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.' 1

Nem' ismerjük a legújabb -népszámlálási
statisztikanak .reánk vonatkozó pontos éa
részletes adatait. Az 1930-ban megjelent Er-
délyi Magyar Évkönyv adatai szerint a Ro,
mániaban élő magy.ar evangélikusok lélek-
száma 45.378. Ugyanezen kímutatás szerint
32'.648azoknak as:záma, akik a mi egyházloe-
rületünkbe tartoznak s így 12.730 azok szá-
ma,- akiknek nincsen semmi .közösségük az
evangélikus magyarság tömegével és életével,
akik teljes magukra ut.altságban élnek, ré-
szint - s ez a kisebb -;-önálló magyaa-
gyülekezetekben s az országos egyház köte-
lé~ében,. nagyobb részük, mint parányi, szám-
ba nem vett kísebbség más nyelvű evangé-
likus egyházközségben vagy egészen szétszór-
tan, elhagyatottan ridegen felekezetűek tenge-
rében. -
-' Ritkán vagy egyáltalán - nem szoktunki

beszélni ezekről a mi testvéreinkről, !kikért ~
dolog természete szerint, úgyismintev.angé-
likusok IS úgyis. mint magyarok, Ielelösségeü
kellene éreznünk. Mi lesz velük? Velük, akik
a romániai magyar evangélikusságnak egy tel-
jes negyedet teszik.. Mekikora vérveszteségek
érhették mcstoha sorsuk. által már eddig is
maroknyi magyar-evangélikus népünket: Mert
mi lehet a sorsukz

Akik saját gyülekezetükben iélnek, de el'
vannak vá,gva a magyar evangélikusság 'igazi
életközősségétől, magukra utaltságulkban las-
sanként elvesztik életerejüket, elpusztulnak,' el-
sorvadnaki s ha talán névleg még meg _is. ma-

rá;dnak evangélikusoknak. a valóságbaaihozzá-
idomulnak környezetűkhözv amelynek más té-
ren is befolyása alá kerültek. Ezt. a tételt
könnyü lenne mái ma is rpéldákkal igazolni. '
'Jelenleg azonban feleslegesnek ítélem ezt,
mivel nem akarom azt, hogy bárki is személyes
sérelmet érezzen. De nem is egyes emberek;
ellen irányuló igazság ez. Mert bármennyire
értékesek legyenek is a vezetők, a, természetes
folyamatot csak legfeljebb' késleltetni ha tud-
ják, de megakadályozni nem.

Nehezebb a helyzetük azoknak, kik más
nyelvú, de evangélikus gyülekezetekben él-
nek. S még fokozattabban nehéz azoké, akik
egészen idegen felekezeti és nemzetiségi kőr-
nyezetben laknak. Az utóbbiak; a dolgok mai
menete szerint,.amikoJ' nem tudunk állandő
szórványgondozásról gondoskodni, amit elvé-
gezhetnénk .ak'ár egy utazólelkész beállításá-
val, akár ,az egyházi sajtónak a mainál is
erőteljesebb beszervezésével - egészen egy-
szerűen el fognak veszni. Elvesznek ",először
egyházunk számárai s nem egy esetben elvesz-
nek a magy,arságg,zámára 1S. (E2Jekközé 80-
rolandók saját egyházkerületünk azonSz6r,-
ványai is, amelyek ebbe a kategerlába ~,ar-
toznak.) De alig valamível vigasztalóbb azok
helyzete, kik más nyelvű evangélikus gyüle-
keretben élnek. Erek ha nagyon jó evangéli-
kusok, lassan annál rosszabb magyarole lesz-
nek. S viszont, ha inkább magyarok, ffiÍ.I1jjj
evangélikusok, elszakadnak felekezetüktől IS más
felekezetekhez csatlakoznak. Mindkét esetben
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pedig vérveszteséget jelentenek magyar evan-
gélikusságunlmalk.. Erre is nagyon sok példát
tudunk már felhozni. Igy pl. ismerek egy!
gyülekezetet, ahol a háború: előtt két nyel-
ven tartották az istentiszte1eteket. Egy ·lel-
készváltozással kapcsolatban magyarul nem
tudó lelkész Imrült oda s azóta megszúntek;
a magyar istentiszteletek. A magyar evangé-
likus hívek pedig V~lgy egyszeruen áttértek
más felekezetre vagy áttérés nélkül csatla-
.koztak hozzájuk s semmiféle közösséget nem
érzenek többé régi gyülekezetükkel. A dolog
érdekességéhez tartozik, hogy még a tót anya-
nyelvű hívek is áttértek a református egyház-
hoz, .mert magyarul értenek, az evangélikus
egyháznál azonban nincsenek magyar istentisz-
teletek'. S bizony ha ma számba vennénk,
igen sok olyan gyülekezet van, ahol az utolsó
20 év alatt szűntek meg a magyar istentisz- '
teletek s ott lakó magyar evangélikus test-
véreinkból széthullott nép lett. (Egy más ile
érdekességként meg kellene említenem azt is,
hogy ismét van egy olyan tiszta magyar evan-
gélikus gyülekezet, ahonnan a vezető változása
óta egyetlen levelünkre sem tudunk választ
kapni. Még udvariasságból sem l)

Nem kergetünk álmokat. Kétségtelen,
hogy lehetetlenség teljesen kielégitő, gyöke-
res változásban és megoldásban reménykedni.
Széthullott nép vagyunk. De valamit mégis
lehetne tenni, amiáltal legalább is nagyjából
segíteni lehetne.. Megőriznénk magunkat a'
gyors elvérzéstől! Lehetne egy bizonyos foku
egységet, szellemi, testvérí közösséget alkotni.
Osak először. világosan meg kellene ismernünk

.a kérdés fontosságát, érezni a- felelősséget S'
azután e,gy kis szeretettel hajlandóknak lenni
a Hegíté sre , ha kell áldozatok árán is.

Eddig, sajnos, nem is igen foglalkoztunk
ezzel a kérdéssel. Nem túlzás, ha azt mond-
juk, hogy lapu nk tette meg e téren az első
lépést. S ma is egyedül érzi és végzi ezt a
munkát. Lelkiismeretének indítására jogot 1S
érez arra, hogy ismét és újra reámutasson
ennek az ügynek fontosságára. De jogot igé-
nyel arra is, hogy ma, amikor döntő kérdések
kényszere nehezedik egyházunkra, amikor jö-
vőjét érintő elhatározásokat kell tennie, fel-
emelje szavát s a megoldást Imresőket figyel-
meztesse arra, hogy terveikból ne felejtsék el
kérdéseink egy:i!le legfontosabbikát: egyesíteni
ezt a széfhullt magyar evangélikus népet!
Ezért az eszméért, ezért a célért, ha kell
hozzunk áldozatot, ha kell alázzuk meg ma-
gunkat, de ha nem Lehet másként, harcoljunk
megfeszített mellel. Ez szent jogunk. Ez kö-
telességünk'l S ha nem tesszük, ez lesz
átkunkl

.Itt nem szabad senkinek félreérteni ben-
nünket, Ezt nem tagadhatja meg- tőlünk
seki s nem is veheti tőlünk rossznéven"
mert ez legszentebb élet jogunk! Felelőssé-
günk! Mi soha nem vontuk kétségbevés nem
tagadtuk meg egyetlen gyülekezetünktől sem

ilyen .irányú jogát 'és kötelességét, A~ mai
változott viszonyok között megváltozott a mi :
helyzetünk és íeladatunk is, amely egyfk leg-
főbb kötelességünkké'teszí népünk összefogását.

Ahogy Luther Márton a marburgi hit-
vitánál felírta maga- elé a tételt, amelyből
engednie nem. szabad, úgy .kellene felírni,
szívűnkbe vésni nekünk is ezt az egyet:
- tárgyalhatunk, enge dhe tünk, lemondlia-
tunk, csille ezt az egyet érjük 'el cserébe:-
egyesíteni minden magyar evangélikus gyü-
lekezetet s gondoskodni mínden magyar evan-
gélikus hívőröl és szórványróll Egyesíteni a
mi széfhullt és másként pusztulásra is ítélt
magyar evangélikus népünket!

Gillich Fülöp.

Uj törvények.
A régi E. A-bán az egyházközségek aka>

ratára volt bízva, hogy ügyeiket közgyűlésen
av,agy képviselö testület alakítása útján intézik,
amennyiben a közgyűlési tagok száma a 300-at
meghaladja. Ezt a vagylagos rendelkezést a
gyakorlati tapasztalatokon okul va, a II. tc.
24-33. §-,ai kötelezővé teszik és pedig nagyon
helyesen nem a folyton váJto~6 e,81 nehézkesen
ellenőrizhető taglétszám, hanem a. többnyire
állandósulast mutató Iélekszam meghatározott
mennyiségéhez kötve, Amely egyházközségben
a hí vek lélekszáma, a 4000-et meghaladja, a kép-
viselőtestület megalkotása kötelező, Négyezer
lélekszámon .alóli egyházközségekben a kép-
viselőtestület bevezetése továbbra is a hívek
tetszésétől függ.

A gy,aJmrJatl egyházvezető tisztában van
azzal, hogy egy 8-10 ezer lélekkel rendel-
kező nagyobb 'egyházközség közgyűlése olyan
heterogén ö szetételű, mellyel dolgozni lehe-
tetlen és amely többnyire labdája valamely

"partnak va.gy egyéb egyéni érvényesülési cé-
lokat szolgáló csoportnak. A 25. § azon ren-
delkezése, hogy a képviselőtestületi tagok: szá-
mát 300-ban maximálja: nagyon értékes ren-
delkezés, mert kizárja a nagy törnegek eset-
leges zavartokozó nyomását olyan egyházköz-
ségekbenvahol a közgyűlési tagok száma pár
ezerre terjed, Azzal, ho,gya 26. §. a válasz-
tást titkossá teszi és kímondja, hogy nem le-
het képviselőtestületi tag az, aki születendő
gyermekeinek. vallását megegyezéssel más egy.-
háznak' biztosította, szeréncsésen védte meg
a képviselötestület megfelelő összetételét és az
ana tényleg érdemesek bejutását.. Nagyon he-
Iyes rendelkezése a törvény 28-ik §-,ánaJk az,
hogya. megválasztott képviselötestületi tag vá-
lasztása hatálytalanná válik, illetve az elnyert
tagság' megszűnik', ha az illető megválasztott
bármi okból elveszíti közgyúlési tagságát, Igy
állandóan módja van az egyházvezetőknek el-
len őrizni a tagoka; és .kízárni azokat, akik
esetleges viselkedésükkel vagy ténykedésükkel
arra érdemtelenne váltak.

I



1937.- november 7. EVANG:ffiLIKUS :ffiLET 331. oldal.

Érdekes újítása a törvénynek, hogy fel-
hatalmazza a képviselötestületet míszerint egy-
házi közérdekből a képvíselö testület önmagát
választott tagj/ainak _100f0-áig kíegészíthetí. E
rendelkezes révén módja van annak, hogy
olyan az egyházi téren járatos vagy ai egyháai
szempontból értéket képviselő egyének, akik-
nek jelenléte az egyházi érdeket szolgálja, de
beválasztásuk népszerűség hiánya. miatt nem volt
eszközölhető, bekerűljenek a kép viselő testület-
be s ott tevékenykedjenek az egyház érdekében.

Ugyanilyen formában a.36. §. megengedi
a köz égi presbitérium kiegészítését is.

A 39. §. törvénybe iktatja az élet által
már régebben kitermelt igazgatólelkései állást,
Ugyanis nagyobb egyházközségeink eddig is
több lelkészt ,alkalma;zt.alkl;,a 19. § pedig a jö-
vőre nézve kötelezövé teszi a négyezer lelken-
kénti-önálló lelkészi állásole seervezését, Mint-
hogy pedig lehetetlen, hogy ugyanazon egyház-
község egyes részei más és más felfogás sze-
rint közigasgattassanak, eddig is az volt il
tényleges állapot, hogy a közdgazgatás vezeté-
sére a több lelkész közül egy bizonyos meg-
határozott időre ,egylelkészt bíztak meg a ,köz-
igazgatás vezetésével, anélkül, hogy erre meg-
felelő törvényes alap lett volna. EZ4t pótolta
,a 39. §.

Helyes rendelkezés ée nagy hiányt pó-
tol a 44. §, me ly kiköti, hogy a lelkész, csakis
az' illetékes püspök engedélye alapján nősülhet.

. EgyiJ{]ea legnagyobb jelentőségű rendel-
kézéseknek a. törvény 46. §-ban f-o,glalt az a
megállapítás, hogy az egyházkerület valamely
egyh ázközs éggel megegyezést léteeítve, ki-
mondhatja, hogy ,a kerülez püspökének állandó
székhelye, .egy meghatározott egyházközség.
Azt hiszern n001 kell külön bizonyitanom vagy
magyaráznorn, mennyire fontos kőzegyházi ér-
dek az, hogy Budapesten, tehát ott, ahol min-
elen állami funkció ku:ltmi~ál, legyen mindig
evangélikus püspök'. Az eddigi rendelkezések
szerint ez nem volt lehetséges, mert az
E. A. 137. §-Ia szerínf a pűspököt ,az legy:-
házkerület kebelében múködő rendes Ielkészek
közül kellett megválasztani. Mint a multban
ismétel ve megtörtént, az egyházközeégek bí-
zalma olyan lelkész. felé fordult, aki egy kisebb
és Budap-esttől távollévő egyházközségnek volt
paróchus lelkésze. Ennek ltisz.tsége alatt tehát
a f'ővárosban evangélikus püspök nem volt.
Most a 46. §-ban adott felhatalmazás s annak
alapján' az 'egyházkerület és Budapest székes-
főváros lev. egyházközségel között létesíthető
megegyezés alapján állandósítható Budapest,
mint püspöki székhely. A pesti magyar
egyházközség vállalta is :am a kötelezettséget,
hogy ,a míndenkori .megválasztort püspököt
lelkészének meghí vja sígy ,a bá,nya1k/elriMeti
püspök székhelye állandóan Budapesten lesz.

, A II. tc. 52-56., 65-69., 75-80. §§-a.i
hozzák a legnagyobb' változást eddigi önkor-
mányzati életünkbe. A felhívott szakaszok
ugyanis a presbiteriumí rendszert az· egyház-

kőzigazgatás minden fokozatában bevezetik, an-
nak intéző hatáskört biztosítanaíc A hatáskö-
rök úgy vannak relhatárolva a presbiteriumok
és laz ugyanazon Tokozaton múkődő közgyű-
lések közöet hogY1a. Ikö.ziga.zg.atás kisebb mér-
vű avagy áJJtaJáinos érdekű ügyeinek íntézé se
ki vonatott a közgyúlések hatá köréböl és .át.-.
ruhástatott a preebítcriumokra, viszont rnin-
den elvi jelentőségű ügynek intézése tenntar-
tatotta közgyűlések részére.

Szervezeti szempontból kétségtelenűl ez a
legnagyebb változás, 'Ieljesen új dolog, mely-
nek előzménye nincs, 'nem a gyakorlati élet
termelte ki s Iétesítette: - túlnyomó részben
elméleti megfontolások S iaz, eddigi közgyülé-
sek müködésének vizsgálatából levont követ-
keztetések eredménye, A ,gy,ailmrla.ti megvaló-
sítássze:mpo.l1!tjlábó~ éppen ezért itt fogunk ta
sítás szempontjaból éppen ezért itt fogUllk ta-
lálkozni a legnagyobb nehézséggel. Maga az
elgondolás s annak a, törvényben leíektetett
keresztülvitele vítathatatlanul helyes és szük-
séges. Ha úgy ValÚS1UJmegv arnint azt a tör-
vényhozó elgondolta, óriási építőmunkát fo,g
végezni egyházunkoan. Gyakorlatilag azonban
ma, még nem ellenőriahető' s Q{Q nem, számítható,
hogy a törvényben adott hatáskör-megoszlás
tényleg mit fog eredményesni. Ezért a tör-
vényhozó úgy intézkedett, hogy ha a gy,a~
kerlati élet a i1a,tásk{jr [elenlegi megoszlását
Illem igazolja, illetve építő munka ezeel nem
eszközölhető, Újgy a hatáskörÖtk megoszlását
az egyetemes közgyúlés módosíthatja bízonyos
kerlátok [;::özött.E'z:zel a :IDorr:ektivummal azután
mód van ana, !hogy a presbiterium intézménye
és múködése a igyakodatban is' megfeleljan
rendeltetésénele

arbv.

Az egyetemes kőzgyűlés hete
és a zsinat befejezése. I

November 7-ik napjától 12-ik napjáig az egye-
temes közgyűlés tanácskozásai és az országos egyház-
társadalmi egyesületek gyűlései és ünnepélyeí fog-
nak lefolyni. Különös' jelentőséget ad ennek a hét-
nek az országos zsinat befejezése is. Az istentisz-
teletek és nyilvános. ünnepélyek időrendi csoporto-
sítása a következő: _ r _

November 7-én mínden budapesti és Budapest-
kőrnyéki templomban gyámintézett istemisztelet,
melyeken vendégszónokok szolgálnak. .

November 8-án a esinai elnökségi értekezleie.
November ú-en. d. u. 5 órakor a zsinat ZÚTÓ-

ülése a Deák-téri leánygimnáziurn disetermében. -
D. u 1/27 órakor zsinateáro istentisztelet a Deák-téri
templomban. A szent szolgálatot D. Kapi Béla püspök,
a zsinat lelkészi elnöke végzi. Énekel a Luiherdnia
Vegyeskar. - D. u. 1/28 órakor az Evangélikus Nők
Országos Szövetsége, vallásos estje a Leánygimnázium
disztermében. Beszédet mond D. Raffay Sándor püs-
pők és Dr. Sztranyavszky Sándor egyházkerületi fel-
ügyelő, énekel Basilldes Mária.

November Iű-én d. u. 6 órakor a Magyarhoni
Egyetemes Gusztáv' Adolf Ouámtntéeet közgyűlését
megnyitó istentisztelet, utána közgyűlés az óbudai
templomban (Ill. Selmecí-utca). Este 8 órakor
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az Evangélikus Papnek Orsz. Szövetségének műsoros
szeretetvendégsége a Leánygimnázium dísztermében,
Előadást tart Dr. Zsedényi Béla jogakadémiai tanár,
művészi számokkal szerepelnek Marcsek Anikó, Du-
lien Klára és a Budai Luther Szövetség vegyeskara

November l l-én d. e. 1/29 órakor a Magyarhoni
Evangélikus Lelkészegyesület közgyűlése a Leány-
gimnázium dísztermében, melynek bevezető áhítatát
D. Raffay Sándor püspők, aMELE .. elnöke, végzi.
- 9 órakor az Evangélikus Papnek Országos Szö-
vetsége istentisztelete úrvacsoraosztással az egye-
temes székház nagytermében, 10 órakor közgyűlése
ugyanott. - D. U.· 2 órakor az Országos Evangé-
likus Tanitáequesűlet közgyűlése a fiúgimnázium
disztermében (VII., Vilma királynő-út 19). - D. u.
1/23' órakor az Országos Evangélikus Tanáreqpe-
sület választmányi ülése a fiúgimnázium tanácskozó
termében (VII., Vilma királynő-út 19. sz. 1. emelet).
Utána 1/24-kor felolvasó ülés ugyanott. - D. u,
3 órakor az Országos Luther Szövetség választmányi
ülése a leánygimnázium díszterrnében, utána évi
rendes közgyűlés ugyanott. - D. ru. 3· órakor az
Evangélikus Papnek Országos Szövetsé.ge konferen-
ciája az egyetemes székház nagytermében.
~ D. u. 6 órakor egyetemes közgyűlést megnyitó is-
tentisztelet. Végzi Dr. Domján Elek püspök. Enekel a
leánygimnázium énekkara.

November 12-én d. e. 1/210 órakor egyetemes köz-
gyülés a leánygimnázium dísztermében. D. e. 10 órakor
az Ev. Nők Orsz. Szővetsége közgyűlése az egyetemes
székház nagytermében. - D. u. 7 órakor ,a Magyal'
Luther Társaság »Schmalkaldení cikkek és az
eperjesi vértanúk« ernlékünnepélye a Leánygimnázium
dísztermében.

A hazatérő Pásztorokhoz.
Van egy kobeom. ée von ,egy háyrfám,
Ugy örökölt0trn m'in~ a. kettot;
Kobeom. as ősv dallY.arn bú-sul
S hárfáon dicséri; a. Teremiét ..

Testvérek: ők, de ssertettúsók,
N em is hittem. sohaseni má,ig',
Hogy ,e,gyütt -mehetnénelc maltat
Pusetaseeria v.agy Ág'ostá,ig.

S -most mermeic; ime méqis inennek,
Zengő torokkai Elibétek
J ó Páeetorok: kik a.11W harcbol,
A jó harcból most haea tértek,

Üdv Nékt0tky k'i)c rn'ilftió sziuet
Egy hittet vittetek csatábá.,
üdv Néktek; kiiedésiek: a Vát·ért
Nehéz volt bár ~ ele, nem Iűába!

Itthon a. béke. vá;r Reáiolc,
Őszi rózsáJt, áilvctnti á,l~ás;
Kobeon, h:áfrtá,n Elétel-c csendül
M-illió szívből e.gV kiáltás:

- Ho! jó IM Pásztor? hű .a n.yá.f is,
S igia.z köve.tő minalvaláUg;
V ezessetek g1J.őz,el'YYl!~útra,
Pusztaseeriq - 'és Ágostáig!

Miklós Vitéz.

Egy szó a lélek halhatatlansá-
gának kérdéséhez.

. A napokban résztvettem egy értekezleten,
melyen ,a hivatalos ügyek elintézese után
be zélgetés közben felvetődött. a lélek hallia-
tatlauságának kérdése. Lelké z, orvostanár, bi-
ró stb. szólaltak meg, s ezek a megszólalások
körülbelül a következőket szögezték le: A lé-
lek halhatatlan. Alélek halandóságának a;z
állítása ellenkezik a Szentírással és a hitval-
lási iratokkal. A lélek halhatatlanságaról nem
is lehet vitatkozni, annyira világos, hogy p;,
lélek halhatatlan. Kétségbe kell esnünk, kü-
lönösen koporsó mellett, ha. a, lélek nem halha-
tatlan. Megengedhetetlen, hogy Igehirdetők oa
szószékre vigyék ezt a. kérdést és, onnan hír-
dessék a Lélek halandóeágát, amint ez málli
megtörtént. Természettudományi alapon is be
lehet bizonyítani a lélek: halha tatlans ágát, -
Az értekezleben általános helyeslés mellett ki-
fejezésre jutott az az óhaj, hogy, a lélek halha-
tatlanságának a kérdése presbiteri kcnferen-
cián tárgyaltasséle. A felizgatott kedélyek. meg-
nyugvást loeresnek. -
. Ismerem ,ama sajtóanegnyilatkozásokat
úgy az' Evangélikus Élet, mint a Keresztyén
Igazság lapjain, valamint németországi folyó-
iratban is, amelyek ezen kérdé sel foglal!k;Qz-
nak. E sajtómegnyilatkozások, ezerény megíté-
lésem szerint, nem bírtak átütő ée megnyugtató
erővel. Magarn is másfél évvel. ezelőtt egy dia-
konissza konferencián, majd lelkészek és ta-
nítók számára, a Fébé klotildlígeti Béthel-tele-
pén tartott »osendes napokon« megbeszélés tár-
gyává tettern ezt a kérdést, s így termés zet-
szerúleg foglalkoznom kellett. a kérdéssel. En
a következöket gondoLom: 1. A kérdés. felett
lehet .svítatkozní« és pedig' szenvedélyeeen,
amint ezt tapasstaltarn, 2. Ha természettudo-
mányi alapon ,aklarunk' a kérdéshez hozzászólní,
már eleve idegen síkban mozgunk, .s bár ér-
elekes és tanulságos dolgokat hallhatunk, mégis
a probléma lényeget nem fogjuk érinteni. 3.
Döntő jelentőséggel csak az bír, amit a hitsza-
bályzó tekintélyek: a Szentírás mint norma
normans, és a hitvallási irat mint norma ner-
mata 'mondanak. Azolmt a szeritírási helyeket,
amelyekre nem egyszer úgy a Iélekhalhatat-:
lanság vallói, rni.nt annak tagadói hivatkoz-
nak, meg kell viz gálni, és az egymá. tól eltérő
felfogásoka.ts magywrá.zásokat mérlegre !kell
vetni. A legfonto abb elv az, hogy al'; ]r.á~
magyarázza az Irást. 4. A kérdést hatalmi
szóval avagy emberi tekintély szavával lehet
talán elhallgattatni, ele nem. Lehet megol-
dani. Az elhallgattazás enkinek 'em lehet a
célja, mert úgy em érne célt, 13 nem. állna
az 'evangéliumi igazság érdekében. 5. A prob-
léma, amely természetesen h í t-probléma, il
mint ilyen mínden keresztyén embert érdekel
és érint, egyben t heol ogía.í prooléma Js, s
min t .ilyen a theologusokat, ·l,elké~:z,ell~e-t.külö-
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nösen is érinti úgy ,saj,á.t magukat, mlcrlit a reá-
juk bízottakat illetőleg. 6. Ebből már terme-
szetszerúleg következúJk az a tiszteletteljes in-
dítványom, hogy ezt a kérdést megfelelő he-
lyen és formában ntindenelcelbtt II theolouusok
»oitassálc meq« és pedig nUlguk között, ama
bizonyos »ruror« nélkül, egymás hitheli meg-

.gyözödését tiszteletben tartva, 113, nem is he-
lyeselve, a Szentírással és a hitvallási iratok-
kal a kézben, s az abszolut igazságot szem
előtt tartva. A nagy nyilvánosság elé, tájékoz-
tatás, megnyugtatás, az igazság megismerésére
vezetés céljából, azután mehetünk és kell is
meunünk.

.Arniről e kérdé sel kapcsolatban szerény
nézetem szerint vitatkozni nem lehet, az az,
hogy a Kri ztusban igazán hívőnek a Kri z-
tussal való közössége a halálban sem szűnik
meg, tehát a Krisetusban igazá,n hi l;őnek ct
halál után 'is, mégi a [eliárnadas előtt, etciszten-
ciáia 'I)Cm a, Jézus Krisztusnái (FiL 1:23, II.
Kor. 5 :1-8, stb.). A Krisztu .ban igazán hívő
nem hal meg soha örökké; számára »meghalt
a halál« (Luther). Ez a Krisztusban igazán
hívőt minden körülmények között, megnyug-
tatja, a nem hívöt pedig Krisetus felé, Benne
a kegyelem elfogadására hajthatja.

Zulauj Henrik:
5

Az evangelizáció jelentősége,
hatása és helye az egyház

életében.
II.

Sokan azt gondolják, hogy az evangelizáció a
külföldről importált valami és hazai egyházunkban
nincs 'létjogosultsága. Pedig nem igy áll a dolog:
az evangelizációnak meg van a bibliai alapja, s
amint láttuk, az egyháztörténelembe is beírta a
nevét.

Az 'efézusi levél IV. fejezete arról szól, hogy az
egyháznak, mint a Krisztus teste épülésének. szük-
sége. van olyan munkásokra, akik a »szentek tö-
kéletesbítése céljából« szolgálnak (Ef. 4:11-12.). Apos-
t0101\>, próféták, pásztorok és tanítók kűlön-külön
isteni adományaikkal mind-rnind hivatva vannak a
Krisztus testét szolgální »igyekezvén megtartani a
lélek egységét a békességnek kötelékében«. Ha v~a-
melyik munka hiányos vagy fogyatékos, akkor azt az
egész lest megérzi. Ha az evangelizálás elmarad,
akkor lassan-lassan 'elalszik a gyülekezet és nem
marad meg más benne, rnint a. lélek- nélküli - forma.

-Az első keresztyén gyülekezetekben is tapasztal-
ható ez a munkamegosztás. Az 'evangelisták bizony-
ságtevése ép olyan' fontos volt a Krisztus testének
épülésénél, mínt a többi szent szolgálattétel. Az egy
és ugyanazon lélek különböző adományai mind mind
egy közös cél irányában kell, hogy haladjanak és ez
a Krisztus teste.

Sok igehírdetöt áldott meg az Ur különös kegy-
adományokkal, de ha a gyülekezetnek mindig egy
és ugyanazt a lelki eledelt kell megemésztenie,
megúnja és megszokja; egy gyülekezetet nagyon ha-
mar lehet agyonprédikálni; már csak azért is szük-
ség-es az evangelízácíó idökérrtí felrázása. Ez néma
vágyként ott él minden gyülekezetnek a lelkében
s Inem ~a~ a -holt tagok élednek ujja, hanem az: iélőki

is' új' 'erők forrását érzik buzogni a' tagjaikban.
Természetesen sok függ az evangelizáló szernélyétől
és egyéniségétől. Nem a lelkészi vizsga vagy képe-o
sítés, hanem egyedül az »Ur adott némelyeket apos-
tolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangé-
listákul«. - Az egyház azonban sokszor nem veszi
észre vagy szándékosan mellőzi azokat a sokszor'
önként adódó 'erőket, amelyek önmaguk kínálkoznak
az evangelizáció szent szelgálatára. A farizeusok
és írástudók is megkérdezték Jézust: »Micsoda hata-
lommal cselekszed ezeket és ki adta neked ezt .a
hatalmat?' (Máté 21 :23.) Sokszor az egyház vezetője.
is ahelyett, hogy az evangelizálásra való készséget
ébresztené híveiben, éppen elnyomja. Előfordul, hogy
fiatal Timotheusok megtöltik az .elnéptelenedett
templomokat és az irígység vagy rosszindulat el-
gáncsolja vagy megbélyegzi őket.

Mivel az evangelizáció főelve az ébresztés és
csak 'egyetlen témája van: »Jöjjetek Jézushoz rnind-
nyájan !«, ebben a tudatos, szent egyoldalúságban
maga is az elévülés stádiumaba juthat és ki van
téve a megszokás veszélyének. De ez csak biztos
jele, hogy az evangelizációnak új impulzusok ra van
szüksége és esetleg az evangelizáló személyísége
kícseréíendő. De a »jöjjetek mindnyájan Jézushoz«
refrénjének ki kell egészülnie a »maradjatok meg
mindnyájan a Jézusban« élvével és ez azt jelenti.
hogy az egyház vezetőnek magának vagy segédeinek
kell folytatnia ,~zt a munkát, amelyet az evangeli-
zációmegke:zdett. Bármily egészségesen : jöjjön a
világra egy csecsemő, azt táplálni kell és ez a
feladat a jelen esetben az állandó jellegű gyüle-
kezeti munkásokra vár. Ha ez meg nem történik"
akkor a nyert áldás egy része mínden esetre kárba
vész. Ilyenkor a Sátán is jó talajt talál arra, hogy
hét magánál erősebb lelket hozzon magával és nagy
erővel vesse magát rrá a Szentlélek által megtisz-
tuIt lelkekre. Nincs veszedelmesebb dolog', mint -egy
gyülekezetben fellobbantani a tüzet és azután a
lelkeket égni hagyni; viszont ahol a felébredteket
a lelkész odaadó további irányitása támogatja, ott
újból megtelnek a templomok és megsokasodik az
,igazán hívők tábora.

-Sohasem szabad az evangelizációmunkájának
egyházellenesnek lennie, még akkor sem, ha ellen-
tétek merülnek fel az egyház vezetősége és az evan-
gelizáló személytsége között. Ezért kell az egy-
háznak a lelki munka Irányitásának síkvonalát a
maga kezében tartania és önmagának meghatároznia
azt a munkaterületet, amelyen "az evangelizációnak
tóíynia kell. Magának az egyháznak kell észrevennie'
azt, hogy hol és milyen irányban van szükség evan-
gelizációra. ' ,

Az élő Ige után sóvárgó lelkeknek ma már nem
szépen felépített prédikációra van szükségük, hanem
az Ige folyton buzgó bőségesen gazdag forrására.
Ezért kellenek a bibliai megneszelesi órák, imaórák,
missziói összejövetelek, szeretetvendégségek, amelye.
ken ,egy-egy Ige mélységesen gazdag témájának ki-
aknázasán az igehirdetővel együtt küzködik
az egész kis gyülekezet. Az Ige fényének reá kell
világitania uninden 'egyes ember lelkére és azt oly
átlátszóvá kell tennie, hogy nyílvénvalóvá legyen
benne a Krisztusban való élet szépsége. Ez sokszor
türelmes és kitartó munkát igényel! Pál apostol
egészen reggelig nyujtotta a, beszédet és virradatig
prédikált Troasban, mielőtt elutazni készült. (Csel.
20:7 és 11.)

Az evangelizáció gyümölcseként tehát jelentkezni
'fog a bibliában elmélyedő és irnádkozó közösség!
Itt az a vád éri az evangelízációt, hogy egyházai:
alkot az egyházban, mert szeparálja azokat a ke-
veseket, akik ilyen mély együttélésr-e képesek! Ei.
igaz, de ma már! a Iközösségnek, mint sónairi a szerepe
nélkülözhetetlen az egyházban. Utalok e 1ap hasáb-
[ain megjelent azon cikkre, amelybern e kérdés rész-
letes megvilágítást nyert (Evangélikus élet f. é.
38-40. sz. Zulauf : Közösség.) Az igazán hívők élete.
nemcsak a-táplálékot kívánja, hanem. expanzív mun-
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kát és hatást is akar kifejteni s ha erre nem tadunk
nekik alkalmat, akkor felhasználják őket mások!
A lelkész lés a tanító feladata az, JlOgy a lb'izony,-
ságot tenni kívánókat :a nekik legjobban megfelele
munkaterűleten íelhasználja, Jobb, ha 10 embert rmrn-
kába tudunk állítani. mínt ha tíznek a munkáját
magunk akarjuk <elvégezni. Erre ~gyrésztképte1e-
nek is vagyunk, másrészt idegeink idő előtt !'elmon-
danák' a szolgálatot, harmadsorban kevesebb' is tör-
ténik ezáltal, negyedszer megraboljuk testvéreinket
a munkálkodás. lehetőségétől. '1

Az evangelizácíó utómunkája az is, hogy külö-
nös tapintattal és szereteUel kell utána járnia azok-
nak, akik az evangelizációs órákat látogatrák és
azután valamely ismeretlen oknál fogva elmaradtak.
Ezek rendesen elmaradnak a templomtól isés ke-
rülik a lelkésszel való találkozást. A . lelkükben nincs
valami rendben, amit fokozott egyéni személyes Jel-
kipásztori munkával kell kikutatni, a sebeket or-
vosolní, a panaszokat türelmesen meghallgatni! Csak
akkor épülhet az Isten országa, ha a lelkész sze-
rétettel keresi az elveszettet és az emberhalászás
munkáját halálosan kornolyan veszi. Hány evan-.
gélikus . család panaszolhatná, hogy náluk legfel-
jebb csak az egyház] végrehajtó tesz látogatást, de
.a lelkész' nem.

Az evangelizácíóval szemben' nyilvánított ellen-
vélemények között szerepel az is, hogy az egyház-
községek szélesebb rétegeit, tehát a !lotorius t~mp-
lomkerülőket úgy sem éri el, tehát csak részleges
munkát végez, s nem változtatja meg máról-holnapra
a gyülekezet képét, az úrvacsorázok- számát nem
növeli, mert túlzottan érzékeny lelkiismeretet éb-
reszt az úrvacsoravételével járó felelősséggel szem-
ben. Kétségtelen, hogy a Lélek ereje a n<igy tö-
megből mindig csak egyeseket evangelizál, de ezek
annál 'erősebb pillérei lesznek az igazi hit munkájá-
nak. A nagy tömeg Krisztust gyülölő összessége a
világtörténelem folyamán is ritkán jutott a pün-
kösdi lélek hatásának magasságáig, de viszont a
kicsiny kezdetből minclig nagy dolgok születtek az
Isten országa számára, Amikor a Lélek elkezdi mun-
káját, mindig a rnegtérés, bűnbánat és ujjászületés

.alázatát parancsolj a a termésretes emberre s nem
CSOdálkozhatunk azon, hogy a Sátán nem könnyen
adja ki karmai közül a nagy tömeget. S az Isten-
telen világ meghódításának reményéről még sem
szabad lemondanunk (I. Kor. 9:22'.): A gutta cavat
lapidem elve: hozza meg itt a gyümölcseit. Az evan-
gelízácíó örök feladata, mind alkalmas, mínd al-
kalmatlan időben az evangélíumot hirdetn:i' min-
denkinek. Pál apostol' a Filippi levélben azt !1lOlnd-'
ja: »Akár képmutatásból, akár' igazán Krisztus hir-
dettetik, énennek csak örülök és örüiní is fogok,
mer-t tudom, hogy ez nekem idvességemre Iesz a ti
könyörgéstek által és a Jézus Krísztus lelkének
segedelme által.« (Fil. 1 :18-19.)

Tágabb értelemben az evangelizáció munkájá-
nak. alája .rendelhető mindaz, amit belmisszió néven
emáegetünk .•és ami az egyház belső életének a
kimélyítését tűzte ki céljául. Iratmísszíó, bibliater-
[esztés, naptárak és traktátusok által való szolgálat,
szórványgondozás, stb. CS~l. 8:4 mondja: »Akik szét-
szóródtak, szerte] árva hirdették az igét« s .ezzel
utal arra, hogy, akik az élö.. személyes Krtsztussal
kerültek közösségbe, azok nem is tehetnek máskép
s kell, hogy evangelizáljának. I

Amely gyülekezetben az evangelizált hívők kö-
zösséget alkotnak, ott megszűnt a futkározó atya-
fiak munkaterülete s maga a közösség úgy kristá-
lyosodík ki, hogy az oda nem valók üdővel le-
szakadnak róla s maga a közösség mindig csak
nyer tekintélyben és erőben. Csel. 5 :13: »A többiek
közül senki sem mert hozzájuk csatlakozni, me'r~
a nép magasztaltaőket!«: csoda-e, ha .a mai nicdern
pogányság közepette ez még mindig így van s
egyházainkban kialakulóban van az igazi congregatio
sanctorum? Az evangelizácíó van hivatva arra is,
hogy megtöltse lé~k~e~ és·~~ivv~legyh~zuI.lk .~zQGi.áli[S

és társadalmi alakulatait. amelyeknek vérszegény-
sége sokszor megmagyarázza ,előttünk csendes ki-
múlásukat. A háziáhítatok rég feledésbe ment szép
szokása ugyancsak az evangelizácíó útján fog ismét
életre kelni! A feltámadó áldozatkészség pedig meg
fogja találni a módját annak, hO!fY milyen anyagi
alapon jöhet létre az evangelizáció széles munka-
területének biztos bázÍiSa.· .

Oh vajha egyházunk megértené korunk szavát
és' fel tudná használni azevangeltzácíóban [elentkezö
és önként felkínálkozó munkaerö nagyszerű lehe-
tőségeit! .

Fuchs János.

Uj könyvek.
Turóczy Zoltán:. »... és hívják nevét: esc-

dálatosnak«. Baress nyomda, Győr. 1937. 260
lap. Ára: 4 P.

Prédikálni lelkipásetori mindennapi köte-
lesség. Az ígehirdetés anyagát kéziratban elő-
készíteni. és megörrzni la hivatással szemben
való fie1Blőslség.'I'öbb év igehirdetésa a.ny.agá;t
az egyház egész nyilváno, s:á,gának és az utá-
nunk jövő lelkészi nemzedéknek átadni a szuk-
.ség parancsa vagy lelki kényszer.

Az igehirdetéssel szemben a hívek is és
a hívők. is bizonyos előítélettel vannak. A tö-
meg némelyektél el várja, hogy a legnehezebb
körülmények . között is. »gyönyörűen« beszél-
jenek, bár egyébként a tömeg más. vonatkozá-
sokban ,gyalm.rta ig.a,zságtalan az igehirdetés,
megítélése tekintetében. ~ .'

Az igehirdetőnek mindrg nagy felelősség
szembenállni a ezószéken a hívekkel. Ez a
felelősség meghatványozódik akkor, ami-
ker könyvvel, igehirdetési gyüjtemérmyel áll
a lelkész a Iassan, kikezdéseket ÚJjlrakezdő, fe-
jezeteknél az olvasást abbahagyo SI preclikácíóik
061001 va ása után s{)káti,g-meditálo közönséggel
szemben.

Talán ma ,e,gyházunk:baJl 'I'uróczy Zoltán
az egyetlen, "aki: ,a közösséget minden te1ldn-
tetben maga előtt lá,tjla.; nem fél az olvasójától
sem s a meghódítás teljes bizonyosságával
beszél neki ·a holt betükön keresztül is.

öt év igehirdetési anyagaból adott prédi-
kációkat e Ucölletben,amelyek mindegyike külön
alkalmas. volna arra, ho.gy a horniletika útvesz-
tőjében elveszett gy,aJmrla:ti va.gy elméleti em-
ber önmagára eszméljen s magát megvigasz-
talja azzal, hogy meg lehet látni másban .8J
hotniletikai bölcseséget, sőt tanulni. is lehet
attól. De azt leülönösen meg kell tanulni e ik:iö-
tetbölaz,okn.ak, alkik szerétnek ~gehirdetés;i
termékeikkel ta nyilvánosság előtt áetve meg-
jelenni, hogy előbb minden beszédet legalább
olyan erős kritika alá, Ikell bocsátani, mínt azt
Turóczy tette, aki csak igazán minta-beszéde-
ket ad ebben a. kötetben.

Meddő kísérlet volna Turóczyt akármelyik
teológiai csoportba sorolni: fölötte' áll rumden
csoportnak és ~sk'o~á,lla:k,független a beskatu-
Iyázott teológiaí csoportoktói. Lehet lelkészi
baráti _ki)pe, ,_die·lllint_JeolÓtgus· -és .igflJÜI'd;etó
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annyira egyedülálló, annyira 'eredeti, annyira
különlegesen biblikus s annyira bölcs tea,
lógus, hogy nehéz' volna bárkihez való mérése.
'I'ragikuma viszont az, hogy sokoldalú érté-
kessége és alkotókészsége, igehirdető művé-
szete nem utánozható 80 nem tanulható el.
Ahogy ő prédikál, írhatnám azt- is, csak n.e:k'i
áll jól vagy illik. Pl.milyeJl furcsa volna
az, J1a más evang. 'lelkész használna ezt a
két új szót.: »szentíró« vagy »ístenvak« s bi-
zonyosan a Turóczy egyénisége megengedhetí
azt a szabadságot is, hogy ezt a mondatot
adja: _»A tudósok által .használt megvilágítás
a műterem megvilágttáea, a próféták' a sz in-
pad megvilágítása«: v~gy ki merhetne más
ilyen mondatot mondani: »Nines szennyesebb
és utálatosabb valami, mint az emberi szív«:
ezek<ena kifejezéseken rajta kívül mindenki
elbukna.

Rendkí vül impulzí va tématalálásoknál. Ha
. megpróbáljuk megfejteni az ő tematikus mun-

káját, azt kellene mondanunk, hogy Turóczy
aZ Irás olvasása közben, ha azt még a1e.g-
szenteblr áihítáttal is olvassa, állandóan ige-
hirdetési anyaget talál az ő egészen rendj-
kívüli meglátásai szerint, S ami hatott rá, azt,
addig hordozza magában, sokszor talán öntu-
datlanul is, amíg abból igehirdetés lesz.

A 'kőtet 40 beszédet ,aid, tizenöt beszéd
igéje való az Ószövetségból. Feltűnő nagy,
százalék 'ez, _de azt is. meg kellállapítani, nagy,
a kötet nyeresége ez a tizenöt beszéd. Ebben
az évben' a »Lelkipásztor« idegen államok ige-
hirdetőit szólaltatta meg magyar nyelven, bizo-
nyosan nagy eredményei lesznek ennek a kí-
sérletnek. Azt nem lehet kívánni, hogy az
egész kötetet fordírsa le valaki idegen nyelvre,
ele mégis van 5 olyan beszéd, amelynek! az
átültetése két-három idegen nyelvre nagyon
ld vanatcs volna. Ezek a beszédeik: Krisztus
fejszéje. A fiúság lelke, Szeretez-e engem?
Közelebb a k:erBos.zbhHz.,J.ó,ná,s,,á bűnbánó. A,z

- öt beszéd kiválóan alkalmas _volna arra, hogy
a magyar evang. igehirdetés értékességét va
külföld előtt megbizonyítsa. G. L.

*Dedinszky Gyula, Kiss György, Wolf Lajos:
A gyermek: vasarnapja. Gyermekistentiszteleti
beszédvázlatok. Budapest, 1937. Seholtz test-
vérek kiadása. 356 lap.

A skandináv keresztyénségnek ifjúsági ige-
hirdetés és vasárnapi iskolai mintatanítás ve-
zérfonalát képező kiadványait használtak fel
az átültető szerző-társak saz volt a céljuk,
hogy a hazai evang. egyház ifjúsági istentisa-
teletein fungáló kartársaknak ezáltal szolgál-
[anak. Olyan vállalkozás ez, amelyik a leg-
nagyobb dícséretre méltó.

Nagyon jó ötlet. volt az, hogy vázlatokat
adnak a könyv szerkesztői St nagyon helyes-
nek tartjuk ,az:t 'is, hogy egy vasárnapra vagy
ünnepre a hivatalos t,e,xtust több feldolgozásbarr'
adják, A .vasárnapokra '1li.dott·10-12 v:á,zlat

mindenesetre nagy segítséget nyujt azoknak
az ifjúsági igehirdetéshez, akik egy heti val-
lastanítás alatt nem tudnak elegendő témát
és tartalmat .talální maguknak, .

Valósz.íuűen a. kőnyvet a _vasárnapi is-
kolai wezetők 'is na,gy haszonnal j'o,rg~tihatják
s ..11' könyv hatása .ala,pjan a hazai vasárnapi
iskolai oktatás szelleme egységesebb lesz
Kénytelen vagyok idézniegy pár so,r't..a;könyv-
ből (111. oldal 3. bekezdés): »Igy járt .Iézus
Isten iskolájába mindennap. Ott tanulta meg-
ismerni Mermyeí Atyjának akaratát és gon-
dolatait, Mikor' odahaza 'éclesanyjának, Má.riLÍ-
nak térdéti ülv.e hallgatta _. .«, ízlés dolga i1Z,
hogy ezt és ilyen hangot használjunk -e isten-
tiszteleteinken?· . ..
- .Iobban szerettük' volna azt, ha azatülte-'

tett. beszédek és vázirutok szerzői valamennyiea:
lelkészek lettek volna. Azok a vázlátok a leg'-
jobbak e gyűjteményben, amelyeknek .szerzői
függetlenítették' magukat a nagyon sablónos
s régi német felosztásoegyakorlattól. Ugy érez-
zük, hogya beszédek" tele bőven megfelelt
volna 'almák a célnak', amit a munkatársak
maguk elé tűztek. '.

Mindhárorn fordító testvérünk értékes és
hasznos munkát végzett s reméljük, .hogy a
könyvnek olyan nagy síkere és áldása lesz ,egy-
házunkban, mint amilyen nagy ambicióval dol-
goztak a munkatársak. .G. L.

*Prédikációs köteteket ismertető soraimat
nem tudom úgy lezárni, hogy ne' reflektáljak
lapunk <elmult számában megjelent azon cikk-
re, amelyik a Kíss Samu postíllás könyve
ísmertetéséről adott megjegyzéseimre reagált.

AllOgy a bíráló, tévedhet az értékelésben;
ugyanúgy tévedhet az is, aki a könyv készü-.
léséhez és kiadásához nagyon közel áll. El-
ismerem.vhogy ugyanazon kötet igehirdetés ér-
tekeléséhez sokféle megítéles Jehetséges.v Van-:
nak bírálók, akik laz ismertetett könyveket az
első betűtől az utolsóig elolvassák. Szeretem
magamat ezek közé sorozni. 'Iermészetesen
ezek véleménye sohasem fog megegyezni azon
bírálók véleményével, akik a könyvet kézbe-
veszik, átnézik, megforgatjákí SJ g<épbeclik.táJjá~
az ismertetést.

; A nagy tisztelet, amellyel viseltetem: úgy
.Kiss Samu, mint Mihalovics Samu' személye ~
iránt, eltilt egyéb megj;e,gyzésektM, de íeljo-
gosít s kötelez carra az ajánlat-tételre, ]1O:gy
mégegyszer ismertesse olyan valaki azt. a posz-
tillás könyvet, aki annak valamennyi beszédét
végigolvasta. 'G. L.

SZLEZÁ'K LÁSZLO·
Magyarország aranykoswrús mestere

harang- es ércőntőde, haranqtelszerelés- és harana-
lábgyár, Búdapest, VI., Petnehásu-utca .78. szám.

8 aranuéremme; é$ 4 dts~Qklevéliél kttüntetoet
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SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 24. VASARNAP.
Kol. 1:9-14. .

'Mégismemi lsten akaratát. Va1ób,(JJInem is vé-
letlen dolog ez,mihtha nekűuk a sok sok minden
között, amiuel el vagyunk foglalva, alkalomadtán, vak-
tában jönnének halvány sejtéseink arról, amit lsten
akar .. S nem is olyan különleges dolog, amelyhez
csak a »beauatottak«, a kuxüasetottak [uthainal«
el, hanem kijelentett, hozzáférhető, elsajáűthlltó való-
ság. Csak imádkozni kell érte. .

Járni meltoan az Urhoz, teljesen tetszésére.
Nem elérhetetlen ábránd ez, meLy után 'csak epe-
dezűnk, s metuet el nem érhetünk soha: - mintha.
Isten csak csaloqatna uele, azután meqtaqadná a tet-
szését tőlünk. S nem isteni. Ntkény, hogy életünket
a. magáéhoz akarjá méttooá 'tenni, hanem csodálatos
keg.yelem, 'mellyel lsten ai életünk sikerét munkálja.
Cs,ak tusakodni, kell érte, '/

Hátákat adn,i. az. Atyáliak azért, hogy a vilá~
gosság életére, alkalmasakká tett minket: Nem fe-
lesleges dolog ez, nem udvariassági aktus, aminek
eluéozése jótetszésünktől .függ, hanem r;gyedül le-
hetséges alkalmazkodás' az életünk reális kűrűlme-
rujeihee. Mi rnindeni ajándékba kapunk s mindenért
háláual tartozunk. Az O ereje tesz nünket ualamikké.
Csak meqakizkodni keLL Előtte.

- II reformáció ünnepe. Október 31-ik napján
a reformáció 420-ik évfordulóját fővárosi egyházaink
ezévben is méltóképpen ünnepélték meg.' Templo-
maink míndenütt egészen megteltek úgy a felnöttek,
mint az iskolá:sgyermekek lstentiszteletén. A már
előtte való szombaton kezdődött ünnepélyek sorát
ez évben is a pesti Vigadóban a református egy-
házzal együtt tartott közös ünnepély felezte be, mi-
kor is a nagy hallgatóság előtt, melynek soraiban
mindkét egyház és a protestáns társadalom vezetői
között Dr. Darányi Kálmán miniszterelnök, Dr. Fa-
binyi Tihamér pénzügyminiszter és Dr. Lázár Andor
ígazságügymíníszter is megjelentek, Tasnády Nagy
András államtitkár, az Orszagos Bethlen Gábor Szö-
vetség elnökének megnyitója után Dr. Révész .Imre,
debreceni egyetemi tanár, a hittudományi kar dé-
kánja tartott igen értékes megállapításokat tartal-
mazó ünnepi beszédet. Dr. Vathy-Remport Elek fa-

. sori ~'imn.. tanár költeményeket olvasott fel", az ének-
kart Peschko Zoltán vezette, ezenkívül ..az ifjúság
szónoka és a Dávid Ference Egylet képviselője tar-

. tott rövidebb beszédet. .
- Kitüntetés. Dr. Vladár Gábor kúríai tanács,

elnököt, akit a budapesti egyházmegye a mult hé-
ten választott má:sodfelügyelőjévé, a kormányzó tit-
kos tanácsossá nevezte ki. .
.. -, ~ Segédlelkészváltozás. Grünvalszky Károly Deák-

téri segédlelkész egy évre a hallei, Kemény Péter
fasorí segédlelkész egy évre a berlini egyetemr a
tanulmányi szabadságot kapott. Helyükre a Deák-terre

, If püspök úr Benkő István" eddigi gyulai segéd-
lelkészt, 'a . Fasorba. Kühn 'Ernő, eddigi kelenföldi
segédlelkészt helyezte át, kínek' helyére Takács János.
eddigi, pestszentlőríncí segédlelkész kapott beosztást.
Pestszentlőrinere Kuszenda Elek, Ujpestre Tóth Ká-
roly, Ceglédre Detre László és Benczúr László, Nagy-
mágócsra Keve Lajos, Vácra Winkler Lajos, Kís-
kúnhalasra Szende Ernő, Gyulára Révesz .István,
Csanádapácára Nagy József, Battonyára Fecske Pál,
Csepára .Jónás András, Hódmezővá:sárhelyre Hernády
Nándor, 'Magyarbáhhegyre" Seben' István és· Nagy-
révre Miklóssy Endre nyert beosztást segédlelkészi,
illetve mísszióí segédlélkészi állásra. Külföldön ta-
nulmányi esztendőt. tölt Kendeh K. György' Svédor- ,
szágban,· Koren Emil Finnországban, Kaiser József
Norvégiában, Kunos Jenő Finnországban, 'Pröhle Ká-
roly .és, Lehel László, Ném:etországban. - D. Kapi

Féb:é EvanKé1ikuS DialWnissza Anyaházi Ny,omda,

Béla püspök Beyer Pált Sopronba, Jóth Jánost Ág-
lalvára, Klenner Gyulát Varsádra .osztotta be se-
gédlelkészi állásra s Havasi Dezső lelkésznevelőt
Kölesdre helyezte administrátornak, helyébe Baráth
József sárvári segedlelkészt küldte ki a soproni
képzőhöz. .

- II Délszabolcsi Misszió október 24-én anva-
egyházzá alakult.. A közel 3000 lelket számláló nagy,
Szabolcs. vármegye Ielétvmagában foglaló missziói
szőrványterület a »Délszabolcsí Evangélikus Egyház-
nevet nyerte. .

Új egyházközség. A csepeli fiókegyház ' anyaegy-
házközséggé való átszervezése befejeződött. Október
24-én az új egyház megválasztotta első lelkészét: Váradi
Lajos, volt fasori segedlelkészt egyhangúlag meghivta.
Beiktatása nov. 14-én lesz. ' -

Egyetemi istentisztelet. November 7-én d. e. 11
órakor az Ullöí-út 24. sz. a. imateremben a főiskolai
és egyetemi evang. ifjúság részéréistentisztelet lesz,
melyet Dr. H. Gaudy László végez'! '1

'- Házasság. Sommer Gyula váci lelkész, tb. es-
peres leányát, .Etelkát nov. 8-,án. d.vu. %5 órakor
vezeti oltárhoz Vácott Dr. Kulcsár Barnabás ügyvéd.

. - II Luther':'Társaság' november hó 6-an d. 'U.
6 órakor az Evang. Egyetemes Egyház székházánaik
imatermében rendkívül! közgyűíést. tart,' amelyre a
Társaság minden rendű jogosult (tiszteleti, alapító,
örökös, rendes és pártoló) tagját meghívja , az el-
nökség nevében D. Kovács Sándor püspök, főtitkár,
A gyűlés tárgya: Az új elnökség megválasztása, a
tísztvíselöi. kar és bizottságok újjáalakítása. Határozat
a félszázados jubileum tárgyábanés megfelelő pénz-
ügyi intézkedések. I "

- Halálozás. Hitzigrath Lajos. gyárigazgató, a
váci evangélikus egyház' felügyelője, életének 63-ik
évében, október 27-én elhúnyt. Váratlan halála nagy
veszteséget jelent a váci egyházközségnek, melynek
legutóbbi nehéz éveiben hűséges, buzgó és áldozat-
kész egyik vezetője volt, akinek nagy érdemei vannak
az anyagi nehézségek eredményes leküzdésében.

HOGYAN TAMOGASSUK AZ EVANGELlKUS
EGYHAZKERULETEK JóLETIEGYESULETET7t
Evangélikus ember családjáról a "Jóléti Egyesülete
útján gondoskodik. Egyházi érdek is a »Jóléti
Egyesülete felkarolása. Hívja fel mindenki a hit-
testvérek figyelmét a Jóléti Egyesületre. A Jólét!
Egyesület mindenfajta bitosítást felvesz: temetkezési,
élet, nyugdíj, tűz, betörés, baleset, gyár, szavátosság,

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

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

Meg/eLent! . »A gy.ermek uosárnapja« I. kötet.
Gyermeklstentlszteletí beszédvázlatok. Ádv,ent első
vasárnapjától mennybemenetel ünnepéig. A dán, finn,'
norvé,g és svéd '~vang,$1ikus egyházi gyermekiroda-
lomboi .feldolgozták: Wolf Lajos, Dedínszky GyuJa
és Kiss György. Ára' a hatalmas kötetnek fűzve
P 6.50, vászonkötésben 'P 8.50. .
Kiadja Scholtz Testvérek kőnyvkereskedése, Budapest,

IX., Ferenc-körút 19-21.

Ekszer, arany, ezüst óra,
. egyházi kegyszerek
ti legolcsóbb napi áron

SZIGETI NANDOR -és F,IA .
ékszerész, Budapest; IV.. Kecskemétiiutca' 9, szám.

Alapttva: 1867.

Bp., VII., Damjanicb-u.28/b'. - F.: Farkas László.
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A BIBLIÁRA HELYEZETT
TORVtNYKONYV.. .

(A zeinaizárá isientiszieleieri.)

Róm. 0:31-33.
.Lzrael, mety az igazsdg törvényét követte,

nem jutott el az igazság törvényére. Miért?
Azért, mert snent hitből .keresték, hanem
miniha a. törvény cselekedeteiből uolna.
Mert beteütköztek a beleütközés kövébe,
amint meg van irva: íme, beleütközés kövét
és megbotránkozás szikláját teszem Sionba,
és aki hisz benne, nem szégyenül meg.

.Ef. 5:25-'271,
Krisetus szerette az egyházat es önmagát

adta azért, hogy azt meqseentelje, meqtisz-
titoán a víznek fürdőjével az ige által, hogy
majd önm'agía etéoe. állítsa dicsőségében az
egyházat, úgy, hogy azon ne, legyen szeplo,
vagy sömörgözés, vagy valami efféle, hanem
hogy legyen szent és feddhetetien.

Luther névünnepének előrestéjén történeti jelen-
tőségű ünnepre gyülekeztünk Isten szerit házába. '

Evangélikus egyházunk törvényhozó. zsinata há-
rom évi munkájának elvégzése után az örök törvény-
adó elé lép. Fejhajtva megáll az egyház Ura 'elötti
s megerősítő pecséttel ellátott törvénykönyvét rá-
helyezi az oltári bibliára. 1 .

Biblia rés törvénykönyv eme összesimnlásából
csodálatos élet támad. A törvénykönyv első .Iapján
kigyullad az egyház hitvallási manífesztációja s ere-
jétől lélek költözíki a paragrafusok hideg tömegébe ..
Mögöttük pedig komor fenségében kimagasodik Krísz-
tus keresztje örök emlékeztetöjéül annak, .hogy az
egyháznak Krisztushoz kell vezetnie a gondjaira bí-
zott lelkieket. '\'

. Törvény, hitvallás, biblia es kereszt együtt ál-
lapítják meg az egyház törvényhozásának jelentősé-
gét és rendeltetését; Lelkünk mélyén megerősödik'
az a meggyőződés, hogy az egyházi törvény a !bib-
liából születík.a hitvallás lelkét sugározza ~és Krísztus

Keresztjében ujjászülető életre néve!.' Értékmérőjé
is abban rejlik, hogy mennyit hordoz Isten kijelen-

. téséből, mennyit ad az .egyház lelkéből rés mennyi
krisztusí életet teremt, I

Tudjuk azonban, hogy az egyház örök lelki fel-
adatát az emberi közösség törékenyagyagedényében
hordozza. Történeti elhelyezkedéseben emberekkel,
emberekért munkálkodík. He rengő Iöldön iállva is,
mindig ég felé mutat. A törvény 'tehát a 'földi egyház
életét olyképpen szabályozza, hogy ugyanakkor a
lelki egyház láthatatlan birodalmát építi. Kettős szol-
gálatában két feladatot teljesü: belekapcsolja az 'em-
bert a földi és lelki egyházba rés azután az Istent
kereső lélek két életmínöségét egymás fölé helyezi:
a törvény rés a hit életét. , I

Ezért kell a törvénykönyvnek a bibliára he-
Iyezkednie. 'i i'

Az egyházi törvény az egyház kűlső életét' sza-
bályozza. Felsőbb akarat alá helyezi életünket s ren-
gedelmes szelgálatra kötelez. Megállapítja jogainkat
és kötelességeinket. 'Kiépíti intézményeinket és kor-
mányzatunkat. Belekapcsol ugyanazon hiten levők
vallási közösségébe. Ez az egyház . .i ogi törvénye.

De a törvény belekapcsol egy nagy történeti
közösségbe is. Évszázadok folytonosságában tulaj-
donromnak érzem egyházamat, annak történeti multját,
emlékeit rés ajándékait. Enyém a magyar evangélikus
egyház négy évszázada. Enyém a mártír ősök halált
megvető bátorsága, a szelídlelkű bibliaolvasó elődök
halk bizonyságtevése .. Enyém: a könny, verejték, vér,
harc, kudarc, reménység és győzelem. Bennem evan-
gélikus egyházárn százados történetének lelkie lobog.

De ez a történeti törvény egyházamnak nem-
csak multját, hanem jövendőjét is reám örökíti.
Benne meglátom egyházam történeti küldetését, jo-
gait és méltóságát, vágyait és törekvéseit. Az em-
beríség nagyeszményeiért kell küzdeníe. Elete el-
választhatatlarrul eggyé forr nemzetünk szabadságá-
val, emelkedésévei és létével. Letünt évszázadok el-
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jövendő századokról beszélneiq s besor olnak Krisztus
evangélikus hadseregébe.
, Igy illeszkedik az egyházi törvénykönyv jogi tör-
vénye mellé egy hatalmas, új törveny: -a történeti
törvény. ' '

De rnindkettő a földi egyházba kapcsol, mind-
egyik az egyház fogi szervezetének és ,történeti
kozösségének tagjává tesz. Mindkettő drága es fontos.
Mégis, ha hűségesen teljesítem is a -törvénykönyv
minden betűjét s ha egész valómmal beolvadok is
evangélikus egyházunk dicső történeti közösségébe,
még nem találtam meg az egyház teljességet. Mind-
ez lehet nagy és szép, dícséretes, szükséges az
egyház' jogi és történeti közösségének :szemp<?n!lá-
ból, de ítéletként megáll felettem az apostol .igeje :
az igazság törvényére nem jut el az, aki a törvény
cselekedeteivel és nem hitből akarja azt elérni. Az
beleütközik az ütközés kövébe. '

Ezért helyezi egyházunk törvénykönyvét a .bib-
liára. - "

Az apostol meglebbenti a cisodálatos. titkokat
elfedö Iátylát s az anyaszentegyház mélységes CiSO-

dájáról beszél. »Krisztus szerette az egyházat és
önmagát adta azért, hogy azt megszentelje, meg-
tisztítván a víznek fürdőjével az Ige által.«

Az Ige fényében megvilágosodik előttünk az
egyház örökkévaló lényege. Nemcsak jogi institució, báf
nélküle ez nem munkáíkodhatik, nemcsak évszáza-
dok acélkezével formált történeti alakulat, bár annak
drága voltát és szükségét is mindenkor átérzi, hanem
Krisztus titokzatos, élő teste. Látható egyházban lát-
hatatlan isteni organizmus. Benne élünk és belőle
erősödünk. Benne van elhelyezve életünk lehetösége,
megmaradása, boldogsága és ítélete. Krlsztus azért
ment végig a Golgota útján, életét azért adta ;íil-
dozatul a keresztfán. hogy titokzatos, élő testét
anyaszentegyházzá tegye és általa az embert üdvös-
ségre rés új életre vezesse.

Ennek a nagy lelki feladatnak szolgálatába ren-
deli Isten az egyház jogi szervezetét és történeti
alakulását is. Mindegy'k, drága, mert míndegyíket
Isten akarata hozta 'létre. Mindegyiket eszközzé avatja
az Ur a lelki egyház szolgálatában. Drága az egyház,
jogi szervezete: összefogja, védi, izmosítja, felfegy-
verzi, küzdésre képesíti. Drága a történet Iorrnációj a
is, melyben a magyar evangélikus mult évszázados
emléke éltető lélekké nemesedik. Az egyház jogi
szervezete olyan, mint 'egy művészí ékesítésű árn-
polna, melyet a történet négyszázados acélkeze ma-
gasba emel. De örök 'értéke abban .rejlik, hogy ezt
az árnpolnát Krisztus élő testének 'sugárzó fénye,
tölti be. A jogi és történeti egyház örök tartalma
és munkaprcgrarrrm]a: a lelki egyház.

Ezért nyugszik törvénykönyvünk a biblián. A jogi
és ,történeti törvény belekapcsol a földi, egyházba"
de a Krisztus élő testébe egyedül az Igéből szár-
mazó hit kapcsolhat.

Ez a' törvénykönyv rendeltetése és ez megítél-
te tése is.

Krisztus egykor maga elé állítja az egyházat
és ítélkezik felette. Megtekíntí, hogy külsö szerveze-
tét tökéletessé építette-e és alkalmas eszközzé tette-e?
Megítéli, hogy történeti multját megbecsülte-e és
megőrizte-e évszázadok életgazdagító. nemzetépítö
örökségeit? De mindenekfelett azt ítéli meg, hogy
az egyház az Ige és szentség által szent és fedd-
hetetlen szolgálattal Krisztushoz vezette-e a gond-
jaira bízott emberek millióit? Az az egyház, mely
elássa lelki szolgálatát, szeplö a Krisztus arcán.
Az az egyház, mely betölti lelki szolgálatát, ra-.
gyogó fénysugár Krisztus arcán. ,

Ezért kell a törvénykönyvnek a biblián ma-
radnia. Mert amint nincs egyházi törvénykönyv bib-
lia nélkül, úgy a törvénykönyv nem' teremt életet
biblia nélkül. " \

Törvénykőnyvünket felemeljük; szorosan össze-'.
fogjuk a bibliával és elindulunk vele a .ternplomoltár-
tól az egyház széles munkamezöi felé. Egyházi és

világi vezérek, papi köntösbe öltözött és. papi köntös-
nélküli Krisztus-szolgák, vigyük együtt és tegyük
étette. Befelé tekintő önvizsgálattal keressük meg:
egyházunk gyarlóságait. Azután bűnbánatunk köny-.
nyével, épito 'munkánk verejtékével, egJ;.házhüs.~g.ü~k
pizonyságtételével töltsük még éleJét;' .~.ept' ,egxll,a,.·
zunknak . szépnek, nemesnek Kell,' lennie, bs.,.kelt tol-
tenie Istentől rendeltivellási és'jorténet'í hivatását;
hogy' ne legyen szeplö, hanem .meSsze--s1igarzó _'ie::...
rötény Krisztus arcán! Ámen, -,-'-

lJ, KJtjlLBfillfl;

A' zsinat mérlege.
- D. báró Radvánszky Albert, a zsinat világi el-
nökének zárobeszéde .1937. november 9. napján. -

Három esztendővel ezelőtt tartott zsinati elnöki
megnyitó beszédemben rámutattam arra, hogy a zsi-
nati munkálatok előkészítésére kiküldött bizottság,
a körülöttünk gyökerükben megváltozott . életv:!sZ?-
nyok követelte halaszthatatlan gyakorlati szüksé-
gesség korlátai között állapította meg azokat a
tárgyakat, amelyek felett megítélése szerint zsina-
tunknak tanácskoznía s megfelelő módosító és ki-
egészítő rendelkezéseket törvénybe iktatnia kellene,
Ezt a tárgykört a zsinat utóbb -' -természetesen
az engedélyezett 'elvi kereten belül - lényegesen ki-.
bővítette. ' ,

Az ekként jelentősen megnagyobbodott felada-
tot' a zsinat három 'év kítartő munkájával elvégezte s
összesen tíz törvénycikket alkotott.

Előttünk fekszenek immár a korrnányzói jova-
hagyást es megerősítést 'elnyert és ki is hirdetett
törvények. Várják életbeléptetésüket.
, Hálatelt szívünk hódolatával gondolunk Magyar-

ország Főméltóságú Kormányzójára a jóváhagyás
és megerősítés tényeben megnyilvánult legmagasabb
kegyért. Es hálát érzünk a magyar kírályi Kormány-
nyal szemben is a megértésért és támogatásért,
amelyben részesített.

Főtisztelendő Zsinat! Álljunk meg egy pillanatra
ennél a, történelmi jelentőségű eseménynél és en-
gédjék meg a zsinati atyák, hogy Isten segedelmével
befejezett munkánkat négyszázéves magyar evan-
gélikus anyaszentegyházunk változatos történetének
táklyafénye mellett néhány szóval méltassam.

Közel íélszázada, hogy evangélikus egyházunk
törvényhozó testülete eddigi Egyházi Alkotmányun-
kat és egyéb törvényeinket megalkotta. Látszólag
nagy idö egy törvényhozó testület működésében. Az
egyház azonban nem változtatja jogrendjét olyan
állandósággal. mint a világi közületek. Rendeltetése
- örökéletű voltánál fogva - nem 'engedi meg
sem a kísérletezést, sem pedig, hogy súlyos kör-
nyezetí változások nélkül is újat alkosson. Viszont
az abszolut mozdulatlanság álláspontjára sem pe-
lyezkedhetik, főként akkor, ha súlyos .következmé-
nyelekel járható hiányok mutatkoznak az ösi hajlék
szerkezetében, vagy eresztékei világnézeti irányok,
katasztrófálls külső körülmények ostromát már ne-
hezebben állj,ák. ' ,
, Ez a meggondolás indította evangélikus egyhá •.
zunkat arra, hogy már 1913-ban országos zsinatra
ült egybe. Ez a zsinat azonban a világháború köz-
bejötte miatt kitűzőtt célját nem érhette el és al-'
kotás nélkül volt kénytelen feloszlani.

Azok a kényszerítő, körülmények, amelyek rész-
ben már az 1913. évi zsinat egybehívását Indokolták,
nagy feszítö erővel és megsokasodva nyomultak
előtérbe a világháború befejeződése után, annak
átéléses szeretett magyar hazánk, benne evangé-
likus anyaszentegyházunk megtiportatása következ-
tében. A hiányok pótlását nem lehetett tovább ha-
lasztani s a megnehezült küzdelemben hovatovább
kockázatossá 'lett rendszabályok helyébe - legalább
is li leginkább veszélyeztetett pontokon újakat
kellett életre hívni. ,~ -ÓÓ; • '

_ ~ < 1. •• •
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Egyházunk súlyos helyzete a rnost lezáródó zsi-
nattól egyfelől komoly, óvatos, biztos körültekin-
tést, másfelől meg nem.alkuvóerélyt igényelt.

Egyről azonban egy pillanatra sem szabad
megfeledkeznünk és pedig arról, ami zsinatunk Is-
tenben boldogult, volt lelkészi elnöke, D. Geduly
Henrik püspök zsinatnyitó imájából intelemként szólt
hozzánk és csendül ma is feLénk: »Uram, esdve
kérünk, tisztíts meg, szabadits meg minket gyarló-
ságainktól, tévelygéseinktől; lássuk tisztán a szent
célt, amely felé haladnunk kell ... távoztass ~l lel-
künkből minden rriohó vágyat, mínden türelmetlen-.
séget, minden pártos elfogultságot, minden tisztá-
talan álmot és hatalomra törekvő ábrándozást.«

Én azt hiszem, Főtisztelendő Zsinat, hogy három
esztendő szorgos munkája során zsinatunk egy pil-
lanatra sem tért le az ekként megjelölt útról. S
ebben a tényben nyilvánult meg a zsinat kegyelete
is a legmegkapóbb an és legáldásosabban az azóta
jobb hazába tért, fenkölt lélekkel szemben, akinek
végrendelkezésszerű óhajtását hiánytalanul teljesí-
tette. . ; i

Ha ezek kifejezése után szemlét tartok imént
kihirdetett törvényeink felett, meg kell állapítanom,
hogy egyrészt a legszembetűnőbb és aggasztó hiá-
nyok pótlására, másrészt már elavult, vagy félre-
értésre okot adó rendelkezések módosítására, végül
az egyházi közigazgatás terén jelentős célszerűségi
szervezeti és hatásköri változtatásokra szorítkoz-
tunk anélkül, hogy evangélikus egyházunk alkotmá-
nyos pilléreit: az autonómia. és a paritásos népkép-
viselet elvét, mindenekfelett pedig az alkotmányos-
ság követelte szabadságot érintettük volna.

Egyházi alkotmányunkban hiánuosruüc mutatkozott
az állami j ogsegély terjedelmének meghatározása;
a vallástanító, intézeti. ifjúsági, egyesületi lelkész
és a katonai lelkészet jogviszonyainak rendezése,
a vallásos vagy egyházi célú egyesületek ellenörzé-
sének .biztosítása: a felhatalmazás törvényi szabá-
lyozása; a míssziói egyházközségnek, kűlörrösen pedig
a szórványgondozásnak gyökeres megoldása; az egy-
ház lelki életének egyetemes irányítása ; mindezekről
a II., Ill., IV. és VII. törvénycikkek tartalmaznak
figyelemreméltó, új rendelkezéseket.

Iskolai törvényeinket az időközben alkotott or-
szágos oktatásügyi törvényekre való tekintettel eg.ész-
ben át kellett dolgoznunk és felmérült az egyetemi
evangélikus hittudományi kar Iétesítéséről és mű-
ködéséröl szóló külön törvény alkotásának szük-
sége is. / . ,

Az egyházi adózás és az egyházi törvényke-
zés eddigi jogrendje közel felszázad Ieforgása után
annyira elavultnak mutatkozott, hogy az előbbinek
lényeges módosítása, az utóbbinak' pedig korszerű,
organikus törvénnyel való felváltása elodázhatatlan-.
nak bizonyult, nehogy az egyház létfeltételeit biz-
tosító, rendezett egyházi háztartás hiányában to-
vábbi károkat szenvedjünk. Még tovább kellett menní,
az egyházi törvénykezés terén és egészben új tör-
vényt kellett alkotnunk, mert a fegyelem meglazul-
hatásának veszélye nemcsak békétlenséget, hanem
vérveszteséget is y,on maga után.

A célszerűségi törvényhozási reformok .között
.kiernelkedík a presbiteriumriak bevezetése a maga-
sabb egyházi közigazgatási Iórumokon, oly célból,
hogy azoknak szubszidiáríus jellegű intézkedö hatás-
kör is biztosíttatván, egyrészt a közgyűlések több
tekintetben tehermentesittessenek és ezáltal az elvi
jelentőségű problémák megoldására alkalmasabhakká
válj anak; másrészt, hogy a gyorsabb, olcsóbb és
szakszerűbb közígazgatás követelményei megfelelően
érvényr-e jussanak.

Az egyházi törvénykezésről szóJóVIIL törvény-
cikkben - amit már fentebb említettem és az egyház-
hoz tartozással járó hűséget és kötelességteljesítést
szigorúbban szabályozó rendelkezéseken kívül - több
célszerűségi újítást is vezettünk be s ez okból a
büntetések közé felvettük az' áthelyezést, valamint
a felsőbb egyházi felügyeleti hatóság kezdeményezé-
sére 1örvénykezé~i' eljárás útján való nyugdíjazást is.

Célszerűnek és egyben a református testvér-
egyházzal való szolidaritásunk dokumentálására is
alkalmasnak találtuk a két egyház közigazgatási és
vagyoni vitás kérdéseinek eldöntésére hivatott külön
bíróság szervezéséről szóló X. törvénycikk megal-
kotását, amely magától értetődőleg csak az eset-
ben lép életbe, ha azt a református testvéregyház
zsinata is kodifikálj a.

Ha az itt érintett reformokat lelkiismeretesen
és tárgyilagosan mérlegeljük, nyilvánvaló, hogy azo-
kat a zsinat egyházunk hit-elvi alapjainak csorbítatlan
fenntartásával iktatta törvénybe. Bízvást remélhet-
jük, hogy azok szilárdítani fogják egyházunk földi
berendezésének fundamentumát és annak csarnokai-
ban az evangéliumi hithűségnek, a meg .nem lan-
kadó ,á)dozatkészségnek, a felebaráti szeretetnek, a'
békességnek és a jó rendnek is biztosítékai lesznek.
Viszont örök igazság az is, hogy a törvények igazi
tűzpróbája az élet, a helyes jogalkalmazás, Az fogja
megmutatni főként a célszerűségi szempontból tör-
vénybe íktatandónak látszott közigazgatásjogi ren-
delkezések értékét.

A zsinat a maga munkáját lelkiismeretesen be-
fejezte, S e rmmka lezárása alkalmából nem mulaszt-
hatom el, hogy hálás köszönetemet ne nyílvánítsam
mindazokkal szemben, akik e munka eredményesse
tételén önzetlenül fáradoztak. Természetszerűleg gon-
dolok itt a zsinat előkészítésére is, Amikor. ezt
teszem, nem tudom eléggé hangsúlyozni Dr. Mikler
Károly főelőadó értékes szolgálataít, aki nagy, át-
fogo jogi tudását és lángoló egyházszeretetét az
előkészítés és a zsinat egész munkaideje alatt gaz-
dagon gyümölcsöztette egyházunk javára, Hálás szív-
vel mondok köszönetet igen tisztelt elnöktársamnak.
D, Kapi Béla püspöknek, az elnökség minden tag-
jának, a zsinat minden funkcionáriusának és az
összes zsinati atyáknak is. Mindnyájuk bölcsesége,
egyházszeretete és megértő szelleme biztosította az
eredményt. Lehetetlen külön meg nem emlékeznem
a bizottságok elnökeiről és előadóiról. 'is, akiknek ala-
pos munkája a plénum tárgyalásait nagyban meg-
könnyítette. Különös hála illeti ebben az össze-
függésben az egyeztető bizottság elnökét, Dr. Vladár
Gábort és elöadóját, Kemény Lajos esperest, utób-
bit gazdai rnínöségében is. Fáradozást nem ismerő
buzgóságuknak oroszlánrésze van a zsinat munká-
jának megkönnyítésében és sok nehézség' áthidalá-
sában is, különösen ~ lcormánnyal való tárgyalások-
kal kapcsolatban. Nem hallgathatom el végül azt
az odaadást sem, amellyel Kuthy Dezső egyetemes
főtitkár az adminisztráció lebonyolításában az elő-
készületek és a zsinat tartama alatt közreműködött.

Mindenekfelett azonban a hálás szív alázatával
hajtok fejet a kegyelem Istene elött, aki az egyet-
értés lelkét küldte közénk és erőt éskitartást adott'
mindnyájunknak a szent feladat elvégzéséhez. Neki
legyen hála, dícséret és magasztalás mindörökké.

Higyjük, hogy nemescélú törekvéseinket továbbra
is kegyelmesen megáldja: »csak - amint D, D, 'Raf-
fay Sándor püspök z:sinatnyitó szeritbeszédében mon-
dotta - le ne térjünk arról az útról, amelyre Isten
szeme tanácsol bennünket.«

Hogy így legyen és így is lesz, arra nézve
erőteljes buzdítást és biztosítékot szolgáltatnak azok
a történelmi dátumok, amelyek zsinati munkánk leg-
fontosabb állomásait jelzik. Törvényalkotó, munkánk
Luther Márton szűletésnapján indult meg és a leg-
főbb jóváhagyást és megerősítést a reformáció emlék-
napján nyerte el. Most ismét Luther Márton szü-
letésnapjának előestéje van. Szülőhazájában ebben az
órában ünnepi lángok gyúlnak ki és sokfelé ének
zeng arról, hogy mílyen nagy volt ő és mílyen vi-
lágosságot támasztott idelent. '1 I

ünnepi fáklyák fényében ragyogjon az az al-
kotás is, amelyet ebben az ünnepélyes pillanatban
befejezünk, fényárban ússzanak egyházunk megújított
és megerősített bástyái, amelyek a jelen idők vi-
harában így biztosabb oltalmazói az Ige és a szent-
ségek tiszta és igaz hirdetésének és kíszolgáltatá-
sának. .
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Meggyőződésem, hogy Luther lelke szerint való
alkotás ez és örül annak Isten szíve is.

Ebben a meggyőződésben a magyaroszégi evan-
gélikus egyház 1934. évi november hó 10. napján
megnyilt országos zsinatát Isten nevében berekesz-
tettnek nyilvánítom.

Együttszenvedés és együtt-
dolgozás.

- D. báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő
megnyitó beszéde az egyetemes közgyűlésen. -

Egyházunk és nemzetünk története egy olyan
eseményének harmadfélszázados évfordulójához érkez-
tünk.. amely, úgy érzem, erkölcsi kötelességemmé
teszi, hogy arról egyetemes közgyűlési mgenyító
beszédem élén megemlékezzem.

Az 1687. esztendőben végeztette ki Caraffa tör-
vényszéke azokat a kíváló férfiakat, akiket eperjesi
vértanúk néven ismer' a történelem, Az áldozatok
az egész nemzetnek is vértanúi, mert a nemzeti
ügy szolgálatának vádjával hurcolták vérpadra őket.
Mint családom tagja és egyházam egyetemes fel-
ügyelője, fokozott mértékben érzem a megemlékezés
szükségét, mert a vértanúk között vérzett el egyik
dicsőemlékű ősöm is. .Azt hiszem, nem követek el
szerénytelenséget, ha egyházunk babérágához a ma-
gamét is hozzáfűzöm és úgy helyezem lel ;azt lé-
lekben a vértanúk. :közöttük nagy ősöm, néma sírjára.

A kegyeletnek ezt a tényét azzal óhajtom iki-
egészíteni, hogy rámutatok 'a mártiriumokból nem-
zedékünknek szóló tanulságokra. amely - Istennek
hála - ilyen gyászos eseményeket már nem ismer
és azokról a kiengeszteltség érzetével emlékezik.
Nincs ugyanis tanulság, amely valamely közösségre
annyira eleven erővel .hatna, mínt amely a 'saját
történetének egy-egy tragikus eseményéből szól
hozzá. .

Az eperjesi vértanúk megrázó története tanul-
ságainak levonásánál ebben a keretben csak azokra
a tanulságok ra szoritkozhatorn, amelyek egyetemes
közgyűlésünk tárgykörébe vágnak és a minket itt
foglalkoztató kérdésekben bírnak irányt mutató je-
lentőséggel' ,

Vértanúságuk elsősorban is 'hangos szóval hir-
deti ·enneka politikai, világnézeti, felekezeti, tár-
sadalmi és oly sok má:s tekintetben ís .részekre szag-
gatott nemzetnek, hogy a hit és a nemzeti lesz-
mények kultusza a magyarság életében elválaszt-
hatatlan egymástól és hogy az evangélikus egyház
a magyar nemzet testének olyan része, amelyről
elmondható az aposto'! szavával: ha egy tag szen-
ved, vele együtt szenvednek a tagok mind.·

Ne kaphasson azért lábra ebben az országban
olyan irányzat, amely, a hit és a .nemzetí eszmények
közé éket VleI'(nis a kettőt egymástól Tűggetleniteni,
vagy még inkább egymással. szemheállítani akarná.

'Az állam élet felelős tényezői suj tsanak le a
hatalom teljes szígorával mínden vallásellenes meg-
mozdulásra, akár a rníndent tagadás meztelenségé-
ben, akár álruha gyanánt a tudomány tógáját öltve
magára, akár magát a nemzeti gondolat- palástjával
ékesítve jelenjék is meg'. A hit és a haza fogalmá-
nak és szerétetének gyökere a magyar lélek mélyén
annyira egybefonódott és összenőtt, hogy aki- abból
az egyiket kiszakitja, a másikat is kitépi vele;

Hasonló eréllyel akadályozzon meg az állam:
minden olyan törekvést is, amely megkísérelné a
keresztyén egyházak békés együttélésének megbontá-
sát és azok az Isten és a haza szolgálatában álló,
egymástól független, külön útakon járó, de mégis
egy célra 'törekvő működésének akadályozását. .

De ne engedje meg az 'állam: olyan irányzat
térfoglalását se, amely az egyes keresztyén legy..!
házak iogait híveik létsz;ámávaI kívá.nn.ái összefüg-

gésbe hozni. Egy eszmei közösség értékét ugyanils
nem az szabja meg, hogy hány lélek tartozik kötelé-
kébe, hanem az, hogy milyen igazságok sáfára, mí-
lyen erkölcsi értékállomány bírtokosa s hogy' ezeknek
áldását hogyan tudja kísugározni az összesség léle-
tébe. Ha ez az értékmérő, aminthogy csakis ez
lehet, akkor evangélikus egyházunk méltán tekint-,
heti magát azon erkölcsiekben és anyagiakban ki-
fejezésre jutó méltánylás jogosult részesének, amely
a hazai keresztyén egyházak bármelyikének osztály-
részül jut. Bizalommal várjuk és az eddig tapasz.-
taltak alapján bízvástreméljuk is, hogy az állam
pénzügyi teljesítőképességének, .sajnos, szű!k korlá-
tai 'között továbbmenöleg is mindent megtesz arra
nézve, hogyegyházunknak megadja azt, amire szük-
sége van, hogy egyházunk egyházközségert fenn-
tarthassa, új akat szervezhessen, Ielkészeink létmini-
muma biztosítv a legyen, új munkásokat tudjunk beál-
lítani, misszíói feladatainkat megoldhassuk, iskolá-
inkat megtarthassuk és fejleszthessük és ifjúságunkat
evangéliumi szellemben vezetve, az atyák lelkének
örököseiként állíthassuk a jövő megalapozásának
egyház- és vnemzetmentö munkájába. -'

Amde az eperjesi vértanúk márti'riumának intel-
meí még hangosabban szólnak egyházunk falain belül
mihozzánk:

Ma, amikor a hit sokaknal olcsó alkú és köny-
nyelrnű tékozlás tárgya, hítbeli meggyőződésüknek
és mindhalálig való hűségüknek példaadás eleven
erejével kell hatníe -egyházunk mínden tagjára, kü-
Iönösen annak ifjúságára, amely a hit elalkúvá-
sára és eltékozlására a leginkább hajlamos. Ne Je-
gyen azért egyházunkban szószék vagy katedra,
amely. fel nem használná a .harrnadfélszázados év-
forduló alkalmát vértanúhalélúk ezirányú tanulsá-
gainak feltárására és arra, hogy azokat a gondo-
zására bízott lelkekbe belevésse.

Egyházunk .története az eperjesiri kívül még egy
gyászosemlékű törvtényszékről beszél, a pózsonyiróL ..•_
Amig a pozsonyi vértörvényszék lelite-szeUlW"ít&H1['

gálya rabságra, addig az eperjesi világiakat 'von-
szolt vérpadra, akik ugyanúgy hívek maradtak hi-
tükhöz a vérpadon, mint azok a gálya kínjai kö-
zött. Egyenlő volt az a hűség is, amellyel életükben
hitüket .ápolták és ahhoz ragaszkodtak. Ebből a'
kettős 'tényről, erről a helyről - kifejezetten irá-
irányítva arra az egyetemes közgyűlés figyelmét
- azt a következtetést kívánorn levonni, hogy meg-
győződésem szerínt Itt van a gyökere a vlelkészi
és a világí elem paritásos viszonyának egyházunk
életében, nem pedig csupán abban, hogy a világiak
nehéz időkben védelmet' és anyagi támogatást nyúj-
tottak az egyháznak, Ha szinte páratlannak látjuk
ezt a viszonyt az evangélikus egyház különböző nem-
zeti tagozatainak berendezkedéséhez viszonyítva, ennek
okát az említett, ugyancsak színte 'páratlanul álló
történelmi tényben keressük. S ha máshol alig ta-
láljuk ennek a viszonynak a párját, ne annak visz-
szafejlesztésére gondoljunk, hanem féltve őrizzük azt
és öntudatosan ragaszkodjunk hozzá, mínt az' egye-
temes papságnak az evangéliumban gyökerező .refor-
mációi elvéhez, amelynek, életükbe való íly mérvű
átültetéséhez más nemzeti egyházak más történelmi
adottságaik mellett nem jutottak el. I

Amikor ennek az esztendőnek tavaszán a nagy-
jelentőségű finn-ugor lelkészértekezlet alkalmából an-
nak vezetősége látogatásával megtisztelt, a finn és
az észt püspök üdvözlő szavaiban hangot adott an-
nak a mély benyomásnak, amelyet az, a tény 'gya-
korolt míndkettöjükre, hogy egyházunk" életébe ve-
zető, evangélikus világi férfiak mílyen buzgósággal
és milyen fontosfeladatkörrel kapcsolódnak be. Mél-
tányoIja tehát ezt a tényt a mi lelkészi karunk ils
való értéke szerint és óvakodjék a hierarchia irá-
nyában való orientálódástól, mert ez nem a ve-
formáció eszményei mellett való kítartást, hanem
inkább azoktól való eltávolodást jelent. Nézzünk kö-
rül és lássuk meg, mínt érzik a hierarchikus beren-
dezkedésű egyházak ennek a rendszernek a híá-
nyait, hátrányait és mínt nyújtanak ma már ezek is
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teret a világi elemnek az életükbe való bekapcsó-
lódásra.

Természetesen kell, hogya világiak is tudatá-
ban legyenek annak, mivel tartoznak az egyháznak.
Ne az elvilágiasodás szellemét vigyék be az egy-
házba, hanem szívják magukba az egyházban a hit-
vallásos szellemet és azt sugározzák ki magukból az
életben. Ne a lelkészí elemmel. szembe fordulva, ha-
nem azzal karöltve végezzék szolgálatukat. Legye-
nek vezetők, necsak a gyűlésteremben, hanem hit-
buzgóságukkal az istentiszteleti életben is.

Nem a véletlen szeszélye, hanern az előbb vázolt
tényekben gyökerező céltudatos" történelmi ~ejlődés
termelte ki egyházunkban az egyetemes felügyelői
tisztséget is. Amikor erre engem az egyház közbi-
zaima immár mintegy másfél évtizeddel ezelőtt szin-
te teljes egyhangúsággal elhivott, arra is elkötele-
zett, hogy ennek a tisztségnek erkölcsi bírtokállo-
mányát megtartani és csorbítatlanul tovább adni
igyekezzern. Ezen elkötelezésnek, amely személyes
meggyőződésemet is fedi, eddigi hivatalos működésern
tartama alatt - gondolom - becsülettel meg is fe-
leltern. Amikor a zsinaton az. egyetemes felügyelöl
tisztség jogainak megszoritását célzó, kétségkívül
ugyancsak ~gyházszeretetből fakadt elgondolás .is-
mételten felvetődött, tudatában voltam annak, hogy
az általam tanusított rezerváltság sokak előtt fel-
tűnő és érthetetlen lehet. Ugy éreztem azonban,
hogy, míg egyrészt, a jogmegszorítást nem szabad
elömozditanorn, másrészt kerülnőni kell még a lát-
szatát is annak, mintha sértett híúság, vagy hatalmi
törekvés vezetne. Előre is. megnyugodtam a zsinat
befolyásmentes döntésében, amelyről örömmel álla-
píthatom meg, hogy a legjobb megoldást találta
meg, amikor a régi alkotmány rendelkezéseinek és
a szóbanforgó javaslat intencióinak összhangba ho-
zásával az egyetemes felügyelői jogkör érintetlenül
hagyása mellett az egyház lelki irányítását az 'erre
leghivatottabbc-kézbe . tette le:. .

Fájdalom', D. Geduly Henrik püspök, aki az
egyetemes közgyűlés egyházi elnöki tisztségét ti-
zennyolc éven át nagy áldással töltötte be és nekem
addigi működésem alatt meghitt munkatársarn volt,
az emlí tett téren kíszélesedett egyházi elnöki ha-
táskörben már nem gyümölcsöztetheti lelke gaz-
dagságát egyházunk javára, mert Isten őt ennek
az évnek a tavaszán elszólította ebből a földi életből.

Elköltözése egyházunknak mérhetetlen veszte-
sége, mert típusa volt ő annak a férfiúnak, akit
kűlső megjelenése és belső tartalma, 'hite és tudása,
erélye és tapintata, minden partikuláris érdekerr felül-
emelkedő s az egyetemes feladatok felismerésében
és szolgálatában kifejezésre jutó nagyvonalúsága, sze-
mélyes ambiciókat nem ismerő ügyszeretete és ellen-
tétek elsimításában, elágazó vélemények összefogá-
sában megnyilatkozó művészete vezető szerepre je-
löl ki. Milyen áldással értékesíthette volna ezeket
aldvételes képességeket abban a hatáskör-
ben, amely az ú] zsinati törvények értelmében a
pűspöki kar szelgálatra nézve legidősebb tagfár'a
vár. S a harmónia lelkétől áthatott együttműködé-
sünk ,!Z új munkamegosztás mellett mennyí örömet
jelentett volna mindkettőnk számára és Isten ke-
gyelméből milyen áldásos lehetett volna egyhá-
zunkra nézve. ,

Mélyen megilletődve búcsúzom tőle erről a hely-
ről. Áldjuk az egek Urát, hogy öt nekünk adta.
Aldásunk száll lelke után az örökkévalóságba és em-
lékét hálás kegyelettel fogjuk mindenkor megőrizni.

Hála legyen Istennek azért is, hogy D. Kapj
B,él~ ~ű~pök úr ~nagyn:é1tólSága személyében olyan
férfit állított helyébe, aki gazdagon rendelkezik mind-
azokkal a tulajdonokkal amelyek öt az általa be-
töltött új, fontos hivatásra kiválóan alkalmassá te-
szik. Kivételes bel míssziói érzéke és apostoli buz-
gósága ,a belmisszió püspökéve avatják őt. Mintha
csak rea szabta volna a zsinat az új törvényt amely
új tisztségében öt egyházunk belmisszió! ~letének

írányítójávé teszi.

Meggyőződésem, hogy a köztűnk fennálló benső
lelki harmónia új munkatársi viszonyunkban is ér-
vényesül és együttműködésünket áldásossá teszi.

Bizalommal, szeretettel, a legjobb reménység-
gel űdvözlöm őt az elnöktársi székben és abból az
alkalomból is, hogy Magyarország Korrnányzó] a őt
a m. kír. titkos tanácsosí méltósággal tűntette ki
és nagy várakozással nézek az egyetemes egyház
lelki munkaprogrammjáról szóló előterjesztése elé,
amelyet felkérésemre, az új zsinati törvények élet-
beléptetését be sem várva, már mai közgyűlésünk
elé táro

Hasonló érzelmekkel köszöntöm a tiszai egyház-
kerület új püspökét, Dr. Domján Elek öméltóságát is,
aki az egyetemes egyházat már eddig is tontos
tisztségekben nagy odaadással szolgálta. Értékének
ismeretében működése elé az egyetemes egyház jó
reménységgel tekint és azt áldáskívánataivar kiséri.

Zsinati törvényeinknek nemcsak ezirányú rendel-
kezései, de legjobb meggyőződésem szarint egész
kOlllplexuma új élet indulását jelenti. egyházunkban
I:sten dicsőségére, egyházunk és hazánk javára.

Mivel a közelmult napokban elhangzott zsinat-
záró beszédemben részletesen foglalkeztam az új
törvényekkel és évi jelentésem is azokhoz kapcso-
lódik, ismétlésekbe bocsátkozás elkerülése végett itt
csak egyes részletekhez kívántam reflekszíókat fűzni.
Most pedig kérem az Istent, váltsa valóra míndazokat
a várakozásokat, amelyekkel .az egyetemes közgyű-
lés a zsinattartás gondolatát elindította s amelyek-
nek beteljedését hosszú esztendők fáradságos mun-
kájával biztosítani igyekeztünk.

A zsinat jegyében lefolyt és záródó közigazgatási
évet befejező 1937. évi rendes egyetemes közgyű-
lésűnket ezekután Isten nevében megnyitottnak nyil-
vánítom.

A. zsinati törvények
.életbeléptetése, "

Az egyházunk zsinatán hozott Il-X, törvény-
cikkek Magyarország Főméltóságú Korrnányzója ál-.
tal 1937. október Bi -én jóváhagyatván és megerő-
síttetvén, a zsinat 1937. nov. hó 9-én tartott záró,
ülésében kihirdettettek és kötelező erőt nyertek. (A
zsinati tagok kiegészitéséről szóló 1. törvénycikk tud-
valevőleg már az 1935. évben jóváhagyatván .és meg-
erősíttetvén, az 1935. évi okt. havában tartott zsinati
ülésszakban kihirdettetett s végre is hajtatott).

A most kihirdetett törvények a következők: Il.
tc. »Az egyházi alkotmány szervezeti és kormányzati
részének kiegészítése és niódosítása .tárgyában«;

ITI. tc. »A m. kir. honvédséghez tartozó egy-
háztagok lelki gondozásáról«;

IV. tc. »Az egyház missziói munkájáról«:
V. tc. »Az egyház iskoláiróle ; .
VI. tc. »Az egyetemi evangélikus hittudományi

kar létesítéséről és müködéséröl«;
VII. tc. »Az egyházi alkotmány háztartási ré-

szének kiegészítése és módosítása tárgyában«;
VIn. tc. »Az egyházi törvénykezésröl«:
IX. tc. »A magyarországi evangélikus és a ma-

gyarországi református egyház közigazgatási és va-
gyoni vitás kérdéseinek eldöntésére külön bíróság
szervezésérőle ; . ~

X. tc. »A magyarországi evangélikus egyházegye-
tem nyugdíj intézetéről«.

*A törvény »életbeléptetése« tekintetében gyakran
találkozunk zavaros és helytelen felfcgásokkal. Ez
indít arra, hogy ezt a kérdést az »Evangélikus Élete
olvasó közönsége előtt az alábbiakban tísztázzarn:

Mindenekelőtt szabatosan el kell határolnunk az
»éroénu«, a »hatálu« és az »etetoeléptetee« fogal-
mát és tartalmi jelentését. .
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>lÉrvényef><: a. tÖrv~nyllkk.or,aIlljkor,a~ alkot-
mányj og e}őlras~lszer!,nt az: Ds:>ze,s~,II\egklv~nt cse-
lekményekszabalyszeruen, m~gt?rte!lt~. Ez:e~nek, a
[ogcselekményekriék utolsó la'2cs2'.E;P.':~"~ k!~lrdete;s.
Ezzél válik a törvény kötelezQ eretuae. Idáig tehat
már eljutotfllnk.. " ", ~ '_. , , ..

»Hatáiyos« a' 'törvény. 'akkor. amikortól . f~9,~va
az általa szabályozott életviszonyük!a, ma~ v~los~g-
gal -kihat. Ezt az időpontot a, törvényhozó tobbf~le
módon állapíthatja meg. Lehet, hogy azt mondja,
hogy a törvény, a kíhírdetéssel l~p ha!ályba. Eb!Jen
az esetben tehát az »éruéruj« beáílta es a »natálu«
kezdete egy és ugyanazon ídöpontra iesik. Ezt tette
zsinatunk a Ill. tc. zárórendelkezésében (4. §.).

Az is előfordul, hogy a törvényhozó egy jövő-
ben bekövetkező eseménytől teszi függővé a törvény
b/1([lályba«' lépését. Igy tárt el a IX; tc-nél,. kimon,d-
ván, hogy ez, II törveny akkor es annyiban lep
hatályba amikor és amennyiben a református egy,-
ház rclzz~l a törvénnyel teljesen egyértelmű egyházi.
törvényt alkot. '

Igen gyakori az az eset, hogy a )}törüényllOzo«
a törvény »tuitúiubalépese« időpont jának megállapí-
tását - célszerűségi okokból - a »ueqrehajtohata-
lom« valamelyik szervére bízza. Ezt cselekedte zsi-
natunk a n., IV., V., VI., VII., vm. és X. törvény-
cikkeknél. elrendelvén. hogya törvény »hutdlutiale-
pésének« napját az egyetemes közgyűlés állapítja
meg.. ~ .

Kérdés már most, hogy rní az »eletbeléptetés« és
mi a célja? . /

Az »életbeieptetes« a-törvéhyhozónak a) egyrészt
arra irányuló ténykedése, hogy a »kornuuujzati« szer-
vet vagy szerveket, amelyek egy már ..•.kihirdetett,
de hatályba m'Bg nem lépett törvényt uéqreluijtani
lesznek hivatva: kijelölje s nekik - esetleg"~"\kö--'
zelebbí-irányítást js adj on; másrészt bJ arra' irányuló
ténykedése, hogya törvénynek alávetett személyek
- mondjuk a? egyháztagok - a-törvény:t még ha-
tályba lépése előtt, megismerhessék, hogy ilyképen
a tőlük elvárt, engedelmeskedés kötelezettségének in:

.kább megfelell,lessenek:, Evégből.' tehát-a törvényhozó
gondoskodik a törvények hiteles kiadásáról, köz-
Iórgalombahozataláról s általában az összes érd-ekel-
teknek. többek között a jogalkalrnazó extraneus ha-
tóságoknak ís .tájékoztatásáiól. ,- . _

.Míndezeknek az intézkedésekn,ek - 'céljukra való
tekintettel- még a törvények hatályba1épte előtt
kellmegtörténní, kivéve az olyan törvényeket, amelyek
tartalrnuknál fogva legalább is ab) alatti értelemben
vett életbeléptetésí intézkedéseket nem igénylik. (In-
nen -van, hogy némely törvények már a kihirdetéesel
egyidejűleg- .fiatályba is léptettetnek) .

Nyilvánvaló, hogy ?2. »?letbeléptet~s« a jogi sza.
batos terminologia szempontjáhö! véve »kormánuzati«, , .
nem, pedig »közigazg'atá[3i« ténykedés. Ilyen »kor-
nuirujzati- aktusokat nemcsak a »t{j/'vényhozó«, ha-
nem a túlnyomó részben })közig'azgatási« tevékeny-
kedést kifejtő szervek is' végeznek., rnert hiszen ra
»kormánuzati« jellegű !énykedésnek a célja mlQdig
az, hogy megteremtse a kö-zigazgatásnak előfeltéte-
leit. Igy pld. a zsinat, mint első sorban »törvény-
hozó« szerv, azért fejt ki az életbeléptetés! határo-
zatok - meghozatalával »kormánuzaii« tevékenységet
is,' _mert a majdani konkr~t »közigazgatás« zavarta-
Janségának és a méltányosságnak érdeksze.mpontjai
ezt így kívánják. De látunk »kormárujeatt« és külön
~közjgazgatási« aktusokat a zsinatnak - mint egyébként
törvényhozó szervnek .belső életében is. Amikor pId ..
megalkotja ügyrendjét s gondoskodíj; zsinati »Gazdae-
tisztség szervezéséről és ennek _az állásnak betölté-
séről, akkor szorosan véve »kormánuzatt, tevékeny-
séget fejt ki. Viszont amikor ez a zsinati .Gazda X.
Y. zsinati' atyának utalvényozza és Iolyósítja a napi
díjait s útíköltségér, akkor ez a zsinatj szerv már
konkrét »közigazgatási« funkciót- lát el. i

- Mint mondottam, a »közig'{Jí!gatási« szervek is
v~~~Ílek »korrnánuzati» funkciókat, sőt úgyszólván Va-
laménnyi fokozaton s állandóan .. .Igy.v.pld.. amíkos

az egyházközség lelkészi állást szervez v~gy ezJ az
állást b.etölti akkor »kormárujeatic tevekenyseget
fejt ki, mert' gondoskodik a »közig,qzgatá.s« e!őjelt1-
telérő!. Viszont amikor az a lelkes~ ~gy. konkrét
esetben pld. anyakönyvi kivonatot állít ki, akkor
,,J,öúgazgratási« funkelót lát eL . ,,,

Visszatérve már most a zsinatnak alább kö-
zölt mostani »életbeléptetési« rendelkezéseire, ~zt
látjuk, hogy a 3, pontban ú. n. át/?1eneti i}'~téz.~e~est
tett, kimondván,' hogy addig, .armg az uj ~orvenr
szerínti egyházi közigazgatási (s egyb~n. kOrmf1!Iy,zatl)
szervek meg nem alakulnak: az eddigi E.!qh~,l, ~l-
kotmány szerinti .szervek fogn~~ az -~dd~gleIJar~sl
szabályok szerint és az eddigi . hataskorb~n ~ü-
ködni. Ilyen átmeneti intézkedés ig;en gya;~~r:l s szin-
tén az »etetbeteptetesi. rendelkezések korebe soro-
zandók. kö t'k ÖZsinatunk a nov. 9-iki záróülésben a ov.e ez
»étetbeléntetési« határozatokat ho'Z.!a: .. ,

a) Felhívta az egyete!lles, közgyűlést, ~og.y a
zsinati törvények hatálybaleptetese vegett szükséges
intézkedéseket megtegye. . ... " , .

b] Elhatározta a zsinat, hogy a Jovah?gy:oH es
megerősített törvényeket 10~O(egyezer) I?-eld.anyban
(S-adrét alakban) kinY0I!latla s, elrendel~, h~gy a
zsinati tagok, az egyhazkozse~ek es a felsöbb önkor-
mányzati testületek, a refo~mat~s ,:.gy~.teIl}'eskon~~nt
elnöksége, a protestáns tábori püspökség, a Iőís-
kolák és középískolák, Gyámintézet és, MELE, va,:
lammt a kormány rendelkezésére bocsát megfelelo
számú díjtalan példányt. \

e) A zsinat a !következő hatá~ozatot h~~ta: .~d,
dig, míg az 1934. évi novell1!?er, ho ·10. napjara ?sz·,
szehívott zsinaton alkotott törvényekben meghatáro-
zott valamely új szerv meg nem, al.ak~l, a b,atás·
körébe utalt tennivalókat a korábbi Jogszabaly~ok
értelmében az a- szerv látja el, amelynek hatás-
körébe az intézkedés. az újzsinati törvények' ha-
tálybalépte előtt tartozott.. .
, Mínt fentebb émfítettűlc; a zsinat a most ki-

hirdetett törvények túlnyomó részénél a »hutálsjb«.
lépés jdőpontjának megállapításával s, ennek köz-
zetételével az 'egyetemeskozgyul_est bizta meg. Az
egyetemes közgyűlés a nov. 12-iki, ülésében ..ak~ént
határozott hogya II., IV., V., VI. es VJII. törvény-
cikkek 1938. jan. l-én; a VII. és X. törvénycikkek
1939. január 1. napján lépnek hatáluba.

A VII. és X. tc-nél célszerűnek látszott a ha-
tálybalépés időpont jának kitolása, mert az 19?8. "év~e
szóló költségvetési' előmunkálatok az egyhaz~ozse.
gekben már is folyamatban vannak, vagy legalabb ls
hamarosan megkezdődnek (VII. tc.). ~ X. tc; hatált
balepésének pedig níncs értelme addig, amig az uj
nyug:díjtörvény alapi.á~ belép~} j o,go~ult új t~g:-,kate-
goriáknak s Ienntar-tóiknak járulékait ~, reVIZIO alá
veendő nyugdíj intézeti, szabályrendelet előzetesen meg
nem állapítja. " ". , ,

'A többi törvényeknek 1938. Jan. l-en hatályba-
lépese nem aggályos, mert az él,etbeléptet~si ha.táro-
zatok e) pontja alatti átmeneti intézkedes mínden
támasztható aggályt tárgytalanná tesz.

Dr. MiMJer Károly.

A lélek halhatatlanságának
kérdéséhez.

Zulauf Henrik testvérünknek az Evangélikus Élet
november 7-i számában megjelent kis cikke ismét
arról tanuskodik, hogya' lélek halhatatlanságának
kérdése milven élénken foglalkoztatja a Lelkeket,
nemcsak a teológus-Ielkészeket, hanem a »világie-akat
is. Ez magában véve örvendetes=jelenségnek mond ..
ható.v--> 'hiszen minálunlt{5ajnos,,-vajffii ritka eset,
hogy'lel/ri kérdés igazaaf'niegmflzgfatj cr a· 'kedélyeket.
A, .Iélek, halhatatlanságának" kérdése 'kör~l támadt
na gy érdekl ödést talán szabad a .soraínkbén-. végbe.
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menő lelki ébredés egyik .örvendetes jelének t~'kin:-
tenünk, ,...

Viszont annál' kevésbbé örvendetes az a nagy
Iogalornzavar, mely e kérdés körül uralkodik. Az
pedig' egyenesen megdöbbentő, ha igaz, hogy van-
nak lelkészek akik a lélek halhatatlanságának a ta-
qatiását: hird~tik, a .szószékr5íl., Mert am!nt .a l~!~l~
önmagában' való halhatatlansaganak pusztan fllozot~aJ
alapon való tanítása nem tartozik bele a keresztyén
igazság rendszerébe, úgy a 'lél<ek halhatatlanságának
a tagadása sem találja el a keresztyén igazságot.
A zavart az okozza, hogy ezt, t. i. a keresztyén
igazságot, folytonosan összekeverik olyan gondola-
tokkal, melyek nem a keresztuén. hit talajából ter-
mettek, nem a keresztyén nit saját belső feltételeiből
következnek. A keresztyén hitre nézve nem lehet
irányadó semmiféle sem pusztán filozófiai, sem pusz-
tán természettudományi megfontolás, hanem eg!Jedül
az lsten Igéje, mely a -Szentírásból szól hozzánk.
Brre utalnak bennünket egyházunk hitvallási iratai
is: A Szentírás arra tanít bennünket, hogy az embert
és az ernbéri- lelket sohasem önmagában, hanem
mindig elhatározó an Istenhez való viszonyában, co-:
ram Deo, vegyük szemügyre és mindig azt tartsuk
szem előtt, arra hallgassunk, amit Isten mond az,
embernek az emberről, az ember teremtett vol-
táról és a Jézus Krisztusban .való megváltásáról, a
Szentlélek által való új onnan születéséről. Akko!'
a halhatatlanság kérdése egészen új világításba ke-
rül, akkor nem pusztán filozófiai vagy természettu-
dományi kérdés többé, sőt nem is kérdés már, mert
mínden a filozófia és a tudomány által előidézett
kínos bizonytalanság helyébe a hit és a remény
boldog, bizonyossága lép, Istennel a Jézus Krísz-
tusban való közössségünk felbonthatatlanságának, a
feltámadásnak, az örökéletnek boldog bizonyossága,
amely mellett persze ott' van ugyancsak a Szentírás
szeríát az a másik szömyü 'lehetőség: az elkárhozás,
a:?; odajutás.: »ahol az ő férgök meg nem 'hal és 'tüzök
el nem aluszik« Márk 9 :48: Ha valakinek tetszik
ebből a lélek halhatatlanságának a tanát mínt-.
egy desztillálni, megtehetí, de vigyázzon arra.
hogy eközben el ne párnlogjanak a keresztyén
tannak -éppen lényeges 'elemei. Amit a keresztyén
hit az Ige alapján, az emberrö,l,' teremtésről" 'meg-
váltásról. feltámadásról, .ítéletröl,' örökéletről 'vall es
tanít," az sokkal gazdagabb, mélyebb, bcldogitóbn,
mint a lélek önmagában való halhatatlanságának.

. bármilyen szép filozófiai' okoskodással feldíszített,
tanítása.' Mihelyt' a lélek halhatatlanságának a tam-
tását külön választ juk a keresztyén "igazság teljes-
ségének az összefüggéséből ,' il filozófiai és a ter-
mészettudörnányí 'OKoskodás ingoványos talajára ke-
rülünk. Ellenben, a 'saját feltételeihez, normáihoz ra-o
gaszkodó keresztyén hitnek megvan a saját sugárzó
bizonyossága iés ' igazsága.. ' .

Zulauf téstvérünk cikkében, nevezetesen a 2-5.
pontban es a befejezésben felcsillámlani láttam a
hit" igazságának ezt - a tiszta felismerését és azért
örömmel üdvözlöm. Arra a 6. pontra nézve pedig,
melyben ,azt )ndítványozza, hogy »ezt a kérdést
megfelelő helyen. és Iormában, mindenek előtt a
teológusok vitassák meg és pedig maguk v között«.
már most bejelentera. hogy hittudományi karunknak
Deo volente husvét' hetében, 1938. április 19-22-'ig
tartandó konferencíája 'az eschatologiai problémák
keretében első sorban ezzel- a .kérdéssel . fág fog,:
lalkozni. Jöjjenek ,minél többen erre a konferenciára
es készüljünk reá dolgozva és imádkozva.

o. Dr. Pröhle Károli),

_, . F'er:'k~ti:,vilá:gosítani' a. l~@resztyerW3ket'l"
ho!J.y akii. c( szeme - előtt levő rliyo1nm'gó.t""el;,.
lee riili' é§' pt!-,cs,íí( v1á,sá!rolo' az nem (~ Poipai bitic$ú-
ját, h.ic{~~it!}f:Jl1é~h:araJ{]i:át vonja. magam.

-s., ~·.~hrnuth!e.1'-95 téte"lének' 45. pontja..)'

-, ,

A zsinat zéróülése ..
Novembar 9-en d. U. 5 órakor volt a .zsinat ün-

nepélyes befejezése .a Deák-téri leánygimnázium disz-
'termében. D. Kapi Béla megnyitó imája után D.
báró Radvánszky Albert, a zsinat világi elnöke -be-
jelentette, hogy a Jegfelsőbb jóváhagyás megérkezett-o
Dr. Mikler Károly, a zsinat jegyzője felolvasta a
jóváhagyott záradékot, melyet a zsinat tagjai fel-
állva hallgattak meg. A záradék szövege a következő:

A mag!Jaroszági ágostai hitvallású eVGl1géli!ws
p-gyháznalr engedelinemáwl összehivott és 1934. évi
november' h'6, 10., napján 'Budapesten Jl1egl1!Jilt zs~-

natán alkotott, a maggal' királyi vallás~ és, közok-
tatásügyi n7'iniszter útján elém terjesztett eg!Jházi.

törvényeket ezennel ,ióVáhagyom és' megerősítem. '

Kelt Budapesten, 1937. évi október h6 31. napján,.,
D, Hóman Bálint s, k. , HORTHY MIKLOS S, k,

. Ezután a zsinat végrehajtotta és megállapította
akihirdetést és meghozta az életbeléptetéssei járó'
határozatokat, melyeket az erről szóló külön cikkben
közlünk. Szelényi Aladár dr. a naplóbíráló bizottság
jelentését, Kemény Lajos zsinati gazda a zsinat
költségeiről szóló elszámolást terjesztette be. Dr.
Rásó Lajos javaslatot tett a Luther-szebor felállí-
tása ügyében, melynek megvalósitását a zsinat az
egyetemes közgyűlés hatáskörébe .utalta. 'Ezután D.
Raffay Sándor meleghangú "köszönö beszédet mon-
dott a zsinat világi elnökének, D. báró Radvánszky
Albertnek bölcs, higgadt és veredményes elnöki te-
vékenykedéséért. A jegyzőkönyv hitelesítése után a
Deák-téri tertrplom15an-4nnepélyes zsTnatzaró Isten;
tisztelet volt,' melyen D. Kapi Béla, a zsinat lelkészi
elnöke végezte a szentszolgálatot. ünnepi igehirdec
tését lapunk e számában egész terjedelmében kö-
zöljük.

A 'zsinat záró ülése méltóságteljes ünnepélyes-:
séggel folyt le és a nagyjelentőségű munka áldásai
reménységében zárult. I ,

, . ,
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SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 25. T1A8ÁRN AP;
1. Thess. 4:13-18~

A keresztyén ember szántára ugyanúgy nyilvánul
tneq a halál, nünt más ember számára. Kemény és,
megfellebbezhetetlen ítélet a bűneink felett. Zsoldja
a bűnünknek. me,Jyben egés;;; bűnös énünket egy-
szerre, éri Isten enresztö, itélete. Osszetör minket
benne lsten, mint a fazekas az agyag edényét vas-
pálcáual, - ahogy ap Irás tnondja. A halál a mi-
számunkra is halál. Ugy, ahogy azt érteni kell,
teljes értelme seerint. A halál minden, ami »nemétet«.

De nekünk adatott' meg az, hogy ne !eg!Jünk tudat-
Iansdqban: azok felől a dolgok feldl, melyek a ha-_
lálon túl vannak. A nil Istenünk akarta, hogy ne
bánkódhassunkazok felől; akik elaludtak, nekűnk.
V!ln . rerrtén!Jségűnk. Nem, a halálban, JUJnem a halál
ellenére, a [eitániadott ·Krisztusban,. .. Mi hisszük 'fl'

testnek [eltámadását, Inert a Krisztsis [eltámadott;
s zs(jng~je. lett a jeitámadáknak; Mt -hiseűnk abban
ae .utolsá harsonaseoban, meture: ujjáteremii lsten
a;ljq/O!.tt(!cá~, s .a !,"!ég,~"kor élőket is romkmdosaq-»
lJoJfOm()lhátqtl(JJlSágr/l::~ '. " '

.,,:'»AllOOko)fliért. "vig'lls;;:;taljátQk . egyr)1ast ezekkel a
b!!Jzédekke,l.«, Tudjatolg orűlnt .a halálnak, mert Ls-
ten p'el1ne, azt ,.cseleks~i,ho{/!J Öss,zetöri biinös Ié-:
teteket. csak azért, hog!J' egészen ajjáteremthessel~

,q. romolhatatlan éle C dicsös.égéi'e. Mi a .ieitámaaott
Krisetus gyermekei vagyu,*, s neKiinf{ minden re-
ménység,ünk a feltámadásban van!
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- llz egyetemes közgyűléssel kapcsolatosan tar-
tott Országos Luther' Szövetség, Magyarországi Evan-
zélikus Lelkészek Egyesülete, Evangélikus Papnek
Országos Egyesülete, 'Evarrgéllkus Nők Országos Szö-
vetsége közgyűléseiről és estélyeíről, .valamint az
Egyetemes Gusztáv Adolf Gyámintézet közgyűléséről
helyszűke miatt jövő számunkban adunk részletes
tudósítást.

- II Magyar Luther-Társaság rendkivüli közgyű-
lése november 6-án ú j tisz tika rt választott. Világi
elnök: Dr, Fabinyi Tihamér pénzügyminiszter, Egy-
házi elnök, egyúttal ügyvezető elnők: .D. Kováes
Sándor püspök, Tiszteletbeli elnökök: D, Kapi Béla,
D: Raffay Sándor, Dr. Dornján Elek püspökök;' DI'.
Mesterházy Ernő, Dr. Pesthy Pál, Dr. Sztranyavszky
Sándor, Lichtenstein .László . egyházkerüLeti. felügye-
lök, Dr.' Sehneller István egyetemi tanár. Alelnökök:
Kovács Andor, Zorigor 'Béla, Dr, Kíss Jenő," Kemény
Lajos lelkészi részről; Báró Ivánka Géza, Dr. Bruck-
ner Győzö, Dr .. Traeger Ernő; Streíeher Andor vi-
lági részről. Főtitkár: nr. Bánkúti Dezső. Titkárok:
Ruzícska László, VinágJenő, Dr. Vajda Endre, Jog-
tanácsos: Dr.: Konkoly Elemér .. Ugyészek: Dr. Mak-
láry István, Dr. Síkí Andor. A 'közgyüléselc és irodalmi
szakosztályjegyzője: Dr. Wiczián Dezső. A novern-
ber 6-án tartott' rendkivüli közgyűlés azonkívül 40
tagú igazgató-választmányt is választott.

- Lelkészválasztás. Dr. Vető Laj os szolnokí lel-
készt a díósgyör-vasgyárí gyülekezet egyhangúan, lel-
készévé, választotta. .

, ~: 'ráÍiltöválasztás.· A rnaglódí egyházközség
Gyenes vJózsefet, .mint a község szülöttét, egyhan-
gúlag tanítójává választotta. .

'- 11 soproni Hittudományi Karnak érdekes hall-
gatói vannak. Malde Károly norvég cand. theol.,
Arnann Ernő heidelbergi nérnet theológus,' Kiviranna
Rudolf észt magister theologiae a .feleségével ~gyütt,
Raívíó ,György finn IV. éves the olo gus, Ylönen Reine
finn, s. lelkész és Mezeí István koíozsvárí IV. éves
the,ol:Ó'gús hallgatja a magyar evangélikus theelogiát.
A beiratkozottak között van még egy volt római
katolikus hitoktató; theologiai doktor és három vég-
zett" tanárjelölt.

- Fót. Rerormácíó hetében .elöadássorozatot ren-
deztek. Az előadásokat : »Az ev a1),gélikus egyház
népegyház, szabad egyház, hitvalló egyház,bizony-
ságpt tevő egyház és harcoló egyház« címen Kemény
Lajos, Magócs Károly, -Dr.v H. Gaudy László. Túróczy
Zoltán lelkészek és Dr: Molnár Gyula közigazgatásí
bíró tartották. Türóczy .Zoltán előadása a mostrneg-
alakult Evangélikus Nőegylet első szeretetvendégségén
hangzott el. . r

- II fancsali egyház' megújított templomát no-
vember 7·én -bensöséges ünnep keretében avatta fel
Dr. Dómján Elek tiszakerületi püspök, a fancsali
egyház volt lelkésze. A nov, hó 7-én reggel fél tíz
órakor az encsi állomásra érkező püspököt báró
Sternek Géza főszolgabiró lés Tóth József esperes
népes küldöttség élén fogadták és üdvözölték. A'
püspök kíséretével az egyházel6ljárósága, presbite-
ríuma és az összegyűlt közönség élén a felavatandó
templom elé vonult, ahol a helyi Lelkész átnyújtva
a templom kulesát, -felkérte a ,.püspököt, hogy nyissa
meg, . és szentelje fel a templomot s ezzel adja. At
magasztos rendeltetésenek Alkalmi . ének elhangzása
után emelkedett gondolatokkal telt beszédben mu-
tatott rá a püspök a fancsali ősi templom' fontoo
jelentőségére, amely közel il trianoni határhoz, a vi-
lágítótorony szerepét tölti be anagy szórványterü-
leten élő evangélikus testvérekre nézve. Történelmi
szempontból jellemző - úgymond -' e templom
keletkezése, mert építési kezdete még a huszita kor
elötti időre nyúlik vissza. Tóth József helyi lelkész.
esperes mondott ezután mély gondolatokkal telt be-
szédet. Az igehirdetés után Dúszik Lajos esperes és
Ligeti Ede lelkész úrvacsorát szolgáltattak ki. Ezt.

Fébé Evangélíkus DiakonissZa Anyaházi Nyomda,

követőleg díszközgyűlés keretében ismertették a meg
újítás munkálatainak főbb mozzanataít,

- II Keresztyén Igazság novemberi számán
tartalma: Wolf Lajos' elmélkedése, Bölcsőtől a ko-
porsóig rovatban: »Mivel érdemeltem meg ?«, Móroc
Sándor: Magyar felelősségünk, Urbán Ernő és Karne
Károly: Középosztályunk válaszúton, Járasi Andor
és Rédei Károly: Erdélyi levél, Scholz László: Mi
célja van az eucharisztikus kongresszusoknak, Kapl-
rálik Jenő:" Uj egyházzenei közlés, Széljegyzetek,
Szellemi élet.

- Valhistanítók figyelmébe_ November végén meg-
jelenik »Kis Eneksskönyv« címen egy, a hitoktatás,
illetve az egyházi, énektanítás lényeges megkönnyí-
tésére szolgáló kis füzet. A füzet 89 ének első vers-
szakát tartalmazza; elsősorben a valléstanítási tan,
tervben szereplö énekeket, a Iíturgíkus rendberrelő-
forduló és minden eredeti dallamú éneltet a !du-
nántúli énekeskönyv szerint. Ara daranonkéntB fil-
lér, amelyben - 20 darab füzet rendelésénél a pon-
toköltség is bent foglaltatik. A Kís Enekeskönyvet
'az Egyetemes Tanügyi Bizottság hitoktatási segéd-
könyvül engedélyezte. Megrendelhető a pénz 'előzetes
beküldésével : Ruttkay-Míklíán Géza Ielkésznél, SZ2n-
tetornya, Békés vármegye.

. GYAKOROLJUK a vírágmegváltést, hogy anya-
giakban szűkölködő protestáns öreg testvéreinket is
gondozásba vehesse a Vírégszövetség. - Adományok
Budapest, XI., Társ-utca 6. Mokry Eszter címére
küldendők, I

HOGYAN TAMOGASSUK AZ EVAN(1ELIKUS
E-GYHAZKEROLETEK JÓLETI EGYESOLETET?t
Evangélikus ember családjáról a »Jóléti Egyesülete
útján gondoskodík. Egyházi. érdek is a »Jólétl
Egyesülete: felkarolása. Hívja fel mindenki a nit-
testvérek figyelmét a Jóléti Egyesülétre. A Jó:!,éti
Egyesület mindenfajta bitosítást felvesz: temetkezési,
élet, nyugdíj, tűz, betörés, baleset, gyár, szavatosság,

autó, szállítmány és jégbiztosításokat.
.'Tagjainak, érdekeit képviseli minden esetoem

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az egye·
sület kőzpontja ; Budapest, IV., Haio-u- 8-10. (Ev.
bérház.) Telefon 1-863-32, valamint a kerületi fiókok:
Békéscsaba. Debrecen, Győr, Kaposvár; Miskolc, Pécs,
Szeged,' Székesfehérvár, Szombathely, SzolnokI. Mín-
den egyházközségben megbizottai vannak az egye-
sületnek. - "Allandóan felveszünk és foglalkoztatunk
m'egfelelö javadalmazássl:!l tagsz.erzőket, höl,gyeket is.

. Megjelent! »A gyermek vasárnapiac I. kötet,
Gyermekistentíszteletí beszéd vázlatok. Advent első
vasárnapjától mennybemenetel ünnepéig. A dán, finn,
norvég és svéd evangélikus egyházi gyermekíroda-

'lomból f.eldolgozták: Wolf Lajos, Dedínszky Gyula
és Kiss György .. Ara a hatalmas kötetnek fűzve

. P 6.50, vászonkötésben P 8.50.
Kiadja Scholtz Testvérek kőnyvkereskedése, Budapest,

. IX., Ferene-körút 19-21.

Ekszer, arany, ezüst' óra,
egyházi kegyszerek
a legolcsóbb napi áron

SZIGETI NANDOR és FIA
ékszerész, Budapest, IV., Kecskeméti-utca 9 sz.áIn.

Alapttoa: 1867.

SZ L E zA K LAs z L Ú
Magyarország aranykcszoeüs .mestere

naranq- és é.rc(jnttJde, harangfelszerelés-és liflrang:
lábgyár, Budapest, VI., Petneháeu-utca i8~ szám.

a aranúéremmel és.4 dtszoklevéllel kitQntetvef

Bp., VII., Dam] a ních-u. 28/b. - F.: Farkas LászlQ,
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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. I

Megjelenik minden vasárnap,
ELOFIZETESI ARA:

Egész évre 4.40, félévre' 2.20 pengŐ.
/ Postai csekk 'SZáma: 20.412.

Fel~lös kiadó: Dr. FRITZ LAStLO.

TARTALOM: Duszik Lajos: Uj életrend. - D. Raffay Sándor: Hierarchia?
mes gyűlés után. - Mekis Adam: A Luther Akadémia VI. egyetemes gyűlése.

S. L.: Isten zarándokai. - Hirek. '

Marcsek János: Az egyete"
O. L.: Könyvismertetés. -

ÚJ ÉLETREND.
Elment, elmult a. zsinat. Már régóta idéz-

-gettük, mint balzsammal gyógyító bűvész-or-
vost, aki jön 8 a béna legott talpra .zöklloon,
a lázas beteg frissen kilép verejtékes nyesze-
lyájábó~ s a betegszoba bús árnyait. elűzi a be-
mosolygó áldott napfény ...

Igy vártuk ...
Ebben a, várásban benne volt egy nagy,

szükség érzete: éreztük, hogy kell valami, kell
jönnie égy megmozdulásnak, egy kanyarodás-
nak, mert azon az úton, amelyen bandukol-
tunk vagy e,gy helyben topogtunk, azon az
úton nem derengert fel az erőteljes élet, a
győzelmes haladás, a gyarapodó kiteljesedés
bíztató szépséges reggele. cr

, Most megjött a csodavarázs. a bűvös or-
vos, mert itt van a megjavított törvény! ...
Ez kellett és ez kell nékünk? Ez fogja egy-,
házunkat új életszak felé elindítani? ..

Távol áll tőlünk, hogy ,egy komoly gon-
dossággal, annyi bölcs elmének fénye mellett
dolgozó hűséges lszívnek a munkáját, azt a
nagyértékű energiát, melynek effektusa a meg-
újított törvénykönyvünk, a Iegkevésbbé meg
ne becsülnők avagy annak életbeléptetését ne
hozsannázva köszöntenök.

Nem. Rend nélkül nincs élet, nincs fej-
lődés. Élő szervezetbe maga az Alkotó írta be
a rend elvét, melyet büntetlenül nem bonthat
meg 8 nem boríthat. fel senki, hacsak öngyillkos
nem akar lenni. Az egyházban mindenek »szép
renddel és. okosan menjenek végbe«, mert ez
teszi széppéaz anyaszentegyházat. A hit minden
ember belső világossága, mely kísugárzik szí-
véből, szájából, szeméből s ha százak ée ezrek
e világossággal árasztják el az életet, elfut

innen a 'bánat, a bún és boldogtalanság árnya,
mely kultúrájával kérkedő korunk felett oly,
baljóslatúan borong.

Az egyház élő organizmus, élő test, Krisz-
tus örök teste, melybe bele épül a tudós gondo-
"lat-termő, eszméket kivetítő agya, bele ídegző-
dik a költőiruk harmóniát kereső lelke, bele

.vegyiti Iélekzésébe a maga Istent dicsőítő
'énekét a hálás szív és kezébe kapaszkodik
megtartást, irányítást kereső annyi fáradt, té-
vedt és beteg va.gy bánatos ember.

Mi ezt a beleépülést várjuk, keressük;
kívánjuk mínden evangélíkustól, Ez a mi ál-
munk, célunk és prófétai látásunk. »Nem a;
törvény; de a hít.« Hívő evangélikusok kelle-
nek, kilk ezt az új vagy megújított törvényt'
feleslegessé teszik. '

, Füg~é te most megalkotott törvény sorvadó
egyházak ba áldott vértranszfuziót árasztaní,
fog-e a tehertől, az Egyház felemelő terhétől
húzódozó, az áldozat oltáránal nem a szívére
hallgató, de lapuló bankói, megrebbenő bankói
félénk susogásat hallgató egyháztagokat az ál-
dozat boldogságára tanítani és veretni? Fogja-e
e törvénykönyv a könyvek .könyvét törvénnye
tenni? A templomainkat, ezeket a néma vá-
dolóinkat megt.ölteni?:... A tanácskozásainkí
hangjába szívhangokat, azokat az Istennek tet-
sző hárfa-zengéseket vegyíteni? Arra fogja-e
lelkesíteni. a ma még néma presbitereinket,
hogy ércesen, erőteljesen és öntudatosan éne-
keljenek az éneklő gyülekezetben? És meg-
oselekszi-e, .hogy a templomlátogatás arány-
száma megforduljon? T. i. most nem egy.
templomban kérdi az Ur: »Avagy nem üzen.
císstulának-e meg?.. A kilen oe . hol van T«.
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Nem. 'A törvény ezt' nem teheti. A .tör- 'az "»élgo,ildbj.á. ta/< vo}~tkőzik/a,:YúégJ1yrt:~,,~
vé}lY .;lem tl~remt" c,sak r,e~de~, A törvény,·; sz.~d. al:na .JllásjIsk.i~el~11f%é is:'~~~rr~a )e~"'"

. elott jar a Lelek', az 'a csodás hatalom, :rrreJy.: kész! es,lle~:n;A.elké:SZl eJerr(.....e:8:yuttnl.U!kotI~.
az élet lehelletét ~1~a~Mja ~~ Ezé,l~iel-.lát~a ho.~t kiemelve ái'tr·.Jl).ory:~j.a: »mé~~y?D.-jt:l;/~~t".ez~
te!:em~k~81 s a1l,á:'~1-S1:ra~agJ::ma virulás es ,gyu- . -a t~nyt.a ~l lelIc~Zl k~~.,.JS:~~2;-.~etre_
mölesözés csodáját VISZI végbe. szerint es óvakodjék .a_liiet:a1.:..Ghiít'··ll:.a~ban

Akik a' Lélektől ve zérel tetnek , azokra 'való ortentálódástól, mert ez .nem ~eform<ició-
nincs. törvény (v. Ö. Ga'!' 5 :18.). Az. úti, a meg- eszményei melletf való kitartást, hanenii inkább
újított törvény a Lélektől megújított, az. igaz- azoktól való elt.a.vQ1Qdástj,e1enti. NéZ:ZÜIf1f'~[{O:
ságra vezérelt, a kegyelem által megtartott lel- rül -és lássuk meg-,.mint~r~ilc at hierardhjkus,
kékre nem nyűg; békó és teher, hanern az berendezésű eg'Yh~:~al~ ennek a ~rendszernek'
életmúködés kedves, !kö.ml,Yü és áldott folya- a hiányait, hátrányait és mint nyujtanak' ma
matának szükséges biztosítója. .. már ezek is teret a világi elemnek az életükbe

Legyen az! való bekapcsolódásra«. .
A me"gUju1t, az újjászületett evangélikusok Minden tiszteletem és egyéni ezeretetern

életrendje. mellett, sőt éppen ezek ne ve ben el akarom
. Dussdo Lalj1o,s. oszlátni az e kijelentésekbenvrejló félreérté-

seket, nehogy további és szélesebb körre is
kiterjedő félreértések származzanak' belőlük.

A zsinaton ugyanis én nyujtottarn be azt
az .indítványt amelynek teljes: szövege a zsi-
nati iratok között van, de iértelme és; célzata

Egyetemes felügyelőnk a nála megszokott ez: Nem tartom logikusnak és következetes-
emelkedett stílusban és emelkedett gondola- nek, hogy míg egyházunk köaígazgatási, tör-
tokkal mondotta el véleményét az egyház! vénykezesi és társadalmi életének minden te-
közélet jelenségeiről abban a. beszédben, rén, még a zsínaton is az egyházi és világii
amellyel az idei egyetemes közgyülést megnyi- elem egyenjogúságának s ezzel az egyetemes
totta, Azt hiszem, mindenki egyetért a kíváló . papság elvi álláspontjának igazolására a ket-
megnyitó beszéd szempontjaival és gondolat- tős elnökség intézményét állít juk fe1, az egy·'
menetével, kijelentéseivel és céltüzéseivel, Csak házi közigazgatás legfőbb fokozatan ezt a ket-
egyetlen része van e jeles beszédnek, ame- tösséget egyszerre megszüntetjük és pusztán
.lyet nekem nyilvánosan szóvá kell ten- világi ember áll az, egyház élén, és egyedül
nem, Ezt azért nem tettem a közgyű- képviseli kifelé is az egyházat. Ebben lehet. tisz-
lésen, mert annak ünnepélyességés meg·' teletreméltó történelmi tradició, .de logika és
zavarni nem akartam. Viszont azért nem . következetesség nincsen. '
mulaszthatom el, mert sem a mai nem-
zedék 'előtt, sem a késő utókor előtt nem (áJ!V Beadványernban világosan és nagyon ha-
hatok téves és ferde megvilág ításban. tározettan kijelentettem azt is, hogy índítvá- .

Az egyetemes felügyelő úr megnyitójának nyorn zmnyira nem Jrányul a mcstaní egyete-
ugyanis az eperjesi ésa pozsonyi vértörvény- mes felügyelönk ellen, hogy egyik legfőbhér-
székekról szóló megkapo részJeteazta teljes' v'em.a -kettós elnökség ' bevezetésére az volt.
igaz és imponáló tényt állapítja meg, hogy, hogy féltern egyházunkat az egyes, elnökség-
a lelkészek és a nem lefkészek míndenkor- től azért) mert aligha fogunk találni m~1l;djl€;
egyazonos húséggel tettek bizonyságot hitük- olyan egyeteme SI felügyelőt, aki anyagi függet-
ről és egyazonos húséggel pecsételték ~neg lensége,köz.életi vagy' kenyérkereső elfoglalt:
egyházszeretetüket a hitvallóknak kijáró szen- sága, öröklött .-egyház.i[t.sséga és egyéni .ráter-
vedések veltűrésével. Gyönyörűen állítja, egy· n1J~ttség;e harmóniájának ~OJY:aJ.lteljes mértéké-
-másmellé a lelkészek és a nem lelkészek e!b" 'vel rendelkezzék, .m'int az e tekintetben jg,ac

ből folyó elkötelezéseit és az együttes szolgá- zán páratlan mostani egyetemes felügyelőnk.
lat kölcsönös ígénylését és megbecsülését. Eszern ágában sem volt t~ehá,t ind'í tvány om-
Arany szavak, amiket e helyen mond, mal »az egyetemes, felügyelői ti ztség jog,ama$!

Itt tér it az egyetemes felügyelői tiszt- rnegszor ítása«, de mint zsinati atyának, egy-
ségre és a zsinaton e tisztség körül felmérült házunk jövője érdekében rá ·:l{:eHett.mutatnom
vitakra. Itt kapcsolódik be az én érdekeltsé- il, beállható szomorú esetre, amelynek elhá-
gem. És ezt nyilvánosan kell tisztáznom. Az rításáról mégis csak .a törvényhozásnak Ike).t
igazság és a magam érdekében. I gondoskodnia.' .

Azt moridja az egyetemes felügyelő. úri 'Mert ia törvény. nem egy ember iéleténeki
hogy »mikor a zsinaton áz egyetemes felügyelői tartarnárá- szól, ezért egyházunk' féltő szere-
tisztség jogainak rnegszor-ítását célzó ... elgon- tete . -kényszet-ített az. indítvány- megtételére.
dolás ismételten felvetődött .... úg-yérezt.em, Meggyőződé~lem ma is az" hogy ezt az, előre-
hogy míg egyrészt a jogmegseorítást nem sza- látó' .óJjó intézkedést .meg- kellett '.volna+sen-
bad előmozdítanom, másréset kerüln öm kell il,ürik.-·'Hog'Y ind:ítvány:o~at mégis visszavon-
még a látszatát ts:' annak, mántha sértett hiú- tam, ·ab·na.k oka aem :az éHenkeZöről 'való
ság, vagy hatalmi törekvés vezetne«, Ugyanerre meggyőzőcl,~Stemj nerais' a.hierar~hiá"vá,d'ját;ól

~.. '~' ".,' ~-.,,) .,~,j .•" ;-. /:,,,; ... ). '" J ,~,

,

Hierarchia?
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való .. ll1:ygr:ett:enéStet.n;-hanem egYJldü,lcsaki~z'l
volt, hogy jengedtem .Viez,Bt\ő·helyeket betöltö.
barátaim kérésének: ne 1kocká.ztassuk meg az
egyháziak és világiak esetleg emiatt kitörhetö
belsö Jiarcat most, mikor, egyházunk külsö tá-
madások és hűtelenek belsőbomlasztása ke-
serveit kénytelen slzenveani.' ,

" ' Ismételten '. han.gsúlyozóri\ a Z\O nban , hogy
indítványomnak célzatából merőben hiányzott
a hierarchikus. törekvés esakúgy, mint az egye-
ten1.~:'>felügyelői tisztség jogainak rnegezorítása.

,,' D. Z~alfa;y Sándo?'.
r,'

.',Az, egyetemes gyűlés után.
1\ zsinat záréülése.

"

Történelmi jelentőségű esemény játszódott
le' 'november 9-én délután a Deák-téri dísz-
teremben, amikor bezáródott pontosan három
évi munkálkodás.után a törvényhozó' zsinat,
Már a külső kép is' ünnepies. volt. Valameny -
nyien ünnepi fekete ruhábari-jelentek meg ci
tagok. , ' . , .

Szépség s összhang vonul végig a zsinat mun-
kaján. Luther születésének napján nyilt meg há-
romévvelezelőtt s moste napnak az előestéjén
zárul. Istenhez száll a Deák-téri templomból a
fohász a törvényalkotó munka kezdetén lés
ugyanazon a helyen hangzik el a hálaadás a
munka végén.
, Különösen rriegtisstelé Iigyelem, hogy a

kormányzó a reformáció napján, október 31-él~
szentesítí a törvényeket, amiért őszinte hála
és ezeretet sug.irzik feléjeminden evangélikus
szívből. .

R::észen ,van tehát, magyar evangélikus
egyházunk új törvénykönyve, s az egyetemes
gyűlés gondoskodott életbeléptetéséröl. Történt
azonbanennélfelségesebb dolog: a zsinat záró-
istentiszteletéri az igehirdetésból kiosendülf
egy 'emlékezetre nagyon méltó gondolat" melyi
a megerösítő pecséttel ellátott törvénykönyvet
ráhelyezte az, oltáron lévő Bibliára. A Biblia
tanításai ból táplálkozik egyházi törvényköny-
vünk, a Biblia tanításai irányítják-egész egy-
házi életünket.

Az elv gyönyörű és igaz, tegyük azonban
komoly ,:ralósággá!

Gusztáv 1\dolf Gyámintézet.
'Egy nappal később az új óbudai templom

hívott nagyszerű' találkozóra. Egyházunk ki-
magasló alakjai elhagyták egy pár órára dí-
szeaközjogi és társadalmi méltóságaikat s kö-
rülvették.a Gyámintézet láthatatlan és látható
adományokkal .megrakott szeretet-oltárát. ott
voltak 'azon hí veink százezreinek fillérei, egy
áldott 'emlékű gyámintézeti elnök egész va-
gyonán:ak jövedelme, buzgó női kezeik remekbe-
készült oltárterítői, az áldozatos egyházszeretet
Il,játudékai. Letette lIielJéj,ü,ka .mémetorszég!

Gll~z:tá:y' :Adolf Egylet. ebben az évben 18 test-
véri küldeményét 5000, marka és oltari edé-
nyele' alakjában. Ez a iküldemény csaknem;,
annyi, mínt a félmillió evangélikus hívőnek a
magyarországi Evangélikus Egyetemes G. A,
Gyámintézet rendelkezésére bocsátott gyűjtési
eredménye. '

Meghathat minket a német hittestvérek
áldozatkészsége, amely a mostani nehéz ide-
jükben, mikor a gyűjtési tilalom erre a szerit
intézményre is kiterjed, önkéntesen beszolgál-
tatott adományaiknak egy kis részét teszi ki,
de 'ugyanakkor a szégyenpír is az arcunkra to-
lul, mert mi nehezen tudunk adakozni, külö-
nösen távoli célok érdekében. Ez persze ál-
talános érvényű kijelentés, mert vannak, akik
minden adakozásban részt kérnek', de vannak
úrn olyanok is, akik jelen lehetnének 'az ada-.
kozók névsorában, ae nincsenek ott, v:agy nem
megfelelő az összeg, amelyet nevük mellé oda-
írnak.

A magyar G. A. Gyámintézet oltára min-
den evangélikustól hozzá méltó adományt vár.
Szegény, kis egyházak, épülö templomok, ,a,ZI
erősödő szórványgondozás igényelik a hittest-
véri szeretet áldozatos megnyilatkozását.
Örüljünk, ha adhatunk erre a célra.

O. L. Sz.
Ez a három rejtélyes' betű a.zt jelenti,

hogy €vekó.ta keresi a megerősödés és a
fejlődés útJ'át egy intézményünk, amelynek'
téljes neve: Országos Luther Szövetség. Van
jó tisztíkara, van néhány lelkes munkása,
vannak' céljai, melyek között az első az evan-
gélikusok társadalmi tömörítése, de nincsenek
tömegei. Ut-ott van egyházközségeínkben né-.
hány tagja, akik helyi szövetséget alkotnak,
ele mégis nagyon kevés az, amí e helyeken
történik. Valami hiányzik Talán az éltető
lélek, ,talán a, támogató ,akarat.' Nem tudom,
mit kellene, tenni, de sokan vagyunk; akik
szeretnénk előbbre jutni.

Szüksége vanrá egyházunknak. Nem
azért, hogy mások munkáját lemásoljUik,' utá-
nozzuk, mert lelki szegénységre vall, ha nem'
tudjuk magunkból kitermelni az életrevaló iri-
tézrnényeket s azok különleges munkaprog-
rammját. De sokkal !közvetlenebb összetarto-
zás és összedolgozás .Icellene" a-z országos köz-
pont és a helyi szövetségek Icőzőtt, Hallottunk;
szép gondolatokat és ismerjük azok elhalványo-
dását, mire a' megvalósulásra kerül a sor.
Jobban kellene" kihasználni a' tőmörülesben
lévő erőt.

A" fejlődés mutatkozik, bízunk a megerő-
södésben ts. A vezetők hivatása "az irányítás,
a míenk a komoly támogatáe. -

AI.E. L. E.
Ez a négy betű pedig a lelkészegyesületet

jelenti. Az utóbbi években komoly nekilen-
dülés történt .., Látszott.ez a munkabeszámolón,
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melynek 'érdekes pontja volt laz· emlékezetes
finn-ugor lelkészkonferencia, Látszott a kí-
adott tételek dolgában kifejeződöttegyértel-'
máségen és érdeklődésen, mellyel a jövő évi
munkaprogramtnot fogadták. Ennek érdekes
pontja, hogy .minderi lelkész kutassa fel és .
gyüjtse egybe gyülekezete eddigi Ielkészcsa-
ladjának adatait, A vezetőség iránti bizalom
imponálóari nyilvánult meg a, tisztújításban :
megbecsülés ez az eddigi eredményekért.

llz egyetemes gyűlés.
Aki az egyetemes gyűlésünk tárgysoroza-,

tát végígolvassa, azt a következtetést vonhatja
le, hogy az ; sivár közigazgatási gyűlés.
A valóság azonban mást mutat. Állandóan.:nagy
az érdeklődés a mi egyetemes g.yűléseink iránt.
Megkapo látvány, mennyi kíválóságunk, meny-
nyi érdeklődő van, itt mindíg jelen .. Állandóan
nagy. a várakozás az egyetemes gyűlés iránt.
Azt már nem igen mondhatjuk, hogya. vá-
rakozások teljes kielégítest nyernek. Mindig
tartalmas, előkelő, határozott és mégis türel-
mes "a{z. elnöki megnyitó. Ez a gyűlés Ieg-
nagyobb eseménye.

Az utóbbi években egy-egy külfőldi veu-
dégnek is örülhetünk, aíkinek ~zavai ,i.gen j6
hatásuak;

Van olykor magas színvonalú vita, ele vannak
üres jelentések is.

· Az idén történt más is. E,gy történeti for-
dűló hajnalhasadása. Most mutatkozott be, az
egyetemes gyűlésen a hivatalra nézve leg1-'
idősebb püspök, I(1iZ egyetemes gyűlés lelkész-
elnöke, mint az egyetemes egyház lelki mun-
kájának irányitója. A pregramm jó és. valóban
időszerű. A komoly megvalósításra a lehetőség .
teljesen' megvan. Sokat várunk ettöla lelki
munkától. A kotmányzatd.jközdgazgatásí, tehát
főként jogi kérdések közgyűlésünk tárgysoro-
zatában a második helyre kerülnek) mert laz
első' hely azegyház lelki munkáját illetí, Nem
lehet senki az egyházunkban, .aki ezt ne üd-
vözölné örömmell mert ebben füg kifejezésre
jutni, hogy egyházunk az evangelium egyháza,
, Nem ,a; lelkészi' elemnek a világi elem
rovására való előnyomulását kell ebben lát-
nunk, hanem az Any.aszentegyház spirituális
jellegének kívánatos és szükségszerú érvénye-
'sülését, Ne emberi szempontokat keressünk
itt, hanem vaz: Evangélikus Anyaszentegyház
tiszta> érdeket,

· Keresni fogjuk a jövőben az egyház lelki
munkájának a megfelelő tnódon való megnyi-
latkozását .:

· Ez volta:z, aminek! hiányát, eddig na-
gyon réreztük; .

Ko~zorú áz "eperjesi emlékművön.
Van egy sötét, szomorú emlékű név -

a- többi kőzött - ,a magy,ar történelem lap-
jain: Karalfa Antal neve. A fekete emlékű
L__Lipótegyik hadvezére volt. Elvakult ma-
gya;rgy'ülölő és.kapzsi ember. A 'felvidékí evan-

géliküs . főurak !közül kiszemelte .'1 .leggazda-
gabbakat és legteklntélyesebbekete az eper-
jesi vésztörvényszék elé állította. Kínpad, gyi-
lok és felnégyeltetés lett a sorsuk.

Kétszázötven évvel ezelőtt történt ez.. .

Kegyelettel emlékeznek rájuk Ji gyüleke-
zetek, s kegyelettelaldoZrott emléküknek !<lZ .
eg-yetemes közgyúlés is, A meghatódottság

. könnyet osalt a szemekbe annál a bejelentés-
nél, . hogy éppen abban az órában helyezte
az egyetemes felügyelő megbízásából ,a. ma-
gyarországi evangélikus egyház koszorúját az
eperjesi kollégium falábw.építeJtt emlékműre
az eperjesi lelkész. .
, Ez a cselekedet méltó volt a, magyar
evangélikus egyházhoz, Kegyelettel állottunk
az eperjesi emlékmű alá, bár l11jeSSZevoltunk
tőle. 'Az egyház őrködik hűséges gyermekei
fu~~ '.

Luther-szebor.

A zsinat záróülésén Dr. Rásó Lajos i11-
dítványa hangzott. el, hogy a zsinat bízza·.
meg az egyetemes közgyűlést a Luther-ezobor
felállításának míelőbbi megvalósításával. Ez a
mozgalom már régen indult .meg, eredetileg
a Deák-téri Luther Szövetségben, azután foly-
tatódott ~a. pesti magyar vegyházban, majd a
zsinati .'atyák újból gyűjtést nyitottak Kováes
Andor indítvány ára a zsinat megnyitásakor.
Helyes, hogy. most már végérvényesen' nelci
kell kezdeni. Az egyetemes közgyűlésegy.~
hángú és lelkies örömmel fogadta. .azsinat ~el~
hívását: Példaadóés emlékezetes bejelentés is
történt: Laszkáry Gyulae.gyházmegyei fel-.
ügyelő felajánlotta romhányi kőbányájából a
szebor talpazatáhoaszükséges kőtömböt, Most
azután mindnyájunkon fordul az, hogy' a ta-:
lapzaton mielőbb álljon Luther impozáns
szebral

. II Luther-Társaság.
. Két alkalommal is. elénk állott: Először

bejelentette, hogy gyűlést tartott ée uj~áalalmlt;
másodszor. egy kedves ünnepélyre hívott: ~
schmalkaldeni cikkek négyszáz érs az eperjesi
vertanúk kétszázötven éves jubileumára. Tar-
talmas és szép volt az ünnepély. A szakadó
esőben, a sok gyűléstől okozott fár.aldtságo~
is feledve, szép számmal gyűltek összea Deák-
téri díszteremben. Gyakrabban fog ,á 'Társa.
ság estéket rendezni, amint az elnök -bejélen-
tette, Örömmel halljuk a, hírt új .élet megin-
dulásáról és bizalommal. nézünk' az új, igéretes
tisztikar, munkája jelé; . ,

Harmónia.
< ~ j

Visszapillantva az egyetemes gyűléssei
kapcsolatos. .eseményekre, gyűlésekre, azt,:kell
látnunk; hogy-sehol sem voltak viharok .és ki.
egyenlíthetetlen ellentétek. sem robbantak !k1

Egy .helyen hallottunk csupán viharról s
arról . jól es-ett hallanunk, Anémet Gusztáv
Adolf Egyesület kiküldöttjemondt~ finom

" mégnyilatkozásai egyikében, .hogyaném~t,
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evangélikus egyház felett száguldó vihar nem
őszi, hanem tavaszi vihar, mely után nem ae
enyészet, hanem az élet. köve tke zik. Kérjük
rni is az Egyház Urát,- hogy így Jegyeni

Más vihartól' szó sem esett. Sok ,gyülés
volt s.m'indenütt békesség, összhang uralko-
dott. Legyen' hála érte Istennek}.

Marcsek Jánoe.

A Luther Akadémia VI. egye-
temes gyűlése.

F. é. július 11ó4-15-i,g tartotta a Luther·
Akadémia immár a VI. világkonferenoiáját a
thüringiai Sonderehausenben, Anna' Luíza
sehwarzburgí hercegnő kastélyában. A kon-.
ferencián míntegy 250·en (160 férfi, 80 nő)
vettek részt 16 országból. Ezek köz4l 150 né-
met, 100 pedig külföldi résztvevő volt. A 'kül-
földiek így oszlódtak meg: Dánia 271,U.S.A.
14, Norvégia 14, Hollandia 10, Finnorszá,g és
Magyarország ~-8, Lengyelország 7, Svéd-
ország és Lettorezág 3-3, Brazilia, Esztor-
szá.g&s Ausztria, 2-2, Erdély, Franciaország
é.sGÖrölgor.s.zág 1-l. Magyar ev, egyházun-
ka,t. D. Dr. PrőhLe K;álI'oly, Lic. Dr. Karner
Károly egyetemi, tanárok és Szántó Róberf
lelkész képviseltek, akik igehirdetéssel, illető-
leg előadással szolgáltak; .

A konferenőia Intiso.ra igéri gazdag'"Sloko~-.
dalú és változatos volt, Ezt a műsort az aláb-
Iiiakban foglalhatnók össze:

T. lstentiszteletek. A konferenciát rneg-
nyitó istentíszteleten D.' Dr. Prőhle Károly;'
hirdette az igét. 1. Kor. 2 :1-2, alapján bátor
s .egyben alázatos bizonyságot téve a megfe-
szített Krisztusról. A konferencia folyamán
istentisztelet keretében hirdették 'az. ilgéP még..
Grünberg .rígai érsele a wittenbergi 'vártemp-
Lomban EL 6 :10 alapján, Sommerlath prof.
pedig I. Móz. 28:10 (Jákób 'álma) alapján.
A záró ístentíaztelet pedig' júl. 16-án este volt.
Igen bensőségesek voltak a [wn:5e,rencia részt-
,vevői számára tartott reggeli könyörgések ille,
araolyeket a helybeli lelkész végzett.'

II. Elő.adá,s,Ok és beszédele. Book alkot-
ták a konferencia gerincét. :Mintegy 30 egye-
temi tanár és Lelkész összesen több mint 40
órás előadásai nagyon tanulságosak és szepen
látogatottak voltak, Ott láthattuk lutheri egy-
házunk legkiválóbb Iképviselőit, hogy csak né-
hányat említsünk: Althaus (Erlangen), Annver
(Reval-I'allín), Eldund (Ups.ala), Flack (USA.
Springfíeld), . Gyllenberg (Ábo) , Holmstrőmi
(Lund), .Iundt (Paris), Prőhle (Sopron), Mat-
tes (USA., Soranton), .Normann, Ording (Os10);
Kamel' (Sopron),. Starige (Göttingen), Stegen-
ga ,(Amsterdam), Voipio (Helsinki), von Walter
(Rostoek): és mások. - .Az előadások' tudo-
mányosnívójúak voltak. Különösen kiemelendő
.Altkatts 3 órás ~l@a:dá.s.a-.».Pá.I·,..é,s:: Lutiher«.:nŐJ;

-igeil merészen - rámutatott, arra, hogy
Róm. 7-et Luther sem fogta fel és magyarázta
úgy, mint ,ahü:gy,aJlazt maga Pál 'apostol is
értette. Igen értékes ée tanulságos volt von •
Walter ugyancsak 3 órás előadasa : »Misztika
ésllie.gigaznláshit a tíatal Luthernél«. Mínta-.
szerű, alapos tanulmány volt. Eldund : »A lel- .
kiismeret a modern ember felfogásában« c.
előadása ugyancsak alapos lélektani megfigye-
lésről. tett. tanuságot, Igen időszerű és kwi?-
nösen a nemzeti öntudatra ébredt népek sza-
mára tanulságos volt Voges , amstérdami lel-
kész előadása: »A tízparancsolat jelentősége
egy nép szárnára«. A szabadság' szelleme áradt
a két amerikai előadó, Flaok és Máttes sza-
vaiból. Az előbbi »Az inkarnáció. és a keresz-
tyén egységx-ről, az utóbbi pedig »Lutheralap-
élménye sannak korunk 'számára való .jelen- .
tőségéc-ről szólott, .Iundt pár isi professzor
világos és rendszeres képet. nyújtott előadá-
sában a. lutheri és a kál vinie,gyház tanítása
közti alapvető különbségekröl. Az északi teo-
lógusok elöadásában os pozítí v keresztyén,
lutheri szellem : volt. észrevehető. Ezt láttUJk
Gyllenberg áboi professzornál, aki a hitről és
az engedelmességről szólott, Ezt. árulta el Nor-
mann előadása is: »De servo arbitríc mint a
lutheri keresztyénség kifejezése«. Megragadó
és a bizony ágtevés hangján szóló volt Ording .
osloi lelkész előadása a megbékéltetésról és
az úrvacsoráról. Voipio finn prof. Luther éI1Je-
kainek F'ínnországbam levő szerepéről szólott,
Aun ver pedig az észt ájtatos irodalmat ismer-
bette. Bta:nS1eprof. a reformációi kor pápáinak,
tudósainak és szerzeteseinek életét ecsetelte,
Stegenga Schweitzer Albert etikai jelentőségű
gondolatairól, Holmström pedig Söderblom Ná-
thánnak 11 kínyilatkoztatott vallásról és. a vég-
telenség-misztikájáról való felfogásáról beszélt.
Karner prof. a ma,gy,ar ev. egyháznak a tör:
tenelem folyamán 'bekövetkezett rétegeződéseit
és települési viszonyait, Szántó Robert .lelkész
pedig új zsínarunkaúés főbb 'törvényeit ismer-
tette. A konferencía részevevői meleg érdeklő-
dést tanusítottak magyar ev. egyházunk multja
és jelene iránt.v-> A megnyitó ünnepi beszéd"
ben Kahler egyetemes' felügyelő, szélott »Jézus
Krísztus diosőségéról« sok keresztyérr és idő-
szerű gondolattal. A másik ünnepi' beszédet
Míe, freiburg-breísgaui mathematikus prof. tar-
totta: »Az isteni re'nd a természetben« címen,
ugyancsak bizonyságot téve arról, hogy a rte-
remtő Istenben' való hit fölötteáll nundennemű
materialista felfogásnak. .Ez. utóbbi' beszédet
a rádió is közvetítette, :" .

.'HI. Munkaközösségek. Az előadások és
beszédek mellett igen fontos, szerepet játszot-
tak a konferenoia műsorán az Ú. n. munkakö-
zösségek .ieEzekenDedo Müller 1e;icpzLgiprof.
a népmisszíóról . Ca .»népegyház« érdekében),
Herbst leipzigi 'lelkész a. jelenkor szórványfel-
adatairól, Sohomerus ' mísszíói igazgató ,az af-
rikai - míndenekelött pedig az abesézíníai -
mísszióró]. .•éS:,:,mmak különösen; i a, legujabb
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időkben beállott ila:gy akadályairól, Kunze han-
noveri lelkész a: liturgia . egyetemességéröl,
Schmidt nürnbergi lelkész. Luthernek az, ÚSZl}- .
vetséggel szemben fogl~lt álláspontjáról, míg'
Hoffmann, göttírigeni előadó Melanchtonnak a
lutheri teológia számára való jelentőségéről
szólott, Ezekhez csatlakozott. ak.onferenGián
résztvett mintegy 30 fiatal teológusnak munka- .
közössége, amelyen Luther »De captivitate Ba-
bylonica« c, műve alapdán az úrvacsoraról be.,:
szélgettek. .

IV. Az előadáeokat.és munkaközösségeket
élénk esemecserék, megbeszélések követték,
amelyeken pro- és contra sok értékes gondolat'
hangzott el. .

. V.' J{iJrá(ncmtz(í,sok.A konferencia sűrített
szellemi tápláléka mellett jólestek iazok a ki-
rándulások, amelyeket ti vezetőség minimális
árak mellett megrendezett, Kirándulá 'ok voltak
Erfurtba, ..Kyffhauserre, Wittenbergbe, Stol-
bergbe, Eisenachba, Elbíngerode-ba, Posenbe
és Bendelen-be ... A. külföldi vendégeket min-
denütt ezeretettel fogadták. Ezen a téren elől-
járt Wittenberg városa, amely az összes kül-
föl di vendégeket meghí vta s külön vonattal, ill-
gyenesen Iátta vendégü! azokat Luther múkö-
elési városában. Ugyanezt a szívességet láttuk
a stolbergi herceg vendéglátásánal is. A ki-

. rándulásokról itt többet nem szólunk, hanem
utalunk Szántó Róbert idevonatkozó s ,a »1-1.a-
rangszó« utolsó számaiban tolytatólagosan meg-
jelent cikkeiré.

VL Igen kellemesen fognak visszaerulé-
kezni .í1 konferencia tagjai a Lob-ban négy.
izben tartott délutáni es esti, konceriekre LS.

A konferencia é a kirándulások megren-
dezésében az oroszlánrészt Stan ge, a magyar-
barát tudós' német professzor vette ki. A ma-
gyarok iránt tanusított seí vességet és barát-
ságát jóle ően tapasztalhattuk, még a koníereucia
magyar részvevői számára biztosított külön
kedvezményekben is.

A kenferencián elhangzott előadások' egy
része 'a »Zeitsohrlft, fül' systematische 'I'heolo-
giec-ben jelent és jelenik meg. 'I'anácsos volna,
ha 8, Luther-Akadémia elkövetkezendő koníe-
rencíáin hazánkból még többen vennének részt,
különösen pedig a fiatal nemzedékből. Mert
annyi bizonyos, hogy' aki már résztvett ezeken
a konferenciákon, az mindig szí vesen és lelk!
nyereséggel gondol vissza azokra, aki pedig
Í11eg nem volt ott, ha csak teheti, menjen el,
nem fogja' megbáúní! .

Meíkis Ádám.

Minden iga 2' bűnbánó keresztuén. elny.en,
a biintet6st6'bés a bíintlJl valót.eljes jeloldo-
eást, . SI~Z őt a bíinbocsátó Cérkblák nélleül ,is
rnegillefJi. . . .
""-.'u -s (Luth'e1:,9J5. té.té~ének 36:pm~tja..)

.Könyvismert.elés ..c .

Walter B. Pitkín: Négyven évvei k~Zclődjk
az élet. Budapest, 1937. Grill kiadás, . .

. Ez·a könyvismertetés pedig. úgy kezdő-
dik, hogy '<8 címen az egyik szélső- jobboldali
napilap vasárnapi számában vezércikk jelent
meg, melyben a hires publicista a könyv gondo-
latait ügyesen sorakoztatja fel s elrriés-l1'wg-
jegyzéseket fűz az egyes tételekhez. S azután
rrrúlik az idő valamennyiünk száll1ára"s a
könyv majdnem véletlenül olyan ember kezébe
kerül, aki egy kissé negyvenes is, könyvolvasó
is s szeréti az arnerikalakat nem badar
gondolkozásmódjuk, hanemeg'és'zen [tüIOnle·
ges, majdnem szeszélyesnek ·láts.zQ, gondolko-
dásí irányuk miatt s ahogy: megélvezte- ft köuy-
vet, arra gondol, hogy néhány negyvenéves
ügyelmét felhívja erre a könyvre. (Szegény
jó R. Otto, ,a »DasHeilige« írója, műve elején
ennyi sor után azt írta, hogy .aki az-eddigieket
nem érti hagyja abba a könyv olvasását.')

A ta~talom ebben a mondatban foglalható
össze: adjuk oda az olvasónak a mal. társa-
dalmi tudományok tanításából mindazt; ami il
negyvenéveseket érdekli. Ezt a főtételt ég1
csillogó eszű ember nagyszerű prizmán V1-
Iágoltatja át s adja remek Írásban' tanítását.
8 ~TIert amerikai, természetesen optímista. Nem
is lehet más. De érdekes az az elgondolása,
hogy a mai kultúrtársadalom valamennyi
neg-yvellévesének.az önbizalma megrendült,
még azé is, akinekkarrier-ki1átásai vannak,
vagy aki alaptermészete szerint stréber. AloÖ1k
kissé megrokkantnak érzik már magukat, azok-
nak életelixirt akar adni s j6 adag' optimizmust,
akik pedig nagyszabású s túltemperált tem-
pójú prog-rammokat látnak maguk előtt, azok-
nak léket ad azzal a tanításával, hOB''Ynegy-
veri éves kerral kezdődik a 'fölösleges izgalmak
kikapcsolása, elkerülhető fáradalmak 'és inun-
kák másoknak való átengedése s általában a
szellemi, lelki és testi életnek olyan racionali-
zálása, amely a hosszabb életre garanciakat
nyujthat.

Az egyik népszerű budapesti előadássoro-
zat egyik előadója annyira ügyes' volt, hogy
tíz ·előadásból álló vsorozatot hirdetett meg
ilyenfajta cí~mel: hogyan ma,radhatu.nk, fia-
talok? Természetesen olyan nagy '11Yllvanos-
sága van, mint amilyent ez a plakátstA,ílusblap.
megfogalmazott cím meg is érdemel.,z eio-
adások. értékéről nem óhajtunk nyilatkozni,
Itt azonban, egésze~1 másról van .~zó' ..A .~öny,y
Hem vonzó olvasmány s nem gyönyörködtető.

Azok az öregek, akik vállukon. ,70 éves
teherrel és szolgálattal még mindig é.s· ~n.
denben fel akarják venni' a versenyt a fiata-
lokkal, badarságnak fogják minösíteni a könyv-
nek az élet ütemét lelassttani kívánó :ama
tendenciáját, am~lyet. úgy l~t~~il(, a;. .: í3,zerzó
negyvenéves korában nagyon is me$s:zavlel~.
~,Jiat~Ql(: pedig, arn:ikor.;~ú ,fQgjá;l\. Ql~as.JJ.k.



hog;t:n(?kik negyvénéves :kÉn;uki,g' elismerte-
tések es különleges 'jutalmazások nélkülerősen
kell dolgozniok" olyan' megállapítást .Iátnak
ebben az elgondolásban; amely nekik nem fog
tetszeni. De maguk '8-' negyvenévesek. hn jó-
zanul' és meditálva olvassák a könyvet, azt
[ogjájz mondani : ha nincs, is mindenben igaza,
megpróbálok a szerzö elgondolásai szerint élni.

Nem' szabad fjgyelmenkívül hagynunk
azt, ll,ogy' ct szerzö tételeit csak azokra vonat-
koztatja, akiknek fiatalsága tiszta volt, tehát
szigorú erkölcsi alapról kiin dul va írja tanításait
A munkatevékenységet öt fokozatban értékeli
s azt mondja, hogy a hosszabb tartarnú szó-
noklása harmadik fokozatba tartoeik. Nem
volna .ameríkai a szerzö s nem volna igazi
szociológus, ha könyvében próféciát nem ad-
na: Ismerjük el azonban azt, hogy ez a jövó-
benézése nagyon is reális s igen könnyen va-
lószerűsíthető. Amit az elnéptelenedés, az, élet-
kor kitolása miatt bekövetkező új világszemlé-
letról és gyakorlatról ír, nemcsak filozófusok,
hanem magunkfajta egyszerű emberek szem-
pontjából is mély érdeklődest kelt.

A könyvet a negyvenévesek figyelmébe
ajánlom. Ha valakinek, még pedig egyházi
.embernek ideje vall, rá, vegye magának azt a
-íáradságot, hogy a könyv tételeit fordítsa
'le egyházi viszonyaínkra.: ez a, munka meg-
érné a fáradságot s bizonyosan hallgató és ol-
.vasó közönséget is, ki3jpn,a, egy e1'1'61 tartott
vagy erről írott értekezés.

.G.D.

Isten zarándokai.
Ebbe a két széba bele '-le'het mi.ndazt foglalni;

amit Soliuadkert: jubiláris konierenciáia nyomként
_a szívekben hagyott, -

Isten zarándokai. Ezen a címen jelent meg a
soltvadkerti evangélikus és református testvéregy-
házak »hőskorának« története. 1745-ben kezdődik'.
Jönnek Tolnából, Zólyomból, Württembergből, mint
Isten zarándokai. Ugy is szenvednek. Két évtized
alatt két templomukat lerombolják a kalocsai ha-
talmasságok! Evekig magánházakban tartják isten-
tiszteletelket. Zöld ágacska a ház uromfalán: 'ez a
harangszavuk. De kijárják újra a templomépítés en-
gedélyét. Jó lábuk van a zarándokoknak: 27-szel'
Pestre, 7-szer Bécsbe mennek érte. S ma 100 éves
·a templom. Gyönyörű szép templom, Es, teli templom.
Két napon át (nov. 6-7,) állandóanlakta vagy

c1000 ember, hogy Isten igéjét hallgathassa. Csakúgy
zarándokoltak 'a templom felé, Névtelenül, ahogyan
már .Isten zarándokai szoktak. ,"l!

" -S azok is Isten zarándokaiképpen jöttek, akik
~aZoEvarigélikus' Misszíóegyesület konferenciáját. ezídén
a jubiláló soltvadkerti gyülekezetbe vitték el. Hadd
\ll.aradjanak ezek is beszámolónkban. névtelenek, Nem
'az -8.' fontos, hogy, odazaránd okoltak , hanem az '11
fontos, hogy: Isten zarándokaiként. jelentek meg ott.
. Mivel 'ezen a jubiláris kenferencián Isten za-
rándokai találkoztak, ezért a beszélgetések tárgya
nem ez volt:' a mi jubileurrnunk és nem is ez: ~
mi Egyesületünk';', hanem fez: Krisztus és ae' egyház!
~:·It~,~,\ll8J>pnélt, pem )~, .esett. másról szó : a, térgynaí,
~iliiö~t~~~~;:~P,?,9~}9l~l\l!i~a2í; eges,z együttlét jel,

h,Ez'·:.a' ;~konférencia egészen egyhdzias konfe-

reneia volt, Általában elmondhatjuk. hogy II vallásos-
[ellegü vkonterenciákon igyekeznek az egyháztól el-

'vonatkozni; vagy rnert :nincs méleg közösségük. az
-egyházzal vagy pedig taktikából: előbb keltsük' 'fel
'a vallásos érzéseket az emberekben, azután majd
maguktól keresik ai egyházat. Ma már látnunk
kellene, hogy az egyházzal bátranés rögtön elő kell

,jönnünk! Mi csak az egyházban találhat juk meg a
Krisztust és csak az egyházban nyerhetünk hitet!
Kr'.jsztus számunkra nincs önmagában, az egyház nél
kül, hanem mindíg csak abban. Az egyház .áz Ö teste,

Ez, a konferencia egészen Krieetusba-kapaselcodú
konferencia volt. Az egyház nem a saervezetet ke-
reste és nem-a történetében gyönyörködött, hanem
az élő Krisztust óhajtotta. Krisztus nélkül nem ~gy-
ház az egyház; helyesebben mondva: nincs egy:h~!
Az .egyház számunkra nincs önmagában, Knsztus
nélkül, mindig csak a Krísztusban van, Krtsztus teste.

: S természetesen hangos szóhoz jutott- a missziá
-gondolata is, hiszen Krisztus és egyháza nem kép-
zelhető el a hóditás igénye nélkül sem! -A gyülekezet
minden rétegének meg volt az alkalma .az Ige hall-
gatására: ifjúságnak és felnötteknek külön-külön.
Es az egész gyülekezetnek, mert a filiák és a ta-
nyai szórványok is telkerestettek.

Lehet, hogy a legtöbb benyomás eltűnik majd
idővel e kedves napok gazdag élményeiből. 'Csak
egy maradj on meg bennünk, akik ott lehettünk, i
és mindazokban, akik Krisztusban és az egyházban'
élnek -:. mi 'zarándokok vagyunk, Isten zarándokai!

, S.L.
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A kere.sztyénséy azért van, hogy csúfolódói is
'legyenek. Mihelyt eltűnnek a csúfolódók a hivők mel-
lől, azonnal hazudik a »keresztpénseq«. Megalkudott,
lemondott a botránkoztatás igényéről, a világ dol-
gaiba való beleszólás jogáról, az Isten kijelentésének
hites tolmáceolásárol. Igy van ez elsősarban az utolsó
dolgokra vonatkozó hitünkkel. Ha csúfolódók itt el-

'némulnak körülünk, akkor már egészen biztosan el-
alkudtuk a testnek [eltámadására; a Krisztus vissza-
jövetelére, az új égnek és földnek várására ráje-
szült hitünket. '

A csúfolódás mindiq úgy jön elénk: hogyan
beszélhettek ti keresztyének erről, vagy arról? »Mióta
-az atyak elhaltak, miruien azonképpen maradt a
világ teremtése ota.« A keresztyénség ellenségid
mituliq itt -kezdik: »Láini seeretnenk az eredménye-
ket. »A világ nem lett jobb a keresztyénség létezése
ota.« Csakhogy a keresztyénség hitének igazsága
nem az elfogadóinak számától függ s nem is attól
a hatástot, amit a bomlott világban, mint fékező erő
képvisel. Krisetus visszajövet~lénék' igazsága sem at-
tól függ, hogy az őskeresztyénség még úgy gon-
dolta: megéri még bekövetkezését, és csalódott .
Krisztus el fog jönni, de, az idejét nem 11& szabjuk
meg. '

.A sok csúfolódás között azonban a keresztyén-
ségnek állandó feladata mégis, hogy képviselje.
az igazság' melletti kiállds bátorságát s »igyékezzék
szeplő nélkül valónak találtaini«, akit számon lehet
kémi bármikor a benne, élő, reménység felől.

- T~ológiai' konferencia. A felső pestmegyeí
egyházmegye lelkészei november 9-1Q-én teológiai
kenferenclát rendeztek Aszódon. amelyen nagy f,r-
deklődés mellett tartottak előadásokat teológiai ta-
nárok: Dr. Karner Károly a tudományos írásmagya-
rázatnak a Jgyakorlati munkára való hatásáról beszélt.
Isn:ertette a legú] ahl;>,'teológíaí, irodalmat, különös
1éklIl~~tt,er az eschat?log~1Ír!l ,~. ,!!2; Isten országáról
szóló tanításra. Utána közös megbeszélés volt egy:

• " I __,,: ~! ~~ .(
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kijelölt evangélíornl per:ikopáról.· Dr. .Iánossy Lajos
a keresztelés, az eskétés és il temetés szértartásairóí

: beszélt, azok bibliai .alakjáról;' .egyfiáztöfténeti f_ej-
lődéséről. Előadása után. több gyakorlati kérdés
tísztázódott a szertartások rnenetére ~ és külső for-

·májá!,a vonatkozólag,' Ík Wíczián Dezső ~ Schmal-
kaldeni Cikkek jelentőségéről beszélt az eucharísz-

· tikus gyűléssal kapcsolatban., Ismertette a eikkek
keletkezését s hangsúlyozta azok jelenlegi idősze-
rüségét. Nem az eucharisztikus gyűlések .ellen kell
beszélnünk, hanern híveínkkel megísmertetní az úr-
vacsora szentségének egyházunk szerinti értékelését,
a szentség igazi értékét. Nagy áldást jelentett a kon-
ferencia a résztvevőkre s hisszük, hogy a gytileke-

· zetekre is az lesz,' ahol. a hallottakat .maqd 'érté-
kesítik. "

~. 1l pesti' evangélikusökml~ a mostaní ősz kettős
jubileurnot .hozott. 150 éve annak, hogy a, pesti
oldalon az evangélikusok egyházba tőmörültek és

·templomépítésről k-ezdtek tanácskozni. Eleinte a rna-
gyar, német és tét anyanyelvű evangélikusok egy
szervez~tpeÍl._ voltak s ennék mai . napig megmaradt
bizonysága a Deák-téri testvéregyházak közös kép-

·viselete, mely a közös alapítású iskolák ügyeit in-
tézi' ma IS. -A magyar nyelvű egyház, melyet most
pesti evangélikus magyar -egyháznak nevezünk, 100

.évvel ezelőtt kezdte meg külön életét. Ennek a
~k'ettős . jubíleumnak ünnepe december s-én, ádvent
'rmásódik vasárnapján lesz olyképen, hogy egyházunk
"a 150, illetve 1()0 évtörténetét az Evangélikus Családi
- Lap ünnepi száma gyanánt kiadja, istentiszteletein
·megemlékezik az évfordulóról, december 8-án pedig-
a közös képviselőtestület ünnepi ülést tart.

-c.. az Orsiágos Evangélikus Tanáregyesület ill0-
_vember t í-én felolvasó ülést tartott. Ezen Dr: no-
c manovszky Sándor elnöklete alatt Németh Sámuel
'iga'zgató olvasott fel a 90 éves Schneller Istvánról.

Mélyen megható volt, hogy az ünnepelt egész csa"
ládjával -megjelent .87. illésen. s .meghatottan hallgatta
az előadó szavait. Dr. Láng Margit !lJ latin nyelw
Kapcsolatairól a középiskolai tantárgyakkal érteke-

, zett. Az illést a választmány ülése előzte meg,
- utána meg a humanisztikus szakosztályban Hajas
Béla mutatta be Lehr-családról szóló : tanulmánya

'egy részét, a természettudományiban pedig Sárkány
Sándor a magyarországi ösemberkutatásról a nö-
vénytan tükrében, Dr. Vermes Miklós középiskolai

·kísérletek elektroncsőves rezgőkkel címen adott eíö,
-nagy érdeklődést keltve. Mindezeken a gyűléseken
'nagy számban vettek részt a tagok és érdeklődők.

- a szerémi esperesség egyhangúlag Péter Ká l

roly beskai lelkészt választotta meg főesperesnek,
. akit f: hó 16-án Popp Fülöp, a jugoszláv német egy-
páz püspöke .iktatott be tisztébe. Péter Káro~y kö-
zépískoláit Kiskunhalason, teológiai tanulmányait Po-
zsonyban és Lipcsében végezte. Különösen a bel-

·mísszió terén működött eddig. -
- a lelkészek földjövedelem utáni kereseti és

különadója. A Közigazgatási Bíróságnak anagyrévi
református lelkipásztor panaszára, 9632-1937. P. szám
.alatt hozott ítélete: »A magyar királyi Közigazgatási
Bíróság a panasznak helyt ad és i a panaszos ~lt~l
anagyrévi református egyháztól szolgálatá illet-
mény címén haszonélvezett .ingatlanból származó jö-
vedelem után a panaszos terhére az 1932'-1936. évek-
__re kivetett alkalmazottak kereseti és különadójának
törlését, Illetőleg visszatérítését elrendeli«. Az indo-
kolás szerint a haszonélvező lelkipásztor a haszon-
élvezett földbirtok jövedelme után kereseti és külön-
adóval az esetben sem róható meg. h\<la földadót nem
a haszonélvező, hanem az egyházközség fizeti. Ez
ugyanis nem szolgálhat okul arra,' hogy ugyanazt
az adótárgyat kétszer vonják .adó alá, mert a föld-
adó fizetésének az egyházközség részér ől való elvál-
lalása csakis magánjellegű megállapodásnak tekint- Magyarórszág aranykoszorús mestere-
hető, a kínestárral szemben fennálló adófizetési kö-
telezettségen azonban nem változtat. harang- és .ércXint6de, haranqielseerelée- és harang-
. _ 1_ Házasság. Csaba Antal' mencshelyi lelkész ldbgydr, Budapest, Vl.,Petneh~y-utca 7'8. !'Zám.

november 16~én tartotta esküvőjét Szász Vilmával a arany4remmel .és 4 dlszoklevéllel kitD.ntetvel

Fébé. EvanKélikus' DiakoJl\Ssza Anyah'ázi Nyomda, Bp.•, VII., Damjanich-u, 28fJ:i.. - F.: Fárkas László.

a mencshelyí templomban, -. Rácz Ernő szakonyi
lelkész vnovember - 3~án tartotta esküvőjéta szom-

~bathelyi templomban --Molnár Margittal.' ,
_ . - Lelkészköri értekezlet. A tolna-baranya-somogyi
egyházmegye, »Dombóvár-yidéki« lelkészköre nov. -:3-
án Magyarból~ban tartotta meg őszi értekezletet
Frank Károly elnökléte mellett, Előző estén a ternp-
lomban vallásos est -volt, mely után a hősök ernlék-

. táblája előtt Lázáry Sándor tábori valesperes mon-
dott beszédet és helyezte el a kör koszorúját.. .

_, ,.-Kelenföldi _hírek, A Nőegylet november s-an
'jólsikerült teadélutánt rendezett, amelyen Magócs
Károly . kerületi központi lelkész tartott előadást
»Az élet művészete« címen. Szerepeltek még Hartai
Harnischfeger Teréz operaénekesnő és Votískyllona
hegedűművésznö, Weltler Jenő karnagy zorigoraki-
séretével. -A Leánykör november' l3-án délután
6 órakor rendezte teadélutánját, amelyen változatos
műsor keretében Dr. Bánkúti Dezső leánygimnáziumi
igazgató tartott előadást. --: November 14-én a ház-
.tartási alkalmazottak szeretetvendégsége volt.

- Sajtó-est. A budapesti evangélikus fiú- és
leánygimnázium Ifjúsági Gyámintézetei november 2~-
án, kedden d. ll. 1/26-kor a fiúgimnázium dísztermében
(Fasor) ünnepélyt rendeznek. Előadást tart a gyám-
intézeti munka és a sajtó viszonyáról Szabó József
lelkész, a Harangszó szerkesztője (Győr). Verseiből

·felolvas Vathy Hemport Elek tanár, az Ifjú ElVJek
szerkesztője .. Az énekszámokat vezénylik Kapi-Králik
lik Jenő és Peschko Zoltán tanárok. Belépődíj nincs.

. '- tScholz Lászlónak az eucharisztikus kongresz-
szusokról írott s a Keresztyén Igazság' novemberi
számában megjelent cikke különlenyomatban is ki-
.adásra került; Máris elfogyott 20.000 példány. To-
vábbi megrendelések: Ev. Lelkészi Hivatal, Buda-
pest, IV .. Deák-tér 4 alá kéretnek. A füzetke ára:
100 példány rendelése esetén 5 fillér, 500-nál· 4
fj'Uér s 'lOOO-nél3 ;fillér. Felhívjuk lelkészeinket, Jegye-
sületeinket, társadalmi szerveínket : terjesszék töme-
gesen ezt a fel világosító iratot f \

HOGYAN TAMOGASSUK AZ EVANGELIKUS ,-
EGYHAZKERULETEK JúLETIEGYESULETET7f
~~~ngélikus emb~r családj,á~ól a »Jóléti Egyesülete
útján gondoskodik. Egyházi érdek is a »Jólétl
,Egyesfr1et« felkarolá:sa. - Hívja -fel tfiihdenkia- "hit-
testvérek figyelmét a Jóléti Egyesületre. A Jóf'éti
Egyesület míndenfajta bitosítást felvesz: temetkezési
élet, nyugdíj,' tűz, betörés, baleset, gyár, szavatosság;

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

F.~lvi1á~?sításs.al és táj ékoztatással szolgál az egye-
s~let, 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, Szolnokt Min:
den egyházközségben megbizottai vannak az egye-
sületnek. - Allandóan felveszünk és foglalkoztatunk
megfe~~ javadalmazással tagszerzőket, hölgyeket is.

Megjelent! »A gyermek uasárnapja- 1. kötet.
Gyermekístentíszteletí beszéd vázlatok. Advent első
vasá~napjától ?iennybeIl}~etel ünn~p~i_g. A dán: finn,
. norv~g es sved ~vangehkus egyházi gyermekiroda-
~on~b~l feldolgozták: Wolf Lajos, Dedínszky Gyula
es KISS Gyorgy. Ma a hatalmas kötetnek fűzve
P .6.50, .vászonkötésben P 8.50. .
Kiadja Scholtz Testvérek könyvkereskedése, Budapest,

IX., Ferenc-körút 19-21.

SZLEZÁK LÁSZLÚ
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'EGYETEMI LELKÉSZI, ALLAs.
, A »Keresztyén Igazság« c; lapban olvas-

suk: »KömgyházWlknagy·nagy érdeke, hogy
az egyetemi ifjúság lelki gondozásának kér·
d,ését tüstén.t m~goldja és útnak indítsa a mentő
sereget,« Nem is ,:lehet felmérni . azt a nagy
kár], hiányt és bajt, amí bennünket az egyetemi
ifjúság lelki gondozásának elmulasztás ával ér.
Nem lehet és nem szabad arra. gondolnunk,
hogy erre, a munkára nincs pénzünk. Kell,
hogy erre a munkára pénzünk legyen; ha más-
képen nem megy, akkor gyűjtések és offertó-
riumok útján kell mind a négy kerűletünknek
meghozni a szükséges áldozatokat, Nem sza-
bad eltűrnünk-annak még a lehetőségét sem,
hogy ,~gyetemi ifjúságunk evangélikus tagjai
esetleg idegen lelkészek ajtaján kopogtassa-.
nak' tanácsért, ez pedig nem az irígység gon-
dolatának felébredése, csak megbecsülése' és
megtartása annak;- ami a mi-énk.

, Jól' Icépzett és erre a munkára :kiváloga-
tott, -tapasztalt lelkészeket kell.' minden egye-
temre küldenünk, akiknek semmi más mun-
kájuk nem volna" csak az evangélikus egyetemi
ifJúsággal való foglalkozás, a velük való tö-
rődés. Jól elgondolt, tervszerű munkának [m]-
Jene megindulni a, melyet az illetékes püspök
közvetlen fennhatósága' alá' kellene rendelni.
Ne mulasszuk 'el ezt a rnunkát, mert belőle
egész egyházunkra : csak 'áldás' fakadhat, 'Ne
felejtsük el, -hogy az _egyetemi ifjúság között
végzendő lelki munkának sokkal nagyobb ered-
ményét láthatnánk, mint amennyi származik a
középiskolásokra fordított hasonló célú muri-
kából: Aki, ismeri az, ifjúságot, tudja, hogy
milyen érdekes és alapos v:áltozásor.esik At
egy" -ifju; niíkor : a középískoiát' elhagyva - át- '

lépi az egyetem' kapuját. Ez a változásezel-
lemi és lelki téren .egyaránt érvényesíti ha-
tását. Igen sokszor a középiskolás úgy néz a
maga hittankönyvére. mint akármilyen más
könyvre, melyből neki 'tanulnia Il\!ell,'persze
rát~rmett "lrítoktatóink érnék el' különleges
eredményeket,' de az átlag mégis csak, ilyen.
Az 'egyetemi ifjúság átlaga pedig egy cél
felé tör, egy olyan hivatalra vagy hivatásra
készül, ahol az életét akarja leélni, iltenyer'et
akar keresni s amelynek a segítségével csa-
ládot akar alapítani. Ez az egy, célra törés
komolyabbá és hajlíthatatlanabba teszi. A oél
gátló akadályai ellen harcol (sokszor .talán
helytelenül), érte sokszor éhezik, áldozatot hoz,
Ez a szellemi és'lelki változás teszi érthetővé,
hogy a vallására is kornolyabban néz, rá ko-
molyabban gondol, vele szívesen foglalkozik
'I'ermészetesen más okok is közrejátszanak, de
ezeknek felsorakoztatása lés fejtegetésemem
tartozik ide. '

18:000 azoknak a diplomásoknak a szá-
ma, beleértve a csak érettségizetteket iS,alkilc
ma 'kenyér rés, állás nélkül élnek közöttünk.
Mennyire más volna ennek a tömegnek va
gondolkodása, a felhasználhatósága, ha a velük
való foglalkozás lelki és.rmindenféle rmás '10-
natkozásban alapos lett volna. A 18.000 között
az evangélikus állástalan diplomások száma '
csak- egy bizonyos százalék, mégis ez a szám'
nagyon meggondolkoztathat bennünket.
" ,Az érdemesség gondolatán túl, még egy

lépést tehetünk: az egyetemi ifjúsággal való
lelki gondozás nem csak hasznos. és érdemes
munka, 'hanem' elsőrendű.. kötelesség, '

. " 'F.ülöp Dézső.·
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n'ak azok. A fenti három. esethez ..a' hasonló .és
sokkal súlyosabb esétekÍml( egész, -Iáneolatát.
tudnám fűzni .. Ezért.Jegycn .szabad-a kÓrház-.

Előttem fekszik két Mária-érem. Ezen ér- misszióra' vonatkozólag Tíéháúy/sz.erény.~€o-rí:
meknek tőrténetük van, történetük s nem me- riolatornat és óhajornat ai -aJ}ibbifÍkba:tJ/ kife;j,e;'
séjük, bármennyire hihetetlennek hangzik is zésre Jutfatnlo-m._. ' ~ ... ..: .._ -'-. _ .
a történet .. Ezt szerétném elmondani s egyben 'I'udom, hogy. nincs. ~ófhá~'-'áine11ik,
levonni belőle a tanuságot. evangélikus Cszempontból valakinek -a' lel-

Egyik gyülekezeti díakonísseánk egy szé- kigondozására ne . volna bjzva. . Bizonyn "
késfővárosi közkórházban végzett beteglá- azonban az;. J!ogy'_,~a lf?!kész kórházi szol-,
regatása folyamán észrevette, hogy, a ma galata nem lehet mellékes _ szolgálat, s' nem
már teljesen róm. katolikus jellegű Szociális is merülhet ki az ístentíszteletek tartásában,
Missziótársulat belügyrniniszterileg jóváhagyott valamint az úrvacsora kiszolgáltatásában, ha-
alapszabályokkal bíró »társadalmí szervezeté- nem nagyon komolyan kell venni a kórházi
nek« tagjai mínden beteget Iátogatnak, tekin- betegek rendszeres látogatását és lelkigondozá-
tet nélkül a, beteg felekezeti hovátartozan-. . sát, arnível 11Iemakarom azt mondani, hogy ez
dósáaára. Ehhez j,o?:uk van. A kórház gond- . 111em történik meg, .csak rámutatni acívánok
noka pedig azt a magyarázatot adta, hogy; ennek a szükségességére és nagy horderejére.
»tisztára szociálís munkát végeznek«. A dia- Lehetövé kell' te runi a di.a~onis8zálk szá-
kenissza egyáltalában nem volt meggyőződve mára, hogy m~n(t az illetékes lelkészek első-
arról, hogy, habár papíron így van, a, valóság rendű munkatársai az összes kórházakban.
is így fest, ezért :az evang. betegeknél puh'a-' ahol nem diakonisszák ápolják' abetegeket, a~
tolódzni kezdett és rövid negyedórán belül evangélikus betegeket, különösen, a nőketál-
a következö három jellemző esettel találkozott: landóan és rendszeresen látogathassák, velük

Egy meglehetősen súlyos idegbeteg evang. lelkileg Ioglalkozhassanak, őket hitükben, ev.
özvegynek a »tisztára szociális munkát végzö« öntudatukban erösíthessék, a betegség szenve-
egyének bebeszéltek - s ezzel az ideg beteget déseiben s e szenvedések tusakodásaiban vi-
még betegebbe tették - hogy az ev. férje gasstalhassák, sz~~ség esetén. a halálra elő-
azért halt meg, mert Ö, az asszony, elhagyta. késztthessék, és ha sor Ikerül rá - számos
az egyedül üdvözítö róm. egyházat s .evan- ilyen esetünk volt már ~ az elköltöző körüli
gélikus lett. Közben Mária-érmet akasztottak utolsó szelgálatot is elvégezhessék. A magam
a nyakára. A diakonissza Isten Igéjével vi- részéről mindent meg kívánok tenni, hogy a,
gasztalgatta és megnyugtatta a beteget, a Má- diakonisszák ezen gyönyörűséges szolgálata
ria-érem-pedig most itt'fé~szik ázasztalomon. lehetövé tételére vonatkozó kérésem ,~z ille"
- Egy másik evangélikus özveggyel azt igye- tékes tényezők elé jusson s meg is hallgattás-
keztek ezek a »tisztára szociális munkát végző« sék, és így ez a szolgálat anyaszentegyhá-
egyének elhitetni, hogy férje és kís leánya, zunk ja vára gyümölcsöt teremjen. Es, vajjon
akik róm.jkatolíkusok voltak, azért haltak meg, Elem kellene-e az erre hivatott tényezőknek
mertő nem lett rómaiJcatolikussé. Bűnét va- aziránt is lépéseket tenniök, hogya diakonissza
Iamennyire jóváteheti azáltal, hogy most át- gárda szolgálatát is igénlybe vegye a magyar,
tér a róm. kat. egyházba, amit édesanyja ha- állam a szociális feladatai megoldására? 'Ho-
lála utáni időre meg ~ igért, állítása szerint gyan nyerhetett ez a munka szinte Icizárólag
ugyan nem komolyan, hanern csupán azért, róm. kat. jelleget?
hogy tovább ne molesztálják, Közben ö is Ezen: kórházmisszióba evang. híveinket. is,
kapott Mária-érmet. A diakonissza testvér be kell vonni) megemlékezvén az Ur .Iézua
szavainak hatása alatt Bíbliát és énekesköny- eme szaváról: » ... beteg voltam, és -megláto-
vet kért tőle - azóta meg is kapta .azokat ga.ttatok; fogoly voltam, és .eljött-etek hozzám ...
..:.- hogy ne kelljen többé katolíkus imakönyvet Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly' voltál,
kérnie, amint ezt eddig tette. Ez' a Má- és hozzád merrtünk volna? És fele lvén ru ki·
na-érem is, itt fekszik az asztalomon. - rály, azt mondja majct nékik: Bizony mondom
Egy pestkörnyéki fiatal evangélikus le- néktek, amennyiben ,megc;selekedt.éték .~ggyel
ánytól, aki római katolikus naptárt mu- emez én' legkisebb i1tyaIi~fiai -közül, éli. velemi
tatott a diakonissza testvérnek, amelyet az cselekedtétek meg« (Máté 25,:36; 39-40). Be,
apácáktól vett, megtudta azt, hogya »tisztára szo- kell kapcsoini .azokat a hi veinket, -akik erre a
ciálís munkát végzö« egyéniek állandóan min- . szolgálatra alkalmasak, mert erre is az Ur tesz
denféle olvasnivalóval látják el az összes, így ~l,kalmass.á, és. senki sem tehetiö'nm-ag~t al-:
az evang, betegeket is, egészen .bizonyosan nem. kalmassá rá. »Az irgalmasság lelke a lélelc -,
a schmalkaldeni cikkekkel vagy hasonló. ol- irgalmassága«, ezt az irgalmasságotpedlg csalt!
vasnivalóval. - Ime három eset, amely teljes az, Ur adhatja a.lélelp),ék.·- ; .
mértékben igazolja azt, amit Raffay: Sáridor .~, Arra kellene ~~örekedp.ül1l1<;;ho,gy , ,a;' kór- i

püspök úr a minap a MELE közgyúlésén . házakban f'ekvö, é'vangél~ikushíveii1ket· ál,:
megállapított, hogy t. i. »a közelgö István talaban más ~e.H~lvezetü· -szervezet ta,gjaj;
király-jubileum éve a terítések .éve lesz, sőt, ne .Iátogathassák, cívíl. ta.gja~ . sem, Il1~@t

a terítések már megkezdődtek«. :Javában' foJ,y,- azopf \iti,~gg:Ylyr~m,·)t.~~yt »~t1s{;Hr;~S:4?9iális,

Kórházmisszió.
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munkát végzékég'yének ·az Illetők; Áz.t a »szo-
ciális« munkát is, amelyről itt szó van, de
amelynek más az igazi neve, mi magunk kíván-'
juk s fogjuk elvégezni. Saját portánken nekünk
kell- sepernünk, 'és ezért" nem szabad a sep-
rüt másnakátengednünk, mert félő, hogy balul
üt ki a seprés, Ev. egyházunk s főként az
evangéliumi 'igazság érdeke mondatja ezt velem,'

Evangélikus: betégeink, ha csak valami-
miképperr 'lehetséges - tudom, hogy ez sok'
esetben akadályokba ütközik - olyan kór-
házba, feküdjenek, ahol evangélikus diako-
uisszák ápolnak, lelkészeink, tanítóink, pres-
bitereink, nőegyleti vezető:i.nkpedig hassanak
oda, hogy így történjék, nemcsak abból a
meggondolasból kifolyólag, hogy a helyes
diagnózis és a sikerült mútét mellett rendkívül
tontos a betegnek gondos ápolása, hanem kü-
lönösen az itt. szóban levő lelkigondozás szem-
pontjából is. Tapasztalatból ,tudom, hogya vi-
déki orvosoknak általában megvan a kórhá-
zakkal- vala összeköttetésük, és rendszerint az
általuk íavorizált kérházba kűldik a betegeiket, '
ha valamilyen okból nincsenek egy bizonyos
kérházhoz kötve. Igy kerültek pl. az egyik
volt gyülekezetern egyes betegei a .160 km.-re
fekvő székesfőváros zsidó kérházába rnind-
addig, amíg az okra rá nem jöttem ésaz el-
lenlépéseket meg nem tettem. Budapesten a
Margit-kőzkórház minden osztályán ápolnak'
evangélikus diakonisszák, és pedig a Fébé
Evang. Diakonissza Intézet betegápoló dia-
konisszái, itt s előzőleg e'gy másik székesfővá-.
rosi közkórházban már egy évtized óta , úgy-'
hogy evang. diakonisszáínk nem 1-2 éve,
amint azt ~ Békéscsabai Evangélikusok Lapja
- úgy emlékszem, az elmult évben - tévesen
megállapította, hanem már tíz év óta ápolnak
közkórházban; igaz, feltűnés és dicsekvés nél- .
kül. Tény az, hogy a diakonisszáink zárnára
az említett . »tisztára szociális« munka, mely na-
gyon közel álla Iélekhalászáshoz, teljesen ki
van zárva. Evang. diakonisszáink jóformán
nem is beszélhetnek más felekezetú betegeik-
kel a hitnek .a dolgairól anélkül, hogy a ít~-
r ítés vádjával ne illessék őket és ne kelle-
rnetlenkedjenek nekik. SŐt. évek óta még a
kérházi karácsonyi ünnepélyt sem ők tarthatják,
hanem kívűlről jövő apácák' rendezik. azt a
kérházi betegek részére. Jó, hogya diakenisz-
szák szeretetszolgálata, csendben s hűséggel
szolgáló élete is fényes bizonyságtétel, amely:
bizonyságtétel már nem egy kedves és értékes
gyümölcsöt termett a Krisztusbanvalő élet és
evangéliomi vegyházunk számára.
. Evang'élilcus korh.ás után vágyódik az.evang.
betegek serege. Mélységesen f'ájlalom, hogy a
FéM tlyen irányú terve, egyelőre nem
valósulhatott . meg,' s az ebben az irányban
folytaJotts' már meglehetősenelŐlrehaladt
tárgyalások néhány hónappal ezelőttered~
ménytelenül végzödtek. Vajjon .evangélik us'
egyházunk ,nem akarna-e és nem tudna-e "evan-
géltkns .kórházat létesítení? 'Misszdőt: teljes í-.

tene vele. Vagy nem akarna-e és nem tudna-te
a Febének ilyen irány ú törekvésében segít-
ségére ,lenni? Vagy ha az egyház nem, talán
evangélikus társadalmunk adományok, .alapít-
ványok, betegágyak vállalása útján? Mísszíót
teljesítene vele az egyház is és az. evang.
társadalom is. Lehetetlen, - jrondolja és mond-
ja az ember. De a kishitű ember. »Az UrnaJk
lehetetlen -e valami ?« A világ három dolog
után kiált, amikor alkotni akar, s ez a három
dolog: pénz, pénz, pénz. Isten emberei is
három dolog után kiáltanak, s ez a három
dolog: hit, hit, hit. E hitből Iesz pénz ,és' klő
és épület bs öröm és növekedés és az anya-
ezentégyház dicsősége. Aki ',a hitet és vele
együtt a többit adja, az az. 'Isten. Mi Istentől
kérjük és várjuk az embereket, akik odaadják
magukat Istennek, hogy rajtuk keresztül' ad-
hasson az Lsten, és lehetövé· váljék' a lehe-'
tetlen. Valahányszor lehetövé vált ,a lehetetlen,
isteni valósággal állunk szemben. Az. isteni va-
lóság pedig Istent dicsőíti. ,

Kórházmissziónk' is dicsőítse Istent!
Zu.loj/4 H &.m.rrik.

Hallgatóság vagy gyülekezet?
Természetes, hogy nem csak akkor van

keresztyén ,gyülekezet, amikor Igét hirdetünk, '
neki é~ nem csupán azok a1~oJják a gyüleke-
zetet, akik az igehirdetésen résztvesznek. (Más
kérdés az, hogy mennyíben számítanak az
Igétől magukat 'távoltartók a Krisztus egyhá-·
zának tagjai kÖ7Jé,megérdemlik-e a keresztyén
nevet.) De bizonyos az, hogy más az. Isten,
Igéjének hallgatása, mint valami előadásé vagy
felolvasásé. A felolvasás sohasem lép fel az-
zal az igénnyel, hogya jelenlevőket közösségbe
és pedig tartós, állandó kőzösségber hozza egy-
mással, hanem vagy kellemes órát akar sz.e.-
rezni vagy pedig csupán véleményközösségre
akarja hozni őket, meggyőzés útján. Ezzel
.szemben I~ten Igéje a jelenlévőket közösségbe
akarja hozni egymással, nem akar nekik kel-
lemes órát zerezrií, hanem bizony gyakran
össze akarja törni őket, annyira] hogy közös-
séggé lehessenek. .

Ez a közösség sohasern csupán egy. vidék,
egy falu, vagy egy városrész- közössége, ha-
nem míndazoké, akik annak az egy-
háznak tagjai, »ahol az .Isten Igéjét
tisztán és igazán hirdetik és a szent-
ségeket Jézus rendelése szerint szolgáltatják
ki«, Tehát elsősorban evangélikusok közössége.
'I'ermészetes az is,' hogy tágabb körben ide
tartoznak mindazok, akik a Jézus nevére meg-
keresztelkedtek" akik, tehát keresztyének. Hi-
szen . azt, rnondjuk az. apostoli hitvallásban :,'
»hiszék eg:y keresztyén .anyaszentegyházat«.
Akik tehát más felekezéthez tartozó keresztyé-
11(31r-és- esetleg templomainkba bejönnek az
igehirdetés "meghallgatására, meghallgathatják
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azt, rnert keresztyénekhez, Krisztusban hí vökhöz,
nevét viselőkhöz szól. :ffiSha más felekezet temp-
lomában hallják is az Ur Igéjét, éppen úgy
nincsen meg a mentségük: nem hallottam még
Isten beszédét, .niínt annak, aki az illető fe- -
lekezet tagja r-J ézus minden felekezetben egy-
formán érvényes Igéje alapjan: ha nem jöt-
tem' volna és nem beszéltem volna nékik, nem·
Ienne bűnük, mivel azonban hallottak engem
és mégsem hitték, az ő bűnük megmarad
önékík. . .

Egy berlini akadémiai istentiszteleten a:t. .
egyetern hírneves gyakorlati teológiai tanára
így szólította meg a gyülekezetet: Kedves
hallgatóim. Levélben megkérdeztern tőle, hogy
vajjon azokat, akiik egészen specialisan Isten
Igéjének hallgatására" gyűlnek össze" szabad-é
ésJi.a .igen, miért hallgatóságnak szólítani és '
így nyilván ihallgatóságnak tartani. Aválas:t.
szintén levélben. érkezett: »A berlini akadé-
míai lstentiszteletet látogatók saját gyüleke-
zetükhöz tartoznak, legtöbbször igen aktíve
és ezért az akadémiai istentiszteleten csupán
»kedves hallgatók«. Gyülekezetükben saját lel-
kipásztor-uk van, én pedig nem vagyok gyü-
lekezeti lelkész és semmiféle. gyülekezeti mun-
kát sem végzek. Mivel több gyülekezetből
gyűlnek össze a jelenlevők, az a munka, amit
Isten egy ilyen akadémiai istentiszteleten vé-
gez, az illetők saját gyülekezetében érezteti
hatását. A gyülekezet megszólitással közel áll
a »mintha« hazugságának veszélye.« (']'.i.
»mintha« . akadémiai ,gyülekezet Iéteznék.)

. Az előző bekezdés alapján azonban a kö-
vetkezőket lehet megállapítani. Vagy úgy te-
kintem azokat.' akikhez szólok, mint »keresz-
tyén gyülekezetet« s .rámnézve közömbös, hogy
honnan jöttek', (pl. pesti viszonylatban véve
a f~sori templomot, hogy kispesti, vagy deb-
regeni - vagy, budai gyülekezetből Ljöttek-e)
és ,nagyobb számban vannak-e a jövevények,
mint ,a;'helybeli.Takás szerínt odatartozók, (a;kik
tehát a professzor szerint a gyülekezetet al-
ltotják) ,; mertezek Isten Igéjét jöttek 'hallgatni,
.Felé ."yágyalmznak, Hozzá gyűltek, a Szent-
lélek hívta őket erre a napra és erre a helyre,
......c. vagy' pedig gondolsan megnézem, nincse-
rrek-e többségben a 'jövevényék -e I akkor nem
tekintem őket gyülekezetnek, hanem csakskö-
zönségnek«, - »hallgatóságnak« és így . nem is
akarok a számukra 19~thirdetni. Véleményem
szerint az előbbi az egyedül helyes. Bízonyos,
hogy Isten Igéje gyülekezetalkotó tényező.
Azokat, akfk jelen vannak, közösségbe kény-
szer íti, azáltal is, hogy egyformán hirdet szá-
mukra örökéletre szóló Igét, vagy kárhozatra
szóló ítéletet .. :ffisalóla nem vonhatja ki magát
senki,mert a felelősség ált.alános.Egybefog-
lalja »az egy' keresztyén anyaszentegyházat«t
- 'Nem lehet; kifogás az sem, hogy a gyü-

lekezethez szólás :igényével- csak annak lelki-
pásztora Iéphetfel, Gyülekezeti munka az Isten
Igéjének hir.éLet~~e;-,s'őt,· sokszor.az egyetlen,
amit egy.·~r:~n~~yvárQsi mammut B~yülek:ezetben

,', >', ••••• ~ -~- .-~ •• ~ ~. • ." ~.;,' ,,- .: •• :. ..'.

rnűködő lelkész végezhet, .amivel elérheti gyü-
lekezetének egyébként elérhetetlen tagjait. És
mert munka, felelősséggel jár. Az előadás, a
felol vasas nem jár ilyen felelősséggel, mert nem
életformáló úgy, mint az evangéliuru. Ha azt,
amit Isten Igéjeként hirdet a lelkész, hallga-
tóság . számára .mondja, végeredményben nem
hirdet Igét. Megtagadta. nem' vállalja a fe-
lelősséget. A gyülekezet bizony gyülekezet és
sohasern hallgatóság. Ha hallgatóság lenne, so-
ha senkitől sem kérnéle számon, amit hirde-
tett, sem az Igében járatosak, sem az egyházi'
felsőség, sem saját lelkiismerete, legfeljebb,
(ha olyan mértékű) az állam ellenörzö ' ha-
tósága. Nem fontos, hogy kikből áll a gyü-
lekezet, mikor az Ige szól, Előtte egyforma
lesz mindenki, Egyformán megszólított, eg'Y-
formán felelős. " .

Hallgatóság vagy .gyülekezet? Ugy is kér-
dezhettük volna: Lutherkabátba öltözött előadó
vagy igehirdető?

Keménq] .Péter,

Felügyelő Uram.
talán nuir neig'1Jlid ssásados egyh1áztanácso-si
multja is Vf.W1A. A l0(Jifiaix'üabb kcxro.sztá.zyú lel-
készele úgy -i.sme.riJd önt, ?nint aki. a,.z· egy-
háztól eJg'ésZrf!1r/)eloáiasethaiailam. Sok nemes
fe leeélalása és értékes kiállá.sa aratott őszinte
sikereket a [iaial. lelkészek és a,' fiatal pres-
biterek előtt s most mégis panaszom van On
ellen. Nem nagy, ez a p.a/(oPkSWs ,egyáUalán nem
meqoldhaiatlam. aZ a kérdé« sem, mneltyettá1'- .
g'yi oko~ r;tiatt Ct nagy nyilvános.ság előtt te-
szele szava.

Most tudtam meg, hlog,y, im. nemesole- egy-
lcáetanácsoe, hanem eg'yutia.l ae egyÍJk vi:iléki
g'yülekezetben felügyeló is. Seép gyülekezet
élére lceriilt, . Eónöktárrs.c~ előttünk" leücéezek
előtt 'flrciil!J meqbeceiilésben réeeesiit. Onök ket-
teri: ,a lelkész ée a felügyelő! (~z ,egyetemes
gyűlés ciqarettáeé. ssiinetében. a gyülekezet
aktuális kéri/)éls.eiről beseélqetielc s a dJ~alógu.s.

.menete az ooit, hogya lelkész áll"a,ri...dóanmél-
tóságos urazta. a,' f,eZügy,elől urai; a felügyelő
pedig nagytiszteletű urazta; a lelkéset. Bieo-:
nyos.an nem Pe1-tu-gyüjtő sem a lelkész, senu
et felü(Jyel6, de mégis rendkívül szerl'l~.-
búzökő volt az előttünk) véletlen Hallgatók
előtt, hlogy akik együtt vezetnek egy gyii.le-
kezetet, a testvériség paramcsait még' formális
oonatkosásbasi sem tudják g'YfrJco1·olni.

Talán öt éve is uan annak" amikor a
budapesti egyHá.zmegye e.CJyik presbiteri leon-
[erenciáián olYlan meleq hlcmgulat és testvéri
összeforrás fejlődött "ki" hogy a. témák: fölött
folytatott eszmecserék ben seisite kiülső beio-
lyár610lá.sméllt.ül kiadatott a jelszó: mi presbiterek
egymást· címek: nélküZ ée 0, testvérr- szó.ual szo-
Utsuk 111;eg.Azótf~ van némi visssaesés ebben
a . fJYtCf;ko1-l(.t,.tba,n;.deaz' egyh:ái7cözs.ég elnöke!
11.~é9:'is,..G8ak:olJJá,n·ig,en,;k,öz(J~tis·qnef/ftii,t~:?1'/'unka.-
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társok; hO!Jiy: ányilvá,nosság élőttis adják 'lJ'WJ,91 '
as .egym,(Í.sl szer.e.t,őlbar.át8á,gnaJc' a: külső világ ,
előtt elioqadott kifejezését.
., ,A króniikást az a veszedelem lenyeqeti

a . kérdés ideh!ozatalámal, mintha e.?:a lelkéeeek
v éleménsje _ s az eliJsInerteté.snek. 'olyan lciroe-
telménue volna, amelyet 'I1tegkí,vánnak a ma-
quk seémára. 8enwn,~ sem. áll olyan iáool. az
alázatos ecanqéliious lel7cészektől, mint ilyen
érintkesési formák kívánsága,. Kétséqtelen;
azonban, hog'Jj; a, harmadd« sz,emélyben val 6
érintkesés, Na a lelkészben nem) is, de az
idegen hallqaióban. bizonyos méroű diminuálás
érzését kelti. I

: - Felügyelő Uram, valószín'Űnek tartom azt,
hogy ön a polqári élet szövevény.es iekeroé-
ny.eiben s bonuodalmaibam. sok olyan ember-
társát tünteti ki a tefJiez6dö érintkezesi formá-
val, aki memcsalc le~lfiekben, hameni jellemben,
k~pzettségben e az áZlcwnpolgári kötelességek
g:y.a7oorlá.sábanis alaita marad az elnöktir-
sánalc, aki foglalkoz.ása seerint valóban csak
egy egyszer'Ű [alusi: lellcipásstor, de lsten és
az' eg'Vház ítélete szednt ennél valószín'Űleg
sokkal több. ". .

Amikor ezt az esetet válZlatban elmond-
'tam ,egy vidéki várrosi lelkésetestoéremmelc, ő
azzal egészítette ki" hogy, az ő fel~igyelője is
méliosúqos úr, a lelkész is így szólítj:a rneq,
a feliig'yelő. maqáeea. leűcése-etnötctárs-it, de
ugyanakkor tegeződŐo viszonyban vm~ a oároe
piébánosáoal. Tal-ui ehhez a. tényhez nem Jj;eU
kommeniár . '. -. . ,

Felüg:yelő Uram, F,elügyelő U'mim,?1'lAel-
tózta.ssd:naJc a. két eseten gondolkozn!'. G. L.

Két _vélemény egy könyvről.
1.

, Hitoktatók figyelmébe !A.Harang.szÓobal1:
»Hitoktatók figyelmébe!« címmel hirdet együk
lelkésztestvérem Kis Énekesköuy vet, mely 89
ének első verset tartalmazza. Az Egyetemes
T..ailügyi Bizottság engedélyezte. Az ilyen mű
kiadását nem tartom szerencsésnek, mert köny- .
nyen veszedelem származhat belőle. Arnint az
Ujtestámentom kivonatolását nem .Iehet meg-
engedni, úgy nem lehet megengedni. egy val-
lásos költemény megcsonkítasát sem. A Him-
nuszt csak úgy értékelhetjük, ha végig ismer:
jük es különösen azt a részét, amit sohasem
volnaszabad kihagyni: Hajh, die; bűneink miatt.l
Igy vagyunk vallásos énekeinkkeljs! 89 egy-
házi ének első versének tudása nem ér a11Y-
nyit, míntha 8 szép énekünket valaki megta.
nulja elejétől végig.' Van olyan szép énekünk,
melyben Egyházunk megigazulástana gyönyö-
rűen beleénekelhető a szívekbe. Evangélikus
iskolásgyermeknek az egész énekeskönyvének
m~g kell lenni, a szegényebbeknek szerezze
be a 'Nőf(gyl~t, az Ifj. Egyesület vagy a. gyü-
lekezet maga .. Használtabbakat el kell kérni'
a . job~JIl{J.duaktó~,-s1~_.:~t~n,őrizzen meg a hit-

oktatás olyan megkönyítésétöl, amelyik meg-
elégednek 89 énekünk .elsö versével. Az Éne-
keskönyv, Ujtestámantom hittanórán soha nem
hiányozhatik egy gyermeknek sem! Ezért nem
tudom megérteni, hogy a hitoktatást ilyen fü-
zet megkönnyíthetné. A hitoktatónak talán csak
va 11 egész énekeskönyve, amit nem restell ma-
gúvnl vinni az órára? Az én buzgó szolga-
társarn jót és szépet-akart, de hogya gyakor-
latban igen könnyen más lesz az eredménye" az
bizonyos! Sok az emberi gyarlóság! -Praktikus
haszna sok .van,azt. is elhíszem. hogy meg-
könnyíti a munkát, csak ez a megkönnyítés .
a dolog könnyebb végének megfogasát ne je-
lentse ... úgy a gyermekek, mint a hitoktatók
részéről! Az Egyetemes 'I'anügyi Bizottság hi-
zonyára jóhiszeműen cselekedett s őszintén ld-
vánom ll,kiadónak és a Bizottságnak, hogy ez
a kiadás ne könnyítse meg a hitoktatást, ha-
uern tegye súlyosan tartalmássá és az énekek
első versei után legyen gondunk arra, :f!.og'y
Enekeskönyvűnk a maga töretlenségében ivód-
jék bele az igazságot. szornjúhozó gyermekié-
lekbe l A füzet nem fölösleges, denélkülözhető l

-Bácsi. Séndor.
II.

Evangélikus kis énekeskönyv jelent meg
Ruttkay Miklián Géza összeállításában. 20 01-
dalori 89 eredeti dallamú vének első' versét,
illetve egy-két fontosabb ének több verséf ta-
láljuk benne az egyházi esztendő szerint cso-
portosítva. Kotta nélküli. szövegkönyvnek ké-
szült és kotta nélküli dallamoskönyvecske lett.
Azáltal, hogy minden énekból csak elgy ver-
set közöl, nyilván nem az egész ének tartalmi
hatására törekszik - ezt elvégezheti a vallas-
tanító lelkész, ha felolvassa az egész éneket
- hanem arra törekszik, hogy egy verssei meg-
tanítsa az illető eredeti dallamot. És végered-
ményben ez történik a vallásóran. A legtöbb
ének egy verset tudjuk psaik megtanítaní. Ez
is elég időt vesz igénybe, Igen sokan nem tud-
ják megvenni 1 pengőért vagy 4 Poén az
énekeskönyvet, hozzá még a liturgikus fűzetet
is, miértis 'le kell diktálni vagy bejkell me-
morizáltatnia szöveget. A .heti ,egy órás Y~gYI
a 45 perces hittanórának így egy igen, nagy
része' arra ··for'ditt.atik', hogy az énekszöveget
megtanulják. Milyen- nagy -könnyebbséget "je_o
lent az, hogy 8 fillérért minden gyermek ke-
zében láthatja .a szöveget,inelynek csak a
dallamát kell megtanítani. 'Ezért a gyakorlati
hasznáért csak örömmel üdvözölhetjuk a meg-
jelent kis énekeskönyvet. Fogyatékossága ket-
tő. Nem találjuk benne az, összes liturgikus
szöveget, Nem kellett volna már sokat ki-
nyomtatni, az eredeti. dallamú szövegek után:
A,. másik: a nélkülözhetetlen tartalomjegyzés.
Igen körülményes így a különféle csoportosí-
tás ban 'elhelyezkedő verseket megtalálni. E két
kis kiegészftéssel igen jós~o,lgálatot fog ·temü
a füzet, főleg's2legény gyülekezetekb en.

. -. ..-
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Maróthy Jenő.

'Evang-éliomi lelkű nagy Írói tehetséget
vesztettünk el váratlanul. A vanyarci paró-
chián jutottak ébredő lelkébe az első benyo-
mások és ez 'a tájék, ennek a falunak emberei
mindig .kedves emlékei -maradtak. Mert a
tiszta' lélek emlékei is tiszták és így marad-
nak meg benne. ," . . _

Aszülőfalu benyomásai a 'pozsonyi li·
ocumon nem mosódtak el, csak mint a csiszo~·
latlan 'gyémántok Et mester kezében, megnyer-
ték igazi értékükelt. Az, ősi líceum nemes ke- .
resztyén tudományessága a fogékony lelkű
ifjút bevitte az antik világ nagyszerű csarno-,
kaiba, a magyar múvelödés ezeréves törté-
uetéuek felemelői,gazságaiba és a magyar iro-
dalom bűvös világába. , .

Azok a nemes hajlamok, amik Maróthy
.Ienöben szunnyadtak, ebben az éltető szel-
lemi levegőben egész szépségükben kitejlődtek. .
Már itt megjelenik írói egyéni ége t-eljes .ha- .
tározottsággal és az önképzőkörben felolvasott
novellai szülőföldjének lelki [(~épét tükrözik.

De életének nemcsak fényessége jelenik
meg' 101 pzosonyi Iiceumi években. Megjelenik: az
árnyék is. .Szívbaja miatt kénytelen egy évre
abbahagyni tanulmányait és csak egy évi pi-
henés után folytathatja tovább,

Megszerzi a tanári oklevelet és Budapestre
kerülve első könyvével feltúnik. A Pesti Hir-
lap meghívja munkatársának, mert Mikszáth.
Kálmán utódjá,t látja benne, .

Az ujság írás nem változt.attameg már
kiforrott egyéniségét. Alkotásainak egyenes,
útja. volt. Mindig az -egyszerü, nemes, jóságos
ernber müvészete ragyogott írásaiban, melyek
nemcsak a lap hasábjain szeréztek gyöhyö.rü-
séget közönségének, hanem evangélikus ün-'
népeinken is.

A, vanyarci paróchia lelki szülöttjét, a
pozsonyi lioeum neveltjét, ,az. evangéliumi sze-
retet derújében élt nemes, jó embert vesz-
tettük' el benne, Ezért áldott az emléke.

Hamoas Jéeeej.

Figvelő.
1\ kereszt. »A dunamelléki református egy-

házkerület legutóbbi közgyúlése állástfoglalt a
budapest-kűlsőlipótvárosi egyházközség Iciirán-
sa.ga ügyében is: tehetnek -e keresztet most
épülő templomukra? Az egyházközség ---.:.úgy-
mond az előterjesztés :-' nem jszámoit az Or-
szágos Z 'inat tilalmával: a kereszt használatil-
hoz olyan szokások kapcsolódnak, amelyek a,
református felfogással összetérhetetleriek. :.A'
kerület misszióí bizottsága abudapestí egyház-
megya: tilí6:.~ha.t.á.iozatához osatlakozo.tt s. azzal.

a javaslattal járult a közgyűlés elé: utasítsa el
a .k-ülsőlipótvá,rosi pl'esbiterium: [elebbezéséi,

A napilapok, ezt a hírtközölték~ Fejtegeté:'
sekbe nem bocsátkozunk. Minden, 'egyháznak
tiszteletben tartjuk az elgondolásait; meggyő-
ződését, zoká ait és határozatait. De a ma-'
gunk elgondolúsának és meggyőződésének is
sza bad-kiíejezést adn unk. Jellemzőnek tartju le,
hogya templomépítő egyházközség kíiánicdel-

-túzni a keresztet az új tem plomra. Kívánsága oly
",'06 volt, hogy az egyházmegye tiltó .határQzata
ellen a kerülethez fellebbezett, 'I'alán 111.G!i't érzi,
hogy acs:illag, vagy kakas, vagy buzogány
mégsem fejezi ki annyira a Kr1sztúsllOZ· való
tartozást.trnínt a: kereszt: Mert Pál ápo tol sze-
rint a. kereszt által békítette ki Istennel a világ'
Megváltója az üdvösségtél eltávolító ellensé-
ge kedést 'CEf.2, 16.), a kereszt veré vel szer-
zett békét az Isten a földön' és az égben min-
denkivel (Kol. 1,20.), az ellenünk vádaskodó
és tanuskodó páráncsolatokat a, keresztre sze-
gezte fél az Isten-kegyelme (Kol 2,14.). Jó
tehát nekünk sokszor ránézni a keresztre, mert :
az. kegyelmet és üdvösséget hirdet éa hívő 'há-
lára kötelezi az embert. ' . . -, .

*
Ravasz László ret. püspök jelentéséből köz-

lünk három" az BV. egyházra vonatkozó részt.
Az egész magyar protestantizmus gyá~zolt

D. Geduly Henrik tiszai evangélikus püspök
ra vatalánal. Egyházának: szolgálatban legidő-
sebb püspöke, rninden közéletí disznek hordo-
zója. hatalmas ' erejével; ..bölcs .. és- hatarozott-.
vezéri=képességevel még sokáig irányithatta
volna egyháza hajóját. Mintahogy életében a
miénk is volt, halálaban mi is siratjuk saját
voszteségünket.

D. Kapí Béla az evangélikus egyetemes,
egyház lelkész-elnöki székébe ült, ugyanakkor il
kormá nyzói kegy titkostanácscsi méltósággal
hintette ki, Amit ez az év hozott számára teher-
ben és elismerésben, csak azt jelzi, hogya 'te- ,
töre érkezett. Nekünk nem lehet más óhajtá-
sunk, mint az, hogy messzevilágító; példaadó.
egyénisége erős, fri s és bizakodó legyen, vi-
harok vívta, köd takarta, árnyékok fedte őr-
helyén is.

A két', protestáns gyülekezet viszonyában
feJjegyzem azt a rneleg köszöntést,: amellyel
D, Ra:ffay Sándor, a MELE elnöke üdvözölte
ct . székesfehérvári naggyülésen az ORLE el-
nökét. Önként nyilvánült meg az agondo,lat"
hogy a két lelkészegyesület egyetemes érdekü
állásfoglalások előtt mindig tájékoztassa va,gy
hallgassa ÍÍ1eg, egymást. A másik örvendetes
tény, pedig, hogya -zsínat a közös protestáns
bíróságról- szóló törvénycikket .:"éppen most
tűzte napirendjére. Ei a bíróság' hivatva lesz
nagyon sok apró gyanakodást, !kiosinyes l)e1'-·

'pátv.-art ,'a, két egy1iáz. életéből kiküszöbölni.
högy mind va kétt.<'hiek,:,k~iúiyebb'legY~li:,"á
nagyvotiálú 'élet' Kövételmooyeif ~béta;rtitiú:-,:
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·-Evangé}izá.ló, -elöadésok: ' .
A »Keresztyén Igazság« szerkesztői nov.

19,é.Jlés 20-ál'lPécsett az egyetemi anatorniai
intézet előadói termében evangélizáló ' és hit-
ébresztö előadásokat tartottak: Ugy il püspöki,
mint IÚ esperesi hi vatalkörlevélben-is. felhí vta
erre" fígyelmünket, buzdítván arra.: hogy a
környékről is minél nagyobb számban vegyünk
ezen részt. A pécsi uapilapokbab'l-is hirdetve
volt, mégis a 60 ezer lakosu ' Pécs társadalma
is gyéren. volt képviselve .s. a vidé,l~et úgyszól-
ván . csak magam képviseltem.Pedig a k.í-
tűzött témák korszerúsége és fontossága, a
tudós előadók' hírneve rés buzgó 'fáradozása
nagyobb. érdeklődés] és hallgatóságot igényelt
volna. . ,f, ".: ,. ..' , '

Ai' első nap"Efézus 5:8-ío -alapján Lic.
Ur. Karner Kár()ly tartott írásmagyarázatot,
rnelyben felhí vta Iigyelmünket arra, .hcgy ed-
dig a sötétségben botorkáltunk, most azonban
úgy akarunk járni, mint a . világosság-,fiJai,
kitermelvén és életre hozván a.' világosság gyü-
mölcseit: a Krisztusi jóságot,és' igazsági9t.
»Erös magyarság« címen D. Dr. Pröhle Károly
tartott előadást. A mindvégig világos, logikus
és egyházunk hitvallásának megfelelő ,elő-
adásban leszögezte, hogy erős, jobban, mondva
erősebb magyarság az evangélíomi, a lutheri
keresztyénség lelki fegyvereinek alkalmazása
és felhaszuálásatnélkül' nem 'lehetséges. A ma- .
gyarság megerősítésére- .nem elég a külső, ha- .
nem belső lelki feltételek kellenek.Az ember nem-
csak . fajtája nemzedékének, hanern személyes
szellemi lény, mely a természeti vHág felett
uralomra: van 'hivatva s akkor fejlődhetik, ha
szellemi, lelki élete Istennel szemben rendezve
van, hegyeket mozgató, erös.iöntudatos evan-
géliomi hite van. Az ev. értelmiségek e té-
ren nagy ésfelelősségteljes hivatása van. Majd
Dr. Vetö Lajos »A magyarsag lelki gyenge-
.ségeis-röl szólt, oda állítva szemünk lés lelki-
ismeretünk elé az álmos, tunya, 'l11:mgadó,' ZSl-
nóros magyarság bűneit. A második 'napon
Dr. Kiss Jenő Gal. 3 :28 és Ef. 6:11 alapján
az Isteni lelki fegyverek felöltözéséről és for-
gatá~sáról szólt,' mellyel raz ördög .mínden ra:
vaszságá val szemben megküzdhetünk -és a
Pompet katona kötelességtudásával .és- sz ívós-
ságával, még-'az izzó: láva és szennyes zsa-
rátnokközepet.te is szilárdanrnegállhatunk őr-
helyeinken. Ezután »Erősebb magyarság íelé«
címen .~9~l]!~k..1'iQor t4pq,ri ,leIlfész .a magyar-
S~q.er~wt,éit'és }jűn:e+t t~rt~ 'elibénk, magun-
k~!:,}~,e9©a~ v,a; ,r~niu tat va .i1;e~n~t~en~t~rtókö-
z,e~?s.zt~lyunk· -e:s' a parasz,t$ag.sany~ru, hely-
zetére és . a .magyarságo'tpusztulasia vezető
Eg:ykMe. Az előadások egyházi énekkel kez-
dődtek" s iniával <.'S --. aHimnusz eléneklésével
Y~ég.z;ődt.ek.,Kár ,dlOg:y . fl. megR~~~él~sre nenu
sok idő volt,. mert igéri só:(c: rrvolÚtimÍ.ValÓ'rillf
lett volni.~"'· . ,.~.. '. ';:"".'~:~'" ·,~cTi.i'Z.f

", . Külföldi hírek ..
NORVEGIABAN a Luther-Társaság a reformáció

elterjedésének 4oo.ik évfordulóját ünnepli nov. 24-c
28-ig. A jubileum' .alkalmából emlékkönyvet is ad-
nak ki. ~ . "

NEMETORSZÁG~AN aBielefeId melletti Bethel.
a világhírű evang. szeretetintézmény 1936-ban 27.741
embert ápolt és gondozott. Ez alatt az egy ..év alatt
.2.144.048 esetben sietett segíteni az ápolásra szoruló-
.kon. Az intézet diakonissza-anyaháza' kötelékében
2418 testvér dol gozott. I

A BRIT ES KüLFÖLDI BIBLIA'tÁRSULAT az ez-
redik f'ordltásban, 'tehát már az ezredik nyelven adta
ki a: biblrát a belga Kongó-gyarmat lakósai részére.
.- Délamerikában 535.000 bibUát· 'terjesztettek el'
1936'ban, 45.000-el többet; mint az előzöesztendöben ..

. A . SCHMALKALDENI CIKKEK, Luther hitvallása'
keletkezésének 400 éves fordulóját Schmalkalden-
ben nagyr.ünnepségek keretében ünnepelt-e evang.
'egyházunk.". . '.. ' . .
. ISTENELLENES éneket készíttet az orosz isten-
ellenesek szövetsége .. A pályázat igen' magas díjakat
igér. Első díj 25.000, második 15.00U, harmadik 10.000
rubel. Az éneknek istenellenes harci szellemet kell
árasztanía=és'' könnyen Tefordíthatónak kell lennie.

. .
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Roma 1.3:11-14.

»AZ éjszaka elmW.lt s ~deje> hogy az álombúl: fel-
'senkenjűnk;« A bibltat itt. egészen biztosan nem ((Z

'éjszakai· npuqodalmunk, .s .a reggeli' friss ébrede-
sank viszonya érdekli. A higiénikus élet követel-
ménueit. nem az evangélisták irták meg. AnnQl in-
kább érdekli azonban a bilJlitéi a mi lelki egészségünk
ügye, lsten semmit sem tart. olyan. nag& bűnnek,
mint: a lelki aluast. Ebbie az aluásba bele Lehet:
7uilni. Eszreuétlenui' és menthetetlenűl, ha nincsen
ébresztő S?ó. '

De uan ébresztű szó, Az. eg:yházi esztendő első
'áduenti igéje, már harsogó ébresztés. Azt akarja,
770gy vegyük ésere: elmult az -é jjel, 14." lsten nél-
kiiliség sötétsége, s a sö.tétségben való' tapoqatod-
zds, botiadczas, s a ll,ig'asztaJan, ernyedt álmok
ideje lejárt. Ébredjetek s vegyétek fel a világosság
fegyvereit. . ','

-Mik. . azok a világosság' fegyverei? A meqta-
idlt: lsten kijelentett igazságai. Az lstenközelség ál-
landó bietonsáoa-: A megragadott Krisztus kuiradá
erői. A Szentlélek irányító. hatalma. Tunya lelki
álmod uan-e vagy felserkentél a .világosság vitézi
életére? ' ",

_ ~ Adventi eÚi~dások Budapesten. A Deák-téri
Luther Szövetség az' ádventi időszak minden pénte-
kén' d .. ·u.fél7 órai kezdettel a 'Leánygimnáztum
dísztermében ~(Iy.,~S4tő-u~ i.), a kelenföldi egyház-
község mínden csütörtökön d, u. 6 órakor, a Xl.,
Lenke-út- 56. sz .. alatti' templomában, a Budapest-
UI. ker. '(óbudai) egyházközség .mínden pénteken
d. u'. 'i .órakor Ill., Selmecí-u, 1. sz. alatti ternplo-
mában, a Fébé Egyesület=minden, vasárnap d s , u.
f~l .5: órakor. az ..UUőL-üt 24. sz. alattiimateremben
tárt 'sorozatos ádventi ' előadásokat, ,;

fr' : ---:', 1l.isiqati 'tö.rjré~y",~:.~hJvataios. kiadása' no-
vernber 26-án' megjelent,' .Címe: ,>fA."rnagyarország'i
ágostai .: hitvallású ·ev.aItgé~U{,lJ~,'kere:sz,t'yén . egyház
V134;;:~,937~'évben- Budapesten tartott, országos zsi-'
natán alkotott ,Egyhc!-zi. Ti):FyjlJ!~k..« ~A· törvénykönyv

, szétküldése. .az egyházközségeknek és testületeknek
.,1t:-piisp.öki hívatal útján' 'történik. " _. __ - c,,'·'
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~ Teológiai konferencia. A pestmegyei felső
egyházmegye' lelkészei november 9--10-én teológiai
konferenciát rendeztek Aszódon. amelyen nagy ér-
deklődés rnellett tartottakrelöadásokát teológiai ta-
nárok. Dr. Karner Károly a tudományos írásrna-
gyarázatnak a gyakorlati munkára való hatásáról
beszélt. Ismertette a legújabb teológiai irodalmat,
különös tekintettel az eschatologtára, s az lsten or-
szágáról' szóló tanításra. Utána közös megbeszélés
volt egy kijelölt evangéliumi perikopáról. Dr. Já-
nossy Lajos "a casualiák bibliai megvítatásáról szólva
a keresztelés.vaz..esketés éS a temetés szertartásairól
beszélt, azok bibliai alapjáról. egyháztörténeti fej-
1ődéséről. Előadása során több gyakorlati kérdés
tisztázódott a szertartások menetére és külső formá-
jára' vonatkozólag. Dr:Wiczián Dezső a Schmalkal-
deni Cikkek jelentőségéről beszélt az eucharisztikus
gyüléssel kapcsolatban; Ismertette .a cikkek kelétke-
zését s hangsúlyozta' azok jelenlegi aktualitását.
'Nem az eucharisztikus gyűlések ellen kell beszél-
nünk, hanem híveinkkel megismertetni az Úrvacsora
szentségének egyházunk-szerintí értékelését, a :szent-
ség igazi értékét. Nagy áldást jelentett a konferencia
a résztvevőkre' s hisszük, hogy a gyülekezetelere is
az lesz, ahol a hallottakat maj d értékesítik.

, - A Budapest-fasort Ev. Nőegylet december
12-én délután fél 7 órai' kezdettel a fasori templom-
ban hangversenyt rendez,' melynek jövedelméből az
egyház szegényeinek gyújt karácsonyfát. Közremű-
ködnek: Osváth Júlia, a M. kir. Operaház magán-
énekesnője, Zsámboki Miklós, a Zeneművészetí ' Fő-
iskola tanára, Dr. Bándó Gyula hegedűművész, Pesch:"
ko Zoltán orgonaművész és a Fasorí Evang: Enek-
kar. Jegyek a fasori lelkészi hivatalban 1-5 P

- Il, mískolci Luther' Szövetség. A. miskolci
Luther Szövetség azzal fejti ki életműködését, hogy
hetenkénti (pénteki) bibliaórákon kívül a téli hóna-
pokban vasárnaponként rendszeres 'összejöveteleket
tart; melyeken egy-egy a közegyház életében fel-
merülő kérdést beszélnek meg. A novernber 21-i
összej övetelen a reverzálls volt a megbeszélés tár-
gya. Maga a téma érdekessége nagyszámú közön-
séget toborzott., A megbeszélést Dúszik Lajos lelkész-
elnök vezette be, ki az 1868. évi 53. .és az 189,4.
évi 32. törvénycikket ismertette s az utóbbi törvény
keletkezése óta kialakult felekezetközi helyzetet vi-
lágította meg. Sok érdekes hozzászólás hangzott el
úgy a férfi egyháztagok - Lehoczky Egyed tan.
képezdei tanár, Dr. Kleín Gáspár vármegyei fől-eo
véltáros -' mint a, szép számban megjelent, nőtest-
vérek - Erdős Mihályné hernádvécsi lelkész neje
'- ré zéről. '

- Sur. Kettős örömünnepe volt a suri evangé-
likus egyházriak november 20-án. A délelőtt 10 óra-
.kor tartott istentiszteleten Hering János veszprémi
.lelkész hirdett-e Isten igéjét, majd az Ifjúsági Egye-
sület, új otthon-épületét" avatta fel. Szabados Pál
az egyesület 10 éves történetet vázolta s az egye-
sület nevében bizonyságot tett az ifjúság, 'egyház-
hűségéről, az istenorsiága és 11 magyar haza épí-
tésére való. szolgálatkészségről. - A d. u . .4 órakor
tartott ünnepi közgyűlésen az egyházmegye :espe-
resének megbízásából ugyancsak Hering János' ~dta
át a gyülekezet tanítójának, Marosi Mihálynak, D.
Kapi Béla püspök kitüntetését, az igaz~atói kineve-
zés okmányát. Ez alkalommal akiválo és közsze-
retetnek örvendő tanítot nemcsak az egyháztársa-
dalmi egyesületek üd'vözölték,. hanem jókivánataikat
fejezték ki és a tanítói munka megbecsülését toí-
mácsolták még számosan.

- Halálozás.' özv. Ruzsícska Györgyné szül. Mar-
sal Emilia, Ruzicska László. budapesti leánygimná-
ziumi vallástanér édesanyja életének 62. évében
Szarvason elhún.yt. , " .

• - Egyházaskozár. Az evangélikils egyház itteni
belmíssziős csoportja egy héten keresztül missziós
és evangélizációs· éstélyeket r,endezett.

F~bé' EvánKélHws Diak.on.issza.Any~ .NyolJlda.

Gratuláció megváltás. Chugyík-. pál. esperes
5 pengőt ajándékozott a váci gyülekezet szegényei
javára Som mer Etelka paplány eskűvője alkalmából
gratuláció meg-váltás címén.' , ,

- Tófű. Uj- harangot. avatott az újonnann re-
riovált templomban az egyházmegyei esperes kép-
viselője, Frank Károly egyházmegyei jegyző; a
gyülekezet ezúttal -templomszentelésiemlékÜllnépélyt
.i rendezett,

- 1\ bánhldai evangélikus templom felszentelését
,december 19-ére' halasztották.
, ...:.. ».Menjiink· el mind Betlehemig« címen jelent

meg Ecsedy Aladárnak gyermekek számára 10 ka-
rácsonyi jelenetet tartalmazó könyve. A könyv ára
2.50 P. - ·Megrendelhető Ecsedy Aladár, Tahitófalu
(Pest vm.) címén. A könyv ára a '3502 számú .'csekk-
lapon küldhető meg. '

.: Evang. naptár. az 1938. évre .. Szerk. Stadt-
rucker Gyula ev. lelkész Dunaszerdahelyen. Kiadja
a Szlovenszkói Magyar Evang. Szövetség. Gazdag
és változatos tartalma a régebbi Hetvényt szerkesz-
tette - Luther-náptárra "emlék'eztet. A felvidék leg-
jobb evang. írói gárdája a munkatársa. Harmadik
évrolyama jelent meg potom 4 csk. áron Stadtrücker
szerkesztésében.

GYAKOROLJUK a vírágmegváltást, .hogy anya-
giakban szűkölködő :protestáns öreg testvéreinket is
gondozásba vehesse a Virágszövetség. - Adományok

.Budapest; XL, Társ-utca 6. Mokry Eszter címére
küldendők. l' I

HOGfAN TAMOGASSUK AZ EVANGéLIKUS
EGYHAZKEROLETEK JOLéTI'EGYESOLETéT?1
Evangélikus ember családjáról a »Jólétí :Egyesülete
útján .gondoskodík.. Egyházi érdek is a »Jólétl -
Egy esüle t« felkarolása. Hívja fel mindenki a hit-
testvérek figyelmát a Jóléti Egyesületre. A Jóléti
Egyesület mindenfajta bítosítást felvesz: temetkezési,
élet, nyugdíj, tűz, betörés, baleset, gyár, szavatosság,
- " .autö, szállítmány és jégbiztosításókat.

Tagjainak érdekeit képviseli minden esetbent ,
Felvilágositással és tájékoztatással 'szolgál az egye- '.
sület központja; Budapest, IV., Hajó-u.8-JO. (Ev.'
bérház.) Telefon 1'863-32, valamint a kerületi fiókok:
Békéscsaba. Debrecen, Győr, Kaposvár, Miskolc, Pécs,
Szeged, -Székesfehérvár, Szombathely, Szolnok; Min-
den egyházközségben megbízottaí .vannak. az egye-
sületnek, - Allandóan felveszünk és foglalkoztatunk
megfelelő javadalmazással tagszerzőket, hölgyeket is.

-
M egjele.nt! »A gyermek uasárnapja, 1. kötet.

Gyermekistentisz:teleti be:szédvázlatok. Advent első
vasárnapjától mennybemenetel ünnepéig. A dán, finn,
norvég es svéd evangélikus egyházi gyermekiróda-
lomból feldolgozták :' Wolf Lajos, Dedínszky Gyula
és Kiss György. Ara a hatalmas kötetnek fűzve
P 6.50, vászonkötésben P 8.5O;
Kiadja Scholtz Testvérek könyvkereskedése, Budapest,

IX., Ferenc-körút 19-21.

SZLEZÁK LÁSZLO
Magyarország aranykoszorú8 mesten!

harang- ,és ércónt6de, harangfelsaerelés- és harang-
ldbgyár, Budapest, VI., Petneházy-utca n. szdm.

8 aranueremmel és 4 dlszoklevéllel kit4ntetvel

ékszer, arany, ezüst óra,
egyházi kegyszerek ,
ti legolcsóbb napi áron

SZIGETI N·ANDOR· és FIA
ékszerész, Budapest, IV., Kecskeméti-utca, 9 SZ~.

AlapItva: 1867. ' , '

Bp., VII., Dam1anich-u. 'JJffli. - F.: Farkas L6szló.


