portómentesen.
Csoportos megrendelésnél minden tíz példány-
hoz egy ingyenpéldányt mellékelünk. Megren-
deléseket lapunk kiadóhivatala is elfogad.

r".ml"""m"mm"m"m"Hm"I"""R""Em'K~""m"m"mm""no'lno.h'l
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SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 19. VASÁRNAP.
Bjéz. 4:22-32.

Valóság és ig'azság az, hogy keresztyénségünket
nem tudjuk élni. Az, anüué lennünk kellene, mindiq
nagyon messze van attól, amik vagyunl.. Az áembert:
levétkezni és belátni" hogy annak minden tette rosse,
még viszonylag könnyű'. De azután ezt maqunkra
vonatkoztatni, belátásunkai tetté érlelni nehezebb. A
legnehezebb ellenben az, hogy új emberré legyűnk.
Erre nehezen szánja rá magát az ember. Miniha
csak ~gy új ruháról lenne seo, A régi rongyos, nem
járhatunk benne, le kellene vetni. Igen, de ha leoetiük,
akkor újat kell jJelvenn'i, az újat előb:b be kell
szerezni. A beszerzéshez le kell valamiről mondani.
Valamit, amit seeretűnk, el kéll hagyni. Es ez a leg-
nehezebb, lemondani a· régi kellemes dolqokrál.

. De akárhogy· is van, egyszer meg kell lennie.
Mert áhogy nem járhatunk az emberek előtt rongyos
ruhákban, ugyanúgy nem járhatunk lsten előtt sem
elrongyolt életünkkel. El kell az embernek m.agát
szánnia arra, hogy ujjá lesz. Annál is in-
/úíbb, mért az új életet nem lehet reszletjieetésre
beszerezni, mini az új ruhát. Nem lehet azt mondani,
kezdődjék csak es en majd lassan úilá kezdek lenni.
Az új készen oaa. lsten kegyelmie az a,nyaga es csak

fel kell vennünk. De előbb ki kell uetteoeni a régi-
bőr, mert nem lehet felhúzni az ú] ruhát a régire.

Nem láttál még új életet? lsten meqmutat]a ne-
/fed' az apostol szavain áto A fenti Ige elénk td7:j.cf
az új élet követelménYf!it és ismertetőjeleit.. A fő
benne az, hogy lsten adott példát mindenre, Ot kell
követni mindenben.

- Egyházkerületi közgyűlés. A bányai egyházke-
rület közgyűlése október 7-én, délelőtt 1/29 órakor
a Deák-téri templomban tartandó istentisztelet után
9 órakor a Deák-téri leánygimnázium nagytermében
kezdődik. Előzetesen okt. 5-én délelőtt 9 órakor a
kerületi Luther Szövetség, október 6-án délelőtt 9
órakor a kerületi lelkészegyesület. délután 3 órakor
a gyámintézet tartj a közgyűlését. A szokásos előér-
tekezlet október 6-án délután 5 órakor lesz.

- Vallásos estély. A kerületi közgyűlés előtt
a Luther Szövetség szokásos vallásos estjét október
6-án délutáni 6 -órakor tartja a Deák-téri templomban,
melynek elöadója Bartos Pál szarvasi lelkész,

- llz Országos Luther Szövetség választmánya
szeprember 28-án tartott ülésében a folyó ügyek' le-
tárgyalásán kívül több érdekes kérdéssel foglalkozott,
melyek a jövő havi közgyűlés előtt a szövetségí
munka örvendetes je1,eit fogják igazolni. Az evan-
gélikus napok sorrendjében még e hónapban Bony-
hád következik.

- Családvédelmi kiállítás október l-én nyilt meg
a Műcsarnokban. A kiállításon a protestáns egyházak
is helyet kaptak. egy teremben. Ebben a teremben
igyekeztek megmutatní míndazt amunkát, m~t a család,
az anya és gyermek védelmében végeznek. Főseem-
pont természetestm a család Istenhez vezetése. En-
nek jegyében áll az egész terern. Ha valami első
pillanatra úgy is látszik, míntha akiállításhoz szak-
szerűen nem tartoznék, valójában felolvad a mély
szirnbólumokban : Krisztus szerétetével a családért.
A kiállított anyag is igen érdekes. Mindienlhonn.an
egy-egy metszet. Itt ebben, ott abban. dolgoznak.
Es ezért nem is lehet semmit sem milelmel:ni.A
leginkább kiállitásszerű jelzöt a sopront vev. nép-
iskola egységes és demontstratív anyaga érdemíí
ki, de érdekes és valóban korszerű segítségmódot
mutat be a györi ev. belmisszió ils a »esecsemö ván-
dorkosár«-ral. Ez 'utóbbi nagy ruhakosár. mely böl-
csőül és 'gyermekágyul is szolgál, szegény munkás-
családok szekták kölesönkapni, ingyen, amig gyer-
mekűk megtanul járni. A leosár felszerelése teljes, '-
Sajnos, hogy kiállítási anyagaínkkel csak' 4 nap-
pal a megnyitás előtt engedtek be és vígy- a 'sajtó-
bemutatóra nem állhatott készen; nyilván ezért nem
is em'lékeztek meg róla a napilapok, Maga a rk:i~
állítás azonban számunkra nagy tanulság arra. nézve,
hogy értékeinket, munkáínkat megfelelően tudjuk
látni és egy jövendő kiállításon úgy bemutatní,
hogy abból el ne vesszen semmi.
. - Felügyelőbeiktatás. Dr. Hazay Árpád földmű-
velésűgyi míníszteri osztálytanácsost szept. 26-án,
ünnepi Istentisztelet és úrvacsoraosztás után, díszköz-
gyűlés keretében iktatta be a balatonalmádi-i evang.
ríókgyülekezet felügyelői tisztébe Hering János vesz-
prémi lelkész. Az új felügyelő, kit Dr. Zoltay Róbert
veszprémi felügyelő, Rátz Károly balatonairnádi-í
gondnok, a balatonalmádi-i r. kat. plébános, a ref.
gondnek és a község képviselete üdvözölt - hj·
vatkozva arra a hithüségre, melyet azoktól az öseítől
örökölt, akik a- cseh' megszállás alatt levő felsőora-
gyarországí -evang. egyház életében évszázadokon át
tevékenyeri részt vettek ~ hangsúlyozta a keresz-
tyén szeretetet, mellyel saját egyházunknak tarto-
zunk s melyet másvallású testvéreinkkel .is éreztet-
J1Ünk kell. .
. - Házasság. Dr. Sárkány Sándor, a fasorl gím-
gimnázium tanára szeptember 26-án vezette oltárhoz
a fasori templomban Halász Terézia, okI. középiskolaí
tanárnőt. (

'llzEvangélikus Szöv,etség' (Evangelíscher
Bund) ötvenéves fennállásának megünneplésére szep-
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temberben, a. Majna-manti Frankfurtban, hatalmas
Luther-kiállítást rendeztek, A kiállítás Luther éle-
téről és' mdrikásságár-ól teljes képet igyekszik adni,
anyaga több '.!:nint 1200 képet s 600-nál több biblia-
fprdítás. níutatványaít foglalja magában.

~. l •

, --':, (iyékényes. Szepternber 19-én adta át a gyü-
lekezet teljesen megújított, szép templomát magasz-
tOíi,i:1iyat,á'S~I13k,Az ünnepi Istentiszteleten az oltári
szolgálatot Seregély István szepetneki lelkész vé-
gezte,.a~ni, után D. Kapí Béla püspök tartotta meJ
avató beszédjét. A. meggyőző erejű prédikációnak
alapigéje 'a a3. zsoltár 11. és 12. verse volt, »Az
Ur tanácsa, az. Ur gondviselése, az Ur ígérete mírid-
örökké megáll, - mondotta beszédében, - Legyen
e három igazságnak élő hirdetője az új templom
hosszú évszázadokon. keresztül, mintahogyan ötven
év óta prédikátora volt az ország déli végein az
evangélíumi' hitnek.e - Urmepi beszéd és imádság
ut'ári,~ ~. helybeli ifjúsági egyesület énekkara éne-
iúblt:'Mf~tyánk,álctas és befejező ének után a temp-
lomban .díszközgyűlés következett, melyet Horváth
Lajbs ·\esp,e'res;!';~helYi lelkész imával. nyitott meg.
Rövi'deú:' vázolta' a templomrenoválást, Az! összes
J{őlfségeRoet'a"llivek vállaltak. Egyházszeretetérőt kü-
tönösen" szép Jbizonyságot tett a Ritecz-család 700
pen-g-ő értéku .'csillár-.adományával és özv, Kiss Já-
nosné 500' pengö -adományával, mellyel új toronyóra
beszerzését tette lehetövé. D, Kapi -Béla püspök a
megjelent küldöttségeket, kik közűl elsőként a hely-
beli, -plébános- szélt, . a'. lelkészi hivatalban fogadta.
~. Az 'ünnepélyt "közebéd követte.

'- ,1\:':;!fe~an~élikus áldozatkészség szép példája.
<;:s.0rbh. ,GyÖrgyl'lfo.,,J;1pÍimhai földbírtokos neje, a Ba-
Iatonalmádíhan- ;épíitend:ő evang. templom céljára 200
negyszögőlles" telket vajándékozott, 4000 .(négyezer)
pbrigő "éttékben, á"'jüI1dőteJ,epegyik szép útján.

) , > '. ," • "~. :' • •

~':' -;-'-,"Scndershausen híres Luther-Akadémiájának
Apologetíkai, Intézete idei őszi nagygyűlését október
*~9-ig <.tartja; igen' neves . résztvevőkkel, A nagy
zürichi irodalomtörténész, Errnatinger Emil, aki né-
hány évvel.eaelőtt ,Magyarországon is járt, Goethenek
fl,Wilhelm .Meisterben tükröződő hitvallásáról fog
előadást .tartaní, ,.v...Minnígerode báró ,»A teológiában
is használt kegyelemfogalmának jogi alkalrnazásáról«
Q:esz~l;.a 'nálunk ísrszemélyesen ismert, Planck prof.
»;f·e:rrnész,eHudomány és· vallás- címen fog előadni.
Tis~Íi:ín": )t<:iQ~P;g:i~}~:V0n&tkoz:ásútan:uJmánY'o'k~t mutat-
nJ.J.~;be D'1,··nel~ner, (Greifswald), D.' Helnzelmanrr
(ImH~), Q-,jl~Jer;l;lmjflS,!,(Göttingen), D. Stange (Göt-
gen), lD,. f!lu,p-féld\(Heidelberg), és D. v. Tiling Mag-
4oJnl!, Cllenl~n).;;e~~etemi tanárok.
" .::ci ;Firil1'. paRn~k . testvéri üdvözlete Magyarcr-
s.~:ágita~,:~.~~',E\iángéli,kus Papné}- Országos Szövet-
sege "Kozzt;:tetfe, azt' a megnato levelet, amelyben
a nyáron hazánkban látogatást tett fi'lliIl papnék
nionidanak:i(öszönetet a verídéglátásért, »Ezen va f,e-
lejth:e:t~tl~n, ..utazáson .- irják -~gy életre szóló
emléket gy.űj1öttAnk. Kedves magyar testvérek, egyet
szeretnérík .mektek smondant: ismerjük terheiteket és
vel,etek~hordQz;>;'UíIli'a;>;okat. Az egymásért való imád-
kuiZ'iÍs1a·,J;eiif.öntdSabb módja egymás terhe hordozá-
sáp'ak;;;i'H~U~):íMtúg;y' iójj'\.!!k loe, hogy imádkozunk a
magy!;!r .etestvéreinkért, rmindnyájukért : együttesen és
~iíid~g}'rkü!!:ért 1 ki.it-Qn,kül-9~, ~. m.~gyalr" ~vangéUkus
egyhazert, .'a -magyarL hazáért es jövendöért,«
i:; :<:" ~} )lz: .é9.9(!!~!D~~:~gyh~zi közgy~lésre szóló, ked-
vezmenyes .YaS)!kclgaJ;olvanyok. Akik az egyetemes
k.6zgy;ű1é~er ~k.apcsPlatb~n kedvezményes vasúti jegy
váltásá,rh , jóg:osÍÍo ':igazolványt óhajtanak igénybe-
venni, ezen szándékukat a kiinduló állomás és a
vasút (Máv., Györ=-Sopron=Ebenfurti) pontos meg- Ekszer, arany,' ezüst' óra;
fel'QTésé'vel"oJ{tó6ér "hó 18-áig közöljék az egyetemes egyházi kegyszerek
félifityelűi',iT1)4Wv.aY:()3udápest, VIlI.; Ullői-út 24. I.). , . . a legolcsóbb 'napi áron
l{~s'ő'öb'béérkezö k-eré:g'ek, míutána vasútakkal [Szem. SZIGETI' N'ANDOR és FIA
ben az igénylés aznap lezáródik, nem vehetők fi- ékszerész, Budapest, IV~,' Kecskeméti-utca, 9 szám.
g'y,elemb~.1f'Mimderw·s2eFI1élyutánifj'gléIllYlésh;éz posta- AtapUt>a: 1867;

, t ., (, ~;i ,~ ' '. ,', ; . ~. ~.. .: '_." j' !... .'.. " , . . .

bélyegben 70 fi!Jér melléklendő. E:nélkül az igazol-
ványkérés elintézésben nem részesül. ,

.:....Megjelent »Krisztus hatalmában« címen Scholz
László és Urb'á;n Ernő lelkészekfől 25 igehirdetés.
Megrendelhető: Deák-tér 4. Ara 3.- pengö. (Csekk-
számla 46,200.)

PÁLY M~AT.
It bányai ev. egyházkerület az aszódi' Petőfi-

gírnnázíumnál betöltendő latin-görögszakos helyettes
tanári állásra, a' szabályszerű illetményekkel, pá-
lyázatot hirdet. Pályázhatnak oly okleveles evangé-
likus tanárok, "akik. a latin és görög nyelvboi kö-
tépiskolai tanári képesítést nyertek Akaréneket,
gyorsírást tanítani tudók előnyben részesülnek. Pá-
lyázók; a ,bányai ev,egyházkerüJ.et püspökéhez címzett,
kellően felszerelt folyamodványukat folyó évi október
lO-ig az aszódi ev. Petőfi-gimnázium igazgatóságé-
hoz küldjék be. Budapest, 1937. szepternber 23-án.

D. Ra/fay Sándor s. le.
Ibányakerület~ ev. püspök.

GYAKOROLJUK a virágmegváltást, hogy anya-
giakban szűkölködő protestáns öreg testvéreinket is
gondozásba vehesse a Vírágszövetség, - Adományok
Budapest, XI., Társ-utca 6. 'Mokry Eszter címére
killdendök. I

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

autó, szállítmány és jégbiztosításokat. .
Tagjainak érdekei; képviseli minden esetbent

Felvilágosítással és tájékoztatással -szolgál az egye-
sület. központja: Budapest, IV., Haiá-u- 8-10. (Ev.
bérház.) Telefon 1-863-32, valamint a kerületi fiókok:
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A SZÉTHÚZÁS BŰNE.
(Dr. Raffay Sándor püspök évi jelentésének bevezető része.)

Széltében hangzik az a, tényeken alapuló, meg-
- állapítás, . .hogy .cilágnézetek .harcát- vívia ma az em-

beriség. Ez a ma' azonban tegnap is megvolt és
holnap is meglesz. Az emberiség mindig ellentétes
világnézetek küzdőtere volt. Az is marad. Az em-
berre nézve nem is maga a harc a legveszedelme-
sebb,. hanem hogy úgy tolong a hangzatcs jelsza-
vakna, mint éji bogár a. lobogó tűzLángra. S csak
későn ébred rá, hogy amit élet forrásának nézett,
az életolto halál hordozója.

A világnézetek harca az egyházat sem hagyja
érintetlenül. Nem, is hagyhatja. Az, egyház a változó
és uralomra törekvő világnézetek hullámtörő .gátja
volt mindig. Nemcsak azért, mert kemény alapon
áll, hanem azért is, mert maga is sajátos és vi-
láguralomra törekvő világnézet birtokosa. Minden ettől
eltérő világnézet szükségképpen beleütközik az. egy-
házba. Ezért áll az egyház ma is a küzdő világné-
zetek harcában. AlI pedig mínt egyik legi obban
ostromolt és legtöbbet szenvedő fél.

Messze vezetne és sok időt venne igénybe, ha
az egymással küzdelemben álló világnézetek had-
állását felrajzolnám. A világhelyzet bennünket leg-
jobban érdeklő része világosan áll előttünk a du-
nántúli, püspöki jelentésben, melynek elolvasását min-
denlelnek jólélekkel ajánlom. En inkább azt szerét-
ném röviden megvilágítaní. hogyan .és míért jutot-
tunk ide? Vari-e az egyháznak bűne vagy mulasz-
tása a mai helyzet előállásában ? Mit lehet és mít
kell tenni az áldatlan helyzet megváltoztatására ?

Hogyan jutottunk ide? Ugy, hogy míkor már
rég kongatták körülöttünk a vészharangot, mi az
újunkat sem mozdítottuk meg a közelgő, majd ro-
hanva ránkzúduló áradat feltartóztatására, vagy leg-
alább levezetésére. Az istentelenség; a vallásgúnyolás,
az egyházüldözés, az erkölcsmételyezés, a családron-
tás, a lélekfertőzés ifjúsági egyesületekben, társa-
dalmi szervezetekben, irodalomban, színpadon, rejtve
és .nyiltan, íntellektuellek és proletárok körében
egyaránt évtizedeken át vonult f.el előttünk, hogy
az emberek lelkében és öntudatában trónusára üljön.
A" destrukció nem 'úgy, szakadt ránk.' mint a nyári

zivatar, hanem úgy közelgett, mint az OSZ1 eső;
hosszas borongásssal. felhőtorlódással, lombszaggató
széllel. 'Még sern vettük komólyan,

A romboló világnézetek fegyvereit nemcsak a
szakszervezetele mühelyeiben kovácsolták, részben
csendes és szemérmes. részben hangás .és rnerész
munkával. Az egyetemi katedrákon hangoztatott szer-
telen kritika és átértékelés nem tett kevesebb kárt
a lelkekben, mint a szakszervezetek erőszaka és
félrevezetése. Láttuk a lelkek romlását, tapasztaltuk
a kártevő változást, a családok körében, közéletünk-
ben, iskoláinkban, egyházaínkban, .Iíjűságunk és öre-
geink felfogásában 'egyaránt, de elnéztük közö-
nyösen. ' :

Akkor jött a világháború, amelyben és amely-
nek borzalmas lelki hatása alatt. az önmagában is
meghasonlott, mert önmagán is botorul tipródó em-
beriség teljesen elvesztette egyensúlyát. Nem Js cso-
da. A világhébloeúban állattá vált az ember. A
lövészárkokban lemállott róla, a százados kultúra
máza. A puszta létért és megmaradásért olyan tet-
tekre volt kénytelen elszánni magát, aminek előbb
még a gondolatától is megborzongott. A "lélek és
annak egész világa háttérbe szorult, És az egész
emberiség olyan változásokat látott és élt át, amí-
lyenekről azelőtt nem is álmodott. A kűlső .világ-
rengés a belső világ' megrendülését is előidézte. Igy
hát nemcsak .kívül, hanem belül is, az ember lelki
világában trónek dültek össze, nagyságok lettek föl-
dönfutókká, .országok születtek, 'Országok sorvadtak.
határok tolódtak el, elsők lettek utolsókká, utolsók
lettek elsőkké. }

,Aminek a folyamata már a világháború előtt
megindult, az a háború befejezése után részben
folytatódott, részben teljességre jutott. A nagy hely-
csere. Az átértékelés nagy lendülettel folyt. Tisztes
tradíciók és ősi szokások haltak el. Oröklött érté-
kek kerültek .zsibvásárra. Patinás tekintélyek hullot-
tak a porba. Elismerten nagyságos életideálok és
életcélok vesztették hitelüket. Helyükbe' új szoká-
sok, új nézetek, új ideálok, új erkölcsi értékelések
léptek. Láttuk a változást, de nem vettük szívünkre,
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nem is tettük mérlegre. Talán el is ítéltük, de mégis
megtűrtük, sőt be is fogadtuk. Voltak aki~ kívá~-
csian; voltak akik közönyösen ; voltak akik gyo-
nyörködve nézték ezt a változást.

Az egyházak a változás folyamatának idején
kétségtelenül nagy mulasztást követtek el. Nem ~ol:
tak eléggé éberek és fürgék, hogy a teltorlódó
új eszmeáramlat ok könnyű és általános elterjedését
megakadályozzák. Igaz, hogya nyomtatott betü és
a rádió uralmának kerszakában nehezebb az ilyen
áradat feltartóztatása. De nem lehetetlen, mert a
nyomtatott betű és a rádió az egyházaknak is ren-
delkezesére áll. A világnézetek feltorlódó harcának
egész jelentőségét csak kevesen ismerték fel. A ró-
mai katolikus egyházban ezek élén állt Prohászka
püspök, aki élt temésztő erővel és kitartással vette
fel 81 harcot az ellenséges áramtatokkal. A refor-
mátus egyházban Szabó Aladár és Szílassy Aladár
vezetésével az egyesületi mozgalmak keretein belül
igyekeztek ellensúlyozni a káros hatásokat. Nálunk
sainos. egy-két gyenge és hamar elmúló kísérleten
ki-rül a veszedelem ösztönös megérzése alig indí-
tott másra, mint annak a kérdésnek a hánytorgatá-
sara: miért eredménytelen a mi prédikálásunk? ft

háború után megindított Luther Szövetség (Evangé-
likus Szövetség) lett volna igazában arra hivatva,
hogy egészséges evangéliumiéleUelfogást szegezz ell
szembe. a romboló új világnézeteknek. A megértés
hiánya, meg a közöny miatt azonban sem ez a,
Szövetség, sem más egyháztársadalmi törnörülés (pl.
Bethlen Gábor Szövetség) nem tudott máig sem
láthatóan eredményes ellenállást kifejteni.

Az összes egyházaknak nagy mulasztása és bű-
ne az, hogy a válságos időknek már a küszöbén
nem fogott össze. Történt. ugyan e tekintetben js
mozdulás a Vallásegyenlöségi Szövetség megalakí-
tásában, amelyben az összes magyarországi vallás-
felekezetek kivétel nélkül benne voltak, de ennek
működése a világháború után hamarosan megszűnt.
Az együttműködés csak addig .tartott_, míg a bolse-
vizmus vallástipró, e-gyházellenes nyomását érezte a
lelkünk. Azután az antiszemitizrnus tört előre s <előbb
az Egyesült Keresztyén Nemzeti Ligában tömörí-
tette a történelmi keresztyén egyházakat; majd pro-
testáns anyagi és erkölcsi támogatással is megszar-
vezte a Keresztény (Központi) Saítóvállalatot, amely
azonban az új egyházi törvénykönyv hatása és kö-
vetelményel alatt egyoldalú felekezeti politika esz-
közévé alakult át és az Actio Catolica keretei között
fejti ki működését. .

Azóta a keresztyén egyházak is külön útakon
járnak. S most követik el a legnagyobb bűnt és
mulasztást, hogy a mind jobban erősödő é,s ma már
a vallást is kiirtani akaró és az Istent is megtagadó
irányzatok ellen összefogni nem tudnak. Ennek a
bűnnek még rettenetes lesz a büntetése! Mert az
egyházellenes hatalmak erősek és merészek. Kímé-
letlen harcmodorukat a feldúlt templomok és a
megkinzott lelkészek mutatják. Terjeszkedésük mé-
reteit az istentagadók felekezetének tömeges meg-
alakítása, az új pogányság terjedése jellemzően tár-
ja elénk. Hódításuk terüle-e öt világrészt fog el.
Sikereik igazolására elég legyen csak annyit 'emlí-
tenern, hogy a tisztán evangélikus Svédországban
a lakosság két százaléka már nem keresztelteti meg,
gyermekeit. Es a keresztyén 'egyházak még most
is egymás ellen harcolnak!

Külföldön a keresztyén egyházak vezetői már
a világháború előtt egységbe igyekeztek forrasz-
tani a különböző egyházakat. Ezek nagyobbrésze
csak a testvéries 'együttműködés bíztositására tö-
rekszik. De van olyan is, amely a dogmatíkus és
szervezetí egység problémájával foglalkozik. (Faith
and Order.) .A mi egyházunk a háború után 'kap-
esclódott bele e mozgalmakba. A közös numkában
való ,részvételt egyedül csak a pápa egyháza ta-
gadta meg. Dogmatikai és hatalmi okokból zár-
kózott el a közös munkától. Sőt az eddig barátsá-
gos viszonyt is megrontotta az 1918. pünkösdjén ki-

adott és' életbeléptetett új törvénykönyvvel. Ebben
az együttmüködést egyenesen eltiltja. A vegyes há-
zasság dolgában pedig olyan merev álláspontot fog-
lal el, amely csak a gyűlölködést, visszavonást szit-
hatia és az elkeseredést nővelheti.

A hiszékenyek és kényelmesek megelégszenek
azzal' a gyermekes magyarázattal. .. hagy ezek az
egyoldalú intézkedések a pápa iegyházárrak belügye.
Hogy mennyíre nem az, a' mi lelkünk keserűsége
érzi elsősorban. De érzi az egész társadalom is.
Azóta nincs békesség, növekszik a bizalmatlanság,"
szaporodik a kíméletlenség. A családok nyugalma-
mindenütt felbillenőben. Kínos lelki problémák elé
állítanak ártatlan leánysziveket, meggyőződésük meg-
tagadására kényszerítenek 'erős férfiakat. Es pusz-
tul .a nyugalom, nő a keserűség, töredezik a jel-
lern. Az egyház veszti tekintélyét, az igehirdetés
a hitelét, a Krísztus rgazsága az értékét. Panaszko-
dunk ~ házasságkötések Iéhasága és a válasok sza-
porodása miatt? Nincs jogunk panaszkodni, mert
ahol tisztes házasságokat lehet állami fedezet mel-
lett megbélyegezni és lebecsülni, ott az a csoda,
hogy még annyi tisztessége és kímélete is van a
házasságnak és a / családi életnek, mint amentnyi
tényleg va,n..

S mialatt az egyházak egymást kárhoztatják,
rongálják és áldásos működésűkben vhátráltatják, az
alatt az egyházellenes hangulat magától is ki-
termelődtk a megbántott, elkeserítert vagy megha-
sonlott emberi lelkekben. Az istentelem eszmék és a
Krisztust megtagadó irányzatok pedig rohamlépés-
ben törnek előre. A keresztyenségre is áll Jézus
szava: Amelyik ház vagy ország magával megha-
sonlik, elpusztul.

Ma már a római pápa is összefogásra hívja
fel a Krisztusban hívők közösségeit. Kissé későn.
de még mindig nem elkésve. De, a már eddig szen-
vedett vereségek fájdalmán és a még várható vere-
sége.c féleimén kívül van-e ebben a felhivásbarn őszin-
teség? A felhívót megillető minden tisztelet: meliett
is, de sőt éppen e tisztel-et míatt tesszük fel. ezt
a kérdést. Mert az egész keresztyenséget és álta-
lában a hitet és erkölcsöt veszélyeztető mozgalmak
e klasszikus kerszakában csak az őszinte, a be-
csületes, a tartós és a testvéri szövetkezés t-eheti
erőssé ellenállásunkat. Ha a közös fronton állók
egyik részének a vele együtt szorongatottak ellen
is kell védekezve küzdeníe, ott csak a balga ember
számíthat diadalra. r

Pedig hogy állunk? Szépen hangzik egy -egy
ünnepi alkalommal a keresztyén egyházak vezető
emberei ajkáról a békesség szózata, de mit ér, ha
tovább folyik a harc. A Treuga Dei szólarn maradt,
amelynek nincs tettekben látható gyümölcse. Az unió
eszméje is felvetődött, de csak az öngyilkosság fel-
tétele mellett. Könnyű ott az uniót Létesíteni, ahol
az erős egyedül marad. De az igazi unióban »ketten
lesznek egy testté«. Önálló lét, csorbítatlan 'egyéniség,
külön háztartás nem teszi lehetetlenné, de értékében
feltétlenül növeli a barátságot ésa testvéri 'együtt-
működést. Nem szólamokra, hanern tettekre van szük-
sége e szenvedö lés válságban sinylődő világnak!

öszintén megvallom, bíztunk benne - rés jól-
esett volna, ha nem csalódunk -, hogya magyar
keresztyénség fennállásának nemzeti jubiláris ün-
nepét és a római egyháznak eukarisztikus -gyűlését

. kedves alkalm ul használja majd fel a magy tar rk.
egyház arra, hogy a többi keresztyén egyház hi-
veinek lelkét vérző és önérzetet sértő töviseket el-
távolítja és a mindenki által - saját hívei által
is - sóvárogva várt felekezetközi békességet visz-
szaállít ja. _Mert az egyedül rajta áll. Ezt a kedvező
alkalmat meg kellett volna ra:gadnia, nemcsak az .
általános szorongás feloldása érdekében, hanem azért
is, hogya vallásellenes áramlatok tábora lássa, hogy
a Krisztus népe nemcsak prédikál, hanem gyako-
rolni is tudja a békének rés megértésnek, a kímélet-
nek és a szerétetnek egymást kímélní és elvi-
selni tanító Jézusi törvényét. Me~ kellett volna ra-
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gadni a kínálkozó' alkalmat, hadd lássa az isten-
tagadók balga serege, hogy Krisztus lelkében €ggyé
tömörült tábor áll vele szemben. Hadd tapasztalja,
hogya Krisztus hívei külön táborokban is azonos
lélekkel, azonos hűséggelvegyetértve állanak a küz-
dőtéren a közös ellenség ellen, a közöseredmé-
nyekért. Oe meg kellett volna ragadnia ezt az al-
kalmat azért is, hogy, .a jövő e:sztendő nagy jubilaris
napján nunden magyar keresztyén hívő egyező öröm-
mel és keserűség nélkül tudj on együttünnepelni.
Mert a mai helyzetben mí aligha ünnepélhetünk.
mert sem a _Illagunk lelkiismeretének, sem az em-
bereknek, sem az Istennek örömet hazudni inem
tudunk. A mai helyzet pedig inkább siratni, mmt
jubilálni való. A felekezetközi tarthatatlan helyzet
jellemzésére csak egyetlen esetet említek. Az egyik
szerzetesí kézben lévö gimnázium e tanév elején
csak azzal a feltétellel vett fel '~gy vegyes házasság-
ból való római katolikus gyermeket, ha a szülők .a
régóta fennálló tisztes, de az evangélikus templom-
ban megkötött házasságukat római katolikus pap
előtt újból megkötik. Ez olyan szellemről tesz bi-
zonyságot, amelyért c:sak pirulni lehet, de amely
mellett mi nem ünnepélhetünk. !

Hazánkban az egyház és az állarn viszonya ha-
gyományosan barátságos. Az elég gyakran változó
korrnányok politikája számít az egyház nemzetépítő
munkájára és ezt a munkát maga is támogatja. Az
állam-eszemében rnínden egyes egyház nemzetfenn-
tartó tényező, miért is valamennyinek készséggel
nyújt segítőkezet. Viszont az egyházak is hűséggel
és kitartással szolgálják az állam 'tisztes célkitű-
zéseit és rendjét. Uralkodó egyház nincsen ugyan
már nálunk, <le másodrendű egyház van elég. Nem
ugyan a törvények szerint, amelyek a törvényesen
bevett vallásfelekezetek egyenjogúságát és viszonos-
ságát világosan kimondják, hanem van a gyakorlat
szerint. Nemcsak az elbánás tekintetében, hanem a
Jogokkal való felruházás terén is. Részletekre nem
térhetek ki, de most, mikor már a félreértés kelle-
merlenségeínek nem vagyunk kitéve, csak arra az
egyre -mutatok rá, hogy míg az egyiJe történélrní
keresztyén e~yháznak nemcsak összes püspöke, ha-
nem összes felsőbb papjai is hivataluk méltóságá-
nál fogva tagj aí a magyar törvényhozásnak, addíg
a többi történelmi keresztyén egyháznak csak egy-két
püspöke van ugyanazon joggal felruházva. A magyar
államkormány hibája, hogy a vallásegvenlöség és
viszonosság csaknem egy évszázaddal ~ezelőtt tör-
vénybeiktatott elvét máig sem valósította meg. A
hírlapok közlése szerínt a felsőház reformjával kap-
csolatosan 'ezen a í'élszegségen most sem akar vál-
toztatni ami nemcsak a kormány velünk szemben
való sa'jnálatos magatartását jellemzi, hanem a mi
gyengeségünket is szomorúan igazolja.

Az 'elbánás nagy és sokszor sértő különbségérőf
nem .is 'szólok. Valamennyien tapasztaljuk azt.

De .a legnagyobb mulasztást az állam a fe-
lekezetközi viszonyok romlásának és rontásának tét-
len elnézésevel követj el. A törvény rendelkezéseit
nem alkalma-zza azonos mértékben. Egyiknek minden
szabad a másikat rövidre fogja. Mikor lobogó ín-
dulata' vagy meggondolatlan túlzók a fermálló ?r:
szagos törvények ellenére vétenek a felekezetközi
nyugalom ellen, az állam csak hallgatni tud. Mikor
nyilt sérelmek egész sorát tárjuk eléje, megint csak
némán megy tovább. Pedig az állam önmaga ellen
vét, ha a közrend rés a polgári békés együttélés
munkálásában leghívebb társainak, az egyházak'lillJr
rossz viszonyát, sőt harcát 'elnézi. Az állam önmagat
gyengíti, ha az egyházak között kiütköző súrlódási
felületeket megszűntetní vagy elsimítaní nem igyek-
szik. Bátor, okos, 'erős kormányzattól várjuk, hogy
a mai világfelforgató eszmék; s 'az államellenes és 'egy-
ház ellenes szélsőségek támadó harcának idején a
minden változásban is örökértékű szellemi és er-
kölcsi javakat őrzö és osztogató egyházak test-:
vérles jó viszonyát a nemzet és a józan haladás'
érdekében tapintatosan visszaállítja s okosan meg-
ó'-"ia és biztosítja. . ,-,

Közösség.
II. ELVI MEGÁLLAPITÁSOK.

A közösség tehát - ezt mutatja az Újszövetség,
valamint a ,!reI1esztyénség történeti fejlődése - a bio-
Iikus-reformátori keresztyénség l,ehenségres,trermésze-
tesés szükséges életjelensége.iEzért legyen közösség.
Le kell rv,efn!ia mult század individualizmusának csá-
bító, mégis evangélíumellenes keresztyénségét. Az
Ur, akit 'elhív, nem egymagában hívja el, hanem
közösségbe, amely közösség nélkül keresztyénnek
lenni és megmaradni nagyon nehéz. Amikor most
a közösség konkrét [elenségét, a közösségi csoportot
és pedig az ev. gyülekezeti csoportot mínt szükségest
hangoztatom, 'egyben bizonyos követelményeket sze-
retnék hangsúlyozni, amelyek meggyőződésem szerint
a biblikus, józan keresztyén közösség életének a
követelrnényeí. Ezek alapjában véve és nagyjában
a következők: '

1. Az Urral való közösség rés pedig állandó kö-
zösség alapvetőerr és elmaradhatatlanul szükséges.

2. Ezért meqtéres, egyszeri s azután na-
ponkénti megtérés, (contritio at fiducia) azaz
töredelem, hit és bizalom. Ágostai Hitvallás
XII. Luther 95 tétele) és meqiuazuiá« (Á. H. IV.),
a Krisztusban való hit és ezen hit általi megigazulás
szükséges, Természetesen Isten Lelkének a munkája
ez, amint ez Gersdorf szavaiban is jellemzően ki-
fejezésre jut: »Herr, du willst nichts, was dein ist,
missen. Drurn will dein Herz auch jederrnann ohn
Unterschied geholten wissen; und weil síeh kelner
helfen kann, so willst du allen ínsgemeín selbst
Helfer und Bekehr-er seine. Vagy amint a prófétá-
nál olvassuk: »Téríts meg engern és megtérek ... «
(Jer. 31:18-19). Vagy ami.ntezt Luthernek a B. hit-
ágazathoz fűzött magyarázata világosan kifejezi. Ellen
az alapon számítható csak valaki igazán a közösség
tagjai közé. Bizonyos az', hogy mivel »senki se
látja, ki szerit vagy hívő« (Luther), tehát a hit
a szívnek a dolga, a szívbe pedig- nem látni bele,
annak a megállapításánál , - nem ítélkezésről van
szó! - hogy valaki hívő-e vagy sem, egyrészt az
illetőnek az önbizonyságtételére, másrészt az éle-o
tének a gyümölcseire vagyunk utalva: gyümölcseiről
ismerhető meg a fa. Luther is, amint már fentebb
említettem, az egyház jelenlétének hét ismertető je,gye
mellett a 4-10. parancsolatok teljesítésében is látj a
nzegyház jelenlétet ; látja. A Formula Concordíae
pedig ezt mondja: »A jócselekedetek bizonyságot
tesznek arról, hogy a Szeritlélek jelen van rés ben-
nünk Iakozík«, tehát az életről megismerhető a ker. em-
ber. Az Ur Jézus ugyancsak cselekedeteire' utal mínt
olyanokra. amelyek bizonyságot tesznek Róla és Fiú-
sága mellett (Ján. 5 :36, 10 :25, 38). Ámítás, önámítás,
téves megítélés természetesen nincs kizárva. Megté-
résről beszélünk, eltérő en a .csak ébredest
hangoztatóktól, de kizárva' rninden methodisz-
tíkus mesterkedést, Ha az Istenhez vezető út »az
önmegismerés pokolbaszállásán keresztűle visz is a
Kereszthez, mégis »önmagunk által előidézett ret-
tegés útján önmagunkat bűnbánatra preparálni os-
toba síegyúttal. a lélek számára nagyon veszedelmes
dolog« (Zinzendorf). »Jobb, ha egyetlen 'egy ga-
lamb repül hozzánk, de magától, mínt hogyha soik
galambot bekényszerítenek a galambházba « (Bengel).

3. Az I[Je áll (J kiizepponiban: a) Az Ige mínt
az Evangéliom: Krisztus »a mi bűneinkért halálra
adatott és feltámasztatott a mi megígazulásunkért«
(Róm. 4:25, 1. Kor. 15 :3-14), szemben pl. az ox-
fordi mozgalommal, amely minden jel szerínt az
Evangéliomot, nevezetesen a Keresztet háttérbe sze-
rítja bizonyos önmegváltási útak, mint pl. a nyil-
vános bűnvallás, bizonyságtétel, jóvátétel. stb. elő-
térbe. helyezésevel. b) A.z Ige mint a Bibiia. Ez
az Isten kij,elentéséneka dokumentuma és hor-
dozója, nem verbalis inspiráció értelmében, de ebből
szól hozzánk a. Lélek, ebből lépeIénk a Krisztus,
ebből ,van megtérés töredelmes bűnbánat, Isten
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iránti bizalom, megigazulás, új élet, üdvösség. Ez
a norma normans; mellette, helyette más norma
nermans nincsen; ami norma van, az mírrd csak
norma norma ta. Hitfér szava nem isteni .kijelentés.
És a vérben nincs isteni kijelentés (Ján. 12:13}.

4. Határoeott. és meqalkuuast nem ismerő állás-
pontra helyezkedik a közösség: a »uiláoqal« szemben.'
Krísztus követői ugyan e. világban .élnek, de nem
e világból valók (Ján. 17:14-16). Az adiaphora-elmélet
nem s zolgálhatja a lelkiísmerettágulást. »Mínden sza-
bad nekem, de nem mínden használ; mínden szabad
nekem, de nem mínden épít« (I. Kor. 10:23). Továbbá
a botránkoztatás szempontját sem szabad elfelejte-
nünk (I. Kor. 8:13). S amit Jézus a személyekre 'Vo-
natkozólag mond, az' a személytelen dolgoikra Inem
vonatkozik-a? »Aki velem nincs, ellenern van«, mondja
az Ur. Kérdezem: ami nincs vele, az nem ellene
van -e? Pl.: ha nem a tánc, de bizonyos tánc: ha
nem a színház, de bizonyos színház ; ha nem a sport,
de bizonyos sport; ha nem könyvek olvasása, dc
bizonyos könyvek olvasása, stb. Bizonyos, azon barr
az, hogy csak annak így, aki »erös a hitbene (Róm,
15:1), de az is vigyázzon, hogy, nohaá;ll, el ne
essék és tartozik hordozni az erőtelenek erötelen-
ségeit (Róm'. 15:1-2). Es az is bizonyos, hogy ha
pl. a tánc.. a színház; stbl 'elvben IS bizonyos To r-
májában nem itélendő is el (gondolok pl. az Oszö-
vetség kultikus táncaira. vagy egy vallásos, lelket
felemelő színjelenetre), a gyakorlatban éppen ta-
pasztalati formájában és a vele kapcsolatos kísérö
jelenségekre való tekintettel mégis feltétlenül el-
itélendő és a »világ« körébe tartozik. Megértéssel
vagyok Hofacker e szavaival szemben: »Légy na-
gyon ís egyoldalú; vesd a hátad mögé a világ át-
kozott cafatját, s viselkedj mint ,egy meggyőző-
déses píetísta, aki semmi észszerű dologra nem kap-
ható.« Egészséges »aszkézís« tehát nem megvetendő,
de természetesen nem üdvszerző-erővel felruházva.

5. A perjekcioniemus utopia. Bűneink megbo-
csátást nyernek, a, Szeritlélek megújítja az életün-
ket: »Nincs azért immár semmi .kárhoztatásuk, azok-
nak. akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test
szerínt járnak, hanem lélek szerínt« (Róm. 8:1), és
svalak! Istentől született, nem vétkezik« (1. Ján. 5:
18, 3:6, 9), mégis »haiazt mondjuk, hogy nincsen
bűn míbennűnk, magunkat csal juk meg és igazság
nincs mibennünk« (1. Ján. 1 :8). A hívő ember nem
keresi a bűnt,utálja azt, fut előle, sír fölötte, de
nem szabad tőle, míge testbenél. (V. Ö. Róm 6, ahol a
bűntől való szabadság 'egyrészt mínt állapot, "más-
részt mínt követelmény lép elénk l). Bűne is .és Isten
kegyelme is, mely a bűnt megbocsátja és az a
tény is, hegy Isten kegyelme ellenére újra és újra
vétkezik, mélyen megalázza öt, öt, aki nem ,perf'ekít,
nem tökéletes, hanem bizony simul íustus et peecator
(Fil. 3:12-14). A homo christianus ez, nem pedig
a homo naturalis. . ,

6. A népegyházat igenli. Ez már abban is ki-
fejezésre jut, hogy nagyra értékeli a gyermekkereszt-
séget mínt Istennek kegyelmi cselekedetét, amint
ezt a reformátomal ís.. de Spenernél és Zinzendorfi-
nál is megtaláljuk. Ez utóbbi a gyermekkereszt-
ségre vonatkozólag azt mondja, hogy »a gyermekek-
nek egész életükön .át meg kellene tartaniok a ke-
resztségük kegyelmi ajándékát és hívő szülők gyer-
mekeínek nem kellene megtérníök, hanem meg' kel-
lene maradniok« (t. í. a keresztség kegyelmében).
A közösség tagjai a népegyházat azáltal is igenllk,
hogy résztvesznek ennek istentiszteletein, blbliaóráin,
ünnepélyein, amíg az Igéhez kötött lelkiismeretük ezt
megengedi. (Sajnos, vannak olyan vallásos ünnepé-
lyek is, melyek programja avagy »függvénye« na-
gyon súlyos a ker. lelkiismeret számára.) A közös-
ség nem izolálja, nem szeparalja magát az egyház-
tól, a gyülekezettől, mondván: »Ittén, ott te le Nem
szakad el az egyháztól; nem egyházpótlék;nem a
Krisztus teste szemben az egyházzal, tudván, hogy
búza és konkoly együtt van s marad és hogy .éliZ
igazán hívőkkel »sok képmutató ésgonosz» i~ együtt"" ..

van az egyházban is és a közösségben Í$, ha itt ki-
sebb arányban is (Máté 13:29, Á. H. VIlI.) _ A kö-
zösséz ellenben az "egyház élő lelkiismerete kell
hogy"legy.en s ezért nem lehet »néma eb« mindep
körülmények között, hanem szükség idején megsze-
lal. A közösség az egyház élő magja: maggyülekezet
avagy gyülekezeti mag. Természetesen csak magja
a gyülekezetnek és nem maga a gyülekezet, de ren-
deltetése van a magnak a gyülekezet számára, mert
a . gyülekezetnek élő gyülekezetré kell lennie isteir.li
rendeltetése szerínt, '

7. Külön közösségi összejöveteleket tarthat. Ezen
összejöveteleken, amelyek a közösség ' ápolását cé-.
lozzák, - jó volna, ha a lelkész mint hívő .em!ber
szintén ott volna, sőt ő vezetné - az Igén kivűl
amely sohasem hiányozhatik - az objektív Igét,
(ige olvasást) nélkülöztem a finn szeuraton! - bizony-
ságtételek is elhangzanak egymás hitének az ,épí-
tésére, amiben adva van ezen összejövetelek jogo-
sultsága is és kerlátja is. A közösségí úrvacsora is
lehetséges, természetesen lelkész által kiszolgáltatva,
de a közösség tagja vehet lés vegyen ís rűrvacseráb
a gyülekezettel a templomban is, rnert az élő Ur ott
is jelen. van és ott is adja magát és mert ott js
van communio és mert a' közösség' tagja a gyü-
lekezetnek is tagila s éppen Ö az.

8. Imaközösség helyes és ló. A hit imádkozik
sa hitközösség ímaközösséget von maga után. »Fog~
lalatosak valának... a könyörgésekben« (Csel. 2:
42, 125, v. Ö. Dán. 2:17-18). Amikor imaórán töb-
ben imádkoznak egymásután, de sohasem egyszerre
(mint pl. a pünkösdístáknál), az a helyes gyakorlat,
hogy aki imádkozik, az Ur Lelkének indítására te-
gye azt, nem pedig kényszerből. Az imák tárgya fő-
képpen az Ur ügye legyen. Az ímaközösség nagy
hatalom és dicső dolog. »Hogyha egy hívő !lja~
Buzgó, hő imája Istennek szívébe hat S célját el-
találja, Hátha mind rátekint, S mind elébe lépnek
S egyetértve kérnek! Majd ha Isten szentjei, Ifjak
és a vének, Földi nép s a merrnyei, Szövetségre
lépnek, S rrrinden ajk' zengi majd Mit mínd együtt
érez, Oh, az mily dicső Iesz'!e , _. .

9. A,z egyetemes papsáü elvének gyakorlása nagy
szerepet játszik. A közösség tagjai egyrészt egymás-
nak kölcsönösen lelkigondozói, másrészt a gyüle-
kezet egyéb tagjaival s a világgal szemben eiköte-
lezve érzik s küldetésben tudják magukat: mnnkáí- I

kednak Isten országában lelkeknek megtartása. he-
lyesebben megmentése (szódzeín) céljából (I. Kor.
9:22', Róm. 11:14, I. Tim. 4:16). Luther szerínt ott,
ahol nincsen lelkész, azaz a híveknek, mínt »papok-
nak« a megbízottja, ott mínden keresztyén ~mber
joga és kötelessége az evangélíomí tanítás, ahol
pedig lelkész van, ott csak akkor, ha ez evangéliom-
ellenesen hirdeti az Evangéliomot és munkálkodik,
úgy azonban, hogy a keresztyén embernek 'ez a
munkálkodása ékesen és jórendben (sittíg und züch-
tig) menjen végbe. Ugy gondolom, hogy a közösség
sem önmagában, sem ar munkájában ne lásson _ön-
célt, hanem tekintse magát és szolgálatát eszköznek,
amelyet a gyülekezetben s az egyházban az Urnalk
rendelkezésére bocsát. A gyülekezetben és az egy-
házban - soha, die sohasem rajta kívül . - IS ez
már magában fogtalja azt, hogy. a gyülekezettel, az
egyházzal, illetve ennek vezetőségével együtt mint
ennek rnunkatársa. A gyülekezet, az egyház IS a
lelkész mint ennek képvíselöje tulajdonképpen a
munkás, s a gyülekezet, az egyház nem adhat fel
és nem engedhet át semmilyen evangéliom; mun-
kát, a belmissziót sem, a szeretetrnunkát sem és ha
ezt el tudja végezni, de evangéIiomi munkakérrt,
akkor a közösség vagy az ébredés vagy a belmísz-
szíó vagy egy baráti mozgalom vagy akármi a neve,
nem lehet akadálya az egyház munkálkodásának IS

Illem járhat külön útakon. Ezt meg kell értenie a J\:ö-
zösségnek, stb., de ezt meg kell értenile az egyház-
nak, a gyülekezetnek és a 'lelkésznek is, hogy a
közösségek, stb., mert Isten akarata szerint más-
ként nem tehetnek, az isteni parancs: »Istennek J!;ell



1937. október .10. EVANG'ÉLI,KUS ÉLET 30L illdaL

inkább engedni, hogynem .az ernberekneke (Csel, 5:,
29) súlyos keresztj ét magukra venni kénytelenek ne
legyenek.

1Ó. Az áldoza.tké&sRg lsten orseáqa céljaira
nagy. Ha közösség, akkor legyen érezhető a szo-
ciáIisereje ,is: enyhítse a nyomort, gyógyítsa a
betegséget, döntse Ie a kapitalizmus átkos kinövéseit
a saját körében és hatáskörében. Aki gazdag, le-
gyen szegénnyé, s aki szegény, legyen gazdaggá:
mindez az Urban. Nem kommunizrnust hirdetek és
nem keresztyén kommunízrnust, hanem keresztyén
testvéri szeretetközösséget, amely nemcsak a zsebig
terjed. Olyan közö.s:séget, arnilyen az öskeresztyénség
volt (Csel. 2:44-46, 4 :32'-35).

*
A keresztyén közösségben, amint ez előttem áll,

abban, hogy evangélikus egyházunkban tud-é ilyen
közösség létrejönni és Lenni és megmaradni" egy-
házunknak egy döntő tényezőjét látom. Ha Isten meg-
láttatta valakivel ezt az igazságot, akkor Isten pa-
rancsa a számára, ami a világháború elején a nagy
marnei csatában küzdő katonák számára hadiparancs
volt: »Itt meg kell állni és itt győzni keIl!« Nem
meghátrálás" hanem megállás és győzelem ! Megál-
lás és győzelem evangélikus egyházunk léte (Dasein
és So-Sein l) érdekében. A békesség Istene velünk!
(FiL 4:9.) . •

(Fontosabb forrásmunkák: Az Ágostai Hitvallás ..
-- A Forrnula Concordíae. - A schmalkalden! cik-
kek. - Luther: Deutsche Messe u. Ordnung des
Gottesdíenstes, 1526. - Luther: Von den Konzilien u.
Kirchen 1539. - R. Thiel: Luther antwertet. - F.
Mund: Pietismus - eine Schicksalsfrage an die
Kirche heute, 1936. - R. Schafer-: Leitfaden der
Inneren Mission. - Religion in Geschíchte u. Ge-
genwart, V. köt, 1902 s köv. old.: IL kőt. 988 \5
köv, old.) ,

" ,j, i ~ Zulau]: Hencik.

Fegyelmi vagy kegyelmi eszköz
az úrvacsora?

Lényegileg ebben foglalható. össze azok-
nak az érveknek sokasága, amik az egyházte-
gyelern körül elhangzanak napjainkban, Evan-
g-élikus egyházunk egyelőre meglehetősen nyu-
godt álláspontot foglal el, vita targyát sem ké-
pezi e kérdés, de a református testvéregyház-
ban nagy hullámokat ver fel.

Az úrvacsorától való eltíltást mint fe-
gyelmi eszközt, ma csupán a reverzálls ügy
jelenlegi állapota követeli. Követeli azért) mert
a katolikus egyháznak sincsen más fegyvere,
mint a gyónástói és az áldozástól való eltil-
tás. Ezt, a fegyvert viszont annyira erősen és,
gyakran használja, hogy szinte szállóigévé lett
vegyesvallású házassági előkészületeknél, amit
az evangélikus félnek annyiszor rnondanak :
engedj te, neked könnyű, te tovább is vehetsz
úrvacsorát. -' Kézenfekvőnek látszik most
már a protestáns egyházaknál, hogy ezt az
állapotot hasonló rendszabályok bevezetésével
megszüntetni igyekezzenek. Kézenfekvőnek lát-
szik és mégsem az.

1. Az .úrvacsorát a mi Urunk azért adta,
hogy benne a bűnös kegyelmet nyerjen. de
nem:,azért; hogy megíegyelmezzük, megbün-

tessük elvonásával a búnösöket, A Krisztus-
sal való kapcsolatot akarja szolgálni, elmélyí-
teni, igazzá, elevenné tenni. Más, mint magát
bűnösnek tudó nem is mehet hozzá, mert igaz
nincsen és a magát igaznak vélő csak farizeus.

2. Azokról, akik az Ur szent vacsora-
jához' járulnak, emberszemmel senki sem ál-
lapítha(ja meg, hogy igazán bánják-é bűnüket
vagy sem. A lelkész figyelmeztet mindenkit :
úgy egyék abból a kenyérből es úgy igyék
abból a: pohárból, hogy ítéletet eszik és iszik
magának, mivelhogy nem becsülte meg az
Urnak testét. De ezen túl nem tehet semmit.
A szfveket Isten vizsgálja és ismeri, a ke-
gyelern látható földi forrása is az Ö kezéberr
van. Ezt senkitől el nem vonhatjuk. .

3. . Különösen nagyvárosban az úrvacso-
rához járulok tömegében nem' ismerjük a hí-
veket. Nem tudjuk, ki miben bűnös, ki mit
vétett. Lehet, hogy sokkal nagyobb bűnösnek,
Isten tízparancsolata, Krisztus Igéje ellen vé-
tőnek kiadjuk az Ur testét és vérét »az igaz
meqiérés [eliétele alatt«, annak pedig, akiról
véletlenül tu djuk , hogy egyházunk ellen rever-
zálíst adott, ne adnók ki? Ne adjunk neki le-
hetőséget arra, hogy Krisztustól bűnbocsánat-
nak látható .bizonyságát vegye az úrvacsorá-
ban?

4. Falun, ahol mindenki ismer mínden-
kit.: éppen amiatt, mert köztudomású az el-
követett »bűncselekmény«, úgysem mer az úr-
vacsorához járulni a bűnös. Nyilvános búnval-
lásra, tünének megbánására, hibájának belá-
tás ára személyes rábeszélésen kívül más mód
nem hatás os. Sok ember süket a rnindenkinek
egyformán hangzó' szavak előtt, csak akkor
döbben rá tettének mélységére és komolysá-
gára, amikor a szemébe mondják : te is vét-
kes vagy ebben.

5. Ha nem adunk úrvacsorát az egyhá-
zunk kárára reverzálist adó egyháztagnak, mi-
ért adunk annak a katolikusnak, aki odajön:
én reverzálist adtam az evangélikus egyház
javára és most nem kapok egyházamban ?
Csak az iránt érzünk felelősséget és a sajátunk
iránt nem? Az elbukottnak nincsen joga íel-
kelni? Ki vállalja a felelősséget. értük? Ki
felel a kétségbeeső lélekért, akit mardos a
lelkiismeretfurdalás, aki megbánta. bűnét és
aki Krisztus lábaihoz akar borulni: vétkeztem
Ellened? Vagy mikor utasított vissza Krisztus
egy bűnbánót is?

. 6. Azon felfogás alapján, hogy aki el-
lenünk adott, hűtlen lett, nem lett-e hűtlen
az is, aki nem vett egyházunk javára reverzá-
list? Nem lett volna neki kötelessége, hogy
konfirmációi fogaclalmát ebben az irányban is
teljesítse? A »gonosz idöben«, amiről az e va-
sárnapi levélbeli szentige beszél, mi, a Krisz-
tus egyházának tagjai, tegyük lehetetlenné,
hogy »áron is megvegyék az alkalmat«? Ugyan
ki szabhat ja meg a bűnbocsánat áráf.? Nem
más, egyedül az Ur. Kinek kezében van az>
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igazán? Csak az Övében. Ki, ítélhet ember
felett? Csak az Isten.

7. Az egyház, mínt földi szervezet, Krisz-
tus hí veinek. Isten, gye nnekein ek: nevelője. A
nevelés pedig nem csak büntetésben áll. Ha·
valakit úgy ne veltün k , hogy képes tudott lenni,
akármilyen indok alapján az irántunk: való
hütlenségre, ha nem tudtunk neki elegendő
erőt adni, elegendö alapot, példát, buzdítást
a hitre, mienk a felelősség. Csak úgy lehet
megakadályozni a veszedelmet, ha előre elké-
szítjük reá a lelkeket. Amikor elkövette valaki
a hűtlenséget, késő ostorozni. késő büntetni.
őt. Megmutathatjuk neki vétkét, de nem mu-
tathátunk meg mást, mint a kegyelem útját is
egyúttal. »Próbálja meg magát az ember« ..

Végeredményben minden azon fordul m~g,
mit akarunk? A kegyelmet hirdetni és azt
szolgálni, vagy fegyelmezni? Bizonyos az."hogy
a kettő egymástól szét nem választható. Az
egyházban míndkettőnek meg kell lenni. Mert
ha elereszti a kegyelmet, nem egyház, nem
megkegyelmezett hívek 'közössége többé, ha-
nem emberek társasága, ha pedig nincsen
meg a belső összetartás, nem közösség már ..
De egy a legbizonyosabb : a kegyelem eszkö-
zével nem szabad büntetni. Kegyelemre nem
lehet kényszeríteni, a kegyelem szabad. Min-
denki előtt nyitva áll. Mindenkínek szól és aki
visszaél vele vagy megszentségteleníti, maga
viseli> érte a felelősséget.

»Jöjjetek énhozzám mindannyian«... Ki
vállalja a felelősséget, ha bárkinek útjába áll

" a kegyelem felé? .
J{emén,y Péter ..

Új törvények.
Ill.

Az egyházi alkotmány szervezeti és kor-
mányza ti részének kiegészítése és módos ítása
tárgyában hozott II. tc. nem hozott. teljesen'
új törvényt, hanemmegtartotta a régi E.A.
1-186. §§-at magában foglaló I--nr. részét
mint keretet és ezen belül annak egyes szaka-

.szait egészében változatlanul meghagyta, má-
sokat bizonyos módosításokkal hagyott meg,
ismét másokat teljesen hatályon kívül helye-
zett, végül a kepetet megtoldotta több új ren-
delkezesekkel.

Ha tisztába óhajtunk jönni a ] r. tc. ren-
delkezéseivel, úgy sorra kell vennünk ezeket
a változtatásokat. Ime:

hatályukban maradtak: 2-o. 1. bek. 9. 10.
12--23. 31. 33--40. 43. 44. J5--J7. 49. 53.
54. 57--62. 66~71. 73. 76-79. 81--84. 86.
88-89. 91. 93-96. 100-107. 109-,H1. 113.
115---'118.121-139. 141--147. 149. 151-167.
170-175. 177-183. 185-186. §§-ok.

hatályukat vesztették: 1. 5. :2 bek. 6-8.
ii, 2~-30, 3.2._41~42. .48. 50-52. g5~56;

63--65. 72. 74-75. 80. .85. 87. 90.92, 97-
99. 108. 112. 114. 119-120. HO. 148. 150.
168. 169. 176. 184. §§-ok; ,

a hatályon kívül helyezettek helyébe 'jőn-
nek a II. tc. következö szakaszai: 1-4. 11.
12-14. 19-24. 34-35. 37-38. 41-43 . .Joil.
47-51. 57-63. 70-, 72--74. 83-85. 88; -

teljesen új rendelkezéseket tartalmaznak el
Il. tc. következő szakaszai: 5-10. 15. 16. 18
25-33. 36. 39. JO. 44. 46. 52-56. 6-t, 65-
G9. 71. 75-82. 86. 87. 89.

'Természetesen a hatályban maradt S7:a·
kaszok, mint fentebb már említettem, nem
teljesen változatlanul maradtak meg', h<1U2)11
azok legtöbbjében bizonyos mértékú stiláris és
az egész törvénycsoport rendszerébe belllesz-
kedés céljából szükségessé vált kisebb mérvú
változások állottak be.

A z-sinat által hozott összes törvények kö-
zött ennek a II. tc-nek életbeléptetésénel !kell
a legnagyobb figyelmet és körültekintést 3\5·
fejtenünk. Az egyházközségek mindennapi éle-
tét, az adminisztratív vezetők legfontosabb ügy-
körét és tennivalóit éppen ez a törvény za-
bályozza. Nem lehet figyelmen kívül hagyni,
hogy ai egyházközségek jelentékeny részében
fiatal, kellő gyakorlattal nem bíró leltkészek és
kellő szakismerettel vagy jogi tudással nem
rendelkezé felügyelők fogják e törvényt al-
kalmazni az ,egyházközségek nundennapi éle-
tében ,akik bizony nagyon nehezen fog'nwk
tudni ebben a leülőntéle rendeltetésű szakasz.
tömkelegbeu eligazodní. .ÁU ez anuyival :is nl,p'
kább, mert hiszen a keretet kibővítő új ren
delkezesek egy nagy hányada olyan, mely ed
dig .ismeretlen volt alkotmányunkban s mely-
nek hatását, a. gyakorlatban való abkalmazha-
tását még a törvényhozó is csak elméletileg
ismeri, ele annak a törvényhozó által szándé-
kolt célkitűzése sok tekintetben az alkalmazó
tudásáu és ügyességén fog életre kelni, vagy
elbukni. Sorra kell tehát vennünk - ha egy
kicsit. hosszadalmas is lesz -- minden részt,
meg kell világítaní minden vonatkozásában az
egyes rendelkezéseket, azoknakegymásrahatá-
sát, hogy mindezekből kialakítható legyen egy
olyan ÖlS szefüggö és átíogó kép, melynek alap'
ján a törvény a gyakorlatban tényleg alkal-
mazható lesz.

Nézzük először a hatályát vesztett és az
azok helyébe lépő rendelkezéseket. A régi E.
Á.. 1. §-,át hatályon kívül helyező új 1 §.
újra és pontosabban meghatározza az egyház
fogalmát és törvénybe iktatja, Et gyakorlat
által már szokássá vált rövid »evangélikus«
megjelölésünket. Az állam jogsegélyének igény-
bevételét szabályozó rész hatályon kivül he-
lyezésével és újraszabályozásával megszünnek
azok a megkötöttségek, melyek az egyházi ha-
tóságok által meghozott határozatok legnagyobb
részének végrehajtásához nem adta meg az
állami hatóságok igénybev-ételének lehetőséget.

Az-egyházközségek vezetése s. a hívek bé-
kéjének .biztosítása .szempontjából nagyjelenté-
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ségú a régi E. A. ll. §-ának hatályon kívűl
helyezése és az új törvény általolyirányban
való átszövegezése, mely ezen szakasszal való
visszaélést kizárja. Igen fontosak a régi E. A
2-1-29. szakaszainak hatályon kívül helyezé-
sével az egyházközség fogalmának és tago
zásának újra való meghatározása. Idevonatko-
zólag kiemelendő az, hogy ezentúl meg'szűnik
az E. A. 29, illetve 256. §§-aina.k hatályon ld-
vül helyezésevel az eddig létezett eltérő za-
bályozása, illetve jogviszonya az anya, illetve
leány- ée fiókegyházak híveinek.

Korszakalkotó jelentőségű a régi E. A.
41. és 44. §§-ait hatályon ki vül helyező azon
rendelkezé, mely megadja a nőknek is a köz-
gy ülési tag' ágot. A21a gyakorlati egyházvezetö,
aki valaha is <vezetett választást,' tudja, mit
jelent az, ha ezentúl nem kell az egyház bé-
kéjét áS.8, vezetők idegrendszerét a meghatal-
mazá okkal való csúnya játékkal izgatni és
veszélyeztetni. De nagyon szép rendelkezése
ugyanezen résznek az is" amely mégszünteti ~
régi E. A. 42. §-a\ alapján ed'c1tig fennállott
azon visszás. helyzetet, hogy a vegyes házas-
ságban élő evangélikus, nó -;- habár megha-
talmazott útján - befolyhatott az egyház
ügyeinek intézésébe, míg a, tiszta házasságban
élő evangélikus nő emmiféle jogot nem gya-
korolhatott. Gyakorlatilag nagyjelentőségű vé-
gül e résznek az a rendelkezése, hogy bármely
egyháztag is csak akkor gyakorolhatja köz-
gyűlési 'Qg'át>--ha előző évről. eg:ylláz:L Egy_
iskolai há.tfaléka nincs. Nem 'lehet tehát' ezen-
túl a-z egyházon kívül álló osoportoknak be-
vezenyelni il. közgyülésre egy sereg komoly-
talan, felelősségnélküli embert, akik azután
11 külső mozgatóerök utasítására leszavaztak
minden komoly egyházi érdeket .és tömegük-
kel keresztülvitték a, külső erők akaratát.

Nagyjelentőségű az új törvénynek azon
rendelkezése, mely a régi E. A. 48. §-ának ha-
tályon kívül helyezésévei bizonyos lélekszám on
túl kötelezővé teszi a. képviselőtestület alko-
tását. E részt közelebbről majd az új rendel-
kezések során fogom ismertetni, mivel a, tör
vény idevonatkozólag ré zletes szabályozásával
teljesen új keretet ad a kép viselötestül etnek'

A régi E. A. 50-52, továbbá. 55. és 56, SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 20. VASÁRNAP.
§§-ainak hatályon k ívül helyezésévei újrasza- 'Eféz. 5:15-21.
bályozza a II. tc, az egyháztanács szervezetét,
tagjainak számát és hatáskörét. Idevonatleo- »Gonose napok« között jár az ember. Ezért

kell figyelni az 'alkalmakra, amikor lsten hiv min-
zólag fontos rendelkezése még a törvény 89. ket. Allandoan figyelmes szivvel felé fordulni és
§-áriak az a része, me ly kimondja, hogya ha- kérdeni, hogy mi az 6 akarata. Nem szabad me[/J-
tályban meghagyott régi rendelkezésekben. az téveszteni saját magunkat azzal, hogy akaratun/wt
»egyháztanács« kifejezés helyett ezentúl min- Isten akaratának tüntetjük fel, de nem szabad elha-
d

markodottan határozni sem. Az idők gonoszak, [i-
enütt »presbiteriums-ot kell használni. gyelmeztet minket lsten Igéje. »Legyetek szelidek,

Az egyházközség tisztviselőiré vonatkozó mtnt a galambok és okosak, mini a kígyók« mondja
redelkezések körében a, régi E. A. 63-65. Jézus. Ki kell kémlelni az idők ueszelueit, az el-
§§ . k 1 tál 1 ' ülhel " l' . .lenséq erejét es azt ts: mire alkalmas az idő~-aina ~ la yon ci vu, le yezeseve ujra sza- Arra-e, hogy erősitsük azokat, akik hitben állanak,
bályozza a II. tc. a lelkész munkakörét, vá - vagy arra, hogy bizorujsáqot tévénz terjesszük hi-
lasztá-sának módjait. Lényeges rendelkezés az, tűnket. VaJ1JUlk alkalmas és alkalmat an idök és min-
hog<y a lelkész választási 'eljárás szabályainak den időröl csak lsten akaratából tudhatja meg az
m '1] 't" t tb' 1 l k ember, mire alkalmas. E'Uy-egy hitvallás alkalmatlanegai api asar egye emes za atyrende etne ',időben inkább art, mint használ, mert az idők go-
tartja f611l1; -:- továbbá az, hogy .a lelkész meg- noszak. I j

választhatása feltételeit a régi E. "l. 65. §-ának
liatálvon kívül helyezésévei nem a törvényben
állapítja meg, hanem azt külön egyetemes
szabályrendeletnek tartja fenn. Lényeges' to-
vát bá a- 7-1. és 75.§§. hatályon kívül helye-
lyezésével az elhunyt lelkész utáni helyzet,
különösen az elhunyt lelkész özvegye, árvái
és szülői jogviszonyának újabb és a gyakor-
lati életnek megfelelő szabályozása.

drbv.

A dunántúli és bányai egyház-
kerület közgyűlése.

A dunántúli egyházkerület október 1-én Pécsett
tartott közgyűlésén Mesterházy Ernő dr.. kerületi
felügyelő megnyitó beszédében a keresztyén egyhá-
zaknak és az államoknak összefogását jelölte meg
a kommunizmus elleni védekezés egyetlen Iehetö-
ségének. D. Kapi Béla püspök jelentésében, malynek
vezető részét mult számunkban közöltük, gondosan
megrajzolt képet adott egyházkerülete belső életé-
ről, a belmissziói munkáról, körzeti konferenciákróL
szórványgondozásról, vallastanításról és a köz igaz-
gatásró1. A különböző bizottsági jelentések után a
megüresedett tisztségeket töltötték be. ' .

A bányai 'egyházkerület Budapesten október 7-én
tartott közgyűlésén Pesthy Pál dr. kerületi felügyelő
a világhelyzettel és a magyar keresztyénség helyze-
tével foglalkozott. Szükségesnek tartja" hogy az új
zsinati törvényhez az egyetemes egyház részletes
végrehajtási utasítást bocsásson ki. Magnyitóját e
szavakkal f.elezte be; »Gyarapodó belső erőinkkel
fo-kozottan szolgáljuk tovább egyházunkat«. D. Raf-
fay Sándor püspök [elentésének vezető része után"
(ezt mostani számunkban közöljük) az egyházmegyék-
től beérkezett jelentések alapján bíztató fejlődésről szá-
molt be és érdekesen jellemezte az egyes egyháame-
gyél~ ,összetéteJ,~t, sai.~tosságait, és, be~ő-, arculatj~t.
A hitélet, az iskolaügy, a vallástanitás. a dia-
konissza-egyesületek, az egyetemi ifjúság gon-
dozása, az irodalmi munkásság ismertetése 'együt-
tesen a (munka, az alkotás és a mentés jegyében
'történik. A közgyűlés jóváhagyta a csepeli fiók-
egyház önállósítását, majd fellebbezések elintézése
után a különböző jelentéseket hallgatta m~g.

r"'~"l''''''''''''''''''''''''''''''H''''''i''''''R''''E''''K~''''''''''''''''''''''''''"f"o"']
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~ ll- 'Bányakerületi Luther Szövetség kedden
tartotta közgyűlését. Magócs Károly egyházkerületi
központi . lelkész igazgatói előadásában jelentette,
hogy'.a kerület ..ötven helyén szervezték meg eddig
'a' Luther :'Szövetséget. A szövetségi választmány
tisztújítása során elnök ismét D. Raffay Sándor
püspök. társelnök vherceg Hohenlohe, alelnök pedig
Dr. Rásó Lajos 'egyetemes főügyész és Oppel Jenő
gimnáziumi c. igazgató lett, igazgatóvá újból Magóes
Károlyt választották meg.

- II budapesti egyházmegye tisztújítása alkalo
mából beküldött szavazatokat a kiküldött bizottság
most· bontotta fel. Az egyházközségek összes sza-
vazataival egyhangúlag Tomcsányi Vilmos Pál ny.
'minísztert, a pesti magyar egyház Ielügyelöjét vá-
lasztották egyházmegyei felügyelövé. esperessé pe-
dig Kemény Lajos eddigi esperest,

- Felhívás. A .rnissziói egyesület elnöksége a
'közeli közgyülésre való tekintettel ezúton kéri flel
az egyes lelkész testvéreket, hogy gyülekezeti misz-
sziói munkájukról rövid jelentést (összejövetelek, té-
mák" vendégelőadók, ünnepélyek, lapterjesztés) be-
küldeni szíveskedjenek. Cím: Danhauser László tit-
"kár, Bpest.: VI". Bajza-ú. 45.

- II Budapest székesfőváros népművelési bi-
zottsága által fenntartott Szabadegyetemen október
14-én kezdi meg Dr. H. Gaudy László ev. vallas-
'tanítási igazgató 'előadásait »Szclga-ember - szabad,
ember (keresztyén etikai problémák)« címen" amely-
nek .keretében ra következö kérdések kerülnek meg-
beszélésre. Vari-e autonom erkölcsiség? (Szabad-
akarat.) Bibliai erkölcsiség. (Isten országa. egyház.
gyülekezet.) Munkaés hivatás. A gazdasági életrend
etikája. Az egyéni és közösségi etika problémája ..
A test keresztyén értékelése. Sexualetíka. Faj" nép,
nemzet, állam. A kultúra. Az egyház. Dr. H. Gaudy
László 10 'előadása okt. 14-től minden csütörtökön
este lh7-től 8-ig lesz a Tudományegyetem bölcsészeti
karának VIII.,· Múzeum-körút 6-8. sz. épületében,
második 'emelet. 13 .sz. teremben. A részvételi dí-
jak igen mérsékeltek: beíratásí díj 2 pengő (érvényes
mínden egyéb előadásra is), a tandíj pedig tíz elő-
adásra 3 pengő (az összes előadássorozatra '8 P).
Az 'előadássorozat, iránt élénk érdeklődés nyilvárnil
meg máris felekezetre való tekintet nélkül, aminthogy
a keresztyén etika kérdéskomplexuma az egyetemes
keresztyénség ügye.

'- Értesítés. Sok oldalról megnyilvánult ér-
deklődésre közöljük, hogyaszarvasi »Evangélikus
Keresztyén Enekeskönyv« f. évi december haváig
megjelenik. Az érdeklődést tanúsított egyházközsé-
-geknek a megjelenés után a kiadó egyházközség
azonnal küld mutatványpéldányokat.

- II Budapest-lll. ker. Evangélikus Nőegyesület
október hó 13-án délután 6óra'kor templomának alag- ékszer, arany, ezüst óra,
sorí tanácstermében (Selmeci-u. 1.) teaestét rendez, egyházi kegyszerek
amelyen Dr. Fabinyi Tihamér m. kir. pénzügyminisz-a legolcsóbb napi áron
ter, egyházközségi felügyelő tart előadást. A mü- SZIGETI NANDOR rés FIA
vészi számokat B. Szabó Ilonka, a m. kír. Operaház ékszerész, Budapest, IV., Kecskeméti-utca 9 szám,
magánénekesnője és Szervánszky Péter, a Nemzeti Alapttoa: 1867.

30.1. oÍdai. S ·~.LE rt
»Annalc okáért ne legyetek esztelenek. hanem

'meqertséték mi legyen az Urnak akaraija.« Nem
konnuű meaérteni az Ur akaratát.rmert nem egyezik
a mienkkel. De ő mégis tudja, mit akar töliin"".
Miért. ,6v egyszer minden, veszélytől, és miért /Je-
zényel máskor veszélyek közé. Ezt kell megérteni,
nem értelmileg {elfo(Júu, hanem úgy: ezt ő akarja.

Isten akaratána/c, a megértése nem más, mint a
hit. Ebben döntök akaratom felől: csak azt akarom,
amil Ö. Nem egyszersmindenkorra, hanem esetről
esetre. Ma ezt akarja, erre mondok igent, holnap azt,
és az én szaoam akkor sem lehet más, csak: igen ...

, - II zsinat elnöksége október 12-én délután 4
órára, összehívta a zsinat ülését, melynek feladata a
jóváhagyással kapcsolatban fel merült teendők feletti
határozat.

1937. október io.

Zenede tanára látja el. A teajegy megváltása. 1
pengő jótékóny ' célra.

- Vetített-képes előadást tart október il-ért., hét-
főn este 7 órakor a fa:sori ref. egyház tanácsterme-
ben ,(VII., Vilma királynő-út 7.) Chleboun, a herrn-
huti testvérgyülekezet misszionáriusa. 100 képben
fogja bemutatni mindazokat a helyeket, ahol Pál
apcstol missziói munkája közben megfordult. Be,
lépődíj nincsen.

- II Keresztyén Igazság. októberi száma a kö-
vétkező tartalommal jelent meg: Scholz László elmél-
kedése" Wiczián Dezső tanulmánya a Schmalkalden';
..Cikkekről, Karner Károly: Harc .az egyház megúj-
hodásáért Németországban" Bölcsőtől a koporsoig:
Hol. van a te atyádfia? Sztehlo Gábor: Evangélikus
népfőiskolát falusi gyülekezeteink szolgálatába; a
Krónika a miskolci jogakadémia szimbólikus közgyü-
léseiről és az evangéliumi diákszövetségek uniójá-
nak budapesti konferencíájáról szól ; a Széljegyzetel,
és a szellemi elet 'rovata a magyarsá'gnapi kérdé-
seivel foglalkozik. :

GYAKOROLJUK a virágmegváltást, hogy anya-
giakban szűkölködő protestáns .öreg testvéreinket is
gondozásba vehesse a Virágszövetség. - Adományok
Budapest. XL, Társ-utca 6. 'Mokry Eszter címére
küldendők.

HOGYAN TAMOGASSUK AZ EVANGELIKUS
EGYHAZKEROLETEK JÖLETI EGYESOLETET?1
'Evangélikus ember családjáról a »Jóléti Egyesülete
útján gondoskodik. Egyházi érdek is a »Jölétí
Egyesülete felkarolása. Hívj a fel mindenki a hit-
testvérek figyelmét a Jóléti Egyesületre. A Jóléti
Egyesület mindenfajta bitosítást felvesz: temetkezési,
élet, nyugdíj, tűz, betörés, baleset, gyár, szavatosság,

autó, szállítmány és jégbiztosításokat.
Tag/ainak érdekeii képviseli .miruien ' 'esetoem

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, Szolnok. Min-
den egyházközségben megbízottal vannak az egye-
sületnek. - Allandóan felveszünk és foglalkoztatunk
megfelelő javadalmazással tagszerzőket, hölgyeket is.

SZLEZÁK LÁSZLÚ
Magyarország aranykoszorús mestere

harang- és ércöntőde, harangfelszerelés- és harauq-
lábgyár, Budapest, VI., Petnetuizu-utca 78. szám.

8 aranuérernmel és 4 diszoklevéllel kitűntetueí

A GYERMEK, VASARNAPJA.
Gyermekprédikácíó-vázlatok.

Dán, finn, norvég 'és svéd szerzök műveiből
szerkesztették :
Dedinszku Gyula, Kiss György és WolJ/ Lajos

1. Kötet: Adventtől mennybemenetel ünnepéig.
Megjelenik október havában. .

Előfizetési ára október 10-ig P 5.50, kötve P 7.20.
Később bolti árai pengővel drágább lesz.

Kiadja Scholtz Testvérek könyvkereskedése, Budapest,
IX., Ferenc-körút '19-21.

Fébé Evangálíkus Diakonissza Anyaházi Nyomda, Bp., VII., Damíaních-u, 28/b.'- F.: Farkas László.
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Szerkesztóség és ktadóhivatal :
BUDAPEST VII. DAMJANICH-u. 28b.

Telefonszám: 1-335-92.
Kiadja az .

ORSZAGOS LUTHER SZOVETS~G

EGYH AZTARSADALMI.
KULTURALIS ~S BELMISSZIOl.

EGYHAZPOLITIKAI 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. FRITZ LASZLO.

TARTALOM: Tizennegyedik évfolyam. - D. Raffay Sándor: Az egyházmegyék arca. - Or. Payr Sándor:
Kupeczky János. - Zulauf Henrik: Fegyelmezési eszköz-e az úrvacsora? - Kovács Andor: Eskessünk-é
vasárnapon és ünnepnapon? - v. nagy-megyeri Nagy Károly: Lelkileg is edzett nemzedék. - A zsinat

ötödik ülésszaka. - Gyakorlati egyházközigazgatási tanácsadó. - Hirek.

TIZENNEGYEDIK
Még emlékezünk arra az időre, amikor a

»bdnJb'3;SzjQ« ,8!ZÓ nemcsak, néps?erütlen, hanem
arra is használatos volt, hogy szójátékot csinálja-
nak belőle, Arra is emlékezünk, hogy akik ko-
molyan akartak fáradozni belmissziói munká-
va], milyen megjegyzéseket kellett hallaníok.
Lelkészek is, gyülekezetek is idegenkedve néz-
ték f':.zokat,aJkik akár sürgették ezt a. munkár,
akár magukat is felajánlottak szelgálatra ezen
a téren-o

Ugyanígy idegenkedve fogadták tizenhá-
rom vévvel ezelőtt, mikor D. Kapi Béla 'eL~-
nántúli püspök először adta ki a. belmíssziói
munkaprogramrnottés kételkedve nézték azt
a törekvést, hogya különböző összetételú és
igényű gyülekezeteknek egységesen lehessen
olyan munkatervet és anyaget nyujtani, ame-
lyik mindenütt használható legyen.

Azóta a helyzet egészen meg változott. Az
új zsinati törvény az egyház törvényesen sza-
bályozott feladatai közé sorezra Krisztus misz-
sziói paranosának teljesítését és ezzel a misz-
sziói munka általában, konkréte pedig a bel-
missziói munka mínden gyülekezetben, minden
lelkészi tevékenységben elfoglalta azt a helyet,
amit még két. évtizeddel ezelőtt is megtagadtak
tőle, vagy az idevonatkozó gyűlési, sürgető
határozatok figyelmen kívül hagyá~~,vaL0.saJk
szórványosan, egyéni buzgóságból és Legtöbb-
ször számbavehető eredmény nélkül végeztek.

Ma már mindenkinek meg kell győződve
lenni arról, hogy az intenziv belmisszióí munka
a gyülekezetben feltétlenül életszükséglet, Az
ifjúság' kézbentartása. bármely. iskolába jár!ó
ifjúságról van szó, a legfontosabb feladatold
egyikévé Lett. A feln:őttek részére. tartott bib-
liaórák a hithűség, sizektálk elleni védekezés,

ÉVFOLYAM.
lelkitáplálék 'szempontjából áldásos érs örven-
deres úrákat jelentenek. Az adventi, Mjti és
más alkalmakból rendszeresitett vallásos esték
a gyülekezet hitéletének közseükségletévé let-
tek. A gyülekezeti napok, Luther szövetségi
(evangélikus) napok, presbiteri koníerencíák
nagy érdeklődés mellett és most már azzal az
óhajtással járnak', hogy bárcsak többször ismét-
lődnének. 4.. nöegyleti numkával együtt min-
denütt fellendült a szegénygondozás terén vál-
lalt. munka. Ebredezni" kezdett az egymástól-
távol esett gyülekeeetek egymás iránti érdek-
lődése érs a .sorsközösség felismerése. Sok ol-
dalról indult meg, találkozott és erősödött több
olyan életjelenség, ami eddig lappangott, csüg-
gedezett, megszólalní sem mert és aminek éb-
resztőalkalomra volt szűksége, hogy erőit ad-
bonthassa .: Nem tulajdoníthatjuk a belmísszíói
munkának azt, hogy az utóbbi években mennyi
templom épült, de hogy hamarabb épültek íel
a belmissziói munka által felébresztett gyü-
lekezetekben, mint épültek .volnaanélkül, az
bizonyos. Éppen így részesnek' kell mondanunk
ezt a fokozatos átalakítást abban is, hogy a
szórványok iránti felelősség olyan eleven erővel
jelent meg a legutóbbi esztendőkben.

Mindezt abból az alkalomból mondjuk lel,
hogy a dunántúli Luther Szövetség kiadásában
megjelent a dunántúli egyházkerület beimisz-
sziói munkaprogrammjának tizennegyedik év-
folyama. 224 sűrűn nyomtatott oldal. 'I'izen-
három év előkészítő munkáját islátjuk mögötte.
Tisztelet azoknak, aikik kemény.és csüggedetlen
munkával idáig hozták. . Lehetetlen; hogy:a!lö
egy munkaévet ennek programmja szerint vé-
gez; meg ne tap.a,sZitaljl3ja 19yü1eke~etb811Ja meg-
erősödés bizony,s<ága,it...
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Az egyházmegyék arca.
D. Raffay Sándor püspök évi. [elentéséből,

. Az egyes esperességekből érkezett jelen-
téseket általános egyházkerületi szempont-
ból figyelve, kerületünk. különleges helyzetet
kell elsöbb is kidombor ítanunk. Az. evangé-
likusság megoszlása és elhelyezkedése a bá-
nyakerület területén a legváltozatosabb képet,
rnutatja. Azt mondhatnám, hogy az esperes-
ségek mindegyikének más, és más az arculata

Az arad-békési 'és a békési egyházmegye
hatalmas tömegegyházakból áll. 'I'erületukőn
tömbökben él a földművelő evangélikus, ős-
lakosság ősi hagyományokat, erkölcsí és anyagi
örökségeket birtokolva. Ezeknek a tömböknek
bírtokszerzésí vagy bármely más célból és -ok-
ból kiszakadó kísebb csopor~jaiaz idők fo-
lyamán új meg új gyülekezetekben tömörültek.
Ez a fejlődés most is tart. Ezek az egyházme-
gyék a tömeg és a történelmi mult erejével
válnak kerületünk testének fontos alkotöré-
szeivé. Helyzetük éppen az említett kőrülmé-
nyek folytán előnyös, Vezetők és híveik kö-
telessege azonban, hogy a tömegek valóban
erős forrásai s tűzhelyet legyenek az egyházi élet
lüktetésének, apáik' hitében megmaradjanak és
gyarapodjanak' s távol tudják tartani maguktól
a tömegek' átkát, az .életet magát iss.o:ks,zor
veszélyeztető tespedést és mozdulatlanságot. A
másik kötelességük pedig az, hogy az anyák ne
hagyják gyengeségben el veszni életrekelő gyer-
mekeiket: a nagy és régi gyülekezetek a köz-
tük, körülöttük ésbelőlük keletkezett kis egy-
házakat seg ítsék testvéri szeretettel a meg-
maradáshoz és az önálló fejlődéshez.

Kerületünk délnyugati felét foglalja el a
csanád-csengrádi és alsópestmegyei espe res-
ség. .Iellegzetes vonásai alapján ez, a kettő
egymásmellé állítható. 'I'erülete nagyobb, mint
a kerület tele, viszont a hivek száma' a ke-
rületben élőknek alig a negyedrésze. Igazi
szórványország, miudössze egy-két. nagyobb
ősi gyülekezettel. Híveink kimondott kisebbségi
sorsban élnek. Több mint nyolcvan olyan köz-
ség van e két egyházmegyében, ahol az evan-
gélikusok száma nem éri el a huszait s az egesz
kerületben . csak itt van néhány olyan község
is, ahol a számlálők evangélikust nem is ta-
láltak. Nehéz, sors.. de magasztos hivatás ezen

. a helyen evangélikusnak lenni. De mégis kö-
telesség annak ,1enni-é,s annak is maradni.
Testvéri együttérzéssel fordulunk e két egy-
házmegyénk hivatalos munkásai és mindeu
egyes hívek felé, a. húszak és tízek: felé is
és kérjük öket: vigyázzanak, álljanak meg n,
hitben és legyenek erősele De egyben igérjük
is, hogy a 'támogatásban is testvéreik mara-
dunk, erkölcsi és anyagi vonatkozáshan egy-
aránt.

Megint más a képe a, középső és a íelsö
pesti egyházmegyének. Itt már nincs olyan
rettenetes elszóródottság. Az egyházközségek

kis területen, egymáshoz közel vannak. Leg- -
inkább ősrégi alakulások, tisztes és régi ha-
gyománvokkul. ';i. politikai közsegeknek több
mint Ielébcn . van: evaugélikus ogylrázközsé-
günk, ha pedig a tervezett önállósulások 1118g- .'
történnek, e tekintetben tk, kéthat-madrészt is
elérjük. A gyülekesetek itt+neru nagyok; II

lélekszámokat ideálisakuak moudliatjuk. Gon-
dozatlan vagy_. helyesebben gonctozlulhtlall
szórvány lliucs.E két egyházmegye már köz·'-
vétlenül egyezik, _v.,agy éfiiitkezík a fővárosi '
településekkel, aminek az az 'eredménye, hogy
ti. határvonalon egymá után egész sereg --egy-
ház szervezkedett és szervezkedik. Ez a sze..
renesésnek mondható elosztódás biztos fejlő-
désnek a záloga, a két egyházmegye pedig
egyházkerületünknek életerős tagja lehet, ha
a sáfárok hívek maraduaki a hívek pedig gaz-
dagok az evangéliumi öntudatban.

Végül ha tekintetünket a budapesti egy-
házmegyére irányít juk, újból teljesen sajátsa-
gos képet látunk. A székesfőváros és vköz-
vetlen környékének nyüzsgő világvárosi élete
természetszerűleg rányomja bélyegét az evan-
gélikus egyházi él-etre is. Itt az evangélikusok
aránya nagyjából azonos, az országos arány-
nyal. Az evangélikusság összetétele pedig nem-
csak csonkahazánk, hanem az, egész Na,gy-
magyarország minden vidékének evangélikus-
ságát magában foglalja. Az egyházközségek
gyökerei nem nyúlnak> messze ..ail,IDultlJ.áJ;-l1i"
szen maga (;t, város is a legutóbbi évszázad
második részében izmosedott hatalmassá. Az
egyházmegye hívei a városi polgárság: ipa-
rosok, kereskedők, tisztviselők, munkások tár-
sadalmi osztályábel kerülnek ki. Legnagyobb-
részt úgy jöttek ide, de lelkükben elhozták
szülőfőldjükről, családi oltárukról az evangé-
lium tüzének egy parazsat, hogy itt ebben a
zajló, forgatagos, kísértetíes városban újra láng-
ralobbantsák otthonaik új oltárain. Ezeket az
embereket az egyház és a templom fogja
össze és' tartja meg az evangélikus hitnek,
hogy amikor elszakadnak régi otthónuk temp-
lomától, el ne vesszenek. Felette nagy fele-
lősséggel terheli a székesfővárosi és környéki
egy házakat ez a különleges helyzet. De én hiszem
és tudom, hogy ez a felelősség megvan. él és
munkálkodik azokban, akikre azt az egyház
Ura ráruházta.

Kupeczky János,
Zinzendorf arcképének festője.

Néhai jó Zsilinszky Mihálynak a sok könyve
között Kupeczky Jánosnak, a világhírű magyar fes-
tőnek életrajzát is megírta. (Olcsó könyvtár. Bpest,
1878. 72 lap.) ,

A müvész atyja, K. Ádám, a cseh-rnorva test-
vérek felekezetéhez tartozott s 1666-ban menekült
nejével és gyermekével hazánkba; Bazínba, az 11-
lésházyak 'egykori birtokára, ahol mint takácsmester
talált megélhetést, Az 1667 elején itt született János
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MVŰ fiát is erre a: jó kenyéradó mesterségre akarta
felnevelni. I

A cseh-morvák közül sokan kerestek menedéket
Magyarországban is. A nagy Comenius, a felekezet
utolsó püspöke is föként a maga vallástelekezete
érdekében jött 1650-ben Sárospatakra a Rákóczya'k
oltalma alá. S ilyen cseh-rnorva menekült volt Led-
nicen és Puch'ón, a gyászos véget ért Drabik Miklós
is,. előbb pap, 'majd posztós, hiú és kapzsi ember,
akinek a Habsburgok ellen írt jövendöléseit (Lux
in tenebris és Lux e tenebris) Cornenius fordította
latinra.

A jómódú iparűzö Bazin városában a németeK
között korán gyökeret vert a reformáció. Il1ésházy
István. 160.2-ben a tótoknak is külön templomot és
paplakot építtetett. Pázmány korában, 1628-ban az
ősi templomokat elvették tőlük, de az 1647. évi or-
szaggyűrés helyet jelölt az ú] templom számára.
Kupeczkyék bevandorlásakor Baltazár János bazini
lelkész és Klingler Vida egyházfi voltak a családnak
legjobb barátai. Es 1666-1673-ig volt itt nérnet lel-
kész, Löhner Míhály is, ki előbb Harkán, majd pe-
dig Kőszegen hirdette az Igét. Ennek ls bizonyára
,,:~lt lelkipásztor-í gondja és hatása Kupeczkyre és a
fiára.

A fiúnak nem volt kedve a szövőszékhrez' da
apja erővel kényszerítette reá. Baltazár lelkés~ és
az egyházfí vette észre, hogya fiúnak a rajzolásra
van tehetsége. Hlíngíer egyházfit a hivatalos ru-
háj~ban a nyelen függő csengettyűszacskóvaL,
arnint a templomban szedi a 'pénz, oly ügyesen raj-
zolta l~, hogy !;Iz apj!;l is ráismert, és nevetett rajta.
Oe azert a muhelybol nem bocsatotta ki. A lel-
kés~ közbenjárása sem használt. Végre is a
15 eves takacsinas titokban, minden búcsúzás nélkül
szökött meg a szülői házból 1681. május 12-én.

. ~em célom müvészí pályáját leírni. Ezt meg-
ta.~alJuk Zsilinszky könyvében. Bécsen át Svájcban
Nurnbe.rg voltake az állornáshelyei.. De, Bécsböl 1106·
ban átköltözött II. Rákóczi Ferenc udvarához is.
Luz~rn és Zürich, Róma, ismét Bécs és végül
(Századok 1865. 204. 1.) Bécsből már előbb 1703\-ban
írta bocsánatkérő levelét szüleihez. Tíz ar~nyat kül-
dött , megígéri, hogy hazalátogat Bazínba. Erre
csak 1720-ban kerülhetett sor. 1740-ben -Nürnbergben
halt meg.

Zsilins,zky, felsor.olja· Kupeczkynak majdnem min-
d~n .~,es~me?yet, .~e ~PP'err azt nem, említi. amely egy-
háztörténetileg ot IS legj obban erdekelhette volna:
Zinzendorf Miklós grófnak, a herrnhutí felekezet
alapítójának arcképét. Lélektanilag is érthető, hogy
a cseh-rnorva menekültnek rnüvész fia ki Szászor-
szágban, Lipcsében is járt, a cseh-morva testvérex-
nek rnenhelyet adó herrnhuti grófhoz vonzódott s
megfestette annak arcképét. Scholtz Ödön ágfalvi
esperes megírta és kiadta Zinzendorfnak életrajzát
(Sopron. 19~0.), melyben a grófnak egyetlen, jól-
Ismert es hiteles arcképét is közölte, de egy szó-
val sem említi, ~hogy ezt a jeles magyar festőmű-
vész, Kupeczky János festette. Ellenben a külföldi
képes egyháztörténetek ezt tudják és jelzik.

Braum-Geyer jeles műve például (Kírchgesch.
3. Aufl. München 1902.) a 753. lapon írja az arc-
kép alá: Nach dem Bilde von Kupetzky gestochen
von F. Lehmann. Es e századnak elején( a II. Vilmos
német császár védnöksége alatt megjelent hatalmas
díszmű is (Der Protestantisrnus am Ende des XIX.·
Jahrhundertrts in Wort und Bild. Herausgegeben von
C. We rcksha gen , Berlín, Verlag Wartburg) a' Il.
kötet 742. lapján Zinzendorf szép arcképe alá jegyzi:
Olgemiilde von Kupetzky. Safarik Ede legújabb mű-
ve szerint (Joannes Kupetzky, Leipzíg, 1928. 79. és
204. 1.) Kupeczky eredeti festményét ma Berthels-
dorfban, az egykori grófi kastélyban, a herrnhutiak
mostani gyűléstermében őrzik. Az olajfestmény há-
tulján rajta van a régi felírás: Grad' Zinze'ndorf,
gemalt von Kupetzky. S az 'erről készült rézrnetsze-
ten is: Kupetzky ad vívurn pinxít 1740. -

. Hazai íróink kőzül Hetvényí La] os-: tanár .a

herrnhutiak jubileumára az 1922. évi Luther-nap-
tárban Zinzendorf arcképét. kőzőlvén, 'ezt ö már ak-
kor Kupeczky festményének mondta. Bizonyára Baum
--Geyer vezette nyomra, de közelebbi bizonyítékát
a festmény hitelességének nem ismerte. Magyar mű-
vészettörténetí íróink" Pekár, Malonyay, Nyáry, Lá-
zár Béla sem tudtak Kupeczkynek erről a Berthels-
dorfban őrzött Iestményéröl. Pedig kell, hogy ez a
kép a magyarokat is érdekelje, midőn ez az egyet-
len, mely a világhírű grófnak arcvonásait megörö-
kítette. Herder protestáns Loyolának nevezte Zin-
zendorf gróf ot. (

Kupeczky igen sok arcképet festett, Bécsben
például a császárnéét Ls. Nem csak 1. Lipót, hanem
Nagy Péter cár is meghívta udvari festőnek, de nem
fogadta el féltette függetJenség.ét és evang'. val-
lását. Onarcképe vidám, bohém, szabadságszerető
művésznek mutatja. Rákóczi udvarában nem csak
a fejedelmet, hanem ennek atyját, 1. Rákóczi Fe-
rencet is lefestette. Ez utóbbinak is udvari festője
volt. (Asztalos M. 288. 1.) Itt festette meg a tá-
rogatót fúvó kuruc magyárok jól ismert, igen szép
képét is. Ez a magyárok iránt való rokonérzésröl
tanúskodik. Hiszen Rákóczi fegyvereit még Herman
Dániel is megáldotta! Ez időben testhette Keresz-
tély Agoston esztergomi érseknek', a volt györi püs-
pöknek (a hitehagyott szász hercegnek) arcképét
'is. Rákóczi udvarában találkozott a másik világ-
hírű magyar festővel, Mányoki Adámmal. Érdekes, hogy
a 18. század elején két ilyen világhírű íestöművésze
volt a 'magyarnak s íITliÍ:nda kettő protestáns. Ugyan-
azon fejedelmi férfiakat és nőket mindketten ís
lefestették, például Rákóczit és a hirhedt kicsapongó
Erős Áigoston hitehagyott szász választófejedelmet
(II. Frigyes Agostont, a későbbi lengyel királyt)
és ennek mélyen megalázott feleségét, a Spenernek
panaszkodó Eberhardinát. (Lázár B. Mányoki Á .
113. 1.) '.

Lázár Béla mindkettőnek a müvészí sajátságait
is műveltségűkből és vallásukból vezeti le. Mányoki
Áldám erős kálvinista volt, Hont megyében a sze-
kolyai lelkész fia s 1756-ban Drezdában mint az
ottani hugenotta gyülekezet buzgó presbitere hajt
meg. Ez azonban nem gátolta meg abban, hogy a
mi evang .. Aáchs Mihályunk Arany Láncát vegye meg
imakönyvnek (Lőcse, az eddig nem jsmert 1716.
évi kiadás), melyhez a Zengedező Mennyei Kar
énekeskőnyvünk is (Löcse, 1696.) hozzá volt kötve.
(Lásd a clmlapokat: Lázár B. i. m. 86. 1.)

Kupeczky is örökölte apjának valJásosságát. (A
cseh-morvák nálunk azután az evang. vagy a ref.
egyházhoz csatlakoztak.) Bécsben is ev. vallásának
szabad gyakorlását kerte 1. Lipóttól. ~időn hűtlen,
kacér 'neje azzal akarta férje megbocsatását kíérde-
melni, hogy áttér az evang. hitre, Kupeczky ezt szí-
vesen vette és a dán követségí lelkészt kérne fel
Bécsben. hogy nejét az evang. hitre oktassa. Ra-
gaszkodott magyar hazájához is. 1720-boo pünkösd
napjára jött haza Bécsből Bazínba, de szüleit II1(á,r
nem talárta életben. A vendéglőbe szállva, sokat
kérdezősködött az elhalt lelkészről és Klingler egy-
házfiról is. (Zsilinszky i. m. 43. 1.) .

Egy bazini lakós vezette ki szüleí sírjához a
temetőbe. »Ott térdre hullva sokáig és áhítatos an
imádkozott. Déltájban a városi tanácsnak egy ma-
gával hozott-nagy Mgyönyörű oltárképet adott át, mely
Krisztust a keresztfán ábrázolja. E ~ép Szent János
napján ünnepélyesen lőn a lutheránus templomban
az oltári rámába helyezve és felszentelve, mely al-
kalommal én az orgona mellett a gyülekezettel ki-
válóari -szép éneket énekeltem. Míndez Kupeczky
tiszteletére tőrtént, aki mínt kitűnő k~píró. a csá-
szári udvarnál is kegyben állott. Ö dísze és büsz-
kesége városunknak és egész Magyarországnak.« E
sorokat a már szintén elhalt KJingler könyvébe írta
egy bazini ismeretlen, talán az egyházfi utóda. Ez
az oltárkép - sajnos - ma már nincs meg Ba-
zinban. '(Zsilinszky i. m. 44. és 60. 1.)

Hite miatt kellett Bécset is hirtelen' elhagynia .
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Irigyei, a bécsi festők elhíresztelték, hogy felesé-
gét áttérttette az evang. egyházba. Magát. pedig
ijesztgették, hogy. súlyos börtön, sőt kínzatás .vár
reá. Ausztriában nem is könnyen vették az ilyen
eseteket. Igy menekült éjjel titkon először a családja,
azután pedig 1732-hen ő maga is Nürnbergbe. Itt
is elhalmozták anémet fejedelmek megrendeléseik-
kel. Még az angol király is meghívta Londonba dc
nem ment. Csak kísebb művészi klrándulásokra volt
hajlandó. Igy került el Szászországba is, Zinzendorf
közelébe. .

Ha maga a gróf nem hívta volna meg, felke-
reste volna őt bizonyára Kupeczky. Zinzendorfnak
a hermhutiak . révén ekkor már nagy híre volt.
Hogyne érdeklődött volna a vallásos lelkű művész
a gróf és volt miníszter iránt, aki az ő atyjának
rokonait Herrnhutba befogadta és egyházilag szer-
vezte (1722-27). Itt találkoztak-e vagy talán Drez-
dában, Lipcsében, azt nem. tudni, de a festmény
feltételezi, hogy Kupeczky az előtte állott élő Z'in-
zendorfot festette Ie. Bizonyára találkoztak többször
is és ilyenkor! a eseh-morvák és a herrnbutlak dolgát
is szóba hozták. A fentebbiek eléggé bizonyítják,
hogy az arcképet Kupeczky és nem más ismeretlen
művész festette. i

A festményről készült metszet szerínt az arc-
kép 1740-ből való. Egyike tehát Kupeczky Iegké-
sőbbí festményeinek. Mert még ez évben Nürnberg-
ben 73 éves korában meghalt. Vagyonát özvegyére
hagyta, ennek .halála 'esetére pedig csak oly feltétel
alatt rendelte a vagyon egy részét rokonainak, ha
evang'. hitükhöz hívek maradnak, a másik .részét
pedig a salzburglaknak és más, a vallásuk miatt
üldözötteknek hagyta. E~ 'a pont és a Bazirinak fes-
tett oltárkép mutatja, hogy ő is hű volt hitéhez
mindhalálíg.: A nürnbergi ev. lelkész azt kifogásolta
benne, hogy nem volt [ó templomjáró s ezért val-
lástalannak mondta. Az. ilyen vándcrművészeknél és
másoknál is - sajnos '--'- ez a hiba nem szekatlan.
Safarík E. szerint: »HaláLakor az evang. pap nem
temette el, mert sohasem .élt evang. hitéletet. Csend-
ben, pap nélkül temettéle el a hitéért annyit szen-
vedett husziták Ez a vég nem volna Kupeczky
életéhez illő. Nem vág össze végrendeletével. Safarik
állítását nem tudjuk ellenőrizni, Safarik E. i. m.
240. 1. Lázár B. i. IIl!. 1.211.1. Zsilinszky 53. 1.) .

Ezek a !kü1földre, szakadt magyar íestömüvé-
szeink nem voltak szerencsések a temetésükkel. Má-
nyoki Adárnot is, ki a drezdai hugenotta gyüleke-
zet buzgó presbitere volt, mikor 1757. aug. 6-án
84 éves korában meghalt, 'Goedfroy ref. lelkész
nem akarta fizetés nélkül eltemetni. Az ügyvédje
elölegezett husz tallért s csak ezután temették el
csendben, énekszó nélkül. Hagyatékában pénzt egy
fillért sem találtak. Kupeczky után a könnyűvérű
özvegye mégis csak örökölt.

A bazini világhírű magyar festőrnűvészneld azt
a dicsőségét, hogy Zinzendorf grófnak, Herrmhut
urának egyetlen fennmaradt arképét ő festette, ne
engedjük elfeledni. Talán ö VOlt az egyetlen ma-
gyal', .aki Zinzendorffal személyesen érintkezett.

D. Pályr Sándor.

Fegyelmezési eszköz-e az
úrvacsora?

Az »Uj Magyarság« október 9. számáb an!
olvastam, hogya pesti református egyház-
megye f. évi közgyúlésén »a reverzális-kérdés-
sel foglalkozva kímondták, hogy afjt az egy·
házta.got, aki '8, reformátusok kárára ad re-
verzálíst, eltiltják' ,az úrvacsorától.« 'Iehát 8,.Z
úrvacsora ]egy,~lm8!zés:r eszköz,

Az »Evangélikus Éle.t« október 10. szá-
mában Kemény Péter figyelemreméltó érve-
léssel megállapítja, hogy az úrvacsora; nem
fegyelmi, hanern kegyelmi eszköz.

Évek óta foglalkoztat ez a kérdés, azóta,
hogy evangélikus egyházi életűnkben itt is,
ott is erősebben hangsúlyoszáka fegyelmezés
szükségességét. 'I'öbbször volt alkalmam erről
a kérdésről lelkész-testvérekkel beszélgetni,
akikkel, örömömre, mindig egyetértettünk.
Most is az ebben a kérdésben rejlő súlyos
probléma adja, a to,lla<ta, kezembe. .

Az úrvacsora valóban kegyelmi eszköz. Isten,
miként az Igében általában, úgy a szentségekbeu
mint »látható Igében«, tehát a keresztségben és
az úrvacsorában is kegyelmét közli; a szent-
ségekben egészen különös módon. »Az Ige és
a szentségek szolgálnak ugyanis azon eszkö-

. zökül, amelyek által a Szentlélek adományában
részesülünk« (Ágostai Hitvallás V.). Az úr-
vacsorában a megdicsőűlt Krisztus testét és
vérét vesszük: a kenyérben és borban, vele
és alatta (in, cum et sub pane et víno) bűn-
bocsánatot, örökéletet és . üdvösséget nyujt az
Isten. Isten cselekszik az úrvacsorában. Az
úrvacsora Isten objektív ténykedése. Ott van
úrvacsora, 8110.1 I§1e és úrvacsoraí elemel}: van-
nak, tekintet nélkül az: ember hitére avagy!
hitetlenségére. Ige nélkül és elemek nélkül,
az I§1e és az: elemek együttléte nélkül nincsen.
úrvacsora. ellenben. hit nélkül van; a hit, nem
tartozik: az úrvacsora léuyegéhez,» Az . úrva-
csora, nem az emberre, ennek: méltóságára
vagy hitére vagy bármijére. hanem az: Igére van
alapozva. Jézus azt mondja : Vegyétek, egyétek,
igyátok, de nem szab ennek semmiféle feltételt
az ember részéről, amitől függne az, hogy a~
úrvacsora úrvaosora-e, Luther 1533- ban azt ír-
ja) hogy ha mindjárt maga az ördög lopódzott vol-
na, be a lelkészi hivatalba és szolgáltatta volna
kia lelkész sze. rélyében az úrvacsorát, ha
azt Krisztus rendelése szerint szolgáltatta ki,
el kell ismernünk, hogy úrvacsora volt az.
Tehát az úrvacsorát osztó-személyétől is független
a. szeritség. Az úrvacsora mint Isten ilyen OU-
jeldív cselekvése mindenképpen hat. Igy moncl-
ja. Pál apostollal megegyezően Luther Márton.
Nem lehet az. úrvacsorát adni és venni, hogy:
az hatás nélkül maradjon, csak különféle a ha-
tása: vagy az, üdvösséget vagy a kárhozatot
munkálja, Ez a hatás nem az -úrvacsorát osz-
tótól függ, amint fentebb is láttuk' már, ha-
nem az,az.t élvezötöl. »Aloi méltatlanul eszik

. és iszik', ítéletet eszik és íszií; magának« (1.
Kor. 11 :29.), viszont aki méltón veszi, üd-
vösséget eszik' és iszik magának Nem lehet
az úrvacsorával kísérletezni, hanem halálosan
komolyan kell venni, mert mindenképpen ha-
tással van lelki és testi életünkre egyaránt.
De ki a »méltó« és ki a »méltatlan«? »Méltó
és kellőképpen előkészült csak az, aki hisz
ebben az Igében: érettetek adatott és kíonta-
tott bűnök bocsánatára. Aki pedig nem hisz

,e~eknek az Igéknek vagy kételkedik bennük, ~Z



1937. október 17. EVANGÉLIKUS ÉLET 309. oldal.

méltat1an és készületlen. Mert ez az Ige: éret-
Letek, egészen hívő szíveket kíván« (Kis Káté).
Ez a hit. természetesen bűnbánó ~, bocsánat-
ban bízó hit. »A szentségekke] tehát úgy keal
élni, hogy vele járjon a hit, amely ·bizi:k azok-
han az ígéretekben, amelyeket a szeatségek
jeleznek ésa szemünk elé állítanak« (Agosra;
Hitvallás XIII.). »A kincs könnyen hozzáíér-
hető, mindenkinek az ajtaja elé, sőt az, asztalára
teszik, de szükséges még az, hogy a maga-
dévá tedd és teljes bizonyossággal annak tartsd,
aminek az Igék mondják« (Nagy Káté).

Mi következik mmdebből a mi, kérdé-
sünk ' szempontjából ? Az úrvacsorát él vezőre
vonatkozólag terruészetszerúleg az, hogy ha
nem hi z az úrvacsora bűnbocsánatában, tartsa
magát távol az úrvaosorától, hogy ne károsítsa
vele lelki és testi életét. Az úrvacsorát kiszol-
gájtatóra vonatkozólag viszont nem az-e a
természetes követelmény - és éppen ebben
rejlik az egész kérdés súlyos lelkiismereti
problémája - hogy ha az úrvacsorát venni
szándékozóval folytatott magánbeszélgetés fo-
lyamán, a magángyónásban az illetőnek ki-
jelentése avagy félreérthetetlen magatartása
alapján - az úrvacsorát kiszolgáltató lelkész
által személyesen nem ismert egyének ne111
jöhetnek itt tekintetbe, mert ilyen esetben sze-

• mélyes felelősségről nem lehet szó - a lel-
kiismeretében ana a meggyőződésre jutott,
hogy az illető »méltatlan«, az úrvacsorától tá-
voltartsaa azt 'néki ki 11'8 seolgáltassa, nem ~g'y-
szersmindenkorra, hanem esetenként, és nem
mint ítélkező, hanem mint »lelkiképpen meg-
ítélö« (1. Kor. 2 :14-15), és mint Ielelős lel-
kipásztor ? El lehet-e ée el van-e intézve ez
a probléma az úrvacsorát kiszolgáltató lelkész
számára a nyilvános gyónás e formulájával:
»hirdetem néktek bűneitek bocsánatát az igaz
megtéres feltétele rnellett«, ha még úgy képtelen is
ebbe beletörődni és bele törni, és ha még úgy Jcép-
tejen is elhallgattatni a lelkiismeretébe Iúródó
kérdést: »avagy őrizöje vagyok-e az én atyám-
fiának?«, mert igenis őrizőnek tudja magát
hivatástudattal: az Ur őrállóúl rendelt engem
a gyülekezetembe?! (Ezék. 3 :17-19). Azt, pe-
dig ue gondoljuk', hogy falun a »bűncselek-
mény« nyil vánosságra jutása miatt úgyis tá-
vol tartják magukat az emberek az Ur asz-
talától. A falusi szokás mást mutat, Ha szó
lehet arról, hogy valakit eltíltsunk az úrvacso-
rától, nézetem szerint csak a »méltatlanság«
esetében lehetséges ez .. Ez pedig nem fegyel-
mezés, hanem evangéliomi szolgálat: az Ige
alá állás és az Ige iránti engedelmesség . akar
lenni. Valóban lehetséges ez? Ha pedig le-
hetséges, .akkor nem egyben kötelesség-e is?
E kérdést csak teljes felelősséggel és mások
lelkiismereti meggyőződésének tiszteletben tar-
tásával (Róm. 14!), testvéri szeretettel lehet
feltenni és megválaszolni. (Csupán megjegy-
zem itt, hogy húsz évi lelkészi szolgálatom
alatt többször tartották' magukat emberek tá-
vol az Ur asz.taláttól, tanácsomra, mert nem

hittek, és többször' járultak emberelkaz Ur
asztalához, tanácsomra, mert súlyos búneik
ellenére is hitüle alapján »méltók« voltak, de
ezvetlenegy olyan esetem nem volt, amikor
eltiltottarn volna valakit az úrvacsorától ... )

Az elmondottak alapján úgy gondolom,
hogy minden olyan esetben, amelyben nem ar-
ról van szó, hogy vaj aki nem »méltó«, azaz
nem hisz ezen igének: érettetek adatott és
kiontatott bűnök bocsánatára, így a reverzális-
adás esetében is nincsen jogunk ahhoz, hogy
valakitől, aki az Ur asztalához járul s »ke-
gyelmet és vigaszt sóvárog« (Luther), Isten
kegyelmi eszközé megvonjuk tőle s így eset-
leg döntő percekben megtosszuk lsten viga-
szától s azegyelmétől. Ha tesszük, nem bűnünk-c
az nékünk? Mert nem szabad' elfelejtenünk',
hogy nem az egyébként igen Iontos egyház-
politika, hanem az Evangéliom az első. S nem
az az első, .amit mi gondolunk és cselekszünk,
ha míndjárt a legnagyobb jóhiszeműséggel és
egyházunk iránti féltő szeretetböl, hanem amit
Urunk rendelt, miként eze .a lutheri reformáció
elénk tárta,

Az úrvacsora valóban kegyelmi', de netn:
íegyelmezési eszköz,Zulmt! Henrik.

Eskessünk-e vasárnapon és
ünnepnapon?

Ez a kérdés gyakran felvetődik itt is, ott
is s taglalása mindenütt bizony ta lanságot, iz-
galrnat és nyugtalanságot kelt..

Az egyik gyül ekezetben , esketnek ünnep-
napokon is, a .másikban nem.

E kérdést nyug'vópontr,a·· kell jüUaülulllt.
E tekintetben is egységesen kell eljárnunk.

Akik az ünnepnapi esketés mellett . van-
nak, azok azzal érvelnek. hogy az esketés szép,
nagyjelentőségű dolog, éppen azért méltó hoz-
zá. az ünnepnap. E~ az érvelés nem állhat
meg már amiatt sem, mert a házasság nem
szentség, miért kellene azt éppen ünnepnapon
megáldatni. A .szentségeket is kiszolgáltarjuk
közönséges napokon. - .

Azt is felhozzák érvül, hogy több háza-
suló nem ér rá hétköznapon esküdni, ha te-
hát ünnepnapon nem esketjuk meg, elhagyja
az esküvőt,' vagy idegen templomba megy es-
küdni. Ez az érvelés sem állhat meg. ~ Niu-
csen olyan munkaadó, gyár, múhely, hivatal, /
gazda, ahol esküvéje alkalmával nem engedé-
lyeznének félnapi szabadságot az alkalmazott-
nak. '}1agy ha száz közül eg'y ilyen akadna,
helyettesról lehet arra a fél napra gondos-
kodni.· - Mikor beteg valaki, kénytelen ott-
hon maradni, az állását mégsem veszíti el.
-- Csak éppen az esküvőjekor éreztemének
valakivel olyan lelketlen szigort?

Az ünnepnapi esketés mellett elfogadható
érv' fel nem hozható,
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Az ünnepnapi esketés ellen fel Kell hoz-
nunk azt a közismert -kőrülményt, hogy az
e 'kelés, .különösen falun, csődülettel, lármával,
rlalolással, csendzavarással jár, nem. egy he-
lyen mozsárdurrogtatás, lövöldözés is k íséri.
s mindenütt vendégeskeclé sel van összekap-
csolva.

A tcplom előtt megállnak a kocsik, azok
körül a kíván iiak serege, folyik a beszélgetés,
nem egysze!' kerül kézbe a kulacs.

Mindez az ünnepnap tisztessége és szent-
sc-ge megrontására szolgál.

Ez bún l Tehát mellözendő.
A vasárnap és, üunepnap külöuösen és

legfőképpen az lsten tiszteletére és imádására
szentelt nap, ne használjuk .Iiát fel emberi
kedvtelések céljaira!

Isten parancsa: »Az ünnepnapot megszen-
teljed.« Városon, falun egyáltalában nem ill-
dokolt a vasár- és ünnepnapi esketés.

Hagyjuk meg a hét napjaiból ezeket Isten-
nek! Ő maga kívánja, rendeli, hogy igy le-
gyen.

Megszüntetendö az esküvőnek rendkivüli
órában történő tartása is! Demokratikus egy-
házunkhoz ez illik. Gazdag és . szegény, előkelő
és igénytelen esküdjék] a kijelölt, rendes időben.

A békési egyházmegye ezidei egyik lel-
készí él'tekezJete foglalkozott e kérdéssel s ki-
mondotta, hogy ahol nincs szokásban a va-
sárnapi és ünnepnapi e keté , ott ez a szokás
továbbra is megtartandó ; ahol pedig szokás-
ball van, ott megszünteteudő.

Foglalkozzék e !kérdéssel aMEljE. s egy-
séges eljárá véaett ja va latát tegye át az
egyetemes közgyűléshez.

J{OVáC3 Andor.

Lelkileg is edzett nemzedék.
'Mussolini 1937. szeprember 28-án óriási tö- •

meg jelenlétében megtartott be zédében töb-
bek között a következőket mondta : »Mind a
két nép Iiatalságára épít, amelyet a fegyelem;
a bátorság, az ellenálló erő> a haroszéretet és a
kényelmes élet megvetése szellemében nevel-
nek Iel.«

Hasonló szellemben nyilatkozott Hitlet 1S
az 1935. évi pártnap Oll , miko r kijelentette.
hogy: »Valamely . nagy politikai vagy vallási
Iorradalornnak lendületbe hozatalához lelkileg
szilárd német férfiakat kell nevelni. A sz.ív
nyugodt verését. núndell veszedelmes helyzet-
ben csak így lehet biztoeítani: azon célból pe-
cli~', hogy acélos idegekkel és önuralommal
reudelkezhessünk, zükséges még népünk min-
elen tagjának testét is egé zségess é és edzette
teuni«.

Va.gyis a nemzet szívét és lclkületét elő'
kell készíteni.

. Joggal tnerülhet fel iuost 11Z a kérdés,
hogy mi történt vagy .mi fog történni, hogy!

ifjúságunkat az eddigitőleltérő, má szellemben
neveljük? Vajjon nekünk i, követnünk kell-e
anémet példát és ha igen, milyen értelemben?

Azok az egész nemzetre kiható világnézeti
átalakulások, melyek Olasz- é Németországban
a köze lmultban végbementek, mind a két or-
sz{lg:ban életszükségletté fokozrák a nemzet ne-
velésének az átalakulá szellemében történő
megváltoztatását. Ds a jövőbe tekintő. óvatosság
is ezl követel i. Kétségtelen ugyanis, hogy az
esetleg bekövetkező újabb nagy háború főként.
az anyaországra irányuló nagyszabású légi
bombatámadásaival a. lakosság lelki teherbíró-
képességet, hangulatat és akaratát mé.g so-
hasem tapasztalt arányokban fogja ígénybe-
venni, illetve befolyásolni. Vajjon nem tarto-
zik-c tehát a nemzetnevelés elsőrendű fel-
adatához nálunk i,s, hogy elhár ítsunk va,gy
megelözzünk mindent ami a nemzetre káros
lehet?

Tagadhatatlan, hogy ilyen légi bombatri-
támadásokkal nekünk i,~a legkomolyabban kell
számolnunk. Vajjon .számof vetettűnk-e már
azzal a vak: rémülettel, amely a kellő lelki és
anyagi Iel nem készülés folytá.n rajtunk úrrá
lehet és amelynek következményei mind er-
kölcsi, rnind anyagi téren szinte belathatat-
lanok? Vajjon e szempontok nem te 'zik-8 pa-
rancsoló szük éggB, hogy lako ságunkat a harl-
seregnek már most kötelességérző, fegyelme-
zett" áldozat- és .segítséo-koész, 1,ajtáFsias ~ !1ég'i
bombatámada bk' elhá.rít5 ához" a i"zükség"es tu-
dá "sal és gyakorlati érzékkel bíró segítőtár-
F;,1Vit szervezsük ? Vagy talán Pató Pálék 81-
vén azt gondoljuk, hogy minderre ráérünk

, még; hogy mindezt rögtönözni is lehet?
Dc rnmdettől eltekintve, nincs-e nekünk

is szükségűnk acélos lelkű, edzett nemzedékre,
amely nemcsak 'erős. indulatokra képe" ha-
nem a, legnagyobb lelki megrázkódtatásta seur
veszti el lelki egyensúlyat?

Vagy talán az erős lélek már csak olyan)
»üverrliázi növény« nálunk, aJ.11Jely.et·közéle-
tüu kbe átültetni, illetve meghonosítaut nem Je-
het, merr llÜ10S, itt talaja?

A~t hiszem, ezek felett a kérdések felett
miuden jó magyar embernek nemcsak gondol-
kod ni érdemes, ele azok hatá, a. alatt meg is
kell. tennie mindazt, amit hi vatásköréből fo-
lyóan akár kezdeményező módon, akár pedig
parancsolóan tenni, hazafias, illetve emberba-
rát i kötelessége.

ciié» },'(I!J'y-l11egyeri i\'agy Károh].

A zsinat ötödik ülésszaka.
A zsinat által felterjesztett egyházi torvénye-

ket az államfő jóváhagyása előtt az egyes szakmi-
nisztériumok tüzetes megvizsgálás alá vették s ész-
revételeiket a zsinat elnökségével közölték.

A zsinat elnöksége és az egyeztető- bizottság
tagjai október 9. és 11. napján réggeltől estig talJto
tanácskozáson a törvén:yegész· anyagát szem elott
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tartva egyenként megbeszélés alá vették az egyes
megjegyzéseket és némely 'esetben hosszantartó vita
után 'ugyan, de végül' minden vitás kérdésben ml~g-
egyeztek az egyes kívánalmak és megjegyzések te-
kintetében. Az értekezleten a vallás es köz oktatás-
A~BN: Áp~niSB.L 'Ja uoq~lalas!Ád~n[ JalZS!u1W !A.fln

András államtitkár elnökölt. A vallas és közoktatás-,
ügyi mínisztériurn ügyosztályai.t Dr. Bernáth' Géza, a
protestáns ügyosztályt . vezető min. tanácsos kép-
VIselte, az igazságügyminisztérium törvényelőkészítő
osztályát pedig Dr. Vladár Gábor, kúriai tanács-
elnök, az' osztály vezetője' és Dr. Zehery Lajos
miniszteri tanácsos. Dr. báró Radvánszky Albert
egyetemes felügyelő és D.· Kapi Béla püspök, a
zsinat elnökein kívül a . tanácskozásokon. résztvet,
tek: D. Raffay Sándor, a zsinat alelnöke, Dr. Mik'ler
Károly, Dr. Rásó Lajos, Kemény 'Lajos, Kuthy Dezső.
Dr. Bánkúti Dezső: Néhány tanügyí, pénzügyi .és
törvénykezési kérdésben igen benató megbeszélés
Iolyt, melyek közül különösen nehéznek bizonyult
a jogakadémiára vonatkozó- fejezet. A tanácskozások
eredményét az október 12-lén délelőtt 10 órától dél-
útán 3 órájg tartó. egyeztetőbizottságé ülésen Dr;
Mikler Károly, majd Dr. Vladár Gábor elnökléte alatt
újból tüzetesen átvizsgálták. A bizottság ülésén végig
részt vett Dr.' Bernáth Géza, akinek jelenléte a
szakminisztériumok részéről való parafalás érdekében
történt. Hálásan kell megállapítani, hogy az összes
tanácskozások barátságos levegőben és a kölcsönös
megértés jegyében folytak le. ' .

Október 12-én délután volt a zsinat teljes ülése,
ahol az egyeztető bizottság előterjesztette a szöveg
végleges megállapítására vonatkozó Javaslatokat. Az
ülést D. Kapi Béla ·elnök imája után Dr. báró
Radvánszky Albert világi elnök nyitotta meg, be-
jelentette Haviár Gyula zsinati. tag lemondását és
bemutatta a Dr. Domján Elek püspök helyébe vá-
lasz!ot~ Pass_ L~~~ló zs~.ati,. ta$. megbí?:ól~velét. ~
II.'; rn; IV.JX.~e.s Xo> törvényeket- Dr. Mlkl-ezv~a·-

. roly, az V., VI. és VII. törvényeket Kemény Lajos,
a VIlI. törvényt Dr. Vladár Gábor referálta. A zsinat
az összes előterjesztéseket egyhangúan magáévá
tette és az így megállapított törvények most már
rövidesen elnyerik az államfői' jóváhagyást s 'előre-
láthatólag november első napjaiban kihirdetésre ke-
rülnek.

Gyakorlati egyházközigezgatési
tanácsadó.

Anyakönyoi kioonatok hioatalos használaira.
Több lelkész panaszolja, hogy ah:atóságok

állandóan terhelik a lelkészi hivatalokat az
állami anyakönyvek felállítása. idejét megelőző
időkből szÉÍ,rmazó anyakönyvi kivonatok díj-
talarr kiadása iránti megkereséssel.

Minthogy nagyon sok lelkész híványában
bevételi tételként, hogy úgy 'mondjuk fizetés-
kiegészítésként szerepel az anyakönyvi kivo-
natok kiállításának. díja, sokan sérelmezik és
kétségbevonják az állami hatóságoknak azon
jogát, hogy 'díjtalanul követelhessék a. lelké-
széktől az anyakönyvi kivonatok kiállítását.'

.A kérdés közérdekú voltára való tekintet-
be] a tényleges helyzetet ismertetjük:

az . 1894. évi XXXIII. tc. 94. §-a, a kö-
vetkezőket mondja: »ajelen törvény életbelepte
előtt vezetett felekezeti anyakönyvekből köz-
hitelességű ki vOI1a.tolmtaz eddigi módozatok
mellett szolgáltatni a felekezeti anyakönyv ve-
zetők továbbra is jogosultak éSI kotelezettek,
Amely íelekezeti :anyakönyvvezető ilyen kivo-

nat kiszolgáltatását .megtagadja, kíhágást vkö-
vet el és egy, hónapig terjeclhető elzárással,
valamint 600 koronáig (ma 600 pengő) ter-
[cdherő pénzbüntetéssel büntetendö.« .

, .Iogszabály, hogy az egyes rhatóságok -'egy
másile hatóság megkeresését-díjtalanul kötele-
sek Ioganatosítani. Miután pedig az. idézett tör-
vényhelyszer ínt a felekezeti anyakönyvek s ill.
a Ielekezetí anyaköny vvezetök közhatóságí jel:
lege az állami anyakönyvek' életbelepte elötti
időre fennmarad, nyilvánvaló, hogy egy .másik
közhatóság által-adott megkeresésre, az anya-
kőnyvi kivonatot kötelesek díjtalanul kiállítani.

Ez természet zerúleg .t.erhet ró a lelké-
szelere és egyik-másík egyházközségben eset-
leg hátrányosan befolyásolhatja a "lelkész hívá"
nyilág megalapított 'jövedelmét, azonban a tör-
vény és jogszabály világos rendelkezése alapján
jogszerü az állami hatóságok azon eljárása.
hogy az. anyakönyvi kivonatokat az ő meglee-
resésük valapján vdíjtalanul kívánják be. /
. . Felhívjuk tehát a lelkészi hivatalokat, hogy

adandó esetben .az anyakönyvi kivonatokat hi-
vatalos hatosági megkeresésre mínden további
nélkül szolgáltassák 'ki, mert a kíszolgáltatás
megtagadása .bünte tőj ogt kővetkezményeket von
maga után.

Amint ez. ügyben, úgy bármely más egy-
házközigazgatási ügyben készséggel állunk ol-
ya óink rendelkezésére iés minden kétes vagy.
vitás- ügyben, ké zséggel szolgálunk. megfelelő
gyakorlati tanáosokkal és útbaigazításokkal.

Fl GYE L ö.
Két évtizeddel a háború után végre ké-

szülőben van a tűzharcos-törvény, amelynek az
a célja, hogy; a magyar életben némi könnyebb-
séget biztosítson a háború hősei közül azoknak,
akik rnég nem haltak ki. Ez a törvény, egye-
bek között, a hadviselt tanítóknak Ú. n. hadi-
pótdíjat biztosít a »f'ennálló rendelkezések ér-
telmében«. Igen ám, csákhogy a. »fennálló
rendeletek« a. felekezeti' tanítókat ebpől a ha;
clipótclíjból kizárták, illetve az egyházakra bíz-.
bízták, hogy tanítóiknak megadják-enzt va"gy, .
nem. De milyen erkölcsi jogcímen kívánja .az'
állam az egyháztól, hogy tanítóinak hadipót-'
díjat adjon, rnikor azókat katonai .szolgálatra
az állam hívta be és amikor nagyon sok olyan.
tanító van, aki katonai szolgálatra nem attól,
az egyháztól vonult be, amelynél most szolgál?

A haclviselt egyházi tanítóknak hadipótdí]
legalább ugyanúgy jár, mint az állami taní-
tóknak, - .de az államtól. Nagyon jó lenne;
ha az országgyűlés evangélikus tagjai a tör-
vényjavaslat tárgyalásánál ennek az elemi '01'-

kölcsi igazságnak hangot adnánakvnehogy ta-
nítóinkat eddigi tenger sérelmük után újabb
rövidség érje,. . . "

Tanítói karunk es az l?gylüiz azt szerét-
né látni.. hogy' az evangélikus" törvényhozók
minden evangélikus ügyet szívvel-lélekkel ma-
gukévá tesznek. F.,a:bók Ferenc.
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SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 21. VASÁRNAP.
Ef(>·? 6:10-17.

E vilúq sok Iüsértést rejt l11a7áb~1Il a keresz-
tuénelc seánuira. Onmaga elleni kűedelmetát k~zdve,
f'(jészen a h'eres:ctyénséy ügy9ért v:1ló harcáiq lepten-
nyamon ak2Ciályokba és támadásokba ~itkÖ'dk. fil}. egy
ethárul, jő utána másik és mégis miruien elháritott
támadással fogy az ellenállás .. Egészen el nen~. f09.l1
soha, de eg:g,yel kevesebb ellenség ellen kűzdeni
tnindiq nyereség.

Ezért lehettek boldogok az eiéeusiak, mert n~m
kellett test és Uél' elle.n harcolniok. Hogy attnuira
mellékes lehetett a számukra es az apostol is így
beszélhetett "ólak. Mert. a test és pél' elleni harc

. io,e.n sok erőt [eteméset az em,?e~ ereieool ~s a~
egesz nagy ügyről, Isten orszagm;ól a foldl" ki-
csiny .bíinökre irányítja az ember sz~met.. ~ga~,
hogy az emberi §letnek ezek: is réseei, m:egpedig
sokat szereplő részei, de Kriszius nem csup.an (1z~!'t
jött hogy a test és vér elleni harchoz adjon erat.
Nagyobb célok, egyetemes rriegvdltás; üdvösség mel-.
lett ezek csupán kellemetlen aprcsáqok, de ~ ten-:
tiek szempontjából mégiS lényegesek. Akadaly a
test ae ég felé törQ ember számára, nem csak azér~,
inert a földre vonja, hanem! azért is, mert a szemei
bezárja a mások iránti látás elől is.

Amíg az ember a földre néz és magával kény-
telen töródni, addig nem tud az I g~be.n felsorol-
takra is erő,t pazarolru, melyek padig a »maqas-
scígball uannak«. És ezek. ell~n is kűedeni keJl. Meri
jóllehet a testet sem gyoztllk le, ezek ts támadnak
es nem védi meg ellenük a' [elkiáltás: még nem
jöttetek sorra. Ezek ellen pedig máskép soha meg
nem állhat az ember, csak lsten segítségé vel, azok-
kal a leg'YveT~ekkel, amikrQi az apostol beszél itt.

- Tanévnyitás a soproni evangélik~. faku1t~-
san. Az Erzsébet Tudományegyetem evangélikus hit-
tudományá .kara vasárnap- tartotta ünnepélyes- tan-
évnyitó közgyűlését. Wiezián De~s?; dr. prÜ'f~sszor
prédikációja után a kÖ.zgyűlést SC1P.ladesEloemer.dr.,
az egyetern rektora nyitotta meg, LlC. K,ar~:er Ka~oly
dr. prodékán beszámolt az elmult tanévről. Prohle
Károly dr., eztdei dékán »A keresztylen egys~g gO'I?-
dolata korunkban« címmel tartott székfogialó beszé-
det, majd Kíss Jenő. dr. nyilv. r. tanár. emlléke~.é~e
következett a fakultás elhúnyt tiszteletbeli doktoraról.
a kíváló hittudós Bancsó Arrtalról. aki tgazgatóje'
volt az egykori soproni teoí, akadémiának.

s-r- Külmissziói konferencia. A magyarhoni misz-
szióegyesület őszi, közgyűléssel kapcsolatos konferen-
ciáját november. 6-án é? 7-én SÜ'~tvadke.rten ren-
dezi. A konferencía alaptargya: »Krdsztus es az egy·
ház. A konferencia evangélizálő jellegű és kapcso-
lódik a gyülekezet 1~0,éves jl1~ile~á~02. ,Ré~zv~~.eli
díj: 2 napi teljes ellátás, szállás es re~zveteh díjjal
együtt 5 pengő. Jelentkezni le~et: SIkter A~ra~
lelkésznél Soltvadkert (Pest m.) es Danhauser Laszia
titkárnál, 'Bpest, VI., Bajza-ú. 45. Az érkezés idő-
pontját kérjük jelezni.,

- Lelkészszentelés. D. Kapi Béla püspök ok-
tóber 10-én szeritelte fel Andorka Sándor, Fhegen-
schnea Frigyes és Klenner Gyula teológusokat.

- Pass Lászlót, a tiszavidéki egyházmegye új
esperesét október 7-én iktatták be a Debrecenben tar- Megjelent! »A gyermek uasárnapja: I. kötet.
tott egyházmegyei közgyűlésen. Gyermekistentiszteleti beszédvázlatok. Advent első

- II Budapest-Ill. kerületi Evangélikus Nő- vasárnapjától mennybemenetel ünnepéig. A dán, finn,
egyesület októb~r ~ó 13;án tea~stet .rel1:~ezet.t,.ame- norvég és svéd evangélikus egyházi gyermekiroda-
lyen Dr. Fabinyi .Tihamér m. kir .. penzügymírríszter, lomból feldolgozták : Wolf Lajos, Dedinszky Gyula
egyházközségi felügy.elő tartott Igen erd~K~ elo- és Révész István. Ára a hatalmas. kötetnek fűzve
adást Finnországban -szerzett tapasztalatairól. P 6.50, vászonkötésben P 8.50. .

-Újigazgatók. Az -aszódi Petőfi gimnázium Kiadja Scholtz Testvérek könyvkereskedése, Budapest,
telügyelő bizottsága igazgatóvá Nagy Imre, helyet- . IX., Ferenc-körút 19-21. '
·fé~é Evangéltkus Díekontssza Anyaházi Nyomda, Bp., VII., Damjaních-u. 28/b. - F.: Farkas Lészló.

tes igazgatóvá Janesik Mihály, az internátus veze-
tőjévé dr. Czirbusz Endre rendes tanárokat válasz-
totta meg. '. .. ,. .

- Házasság. Blotniczku Lidiát, néhai Blatniczky
Pál cinkotai esperes leányát október l6-án vezette
oltárhoz Dr. Sommer Gyula. Sommer Gyula váci
lelkész, tb. espel'es fia. .. ,.. ..

Kachelmann Mártát, Dr. Hittrich Oaon c. Iö-
igazgató, a fasori gimnázium ny. igazgatójának uno-
káját október l6·án a fasori templomban vezette ol-
tárhoz Dr. Félix László orvos.

- Halálozás. Vitéz Erdey Brunó vállalati főtiszt-
viselö a mátyásföldi evangélikus egyház gondnoka,
frontharcos-csoportelnök ötvenkettedik életévében el-
húnyt. , ..

- »Gyógyíts meg engem- címen a Harangszó ~I'

adásában megjelent kórhází imakönyv finn fordí!as·
bim is megjelent. Voipio Márton, nálunk egy evet
töltött finn teológus fordította le.

- Maradj velünk! Erre kérték az Emmaus felé
haladó tanítványok a halálból életre kelt Mcstert.
Maradj velünk! Ezzel az igével indult útjára a
Fébé 1938. évi Ieszakítós naptára, hogy olvasóit
nap-nap után a megtartó Krísztushoz segitse, ah
nek a velünk Iéte, a velünk maradása míndennél .íe-
lettébb való. Aki a naptárt ismer-i, az meg'vá:>árolja
azért, mert nem tudja nélkülözni, annak pedig, aki
még nem ismeri, szerétettel ,ajánljuk. K~lön i,s ,fel,
hívjuk a figyelmet a naptar tartalomjegyzékére,
amely az egyes történetek, elbeszélések, hasonlatok
stb. fogalom szerinti csoportosítását tartalmazza." A
leszakítós naptár ára 1.40 pengő, ft:;.kete egés~vá·
szonkötéses könyvalakban 1.60 pengo ; kapha~o. a
Fébé-könyvkereskedésben, Budapest, VII., Damjanich
utca 25-a. Iratterjesztéseknek. viszonteladóknak meg-
felelő százalék.

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. I

HOGY AN TAMOGASSUK AZ EVANGEL/KUS
EGYHAZKERULETEK JÓLETIEGYESULETET7t
Evangélikus ember családjáról a »Jóléti Egyesül~t~
útján gondoskodik. Egyházi érdek is a »Jólétí
Egyesület- felkarolása. Hívja fel mindenki a h!t:
testvérek figyelmét I a Jóléti Egyesületre. A JÓl~t.l
Egyesület mindenfajta bitosítást felvesz: temetkez~sl,
élet, nyugdíj, tűz, betörés, baleset, gyár, szavatossag,

autó, szállítmány és jégbiztosításokat.
Taqiainat; érdeRett képviseli miruien esetben!

Felvilágosítással és tájékoztatással ~zolgál az egye·
sűletközpontja: Budapest, IV., Haio-u. 8-10. (Ev.
bérház.) Telefon 1-863-32, valamint a kerületi fiókok:
Békéscsaba, Debrecen, Győr, Kaposvár, Miskolc, Pé.cs,
Szeged, Székesfehérvár, Szornbathely, SzolnokI. Mín-
den egyházközségben megbizottai vannak az egye-
sületnek. -Allandóan felveszünk és foglalkoztatunk
megfelelő javadalmAzással tagszerzőket, hölgyeket is.

SZLEZÁK LÁSZLÚ
Magyarország aranykoszorús mestere

harang- és ércöntöde, haranqielszerelés- és haranq-
láb gyár, Budapest, VI., Petnetuieu-utca 78. szám.

8 aranuéremmel és 4 diseokleoéllel kitűntetue I
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VÁNDORkosÁR.
A most ' folyó családvédelmi kiállításon,

mint arról már hírt adtunk, egyházunk is he-
lyet kapott a Műcsarnok egy tk termében, hogy
gyermek- és családvédelmi munkáját bernutas-
sa. Azok, akik a kiállítást megtekíntették, lát-
hattak azt, hogy egyházunk' terme kiállja, [a.
versenyt, vagy használjunk megfelelőbb szót:
kiállja az összehasonlítást. a többi egyház ide-
vonatkozó munkájával.

Sok. érdekes látni és megfigyelnivaló közül
legjobban megragadja a figyelmet a győri bel-
missziói egyesület »csecsemö-vándorkosara«,
mely más jótékony egyesület munkájához ha-
sonlóan úgy kí váll segíteni szegénysorsú csa-
ládoknak a gyermekáldással együtt járó gond-
jain, hogy teljesen felszerelt vándor kosarat ho-
csát rendelkezésre, minden szükséges gyermek-
kelengyével együtt. Ez a vándorkősár néhány
hónapig marad egy helyen aszerint, meddig
kell otthagyni.Lazútán új otthont keres, ahol
megint segítséget jelentsen. Csak az tudja fel-
becsülni ennek a munkának a jelentőséget,
aki maga látta azt az örömet, melyet egy -egy
aggódó édesanyának jelent az, hogy érkező
gyermekét megfelelően fogadja.

Ilyen vándorkosár a pesti egyházakban is
van és járja áldott vándorútját. Van a Deák-
téri ifjúsági egyesületben, most van felsze-
relés alatt a Fasorban, már útnak indult a
zuglói . leánykör munkájából és készül a jná-
sodik. Örülünk, hogy ifjúsági. egyesületeínk
örömmel és .szeretettel foglalkoznak' ezzel a
munká val. Azért tesszük most ezt 'szóvá, hogy
egyházaink egésze tudjon erről a szép és

42, szám

Megjelenik minden vasárnap.
ELOFIZET~SI ARA: '

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

Felelős kiadó: Dr. FRITZ LASZLO.

megbecsülésre - érdemes munkáról, ami eddig
csendben és észrevétlenül folyt, de azért is,
hogy a segíteni szerető és akará szívek fi-
gyelmét. is. felhívjuk reá.

Mert minden vándorkosár arról tesz tanu-
ságot, hogy van összetartó és egymást segí-
teni ígyekező szeretet. Arról tesz tanuságot,
hogy meg becsüljük minden családi otthonnak
azt a nagy időpontját, mikor új emberke ér-
kezik közéjük. Arról tesz tanuságot, hogy osz-
tozkodni tudunk azokban a szent gon-
dokban, amelyek minden gyermek meg-
érkezését megelőzik. És ezenfelül Istentől
adott alkalom arra is, hogy eszünkbe jusson
a mi örömünk és a mí gondunk, abból az
időből, amikor a mi életünkbe jött meg ,a
ter-emtő Istennek. élő ajándéka a gyermek ké-
pében. Lehetetlen, hogy az erre való gon-
dolás fel ne serkentsen és megértövé ne te-
gyen olyan szíveket, akik talán ritkán . és
nehezen engedik be az életükbe másoknak ta.
gondjait és ezzel annyiszor megfosztják ma-
gukat a jóttevés örömeitől, másokat pedig meg-
fosztanak a hálával fogadott segítésnek küzde-
lemre felbátor-ító hatásától.

Azt gondoljuk, hogy ezt a munkát a meg-
értő szívek támogatásával könnyen lehetne
megnöveini és még jelentősebbe tenni. Bizo-
nyára minden gyülekezetűnkben áldott mun-
kát, család védelmet és megsegítő szerétet bio
zonyságát jelentené. A nőegyletek és Luther
Szövetségek közös áldozattal mindenütt még-
valósíthatnák. Szép munka rés érdemes vele
foglalkozni.
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Zárszó a szirnbólikus ·közgyű-
Iések -ügyéhez,

A miskolci jogakadémia ogyházjogi sze-
mináriuma szimbólíkus közgyűléseinek Jlyom-
tatásban megjelent jegyzőkönyveiról egyház)
lapjaink is megemlékeztek. Tekintettel arra
hogy e véleménynyilvánítások bizonyos kér-
déseket egyoldalú beállításban tárgyalva, al-
kalmasnak láts,zanaJk helytelen következtetések
kialakítására, szükségesnek mutatkozik, hogy
az ismerbetések .é:rdemi:részév'el röviden fog-
lalkozzunk,

Altalánosságban megállapítható, hogya referá-
dák a szimbólíkus közgyűlés egyházjogi jelentősé-
gét nem értették: meg. Félreismerve célkitűzéseit.
az ott elhangzott problémákat olyan beállítás-
ban szemlélsék', amely ázok eredeti rrányától
messze eltért. E közgyülések célja elsősorball
az egyházjogi tanulmányok gyakorlati értéke-
sítése, a tudományos oktatás eredményeinek!
realizálása, tehát semmi esetre sem hitvíták,
va,gy dogmai vonatkozású tételek, hanem sok-
kal inkább egyházj,ogi: véleményformálódások
kite:rmelése,azaz röviden: egyházjog és nem
reológia. Más,felőla téves következtetésekki-
alakításahoz az a körülmény is: nagyhan hoz-
zájárult, hogya referálók nem ismerték az
angol vitarendszert, mely ezerint a tölseólalók;
közül tegy a tétel mellett, egy pedig ellene
fejti ki nézeteit. Míg az egyházjog'i szeminá-
rium rendes ülésein a vitavezetőkön kívül ia
résztvevők részéről elhangzott véleménynyil-
vánításokra viszonválasz. majd' szavazás és ez-
után a vezető prOf€SBZOrösszefoglaló előadáss
következett, addig a szímbólíkus közgyüléseken
minderre nincs idő, csupán az ellentétes állás-
pontok vezérképviselőinek előterjesztett véle-
ményei felett döntöttek szavazással a közgyü-
lés tagjai.

Természetes, hogy ilyen sokoldalú
tárgysorozattal rendelkező közgyúlésaz egyes
problémák megítélésénel olyan irányban is
állást foglalhat, hogy a döntés. nem mindenben
fedi a közegyház egyes lelkészi tagjainak' ,ál-
laspontját. Ez azonban korántsem lehet ok és
alap arra, hogy a közgyűlésí határozatból .ia
jogakadémia szellemére messzemenő következ-
tetéseket vonjunk. A szemínáríum hallgatói-
nak egyházjogi felfogását a jogakadémia hi-
vatalos állásf'oglalásával azonositani _túlságosan
merész elgondolás, különösképpen akkor, ha
figyelembe vesszük, hogy az ismértetések ép-
pen azokat a döntéseket kitogásolják, amelyek-
ben ,az egyház lelkészí kara 'többségének' men- .
talitásával szemben, történetesen : a világiak,
szempontjai érvényesülnek, Helyesebb lett vol-
na, ha a referálók a felszólalasok egyházj,ogi ,
értékeit állapítják és értik meg ahelyett, hogy
téves következtetéseket fűznek a leözgyúléseken
elhangzottakhoz. .

Ami a becsületsizék ügyét illeti, módunk-
ban ,áll a bírálat alapvető tévedéseínekimeg-

állapítása mellett rámutatni arra, hogy ez in-.
·téZményt a '7,siríat -a. szímbólíkus közgyűJés
'felfogásával '!3gY'8ZŐeJl-..: .törvénykönyvbe nem
iktatta, méltányolva egyik- Leg;kiválóbp jogász-
képviselőjének, -dr. Vladár Gábornak nézetet,

"amelv szerint a becsűletszéknek- az, e», lel-
készegyesülettel kapcsolatos ·15eveze~~e_módöf
adna az államnak az agy ház legfelsőbb ügyeibe-
való beavatkozásra, Hogya referátümok egyéb- ..
ként mennyíre .nélkülözik a kellő egylla.Zljogi'
értékelést, jellemzőerr mutatja az a körülmény;
hogy a cikMeilcegyike éppen a párbérkérdés .
taglalasát emeli ki, mint egyházjogi szempont-
ból értékes felszólalást, holott ez - tekintettel
minden egyéni véleményt nélkülöző forrásta-
nulmány voltára - éppen másodrendűnek. mi-
nősíthető. Mint felszólalás, megállja a helyét,
de külön kinyomatásra alkalmatlan.

A vitaanyag alapüssága és értékessége ki-
tűnik abból, hogy a vitavezetők nemcsa:k, egy-
házjogi forrásmunkákat használtak fel, ha-
nem az egyházi .lapokat is figyelemmel kísér-
ték. -E· körülmény azoliban korántsern .eredmé-
nyezhette ,az,t,hügy a közgyűlések - amit.
az egyik referáda, mint hiányt kifogásol -
az egyházkerületi életapr6-cseprő jelenségei-
vel foglalkozzanak' Erre sem idő, sem mód nem
kinálkozhatott, .hiszen sokkal fontosabb, idő-
szerűbb, egyetemesebb és súlyosabb kérdések
szerepeltek a tárgysorozaton, éppen ana való
tekin tettel , hogy a problémák megvitatása a
leendö egyházi tisztviselők .egyházjogt Telké-
szültségét gazdagítsa, ".

Az egyik referáló - nem tudom mí lok-
ból - »dolgozatoknak« mondja a közgyúlése-
kell elhangzottakat. Ha kerekcledségük 8' SZBl';
kezétileg egységes felépítésuk dolgozattá is
avathatna a közgyúlési előadók tevékenységét,
valóban mégsem mínösíthetők vazoknsk, mert
jellegüket tekintve kétségkívül felszólalások s
min t ilyenek, példaként állíthatók' az ig.a,ú
közgyűlések nem egyszer zavaros és homáiyos
felszólalásai elé. .

Téves 'értékelést nyert az ev. egyetemre-
kintetében hozott közgyűlési határozat is. 'l:á-
jékozottabb kritikus előtt ugyanis nem maradt
volna ismeretlen az a köztudomású tény.. hogy
az egri r. kat, érseki jogakadémía, 100 éves
Iennállásának emlékére a római egyház e fö-
iskolát rövidesen egyetemmé fogja-fejleszteni,
Figyelemreméltó egyházi érdekek kívánják te-
hát, hogy az ev. közvéleményhen az egyetem
felállításának: gondolata mint cél, tudatossá.
váljék és ehhez való joga nyilvántartassék.

. Kifogás tárgy,á,t képezte a referálók . ré-
széről az ev. és trer. egyházak köz6tt:i unio
gondolata is. Az »unitio« (?) álláspontja a
legujabb -. főként német - egyházjogi mun-:
kák tudományos megállapításai szerint nagyon
elmaradott nézetet képvisel s így je1eniték'te-·
lennek mondható. Viszonyt a közgyűlések anya-
gának egyoldalú megítélése, valamint-az egy-
házjogi megítélés -hiánya: eredményezhette .az
'lsmertetések egyikének a;zt az elj,~rás.á;t, p,ogy:/
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az unioval kapcsolatos felszólalásból egyetlen
mondatot kíragad s szavakba [tapruszkodva ki-
fogásol. Nyilvánvaló, hogy az egyház nem
jóléti társulat, de ha az élettől annyira elve-
natkoztatott, úgyszól ván független szerepkört
tölt be, mint ahogyan a cikkíró gondolatméne-
téből kitűník, akkor rövidesen öncélúvá válik
selszigeteli magát minden emberi vonatkozás-
tól. Vajjon hol van így, a »jobbá, szebbé, né-
mesebbé formált élet szükségességének« el-
vetése mellett az 'egyház sokat hangoztatott
létjogosultsága és vajjon mire vezetne, ha az
igazi iközgyúlések jegyzőkönyveiből emelnénk

,ki ehhez hasonló, könnyússerrel félremagya-
rázható mondatokat?

.. Az ösztöndíjak kérdése mellett vala-
menriyi ,isnuertetés könnyedén elsiklott, pedig
létesítésük elsőrendű 'egyhaz.i éx4flk, hiszen
képzett és értékes egyháztagok nevelését né-
hány helyé sen alkalmazott, ösztöndíj nagy mér-
tékbenelősegítené. Aktuálissá teszi ezt a J{Jetr-
'dést az 'a körülmény, hogy a kultuszkormány
.éppen mcstan hatszáz ösztöndíjat létesített
állami intézmények részére.

AZ!idegen vallásúaknaka közgyúlések te-
vékenységébe történt önkéntea jelentkezes alap-
ján való bekapcsolása nem méltányolható ki-
fogás, hiszen azzal, hogy egyházi életűnken
,igy megismerték, a jövőre vonatkozó békés
együttműködést segítettük elő.
. V,.ég4l, bá;r.nem, szíveeen térek ki erre,
csak .az igazság érdekében teszem, a szeminá-

.r-ium ilyen irányú munkásságának érté[qét
láthatóan is kifejezésre juttatják a tömegesen
érkező elismerések, amelyekkel ,a legmagasabb
egyházi, világi, valami:nt a legilletékesebb tu-
dományos kőrők a szemináriumi élet eddigi
tevékenységét nemcsak követésre méltónak,
hanem a, jogi reform· szempontjából is mél-
tánylandónak nyilvánítják'. Ezek az:elismerések

. ércfedezetúl szólgá!lhatnak és mutatják, hogy
akiadott jegyzőkönyvek' egyházjogi értékelése
lett volna ld ván atos , mert ilyen céíl érdekében
álltak.. \

Dr. Bruckmer Győző,
az egyházjogi szemináriurn vezetője.

Új törvények.
Az egyházmegyékre vonatkozóan az E. A

87. §-,a helyébe lépő II. tc. 50. §. az ees-
házmegyei ',pre.sbiterium bevezetése által te-
remtett új helyzetnek rnegfelelően újra szabá-
lyozza az egyházmegyei közgyűlés hatáskörét.
Az E. A. 92. §-a helyébe lépő 57. §. tör-
vénybe iktatja azt az eddig' szokásjogon ala-
puló szabályt, hogy az egyházmegye közigazga-
tásának vezetője az esperes. Sok zavarra ~S
magyarázatra adott okot az E. A. 99, §-ának
az a kitétele, hogy a beadott szavazatok :a.z
egyházközség pecsétjével zárandók le; - az
ennek helyébe lépő 60. §. a. pecsét vagy bé-

1yegző alkalmazását irja elő s így ki van
z.ár'vaaz eddigi választások állandó vitáinak
ismétlődése.

Az egyházkerületekre vonatkozóan termé-
szetesen keresztül kellett vezetni a presbiterium
felállításával beállott változást, mely az E. A.
114. §-,a helyébe lépő 63. §-al meg is tör-
tént. Az E. A. 140. §-a helyébe lépő 72. §,
törvénybe iktatja a püspöki titkár állását, mely
eddigszabá.lyrendeleti alapon .működött, Itt
még számottevő az E. A. 112.§-.a helyébe
lépő 62. §, mely a kerületi közgyűlés híva-
talbóli -tagjainak meghatározását a beállott vál-
tozásoknak megfelelően eszközli.

Az egyházegyetemnél az E. A. 148., 150.
§§ok helyébe lépő 73., 74. §§-ok a kőzgyűlési
tagok és a közgyűlés hatásköre tekintetében

·ugyanazon változásokat vezetik Ilml1esztül; ámi-
ket az egyházmegyéknél és kerületeknél már
relsoroltam.

A zsinatra vonatkozólag az E. A. 168., 169.
§§-ok helyébe lépő 83. és 84. §§-ük lényeges
,újítása, hogy ezentúl a kerületek és az egy-
háZJegyetem is kűld' tagokat a zsinatba ; -
továbbá, hogy a főiskolák az eddigi egy ttag
helyett kettőt, - az ev. hittudományi :kar
külőn két tagot Iküld' a zsínatba, A zsinat
tartama az' E. A. 184. §-a helyébe lépő 88.
§. alapján az eddigi 3 év helyett 12 és,

*A fent ismertetett lényegesebb módosítá-
.sok mellett a. II. tc. több olyan intézkedést tar-
talmaz, illetve üly,anúj: intézményt létesít,
-melyet az E. A. nem ismert.

A II. tc. 5. §-a szabályozza a vallástanító
· lelkész, intézeti, ifjúsági, egyesületi, katonai

lelkész jogállását, felügyeleti hatóságát. Ezen
állásokat az. E.A. megalkotása óta fejlődő

.és .haladó egyházi élet termelte ki anélkül,
hogy helyzetüle törvényileg szabályozva lett
volna. Ezt pótolta most a zsinat.

Uj és erőteljes védekezést bíztosító intéz-
kedés a 7. §, mely kimondja, hogy olyan egy-
háztag, ki egyházunk kárára reverzálíst ad,
semmiféle egyházi tisztséget nem viselhet. Fi-
zetéssel járó bármely egyházi állásra. csak
olyan, egyháztag választható, kínek házastársa
evangélikus, -.:. vagy református - de ez:
utóbbi esetben'. a házasságot evangélikus es·
ketéssel kötötte meg· és ·a gyermekeknek' jaZ
evangélikus egyházhoz tartozását az országos
törvényekben meghatározott módon biztosította,

A II. tc. _8. §-a szabályozza az E. A. al-
kotásakor még ki sem alakult, de azóta kí-,
fejlődött:és megizmosodott egyházi célú egyre-
'sületek, .Jntézmények j'ogállását felügyeleti
hatóságát.

Hiányt pótol a II. tc. 10. §-a. u,gyl~
a becsület védelméről szóló 1914. évi 41. to,
a hivatás gyakorlására vonatkozólag elkövetett

· rágalmazás és becsületsértés esetéri a törvény-
ben meghatározott tisztviselőknél a bűnvádi
eljárást. csak a telettes hatóság felhatalmazása
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alapján engedi megindítani; ,- az egyházi
tisztviselők egy novellari intézkede sel ide
lesznek sorolva. Intézkedni kellett tehát, hogy.
a szükséges felhatalmazást ki adja meg; -
ezt rendezi a Ihivat<űltszakasz.

. A gyakorlati egyházi élet. és szükséglet
lote,rmeltea misszíós egyházközséget, me-
lyet egyebb rendelkezes hiányában ideiglene-
sen a lelkészválasztó szabályrendelet szabályo-
zott. Most a, II. to. 15. §-a ezen új alakulatot
törvénybe iktatja és szabályozza. Egyházi éle-
tünk fejlődése és megerősödése szempontjából
ezen intézkedés ma még fel nem mérhető
horderő vel bír. Külön ki kell emelnem a sza-
kasz azon rendelkezését, hogy egyházi' érdek-
ből a hí vek hozzájárulása nélkül is létesíthető
míssziós egyházközség. Egyházunk legégetöbb
sebe: a szórványkérdés megoldása nyer itt
egy olyan eleven erejű törvényes intézkedést,
melynek helyes foganatosítása révén hosszú
évtizedek mulasztását lehet jóvátenni és pó-
tolni. Ennek az inté zke désnek, egyházfejlesz-
tésnek bekapcsolódó láncszeme a 16. §. által
elrendelt kötelező szór ványgondo zás. E Két in-
tézkedés együttes, megértő megvalósítása tény-
leglesen is új életet hoz egyházunkba.

A belmissziói .munka a cura pastoralis
nagyjelentőségű hatásának fokozását és meg-
tartását van hivatva velősegtteni a II. to. 19-
§-a, mely elrendeli', hogy négyezer lelkenként
lelkészi köröket kell felállítani. Gondoljunk
arra, hogy vannak egyházközségeink; hol egy-
egy lelkészre 7-8000 lélek jut; itt fizikailag
lehetetlen a lelkésznek híveivel a Iefki érint-
kezést fenntartania. Igaz, hogy ennek gyakor-
lati rnegvalósítása kezdetben - az anyagi esz-
közök hiánya miatt - nehezen fog menni,'
da az átmenet nehézségeinek lekűzdése után
eredményessége kézenfekvő.

drb»,

Kaszlrendszer.
Akinek harca van az állástalan fiatalokért,

megdöbbenve fogja észrevenni, hogy az ál-
lások betöltésében egy nemzetgyilkos elv: a
kasztrendszer ütötte fel .a fejét, Először is szö-
gezzük le, hogy még ma is elkeser-ítő igaz-
.ságtalanságok' történnek az állások betöltésénél,
A családvédelmi gondolatot nem érvényesítik
ma sem úgy, ahogy -kellene. Ismerek csalá-
dot, amely hét beosületes fiúgyermeket ne-
velt a hazának', de Ikö,zülüik'csak egyet alkai-
máztak a vasútnál, míg »ügyesebb« módon
4-5 gyermek közül ketten is bejutottak. Bár-
milyen igazságosnak látszik is pl., hogy vas-
útra. vasútasnak, postára postásnak agy,elr-
mekét alkalmazzák úgyszólván kizárólaa ez

, . . o'
megis csak kasztrendszer és benne van annaik
minden ves ZJedelme, Legkírívóbb volt ez évben
a katonai felvételeknek számmutatója: a 128
felvett gyermek közül civilneka gyermeke csak

6 volt. Nagyon veszedelmes lehet lelki szem-
pontból, ha társadalmi elhelyezkedés zerint
az elhelyezkedési pontokat ssinte íéltékenyen
megszálljákí : a ~mszt:nendszer lelkületével szin-
te merényletnek tartják, ha vala/ld ezekibe be-
tolakodik.

Az állásokba való felvételeknél csak egy
esetben tesznek kivételt (gyárakban, vasutnál,
posfánál is), ha valami jó fut,baJJisltáról van szó!

Ez a gondolkodás' a. kasztrendszernek a
veszedelmét egyesíti a klubfanatízmus egy 01-
dalúságá val és felhábor-í tó igazságtalanság
azokkal szemben, akik egyébként talán job-
ban megfelelnének hivatásuknak, de mivel nem
tudják olyan ügyesen rugni a bőrlabdát, nem
kapnak kenyeret, A vasútnal pl. és másutt is
a f'utballistát teljesen elveseíti a templom. De
el veszíti a templom azokat is, akiknek a fut-
ballisták és 'a versenyzök helyett állandóan
szolgálatban kell lenniök, mert a mérkőzések
vasárnap lévén, a dédelgetett játékosok helyett
mindig a többieknek kell helyt állantok. Külön
szakaszt lehetne arról is írni) hogy a győzelmi
és vere égi táv -borozások hogyan züllesztik le
valósággal a fizikailag legértékesebb ifjúságet.

Ha megint a kaszrrendszer veszedelmét.
"nézzük.oakkor meg kell látnunk, hogy kizárja
az egészséges evoluoíó és az egészséges után-
pótlás lehetőségót. De a kasztrendseer lehető-
sége kizárjaa.z egyéni hajlam szerint ösztönö-
sen való álláskeresést is. Aki vaeutasnak, ka-
tonának a gyermeke, az esetleges egyéni asz-
tönei ellenére is jogfenntartással beleéli eleve
magát abba az életpályába, 'amelyapjának
állása révén a Iegkönnyebben megszerezhető
és szinte provokálható. Elvész tehát a küz-
ködésnek és az életprodukció maximumának
gondolata a,z egyéni hajlam feladásával. A lelki
adottság síkjának elíerdülése lesz ebből.

Gondoljunk arra, hogy ezek a- mégis csak
tiszteségesebben fizetett állások kategórfkusan
el vannak zárva a parasztság emberfeleslege
elő] és ígJi a .legértékesebb- népi túltermelés
inkább csak lefelé tud' elhelyezkedrii. Felfelé
elvileg csak egy útja .van: a rendörség. Igen,
mert. nyilt dolog, hogy a rendőrség a letagad-
hatatlan tapasztalat önérdekű kényszere alatt
legszívesebben. parasetlegényeket alkalmaz,
akiknek megvan a határozott ősi jellegük és
jellemük .

Az egyháznak is félnie kell a kasstrend-
szertől. A jobb fizetésű lelkészek máris lát-
.hatatlan, de észrevehető Ialanxot alkotnak a
közpénztá.ri fizetés gondolata e11en. Nem len-
ne-Ie szomorú, ha egy-egy egyházi lapunknak
munkástábora .a kasztrendszer szemüvegén ke-
resztül engedné csak nézni nagy kérdéseinket '?

A kasztrendszer ellen sport-nyelven egy
orvosság van: győzzön a j-obbik!

Nekünk azonban Krisztus a vezetőnk, aki
azt mondja.: Győzzön az, aki legyözetett az
evangéliomtói és parancsoljon legtöbbeknek az,
aki legtö bbekne:k tud szolgálni l

. Bácsi Sá,ndo'r.
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Könyvismertetés.
Schelz László és Urbán Ernő: Krisztus ha-

talmában. Budapest, 1937. 163 lap.
Egyházunl~ fiatalsága megindulóban van.

Konferencíákon, lelkészi értekezleteken miud
sűrűbben szerepelnek. A szea-eposztást az öre-
gebb kerosztály nyugodtan és bizalommal adja
egyházunk fiatalságának azért, mert nálunk
még a sürgös ielhelyezkedésre váró fiatalság
sem. nyugtalanítja,' sokszor jogosnak lá tszó
problémáival az idősebb .nemzedéket. Elmond-
hat juk azt, hogy egyházunk szereti és joggal
szerétheti fiatal 'I'imótheusait,

Ez a fiatal lelkész nemzedék érdemeínek
megfelelően .kapott sajtó-nyilvánosságot eddig
is s 'az általuk -seerkesztett »Fiatalok' ország-
útján« c. vállalko,z.ásuknagyon SIOik:idősebb
kerosztálybeli előtt kelti azt az érzést: íme,
a mai fiataleág' jobban látja a problémáit, mínt
mi láttuk annak idején.

Ennyi jogos értékelés után 'természetesen
nem állíthatjuk azt, hogy két fiatal Lelkésznek
nem-volt meg az, a joga, ho,g1ytíz éves szol-
gálaton innen, kia\cfjla 25 igehirdetését. 'I'öbb,
míntnegyed századdal ezelőtt' jelent meg egy-
házunkban e'gy hasonló vállalkozás: »J ézussal
egy (úton\«s úgy emlékszünk; hogy azt a kötetet
is elismeréssel ~o,g1adta az egyhá,zi nagy
nyil vános,i3ág.. .
'~~'. iA . "< ,~.,. ""k"" f . " • "1Azok, akilk a 'etlátal lelkész- fes1:ver"
rnint teológust tedd'ig is ismerhették, azt vár-
ták ettől a könyvtől, hogy a reformátori teo-
lógia tanításait kapják' az igehirdetés szolga-
Iatába állítva, Ebben a feltevésűkben inem is
csalódtak. Mind a 25 beszéd tiszta teológia.
.Scholz irodalmibb készültségű lévén, esztétikai
szempontokat is lát maga, előtt, Urbán kizá-
rólagosart teológus, mondanivalója zártabb s
eleve lemonda formai szépségekről. Sehelz
általában xlialektíkus s terve az, hogy meg-
győzze és legyőzze hallgatóit, Urbán pedig
mindig tanítást ad' SI ez a tanítása annyira
ap odiktí v, arnennyire bizonyosan nem enged
különben sem soha. teológiai álláspontjából. A
tovább vagy utánaprédikálás szempontjaból hit-
lásabba fiata1 olvasó közönségnek az Urbán
10 beszéde.rmert ezek rvázlatoknak iSI tekint-
.hetők s egyéni betoldásokkal sokan hasznosit-
hatják az vanyagot, illetve a beszédeket, rníg
.8ch,01z beszédei csak' ebben a megírt formában
használhaták fel, aki ezekből kihagy valamit
.vagy csak részeket használ fel, nem' lévén
ugyanolyan te ológíai gondolkodású és képes-
ségű, mint Soholz,beszédeiben egyenetlenség
fog mutatkozni hallgatói előtt.

Aki a vbeszédeket teológiai' szempontból
jól megmérhette, az egyes beszédek alcí. írhatna
azt is, hogya szerzö legutóbb rnilyen teológiai
munkát olvasott vagy: általában milyen teológiai
iskola hatása alatt állott, de ezt sem vád-
képpen jegyezzük fel,sőt inkább annak az el-
ismerésével; hogymind;kett.en ügyesek. s okosak

abban a tekintetben, hogy 1:1, tiszta teológiiÜfe'l
tudják használni az igehirdetésben. .'

Legjobb véleményünk ritellett ismeg tcell
írnunk azt, hogy igehirdetésben két ilY8111'övi,cl
rnondatot nem illik leírni: Husvéta1eg1titoké

zatosabb ünnepünk. Nem is lu stjuk, h~gy )11it
kezdjünk vele. (49.0.) Va.gy' szabad-e a 111aÍ
egyházi körülmények melJ.ettmegtenniázt,
hogy az Igét ezzel a szövegezéssel hozza' la.z
igehirdető: Ha csak ebben az életbenfemény''
kedünk. a Krisztusban, minden embernél nyo-
morultabbak vagyunk. Lejebb 6 sorral már Így
adja az Igét: Ha csak erre vaz réletre vetjük
reménységünket Krísztusba, minden embernél
szánandóbbak vagyunk. Valóbau nincs elő-
Irvarmég, hogy egyetemes egyházunkban, me-
lyik bibliai fordítás szövegét használjuk alap:
igék felolvasásánál, tehát ezek .szerint has,z-
nainatjukakár a Ká,rolyi,aiká,r a Raffay, akár'
a .Masznyik fordítást, de akármelyiket hasz:
náljuk, az igehirdetés egész tartamánvég~~p;,
akár az alapigét isméte,ljük,aikáripedig bibü('j,'j
szöveget idézünk, igyekezzünk ,egy, illetve 'azo-
nos fordítású szöveget .használni: '.

Nem- tartom sikerültnek "azokat 'a: [Je'szé-
deket. amelyek specialis eschatológikns aktu-
alitással bírnak, illetőleg azokat, amelyeket
mind a-ketten a legújabb-s a; 1Bl;ekha111atatlanság
tagadásával kapcsolatos tanítás pmpagál~sa. ér-
.dekében is szükségesnek ta,rtQ-H.a,~·o '.:köt().tkJe
.besorozni. Nemosak azért, m:~11ie "sörök ir,6j,a
idősebb kerosztályba váló s,':még azért sem',
mert ebben az elvi állásfoglalásban nem ért-
het teljesen egyet sem e beszédek szerzőivel,
sem azokkal-akik ezt a tanítást egy házunk, e;1é
új fogalmazásban adták', s végül aeértosem.
mert Gyenesdiáson hallhattuk legutóbb, hogy a
kűlönben lelldlegegymással· egybeforrottnak
tekinthető csoportesem ért egyet ebben a ta:
nításban, han!8ln' 'első és utolsóeorban.. Iegfő-
képpenpedig a horniletikai gya:korla.tévezre.des
szokásainak megfelelően, min.digaz volt a
helyzet, hogy az új tanítások. előszőr előadá-
sokban, értekezésekben, teológiai vitatkozásek-
ban tárgyaltattak meg s csak bizonyos; 'időik
multán jutottak be az ig;ehirdetés;wya,giáJ)a,
.A protestáns igehirdetés történetében csak. Lu-
thernek adatott meg aza kűlönleges elísmerés
és kiváltságosszerép, hiogy!ö az; új tanításait a '
.lehető leggyorsabban szószékre· víhette i vhs
utána más valaki őt ez.enatéren követ~ü
akarta, vállalkozása vagy balul ütött ki vagy
félsikert ért el. Ezt a megállapításornat vo-
natkoztatnom kell akötet e tárgyu.két-három be,
szédére.

'Ó, Horniletikai problémáink vkőzött legutóbb
azt a kérdést vetettem fel, hogy miképrés
mounyi idő alatt érik valaki igehirdJetővé?Ezt
.a kötetetebből il, szempontból ils vizsgálat tár-
gyá,vá, tettenn s világossá vált, előttem az .a régi
meggyőződésem, hogy komoly;: meghallgatható
igehirdető csak az le.sz,aki felelősségteljesen s
öntudatosanrcsak teológus akar- lenni és ma-
radni. Lira,rom,antika,epi,ka .és egyéb íro-
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dalom nélkül nagyszerűen megél a~ igehirde-
tésünk ; szentimentálizmus, továbbá az é,rW'
Iemre vagyhittudatra való liatás elől való
menekülés mái egészen oberozadásodott Iegy-
verek, azoknál is,a közönség megítélése szem-
pojitj.á,ból,akik eddig nagyon jó »szónokok«
voltak;' viszont egyszerűség, érthetőség, félre-
érthetetlen határozottság az igehirdetésben ki-
mondhatatlan szelgálatot jelentenek abban az

. egyházban, -ahol a .kürtzengésnek a multban
nagyon sokféle. árnyalata volt. Ug"y. látszik
az, aki teológus s »éjjel, nappal ebben van

. gyönyörúségé« egy évtizeden belül közbeesü-.
Iésre méltó rnódon igehirdetővé erik.

A'ldk velem az eddigiekben nem értenek
egyet, azt mondhatnák, hogy elvégre két, lel-
kész' 6""':"10évi -l3zolgálataalatt öseze tud gy'üj-
teni25, nagyon értékies beszédet.' A magaru ré-
széről -ezt a vhangulatos beállítást nem írom,
aláeaz! v311o~ végül is, hogy; eia 25 beszéd
tartalmi, .forrnai.. időszerűségí, evangélízáoiós
céljai. gyülekezeti összhatásra való Ielépitése
szerint vastag egyest .érdemel. Talán nemcsak
a krónikás mérlegén, hanern a .hom'iletiíca na-
gyon rideg és nagyon .személytelen megítélése
s:zerintis. ...

Dr. H. Ga,'udy' Láiszló.

.. .

Az Ürszágos Luther Szövetség
. .. felhívása." . .

A Magyarhoni Evangélikus Egyetemes
Egyház 1931.€vi közgyűlési je.gYz.őkönyvéne:k
.19. pontjában foglalt határozata szerínt min-
den évben offertórium tartandó az Országos
Luther "szövetség javára.' Az offertórium lehe-
tőleg Luther -Márton születésnapjához (Nov,
10)legk:0zelebb .eső vasárnapon tartandó. -
Szerétettel kérjük; kegyeskcdjenek az .offer-
tóriumot megtartani ésa jelenlev;elünkhö?:
mellékelt csekklap felhasználásával az Országos
Luther Szövetség pénztárába még ez évben
be7-ciilCM(f/)~.; . ; ,

Az' .dn~rtórium, .aldco« is megtarl}(tn'~l:ó és
be.::;zo~gá.lta,ta;ndó" ha ae eg:yhá.zközség1be'J't nin-
csen Duihs»: SzövetsBg:

Az ,o{fertórr'Í!lf;m nem" a heT;yi Luthler Szö-
vetség:eít ~lZe.ti és nemi a,l(erületi Duiher Seo-

've.tsé9'h!e:t külde,njd)), 'be, hanem az Orseáqos ,
Duiher Szőveisé;ghie:t. . .

. Az Orszái[jios Luther Szövetség péneiároea
Ar'l:mer Oszlláir; Budapest, L, Szent János-tér
lia.
. J(é·rfiilt, hlO{NJ az cJ!fertó1"i!u.ln6t a. szereiet ée

meqértés lo7-eozá:sá;val le7ú3től'eg Jn-inéi 'iobban
fe lja ví taní kte/J1Jes7c,eéljenek. .

*,,
Fontos tudrfliilva~óka Luther Szöret8ég1'ől:
A. magyar ágostai hit'l)allástÍ evanpéliku8/

kc6T,esztyén e[j'yház 1934. éoi oktober hó 26-
áa~ m/3JfJ'fartott. "e{j:ue iemes ._;Jcöz{/1Jűlésén,ek" 34.

jeigyzőkönyV'i pomtjában foglalt ka-,tározatá,v:al
jóváhagyott ·Luther·Szövetség alapszabályainak
B3, §-a értelmében a Szövetsé,g helyi taqoeaia.
minden a;n-ya-, lelÍlny-, sőt lehetőleg' mindén né.-
pesebh szórvál~Jjie(J:yházb,ctn önóilióan níüködő
hdyi-szervezetként meqa la7cítandó "

Ala pszabályaínkat tagd íjleszállt tás ee ljá-
ból módcsítottuk és a módosítást minden 11!elyi
Szövetségnek érs lelkészi hivatalnak megkül-
döttülr, de kívánatra újból is díjtalanul meg-
kül djük. A tagdíjat olyan. alacsonyra szaotul,,
húgy az,t a legszegényebbek is megfizethessék

.Az Országos Luther Szövetség azáltal.Iiogv
bslügymíniszterileg jóváhagyott alapszabályai
vannak, törvényes jogot biz,t,osítegys~gesen
és .országszerte az egyháztársadalmi életre es
a, templomon kívüli összejövetelekre. Azá,l-
lami jog értelmében ..az, egyesülési és gyüleke-
zési. jŰ'g ugyanis szabályozva van, ami azt j'e-
lenti,ho,gy aezigorúan vett egyházd cselekrné-
nyektől' eltekintve, bármilyen összejövetelhez
hatosági engedély kell, ami' alapszabályok hiá-
nyáb:ankönnjleri megtagadható. Maga a helyi
Luther Szövetség ésa benne tömörült e.gyházi
egyesületek azonban az Országos Luther Szö-
vetségbe való tartozásuk által ennek'. az alap-
szabálynak a, védelme alatt állanak és minden
kellemetlenség va,gy akadályozás ellen oltalmat
nyernek. A róm. kat. egyház társadalmi élete
számára •a'z»Actioi Oatolíea«, a reformátua
testvéregyház. társadalmi élete szá,már;a ?; K.ál-
vin Szövetség és a"Soo-retet~föv,etség,; ·áz'eváÍ1·
gélikus egyhá,z egyesületi- és társadalmi élete
számára pedig' azOrs~ágos Luther Szövetség
könnyít meg es tesz lehetövé minden egyházi
vagy vallásos célú szervezkedést' észávar-
talari munkát, ." . " ,

A presbitérium' egyházközigazgatási, szerv.
a Nőegyletek csak a nőik részére valók, ~Z
ifjúsági egyesületek' pedig csak az ifjúság szá-
mára szolgáltatnak' keretet. Olyan szervezetre
van.szükség', mely nemre és korra való tekintet
nélleül egészében is tevékenységre tömörítheti
hi veinket • és szélesebb teret. nyújt nekik': az
a'k,t,i.vtársadalmi munkára, .

-Minkíen helyi Szövetség annyit ölel fej
munkájában, amennyit körülményeí lehetövé
tesznek.

A kőzős célok érdekében' rendezi' Orsrz'ágos
Szövetségünk az evangélikus napokat orsziig-
szerte ta .nagyobb központokban, de ~kisebb
helyekre is készséggel kiszáll egy előadóval.
ahol erre szükség van: és meghí vást kap.

.A közvélemény kialakítása időszerű kér-
dések megvitatása és megvilág'ítása céljából
s a szövetségí munka hírszolgálatára fenntartja
országos lapját, az; »EvangéUltus Élet«' címu
lapot, melv egyben egyetemes közegyh;ázi la-
punk is. Lapunk' a közel jövőben lijköntö.s-
hi:nj és nagyobb terjedelemben fog megjelenni.

Aki figyelemmmel kísérte lapunkban te-
vékenységünket, 'az láthatta, hogy komoly és
jelentos munkát, végeztünK., .
:., "Kétjüki,isalelkiész -umkatéS híttestvé-



reinket, -Ó: hogyezövetségi tevékenységeíkröl ál- A' megalakuláshoz szükséges tudnivalókat
landóan tudósítsák lapunk' szerkesztöségét. bárhová postafordultával megküldjük nyomtat-

Orsz'ágos Szövetségünk kiadvány- vánvbau és díjtalanul; "
sorozatot nyitott. Kiadtuk a »Házassági kátés-r ':, :ci '1apszabályokat is .készséggel: (JíjtaJ~rtu1.
és}>1{iért ünnepli az Evang. Egyház október küldünk, Levélbeli megkeresések Dr. Gyimesy
:,n.-ét?« eilI!üeg,Yházvédelmi munkákat. M.oS1. l\ároly .Qrszág.os tőtitkáriinkhoz intézendők
hagyta .el a sajtót Országos Szövetségünk ki- (Budapest, I'I.. Csalogány-utca 59. félemelet 4).
adásában Virág Jenő: »Dr. Luther Márton Országos Szövetségüuk készséggel áll hit-
önmagáról« címú műve, mely jelentős egyház- restvéreink rendelkezésére, de Szövetségünk
védelmi munka, de a lutheri öntudatot is ki- csak ott. segíthet, ahol helyi Szövetség' van és
mélyítő, rendkivüli érdeklődésünket felkeltő és működik. '
eredeti olvasmány is. (Kívánatra - az előb- },A.Z' a'ralnriva16 sok, (lea niunkáe kevés.
bioket ingyen,. utóbbit." fűzve 1.- Pvért - Kériétekroeért az oraiá« Urás, liog.y kiildjön
levelezőlapon, vagy az offertórium csekklapja- munlcáeoloai: az Ő aratásába.« ,
nak közlemény-helyén eszközölhetö ren delé- Hittestvéri szeretettel : '
:::eknk készséggel rnegküldjük.). ,

,Az' Egyetemes Egyház 1935, évi november " Budapesten, fl,Z Orszégos Luther Szövetség
hó 15;-én tartott egyetemes közgyúléséaek 100_ választmánya. 1937. évi szepternber hó 28-il.n
i:>zámalatti: 2., pontjában foglalt határozataval megtartott ülésének határozatából: '
a Luther Szövetséget bízta meg a sajtóvédelmí AZ ELNORSÉG;
szerv megteremtésével. - Az Országos 'Lu-
ther-Szövetség a sajtovédelmi szolgálat céljaira
kataszteri nyilvántartást létesít, melynek mun-
kálatai jelen1~g· is folyamatban vannak. Fel-
kérjük' NagytiszteletüségeL1e,t es Kedves Hit-
testvéreinket, hogy mindazon hittestvéreink-
nek, ,-' akik' e feladat szempontjaból számí-
tásba jöhetnek', - nevét, foglalkozását, lakását
és szakirányú munkásságát Szövetségünkker
Dr. Vácz Elemér sajtóügyi előadónk útján (Uj-
pest, Lörlncz-u. 12:) közölní szíveskedjenek,

Az országos napisajtót érdeklő egyház-
társadalmi híreinket, W.d,Ósításokat, értesí-
t~sekiE}t egyedül és kizárólag a »Mag y a r
Er fes í t ő«. című . könyomatos kiadója és
felelős -szerkesztője, Farkas Sándor útján
- -- Mátyásföld, Arany .János-utca 32. ' szám
alatti ,1akcímél1e küldve :-, hozzuk nyílvános-
sá,gra: Értesítjük', tehát. helyi, Szövet.ségeinket"
hogy ,?Z országos nap.i:s.aj,tó.t'érd~klő közlemé-
nyeíket va ,'f;erift módon hozhatjíáJc: nyíl vános-
sági-a. Erre va eélr,a egyébként az Evangélikus
Élet is - természetesen - mindíg szelgála-
tukra áll.

A fentiekből is kitűnjk, hogy minden le- tart.
hetőt megteszünk evangélikus egyházunk és
evangélikus hittestvéreink érdekében, de ezt.
csakis akkor lehet eredményesen biztosíta-
nunk, ha mindenűtt van helyi Szövetségünk :

Ahol 20 evangélikus felnőtt hittestvérünk
vall;' ott már megalakítható a helyi 'Szövetség,
Nem a, tagdíj- a lényeges, hanern a tevékeny-
"ég" az akció, a, munka.Tiavonta, vagy negyed-
évenként; v.a:gy éve.p.te, legalább egy-egy mun- 4.
kariap az egyházért.

Mindenki csak a helyi' Luther Szövetség-
ben lehét tag, de onnan .beküldhető, vagy be-
választható ,::1, kerületi; vagy ;:LZ ónszág os , szö-
vetséghe"""", '. ,

A, helyi, egyé}) .egyesületek is, mint tag-
egyesületek, csakis ,a helyi Luther Szövetségn~k.
lehetnek a tagjai. Nem lehet tagja közvetlenül
a kerületi vá,gyaz o~szá,gos :S-zÖvet.ségnek,
csakis 1;1" hlelyi ,tagsága t'évén.' .

" ... , ,., ~.

/

Az 'e,g!yhiáz iga.zi. k,inCse, az letén 7cégy:el,-
mének és iM;Csős,6gének leqseentebb: evang'éliu,ma.

. Terméeseteeen. ez a leggyűlöltebb, mert ez
teszi ae elsőket u,tols.ókká.

A búcsú k1mcs,eellenöen méliám a leg-
kedveltebb, mert ez teszi az utolsókat elsőkké.

(Luther 95 tételének 62--64. p01iljá)
..- ;;-. - . -~ -

az Országos Luther Szövetség 1937. évi nov,
hó 11. napján délután 1/24 órakor Budapesten
I1Z Evangélikus Leánygimnázium (IV., Sütő-uo
t.) disztermében '

RENDES ORSZÁGOS KŰZGYŰLÉST,
azt megelözöleg'-pedíg' ugyanoíz ef. Ü. 3 órakor

ORSZÁGOS VÁLASZTMÁNYI üLÉST

TÁRGYSORO ZAT. ..
1. Elnöki megnyitó. '- .
2. Az évi jelentések letárgyalása.
3. A. számadások megvizsgálása, a felment-

vények megadása vés a költségelöirányzat
megállapítása.
Választások.
Indítványok letárgyalása -.5

Budapest, 1937. október: 10.

, AZ ELNOIí.8éG.
. MEGJEGYZÉS. A közgyúlés tagjai indítvá-

nyaíkat írásban a közgyúlés előt;t legalább-?
nappal az. illetékes egy ház:l\;öz,sé,gi,'kerületi vagy
országos szervezef elnökéhez. kötelesek' be-.
-nyujtani.. (AJap;sz,~bály 16:., §. 5.)·



, .
:ffiLET320. oldal.' 1937. .október 24.

SZENTH.4ROMSÁG UTÁNI 22. VASÁRNAP.
_. . Fil. 1.:3-11.
.. !$etn:;ni sem Wdja úgy összekötni az emberi

szlvek'ét, de semmi sem tudja lÍgy szétválasztani,
mitti lsten Jelöli érzéseik Afrik egy/ormán hisznek
Benne, forró secretettel vonzódni/x egymáshoz és ha
igazi, a szeretetük, semmiféle gát nem lehet köz-
ttik. De tiholg'yíílölik át, gy4lölik köveUJit is, ott
nem lehet egység. I ,

" Pál apostol. sziue /01'1'.6 hálával tele, mikor a
fe'!-ti . igéket lrja. Egyek vagyunk, ez érzik minden
száuábot, egyek a hitben, az lsten szeretetében, ré-
szestársak a kegyelemben. Egy az örömünk, az, hogy
lsten kegyelmes hozzánk és egy az imádságu/lk,
hogy vezessen nunket mindvégig. Amikor elsza-
kaanak . egymástól testben, az lsten seeretesében :
egyek, minden tér és idő ellen ls öss.ze/4z;; őket ez
a szeretet,

És ezt a ezereietet nem apostolok kezdték ben-
nünk, nem rrü kezdtük, 'hanem lsten nyúN. először
felénk és árasetotta ki reánk ezeretetet. És ez indít
minkei is szereteire, egymásért vató ~mádságra,--hogy
tiszták és épek maradhassunk mindvégig. Igy ag-
gódnak egymásért a sziuek, így keresik egymás ke-
zé] ·~s.,iir}ádságá,t, mert ,err,e. tanit bennünket 6. l!em
emberi' pélcf<4,•nem emberi gondolat lsten szeretete
irántunk. 6a' tanuja érzeseinknek; de 6 a' kezese
és birája is. A szájjal oallott érzések 'elmúlnak, de
a~ ,igaz s:;;ívböl jött érzése,.k meqmaradnak és. éreZ-
!ietők még halott betüköfZát. is, mint: ahogy érezzül:
az apostol sziveddbogásdt.a filipptekhez I írt szava/c-
ban. is.

- ll. nyíregyháziegyházköpség október 24-,én
iktatja lelkészi hivatalába Dr. Domján Elek és Krie-
ger Mihály újabban megválasztott .lelkés:t:eit.

- ll. zsinat ,égyeztetŐ" bizottsága .október íhó
23-án, a:z egyetemes felügyelöl iroda tanácstermében
ülést tart. Tárgya a zsinati törvények tanügyí. Iré,
szén- am .. 'kír. ' kormány által kivánt három szö-
vegrnódosítás keresztülvitele. amely' idevonatkozó
meghatalmazás alapján a bizottságban nyer elintézést.

-ll. reformáció országos ünnepét a Bethlen
Szövetség, a Luther Szövetség, a Kálvin Szövetség
és a Dávid Ferenc Egylet ez évben is együtt rendezi
a pe.sti Vigadó termeiben. ~z ünnepi beszédet Dr.
Révész Imre egyetemi tanár mondja. .

. - ll. Mágyarhoni Egyetemes Gusztáv Adolf
Gyámintézet ez- évi rendes közgyűiését a Budapest-
IlI. ker. 'óbudai egyházközség templomá:ban (UI..
Selmeci-u. 1.) tartja november 10-én.

- II budapesti egyházmegu.e" okt. ",2,7-én d. u. 6
órakor tartja rendkívüliközgyűlését, melyerr új fel-
ügyelöjét, Dr. Tomcsányi V. Pál. I:1Y. mínísztert, a
pesti magyar egyházközség felügyelőjét beiktat ja új
tisztségébe. . ' '

, , -r--' .S~gédlelk.ész változás .. Stovicsek Gusztáv kőbá-
nyal 'és ifj'- Riinár Jenő óbudai segédlelkészt a
püspökúrkölcsönösen áthelyezte. " . ,

~ Házasság. uirisalaqi Rup preehi- Á)rbal,lt)gy-
házmegyei felügyelő, zsinati tag október 20-án vezette
oltárhoz a fásori templomban thordai Drasche-Ldeár
Ilonát: . ' .

- Halálozás. Mikolik Kálmán, a Deák-téri pol-
gári leányiskola volt' igazgatója munkás és érdemes
életének 81-ik évében október 20-án Budapesten
elhunyt. \ Temetésevoktóber 23-án, délután 3 órakor
lesz a kerepesi temetőben. I Ekszer, arany, ezüst óra,

':- ·Szentgottbárd; Október 17-én öi-örnünnepe egyházi kegyszerek
volt.p szentgotthárdí mísszlói tgyülekezetnek. J Ekkor a legolcsóbb napi áron
ünnepelte temploma fermállásának 25 éves fordulóját. SZIGETI NANDORés FIA
A zsúfolásig telt templombán az oltári szelgálatot ékszerész, Budapest, IV., Kecskeméti,.utca9 JZám.
Zongor .Béla esperes végezte, D. Hapí: Béla püspök . Alapttoa: 1867.•
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pedig János 9:35-38. versei alapján szólott az .em-
beri .életének 3 szakaszáról: az ember a vakság sö-
tétségében, az új élet küszöbén és a Krisztussal való
közösségben. Istentisztelet után ünnepi közgyü lés
volt a templomban. mely megörökítette a nap je"
lentöségét és elrendelte a templomavatás évíordu-
lótának évenkénti megünneplését. Ugyancsak' e disz-
közgyülés emlékezett meg' a gyülekezet elhunyt nagy"
jairól és jóltevőiről.

- ll.z Evangélikus Nöegyesületek Országos Szövet-
ségének . évi közgyűlése f. évi november hó 12-én,
déletőtt 10 órakor lesz Budapesten. az üllői-út 24. sz.
alatti Luther Otthon imatermében. Minden érdek-
lődő' hittestvérünket szerétettel hívja és várja az
elnökség. - Kedvezményes vasúti jegyért legkésőbb
okt. 20,jg lehet jelentkezni Kuthy Dezső egyet. fő-
titkár úrnál, Budapest, IX., üllői-út 24.

. - Reformációi könyvek. A reformáció ünnepé,
nek alkalmából most j,elent meg Virág Jenő érdekes
könyve »Dr. Luther Márton önmagáról« címen, 8lA
.í-v terjedelemben.' számos Illusztrációval. A könyv ára
fűzve .1 P, vászonkötésben 2 P. - Ugyancsak erre
az alkalomra, jelent. meg Takács János forditásában
»Dr. Luther Márton 95 tétele« c. :fIüzet, amely 20
filléres áron kapható. Mindkét munkát melegefi ajánl-
juk .olvasóink figyelmébe. Beszerezhetöle a főbizo-
mányosnál: Fébé ev. könyvkereskedés, VII., Dam-
jani~h-'U, 25-a.

GY.AKOROLJUK a virá~megváltást, hogy anya-
gíakban szűkölködő protestans öreg testvéreinket is
gondozásba vehesse a Virágszövetség. - Adományok
Budapest, XI., Társ-utca 6. Mokry Eszter cfmére
küldendők. . . I

1

HOGYAN· TAMOGASSUK AZ EVANGÉLIKUS
EOYHAZKEROLETEK JÓLETIEGYESOLETET?I
Evangélikus ember családjáról a "Jóléti Egyesülete
útján gondoskodik. Egyházi érdek is a »Jölétt
Egyesülete felkarolása. Hívja fel mindenki a hit-
testvérek figyelmét a Jóléti Egyesületre. A Jóléti
Egyesület mindenfajta bitosítást felvesz: temetkezési,
élet, nyugdíj, tűz, betörés, baleset, gyár" szavatosság,

.~ autó, szállítmány és jégbiztosításokat. .
Tagjainak érdekeit képviseli minden esetbent

Felvilágosítással és tájékoztatással szclgál az egye-
sület központja: Budapest, IV., Hajó-li. 8-10. (Ev.
bérház.) Telefon 1-863-32, valamint a kerületi fióko~:
B:ékéscsaba, Debrecen, Győr, Kaposvár, Miskolc, Pécs,
Szeged, Székesfehérvár, Szombathely, Szelnola MilJ-
den' egyházközségben megbizottai vannak az egye-
sületnek. - Allandóan felveszünk és foglalkoztatunk
megfelelő javadalmazással tagszerzőket, hölgyeket is.

.sZLEZÁK L Á SZ-L Ú
Magyarország aranykoszorús .mestere. ,- . ' ,

tiaranq-: és ércöntőde, haranqtelszerelés- és harang·
lábgyár, Budapest, VI., Petnetuizu-utca 78. szám.

8 aranuéremmel és 4 dlszokleuéllel kitűntetuet

. Megjelent! »Agyermek oasárnapja« I. kötet.
Gyermekistentlszteletí . beszédvázlatok. Advent első
vasárnapjától mennybemenetel ünnepéig. A dán, finn,
norvég. és svéd -evangéllkus egyházi gyermekiroda-
lomból feldolgozták : WoU Lajos, Dedínszky Gyula
és Kiss György. Ara a hatalmas kötetnek fűzve
P6.50, vászonkötésben P 8.50.
Kiadja .Scholtz Testvérek könyvkereskedése, Budapest,

.' IX., Ferenc-körút 19-21.

F~Qé Evanl{élikus DlakoJÍissZ8. AonYah'QiNy,oind~ ·Bp., VII., Damjanich-u. 28[b:. -F.: Farkás LászJ.6.
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VÁLTOZATLAN ÁLDÁS.
Semmit nem engedhetünk ma, 420 esz-

tendővel ,ar reformáció megindulása után, ab-
ból a meggyőződésünkböl, hogy mi az evan-
gélium egyháza vagyunk és ma is az a hi-
vatásunk. hogy Krísztus evangéliumának 001-
jes és tiszta világosságáért harcoljunk ebben
a gyarló emberi világban.

Ez a kifejezés: evangéliuni egyháza, azo-
nos azzal a meghatározással, melyet mind-
inkább öntudatosabban mondunk magunkról,
hogy mi az Ige egyháza vagyunk. Ige alaMj
ugyanis Lstennek azt a szentséges és ke-
kegyelmes beszédét értjük, mely a teljes Szerit-
írásban évezredek óta szól ugyan az emberek-
hez, de véglegesen az Ő Bgyszülöttjében, !a
Jézus Krisztusban jelent meg, aki mint testet.
öltött Ige hirdette az evangéliumot, aet az
örömhírt, hogy Isten úgy szerette a. világot,
hogy az Ő Egyszülöttjét adta, hogy aki hi-
szen Őbenne, el ne vesszen, hanem örökéletet
nyerjen. Az Ige egy háza tehát nem épülhet

- fel és nem állhat meg más fundamentumon;
mint Istennek a Jézus Krisztusban megjelent
Igéjénés ennek az Igénele az evangéliumán;
Osak Krisztus evangéliumának Igéjéből lát-
hatjuk meg szinte káprázó szemekkel és ért-
hetjük meg a 'kegyelem alatt szinte roskadozó
szívvel, hogy a bűnösök megváltása és a bű-
nökből való felemelkedés egyedül Lsten ke-
gyelméből van és egyedül hit által lehet a
miénk is.

Semmit nem szabad hozzátenni az Igéhez :
ez az első kötelezése a reformációnak. Ebben
benne van a reformácíó elötti keresztyénség
egész bírálata. Éppen azért jutott tévelygé-

sekbe a keresztyénség. mert folyton növekedett
benne az emberi hoezátevés. Az lett a ve-
szedelem, hogy lassanként ezek.a hozzátevések
lettek fontosabbakiká, ezek vezettéle a keresz-
tyénséget külsőségekbe és félelmetes belső
tévedésekbe s elíordították la figy;elmet attól,
ami nélkül nincsen és soha nem lesz i:gaú
keresztyénség : a kereszttől, melyen feláldozta
magát Isten Egyszülö ttje , hogy megváltson
minden hívő ée bűnét bánó embert, megtérésre
indítsa' és visszavezesse Istlen kegyelméhez,
mely a tékozló fiú útján járó minden embert
vissza vár és lmgyelnie.z neki Krisztus vált-
ságáért. Az evangéliuni Igéje tehát olyan hitet
kí ván, amelyik személyes meggyőződésen
alapszik, hogy így a kegyelem által nap on-
ként megszentelődjék és tisztuljon.

De elvenni Bern szabad semmit az Igéből.
Ez a reformáció második kőtelezése. Hiszen
a középkori keresztyénségben már maga az
egész Ige elveszőben' volt! Visszaadni a teljes
Igét a keresztyéneknek, hogy odaadhassák ma-
gukat minden közbevetés nélkül a Krisztus
keresztjének, ez volta reformáció első lépése
és másfelé soha nem vezethet az evangéliumi
keresztyénség útja. Visszaadni az Igétől és ~
szentségektől eltávolodott embereknek mind a
kettőt, ebben is mennyi kegyelem van újbóli
Nem Iehetett tehát a keresztyén egyház re-
formátori meghatározása más, mint hogy a
keresztyén egyház a Krisztusban hívő közössége,
ahol Isten Igéjét. helyesen hirdetik és a szent-
ségeket Krisztus rendelése szerint szolgáltat-
ják ki.

A reformáció áldása ma is változatlanul
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az, hogy kitisztította a keresztyenséget mind-
attól, amit emberek tettek hozzá és visszaadta
a keresztyénségnek míndazt, amit ernberek ki-
vettek belőle. Nincs is ma sem más ld vánni
valója tőlünk, minthogy őrizzük és oltalmazzuk
Krisztusnak: ezt az anyaszentegyházát az Igé-
vel és az Igéért,ahhoz sem hozzátenni, sem
belőle elvenni ne engedjünk semmit ...

Dr. Luther Márton önmagáról.
Virág' Jenő most megjelent könyvéből a re-

formáció ünnepe alkalmából közöljük azt a részt,
amelyik »A harc megíndule címmel a 95 tétellel
foglalkozik.

Nem gondoltam arra, hogy valaha is el-
hagyom a kolostort, Teljesen meghaltam a
világ számáraaddig az ideig, amíg Lsten akar-
ta és 'I'etzel úrfia búcsúkkal meg Illem indí-
tott. 1517-ben kezdtem 'Ietzel ellen írni a
megtéresról és a búcsúkról. Akkoriban tör-
tént, hogy egy 'Ietzel János nevű prédikáló
barát a búcsúcédulákat szertehordta ée a ke-
gyelmet pénzért árusította, amilyen jó áron
és drágán csak tudta. Nagyhangú ember volt.
Előzőleg Frigyes herceg Innsbruckban a zsák-
tól szabadította meg, mert Miksa császár az
Inn folyóban való vízbefojtásra ítélte ;~on-
delhatod milyen nagy erényei lehettek;

Ebben az időben prédikátor voltam itt a
kolostorban ée fiatal doktor, a kohóból frissen
kikerülve, tüzesen és a Szentíráshoz való na.gYi
kedvvel. Kezdtem lassan az embereket le-
beszélni és megmagyaráztam, hogy mi a ke-
gyelem és a bűnbocsánat. Wittenbergből sok
nép özönlött a búcsúért .Iüterborgk-ba és Zerbst-
be, stb. En azonban - ez olyan igaz, mint'
ahogy engem Krisztus Uram megváltott -
nem tudtam, mi a búcsú, amint azt senki sem
tudta. Elkezdtem tehát kíméletesen prédikálni
arról, hogyan, lehetne jobbat is cselekedni;
olya.smit,ami hathatósabb volna, mint a bú-
csúvásárláe. Azelőtt is prédikáltam itt a Vár-
ban a búcsúkereskedés ellen s emiatt Frigyes
hercegnél kegyvesztett lettem.

De - hogy a lutheri lárma igazi okára
rátérjek - mindent hagytam' ugy történni,
ahogy éppen történt. Közben azt hallottam,
hogy 'I'etzel irtózatosan különös tételeket pré-
dikál, melyek közül néhányat itt említek meg.
Nevezetesen:

Nála olyan kegyelem és hatalom van a
pápától, hogy ha valaki mindjárt a· szent
Szűzet, Isten anyját gyalázta volna is, aZD
ő megbocsájthatja, ha az illető a pénzesládába
helyezi, ami ezért jár.

Továbbá, hogy a templomban felállított
vörös búcsúkereszt a pápa címeréveI ugyan-
olyan hatásos, mint Krisztus keresztje.

Továbbá, hogyha szent Péter most itt
volna; nem lenne több kegyelme és hatalma
annak sem, mint őneki (Tetzelnek).

Továbbá, hogy ő a mennyországban nem
csérélne szent Péterrel, a búcsúkkal ő több

lelket mentett meg,' mint szerit Péter az ő
prédikálásával.

Továbbá, hogyha valaki pénzt dob 'agyi
tisztítótűzben lévő lélekért a pénzesládába.
míhely a pénz la fenékre hull és csörren"
átvezeti onnan a lelket 'a mennyországba.

Továbbá, hogy éppen : a búcsú-malaszt
az a kegyelem, mely által az ember Istennel
kiengesztelő dik.

Továbbá, hogy nem kell a bűnért vezeklés,
fájldalom és bünbánat, ha valaki a búcsút
vagy a búcsúcédulát megvásárolja ; hogy ö

a jövőben is elkövetendő bűnöket is elad és
rettentő sok ilyen dolgot űzött s mindezt
pénzért.

Abban az időben még nem tudtam, hogy
kinek szárrtáJk a pénzt, Ekkor egy .díszes köny-
veeskét adtak [{'i' a magde burgi püspök címere
alatt. Abban az eféle tételekből ajánlottak
egyeselcet prédikálásra azok'naka papoknak,
akik a bűnbocsátó cédulakat árusították. Majd
kitudódott, hogy Albert püspök ezt a 'I'etzelt
felfogadta, mert igen nagyhangú volt. Alber-
tet ugyanis Mainzban püspökke választották
azzal a kikötéssel, hogy Rómában a palliumot
(érseki jelvény, vállon átvethető szalag) ő
maga vásároíja meg. Mert a legutóbbi idő-
ben három püspök halt meg rövidesen egy;-
más után Mainzban. A püspökségnek bizo-
nyára nehezére esett ennyiszer ée ilyen rövid
időközönként megvenni a palliumot, amely,
amint mondják 26.000, mások ezerint 30.00G
forintba kerül. Ugyanis ilyen drágán képes
a római legszentebb atya azt a fonalat eladni,
amely egyébként alig ér hat garast.

Ekkor levelet írtam a magdeburgi püs-
pöknek és tételcimet is mellékeltem. Tételeim-
ben többek között ezeket írtam: Amikor Jézus
Krísztus, a mi Urunk és Mesterünk ezt mond-
ja: »Térjetek meg«, azt akarja, hogy híveineik
az egész élete megtérésIegyen. - Mindaddig
tart a töredelmesség,amíg csak elégedetlen!
valaki önmagával, nevezetesen az örök életre
való [utásig. - A pápa nem akar és nem
is engedhet el más büntetést, mínt amelyeket
'a maga, vagy a pápai tételek rendelkezése
alapján szabott ki. - Azt a gyomot, mely szerint
az egyházi büntetést a tisztítótűzbeli bünte-
téssé vált.oztatják át, úgy látszik akkor ve-
tették, amikor a püspökök aludtak. - Minden
büntetés elengedése alatt nem .azt érti apápa,
hogy általában minden büntetést elengednek,
hanem kízárólag azokat, amelyeket őmaga
szabott ki. - Hiábavalóságot prédikálnak azok,
akik azt hirdetik, hogy mihelyt megcsörren
a ládába dobott pénz, a lélek azonnal kíszaba-
dul a, tisztítótűzből. - Örökre elkárhoznak'
mestereikkel együtt mindazok, akik azt kép-
zelik, hogy a búcsúcédulákkal biztosítják üd-
vösségüket. - Szigorúan őrizkednünk kell
azoktól, akik azt mondják, 'hogy a pápa bú-
csúja Lsten legdrágább ajándéka s ezáltal i<1Z
ember kiengeezteltetik Istennel, - Nem ke-
resztyén tanítást prédikálnak,alkik azt
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hirdetik, hogy azoknak, akik a .t,is1ztít6tüzből
lelkeket akarnak ki váltani, vagy gyónócédu-
lákat vásárolnak, nincs szűkségük töredelemre.
- Minden keresztyén ember, aki bűneit iga-
zán megbánja és fájlalja, teljes íeloldozást nyer
a vétkek és a büntetés, alól s ez őt búcsúcédula
nélkül is megilleti. - Minden igaz keresztyén
ember, akár él, akár meghalt, Lsten kegye:l-
méből részese a Krisztus bs az egyház minden
javának búcsúoédulák nélkül is. - Fel kell
világosítanunk a keresztyéneket, hogy aki a
szegényeknek ad és megsegíti a szűkölk ödőt,
jobban cselekszik, mint aikibúcsút vásárol.
- Mert a szeretet rnunkája által növekszík a
szerétet és jobbá lesz az ember. Viszont a bú-
csú által nem jobbá lesz, hanem csupán sza-
badabbá a bűntetéstől. - Fiel kell világosita-
nunk' a keresztyénekeb hogy aki a felebarátját
nyomorogni látja ésennek ellenére is búcsút
vásárol, az nem a pápa búcsúját nyeri el,
hanem az Lsten haragját zúdítj a ·magára. -
Lsten igéjével szemben követ el jogtalanságot
az, aki aprédikádóban ugyanannyi vagy több
időt fordít a búosú kíhírdetésére, mint Isten
igéjére. - Az Egyház igazi kincse az Isten
kegyelmének és dicsőségének szerit evangéliu-
ma. - Ez a kincs pedig méltán a leggyűlö-
letesebb, mert általa laz elsők utolsokká lesznek.
Viszont a búcsúk kinose méltán a legkedvel-
tebb, rnert az utolsókat elsőkiké teszi. - Azért
az evangéliuni kincsei hálók, amelyekkel egy-
kor a gazdag embereket 'halásztáJk. - A búcsú
kinosei pedig olyan hálók, amelyekkel manap-
ság az emberek gazdagságát halasszák. - Az
az 'állítás, hogy a pápa címerével pompásan
felékesített kereszt ugyanannyit ér, minta
Krisztus keresztje: istenkáromlás. - A bú-
csúknak ilyen kihívó és .szemtelen hirdetése
még a tudósok számára is megnehezíti a pápa
tiszteletének és méltóságának megvédelmezését
a rágalmazásokkal, vagy a köznép fogas kér-
déseivel szemben. - Mint pl.: a legszentebb
szeretetreés' a lelkek rettenetes. kínjára, mint
a legigazságosabb okra való tekintettel miért
nem szabadítja ki a pápa a tísztítótúzböl egy-
szerre az összes lelkeket? Holott a l~,g'Silá.-
nyabb okból, a szerit Péter székesegyház épí-
tésére szükséges igen múlandó pénzért szám-
talan sok lelket szabadít ki onnan. - Miért

. nem építi most a pápa a szerit Péter székes-
egyházat a saját, pénzéből? Hiszen az ő va-
gyona nagyobb bármely gazdag Krassus VaJ-
gyonánál is. - A népnek ezeket a nagyon:
is fogas kérdéseit pusztán erőszakkal elnyomni,
nem pedig alapos okokkal és érvekkel meg-
cáfolni nem más, mint az egyházat és a papát
az ellenségek számára gúny tárgyá vá és a
keresztyéneket boldogtalanná tenni. - Inteni
kell a keresztyéneket arra, hogy fejüket, ta
Krisztust kereszten, halálon és poklon át is
követní igyekezzenek. - ÉJs így inkább sok
háborúság által jussanak a mennyek országába
(Ap. csel. 14,22.), míntsem hogy áltatva ma-
gukat a békességgel, bizakodjanak.

Az evangelizációról.
I.

Egyházunkb.an új tavasz szele fujdogál. Az éb-
redés evangéliumának napsugara meleg fényével be-
aranyozza a lelkeket és melengetí azt a rideg ugart,
amelyben már-már halállá fagyott az evangélium
vallásának, a reform'ációnak elhintett isteni magva.

Egyháztörténelmünkben új kerszak kezdődik, az
ébredés kora. A hullámvonal felfelé tör: meddö
korok terméketlen racionalizmus a után míndíg éb-
resztett Isten nagyokat, akik felrázták az. egyházat
tétlen iálmából. A mult erkölcsi tőkéje devalválódott,
abból már nem táplálkozhatunk, mert kifogyott.
Egyházunk széles rétege raj ött, hogy ez az állapot
tarthatatlan, Az idök szele lassanként mindazokat el-
sepri, akik az ősök hitével kérkedve semmit sem
akarnak tenni, .hogy előbbre jusson az egyház ha-
jója, Az ősök hite arra ma ís jó, hogy hamu
alatt lappangó parazsát felszítsuk és új tüzet gyujt-
sunk rajta, aminthogy ez meg is történik: újra
keressük és értékeljük Luther kímerfthetetlenűl gaz-
dag teológiáját; más értelmezésben részesül a píe-
tizmus, Zinzendorf, Wichern és Franeke mozgalma.
A Szeritlélek harcba szólitja mindazokat, akikben
még él az egyházukért való felelősség érzése s akik-
nek élet a Krísztus! Az irumorális keresztyénség; a,
modern pogányság, a ~ihaló templomok láttán mínd-
inkább nyilvánvalóvá lesz, hogy nem elegendők az
egyháznak ma az olyan emberek, akik szorgalrnasan
ülnek a tanácskozó asztaloknál és mjndenhol véleményt
nyílvánítanaki a rtemplornban is ott vannak, részt vesz-
nek az Ur vacsoráján, mindent megtesznek. hogy
»míndenek ékesen lés [ó rendben folyjanak« s mun-
kájuk nyomán jó' teológusok, szép prédikációk szület-
nek, az 'egyházi számadások rendben vannak, a
türelmes belmísszíói ívek kitöltve, rninden kész, de
mégis olyan mínden, mjnt egy zörgő, pompásan
kattogó gép, csattogó malomkerekek. csak éppen az
őrletní való gabona hiányzik belőle, ez mamern elegendő:
olyanokra van szükség, kiknekegész élete prédikál, lelke
meg vérzik a még le nem aratott gabona Játtén,
melyet pusztulással fenyeget az idők közelgő förge-
teges vihara, Ma sokkal inkább halljuk, mint valaha
az apostol felkiáltásának jogosultságát: »Jaj nékem,
ha az evangéliumot nem hírdetem!«, S Lutherrel
hívunk mmdenkit harcba: »Segítsen míndenkí; aki
tud!« Ezért van szükség evangélizácíőra és az élő
evangéliumot hirdető nem hivatalos, de elhívott IllIUU'
kásokra is. I

Mi az eoanoetieáciá? Az evang'élízáció az élő,
evangéliomnak a lelkekben való tudatosítása. Célja,
h!ogy a bűn rabságában, vagy a hitetlenség mély ál-
mában szúnnyadó 'emberekhez eljuttassa az evan-
gélíumot . s 'őket a Krisztus híveívé tegye, hogy
csak Nekiiéljenelo, az Ö országában Neki szolgálja-
nak mindenkori ártatlanságban ésboldogságban.

E szó, evangelízáció , görög eredetű és az euan-
gelion. (euangelízzeín) evangéliom szóból ered, ami
örömhírt jelent. Ha mélyebb elernzéssel az ótestá-
mentomi szógyökeret keressük: a haLántékot klsímí-
tani, 'a ráncokat az arcról eltávolítaní. Az evange-
lizáció tehát a bűn erejétől eltorzult emberi lelkek
Meduza-arcáról akarja elsimítani a ráncokat. Tehát
az vevangelízál, aki az isteni üdvüzenetet hirdeti és
ezáltal az üdvösségre vezető hitet felébreszti az em-
berek lelkében. Evangelizáló, evangelizátor, vagy
evangelista (euangelístes) az az egyén, aki az üdv-
üzenetet tolmácsolta, (üsel. 21:8; Eféz. 4:11; II. Tim.
4:5) oly érteLemben, hogy erre határozott hivatásbeli
megbízást kapott, akár az egyháztól, akár közvetlenül
a jó Istentől (Csel. 8:14). Az evangelízácíó tehát a
Jézus Urunk míssziód parancsából folyó azon tevé-
kenység, amely az egyes egyén hitbeli tapasztalata
és kegyelmi élménye folytán, az élő, Ige közvetítése
és közlése révén, a példát nyujtó: élet bizonyságte-
vése alapján jön kifejezésre és jut teljességre. Az
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evangelizáció lényegmegjelölése Jézus ajkán akkor
hangzik el legelőször, amikor Keresztelő Jánosnak
.követei útján azt űzení, hogy mondják el neki,
amit látnak és hallanak, (... s a szegényeknek evan-
geliom hirdettetik; Máté 11':5; az Ujtestamentom ide-
vonatkozó helyei még: Csel. 16:10; 17:18; Róm lQ :15;
15:20; 1. Kor. 1:17; Gal. 1:16,23; Péter 1:12; 4:6 stb.).

Már Eusebius is szól az apostolok tanításáról :
s~ó~~ ~önyv~~:eI} (Didache I!1. 38. V ..13) az evangeli-
zációról. A tortenelem tanusaga szerínt a keresztyén-
ség mély hítéletének elterjedésével mintegy önmagát
teszi feleslegessé az evangelizáció, s hivatásbeli je-
lentősége alább :száll, míg az ellanyhuló korok után
ismét fel nem fedik és szükségessé nem válik,
Ahol az élő Igére szükség van, ott megindul .az
evangelizáció is.

Belső egyházi fejlődése szempontjából az evan-
gelizáció a Wald és Wíkler-féle mozgalmak kapcsán
a szűkebb értelemben vett pozitív igeszolgálatot je-
lenti és a középkor merev hitvallásbeli megnyilatko-
zásával szemben az élő. Ige révén jut szóhoz. ,A
~e~orm~ció ~s }1ev,ezetes,~ Luther több munkájában
érintve a kérdést (Ag. Hitv. 14. §. Apologia ,13-14.
§.) az evangelizálás ügyét a rendszeresitett igehir-
detői .állásra korlátozza.

Bizonyos értelemben az evangelizáció részben
azt a törekvést jelenti, hogy oly területekre vigye
be azevangéliumot, amelyek a reformáció áldásai
elől elzárkéztak és annak. üdvigazságait még nem
ismerik vagy nem ismerhetik meg. Az evangelízáció
ez .~rtelmez~se szerínt te~át a római, és görög .kat.
teruleteket es a mohamedan meg pogany országokat
tekinti missziói tevékenysége alapjának. Ez az evan-
gelizációnak mintegy a külterületi misszíói munkája,
Ujabb értelmezés vszerínt az evangelízácíó mai fo-
galmai azon belmissziói tevékenységet foglalják ma-
gukban, amelyek az egyház belső. erejének megúj-
hodását az 'evangéliom üdvüzeneteinek szélesebb ré-
tegekben való elterjesztése révén, a laikusok igehirdeté.
se és .belmíssziól tevékenysége vévén is öntudatositani
akarják. .

Németországban különösen Wichem ideje óta
nyert jelentőségében sokat az evange1izáció mozgal-
ma. W. alapvető iratában (»Die innere Míssion der
deutschen evangelíschen Kirche« és »Denklschrift«)
kü~~nös~n hangsúlyozza az igehirdetés jelentőséget
a' Jol képzett es nem teológus igehirdetők részéről,
a.kik,~t.a _m~guk' r:emében (Brűder), m~t az evange-
Iiumi igazságok ihletett bizonyságtevölt az 'egyház
szolgálatába akarjaállítani. Sőt a határozott célra
teológiailag képzett, utazó, mísszíóí- és=egyesületí
lelkészek mellett nélkülözhetetleneknek tartja a lai-
kusokból adódó mísszíonáríusoknak és evangelizá-
léknak az egyház határozott tanításának szellemében.
kifejtett munkásságát. A hivatalos . Lelkészek mallett
müködő 'ezen mísszlonáríusoknak és evangelizátorok-
nak a. szerepe azonban különböző okoknál fogva
~em lu!o~t ..azon eli~mert. s~evepkörhöz, amelynek
[elentőségéről ma mar míndíg nagyobb mértékben
győződik meg a közegyház, Csak így történhetett
meg, hogy a laikusokból önként felkínálkozó erők
az, '€gyh~z számára az; idők folyamán vagy teljesen
széttorgácsolódtak és elvesztek vagy önálló alaku-
l':l:to~ban vezettek tov,ább tevékenységüket és töl-
tottek be a so szerepet, amely míndig kéznél volt,
amikor az 'egyháznak szüksége volt reá. (Schmidt: me
innere Míssion.) Jelentős egyesületek alakultak, ame.
lyek az evangelízácíó munkáját felkaroltak és az
evangeliz~lók kiképzésére is nagy súlyt helyeztek.
('~Evangehsche Gesellschaft«, »Verein fül' innere Mís-
sion Augsburgiseben Bekermrnísses«, »Reformierter
Verein für Reisepredige:r«, sth.

~a~~kban. az '~vang~l!Záció munkáj a a míndent
lenyugozo racionalista irányzat mi:att a legutóbbi
időkig alig juthatott szóhoz, ezért kellett egyházunk.
nak annyit veszítenie a. szekták felé,
, Norv~gi~ban' Hauge János alapítása nyomán az
»Evangelísatlonsgesellschaft« fejt ki munkát, Hol-
landiaban a. »Níederlandísch-protestantíscher Vereín«,. .

Franciaországban az »Evangelísche Volksmíssíon« és
Európa majdnem minden protestáns egyházában fel-
találhatók az evangelizációra való törekvés nyernal.

Anémet Zentral-Ausschuss fül' die innere Mis-
sion 1888-ban a »laikusoknak az egyházb ain Isten
országa érdekében végzett szükséges munkássága
kereteiről és határairól« tanácskozott és többek kö-
zött a következö fontosabb határozatokat hozta: 1.
A szórványokban élő ésa hivatalos lelkész által
meg nem közelíthető hívek pasztorálása szempontjá-
ból szükség van az evangelizácíóra, amely sem hely-
hez, sem formákhoz nincs kötve. 2. Ahol sokoldalú
nehézségek miatt az egyház anyagilag nem támo-
gathatja az evangelízácíót, ott legalább erkölcsi tá-

. ~ogatását ne vonja meg tőle. Az egyház valamelyik
hlv~talos szerve belmissziói szempontból ,ellenőriz-
het: a munkát. 3. E munkára elsősorban arra való

. teológusok vagy segédlelkészék jelöltessenek ki, de
a laikusok kipróbált hűsége se vettessék el, sőt a
lelkészek ébresszéke tekintetben híveiket nagy fe-
lelösségük és elhívatottságuk tudatára. 4. Lehetőleg
szerveztessenek olyan intézmények és intézetek; ahol
az ily .."irányú munkára a laikusok kiképeztetheenek.
A felügyeletet ezek felett minden tekintetben az
egyház gyakorolja. 5. Az ezzel' járó nagy felelősség
és a kísérté' ek lehetősége megköveteli, hogy az
evangelizáclóí míssziói állás ne állandó jellegű és
helyhez kötött legyen, hanem átmeneti állás. Ha hi-
vatalosan kiküldött lelkészek végzik azt, kötelesek
időnként visszatérni állandó tartózkodási helyűkre ;
egyrészt új erögyüjtés, másrészt tapasztalataik ösz-
szegezese szemp ontjából, hogy azt újabb helyükön
esetle~ f.e~használhassák. A nem lelkészek, ha ily
rnunkát végeznek. lehetőleg valamely szerétetintéz-
mény falai között nyerjenek állandó otthont seI-
aggás esetén ugyanott végkíelégítést. Mindezek azt
bizonyítják, hogy Németorszégban a reformáció egy-
háza vrnár régen megérezte a hiányát" és a maga
módja szarint be is töltötte az evangelízáeiói munka
állomáshelyeit. '.

Kéts,égtelen, hogy a gyakorlatban egyes emberi,
gyengesegek eltorzították az evangelízáció munká-
ján~k irányvonalát (hivatali féltékenység, irígység)
es Igy keletkezett az a conventíkulum-szerü alakulat
amely sok helyen egyházzá tette az egyházban az
evangelizáció munkája nyomán felébredtek hítközös-
ség.ét) ..Még így i~ nagy áldás volt. mindig .az evan-
g~l.zaclO. által feIebr:eszt~tt;ek munk~ja, ~egesz ,egy-
házra nezve ; sok hitbeli es tanbelierteket mentett
áta közöny világából, az.-elegyháztatlanodés vesze-
lyétől és az egyházellenes magatartás lélekvesztő
mélységeítől.

Fuchs János..

A hatálybalépés. kérdése.
A zsinat 5-ile ülésszaka. keresztül vezette

a meghozott törvényeken azokat a módosítá-
sokat, ,melyeket a kormányhatóság' a. jóvália-
gyases, megerő ítés előfeltételéül megkivánt.
Igy tehát amovember 1.2-re összehívott egye-
t~me,s közgyűlés elötti napok egyikén az új
törvények a zsinat zároülésen ki lesznek hír-
detve.

A megalkotott törvények külőnbséget tesz-
nek a törvények életbelepte és hatálybalépte
között.
" A zsinaton történt kihirdetes el hatályba
lep a. honvédség lelki gondozásáról íntézkedö
Ill. tc. ésaz evangélikus hittudományi kar
létesítéséröl és működéséről íntézkedö VI. tc.
Ezeknél tehát a, hatályba lépés tekintetében
az egyetemes közgyúlésnek dolga nincs. .
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A zsinaton való kihirdetéesel életbelépnek
ugyan, ele hatálybalépésük napját az egyetemes
közgyúlés állapítja meg a II., IV.; V., VII.~
VlJI., X.' tc-eknek. .

A IX. tc. hatályba lépése vagy életbe-
lépése tekintetében majd csak akkor történik
intézkedés, ha a református egyház hasonló
tartalmú törvényét megalkotja.

A: zsinaton való kihirdetes után novern-
bel' 12-én tartandó egyetemes közgyűlésnek
tehát intézkednie kell a fent felsorolt törvény-
cikkek életbeléptetéséről. Mint előző cikkeiru-
'ben már kifejtettem, törvényünk: a civil tör-
vényhozáshan alkalmazott végrehajtási utaeítás
intézményét nem ismeri. Ehelyett az egyes
részletesebb kimunkálást igénylő törvényeknél
szabályrendelet alkotását rendeli el. A meg-
alkotott törvényeket végig vizsgálva:

egyde,mes közgyűlés által alkotandó sza-
bályrendelet készítését rendeli a II. tc. öt
esetben, it IV. tc. két. esetben, az V. t.c. Jh,é,Í;
esetben, ,a VI. tc. egy esetben, a VII. tc. ~lá-
rom esetben, a.IX és X. tc. 1-1 esetben: összesen.
tehát húsz esetben van szükség az egyetemes
szabályrendelet alkotó munkájára ;

kierület'b közgyíilés által alkotandó sza-
bályrendelet készítését rendeli a II. tc. négy
esetben, az V. tc. egy esetben, összesen tehát.
öt esetben van szükség az egyházkerületek
szabályrendeletalkotó munkájára ,

egyhláz1n6{jy0,i szabályrendelet alkotását ki-
vánja meg a VII. tc. egy esetben;'

,eg,yh:ázközség'i, szabályrendeleti intézkedést
kíván a II. tc. három esetben.

Ezenkí vül a VIlI. tc-ben életréhi vott lel-
készí becsületszék működésí szabályait. a 'NL E.
L. E. közgyúlése tartozik megállapítani.

Meggondolás tár'gyát képezi, hogy azoknál
a törvénycíkkeknél, ahol a hatálybalépést az
egyetemes közgyűlésnek kell megállapítania,
ez eszközölhető-e a szabályrendeletek megál-
ketása nélkül, ú. n. elvi alapon avagy szüksé-
ges-e előbb a szabályrendeletek megalkotása?

Meggondolás tárgy,át képezi az is, hogy
az egyes fórumok: egyetemes, kerületi;
megyei közgyúléssel alkotandó vssahályrende-
letek minden egyes esetre különállóan és emel-
lett törvénycikkenként elkűlönítve, avagy az
illető közigazgatási fórumok által megalkotandó
szabályrendeletek egy összefoglaló egészben ké-
szüljenek-e? '

A banyakerület felügyelője, Dr. Pesthy
Pál ezeken túlmenően megnyitó beszédében azt,
a javaslatot teszi, hogy az összes szabályren-
deletek. amelyek 'a hatályba lépéshez szüksé-
gesek, egyetlen egységes összefoglalásban al-
kottassanak meg, .hogy ezáltal a törvények
egyöntetű végrehajtása biztosíttassék az egész
országban és kíkerültessek a több különf'éle
hatóságok által alkotandó szabélyrendeíctek kö-
zött a dolog' természeténel fogva feltétlenül
felmerülő ellentét.

Ugy vélem, hogy _ezen g-yakorlati és ered-
ményesség _t;.z,empontj,áhól,~a.Jeg.ideális~bb mód

. éppen törvényes intézkedéseink folytán 116m
vihető ke re sz.tiU.Ha egyszer' a törvény kif'e-
jezetten .egyetemes vagy kerületi, intézkedést.
k íván, - ugya tőrvényt végrehajtó egye-
temes közgyúlés e rendelkezést nem hagyhatja.
figyelmen kívül és nem vonhatja hatáskörébe
azt az in tézkedést, amelyet a törvény a kerü-
letnek va,gy még alsóbb fokozatú közigazgatási
szervnek tartott fenn.

Hogy mégis ezen ideális megoldást a, lehe-
tösé.gig megközelítsük és ..afelmerülhetö.ellen-
téteket a minimumra redukáljuk, felfogásom
szerint gyakorlati zempontból az volna a leg-
helyesebb, ha, úgy az egyetemes közgyúlés-
mint il kerületi közgyúlés a hatósága alá tar-
tozó s a törvényekben meghatározott zabály-
rendeleteket egy-egy összefoglaló szabályren-
clel,etbena.cbiá ki, melybenazután az .egyes
különálló törvényekben megkivánt intézkedé-
sek az egységes SZJ bályrendelet keretén belül
külön -kűlőn csoportokban volnának összeál-
lítva. . " , "

Erre. a meggondolásea az a i:ó'ak'orlat:i
tapasztalat vezet, melyet már az egész zsinati
anyag tárgyalása során' hangsúlyoztam, hogS
a' jogi kérdésekben é.s nehezebb közig.az!g,atásL
ügyekben nem eléggé járatos kisebb egyház-
községi vezetők kezébe. minél kevesebb da-
rabból álló rendelkezést adjunk, mert nagyori
félő, hogyha ,aza tapasztalatlan egyházvezető
a 10 törvény mellé még vagy 10-15 6?,abály"
rendelelef kap:' sohasern 'fog tudni rajta ri-
okosodni .és nem fogja tudni a, törvényt al-
kalmaznd. Viszont 'ha közigazgatási foikozatón-
ként összefoglaló ,egy-egy szabályrendeletet
adunk a kezébe, akkor, ha valamely törvényes
intézkedésnél rseabályrendeleti utalás történik,
mindössze két szabályrendeletben kell keresnie:
az egyetemes és a kerületi közgyúlés szabály,
rendeletében. Ez feltétlenül nagyon meg fogja
könnyíteni a törvény végrehajtáJsátj~~e ,nagyqn
meg fogja könnyíteni a törvényben való.cel-
igazodást éppen azoknál, akiknél ez a munka
a megfelelő előtanulmányok vagy megfelelő
kApe,sítéshiányáhan anélkül is, nagy "g:<;iriCl'OI\,
okoz.

Más kérdés: a hatály balepés eszközölhető-e
a szabályrendeletek megalkotása nélkül? A I:!~.
fc. legfontosabb 'nenOielkezése,.an,li a tÖÍ·.vé,n~,
életrehívását indokolta: ·a presbitérium beve,
zetése a közigazgatás minden fokoza.tá.n. ~
a vonatkozó szabályrendeletek mega.U(jotá.§á
nélkül nem eszközölhető. Ugy.ancsak nép" lép~
tethető hatályba a' Ir. tc-nek a' lelkészékre
s a lelkészválasztásra vonatkozó része ;1 vo-
natkozó szabályrendeletek rnegalkotása-nélkül,
A VII. tc. -Iegfontosabb új ac1ó-rel1delltez,€s1e~
a megálkotandó költségelőirányzatokban, nem
vezethetők keresztúl il vonatkozó egyházmegyei
szabályren delet megalkotása nélkül. Ugy vélem
tehát, hogy ha Ú. 'no elvi alapon való hatályb'it
lépést mondana ki az egyetremes\özgyü.lé'.1
ez semrr-ivel fjem vinné előbbre é,p:pe,n4zok;.naJ~
a tÖrvé.ny,ekpek.,a· ~U1t,ályb~l~pt~tés,&t,.alllelyeik



326. oldal. EVANG~LIKUS ÉLET 1937. október 31.

miatt elsősorban volt szükség a zsinat össze-
hívására és munkájára, Azt hiszem mégis
csak az lesz gyakorlatilag legalkalmasabb ki-
vezető út, hogy az egyetemes közgyűlés leg-
alább is a legfontosabb szabályrendelebek meg-
alkotását elrendeli azokat egy rövid' határ-
időn belül összehívandó rendkivüli közgyűlés-
ben megalkotja, elokéntTehetövé teszi, hogy
a törvények míelőbb hatályba lépjenek.

aJ·b'/).

A Posztilla ügyéhez.
Kíss Samu nagybarátfalui telkésznek a nógrádi

egyházmegye kiadásában megjelent »Evangéliumi
Posztilla« c. művéről az Evangélikus Éld 39. számá-
ban közölt bírálathoz Legyen szabad néhány szetény
megjegyzést fűznöm. '.

A bírálatnak az a megállapítása, hogy egyhá-
zunknak már kb. 200 éve ni:ncs'encsaládi haszná-
latra alkalmas posztillás könyve, indította - nem
a régi nagy, hanem a 47 egyházközségröl 17-re
megcsonkított nógrádi 'egyházmegyét arra, hogy már
évekkel ezelőtt az egyetemes vközgyűléstöl kérje a
magyar nyelvű posztilla kiadását. Az egyetemes köz-
gyűlés a Luther Társaságot bízta meg a kiadással.
s a Társaság főtitkára - ezt már itt kell hangsú-
lyoznom - Kiss Samunak általa ismert, szakértők
által megbírált és ajánlott posztillájának kiadását
vette tervbe, a kiadás azonban elmaradt.

De volt egyházmegyénknek a posztilla kiadására
más indító oka is. - Amagyár .nyelvü' isten-
tiszteletek száma eddig kízárólag tót nyelvű gyüle-
kezeteinkben évről-évre 'emelk,edik,. filiálls tanítóínk-
nak és lévitáinknak .pedíg nem volt magyar posz-
tillájuk, amit az általuk végzett istentiszteleteken
felolvashattak volna. Felvitték a szószékre, ami éppen
kezük ügyéhe akadt, régi, elavult beszédgyűjteménye-
ket, legjobb esetben a Ielkésztől kölesönkért újabb
prédikációkat, amelyet Budapesten va,gy Nyíregyhá-
zán az ottani hallgatóság igényeihez mérten mon-
dettak el, de nem elégítették ki a mí egyszerű
falusi népünk lelki szomj úságát.

Nem érzern magamat sem Tlletékesnek, sem hi-
vatottnak annak elbírálásáre, hogy Kíss Samu test-
vérünknek. a gyakorlati teológia kiváló ismerőjének
és művelöjének ez a könyve mermyiben fedi fel
előttünk »,azépítő áhitat-irodalom azon válfajainak
híányait«, amelyeket a többi egyházak - állítólag -
nálunknál sokkal jobbari művelnek. - De azt az
egyet tudom!" s az illetékeseknek előttern szóban és
Irásbari kife] ezett elismerése is azt bizonyítj a, hogy
Kiss Samu posztillájá igenis teljes mértékben meg-
felel annak a célnak, amit a szerzö aruná'k 'meg-
írásával, egyházmegyénk pedig annak kiadásával ma-
ga elé tűzött. - Mert a falvak', puszták és tanyák
egyszerű népének lelki szükségleteít mi falusi' papok.
akik a néppel együtt élünk', talán mégis, csak .job-
ban ismerjük, mint fővárosi kollégáínk.

Hogy pedig a testvér református egyház tniként
vélekedik ezekről a, Q.eszédekről, amelyek a bírálat
szerínt a, hitben megtartók csupán »voltak«, arra
nézve legyen szabad hivátkoznom a posztillának a
Debreceni Protestáns Lapnak f. évi szeprember 15-iki
számábanmegqelent ismertetésére, ah'o~ a többi között
ezeket olvassuk: »Ez a könyv valóban Isten igéjét
viszi magyar hajlékokba. Egyszerű, világos és tiszta
tanítását éppen' úgy megértheti az iskolás gyermek,
mint : a. család legöregebb és legképzettebb tagja.«
s az ismertetést ezekkel a szavakkal végzi: »HiiSZ-
szük, hogy az a gazda, aki 'e könyvet családja, kö-
rében Iapozgatja és a benne Levő tanításokat he-
tenként felolvasgatja.. házanépével együtt Isten és

ember,ekelőtti 'kedvességben elmondhatja: Én és
az én házam az, Urnak szolgálunk«.

Még csak annyit, hogy míhelyt egyházmegyénk
belmíssziói alapjának az Evangéliumi Posztilla ki-
adásába fektetett tőkéje megtérül (mert minden
anyagi haszonra való számítás nélkül adtuk ki), ki-
adjuk - DeO' volente - az Epistolni Postillát is,
s annak megírására megint Kiss Samu testvérünket
fogj uk felkérni.

Mihaloutcs Samu,
nógrádiesperes.

Figyelő.
HANNULA finn közoktatásügyi mini.szter több na-

pot töltött országunkban. Közvetlenül előtte itt járt
az észt közoktatásügyi miniszter i.s. Mind a ketten
kultúrális szövetséget kötöttek a magyar kultúra
Intézőível. Unnepélyekben nem volt hiány, ami, rendjév
is van. A két mrnísztert végígvezették g kultú-
rális életmü:ködés mezőin és megmutogattak nekik
mindent, a mit arra érdemesnek és a magyar kul-
túra megismerésére jellemzőnek gondoltak. Mind a
két míníszter evangélikus államból jött, de nem
látott egyebet, mint barátok és apácák által ve-

.zetett iskolákat. Mintha nem volna ítt ebben az
országban protestáns kultúra ! A magyar kultúrát
nagy merészség úgy bemutatni, hogy a protestánsok
kimaradjanak belőle. Például a középiskolák muto-
gatásánál hogy szabad megfeledkezni a fasori 'evang.
gimnáziumról, a tanulmányi versenyek, közisrnert
gyözteséről, amely iskolának ezen felül a vleggaz-
dagabban felszerelt szertáraí is vannak! Ugy látszik,
hogy az 'egész magyar közélet tervszerű elkato
lizálása mellett most már a magyar kultúra el-
katolizálása is sorra kerül. Nem jól van ez
így és mi óvást 'emelünk az clj,arás .ellen.

*AZ OSZTRÁK róm. katolikusok lapja, a Reichs-
post hosszabban foglalkoeik D. Kapi Béla püspöki
jelentésével s rnegállapíta, hogy az »javítja a római
katolikusok és protestánsok között sokféleképpen el-
mérgeződött helyzetet és hozzájárul ahhoz, hogy
Magyarországban a kommunizrnns és az újpcgány-
ság ellen egységes front alakuljon ki« ...

MEGHIV O.

A Magyarhoni Evangélikus Lelkészek Egyesülete
1937. nov. l1-én, csütörtökön d. e. 1/29 órakor ,klez-
dödőközgyülésére a MELE tagiait testvéri szerétettel
meghívom.

Az Ur áldása legyen tanácskozásainkon!

Budapest, 1937. október 25.
D -Ó, Ratfay Sándor

elnök.
T á r g y s o: r o z at:

1. Közgyűlést megnyitó áhitat délelőtt 1/29 óra-
kor a Deák-téri Leánygimnázium nagyter-
mében.

2. DHel.őtt 9 órakor: El:nöki megnyitó.
3. Titkári [elentés az elmult, munka évről.

(Turóczy Zoltán.) ,
4. Jövő évi munkaprogramm.
5. Jelentés a finn-ugor lelkész-konéerenciáról.
6. Pénztári jelentés, számadás. költségvetés.
7. Tisztújitás. '
8. 'Egyházmegyei .lelkészegyesületek inditványai,
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lsten úgy akarta; hogyezévben a napok esése
összehozza a reformáció emlékünnepét ezzel a szeni-
háromsáqi uasárnappal, Igy lehetséges az, hogy ez az
Ige adja meg űnneplésűnk alaphangját is. Az Ige
elsösorban is kijelöli a helyünket. A reformáció né-
pét ott kell keresnie mind enkin ek, ahol a megtartó
Ur Jézus Krisztust várják. A rejormúciá nem akart
soha semmi mást tenni, csak határozottan és félre-
érthetetlen módon kijelöli a keresztyénség helyét
Krisztus I'irálysága alatt. A mi országunk bizony itt
van.

Kifejezt az Ige, azt a tag,adásunkat is, anWt,
mini a reiormácu» »protestansai«, állandó eleven-
séggel akarunk képuiselni. Ellenszegülni minden »hit-
nek«, uiláqnéeeinek, életformának, melyre az Ige
csak azt tudja moruiani: Krisetas keresztjének »el-
lenséqei«. Ha evilág »esidoinak« botránkozás, s az
életünk »görögjeinek« bolondsáq marad is a kereszt,
nekünk, akik meqtartaiunk, az lsten ereje lesz min-
dig. Az életünk középpontjában, mindent meghatá-
rozva, eldöntve, megoldva, ott fényeskedik a If ereszt.
Azokkal, akik »csaN a földiekkel törödnek«, nem aka-
runs: közösséget. .

És szavakba önúi a reformáció öntudatát is ez
az Ige. Hívunk és az igehirdetés elevenségével meg-
nyerni akarunk min.denki~ »legyetek a. mi követöink«.
Nem maqunsat. toljuk rel ezzel a csalhatatlanság
és az emberi tellesítőképesség példája gyanánt, ha-
nem hiszünk ooban az igázságbd,n, ami a tisztán meg-
seálaltatott Ige életértékében és hóditó ereieben oan.
Mi tudjuk, hogy mit kaptunk. Köszönjük Annak,
aki adta; s kínáljuk aJ1JWk,aki még nem. ismeri.

- II zsinat befejezése. A magyarhoni ágostai
hitvallású evangélikus egyház 1934. évi november hó
10. napján megnyílt országos zsinatának hatodik
ülésszaka, egyben zároülése ezév november hó 9-én
délután 5 órakor lesz a Deák-téri Leánygimnáziurrr
disztermében. Ekkor történik meg a jóváhagyásnak
és a zsinati törvényeknek kihirdetése, valamint ha-
tározás az új törvények életbeléptetéséről. A zsinatot
Dr. báró Radvánszky Albert világi elnök zárobeszéde
rekeszti be, mely után 1/27-kor a Deák-téri templom.
ban zsinat-záró istentisztelet lesz. A szent szelgálatot
D. Kapi Béla püspök, a zsinat Lelkészi elnöke végzi.

-- Egyetemes közgyűlés. Az egyetemes közgyűlést
bevezető bizottsági ülések nov. 8-án kezdődnek. Az
egyetemes közgyülés fő napja nov. 12, amikoris
a tanácskozás délelőtt fél 10 órakor a leánygimnázium
disztermében kezdődik. Az egyháztársadalmi szer-
vezetek és szövetségek gyűlései 10-én és 11-én lesz-
nek, ezek részletes beosztását legközelebbi számunk-
ban közöljük. '

- Uj egyházközség. A csep eli fiók egyházközség
anya egyházközséggé való szervezése befej eződött.
Lelkészválasztó kezgyűlését október 24-én tartotta,
mikoris 'egyhangúlag lelkészének meghívta Váradi
Lajos eddigi szervező lelkészt. I

- Dr. Tahy Lászlót, a pestmegyei közép egy-
házmegye felügyelöjét, a képviselőház eddigi alel-
nökét, a 'Korrnányzó belügyi államtitkárrá nevezte ki.

-- llz Országos Luther Szövetség a Bethlen Gábor
Szövetséggel együtt ez évben Békéscsabán is retor-
rnációi közös ünnepélyt rendez, mely:nek szónoka Dr.
Benes Zoltán, az Országos Luther Szövetség elnöke.

- JI maqgarhoni egyetemes Gusztáv Adolf
Gyámintézet ezévi közgyűlését Budapesten tartja.
November 7-én a budapesti és környéki templomok-
ban gyámintézeti istentisztelet Lesz. 9-éJndél 4 órakor
a központi választmány ülése az egyetemes székház
üléstermében. lD-én 6 órakor az óbudai templomban

(Il l., Selmeci-u. 1.) közgyűlést megnyitó istentisztelet
és közgyűlés.

- Baja. Az egyházközség megújított templomát
október 24-én szeritelte fel D. Raffay Sándor püspök.

- Reformációi ünnepélyek. Az országos rejor-
mácioi ünnepély ezévben is a pesti Vigadó termeiben
lesz október 31-én este 7 'órai kezdettel. Az ünnepélyt
dr. Tasnády Nagy András államtitkár' nyitja meg,
az ünnepi beszédet dr. Revész Imre' debreceni egy.
tanár tartja. Az ifjúság részéről Kuliffay Gyula be-
szél, Vathy Remport Elek, a Iasori gimnázium ta-
nára 'verseiből olvas fel, az énekkart vezényli és
orgonán játszik Peschko Zoltán orgonarnűvész.

-- Miskolc. A tiszai egyházkerület lelkészi kara
0:-. Dómján Elek püspök 'elnöklete alatt, számos
világi vezető részvételével október 18-án Mískolcon
értekezletet tartott, amelyen előkészítették az Egy-
házkerületi Luther Szövetség megalakulását, Illetve
újjászervezését, Az értekezletet belmissziói értekezlet
követte, amelyen Domján Elek püspök előterjesztette
azt a belmissziói munkaprogrammot, amely szerint
a következő egyházi esztendőben a belmísszíóí mun-
kát az 'egész egyházkerületben irányítani akarja. -
Ugyanezen napon tartott gyűlést az egyházkerületi
Lelkészegyesület. amely a lelkészí egyenruha s a
»Korunk és az igehirdetése kérdésével foglalkozott.

- Lelkészbeiktatás Nyíregházán. A 'nyíregyházi
egyházközség az elhalálozás folytán megüresedett
lelkészi állást kettéosztotta és Dr. Dómján Elek
püspököt, aki eddig a sátoraljaujhelyi egyházköz-
ségben szolgált, valamint Krieger Míhály eddigi
nyíregyházi püspöki másodlelkészt hívta meg 1161-
készeiül. Október 23-án érkezett meg új működési
helyére Dr. Dómján Elek püspök, akit az állomás on
a város és az egyházközség vezetősége üdvözölt
s díszes menetben kísért diadalkapu alatt a temp-
lomhoz. A másnapi beiktatást Pass László esperes
végezte. Krieger Míhály, a reggeli tót istentiszteleten,
Domján Elek pedig a délelőtti magyar istentiszteleten
tartotta beköszöntő beszédét. A beiktatás utáni köz-
gyűlésen az egyházközségi, a város, valamint a kü-
lönböző felekezetek - ja. róm. kat. kivételével -
továbbá az iskolák és társadalmi egyesületek vezetöi
üdvözölték az új lelkészeket.

- II budapesti evang. egyházmegye október
27-én tartott rendkivüli közgyűlésén iktatta be tiszt-
ségébe a most választott egyházmegyei elnökséget:
Dr. Tomcsányi V. Pál egyházmegyei felügyelőt és az
újból megválasztottesperest: Kemény Lajost. A köz-
gyűlésen megjelent és meleg elismerő és üdvözlő
szavakat mondott Dr. báró Radvánszky Albert egye-
temes felügyelő, D, Raffay Sándor püspök és Dr.
Pesthy Pál bányakerületi felügyelő. A közgyűlés al-
esperessé választotta Mohr Henrik óbudai lelkészt
és másodfelügyelővé Dr. Vladár Gábor kúriai ta-
nácselnököt.

- .ll Csanád-ccsongrádi egyházmegye okt. 22-én
iktatta be az új esperest: Benkóczi Dániel battonyaí
lelkészt. Az egyházmegye nevében vitéz jószási Purgly
Emil ny. míniszter, egyházmegyei felügyelő üdvözölte
a hivatalába lépő esperest, az egyházmegyei lelkészí
kar nevében Egyed Aladár tb. esperes, a róm. .kat,
egyház részéről Klivinyi Lajos főesperes, a ref.
'egyház részéről Szabó Dániel reformátuskovácsházl
lelkész, valamint a gör. kel. szerb és roman egyház
és az izr. hitközség ki:küldöttj e. A beiktatás a batto e-

nyai ref. templomban történt. Sajnos a battonyai
evang. 'egyháznak még mindig nincsen temploma.
Ugyanez a közgyülés választotta meg alesperesül
Dr. Keken András hódmezővásárhelyí lelkészt egy-
hangú íelkíéltással. . '

- II Magyarhoni kg. Hitv. Evangélikus Misszió-
egyesület a soltvadkerti gyülekezettel 1937. novem-
ber hó 6-án és 'l-én. a gyülekezet templomának 100·
éves fennállása alkalmával közgyűléssel kapcsolatos
külmlssziői kenferenclát rendez. A koníerencía egy-
házunk és egyestiletünk mínden tagját szerétettel
hívja a 95. zsoltár 7., 8. üdvöz1etével az elnökség.
A ~onf,erencia tárgya: »Krísztus és az egyház«. Sor-
l'eild: november 6. Szombat. Délelőtt 9 órakor. Meg-
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uyitó. istcntiszteleti 'Németh Károly csperes. a M.
1:.. egyházi elnöke. Előadások: 9.30. Gyermekeknek:
Dedinszky Gyula, Rimár Jenő lelkészek és Szakács
László tanító. Középiskolás növendékeknek: Dannau-
set László és Schtrlek TIbor lelkészek. Felnőtteknek:
9.3,0-kor_'Schotz László : s.' lelkész, t l-kor Németh
Károly esperes. Délután 3 órakor vetítettképes elő-
adás; Dr, br. Podmaníczky FáJ egyet. tanár. 4~kor.
Mísszióegyesületi közgyülés. Eelöadást tart: Scliulek
Tibor lelkész, Q.30. Vallásos est a templomban. Elő-
adást tart: V. Sréter Ferenc missziói. lelkész. Bibliát
magyaráz: dr. Molnár Gyula közig. bíró, elnök. No-
vember, 7. Vasárnap. Delelőtt 9 órakor. Ifjúsági js-
tentisztelet. Igét hirdet: Drényovszky János vallás-
tanár. 10 Ó. Ünnepi istentísztelet, Igét hirdet: Bakay
Pétel~',~speres. 11, Ó. 'A gyülekezet díszközgyűlése,
Délután 30.- Előadások azifjú:ságnak: Bonnyal Sán-
dór KIE., titkár. Felnőtteknek: Dr. br. Podmaníczky
Pál egyet. tanár. 6.30. Ó. Vallásos est 8J templomban.
Előadást tart: Wolf Lajos esperes. Szombat dél-
után 5 órakor hasonló kérdésekről előadásokat tar-
úrnak a közeli 'szórványokban: .Bócsán, Lakatos,
Kősztra' tanítók Iskoláiban, Lehoczky András tanyáján,
Prónayfalván a rel. iskolában,' Csáboron és Szarvas-
kúton ia "községi iskolában és Kískunhalason a reí.
gímnázíumban. Ezekre a helyekre fr következöket
kértük f~l:: Belák Sándor, Bonnyal Sándor, Dedinszky
Gyula; Drenyovszky János, Hulvey István, Mályusz
TJbót, 'dr'. ,b'r.o PqdmaníczkyPál, Rimár, Jenő, Schelz
Eászló, 'v. Sréter' Ferenc, .Zászkaliczky Pál, és Kádár
Gyula.": - Tudriívalókz A kenferenciára jelentkezni
lehet Sikter András lelkésznél. Soltvadkert, Pest. pl.
és Danhauser László titkárnál, Budapest, VI., Bajza
utca 45: Szállást lés regg(el:ita gyülekezet ingyen aján-
Iott fel. A koníerencía 'teljes költsége a jelentkezési
9áijal ',e~y4~t 5 P .,A~il.!: eg-y k~zös, hely~ől, in~uln~k
es- 'legalább heten vannak", az Illetékes jegypénztár-
ITa.! 200jok'edvezményt kapnak. A budapestiek közös
indulása nov. 5-én 18.23 'órakor lesz. Akik más vo-
nattal (ér~ezhek, érkezésüket sziveskedjenek jelezni,
högy kocsit küldhessünk az állomásra. '

. .;.- Ti:. sop ••oní' Hittudományi ~ar október 30-arr
t~r,tj?, teNrlJ1ációI emlékünnepélyét, melyen D. Dr.
Prőhle "Károly dékán mond megnyitót, Dr. Jánossy
Lajos, 'egyet. dc tanár mond ünnepi. beszédet »A
reformáció üzenete a Sehmalkaldení Cikkekbene cím-
ril;el;--majq' Iie. Dr. KarnérKárolY .pródékán mond
E:J;tj:lékb~siédetD. 'Rendtorff Ferencről, a Karelhúnyt
ttsztefetbeli - goktorárÓJ., , . \ .
~.' '!!. '"" ;, : ".- . - .
li,':'..,ll pestmeygei felső egyházmegyei lelkészegye-

s!,ll~deol.kon.fereflciát. ,tart nov. 9~10cén Aszódon a
L.~~nyneve!ő imt'~zetb~11a következő programmal: nov.
9::én délelőtt ~'6rakor' He. Dr. Karner Károly egyet.
tanár 'előadása, az ujszövetségt exegetlka újabb iro-
dalrnáról.: és .Ján .. 8 :46"-59.exegezÍJS'<:. Délután 3-kor
Dr. Jánossy Lajos egyet. tanár előadása a Casuálíák
bjpljai megvilágításban címen. 10-én délelőtt 9-kor
D,r:Wiczián, Dezső ,,~gy,et. tanár előadása a Schmal-
k$Me~i' cikkekről. Előadások után hozzászólások. Az
egyházrnegye lelkészeiré a megjelenés kötelező. Más
1~l5éS2Bket íssztvesen látunk. Ak~ éjjeli. szállást igé-
n~~l!1ek,~nov:: 6'-Ig jelentkezzenek az elnök nél. Ellá-

, t~s:r.űl .gondoskodunk. "\.,',.
Li..~"Ké.relemaz' .Evangélíkus 'Mísszíóí Gyermekszö-

ve:J;ségek-vezetöítrez: Bizalommal k!étjük'azokat az
evangélikus' misszíóí gyermekszövetségi vezetőket,
akik-ra .vezetésük 'alatt álló mísszíóí gyermekszövetség
munkájáról míndezldeíg nem értesítették a' missziói
gyermekszövetségek országos irányítóját: Belák Sándor
toka]! ~e:.\1'ang.lelkészt;' szíveskedjenek címére leg-
később november 2-ig az alábbi" kérdőpontokra
néiv,e,,?d:lNid,.tudésítást .küldeni: 1.' Megalakult-e már
aZidiJ"J,skolaévben, a Mísszióí 'Gyermekszövetség? 2.
Hány 'taggal .alakult meg, hány csoportban működik
és;·Jki:k'::.a.,:vezet0L?.3..Mikor vannak' az összejövetelek?
4. .fl-a még, nem' alakult meg, van-e remény a jmeg-
alllkulására::? D. '1:Ia egyáltalán' nem alakulhat meg, mi
aZ!i~akadálya!?',JL 'Az-,elmul.t, iskolaévben "m!enn~t
adf:ik'Qztak,:al:gy'ermekek miss'2Íó,r.á?':A'tudósítás -pon-

.'{)_ •.",/~ f í),,~ .; ;'i:,; .:".' ..0.:..,""· _.. '~~ A '.

·'Féb.é ''Evaiíaélikus' Dia~onissza Anyab'ázi Ny,omda.

tos beküldését a megjelölt időpontig leülönösen azért
kérjük; hogy a november hó 6-7-,én Soltvadkerten
tartandó misszióegycsületí ,közgyűlésünkön már áto
tekintő, tiszta képet kaphassunk a misszióí gyermek-
szövetségi munkáról,

- Hatvan. Október 20-án gyülekezeti nap volt,
amelven iaz lsten előtt való elcsendesedésről taÍ'tot·
tak 'Különböző csepprtoknak előadásokat KIemény
Laj os budapiesti esperes, vitéz Sréter Ferenc bánya ..
kerületi m. lelkész, Zá:szkaliczky Pál fóti lelkész,
valamint a helyi lelkész és neje. Este az egész gyü-
lekezet részére közös áhítat volt a templomban.

- C!ianád-csongrádiegyházmegy,ei hírek. A csé-
pal misszíókör lelkészd hivatalába október 17-én ve,
zette be Virányi Lajos egyházmegyei főjegyző Jónás
András erdélyi megszállott területről átjött lel-
készt. A misszíói kör lelkészi állását legutóbb a nagy-
révi missziói kör lelkésze gondozta. - Ambrózdalví
lelkészi hivatalába okt .17-én vezette be Benkóczi
Dániel esperes Szilády Jenő helye-ttes Lelkészt. - Az
elmúlt napokban Benkóezl Dántel esperes az egy-
házmegyében élő összes evang. szülőkhöz körlevelet
bocsátott ki mintegy 2300 példányban. Ebben ,? kör-
levélben felhívja az evangélikus szülöket, hogy gy'er-
mekeiket a családi otthonban ís komoly' vallásos
nevelésben részesítsék. Minden este tartsanak /-
gyermekeik vallásos nevelése céljából is esti áhí-
tatokat. egyházi énekléssel, bibliaolvasással, imádko-
zással. Saját meguk tadjanak jó példát az istentisz-
teletek látogatására azzal, hogy minden vasárnap
felkeresik az Ur hajlékát. Végül meghívja a szülőket
az egyházanként és iskolánként meghirdetett szülöi
értekezletekre. , I

GYAKOROLJUK a virágmegváltást, hogy anya-
giakban szűkölködő protestáns öreg testvéreinket is
gondozásba vehesse a Virágszövetség. - Adományok
Budapest, XI., Társ-utca 6. Mokry Eszter címére
küIdendők. I '

HOGY AN T AMOGASSUK AZ EV ANGEL/KUS
EGYHAZKERULETEK JÓ~ÉTIEGYESULETÉT7(
Evangélikus ember családjáról a »JÓléti. Egyesülete
útján gondoskodik. Egyházi érdek isa »Jóléti
Egyesülete felkarolása. Hívja fel míndenkí a hit-
testvérek figyelmét a Jóléti Egyesületre. A Jóléti
Egyesület rriindenfajta bítosítást felvesz: temetkezési,
élet, nyugdíj, tűz, betörés, baleset, gyár, szavatosság,

autó, szállítmány és jégbiztosításokat.
Tagjainak erde!teit· képutseli 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, Szornbathely, SzolnokI. Min-
'den egyházközségben megbízottat vannak- az egye-
sületnek. - állandóan felveszünk és foglalkoztatunk
megfelelő javadalmazással tagszerzőket, hölgyeket is.

SZLEZÁK LÁSZLÚ
Magyarország aranykoszorüs mestere

harang- es ércönt6de. haranqielszerelés- es harang-
láb gyár. Budapest, VI., Petneluizu-utca 78. szám.

8 aranuéremmel és 4 diszoklevéllel kitűnteioet

'Megjelent! )lA gyermek uasárnapjá« I. kötet.
Gyermekistentiszteleti beszédvázlatok. Advent első
vasárnapjától mennybemenetel ünnepéig. A dán, finn,
norvég és svéd evangélikus egyházi gyermekiroda-
lomból feldolgozták: Wolf Lajos, Dedinszky Gyula
és Kíss György. Ára a hatalmas kötetnek fűzve
P 6.50, vászonkötésben P 8.50.
Kiadja Scholtz Testvérek- könyvkereskedése, Budapest,

:, ' ,.' IX., -Ferenc-körút lQ~21. '

Bp., VII., Damtaníelr-u, 28/b'. - F.: Farkas László.


