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Korunkat nyugodtan nevezhetjük
új eszmék korának. Szerte a vilá-
gon mindenütt erők mozdulnak
meg és levezetésükre új út kell.
Ami eddig ió volt, most alkalmat-
lan lesz; el kell tűnnie, hogy a
megváltozott időknek megfelelő élet
állhasson elő. Uj idők hírnökei
szólalnak meg szociális igazaágla-
lanságok ellen, eltiport és szolga-
ságra kényszerített nemzetek érde-
kében. Es az érdekeltek sietnek
utánuk. Sokan vannak, támadnak
mindent, ami nem akarja- követni
őket. Ugy érzik, hogy a réginek el
kell tűnnie egészen. El kell tűnni
az eddig uralkodó politikai rend-
szereknek, mert nem tudtak mindent
megoldani, el kell tűnni a kivált-
ságosoknak és helyettük jönnie
kell az új világnak. Ezeknek az
embereknek szerit a cél, amit kö-
vetnek. Semmi máshoz nem kötik
magukat. Nem kell nekik az egy-
ház sem, mert politikai, világi ha-
talomra törekedett, ahelyett, hogy
feladatait betöltötte volna. Es mert
az egyházból nem láttak és nem
tapasztaltak mást, elvetendőnek
itélik. Totalis államban csak egy
nézetnek van helye, az pedig az
állam véleménye és felfogása.

Amennyiben az egyháznak e vi-
lágban való megjelenési formája
ezeket a jeleket mutatja, igazat
kell adnunk nekik. Az egyház
nem politikai hatalomra rendelle-
tett és ha feltétlenül szükséges
dolgokon kivül más módon is bele
akar kapcsolódni a hatalomra tö
rekvés harcába, hivatását tévesz-
tette. Azonban' az az egyház,
amit a mi Urunk Jézus alapított,
amibe a vérével megváltotlakat
gyüilölle : a ezentek közössége,
egészen más.

*
Krisztus egyházának nem volt

soha sem feladata, sem ismertető-
jele a puszta konzervatívság. Ha
a meglevőt. a régit védelmezte,
csupán egy szempont alatt tehette,
az igazság szempontja alatt. Rosz-
szal, helytelent nem szabad vé-
denie. Az ige sem védi az ember-
ben a régit, ha rossznak itéli, (Ef.
2 : 14-16), ge amit Isten adott,
azt jónak tartja és azt úgy is
akarja megtartani. Az ige nem po-
litikai nézet, hanem egyetlen igaz-

ság, ami mellett minden időben
ki kell tartani tisztán ésigazán.

Krisztus egyházának nem volt
soha sem feladata, sem ismertető-
jele az arany középút keresése két
ellentétes világnézet között, békí-
tés csupán a béke kedvéért, ha-
nem a keskeny ösvényen járás
két, akár több világnézet öt fenye-
gető mélységei közölt. A keskeny
ösvényen, az isteni igazság útján
való járása természetesen itélet
volt a világ igazságaival és azok
úlj aival szemben. De ezzel az ité-
lettel nem akart világi hatalmat
elnyerni, mert ezzel minden mást
feladott volna.

Krisztus egyháza mindig csak
egyet nézett akkor is, amikor a
földi egyház részekre szakadozott.
Azt, hogy Ísten ügye jusson előre
ebben a világban. Nem azt nézte,
hogy egy-egy ió munka a másik
lelekezetból indult-e ki, hanem azt
nézte, hogy ezzel mennyire lehet
előre vinni a világot - Isten felé.
Jól tudta azt, hogy Isten igazsá-
gát és céljait nem lehet sem fele-
kezetek hez, sem meglévő rend-
szerekhez kötni, Mindig annak van
igaza, aki' intrarízigensebben kép-
viseli ebben a világban Isten aka-

Isten igéjét nem hamisít-
juli meg, hanem az igazság fel-
tárásával ajánljuk magunkat
minden ember lelkiismereté-
nek az Isten előtt. Ha mégis
le van takarva a mi evangélt-
umunk, azoknál van letakarva,
akik veszni tértek, akikben e
világ Istene vaksággal verte·
meg a hitetlenek értelmét, hogy
ne derüljön fel nekik evangé-
géliumi fénye Krísztus dicső-
ségének, akí az Isten képmása.

II. Kor. 4: 2-4.
Nekem azonban ne legyen

másban dicsekedésem, csak a
mi Urunk Jézus Krisztus ke-
resztjében, aki által nekern a
világ megfeszíttetett s én is a
világnak. Gal. 6: 14

... hogy most a gyülekezet
útján a mennyei fejedelemsé-
geknek és. hatalmasságoknak

.tudtul adassék az Isten nagyon
soktéle bölcsesége, amaz örök
végzés szertnt, melyet Jézus
Krisztusban, a mi Urunkban
megállapított, akiben van bá
torságunk és bizodalmas hoz-
zájutásunli az ő hite által.

Ef. 3: 10-12.

ratát, aki többet tud dolgozni és
többet tud áldozni annak érvénye-
süléséért. Isten igazsága nincsen a
joggyakorlathoz kötve, nem a szo-
kás teszi törvénnyé, hanem az,
hogy Isten elrendelte, kijelentette,
belekiáltotla ebbe a világba és így
éppen azért, mert Tőle származik,
megáll akkor is, ha minden em-
beri tetszés vagy még az értelem
is ellenkezik vele. Nincsen más-
ban dicsekedése a Krisztus egy-
házának, mint "a mi Urunk Jézus
Krisztus keresztjében, aki álle]
megleszittelett vne.ki a világ és O
is a világnak".

*
Az egyháznak, Krisztus egyhá-

zának meg van a maga feladata.
Nem politikai mozgalmak előfu-
tárja, sem haladó eszmék magá-
tólértetődő kerékkötője. Nem libe-
rális szemüveg, sem pedig a kon-
zervatívismus utólsó mentsvára, ha-
nem Isten igazságának kérlelhetet-
len hirdetője. Kell, hogy legyen
szeme szociális igazságtalanságok
meglátására, visszaélések, árulások
felfedezésére és kell, hogy harcol-
jon ezek ellen, mert ez mind bűn
még akkor is, ha a szokás .alap-
ján nem tekintik bűnnek őket. Ami
bűn, az nem tartozik az egyházhoz.
Neki arra kell tanítania az embe-
reket, hogy mindenki Istent kö-
vesse és felekezeti különbségek
vagy viszályok helyett egy legyen
a szempontja : Isten. Aki Krisztusé,
aki Krisztus egyházához tartozó-
nak vallja magát, annak sem mint
egyesnek. sem mint egyháznak
nincsen más feladata, mint amit
az Írás mond: hogy megismertes-
sék az egyház által Isten sokféle
bölcsesége.

A politikai téren érvényesülést
kereső egyház éppúgy légüres tér-
be jut, .mint az, amelyik elleled-
vén lsten igazságát, elavult rend-
szernek akar kétségbeesetten utolsó
mentsvára és védelmezője lenni.
Amikor "megnem keresztelt ultra-
montánok," által félrevert haran-
goknak hisz és nem veszi észre
azt, hogy az Isten igazsága iránt
hirtelen feltámadt érdeklődés alatt
emberi önzés rejlik, amelyik most
bele akar kapaszkodni (pedig de
sokszor meggyalázta), akkor bizony
levegőbe fog vagdosni, Isten igéje



és igazsága változhatatlan. Földi
viszonyok változása miatt lsten
mérlegét nem szabad összetévesz-
teni a mult korok eszméinek mér-
legével, hanem rnindíg azt tartva
szell) előtt, aki az 'Ut, Ígaaság és
az Elet, menni előre, egyszerű en,
szerényen, alázatosan, de nem en-
gedve az Igéből, "egyetlen szócs-
kát" sem.

Légüres térbe jut az egyház, ha
az Igét elhagyja, mert semmi más-
sal nem szabad szólnia ebben a
világban, csak a tiszta Igével. Po-
litika és világnézet mellett vagy
ellen indított harcok vezessek rnin-
dig arra, hogy meneküliön vissza
ez Igéhez : Krisztushoz.

K. P.

Hze9-feg.~ú
a. »f.e~'1 uincd«

e. ~htp:e
Lapunk f. é. 4-ik számában a fenti

cím alatt a cikkíró Dyl név alatt táma-
dást intéz dr. ~agy Zoltán kartársam-
nak "Amiről a ref, egyetemes zsinat is
megfeledkezett" című röpirata ellen.

Ez a röpirat ugyanis helyteleníti a
ref. egyház zsinata által a reverzálist
adó egyháztagok ellen hozott megtorló
törvényt, abból az álláspontból kiin-
dulva, hogy' a vallásfelekezetek törvé-
nyei és szabályai nem ellenkezhetnek
az állami törvényekkel.

Megvagyok győződve arról, hogy ked-
ves kollégám röpiratának megírásánál
az állam szuverénitása és a törvények
iránt tartozó köteles tisztelet védelme
volt szeme előtt, de az adott esetben
szavazatommal mégsem állok melléje,
hanem az "Evangélikus Élet" cikkíró-
jának véleményéhez csatlakozora.

Az egyházunkat súlyosan érintő re-
verzális kérdésben lapunk 1934-ik év-
folyamában több közlemény jelent meg.
Az aug. 12-i számban magam is sür-
gettem a reverzálíst adó hűtlen egyház-
tagok megrendszabályozását. Miután a
röpirat az én álláspontommal is ellen-
tétben -áll, utalok az ~tt eloadottakra.
De utalok a .Lelkészegyesület- című
ref. egyházi lap f é. január 1. számá-
ban Ravasz László és a "Református
Élet" f. é. január 15-i számában dr, Os-
váth Ferenc által írt dolgozatokra, me-

, Iyek úgy az egyházi, mint a világi tör-
vények szemszögéből alaposan megvi-
lágítják ezt a kérdést s nem adnak iga-
zat .a röpiratnak. Utalok továbbá dr.
dr. VIadár Gábor kúríai tanácselnöknek
lapunk ápril. 4-i számában ..Egyházi
törvénykezés" cím alatt megjelent dol-
gozatára. A felvetett kérdés bennünket
evangélikusokat is érint, mert a f. é.
január elsején hatályba lépett zsinati
törvényünk VIII. tc. 20. és 175. §-ai az
egyházhoztartozással járó hűség és kö-
telesség megszegését megtorló rendsza-
bályokat állapít meg,

Jem akarom az általam felhívott ér-
tekezéseket ismertetni, akit az ügy ér-
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az 193Rjanuár-szeptemberi időszakra

A) Az egyházközségekben végzendő munka.

J. A gyülekezet részére előadások:

1. Az egyház és az állam.
2. Ecclesia militans.
3. Ecclesia triurnphans.
4. Az úrvacsora jelentése és jelentősége.
5. A gyónás.
6. Eucharisztia a római katolikus és evangélikus egyházban.
7.' A nemzeti élet az evangéliúrn fényében.
8. Magyarság és keresztyénség.
9. A keresztyénség és a reformáció a magyar nemzet életében.

Il. 'Gyülekezeti presbiteri, konferenciára szóló előadások:

1. A római katolikus eucharisztia lényege és történeti kialakulésa-
2. Az Eucharisztikus-kongresszus és az evangélikus egyház.

B) Az Országos Luther-Szövetség vidéki konferenciái.

J. Kőrzeti presbiteri konferenciák előadásai:

1. Az evangélikus egyház világhelyzete.
2. A magyar felekezetközi helyzet,
3. A presbiter az egyház szolgálatában.

Il. Vidéki evangélikus nagygyűlések:

1. A magyar evangélikus egyház helyzetképe.
2, Az evangélikus egyház munkaprogrammja.
3. Az evangélikus ember és az egyház.

C) Rádíó-ístentíszteletí prédikáció-sorozat.

1. Mi teszi az egyházat egy házzá ? Szebó József püspöki másod-
lelkész.

2. Az egyház Ura. D. Raffay Sándor püspök.
3. Keresztyén egység és evangélikus hithűség. D. Kapi Béla püspök.
4. Az Úrvacsora titka. Magócs Károly lelkész,
5. Az Úrvacsora áldásai. Egyed Aladár lelkész.
6. Unio mystica. Kemény Lajos esperes.
7. A felsőbbség. Dr. Domján Elek püspök.
8. A nemzeti élet fundamentomai. Szántó Róbert lelkész.
9. István király és az evangélikus egyház. D. Kovács Sándor püspök.

Györ, 1938. január hó 24-én.

Kapi Béla püspök.



Az egyház és a tá,rsadalom
. . .

Az egyház mint istentiszteleti közösség

Az egyház, amikor Isten szavára figyel és hírdeti az Ő igéjét,
ugyanakkor és szüntelenül felel is Isten szavára. Felelnie kell, mert a
megváltás által az élet uj központot kapo It, ami többé már nem az
ember, hanem maga az Isten. Természetes, hogy az élet így teljes át-
rendezésen megy át s ennek a megújult életnek legmélyebb kifejezése
Isten állandó tisztelete és imádása.

Ezért az egyház elsőrendű feladata az, hogy e. társadalom min-
den rendű és rangú tagja számára alkalmat adjon Isten tiszteletére.
Sőt ezen felül kötelessége, hogy minden egyes embert az istentiszte-
let és imádság szellemében és gyakorlatában nevelien. Az egyháznak
ez annyira lényegbevágó feladata, hogy háttérbe nem szoríthatja sem-
miféle u. n. társadalmi munka. .

A keresztyén istentisztelet nem csak az új élet természetes kile-
. iezése, hanem a keresztyén cselekedetek forrása is. Mert Istenre való

állandó vonatkozás nélkül az ember saját munkájával azonosul és ön-
célúvá válik. Szükséges ezért, hogy az egyház bizonyságtétele az em-
bert újra és újra Isten színe elé állítsa : azaz mutasson rá az élet és
minden teremtő tevékenység forrátoára : az Istenre. Máskülönben ál-
landó az a veszély, hogy az ember még az istentiszteletben is saját
állapotával és érzéseivel foglalkozik és Istenhez való viszonyát össze-
téveszti érzelmi világének megmozdulásaival. de ugyanakkor akarata
és egész magatartása érintetlen marad. Itt kell meglátnunk. hogy isten-
tiszteletünk téves úton jár, ha úgy tekintünk rá, mint az élet terheitől és
zaklatásai tói való menekülés útjára vagy lehetőségeire.

Mert a keresztyén istentisztelet nem a nyugodt semmittevésbe
való elmerülés. Ellenkezőleg. Aktivitás, cselekvő állapot, amelyben az
ember Istennek adja át önmagát. Aki valaha is tapasztalta ezt az
imádság valóságában, az tudja, hogy az ilyen állapot valóságos te-
remtő állapot. Az imádkozó és Isten színe előtt élő ernberek és kö-
zösségek Isten eszközeivé válnak s rajtuk keresztül Isten céljai meg-
valósulnak a világban. Annál nagyobb dolog pedig soha sem történ-
hetik a társadalom életében, mint az: hogy benne Isten akarata va-
lóra válhatik.

Az istentisztelet tehát olyan közösség, amelyben minden Istentől
származik és minden Őrá vonatkozik. De teljességéhez természetesen
.hozzátartozik az is, hogy tagjai egymással is közösségben annak,
egymás terheit, életét és szűkségeit ismerik és azokat kölcsönősen hor-
dozzák. Természetes, hogy erről a gyülekezeti istentiszteleteken csak
kis rnértékben lehet szó. Ezért van szükség arra, hogy a gyűlekezetek
életén belül egymással összefüggő, kisebb csoportok alakuljanak s ben-
nük a keresztyén testvériség követelése megvalósulion.

Amennyiben ez megtörténik. annyiban lesz az egyház a társadalom
megújulásának alapja és mozgatója. Egyrészt azért, mert az egyház
saját tagjai által a társadalom minden részébe eljuttatja Isten üzenetél,
másrészt pedig állandó kapcsolatot tart fenn a világgal és meg tud
jelenni a legveszélyeztetettebb helyeken is Isten igéjével.

Az egyház mint szeretetközösség

Az egyházak prédikációikban mindig nagy súlyt helyeztek a sze-
retet hirdetésére, de a szeretetközösségeket csak ritkán találhaltuk meg
bennük. A külső szemlélőben azért sokszor támadt az a meggyőződés,
hogy az egyházhoz tartozás nem jelent mást. mint bizonyos dogmati-
kai tételek igazként való ellogadásét. Pedig helyes értelemben a ke-
resztyén egyház szeretetközösség is. Természetéből fakad tagjainak
egymáshoz való felebaráti viszonya. Indítéka az, hogy Isten szeretete
megszabadítja az' embert önös elszigeteltségéből. összetöri a megvál-
tásban az én bilincseit s az egyház tagjait felebaráti szeretetben
egyesíti.

dekel, olvassa el azokat, csupán állás-
pontom támogatására kívánok néhány
szót felhozni.

Igaza van kartársamnak abban, hogy
a vallásfelekezetek törvényei nem ellen-
kezhetnek az állam törvényeivel. De
talán kívánatosabb lett volna, ha röp-
iratában azt tette volna vizsgálódás
tárgyává, vajjon egyházpolitikai törvé-
nyeink és az új rkat. egyházi kódexnek
a vegyes házasságokról és az azokból
származott gyermekek státusáról szóló
rendelkezései fedik-e egymást s vajjon
nem ütközik-e a becsület védelméről
alkotott' törvénybe az az eljárás, ha
valaki a törvényesen megkötött, de
reverzális hiányában egyházilag
meg nem áldott házasságot ágyasság-
nak s az abból származott gyermeket
törvénytelennek nevezi.

Figyelmet érdemel a röpirat hivat-
kezása az 1895 évi 43. t.-c. 4. §-ára,
amely szerint: "Egyházi fenyíték nem
alkalmazható senki ellen abból az ok-
ból, mivel az illető... törvény által
engedett polgári jogait gyakorolta."

Miután a törvény meghozatala idejé-
ben a protestáns egyházaknal az egy-
házi fenyíték nagyon szűk területre
volt szorítva, a róm. kat. egyháznál
ellenben sűrüen nyert alkalmazást, úgy
vélem, hogy e' a törvényes intelem
inkább a csekélyebb létszámú protes-
táns felekezetek védelmét célozta.

Ez a törvény azonban csak deklará-
ciós kijelentés, szankcíó nélkül: szank-
ciója az lett volna, hogy az, aki e
tilalom ellen vét, vétséget vagy kihá-
gást követ el, de a törvény 18. §-a
csupán azt a jogkövetkezményt tartal-
mazza a törvényesen elismert vallás-
felekezetekre vonatkozóan, hogy az
köteles jóváhagyott szervezeti szabály-
zataiban tett minden változtatást a
vallas- és közoktatásügyi miniszternek
esetről esetre, jóváhagyás végett be-
jelenteni és ha a változtatás a 7. és 8.
§-ban meghatározott feltételeknek meg
nem felel s a 4. -§. rendelkezéseivel
ellenkezik stb., a törvényesen elismert
valIásfelekezetté nyilvánítás a miniszter
által haladék nélkül visszavonandó.

Ez a jogkövetkezmény tehát a törvé-
nyesen bevett protestáns felekezeteknek
az alaptörvényekben biztosított jogállá-
sát nem érintheti.

De az állam s; uterénítását féltő bíró-
társam nyugodt lenet, hogy ez a szu-
verénitás nem szenvedhet csorbát akkor,
midőn zsinati törvényeinket a felelős
minisztérium felülvizsgálata után az
államfő jóváhagyja és megerősíti.

DT. Pazár Zoltán
ny. kúriai biró.

Wi;; iW

Az istenfélő ember olyan, mint a
híd egy rarkasverem tetején, ahol
sokezer farkas jár és ő mégis élet-
ben marad, viszont a farkasok, ame-
lyek utána ngranak, belezuhannak
a verembe. Ha Isten nélkül élnénk,
a gonosz már régen elnyelt volna
bennünket. Lu the r.

*
A tapasztalat mutatja meg, hogy

milyen erős az Isten igazsága. Minél
többet olvassuk, annál jobban, terjed.
Ezt Cicero se tudja megtenni minden
bölcsesége és ékesszólása mellett se,
pedig ő az emberi bölcseségben igen
előkelőkelő helyen álló, kJtünő em-
ber volt. Lu ther.
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Gengszter-világ
Budapesten

Mintha csak filmen csinálták volna.
Egyik rendőrt félholtra lőtték, a másik
kettőt ismeretlen tettesek akarták el-
tenni láb alól. És mindez egy hét alatt
történt. Ha Budapest alvilági élete ilyen
iramban lejlődik tovább, még azt is
megérjük, hogy száguldó autósok vív-
nak egymással gépfegyverharcokat fő-
városunk utcáin. Ne értse félre senki:
saját életünket nem féltjük. Sokkal in-
kább közéletünket. Mert ahol betörők
lövöldöznek az utcákon, ott nagy baj
van. Es minden bajnak van gyökere.

Itt az a baj gyökere, hogy társadal-
munknak van társadalmon kívűli rétege
is, amelyet olyan tízfilléres regények
és amerikai filmek nevelnek, amelyek-
ben a "hekust" lelőni mindennapi do-
log, más megtakarított íillérjeit elra-
bolni virtus, és a mílliornosokat alvilági
módon megtáncoltatni a közjóért való
önfeláldozás. Csodálatos, hogy az ü-gyész-
ség az ilyen könyveket nem koboztatja
el, pedig árad belőlük a pestis. A cen-
zurabizottság pedig még ma is (bár
sokkal szigorúbban működík, mint né-
hány évvel ezelőtt) hozzájárul az alvi-
lágí vagy félalvilági filmek pergetésé-
hez, melyekben a szorgalmas mozilá-
togató mindennapi olvasmányainak az
Hlusztrálását találja meg. Lehet-e en-
nél gyakorlatibb módon nevelni? Na-
gyon szomorü, de igaz, hogya külvá-
rosi grund ok és nyomortanyák fiatal-
sága így nevelkedik. S itt van a leg-
nagyobb hiba. Senki sem nevelte azt
a családot, amely őket neveli. Nincs
szerves állami gondoskodás, amely be-
kapcsolja őket a nemzettest organiz-
musába. Nincs rendszeres egyhází-,
vagy lelkigondozás, amely egyenként
igyekeznék megmenteni őket. Nincste-
lenségük kizárja őket az osztályok sze-
ríut berendezett társadalom életéből, a
szociális igazságtalanságot saját éhsé-
gükben tapasztalják meg, Isten igéjé-
nek pedig az iskolából kikerülve hírét
sem hallják. Mi marad hát számukra?
Tízfilléres regénytar. huszfilléres mozi-
jegy s az, ami ezekután következik.

Rengeteg mulasztásról és bűnről tud
beszélni néhány pisztolylövés. Vissz-
hangjuknak életre kell rázni társadal-
munk alvó lelkiismeretét. M.

A pestmegyei felső egyházmegye
lelkészi értekezlete Gödöllőn, január
29-én tartott üléséri az új egyházi tör-'
vény eket dr. Horváth Károl)' egyház-
megyei ügyész ísmertette, az Eucha-
risztikus Kongresszusró ( Kósa Pál ér-
tekezett, a gyülekezeti napok és kör-
zeti konferenciák programmját Zász-
kalíczky PáL terjesztette elő, a Mísz-
sziói Gyermekszövetségról Jávor Pál s
a népfőiskolákról Sztehlo Gábor szólt.

A kőszegi Evangélikus Nőegylet
kedden, február l-én tartotta meg szép
számú és előkelő közönség részvételé-
vel farsangi műsoros estélyét.

Az Erzsébet Tudományegyetem
Evang. Hittudományi Kara Hallgatóinak
Ifjúsági Köre január hó 30-án Gyóni
emlékünnepet tartott, melynek előadója
Jánossy Gábor v. országgyűlési képvi-
selő volt.
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A keresztyén szeretet tehát nem a szentimentáiis jÓság vagy az
emberi jóakarat alkalmi megnyilatkozása, karácsonyi időben, vagy a
heti szegénygondozásban. Egészen más a rugója. Az, hogy az ember
Jézus Krisztus birtokába került s az egész világot Jézus szeretetével
szemleli. Ezért a keresztyén szerétet a maga tárgyát nem csak a szép,
okos vagy zseniális emberekben, nem csak bizonyos társadalmi osz-
tályok tagjai között találja meg, hanem mindenütt. Még ott is, ahol
az emberek természettől fogva nyomorultak vagy visszataszítók. Mer!
soha sem azt nézi, hogy mi az ember, hanem mindig azt, hogy mivé
lehet Isten megválto szeretete által. Tehát a másikban mindíg Isten
szeretetének a tárgyát látja meg.

Ennek a keresztyén szeret~tnek megnyilatkozása a szolaákxt. Leg-
nagyobb szolgálatát akkor végzi, amikor az embereket Krisztushoz
vezeti. De nyitott szemmel nézi a mindennapi életet is és meglátja az
emberek anyagi, szellemi és normális szükségeit. Természetes tehát,
hogy az egyház munkájában a mainál sokkal nagyobb teret kell adni
a lelkigondozásnak. (Cura pasztorális.) Viszont az ilyen széleskörű lel-
kigondozást a lelkészek egyedül elvégezni nem tudják és nem is ki-
zárólag az ő feladatuk, mert a lelkészen kivül a gyülekezet, minden
tagjáért ~gyülekezet minden tagja felelős. Számtalan esetben az u. n.
.Ielkibetegségeknél" például azért van szükség tudományos tanácsra,
mert kiderül, hogyalelkibetegségnek fizikai oka van. Máskor pedig az
orvos szaktudására azért van szükség, hogy nyilvánvaló legyen a szervi
baj hiánya s az, hogya betegen csak egy dolog segíthet, a bűnbo-
csána! és az Istenben való élet elnyerése. Ezenkívül a mai élet ezer-
nyi baja és gondja ismeretes előttünk s nyugodtan állíthatjuk, hogy
az egyház lelkigondozó munkájában minden arra való egyháztag meg-
találja a maga elvégeznivalóját.

, Igy lehet az egyház az egyetlen hellyé a világon, ahol a faj,
nemzetiség, osztály, nem, nevelés, stb. többé el nem választhatja az
embereket egymástól. Az a hely, ahol minden törtetés, erőszakosság,
kegyetlenség, bűn és nyomorúság, kénytelen szembenézni önmagával
és hallgatnia kell Isten parancsára. S ez a megváltozott, új élet lehet
csak a kiindulópontja annak, hogya ma még ezer irányban szélíutó
erők egy közös célt kaphassanak, Isten akaratának betöltését. .

Viszont a' mai emberek közül sokan még csak nem is hallottak
arról, hogy Krisztus egyházán belül ilyen csodálatos dolgokat visz vég-
hez a Szentlélek. Sőt azt sem tudják, hogy a Szentlélek Uristen egyál-
talán van és ma is működik közöttünk. "Így nem is remélhetjük, hogy
valaha is megismerjék a Lélek legnagyobb ajándékait, a hitet és a
szeretetet. Mert legjobb esetben, ha részt vesznek is a gyűlekezeti is-
tentiszteleteken, elbújnak a prédikáció "érdekessége" vagy "unalmas-
sága" mögé s valójában úgy maradnak, ahogyan voltak: emberek ke-
resztyénség, hit és szeretet nélkül.

Itt ismét nagy feladat vár az -egyháznak a hitben élő kisebb kö-
zösségeire, amelyek közölt a felebaráti hűség és szeretet már valóság.
Mert az igehirdetésen kívül ök azok, akik életükkel és magatartásuk-
kal mindíg bizonyságot tudnak terini a társadalom minden rétege előtt
arról a lelelősségtudatról, amely a keresztyén embert felebarátaival
szemben eltölti. Sőt létezésükkel tanúskodnak arról, hogy keresztyén
felebaráti szeretet van és él ma is a világban.

Egészen hiábavaló tehát a magunk' részéről az egyháztól azt ki-
vánni, kogy legyen ilyen vagy amolyan. Onmagunkon kell kezdenünk
ezt a követelést és azokon, akikre hatással lehetünk. Mert amint mon-
dottuk, az a keresztyén szeretet legnagyobb szolgálata, ha az embe-
reket Krisztushoz vezetik és a többi mind ebből származik. A kezde-
ményezést pedig nem várhatjuk a szomszéd ból. Ismerjük Isten akara-
tát és felelősek vagyunk végrehajtásáért!

Mórocz Sándor
FS4

A gyenge hitüek is Krisztushoz tartoznqk; különben Krisz/.us nem
mondotta volna Péternek: "Erősítsed a te atyádfiait" (Luk. 22.32). Ez
is megiratott: "A hitben erőtelent fogadjátok be." (Róm. 14. 1).

Luther.



·1 D. PAYR SÁNDO~_. -
Nagy halottja van evangélikus egyházunknak. akinek koporsóiánál

ott áll gyászoló lélekkel egész egyetemes evangélikus egyházunk. Payr
Sándor, egyetemi teológiai tanár, a nagynevű egyházi író és tudós,
rövid néhány napig tartó és mégis súlyos betegség után január 30-án,
hetvenhét éves koréban csendben elpihent. .

Payr Sándor nagy ajándéka volt az isteni kegyelemnek egyházunk
számára, aki tudatában volt annak, hogy mit bízott rá az ő Ura, és
egész életre terjedő hűséges sáfárkodással igyekezett a rábízottaknak
megfelelni fiatal diák korától fogva, amely a küzdelmek ideje volt, a
fehérmegyei kis paróchián, püspöki titkárságon át teol. akad. tanári,
majd egyetemi tanári állásáig.

Payr Sándor mintaképe volt az alapos felkészültségű, jeles tehet-
ségű, fáradhatatlanul kutató és örömmel dolgozó egyházi munkásoknak.
Neve ismeretes volt országszerte. A legkisebb falusi gyülekezetben is
tudták, hogy ki ő, hiszen aki_ggyházi ujságot forgatott, vagy egyházi
kiadványok iránt érdeklő~ött, lépten-nyomon találkozhatott az ő nevé-
vel, és neve záloga volt annak, hogy ami e nemes fémjelzés mellett
megjelent, az maga is nemes érték, amelyet csak lelki gyarapodás sal
lehet forgatni.

Bár kiművelt lelke érdeklődéssei fordult a szellemi tudományok'
és művészetek különbözö ágai felé, munkáját erősen koncentrálta a
szaktudományokban való elmerülés és onnét való lelki értékek kibá-
nyászása terén; legfeljebb, ha itt megfáradt. keresett pihenést a szép-
irodalom vagy zene terén. De amint itt felüdüIt, sietett vissza szak-
könyvtárának kincsei közé, és hangoztatván, hogy "ars longa, vita
brevis", igyekezett minél több és minél értékesebb munkát végezni
egyházunknak a jelenét is formáló mult történetében. Még testi fáradt-
ságát is munkával gyógyította. A késő esti órákban is lehetett látni kis
családi háza ablakán át a könyvei fölé haioló ősz professzort, hazai
egyháztörténetünknek egyik legalaposabb ismerőjét és ismertetőiét.
Tudós munkéiában elhárított magától minden egyéb tisztességet, akár
egyházi, akár tanári vonatkozásban.

Munkája a tanári katedra, a felolvasó asztal és a csendes dol-
gozó szoba közt oszlott meg. Teológiai, majd egyetemi tanári előadásai

, az egyháztörténet, neveléstörténet és szimbolika tárgyai ra terjedtek ki,
bár volt idő, .rnikor bibliai studiumokat is adott elő. Legszívesebben a
reformáció történetéról és hazai protestáns egyházunk multjáról szólott,
lebilincselve és magával ragadva a hallgatóságot. Előadásainak vezér-
fonalai úgy egyetemes, mint főként magyar protestáns egyháztörténeti
szempontból nagy jelentőségűek napjainkig, A mult kincsesházából
drágagyöngyökként biztato, vígasztaló, gyakran mosolyt keltő epizódok
százai hangzottak el ajkáról. '.

De nemcsak lelkesedni és rnosolyogni, hanem tudott felindulni is,
ha egyházát, ha a magyarságot bántotlák, ha tunya, munkátlan
éleiet látott akárvtanitványai körében, akár kint az életben. De haragja
'is, mint előadásaiban elragadó lelkesedése csak azt bizonyította, hogy
prófétai, hitvalló lelke nem tűrt megalkuvást semmi téren, Mivel magát
sem kímélte, mástól is, tanítványaitól is megkívánta a becsületes, hű-
séges rnunkát. Ahol az erre való igyekezetet észrevette, ott tanáccsal,
úlbeigezitásaal, ha kellett, anyagi segítséggel is sietett segítségre.

Egész kis könyvtárra rug Payr Sándor irodalmi rnunkássága,
nyomtatásban megjelent hosszabb-rövidebb műveinek száma. Ertékes
rnunkát végzett az egyházi énekköltészet terén is, aminek bizonysága
még liatal lelkész korában a hazai német nyelvű gyülekezeteink szá-
mára szerkesztett énekes könyve, majd a közel húsz évnyi előkészítés
után megjelent és főként az ő agilálása, munkája, szervezése révén
napvilágot látott Dunántúli Énékes Könyv.

Maradandó becsű, összefogó nagyobb művei közismertek. Igy az
Egyháztörténeti Emlékek forrásgyüjteménye, a Dunántúli Egyházkerület
Története, a Soproni Gyülekezet Története. Megpróbálkozott nem kis

lISZERELEM
••

GYONGYEIII

Egyenesen azért néztük meg Sacha
Guitry mozidarabját, mert egyik-másik
napilap azt írta róla: "a filmmüvészet
lényege teljesedik ki benne." De na-
gyon eltérő lehet a véleményünk a
fílmművészet lényegéról, mert nem csak
az igért .Jcíteljesedést'' nem találtuk
meg benne, de még amit találtunk is,
a legnagyobb fokú film-sarlatánság.

Körülbelül úgy hat ránk, mint a klasz-
szikus zenéhez szokott fülre a rekedt,
orrhangú dzsessz. Ez is .poliphonv-lilm.
Témája hasonló Szántó György: Stra-
divárius című regényéhez. Az egy Stra-
divárius hegedü történetér kiséri végig
évszázadokon keresztül, ez meg hét
darab igazgyöngyét, melyek közül négy·
az angol királyi koronán kapott végle-
ges szállást. A Stradivárius elolvasása
is határozott ideg és türelempróba : jó-
magam négyszer gyürkőztem neki, mire
a végéig ragtam magamat; de Sacha
Guttry filmje se könnyü élmény. Fá-
rasztó. Még maga a történet nem any-
nyira, mínt a keret, Hogy mi érdekes
legyen abban, ha a 16. századból mín-.
den percben vísszaugrunk egy íekete
bársony kabátos, csontkeretes szemü-
vegű úr könvtárszobájába és bámul-
juk ennek a vaskos könyvekkel körül-
bástyázott úrnak és egy könyökére tá-
maszkodó hölgynek értelmes arckife-
jezésekkel folytatott csevegését, - azt
nem tudom elképzelni.

Maga az egész darab is legnagyobb
részben inkább történelmí képeskönyv,
mint film. Ha a keretet lemetélik róla,
meg egy-két nem ifjúság elé való jele-
netet, történelmi oktató filmlll:ik lehetne
bemutatni, Dé így is alig ér többet a
szebb kíállítású történelmi könyvek
szines mellékleteínél. Mert ha már film,
akkor nem állók épeket várna tőle az
ember, hanem néhány igazán mozgal-
mas jelenetet, amelyen keresztül való-
ban beleláthatnánk ne csak egy-egy
személy, de egy egész kerszak lelkébe.
De itt a diplomata-zseni VIL Kelemen-
ből nem látunk többet, mínt egy uno-
kájával bíbelődő ideges urat: VIlI.
Henrik és az angol reformáció viszonya
meg éppen izléstelen történelemhami-
sítás. Ebből a filmből úgy tünik ki,
mintha az angol nemzetnek semmi kö-
ze se lett volna a reformáció hoz, mint-
ha az egész nemzet protestánssá létele
csak egy vad kékszakáll minden gálat
elsöprő érzéki gerjedeImének lett volna
eredménye .•

A történelembe beszabadult ripor-
ter szellemeskedése ez a film. Azt el
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kell ismerni, hogy néhol tényleg szel-
lemes, mint pl. amikor a francia népet
a röppenő, pattanó labdához hasonlítja,
de egy-két szellemesség nem csinál.
"nag;y filmet." Mert leülönben merény-
let a történelem ellen az egész.

Se mint film, se mint történelem nem
állja meg tehát a helyét. Megdicsérhet-
jük esetleg a kiállítást. Az briliáns.
Noha az éles szem itt-ott egy-két kibi-
csaklást ebben is fel tud fedezni. Mert
hogya 16. századbeli Abesszinia mí-
níszterelnökének már akkor ugyanolyan
aktatáskájá lett volna, mint egy 20.
századbeli nép szövetségi delegátusnak,
az nem nagyon valószínű.

Hogy mért nem hagyták meg ma-
gyarban a Hét igazgyöngy vagy Igaz-
gyöngyök cimet s mért lett belőle "Sze-
relem gyöngyei", holott ez a legjobb
akarattal is csak egy heted részére illő
cím, az megint jellemző a pesti visze-

. nyolcra. Itt minden címben kell lenni
valami sexuális vonatkozásnak. mert
különben "nem vonz".' Nagyon szeren-
csétlen vagy beteg lehet az a közönség,
amelyik csak ezt az egyetlen vonzó
erőt ismeri. Vagy talán nem is a kö-
zönség a hibás, hanem akik rászaba-
dúltak a "nevelésére"? Az övék ezért
a felelősség, - csak volna, aki felelős-
ségre is vonná őket ...

sikerrel az egyházi dráma Írással is, ernelynek emléke a mult évben
saitó alá rendezett Zrinyi Prókátora címen megjelent nagyértékű színműve.

De nemcsak átfogó történeti kutatásokban végzett maradandót,
hanem főként a részletkutatás terén. Az egyháztörténeti monogrália-
írásnak volt nagymestere. Nem sorolhatjuk itt fel minden munkáját, de
néhányra mégis rá kell mutatnunk, A magyar pietizrnus története és a
pedagógiája, Erdösv Szilveszter János. Mária Dorottya nádor asszony.
Kanizsay Orsolya. Szenczy Fekete István. Mária a humanista királyné,
Muzsay Witnvédy István. Telekesi Török István. A Perlaklak négyszá-
zados ároni háza. A magyar gályarabok. Csepreg pusztulása. Gyurátz,
Ferenc életrajza. A nemeskéri gyülekezet történele stb. stb. bizonyitják
fáradhalallan kutató és találó munkáját. Jó néhány köletre rug ezen-
kívül a különböző lolvóiratokban mint Teol. Szaklap. Prot. Szejnle, Ha-
rangszó, Ev. Egyházi Elet. Evangélikusok Lapja. Evangélikus Elet, sop-
roni napilapok hasábiain megjelenő kisebb nagyobb terjedelmü tanul-
mányainak sora. amelyekben mindíg élvezetes formában, a nagyközön-
ség által is megérthető módon hozolt elő ót és úja! a mult nagy kin-
csesládájából. A hiltudományi kar Emlékkönyvében, a Hitvallás és
Tudományban terjedelmes értekezést írt az Ágostai Hitvallás Története
Magyarországon cím alatt. Irt Liszt Ferencről, Széchenyi Istvánról, Gár-
donyi Gézáról értékes tanulmányokat.

Nemes egyénisége el nem rnúló példája marad az egyházát hűsé-
gesen szerelő. annak multjában egész lelkével elmerülő és mégis a je-
lent és a jelenen át a jövőt építő evangélikus keresztyén nek, tudós
professzornak és az Igét a tanári katedrán, felolvasó asztalnál, köny-
veiben, valamint életében szolgáló igehirdetőnek. Isten megjutalmazta
őt boldog és csendes örömökkel. családi élettel. mely a munka lehető-
ségét és a pihenést is szeretettel biztos ílolla neki. .

A gyász és szornorúság mellett. hogy elveszítettűk őt, vígasztal
egyfelől, hogy műveiben velünk marad. és biztat és bátorít azzal, hogy
a mult bizonysága szerint Islen igéje a jelenben és jövőben sem fog
megszégyenülni, másfelől, hogy a fáradt munkás számára. aki a maga
nemes harcát immár mezharcolla, futását elvégezte, a hitet megterlolta,
végezetre csakugyan ellétetett az örök életnek koronája.

Február l-én lernették EI hiítudománvikar épületének oszlopcsar-
nokából az egyetem halottját az egyetern rektorének. a hittudományi
karn ak. a gyülekezetnek, közeli és távoli híveinek és tisztelőinek - a
gyászoló hozzátartozókkal együltgyászoló részvételével. A gyászszertartást
és igehirdetést dr. Kapi Béla püspök végezte a soproni lelkészikar
részvétele mellett. Az i05aznak emléke áldott! D. Kiss Jenő .ORMÁNYSÁG

Lapunk mult számában az egyházi-gyülekezeti, minl evangéliom!
szegénygondozáshoz való visszatérést sürgetlern. Ennek azonban csak
úgy lesz igazán értelme. ha a helyes irányelvek szerint végezzük sze-
génygondozásunkat, Tehát az a kérdés: milyen irányelvek érvényesül-
jenek egyházi-gyülekezeti szegénygondozásunkban ? Erre vonatkozólag
a következőkre hívom fel a figyelrret:

1. A gyülekezet mint a szegénygondozás cselevő alanya felelős
a szegényeiért. azokat behato környezettanulmányozás alapján nyilván
kell tartania, és meglelelően a tényleges szükséglet SZEm előtt tarlásá-
val, állandóan támogatásban kell részesítenie. Nemcsak pillanatnyi
kisegítés, hanem egyrészt prolilaktikus intézkedés, másrészt a nyomorú-
ságba visszasüllyedést megakadályozó támogatásra van szükség. Legyen
a gyülekezet tudatában ezen szociális felelősségének.

2. A szegénygondozást a hívek magától értetödö és köteles áldo-
zatkészsége teszi és tegye Jehetővé. Kötelez az Ur iránti hála, aki
Fiával együtt mindent ajándékozott nékünk (Róm. 8: 32); kötelez a hit,
amely "hatalmas. eleven, szorgos, tevékeny dolog. úgyhogy lehetetlen
hogy ne tegyen állandóan jót ... Mindig cselekvésben van" (Luther);

L.M.V.

KÖNYVISMERTETÉS

. Kiss Géza, kákicsi református lelkész
könyvével végre megérkezett az igazi
"falukutató" könyv. Ez nem vidékre
rándult pesti ujságírók "nagy riport ja",
akik elindulnak, hogy "nagy' felfedezé-
seket" tcgyenek a magyar faluban, de
leginkább csak "nagy tévedéseket" hoz-
nak haza onnét.

Kiss Géza' ott él a faluban maga is.
Ott is született, ott is nevelkedett, ott
dolgozik és él ma vl~.Nemcsak hogy
töviről-hegyire ismeri, de a szíve gyö-
keréig érti és szeréti is népét. Már csak
az a körülmény, hogy 400 sűrű oldai
jött elő abból, hogy elkezd arról be-
szélni, hogy kicsoda-micsoda is hát ez
az ormánysági nép? -- maga a legkiál-
tóbb bizonysága, micsoda féltő szere-
tettel hordozza népét lelkében. Az a
sok-sok apróság, amit összehord, mind
hangosan hirdeti "szerelmes féltékeny-
ségét": jaj, csak egy igécske is el ne
vesszen ebből a pusztuló drága magyar
életből.

Emellett Kiss Géza könyve mégis
maga a megtestesült tárgyilagosság.
Minden kommentár nélkül írja le, mu-

cit niiLekezgli ~~egifLttfJfJ-fUÚJ--
eá s r/lf-h~b- iir-ántjeLlJ-eL
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köt~lez sáfári voltunk tudata; és kölelez annak a felismerése, hogy
.rnint a fogoly madár. rnely fiakat gyüjt, melyeket nem ő költött,
olyan, aki gazdagságol gyüjl, de nem igazán; az ő napjainak felén
elhagyja azt s halálakor pedig bolonddá lesz" (Jer. 17: 11). Ez az
áldozatkészség alkalmi adakozás, rendszeres hozzájárulás, a szegé-
nyek javára tertolt bőjtölés, vagyonról a szegények javára történt Ön-
kénles lemondás (őskeresztvén vagyonközösség l) formájában nvilal-
ko~ik meg .. Teljes komolysággal rá kell mulalnom az apostoli intésre:
"MI.haszna atyámfiai, ha valaki azt mondja, hogy hite van, cseleke=
detei pedig nincsenek? Avagy megtarthetja-e ől a hit? Ha pedig az
afyaliak, férfiak vagy nők mezítelenek. és szűkölködnek minnermapi
el~del ~élkül, és azt mondja nékik valaki ti közülelek : Menjetek el
békességgel. melegedjetek meg és lakjatok jól; de nem adjátok meg
nekik, amikre, szüksége van a testnek, mi annak a haszna?" (Jak.
2: 14-16). ,,0 ami tőle telt, azt tevé" (Márk 14: 8), ez az áldozat-
készség rnérléke.

3. Csak az igazán szegényeket és ezek sorában is csak a tárno-
mogatásra mpltókat szabad támogatni, amint ezt már a Il-Ill. század-
ban, majd a lutheri reformáció idején is elvként felállították. Nem irgal- .
matlanságot jelent ez. hanem óvni akar a bűnpártolástóI. Az igazi sze-
retet "ítélni" is tud.

4. A támogatás ezen ókori keresztyén elv szerint történjék: "A
m.unk~k~peseknek 'munhái, a munkaképteleneknek pedig irgalmas-
sogot , Irgalmasságot különböző természetű juttatásokban: lakás, éle-
lem, ruházat. munka s kereseti lehetőség, ritka esetben készpénz jutta-
tásában.

5. A szegénygondozás lehet "gyülekezeti" is, amikor a gondo-
?o~ott~k m~gmaradnak családi körükben és hivatásukban, vagy pedig
iniézeti, amikor valamilyen intézetben helyeztetnek el. amely intézeti
szegénygondozással már a IV-VI. században, majd különösen a pie-
tiz~us és a XIX-XX. század ebredési és közösségi mozgalmai idején
talalkozunk. Hogy melyik formát válasszuk. azt embere és alkalma
válogatja. A kettő tulajdonképpen kiegészíti' egymást. Az elaggott,
el.?agyott. egyedül álló szegények inkább intézetben' helyezen-
dok el. azonban az intézet családi otthon jellegévei birion. Meglevő
szeretet-intézménveinkről, mivel ezek nem "nagy intézmények", leki-
csínylőn beszélnünk nem szabad, mert ez az Isten útjának lekicsiny-
lése, amely, út a mustármag útja: magból lesz. terebélyes fa, kicsinybő]
nagy. .. Es éppen a kisebb intézmények nyujthatnak könnyebben
családi otthon!. Bármelyik forma mellett is döntünk alkalomról-alkalomra,
mindegyiket töltse be a szeretet.

6. A gyülekezet elsősorban a saját tagjait karolja fel. azonban
nagy szükség esetéri másohat is támogasson, az apostoli intelemnek
megielelően : "Cselekedjünk jót mindenekkel, kiváltképpen pedig a mi
hitünknek cselédeivel" (Gal. 6: 10), és az ókori' keresztyén gyakorlat-
hoz hasonlóan: más vallásúakat azért is, mert hiszen a keresztyén
szeretetrnunka általában s így a szegénygondozás is éppen abban kü-
lőnbözik a keresztyén ség előtti és a keresztyénségen kívüli szeretet-
munkától és szegénygondozástól, hogy az emberben nem ugyanazon
~al vagy nép, vagy vallás tagját, hanem az embert látja; az ember
képezi az irgalmasság tárgyát (Luk. 10: 30-37).

7. A gyülekezet szegénygondozása nem állhat meg magának a
gyülekezetnek a sorompói előtt, ahogyan a krisztusi szeretet sem ismer
sorompókat, hanem más evangélikus gyülekezetekre is kiterjed. Az ős-
keresztyén kollekták is ezen rendeltetéssel gyűjtettek pl. a római (Róm.
16) és a korinthusi gyülekezetben a szegény jeruzsálemi gyülekezet
számára "egyenlőség szerint" (II. Kor. 8) Ez a gyülekezelközi támo-
gatás a communio sanctorum szükségképpeni és lenyűgöző élet jelensége.

8. A szegénygondozás leghivatottabb munkásai a Szentírás és az
egyháztörténelem tanúsága szerint a diakonusok és diakonisszák. akik
leghelyesebben a gyülekezeti lelkész, szükség esetén más gyülekezeti
szerv felügyelete alatt hűséggel és hozzáértéssel' végzik azt.

9. Ha "a pápisták a koldulásbói istentiszteletet csináltak" (Luther)
mivel az .adakozás üdvszerző érdemszámba ment, úgy mi mint a hiÍ
általi megigazulás vaIIói hitünk által szeretetre serkentve és szerete-
tünktől hajtva a szegénygondozás ból csináljunk .istentiszteietet",

,
tatja be népét sannak mindon .Iettyét-
vóttyát". Nem csak a nagyközönség, a
szak tudósok számára is nélkülözhetet-
len kézikönyv. Már eddig is több szak-
ember nyilatkozott róla úgy, mint tu-
dománya számára szinte nélkülözhe-
tetlen forrásműről. Az ormánysági táj-
nyelv gyüjteménye pl. kincset érő. A
faj elmélet egyik specialistája pedig két
marokkal szedi elő belőle az egyik heti-
lapban a legsúlyosabb bizonyítekokat
a magyar fajiság kérdéseinek tisztá-
zásához.

.Tehát alapos és kornoly munka, Méltó
a protestáns lelkészi kar erkölcsi súlyá-
hoz. A falukutatás és falukutatók nagy
port felvert problémáihoz nem is szól-
tunk hozzá mindeddig lapunk hasáb-
[ain, mert túl sok politikai feszültséget,
túl sok szenzációt, túl sok bizonytalan
homályt, túl sok érdek-szennyet láttunk
kavarogni abban a "felvert porban".
De Kíss Géza könyvével megérkezett
az a tárgyilagos hozzászólás, amely
mögé mi is odaállb.atunk.

E könyv szerint az ormányság pusz-
tulását nem lehet kisajátítani a gazda-
sági kérdések kiélezésének politikája
számára, de az erkölcsi erők hely te-
l en voltára sem. Ez a pusztuló magyar
tájék egy darab magyar történelem és
protestáns magyar sors. A mai állapot-
nak épúgy eredője a másfélszázados
török dúlás, mint a 400 éves Habsburg-
járom. A földrajzi fekvés, Ormányság
elzártsága Dunántúl többi részétől ép
úgy szerepet játszik, mint a belterület
rossz birtokmegoszlása és a [onbágy-
szabadítás "gyilkos szabadsága". A né-
met katonaság fosztogató barátsága ép
úgy nyomorítja, míut protestáns hite
miatti évszázados kitagadottsága. A kö-
zépkorí katolicizmus ép úgy nem
tudja felszántani és keresztyén termő-
talajjá tenni a lelkét, mint a racíoná-
lizmus álprotestantizmusa. Örök földhöz-
ragadottsága, éh-kopp tengődése ép úgy
belehajszolja az öngyilkos egyke kar-
jaiba, mint amennyire nem tudja vissza-
tartani üres szokás-vallásossága.

Egy tősgyökeres, régi magyar fajta
halálos ágya ma az Ormányság. Mel-
lette csak azzal a fájó, féltő szeretettel,
mélységes magyar szomorúsággal áll-
hatunk meg, amellyel a könyv szerzője.
Betegágy mellett csak a kuruzslók szok-
tak hajbakapni. egymást gyalázni, más
bűnét emlegetni. Hívő ember ímádkozní
szokott és az orvós rendelkezéseit végre-
hajtaní.Jöjjön tehát a telepítés,acélszerü
birtokpolitika, az okszerű gazdálkodás,
a szígorü örökösödési törvények és he-
lyes népnevelés. De ne gondoljuk, hogy
ezzel mindent elintézhetünk. A megol-
dás, a jövő Isten kezében van. Szívlel-
[ük meg mindannyian a könyv záró-
akkordját: ,,~1inden programm nyomo-
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rult dadogás csupán, lia hitet nem tu-
dok kelteni ebben a népben ... Isten eb-
ben a már elkongott tizenkettedik órá-
ban mint utolsó sáncra, a lélek srineaira
muuü.: E hit nélkül sehol sem tudom
felfedezni az ormánysági népnek meg-
mentését!'.

Egyke, rossz birtokpolitika, nyomor,
hitetlenség, régi erények pusztulása,
sajnos, nem csak az ormányság kivált-
sága. Ormányság csak kiáltó példa,
előre elküldött megdöbbentő "gyász-
jelentés". A. B.

~ li_,
HIREK

Luthersznhm-, Ujabban a Luther-
szoborra a következő adományok érc
keztek : Dr. báró Radvánszky Albert
1000.--:-,Baráth István 5:-, Dr. Konkoly'
Elemér 40;-;-, Budapestr evang. leány-
grmn. tanári kara 130.-, Budapesti fa-
so~i gimn. tanári kara 153.-, Dr. Erőss
Lajos 20.-, Lingsch Pál 5:-, N. N. 5.-
Kézár Simonné 3.--':, Matisz Anna 1.-'
Thomka Lajos 2.-, N. N. 5.- Masz~
tiss Karola 1.-, özv. Dr. Papp 'Ernőné'
5.-, Koritsánszky attó 25.-, Dr. Mol-
nár Béla 20.-, Petráss Erzsébet 2 -, P.

A Luther-szobor végrehajtó bizott-
ság-a január 27-én ülést tartott, melyen
e!hat~rozt~! ~ogy, a .szobofl',a való gyüj-
tes hónapjáva mareius havat teszi s a
megküldendő részletes utasítások sze-
rint a gyüjtést mindenütt abban a hó-
napban kell végezni.

A Deák téri urvacsoraí igehirdetések
sorozatában február 6-án d. e. 11 óra-
kor fog elhangzani a második prédikáció.

Az "egyetem gyászjelentése Payr
Sándor haláláról. A M. Kír. Erzsébet-
Tudományegyetem Rectora, Tanácsa és
Evangélikus Hittudományi Kara mély
fájdalommal jelenti, hogy a magyar
protestáns egyháztörténetírás fáradha-
ta,tlan, nagynevű művelője, Dr. Payr
Sandor, az egyetemes egyháztörténet
nyugalmazott nyilvános tanára, felava-
tott evangélikus lelkész, a debreceni
m. kir. Tisza István tudományegyetem
tiszteletbeli theologiai doktora, a Ma-
gyar Luther Társaság tiszteletbeli tagja,
a kormányzói elismerés tulajdonosa, a
Magyar Protestáns Irodalmi Társaság
választmányának és több tudományos,
egyházi és társadalmi egyesületnek tag--
ja január hó 30-an rövid szenvedés után
életének 77-ik életévében az Úrban
csendesen elhunyt. Kedves halottunkat
folyó évi február hó l-én, kedden dél-
után 3 órakor az evangélikus hittudo-
mányi kar épületében tartandó gyász-
istentiszteleti szertartás után kisérjük
földi pihenő helyére, az evangélikus
temetőbe. Sopron, 1~38. január 30-án.
Azt mondja az Ur: En vagyok a feltá-
madás' és az élet; aki én bennem hi-
szen, ha meghal is él. János ev. 11,25.

Evangélikus nap lesz' február 6-án
Enyingen, melynek szónoka Szántó Ró-
bert, a szövetség igazgatója. . I

Hittestvérünk háza eladó Duna-
keszín, 6 perc a vasutállomástól, 400
négyszögöles telken, 3 szoba mellék-
helyiségekkel, házmestarlakással. Tel-
ken 400 szőlőtőke, 45 gyümölcsfa, vas-
kerítéssel. Cím: Sax Lajos Dunakeszi,
Kinizsi-utca 2.
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Az egyházi-gyülekezeti szegénygondozás "isten tiszteletét" csak

"királyi papság": hívő, hittestvérét s felebarátját szeretö és szociális
felelősségérzettel bíró lelkész és nem-lelkész, nem külön-külön, hanem
együtt végezheti el. Az Ur adjon egyházunknak sok "királyi papot",
és tegyen bennünket. is azokká! Igy szegénygondozásunk is hirdetni
fogja Isten üdvözítő kegyelmének a megjelenését: szegényeknek, kik
kapnak, s gazdagoknak, kik adnak, mert kaptak - kegyelmet.

Zulauf Henrik.
.R

A Nyugdijintézet és az evang~likus
lelkész szociélis felelössege

Bevallom. hogy felháborodva írok. Méllóan a tárgyhoz. mert fel-
háborító tényekről csak az írhat méltóképpen, aki fel is tud erkölcsi
"alapon háborodni. Ugy érzem ez ügyben szükség, hogy botránkozások
legyenek és nem az önügyvéd, hanem az igazság goromba ténye bizo-
nyítja. hogy e botránkoztatásért nem a botrányos mulasztást meglátók.
hanem a botrányos mulasztásokat okozók a felelősek.

Kezembe veszem D. Kapi Béla püspök IV. 1937-38. sz. körle-
velét. Egyetemes Nyugdíiintézetünk helyzete és iövendöie szakaszban
az 1937. dec. 13-ig történt befizetések alapján közli, hogya kerületben
53 gyülekezet és 58 lelkész szerepel hátrálékesként. Csak a 400 P-nél
nagyobb hátrálékokat ismerteti gyülekezetenként és személyenként. Ki-
jelentem, hogya gyülekezetek között - ha vannak is szegényebbek -
de igen csúnya nagy számmal vannak olyan jómóduak, amelyeknek
hátraléka teljesen érthetetlen és csak az egyházi elnökség szociális
felelősségének a megdöbbentő hiánya magyarázza a nagy adósságot.
Amikor a személyi hátréléket nézem, akkor a meggondoltságot -jogose n
földhözvágó felháborodás azt irat ja velem a lap szélére: Felháborító
felelőtlenség a többiekkel szemben!

Testvéreim! ne vegyétek rossz néven. nem általánosítok ! Lá-
tom, hogy van' köztetek nagy családos, sok gyermeket taníttató lel-
kész, kik előtt. a megértés emberi szeretetlángját szabad csak lobog-
tatni, de ... mégegyszer is, DE vannak köztetek igen szép fizetésű és -
kevés családtaggal megáldott, sőt gyermektelen, sőt -' horribile -
agglegénysorsban élő ió paróchiás emberek és legyen szabad meakér-
deznem, hogy ugyan micsoda üstökénél fogva előráncigált kifogás ment-
het fel benneteket a szociális felelőtlenség vádja alól!?!

. Most .hadd szólion a püspöki körlevél : "A kimutatás ból megdöb-
bentően látom azt is, hogya gyülekezetek és lelkészek közül 21-en
egész évben egyetlen fil/ért sem fizettek be hátralékukból, tehát még
fizetési szándékuknak sem adták tanújelét. A névsor áttanulmányozá-
sahor némelyik névnél kételkedn em kellett abban, hogy az illetö ne
tudna eleget tenni fennálló fizetési kötelezettségének. Ez esetben azon-
ban igazán felháborító, bűnös mulasztásról van szó, am911yel szem-
b~n egyházunknak a legnagyobb szigorral kellene eliárnia," En tisztelettel
javaslatot fogok tenni az egyházmegyei lelkészértekezleten keresztül a
M. E. L. Eközgyűléséhez, hogya lelkészi becsületszék egyéni elbírá-
lásban állapitsa meg a többiekkel szemben való testvéri felelősségnek
hiányát egyesekben. Ha vannak becsületesen törlesztő szegény lelké-
szek, akik 2000 P hátralékukat pár éven belül 500 P-re tudjak csök-
kenteni havi 148 P állami hitoktatói törzslízetésükből, akkor kötelezövé
kell tenni a kiválóan magas [övedelmüeknek, hogy ezt a lelkiismereti
felelősséget önmagukban ne aItassák el!

Dixi! Ebben az ügyben nem vitatkozom, hanem vállalom az el-
lenlelhéborodást - ki' merern jelenteni - egészen nyugodt lélekkel!

Bácsi Sándor.

A hit az Igét tartja szem elött, nem az igehirdetőI. Luther.
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mellett). Teletont felvlIágosítások: 330- vénycikk36. §-a<lzóról-szóra ezt mondja-, akkor, ugyanolyan támpontul szolgálhat
734. Beíratásí díj a négyhónapos íél-' "Alciol:/j'an. zászlót, címert,. vagy [ei- a magánalkalmazott egyházi adójának
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Hazánk legrégibb, több mint 120. éve-feilllál1ó harangöntő gyára

SELTENHOFE,R FRIGYES FIAI
magyar királyi udvari H;t,állítók, Sopron.

Alapítva: Legelsö IŰIOUÓSZer-. kut, szivattyu- és Alapítva:
1816. géjJgyár, harang-, fém- és vasöntőde. 1816,

raisrteteüel. kb-i-ük eLrjlize.tlf-il1.ke.t, MfJtt
multMt<i. tasurdnuodehoe: f1il.eLLé.kelt52.847.
seamú. {2tJJlaJu/ii..etéú" lao. teLltaJ.ználáJiw-aL
eLff-tizdúükú {/l1j!IJúfitafLi., J-zúJ-eJ.kedi-e.fLek..

~[Jal1.·fJéLiklL:t~f.et
kiad6/uoataJ.a

,rzltlltÚ, r)6kai-lj.f.ea 18. sr;
'UeLelMl.: ,2-955-16.

J2arpufLk eLtiJ{J.(L(iáw eJí#izethi kifteLe.zettJi(f,{trL tát<,

pi * JéiiMM 44

A, Budapest-Tisztviselőtelep Külsöferencvárosí R!;\formátus, temp-
~om, a.,pápai református templom, a győri református templom, G ft O P B
bagameri református templom stb" stb. harangjai gyárunkban '.
kés~,ül~ek. Harangrendelés esetén teljes bizalommal forduljanak a ..
legrégibb és megbízható céghez. A párisi világkiállításon arany-' _
éremmel, azonkívül sok arany és ezüst éremmel és sok diszokle-
véllel kitüntetve. Kedvező fizetési feltételek és rsok évi jótállás. ,GROSS PE'TED B.pest, VI .• Tere' z .•krl 27.
!Költségvetést és .kiszálIást díjmentesen e s z k ö zl ün k ! ' II
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SZIGETI NÁNDORÉS' FIA
BUDAPES(IV., KECSKEMÉTI:-UTCA 9. SZÁM.

."BllJOSITSA
lakását

PÁTRIA
8 lemezes biztonsági

reteszzárral.
lÍra 2 db nikkelezett I

., '.' . ,. . kulccsal-5.""":" pengö~

DEKORftCIÓ, Budapest,Károly-krI20. Tel:384-52·1.
, ,

SZLEZÁK LÁSZLÓ'
Magyarország aranykoszorús mestere

harang- és ércöntöde. harang-
felszerelés- és, haranglábgyár

BUDAPEST, VI., PETNEHÁZY-UTCA 78. SZÁM.
8 aranyéremmel és 4 diszoklevéllel kitüntetve I

Mit nyujt.oz Evangélikus Egyházkerületek .
, .'. "," Jóléti ~9y~~üíete? ' . . ,~'. ':-i..

~ ~. ~ . .. I .

A családban előforduló halálesetkor 'temetkezési!>.
segélyt:KiházasításL tanulmányi es neveUetési segélyt,.
Élet, nyugdíj, tűz,. jég, betörés. baleset, szavatos$ág;~~
gyár, autó biztosításainaka legolcsóbb díitételeit.iA.
tágok érdekeit a Jóléti' Egyesület gondos figyelemmel
segíti elő. Evangélikus 'egyházát támogatjarnindenki, ,
akin. Jóléti Egyesületet felkarolja.,' Hívjá fel mindenkíí
a hittestvérek figyelmét a Jóléti Egyesületre. "

. Felvilágosítással és táiéköztatássel szolgál az egye- ,
sület közponlja: Budaoesi, IV.,.Haj6-Íl. 8-'-10 . .(Ev. bére;
héz.) Telefon: 1'-863-32. valamint a .kerülefi íiókok r
BE~késcsaba. Debrecen. Gyór, Kaposvár, Miskolc, Pécs, .

. Szeged, 'Székeslehérvér, Szombalhely, Szolrrok. Min-
den egyházközségben meabízotfai vannak .az egyesü-:
Jelnek. - 'Alléndóan felveszünk .és foglalkoztatunk,
megfelelő [avadalmazéssal tagszerzőket,' hölgyeket is.

. Színművek és. jelenetek nagyoknak.
és kicsinyeknek (12 műkedvelői elő-
adásra alkalmas színdarab, illetve I
jelenet). Most jelent meg SCHOLTZ
TESTVÉREK könyvkereskedésében

ÁRA: 2i41l PEN'GÖ. Budapest, IX. Ferenc-körút 19/21. sz.

Szántó Róbert:

AZ UTOLSÓ, ÓRA

Nyomatott Weber Gusztáv "Grafika" nyomda-
vállalatánál, Úipest, Jókai utca 18. Telefon: 295-516 ..

(W.EBER GUSZTÁV)
TELEFONSZÁM: 295-516.
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. dr. Vácz Elemér, dr. Vető Lajos, Virág Jenő, Zulauf Henrik

Megjelenik minden szombaton
Szerkesztőség : Budapest, VII .. Damjanich-utca 28/8. Telefon: 133-592. - Kiadja az Országos Luther-Szövetség.

Felelős kiadó : Dr. Fritz László. .
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ENGEDELMESSÉG

[vANG~lI~U~~lg'1.

ként szembeállítsuk magunkat dia-
dalra kerülő új eszmék, vagy po-
litikai mozgalmak, vagy világné-
zetek elkötelező parancsaival s azt
a kérdést tegyük fel magunknak,
hogy vajjon a keresztyén ember
köteles-e engedelmeskedni ezek-
nek?

Sokakat nyugtalanító kérdés ez,
még akkor is, ha a hívők és hinni
akarók szívében megcsendül a bib-
liai buzdítás : .Istennek kell engedni
inkább, mint az embernek! Öregek
próbálnak alkalmazkodni új esz-
meáramiatokhoz, elhelyezkedettek
próbálják kiérőszakolni azt. hogy
új csillagok Iénye reájuk is vessen
néhány sugarat, érvényesülni aka-
rók keresik azt az irányt, amelyik
stabilnak látszik s amelynek hosz-
szú uralma mellett sokáig jólétben
és nyugalomban élhetnek s egészen
békés és szelíd szülök álmodnak
már a bölcső előtt arról a peda-
gógiai munkéról, amelynek alkal-
mazásával gyermekeik biztos kar-
riert futhatnak meg!

Korkérdés lett az: kinek enge-
delmeskedjünk?

Nem lehel mindenki vezér, csak
a többségek és egységek által ki-
válogatottak ; de akiket vezéri
székbe ültetnek, vajjon komolyan
készülnek evezéri szolgálalaikra ?

Amióta az egyik pápai enciklika
lapjairól a napi politikai és társa-
dalmi életben az individuálizrnus
és koIIektívizmus gondolata mind
nagyobb súlyt és jelentőséget nyert,
azóta a vezérek - és vezetettek egy-
máshoz való viszonyában nem is-
merünk rá a tegnapelőtti életlor-
mák szépségeire.

Volt idő, amikor lsten prófétát
küldött el hosszú útra azért. hogy
a népnek megfelelő vezért keres-
sen s amikor a próféta szemei
előtt sok kedves ember jelent meg
s ő mindegyik embertestvérében
látott értékeket, azt mondta a Lé-
lek hangja: ne ezt vagy amazt
válaszd, mert az lsten nem azt
nézi, ami külsőleg is látható, ha-
nem azt nézi, ami a szívben van ...

A vezérek szíve és hite, s így
azembertesrvérekkel szemben meg-
mutatkozó magatartásának megnyi-
latkozásai a keresztyénség szem-
pontiaból is rendkívül fontosak s
ez a kritikai szükségesség a mi
szempontunkból ma sem idősze-
rűtlen.

Ha beszélni és Írni lehet arról,
hogy Európában és Európán túl is
politikai gondolatok hasonlósága
szerint blokkok és szövetségek ala-
kulnak, meg kellene szólaItatni a
világ előtt azokat a vezéreket is,
akiknek szívesen engedelmeskedik
a közösség, mert ismeri szívüket
és hitüket.

... aki által nyertünk kegyel-
met és apostolságot az ő neve
érdekében a hit engedelmes-
ségére minden népek között,
akik közé tartoztok ti is, Jézus
Krisztus meghívottai.

Róm. 1: 5-6.

Ezért, szeretett testvéreim,
legyen minden ember gyors a
hallásra, késedelmes a szólásra,
késedelmes a haragra, mert a
férfi haragja nem cselekszi az
Isten igazságát. Azért letévén
minden tisztátalanságot és a

. rosszaság áradatát, 'fogadjátok
be szelídséggel a belétek oj-
tott igét, mely képes megtar-
tani a lelketeket.

Jakab 1: 19-21.

Minden, amit az Atya nekem .
adott, hozzám jön es aki 'hoz-
zárn jön, azt en nem vetem ki.

János ev..6: 37.

*
Az Ágostai hitvallás' azon feje-

zete, amelynek élén ez a cím áll:
Az új engedelmesség, örökké ak-
tuális. Arra kényszerit az élet és
a rohanó idő, hogy szinte napon-

.:

, Milyen kontraszt az, hogya sá-
tán épen azzal bünteti meg a ma
gyermekét, amitől legjobban félt s
amitől legtávolabb igyekezett min-
dig állni. Gőgös egyénisége és
üressége, miatt való elbizakodott-
sága s homokra épített hiúsága itt
gúnyoltatik igazán ki: engedelmes-
kedni sohasem és senkinek nem
szeretett s hogy életét el ne ve-
szítse: engedelmeskednie kell.

Kinek engedelmeskedik az egy-
ház? Az ötszáz millió lélekből álló
kinai vallásosságnak nincs sem
tartalmi sem szellemi feje; a 240
millió mohamedánizmus ma való-
ban az ég és föld között van, hi-
szen ott nincs otthon, ahol böl-
csője ringott; a 220 milliós hindu-
izmus létalapját a missziói munka
fenyegeti; a 353 millió római ka-
tolikus hívőnek pápája van; de
mit csináljon a 218 milliónyi pro-
testántlzmusból az az egy, sokszor
árva, sokszor pedig lelki kincsek-
ben nagyon is gazdag lélek?

Vajjon látja-e azt a mának pro-
testáns, de még inkább evange-
likus em bere, hogy egyháza nem
olyan, mint az ingó nádszál, ame-
lyet a szél ide s tova hajtogat? Fel-
fedezi-e evangélikus egyházában a
magyar evangelikus hívő azt a ha-
tározottságot, amelyben ma egy-
házunk él, hogy egyedül és kizá-
rólag Istennek és Igéjének enge-
delmeskedik. Végigkisérte-e 'az
egyházon belül, vagy kívül álló
azt a sok küzdelemmel megvívott
s bukásokkal s szernélyi vesztesé-
gekkel beborított utat, míg végre
egyházunk a mai világban egészen
magára maradt, de Istennek enge-
delmeskedik s lsten ezért vele van!

Ez az egyetlen, az igazi és az
új engedelmesség. G. L.
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liA szociális szent"

A vadászok, halászok, molnárok, tűz-
oltók, úrvezetők stb. szentjeihez egy -ú]
csatlakozott: a szociális szent. Folyó-

. iratokban és napilapokban mind gyak-
rabban találkozunk vele. Viselője az,
aki segíti a szegényeket, gondozza az
elhagyottakat, ápolja a betegeket, egy-
szóval felebaráti szeretetből szociális
munkát végez. Nálunk ezt a nevet
~tzsébet, II. András király leánya kapta.
O -maga meg is érdemli a tiszteletet,
mert példás feleség és anya volt és
emellett gondolt a nyomorultakra is.
De veszedelmesen megüresedett a ke-
resztyénség akkor, ha már a szociális
segítség is szenzácíónak vagy érdemnek
számít. Mert Isten előtt emberi rérde-
mekkel dicsekedni nem lehet; Ö előtte
érdem nincs! Aki mégis dicsekszik,
hasonló az önimádó farizeushoz és
méltó is a farizeus sorsára! És még
rosszabb a helyzet akkor, ha a "szentek"
érdekében olyan legendákat tudnak
produkálni, amelyek áthidalhatatlan
távolságban vannak a keresztyén élet-
től és gondolkodástól. (Erzsébet pl.
az egyik legenda szerint azt mondja
férjének, hogy vírágot. visz magával,
holott élelem volt nála. De a legenda
szerint a szent Isten is segít Erzsébet-
nek a hazugságban: virággá változtatja
az élelmet. Hol van ez a legenda a
keresztyénségtől !?)

Mi nagyon féltjük a mi magyar né-
pünket az ilyen gondolkozástol. Mert
mi lesz, .ha elhiszik, hogy a hazug
embert (ha "kegyesen" hazudik is) meg-
segíti az Isten, s egyetemesen élnek
majd a hazugság bűnével? Es félünk,
hogy a szegényen segíteni érdemmé és
szenzácíóvá válik majd ahelyett, hogy
az egész magyarság betöltené a fele-
baráti szeretet parancsát. Szentek he-
lyett bűnbánatra és kegyelemre van
szüksége a magyar társadalomnak,
mert életét egyetlen dolog rontotta
meg: a bűn! Kegyes mesékkel nem
lehet segíteni a csődbejutott magyar
életen. Ellenkezőleg! Jőjjön és győzzön
az igaz Isten, hisz a teremtett világ
sóvárogva váría Isten fiainak a. meg-
jelenését, akik új tartalmat és értelmet
hoznak világunkba: a Jézus Krísztusban
való életet. Enélkül a magyarság viselni
fogja bűnei terhé~. M.

~ c,8-(I,Udoit (l,6~(j.hff
idegileg összeroppanva megölte vőlegé-
nyét. Előzőleg azonban elvált férjétől
és elhagyta felnőtt leányát is, mert
olthatatlan szerelemre gyulladt a férfi
iránt. Kezdetben úgy gondolták, hogy
házasságot kötnek, deebböl semmi sem
lett, mert a, vőlegény édesapja nem
egyesett bele a házasságba. fia és az
asszony között levő korkülönbség miatt.
Csakugyan furcsa erkölcsi meglátás
van korunkban! Azt akárhányszor nem
tudja megtiltani a szülő, hogy fia vi-
szonyt folytasson férjes vagy elvált
asszonnyal, de az ellen egész erkölcsi
énie fellázad, hogy fia feleségül is vegye
azt az asszonyt, akit hosszú ideig hite-
getett. Az ügy folytatását míndenkí
ismeri. A csalódott asszony' megölte
vőlegényét, aki az asszony vallomása
szerint kétszer elválasztotta- öt család-
jától. - ."

Evangélikus evangélizáció
Evangélikus egyházunk évek óta visszhangzik a belmisszió szótól,

Folyik is benne belmissziói munka. Az 1920-ban életrehívott Országos
Luther Szövetség többek között a "hitbuzgalmi" élet előmozdításában,
valamint kultúrális és szociális (szegénygondozó és karitativ) munka
végzésében látja feladatát, tehát ha nem is használja a belmisszió s~__.
alapjában mégis a belmissziót is feladatának tekinti, bár kérdés, hogy
a mai formájában képes-e a vezetőség minden elismerésre méltó igye-
kezete mellett is ezen belmisszió programjának megfelelni. 1924-ben
megalapította néhai Pauer Irma diakonissza főnöknő a Fébé Evangélikus
Diakonissza Egyesületet, mint bel missziói intézményt, (az egyesület dia-
konissza anyaháza, ahol a belmissziói munkások kiképeztetnek és ott-
hont nyernek, a belmissziói intézménynek csupán központi szerve), a
belmísszió kettős feladatával: evangélizálni és szeretet munkát végezni,
amely kettős feladatát másfél évtized alatt sok áldással teliesithette is.
A belmisszió nemcsak szeretetmunka, amint ezt sokan tévesen gondol-
ják és nemcsak evangélizáció, azaz nem-hivatalos igehirdetés a rendes

.istentiszteleti helyiségen kívül is szabadabb formában és hivatott laiku-
sok által is tartva és nem is más valami, hanem az evangélizáció és
szeretetmunka a belmisszió két ága. E kettős úton akarja a belmisszió
a nép tagjait és a népegyház híveit, minthogy "keresztyének nem szü-
letnek, még keresztyén szülők gyermekei sem" (Kahler), a Jézus Krisz-
tusban való személyes élő hitre elvezérelni. Hiva/alos belmissziói mun-
kát evangélikus egyházunkban Kapi Béla dunántúli püspök sürge tett
és indított meg több, mint egy évtizeddel ezelőtt belmisszió! munka-
prograrnmjéval és pedig inkább az evangélizációt helyezte előtérbe, amely-
nek a hivatalos egyházi munkában addig nem igen jutott hely. Ma ál-
talában erőteljes evangélizációt kérnek és várnak épen a hivatalos egy-
háztól. Teljes joggal. S a jelek biztatók. Az új Egyházi Törvények di-
rekt feladatává teszik az egyháznak az "egyházi evangélizációt" (IV. tc.
2. §). Egyházunk ráeszmélt önmagára és nehéz időkben e nehéz, sa-
játos feladatára. Egyházunk evangelizálni igyekszik.

Evangélizáció: térjenek meg az Úrhoz, akik öntudatosen. élő hit-
tel, igazán még sohasem voltak Nála; akik voltak ugyan Nála, de el-
fordultak Tőle, letértek lsten útjáról; akik emberi útakon: em-
beri idealizmus, emberi larizeizmus, mindenképen emberi útakon jár-
nak. Ebredienek. akik alusznak. Ebredjenek fel bűneikböl, "se hideg,
se hév" állapotukból, halálos álmukból. Lelkészek, és nem-lelkészek
hirdessék lsten Igéjét és tegyenek bizonyságot az Urról - nem ön-
magukról - templomban és templomon kívül, hogy megelevenedjenek
a "megszáradt tetemek", amelyek megelevenítésre várnak (Ezékiel 37).
Megelevenedjenek emberek, megelevenedjék az egyház, megelevened-
jék a magyar nemzet: magyar, német, tót, mert itt nincsen különbség
faj és faj között. Megelevenedjenek a különléle népek és legyenek egy
nernzetséggé Jézus Krisztus vére által (Ef. 2). Evangélizáció! Bizony
szükség van ré, mint a falat kenyérre I

Csak a módszer, óh a módszer! Vagy nem fontos, sőt teljesen
közömbös a módszer? Mindegy, hogy milyen módon evangélizálunk?
Vannak, akik így mondiák. "Az eredmény a fontos", mondják. Azt
gondolom, tévedés ez. Azt gondolom, hogya módszer és az igazi
eredmény a legszorosabban összefüggnek. Azt gondolom, hogya mód-
szer lényegbe vágó ... Napjainkban a jelek szerint közkedvelt az olyan
evangélizáció, amely humorral, tréfálkozással is mesterkedik. Ez a mód-
szer tetszik sok embernek, vonzza őket, - evangélikusokat, relorma-
tusokat, baptistákat, methodistákat stb. stb. egy táborba gyűjti -, le-
köti a hallgatók figyelmét, megnevetteti őket. Az is lehet, hogy lelkesít
és meghat embereket. Az sincs kizárva, sőt bizonyosra veszem, hogy

"egyesek vagy talán sokan is megindulnak és komolyabb elhatározásra
jutnak. Hogy milyen végeredménnyel, ki tudná "azt megmondani? És
azt sem lehet tudni, hogy ezek között hányan vannak olyanok, akik
máskor mások igehirdetésének a hatása alatt megindultak, ujra és ujra
megindultak, elhatározásra jutottak, nagy elragadtatással beszéltek az

, Urról és még inkább saját tapasztalatairól - egy ideig ... De akármint
van is, mégis, mégis: hol van az Evangéliumokban humorizálás ? Mély,



is kimondhatat-
Luther.

Most van, aki az asszonyt sajnálja,
van aki a férfit, sőt olyanok is· akad-
nak, akik mind a kettőt sajnálják. Mi
nyiltan megmondjuk, hogy Isten ren-

, deléseit nem lehet megcsúfolni. Mert a
szerelem nem sport, amelyet alkalom-
szerűen' üzhetnek daliás fiatalemberek
élnivágyó asszonyokkal, hanem nagy
és komoly ügye életünknek és csak
akkor igaz, hanem házasságtöréssel kez-
dődik, hanem Isten igaz áldásával. A VI.
parancsolat pedig nem jogi paragrafus,
amelyet jogi tudással ki lehet játszani,
hanem Isten törvénye és jaj annak, aki
megszegi ! Es a házasság nem társa-
dalmi forma, amit az estélyi ruhához
hasonlóan hol felvesz az ember, hol
meg leveti, hanem egész életre szóló
teljes életközösség. Még hozzá felbont-
hatatlan életközösség, minden ellenkező
vélemény ellenére is, mert igy rendelte
ezt az Úr Jézus.

Nekünk a sajnálkozás helyett köte-
lességünk arról beszélní, hogy még a
legutolsó bűnös számára is van bűn-
bocsánat és élet, ha megbánja bűnét és
Istenhez tér. Jézus Krisztus megkegyel-
mezett a bibliai parázna asszonynak.
És megbocsát késői utódainak is, ha
nála keresnek szabadulást és új életet.
De. aki Jézus Krisztus helyett tőrhöz,
méreghez vagy pisztolyhoz folyamodik,
annak nincs szabadulása. Igy örömhír
helyett mi is csak arról beszélhetünk
most, hogy két ernber sárbataposta .
Isten rendeléseit, az Vr pedig megfize-
tett nekik az ő cselekedeteik szerint.

séges, boldog öröm van, de humorizálás?? Van-e egyetlen kacagtató
és megbotránkoztató tréfa a Szentírásban? Egy botránkoztat a -Szent-
írásban, de az nem tréfa, hanem - a Kereszt (1. kor. 1 : 23) Ahol a
bűn halálos komolyságáról és a mennyei dicsőségről van szó, lehet-e
ott helye komolylalan és dicstelen tréfálkozásnak ? Es gyenge-e az Ige,
már eleve gyengének tartjuk-e ahhoz. hogy lekössön és hasson és lel-
kesítsen és - ami egyedül fontos =: Lelket s ezzel si Lélekkel együtt
Eletet, örök életet adjon? Nem az Ur térít- e meg az O "módszerével" :
az Evangélium puszta hirdeltetésével? I;:mber akarná azt megcsele-
kedni emberi módszerrel? Ha az egész Irásban nem találkozunk ilyen
módszerrel, akkor ez nem ..véletlen" - véletlen nincs! - hanem
azért van, mert ez a módszer nem fér össze az Evangéliummal -
nemcsak a magyar vallásos lélekkel, amint valaki írta, hanem az Evan-
géliummal - s azért hiányzik az Irásból. Akkor pedig nem szabad
ilyen módszer felett napirendre térnünk anélkül, hogy tiltakoznánk el-
lene és nem szabad annak helyt adnunk sem templomban, sem temp-
lomon kívül, mert ez a módszer nem közömbös és nem is ..segédesz-
köz", de a lényeget, az Evangéliumot sérti, mert sekélyesítí. nem ugyan
önmagában, de a hallgatók számára. Legalább mi evangélikusok így
kell, hogy érezzük. Ha mások, bárkik és bármilyen ek legyenek is. ezt
neméreznék is, a lutheri reformáció hívei kell, hogy érezzék. Nem
"rossz szó" akar lenni, amit mondok. Távol legyen tőlem! Ugy érzem,
hogy igazság ez. amit nyíltan meg kell mondani.

Az igazi evangélizációval és egyházunk érdekévei szemben kevés
megértést tanúsítunk. ha ilyen, a történelmi egyházzal szemben is kevés
megértést tanúsító, közörnbös, talán éppen egyházon kívüli, szabad egy-
házi evangélizációra súlyt helyezünk, azért lelkesedünk, az után futko-
sunk, azt propagáljuk. azért áldozatokat hozunk. "Sie haben einen anderen
Geist". Vagy nem? Vagy már nem érezzük ezt? Idejét multa, érvényét
veszítette egyházunkban - mert egyházunk elvesztette - az Irás elve:
"lelkiekhez lelkieket szabván"? (1. Kor. 2) Evangélikus egyházunk nem
tudna már helyesen "ítélni" abban a tekintetben, hogy akit evangéli-
zálásra hív, kicsoda, milyen "evangéliomi körböl" jön s milyenhez tar-
tozik? Kiről-miről szól, hogyan szól, milyen evangéliurnot hirdet, evan-
gélikus híveinket milyen irányban befolyásolja és hová akarja őket be-
kapcsolni, .továbbá abban a tekintetben, hogy ami lélektani szempont-
ból esetleg nagyon érdekes és értékes, az az Evangéliom szempontjá-
ból lehet nem helytálló es így elutasítandó?! Egyházunk nem tudna
disztingválni psychologizálás és evangélizálás között ?

Az evangélizáció, akár egyházi, akár egyházon kívüli, amely
utóbbit megakadályozni nem lehet mindenképpen súlyos felelősséget
ró egyházunkra. Elsősorban azért felelős egyházunk, hogy igazi evan-
gélikus evangélizációt nyújtson: Evangéliumot - nem embert és nem
emberit - alkalmas és alkalmatlan időben, templomban és templomon
kívül, lelkészek és nem-lelkészek által - emberi mesterkedések nél-
kül. Azután felelős azért, hogy az evangélizációk nyomán felébredt,
megtért lelkeknek a hitközösség utáni természetszerű vágyódása kielé-
gítést nyerjen. Kőtelessége az erről való gondoskodás; Tud-e ezen kö-
telességének eleget tenni? Ha nem, akkor az evangélizáció súlyosan
megkárosítja egyházunkat, mert kiviszi az embereket az egyházból annál
az egyszerű igazságnál fogva, hogya kínzó szomjúság, ha tiszta vízre
nem talál, zavaros vízhez hajtja a szornjúhozót, mert nem teheti, hogy
ne igyék. Ezért nem lebecsülni, hanem megbecsülni, nem sorvasztani,
hanem ápolni, nem gyűlölni, hanem szeretni, nem megtagadni, hanem
a magáénak vallani, nem elutasítani, hanem igénybevenni kell az evan-
gélikus egyházban meglévő és ezután keletkező evangélikus hitközös-
ségeket. Isten útja ez: evangélizáció és élő evangélikus hitközösség -
evangélikus egyházunkban. Zulauf Henrik.

A kísértés ellen az a legjobb orvosság, ha elvonod gondolataidat
a kísértéstől, ha olyan dolgoi<ról beszélsz, ameluehnel: semmi kőzük
hozzá, vagy pedig imádkozol és bízol az Evangélium egyszerű
szavaiban.' Luther.

*

A multbatekintésnek nem egyetlen
módja visszalapozni tudós történetköny-
vekbe. Igaz ugyan, hogy a történettu-
domány feladata az emberi élet elmult
szakaszának megelevenítése; de az is
kétségtelen, hogy sok, történelmi kézi-
könyvben erősebb a hangsúlya mulan-
dóságon, mint az életen. Számtalan ú.
n. művelt embert éppen ez tart vissza
attól, hogy élet- és világszemléletét az
ülő horizontján is kiszélesítse. Ezek
számára idézzük itt időről-időre, min-
den hozzátétel nélkül, az elmult évtize-
dek életének legelevenebb forrásait, a
hírlapokat.

A "Magyar Szó" 1904 május 8-i szá-
mában (V. évf. 110. sz.) olvassuk a kép-
visalóhásnak Jókai Mór halála után
tartott üléséröl : .Míndenkí azt várta,
hogy az elnök, (Perczel) Berzeviczy és
Thaly után az Vgronisták, a néppárt és
az Apponyisták nevében is megszólal
a kegyelet hangja. Mindenki megbot-
ránkozására azonban a három kleriká-
lis csoportnak a nagy nemzeti gyász
alkalmából egy szava sem volt. Bizo-
nyára nem kis mértékben bírta hallga-
tásra őket az a körülmény, hogy Jókai
református volt ... Szembeszökő az el-
lentét: mikor Xlll, Leó pápa meghalt,
Apponyi és vele a klerikálisok gyászuk
jeléü! ülést sem akartak tartani s íme,
most, hogy Jókai mondott búcsut en-
nek az árnyékvilágnak, ... most Appo-
nyi és klerikálisai nincsenek. sehol, most
a gyász kifejezésére egy szavuk sin-
csen ... " drkm.

VISSIALAPOZUNK

Isten türelme csodálatosan nain), amint hangja
lanul hatalmas.
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D.báró Radvánszky Ilbert
egyetemes felügyelő

Egyházi köreinkből gyakran érdek-
lődnek egyházunk vezető férfiainak a
nagy nyilvánosság előtt ismeretlen, rész-
letesebb adatai iránt. Ezt az érdeklő-
dést óhajt juk kielégíteni, amikor első-
sorban egyetemes íelügyelönkröl köz-
lünk néhány személyi adatot.

A zólyommegyei Radványból szár-
mazó Radvánszky család családfájának
gyökerei a XII. századba nyúlnak visz-
sza. A ma is meglévő ősi kastélynak
egyes részei még ebből az időből va-
lók. A család mindjárt a reformáció
kezdetén evangélikussá lett. Egyik sarja
Radvánszky György, hazafiságáért és
hithűségéért áldozatul esett· Caraffa
eperjesi vértörvényszékének. A vértanú
fia János pedig kincstárosa és legbizal-
masabb embere volt II. Rákóczi Ferenc
fejedelemnek. A család ősi tradicióihoz
mindvégig hű maradt és élénken részt-
vett a magyar nemzet és evangélikus
egyházunk életében.

A Radvánszky családnak jelenleg
két ága él: az egyik a borsodmegyei
Sajókazán. a másik a pestmegyei Pusz-
tavarsányban.

A pusztavarsányi birtoknak tulajdo-
nosa jelenlegi egyetemes felűgyelőnk.
A családnak az az ága, amelyből ő
származik, már adott egyházunknak
egy kíváló egyetemes felügyelőt nagy-
atyja, az 1882-ben elhunyt báró Rad-
vánszky Antal személyében.

Egyetemes felügyelőnk, D. báró Rad-
vánszky Albert, 1880-ban Pusztavarsány-
ban született. Előbb a jogtudományok-
kal foglalkozott és a budapesti egyete-
men állam vizsgát tett, majd a magyar-
óvári gazdasági akadémiát hallgatta.

Édesatyjának koraí halála után, már
19 éves korában átvette. a puszta var-
sányí birtokot, mely jelenleg is mínta-
gazdaság színvonalán áll.

Ideje és munkája egyrészt az egyházi
és nemzeti közélet szolgálata, másrészt
magánügyeinek intézése közt oszlík
meg. Mint közéleti férfiút és mint ma-
gánembert minden vonatkozásban rend,
pontosság és lelkiismeretesség jellemzi.

Családot nem alapított, édesanyjával
él, akit féltő gonddal és szeretettel
vesz körűl.

Egyházi pályafutása igen érdekes és
szokatlanul gyorsan emelkedő. Már kora
ifjúságában felügyelője a galgagyörki
egyházközségnek. Később a pesti ma-
gyar egyház másodfelügyelői tisztsé-
gében buzgólkodik, majd a budapesti
egyházmegye felügyelőjévé lesz. A hi-
vatalos egyház szolgálatán kívül külö-
nös szeretettel foglalkozik a Luther
Társaság és a Gyámintézet ügyeível.
amelynek bizalma őt a világi elnöki
székbe emeli. 1923-ban, 42 éves kórá-
ban, veszi át az egyetemes egyházi és
iskolai felügyelői tisztet és azóta látja
el azt odaadó buzgósággal és gazdag
eredménnyel.

f,. nemzeti életben teljesített szolgá-
latainak legszebb elismerése, hogy a
magyar országgyűlés feisőháza 1935-
ben alelnökéve választotta. Ebben a
minőségben folytatja azt a működést,
amelyet, mint a volt főrendiház örökös
jogon tagja és jegjTzQje, kezdett és
szeretett meg.

A katolikus tanítónőképzők hatása az
evan9é~ikus tanítónőképzés sorsára
. Első hallásra senki sem hinné el, hogy a vallásos szabadság, a

gondosan kiépített autonómia korszakában komolyan szó eshetik arról,
hogyar. kat. tanítónőképzők befolyással lehetnek az egyetlen evan-
gélikus tanítónóképző sorsára. Pedig bármennyire szokatlan is, a kelle-
metlen valóság az, hogy ar. kat. tanítónöképzök rövidesen lehetetlenné
teszik az evangélikus tanítónöképzést, ha arra hivatott egyházi ténye-
zők meg nem keresik a védekezés módiát. A .helyzet magyarázata a
következő.

. Országos átlagban Magyarország r. kat. lakossága tizenkétszer
akkora létszámot képvisel, mint az evangélikus. Ennek meglelelően,
ha az evangélikus lakosságnak elegendő az országban egy felekezeti
tanítónőképző (ez a szarvasi), akkor azt kellene gondolni, hogy a r.
katolikusság lélekszámának megfelelő arány szerint elégnek kellene
lenni 12 r. kat. tanítónőképzönek. Annál meglepőbb, hogy a r. kat.
tanítónőképzök száma már a háború befejeztekor jóval nagyobb volt
az országos aránynak megfelelő számnál, vagyis összesen 16. Ha figye-

- lembe vesszük, hogy az evangélikus lakosságnak jóval nagyobb szá-
zaléka városlakó elem, mint a r. katolikusoké, s az evangélikus lakos-
ság általában véve jobbmódú is, rnint a katolikus, azt lehetne hinni,
hogy az országos arányszám ot már is harmadával felülmúló tanítónő-
képző-intézet túlon-túl elegendő volt a r. kat. lakosság nőnevelési igé-
nyeinek. A későbbi tapasztalat mégsem ezt igazolta. A háború befeje-
zése óta, tehát körülbelül 18 év alatt, a r. kat. egyház - föltehetőleg
nem csekély állami támogatás mellett - még 10 új r. kat. tanítónő-
képzöt szervezett és építtetett az ország különböző vidékein. Eszerint
a r. katolikus .tanítónőképzök száma jelenleg nem 12, ami megfelel az
országos számaránynak, nem is 24, ami már kétszerese az országos
számaránynak, hanem 26. R. kat. tanítónőképzőkkel ma tele van ültetve
az egész ország. Az országnak tehát bármelyik vidékén vagy helyben
van r. kat. tanitónőképző, esetleg a 4 állami vagy a_ 4 rel. képzök kö-
zül az egyik, vagy pedig közvetlen· közel, úgyhogy könnyen elérhető
autóbuszen vagy vonaton bejárva.

Nem volna baj, bármennyi tanítónőképzöie volna a r. kat. egy-
háznak, ha csak katolikus leányokat fogadnának be növendékül, Azon-
ban ezt a temérdek tanítónőképzőt még akkor sem tudnák benépesí-
teni csupa r. kat. tanítónövendékkel, ha a r. kat felekezet országos
jóléte elérné a zsidó vallásúak iólétét. Márpedig bármilyen bőkezűerr
gondoskodjon is a r. kat. egyház a sok tanítónöképző ellátásáról, az
állam kormányzat pedig megfelelő állernsegéllyel. ezeknek a fényes in-
fézefeknek (rnert ezek kivétel nélkül ragyogó pompájú intézetek) mégis
csak szükségük van a növendékek díjaira is. Ez a magyarázata annak,
hogya máskülönben felekezetileg igen exluzív r. kat. tanítónöképzök
általában szive sen fogadják be falaik közé az evangélikus tanulókat is.

Evangélikus hitíeleink, a békésmegvei csoportos településtől
eltekintve, meglehetős szétszórtságban élnek az ország területén. Akár-
hol éljenek különben, közvetlen közelségükben mindenütt ott találják
az őket szivesen befogadó r. kat. képzöt, ha azt nem, az állami és rel,
tanítónöképzök valamelyikét. Elhatározásukban segíti őket az egyetlen
evangélikus tanítónőképzőnek kedvezőtlen geograHai elhelyezése, az
"Órszág délkeleti sarka közelében. Igaz, hogy Békés-vármegyében nagy
tömegben élnek az evangélikusok, de éppen ezek többnyire tót nyel-
vűek, akik nemigen küldik leányaikat tanítónőképzőbe. Az ő részükre
tehát meglehetősen közömbös, hogy itt van-e a közelben az egyetlen
evangélikus tanítónöképzö vagy sem. A szarva si evangélikus tanítónő-
képző növendéklétszáma abban az arányban csökkent következetes
szívóssággal. amilyen arányban szaporodtak a huszas évek folyamán
a másfelekezetű, elsősorban r. kat. tanitónőképzők. Az új képzöknek.
de még a régieknek is, egyre több növendékre volt szükségük, hogy
megélhessenek : kezdetben csak befogadták, manapság pedig bizonyára
hivogatják is falaik közé a máslelekezetü növendékeket. Az evangélikus
tanítónőnek szánt leányok tehát nem utaznak keresztül az országon
vagy a íélorszégon. hogyaDunántúlról. illetve a Duna-Tisza közéről



Szarvasta jussanak, hanem fölvétetik magukat a legközelebbi másiele-
kezetű tanítónőképzöbe.

Igy következett be az a helyzet, hogy miközben a szarvasi evan-
gélikus tanítónőképző lassankint evangélikus növendékek nélkül ma-
rad, inaiatt az ország többi tanítónőképzőiben együttvéve jóval több,
mint kétszerannyi evangélikus tanítónőjelölt nyeri kiképeztetését, mint
az evangélikus intézetben. A r. katolikusok tudják, mit lehe! elérni az-
zal. hogyha a leánynevelésnek ezt a leggyakorlatibb ágát olyan túlon-
túl leltünő áldozatkészséggel kultivéliák. Oe mit szóliunk ehhez mi evan-
gélikusok, amikor azt látjuk, hogya mi középosztályunk számára is a
r. katolikus egyház végzi el a nőnevelést az ő érdekei számára leg-
megfelelőbb módon és közben lassankint megfosztja életlehetőségétől
az ország egyetlen evangélikus tanítónőképzöíét.

Ha az eoanqélibus egyház nem találja meg a módját annak,
hogy az ország evangélikus· leányait a r. katolikus felekezeti és a
meglehetősen katolikus szellemű áll. tanítónőképzőkből az evangélikus
egyház egyetlen tanítónőképzőjébe ierelie, akkor bizony nincs jogunk
csodálkozni az egyre szégyenletesebb arányban mutatkozó áttérési és
reverzálisveszteségek miatt.

Jelenleg érvényben van az evangélikus egyetemes egyházi köz-
gyűlésnek határozata, amely szerint egyházi tanítónői állások betöltése
alkalmával, egyenlő föltételek mellett annak a pályázónak kell előnyt
biztosítaní. aki a szarva si tanítónőképzőben végzett. Amde ez édes-
kevés biztosítékot nyújt nekünk azon veszteségek ellen, amelyek evan-
gélikus leánynevelésünket általában érik a r. katolikusok tanítónóneve-
lése útján, illetve az ellen, hogy az evangélikus tanítónőképző előbb-
utóbb növendékek nélkül marad. Valamivel radikálisabb, mélyrehatóbb
és elhatározottabb jelentőségű védekezésre van szükség, legelsősorban
pedig evangélikus lelkészeink céltudatos buzgóságára, amely abban
nyilvánulna, hogy közvetlen befolyásukkal és rábeszélésükkel irányít-
nyítják az általuk ismert evangélikus családok leánynövendékeit az
egyetlen evangélikus tanítónőképzőbe, legalább azon családo két, akik
amúgy is vidéken neveltetik leányaikat, tehát nem jelent nekik nagyobb
veszteséget. ha a r. kat. tanítónóképző helyett az evangélikus intézetet
támogatják. K. S.

ELISMERÉS ÉS AJÁNLÁS
D. Kap i Bél a, a dunántúl! egyházkerület püspöke körlevelet

intézett egyházkerületének gyülekezeteihez az Evangélikus Élet támoga-
tása érdekében. Hálára kötelező elismerő szavait és a meleg ajánlást az
Országos Luther-Szövetség és lapunk nevében is őszintén és szívböl kö-
szönjük. Az első hivatalos bírálat ez lapunkról, ezért szükségét érezzük
annak, hogy teljes egészében kÖZÖljük és nyilvánosan megköszönjük.

1114/VIII/937-38. szám. Felhívom Nagytisztelelűséged, a gyüleke-
zeli vezetőség és a gyülekezet tagjainak íigyelmét az Országos Luther
Szövetség sajló-orgánumára: az Evangélikus Eletre. melyet a Szövet-
ség örvendeles módon meggazdagított tartalommal, új formába öltöz-
tetett. A Kemény Lajos budapesti e speres felelős szerkesztésében meg-
jelenő lap gazdag munkaprograrnmot tűzött maga elé. Egyházi és
építő cikkein kívül felkarolja 8Z egyházat érintő társadalmi és világ-
nézeti kérdéseket is. Megvilágítja egyházi és nemzeti életünk égető
szükségleleit. Tájékoztatást nyujt az egyház külsö és belső mozgal-
mairól. Erőteljes egyháznevelési szelgálatot indít meg.

A januári számokban bizonyságot tesz arról is, hogy nemcsak
megrajzolni tudja munkaprogrammjál, hanem van ereje annak végre-
hajlására is és van elhatározása és képessége arra is, hogy necsak
egyházközigazgatási orgánum legyen, hanem az egész evangélikus
egyháztársadalommal szemben teljesítse egyházunk sajtó-feladatát.

Az Evangélikus t:let eme hatalmas irányú munkáiára örömmel
hívom fel NagytiszteleWséged ligyelmét. Bizalommal arra kérem: része-
sítse a lapot meleg támogatásában. Ne elégedjék meg azzal, hogy az
egyház vezetői zászlója alalt állanak, hanem terjessze azt az egyház-
tagok között is. Egyházunk csak akkor teljesítheti erő próbáló időben
történeti hivatását, ha evangélikus hitre és öntudatra neveljük evang.
egyháztagjainkat és naponként neveljük az élő egyház Gedeon-seregét.
~ lap szerkesztősége Budapest, VII.. Damjanich-u. 28/b. Kiadóhivatal
Ujpest, Jókaí-u. 18, Előfizetési ára egész évre 4.40 P.

Öröm és megnyugvás lehet egyházi
közvéleményünk számára, hogy az a
férfiú, aki az egyházbarr vezető helyen
áll, a nemzeti és a magánéletben is
példaadó élettel jár elől.

MŰVÉSZETI
KÉRDÉSEI{HEZ

erkölcsi szempontból nagyon nehéz hoz-
zászólni. Hamar fejére olvassák az em-
bernek a "vaskalaposságot", "bornirt"-
ságot, szűkfejű tucatemberséget. Tény,
hegy igazán nagy művészeket erről az
oldalról éri a legtöbb méltatlan zakla-
tás. De lesz, ami lesz, egy tünetet még-
sem hagyhatunk immár szó nélkül.

Pár évvel ezelőtt eléggé bátor és
hangos mozgalom járta Budapest ut-
cáit. Ez volt a jelszavuk : megtisztítani
a kirakatokat az erkölcstelen, destruáló
képektől, plakátoktól, reklámoktól. A
mozgalomnak volt is sikere. Igen sok
mezítelenség kapott öltözéket (ha nem
is túlságos sokat), igen sok sexuális
vonatkozást radíroztak ki, igen sok ké-
pet hagytak ki filmekbőJ, újságokból,
magazinokból. Még a képkereskedések
kírakataíból is eltűntek az aktok. Kü-
lönben az aktok kiállítási lehetőségeit
úgy tudom, rendelet is szabályozza.

A háttérbe szorult aktok helyét azon-
ban újabban másfajta képek foglalták
el. Bizonyos mezítelen női felsőtestek
pasztell ben vagy nem pasztellben. Nos,
ezeket a képeket is el kell tüntetni a
kirakatokból.l Mondom, kényes kérdés
hozzászólni, mert rögtön fejünkre '.ú-
dítják a .rnüvészetek szabadságát" és
hasonlókat. De ezekről a felsőtestí me-
zítelenségekről mégis bátran elmond-
hatjuk a véleményünket, mert ezeknek
semmi közük a müvészethez.

A művészet klasszíkus definiálása
ugyanis: szép az, ami érdek nélkül tet-
szik. Ez az akt-festészet nyelvére Ieíor-
dítva annyit jelent: művészi szépségű
az a kép, amelyen nem veszem észre
a mezítelenségét, csak a szépségét.
Ezekből a női felsőtest-képekből azon-
ban csak nyers sexualitás harsog. Csak
azért állitják ki, hogy megfogják az
éhes férfiszemeket. Se aki kiállítja, se
aki megnézi, nem "érdek nélkül" ál-
lítja ki, vagy nézi meg. Ezek a képek
tehát nem művészi képek, hanem er-
kölcstelen képek. Várjuk, hogya jóér-
zésű közönség felháborodása mielőbb
kisöpörje őket a kirakatokból.

Scholz Lászlónak "Az eucharisz-
tikus kongresszusokról" irt füzete első
kiadásában teljesen elfogyott (21.000 pl.)
Most sokak keresésére megjelent a má-
sodik kiadás 10.000 példányban. Kis for-
mátumban, hogy osztogatásra alkalmas
legyen. Ára füzetenkint 6 fillér. 100, il-
letve 500, illetve 1000 darab csoportos
megrendelése esetén 5, ill. 4, ill. 3 fil-
lér! Megrendelhető: Evangélikus lel-
készi hivatal, Budapest, IV. Deák-tér 4.
cimén. Portó külön fizetendő.

Felhívjuk lelkészeinket, egyesületein-
ket, társadalmi szerveinket : terjesszék
tömegesen ezt a felvilágosító iratot!
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Igehirdetések
ez.Urvocsoröról

ll.

(Illnt méltoticnok, ae ne
méltatlanul!

1. Kor, 11, ;[7-32. "Azért aki méItatlanul
eszi e .kenyer:et, vagy issza az Úrnak poharát,
vétkezik az Ur teste és vére ellen. Próbálja meg
azért az ember magát, és úgy egyék abból a
kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert
aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és
Iszik magának, mivelhogy nem becsüli meg az
Urnak testét. Ezért van ti köztetek sok erőtlen
és beteg, és alusznak sokan. Mert ha mi ítélnők
magunkat, nem ítéltetnénk el.~De míkor ítélte-
tünk, az Urtól taníttatunk, hogy a világgal együtt
el ne kárhoztassunk." .

Folytatom az Úrvacsoráról kezdett sorozatot.
Multkor egy ujjongó hanggal vágluk el a fonalat:
Menjünk oda! Mindnyájan! Hiszen Krisztus valósá-
gos testében, vérében részesít bennünket az Úrva-
csora. Ma egy keserű óvással kell összebogoznunk
az eltépett szálat: Ne menjetek oda mindnyáian ] Ne
menjetek Úrvacsorához bármikor és akárhogyan! S-
.az a csodálatos, hogy hajszálig ugyanaz az oka en-
nek a visszatartó szónak, ami buzdító szólításra is
késztetett. Miért e vigyázatosság ? Mert Krisztus való-
ságos testében, vérében részesít bennünket az Úrva-
csora! Ennek az apostol szerint követ kez m ény e i
vannak. Ezt jelzi szeritigénk kezdőszava is: "Azért ... "
Miután elmondta, hogy mi az Úrvacsora értelme
(23~26. versek), rögtön hozzáfűzi a logikus követ-
hezménueii : "Azért ... " vigyázzatok! Az Úr szent
vacsoráj ával való élés felelősséggel jár! Nem olyan
orvosság, amely se 'nem árt, se nem h~sznál. Úrva-
csorázáskor nincsen semlegesség. Ahol pedig meg-
szűnik a semleges állásfoglalás lehetősége, ott vá-
laszút. előtt állunk s elnémíthatatlanul szívünkbe nyi-
lal a zord felelősség tudata.

Evangélikus egyházunk hitvallásos Úrvacsora-
tanításában (rnely híven jár Luther nyomdokain) hang-
súlyosan szóhoz jut ez a felelősség-tudat! Szinte azt
mondhatnók: ez az a próbakő, melyen mind a mai
napig megvizsgálhatjuk, hogy valóban lutheri, evan-
gélikus hit ég-e bennünk, vagy csak egy elmosódott
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protestantizmus árnyékában botorkálunk. Evangélikus
úrvacsorai tanításunkban mindig külön fejezet volt
az, amelyre ezt a CÍmet írták: A m élt a t 1a n o k
vag y gon osz o k e v é s e :" t. i. úrvacsora-élve-
zése. Nekünk külön kell beszélnünk a méltatlanul
vett úrvacsoráról és azokról, akik esetleg méltatlanul
járulnak oltárunkhoz ! S ha megkérdezik tőlünk: miért
vesztegetitek erre a .szót, ahelyett, hogy az áldásáról
beszélnétek ? miért riaszt játok el a híveket, ahelyett,
hogyaleszakadóban levőket is visszaédesgetnétek ?
=: akkor így felelünk: mert meg van írva! 1s ten
igéje a mi úrvacsorai tanításunknak
al apj a é s for mái ó ja! Ami nincs meg benne, azt
nem tanítjuk, ha még annyira kielégítené is .kiváncsi-
ságunkat. De ami írva van, azt tanítjuk, ha mégoly
keservesen elijesztő lenne is. (Hogy emellett ez a
rész-tanításunk jól bele illik úrvacsorai és evangéliuni-
tanításunk egészébe is, - csak azt igazolja, hogy" mi
eqéezben az Í.rásra fundáljuk hitbeli tanításunkat.)

Különb.en is kár erről vitatkozni, mikor itt van
előttünk napnál világosabb szentleckénk. Fogjunk
hozzá a mÓ:gyarázatához. Olyan, mint egy négyágú
villa, amely ugyanannyi szúrással figyelmeztet ben-
nünket a felelősségünkre!

Az Úr szent vacsoráj ával vétkezhetem is ! Ez
az els ő figyelmeztető szúrás. "Aki méltatlanul eszi
e kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, v étk e zik
az Úr teste és vére ellen." Tehát van eshetőség arra,
hogy vétek, hibázern. bajt csinálok és súlyos kárt
teszek. Másképpen így mondhatnám: ves z é 1yes
dolog az úrvacsora-vétel! Nem bánhatok vele könnyű
szívvel és játékosan. Veszélyes, mint gyermek kezé-
ben a fegyver; lelőheti vele a madarat, úgyhogy lá-
bához hull a zsákmány, de saját magát is megse-
bezheti vele, ha ügyetlenül forgatja. Veszélyes, mint
egy elektromos gép hozzáértetlen ujjak számára; van,
aki egyetlen gombnyomással energiát, fényt és mun-
kát varázsol ki belőle; de ha gyerekésszel hozzá-
nyulsz, úgyiehet : letépi a karodat.

Miért ? Mert a töltött puskaban robbanás feszül
akkor is, ha csak gyerekkacsó tartja. Az árammal

'"'"Manducatio indignorum seu impiorum."



teiített gépezet nem válik hideg s üres vassá akkor
sem, ha óvatIan kezek érintik meg. Meg kell tudni
különböztetni a fegyvert a karácsonyi fakard tói és
meg kell tudni becsülni félő tisztelettel a villamosság
erejét. Mi ért vétkezik a méltatlanul úrvacsorázó ?
"Mivelhogy nem becsüli (különbözteti) meg az Úr-
nak testél f" Az Úrvacsora kenyere és bora nem
puszta kenyér és bor, nem közönséges étel. Minden
hasonlótói megkülönböztetendö! S ereje felbecsü-
lendö! Mert Krisztus teste, vére van benne; Krisz-
tus van benne minden hatalmával és szentségével.
Akkor is, ha valaki ügyetlenül.· helytelenül, komoly-
talanul és méltatlanul él vele. Csakhogy megsebesí-
tésére és kárvallására.

Ha valakinek az oltárnál Krisztus testét és vé-
rét nyujlom (csakugyan azt, s nem puszta szirnbólu-
mol). akkor lehetetlen, hogy egy esetleg méltatlanul
oda [áruló előtt Krisz!ust az Úrvacsorából kiparan-
csoliam ] Nem én teszem, hogy ott van benne; és
én nem tehetem, hogy ne legyen ott benne I

Ilyen ves z é ly e s, félelmetes, halálosan ko-
moly dolog az úrvacsorázás. Nagy a fel elő s ség em,
meri vélkezhetem is!

Az Úr szent vacsorája ítéletemre lehet! Ez
a más i k figyelmeztető szúrás. Ez természetes is.
Isten az Úrvacsorával vétkezőket bűnteli. ítéletet bo-
csát rájuk. "Aki méltatlanul eszik és iszik, í tél e tet
eszik és iszik magának." Vagyis a vétkezésünknek
megtorló folytatása van. Isten nem tűri el az Úrva-
csora megsértését. Az Úrvacsora elleni vétés nem
olyan eset, mint amikor megsért ek valakit, az pedig
lenyeli ezt és odébb áll. Inkább olyan eset, mint
amikor megsértek valakit és az engem feljelent. meg-
hurcoltat és elitéltet. Isten nem viseli el szótlanul,
reagálás nélkül az Úrvacsora szentségének measzeru:
ségtelenítését. Az Ur v a c sor a: sze n t ség, sza k-
r ame n tum, vag y iso l y a n cse l e km ény,
ame lyn e k val ó s ágo s hat ása van. Isten az
Úrvacsora szeniségi mivoltát őrzi meg azzal, hogy
az ellene vétkezőket bünteti. Felségsértés soha nem
maradhat bűntetlenül!

Oe hogy senki ne gondoljon valami m ági ku s
büntetésre, mintha a méltatlanul evés és ivás pilla-
natában mondiuk, hirtelen mérget vennénk, vagy
minlha maga a kenyér és bor változnék megátko-
zottá, - ügyeljünk az apostol részletezésére ... Ezért
van ti köztetek sok erötlen és beteg es alusznak
sokan." Konkréte felsorolja, hogy hol ért utól egye-
seket Isten sújtó keze. Erőtlenség, vagyis - gyenge-
ség, gyarlóság, vergődés; azután betegség; sőt korai
halál; - ezeken a példákon mutatta meg Isten kö-
zöttük, mit jelent az, ha ő valakit .eliié! f" (31. vers)
Ezek mind látható, idői, földi büntetések. Nem is
lehet máskép. A méltóan vett Úrvacsora Krisztussal
köt össze, ezért megállást, energiát, életet ad. A mél-

tatlanul vett Úrvacsora elválaszt Krisztustól, kiszakít
belőle; rajta kívül pedig erőtlenség, betegség és halál
vár reánk!

Testvéreim, akármennyire nehezünkre esik is
és bármennyire is fenyegessen rajongó eltévelvedes
hulláma, mit megijedt képzeletünk boríthat reánk, -
ma mégis fel kell tennünk magunknak józanul, de
az ige kornolyságával egy kérdést: nem hozott-e már
reánk is büntetést, tehetetlenséget, kórt, életrövidítő
sorvadást méltatlanul végbevitt úrvacsorázásunk? 1
Ne hárítsd el magadtól sebten ezt a ..lehetetlen" lehe-
tőséget. Minden zordonsága mellett is Isten szelíd
kérdése ez ma hozzád 1

Ilyen sze n t. sérthetetlen, visszaható dolog az
az úrvacsorázás. Nagy a fel elő ss é gem, mert
könnyen í/élelemre lehet I

Az Ur szent vacsoráia előzetes önvizsgál~-
tot követel meg tőlem! Ez a k ö v e t kez ő figyel-
meztető szúrás. Ez is szorosan kövelkezrk az eddi-
giekből. "P r ó bál jam eg azért az ember magát
és úgy egyék abból a kenyérből és úgy igyék
abból a pohárból." Először tehát önvizsgálatot kell
tartanom és azután: magam megnézése után mehe-
tek csak oda az Úrvacsorához.

Oe miben áll ez az ö n viz s g á lat? Egysze-
rűen végigfutom életem eseményeit, már ahogy
eszembe ötlenek, aztán e belső seregszemle után,
mint aki mindent jól intéziem, odaléptetek a templomi
asztalhoz? Óh, nem ilyen közönséges tükörbe-tekin-
lésről van itt szó; mint amikor megállok a csillogó
üveggel szemközt és azt mondom: hát ilyen vagyok 1
ejnye, nem is véltem, hogy ilyen vagyok; akad egy
kis javítanivaló itt-ott rajtam. Óh nem 1 Itt olyan ön-
vizsgálatról van szó, amely egyuttal ö ne l í té J é s 1
Azt rnondia az apostol: "Ha mi ítélnők magunkat,
nem ítéltetnénk el," t.i. Istentől. Ha azt akarjuk, hogy
ne ítéletünkre vegyük az Úr szent vacsoráját, akkor
önvizsgálatunknak önkárhoztaiással kell végződnie.
Igen, belenézek a tükörbe és azt mondom: Hát ilyen
vagyok? 1 Pfuj! nem birom tovább nézni magamat.
Ez vagyok én? 1 Igazán ez vagyok!? Ennyire rom-
lott, ennyire elbukott, ennyire züllött lelkű I? Van
még valami, ami rajtam segíthet? 1Uram, tele vagyok

.keserűséggel, kétségbeeséssel, önváddal. utá lom ma-
gamat, ments meg, tégy csodát velem, hogy ne kell-
jen tutnom önmagam elől!

Ezzel ott vagyunk a legfontosabb gya kor l a ti
kér d é s ü n k előtt: kicsoda veszi m élt ó kép en és
kicsoda veszi m élt a ti an u I az Úr szent vacsorá-
ját? Itt egy fínom különbségtevéssel juthatunk csak
tovább. Az Írás tiltja azt. hogy valakik méltatlanul
úrvacsorázzanak. Oe sehol sem tiltakozik az ellen,
hogy méltatlanok lépjenek oda 1 Nem is léphet oda
méllóképpen, helyes módon más, csak aki méltat-
lannak tudja és vallja magát, tehát bűnösnek, íté-
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létre méltónak. Úgyhogy ~ai szentigénket így foglal-
halom egybe (rnert ez tulajdonképpen az egésznek
leggyakorlatibb, legégetőbb és legszemélyesebb mon-
danivalóia) ~: Mint m e l t a t l e n o k, de ne rn é l-
tatlanul! Így térdeljünk oda a zsámolyra. .

Mint mél tatlanok! Ez annyit jelent, hogy ne
csinálj magadnak fölösleges gyötrelmeket. Nem ér-
tette meg Isten igéjét, ki addig nem akar Úrvacsorá-
hoz menni, míg méltónak nem érzi magát. Ez a
gondolkodás nemhogymegóvna a méltatlanul evés
és ivás veszélyétől, hanem egyenest annak tőrébe
ejt. Krisztus Urunk éppen a betegek orvosa! Éppen
a méltatlanoknak szerezte ezt a szeniséget. Nem a
jóllakottaknak készíttetett ez az eledel, hanem az
éhes lelkeknek. Nem azoknak szól, akik kegyesen,
immel-ámmal befog adják, hanem azoknak, kik sóvár
mohósággal epednek utána. Nem a kiegyensúlyozott-
ság érzésében járókat kívánia megerősíteni, hanem
a rettegő, megláidult, eszétvesztett lelkiismeretet I Ha
önvizsgálatod ebbe a szomorú, szorongatotl állapotba
vetett, akkor menj csak oda bátran és higyj a szent
vacsora bűnbocsátó ajándékában.' Így méltóképpen
veszed, bár méltatlan vagy.

Oe ne méitatlanul! Vagyis ne felületes ön-
vizsgálat után, amelyben nem jutoltál el még önma-
gad teljes elíiéléseia. Ha ez nem sikerül, akkor ma-
radj inkább távol. Talán egy más alkalommal sike-
rülni tog, Nem mindig képes az. ember magát mara-
déktalanul elítélni. S nem mindig képes az ember
istenesebb életet óhajtani. Lehetséges, hogy valaki
látja a bűnét, ki is kivánkoaik belőle, de ugyanakkor
maradni is akar benne -, Luther mindig Judás példá-
ját hozza tel az esetleg méltatlanul vacsorázók inté-
sére. Judás elhatározta árulását, meg is maradt szán-
déka mellett és úgy vett részt az utolsó ·vacsorán.
Ezért vette méltatlanul és szörnyű pusztulásra. Mél-
tatlanul veszi az Úr szent vacsoráját, akihek még
ott sincs komoly szándékába'n a megjavulás; aki
végeredményben nem akar bűneitől szabadulni; aki
míndig csak bocsánatért és elfedezé sért esdekel, de
kedvetlenül gondol arra, hogy ezen tul önzetlen, tiszta,
alázatos, megszentelt új életet éljen ! Az ilyenek nem-
csak mint méltatlanok veszik Krisztus testét. vérét,
de egyut!al méltatlanul is veszik azt, vagyis vétkez-
nek az Úr teste, vére ellen, s ítéletet esznek és isz-
nak maguknak.

Nagy a felelősségünk: vizsgáljuk meg azért
magunkat és úgy készüljünk az Úr elébe. Mint mél-
tatlanok, de ne méltatlanul!

Az Úr szent vacsorája megrnentésemre sze-
reztetett ! Ez végül az utolsó figyelmeztető szúrása
négyágú villánknak. Az egyetlen édes, vígasztaló dö-
Iés ] Óh, mennyire óhajt juk is ezt ennyi keménvök-
lelés után. Csoda volna-e, ha most valaki felkiáltana :
én többé nem megyek Úrvacsorához!? Nem lenne
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csoda, -de helytelen és Isten akaratánakféJreisme-
rése. Krisztus nem félelemre, rettegésre, ijesztgetésre
szerezte vacsoráját, hanem meg mentésünkre, bocsá-
natunkra, váltságunkra, áldásunkra! Durván azt is
mondhatjuk: haszonra! Ezért nemcsak a vele való
visszá~lés - vétek, hanem a vele való nemélés is
kibeszélhetetlen veszteség. Egy út marad csak előt-
tünk: helyesen élni vele! Különben is mint keresz-
tyénnek élnern ~kell vele! Úrvacsorázó élet hiján
éppen oda jutok, ahová a méltatlanul él vezői: a
vályúhoz, az ősszeomláshoz. a megkeményedéshez.
a mind elviselhetetlenebb tengődéshez, az örök ha-
lálhoz. Két tűz között vagyok. Előttem a veszély le-
selkedése; mögöttem a sziikség kényszerítő ösztö-
kéje. Oe én megyek az önvizsgálat, önmagam elíté-
lése szoros útján és enyém lesz a drága zsákmány
és enyém lesz .a kifogyhatatlan energia és tneqme-
nekülök ! Ha mi elítéljük magunkat, akkor nem
ítéltetünk el Istentőll.

Oe, ugy-e, van még egy fájdalmunk? Mi lesz
azokkal a vétkeinkkel, amiket Krisztus teste és vére
ellen már eddig elkővetlünk? Ha talán akarva-nem-
akarva méltatlanul ettünk, ittunk, örökké tart-e raj-
tunk ezért Isten büntető ítélete.? Olvassuk az utolsó
mondatot : "Mikor ítéltetünk az Úrtól taníttatunk
(fenyíttetünk, neveltetünk). hogy a vi/ágiJal együtt el
n e kárhoztassunk." Erre is áll tehát: Az Úr szent
vacsorája meg mentésünkre szereztetett! Isten ítélete
a Krisztus teste, vére elleni vétkezőn nem azonos a
végleges elkárhoztatással. Fenvfték, feddő, nevelő
eszköz ez is az ő kezében. Akit szeret az Úr, meg-
dorgálja azt ... (Zsid. 12, 5 -ll.) Csak azon marad
meg időleges lenyítése, s lesz örök ítéletévé. aki
mindvégig kitart maga mellett, önmagát el nem ítéli,
kornoly önvizsgálatra nem akar és nem tud eljutni,
s életét e világ szerint fogja befejezni, melynek el-
veltetés a sorsa. Így ez is csak azt mondja : menj

ry

oda! Volt, ahogyan volt, ezt rábízhatorn Isten ke-
gyelmére, de mostantól fogva én is meg akarom íz-
lelni az Úr barátságát és jóságát, hiszen az ő vacso-
rája megmentésemre szereztetett!

Hogyan Ieiezzük be hát ezt a prédikációnkat ?
Ezzel a keserű mondattal: Ne menj oda!? - Vagy
ezzel az unszoló bíztatással : Menjünk oda!?

Mégis, mégis- r Me n iün k o d a l Mindnyájan!
Mint méltatlanok! Csak ne méltatlanul!

Scholz László.

Isten a kisemberek Istene. "Az én erőm erőtelenség
által végeztetik el." Hp mi nem lennénk gyengék, túlságo-
san büszkélkednénk. Ő a mi gyengeségünkben mutatja meg
erejét. "A pislogó gyertyabelet nem oltja ki." A gonosz pe-
dig nemcsak azt akarja, hogy rosszul égjen, hanem egészen
el akarja oltani. Isten a lcisértéseket szereti is ésgyűlöli is,'
szereti akkor, ha azok bennünket imádságra késztetnek és
gyűlöli akkor, ha miattuk a kétségbeesés.szélére jutunk.

Luther.



ORVOSMISSZIÓ
Lehe/-e missziónak nevezni az orvosi szolgála/ot? Gyógyítás, kő-

tözés, operálás, Íerlőző betegségek gyógykezelése tarthat-e számot a
misszió elnevezésre? Igen. Bibliai alapja Máté 10, 7-8-ban van, ahol
Jézus kiküldi tanitványait. Akkor nemcsak a prédikálást kötötte a lel-
kükre, hanem azt i~ mondta nekik: "betegeket gyógyítsatok, pokloso-
kat tisztítsatok ... ". Es az irgalmas szamaritánus történetében felejthetet--
lenül beírta az ember szívébe, hogy az igazi szeretethez hozzátartozik
az is, hogy ne csak "prédikáljon" és "áldozzon", hanem észrevegye
az útfélen heverő testi nyomorultakat, betegeket. És a hit apostola Pál,
mikor a hit által való megigazulást magyarázza és a hitre olyan nagy
súlyt helyez, nem felejti el, hogya "szeretetben tevékeny hit" állhat
meg 'Isten előtt. Ez a speciális hit, a szeretetben égő ht hívta életre
itthon a belmisszió hatalmas intézményeit és kint a pogány területen az
orvosi missziót.

Szükségessé tette azt a nagy testi nyomorúság, amiben a pogá-
nyok élnek. Az a sokféle betegség, mikkel egy misszionárius nem tud
megbirkózni az ő speciális feladata jnellett, Noha minden misszioná-
riust kiképeznek orvosi ismeretekben és mindegyik ért a gyógyításhoz,
vagy inkább az első segélynyuitáshoz, mindazonáltal a betegségek és
a munkakörök differenciálódása miatt égetően szükség lett orvosokra.
De szükségessé tette az élő lelkiismeret is. A művelt államokban az
orvostudomány óriási léptekkel haladt előre s közben a pogány terü-
leteken, mint pl. Indiában 1790-ben egy közönséges influenzában 9
millió ember pusztult el. Nem lehetett ezt éber lelkiismerettel tétlenül
nézni, el kellett indulni az első, a második és a századik keresztyén
missziói orvosnak.

Mi tehát az orvosi misszió? Kapunyitás az evangéliúrn számára.
Útegyengetés a mentö szeretet számára. AjtÓdöngetés és bizonyságtétel
némán és csendesen arról a szeretetről és hitről, mely Krisztus-
ban lakozott tökéletes formában. Bizalomkeltés, hívogatás, kitárt kar a
pogány és tartózkodó lélek részére. A szeretet egyetemes nyelve, amit
megértett Mária Magdaléna, a gadarénus beteg és az első beteg Sa-
máriában és az a sok béna és vak, akiket Jézus meggyógyított és kö-
velői lettek. A szeretet nyelvét a pogányok is megértik. Ellenállni nem
tudnak és így lesz a gyógyítás az igehirdetés útegyengetője.

Az orvosi misszió megindulásának ezenkivül még specuilis ben-
szülött okai is voltak.

Ilyen ok a benszülöttek közismert tisztátalansága. Fogalmuk sincs
a higéniáról, míért is a íertőző betegségek tömegével lépnek fel. Igen
sok betegség a primitív lakásviszonyokból származik, vagy a láb és
test hiányos öltözékének következménye. Azután igen sok betegség-
nek okozója a tudatlanság (óriási gyermekhalandóság.) A benszülöttek
közt igen sok a giliszta-betegség és gyakori a tuberkulózis.

És legvégül meg kell említeni a trópusi betegségeket, . melyek a
maguk titokzatosságukkal és részben ismerétien kórokozójukkal, még
nagyobb félelmet okoznak a benszülöttekben. A legyek és szúnyogok
által elhordott betegségek nevei előttünk is [ólismertek : malária. álom-
kór, váltóláz, frambozia, bőrbetegség egy rettenetes faja, a íeketehimlö,
pestis és a legelterjedtebb és kegyetlenebb betegség a lepra vagy bél-
poklosság. (Indiában egymagában állítólag 1 és fél millió van. Minden
100 emberre 4 bélpoklos [ut.)

És a benszülöttek nem tudják gyógyítani a betegeiket.
Legkirívóbb ez a bélpoklosságnál. Észak-Transválban egy misszi-

onárius egy alkalommal lovaglés közben egy kisebb benszülött tanyára
akadt. Elhagyott bélpoklosok voltak, akik ott abban a faluban találtak
egymásra a közös sorsban s ott pusztultak el minden segítség és gyó-
gyitás nélkül.

Hasonlót mindenhonnan hallunk. Szumátrában például a beteget
hozzátartozói kunyhóba zárják és azután fejére gyujtják a házat, vagy
a vadállatok közé kergetik. Kínában viszont megtőrtént. hogy saját
hozzátartozói elevenen elásták a bélpoklos beteget.

Ha megkísérlik is a gyógyítást, abban sincs sok köszönet. Némely
betegségre csodálatos módon, a természetes ész útján megtalálták az

ICÖNYVISMERTETÉS
"SZEPTEMBERTŐL

JÚNIUSIG"
összefoglaló címmel öt olvasó- és tan-
könyv van előttem az elemi népiskolák
IL, IlL, IV. és V-VI. osztálya számára.
"Szerkesztették" Kapi Béla püspök és
Somogyi Béla igazgató-tanító az új
tanterv és utasítás szerint.

Tekintve azt, hogy az evangélikus
elemi nép oktatás tniként je rendkívül
nagy kihatás ú kérdés úgy az egyénre,
mint a közre, valamint tekintettel az
íllusztrls szerzőkre: az öt könyvet ala-
pos tanulmány tárgyává tettem. A stu-
dium bevallom, munkának indult, de
már az első pár oldal annyira megka-
pott, hogy bármilyen izgalmas, lélek-
emelő regény nem bilincselhette volna
le jobban az érdeklődésemet. Szinte
harmatosan üde és bájos, ahogy lépés-
ről-lépésre, fokról-fokra viszi be az
életbe a mi kisfiainkat és leányainkat
Kapi Béla és Somogyi Béla. Igenis ők!
Mert egész sor idéznivalóm akadna
annak bizonyítására, hogy indokolatlan
szerénység, amikor Kapi Béla és So-
mogyi Béla magukat csals a könyvek
szerkesztőinek nevezik. Ok nemcsak
összeállítói az öt könyvnek, hanem
mindegyiknek nagyobb felét a saját
írásaik teszik ki! Es milyen pompás
kis míníatürök vagy hosszabb mesék
ezek! Valóban olvasókönyvekbe való
irodalmi remekművek!

A könyvek elsősorban a falusi és
kísvárosí evangélikus iskolák részére
készültek, ahonnan nagyon kevés gyer-
mek kerül a középiskolákba. Igy ter-
mészetes, hogy a hitbeli dolgok felől a
gyermekeknek már itt kell megkapniok
mindent egy életre útravalóul. Az az
érzésem, hogy ezt a feladatot ez az öt
könyv nagyon sikeresen oldja meg. Itt
röviden csak a Ill. osztályos könyvből
a "Káté olvasmányokra" , az V--VI.
osztályú nagy olvasókönyvből "A ke-
gyelem útja (Egy leány levelesládájá-
ból)" című olvasmánysorozatokra utalok.
Az egyháztörténeti jegyzetek könnyed
stílusban [ó áttekintést adnak míndar-
ról, amit a [ó evangélikus embernek e
részben tudnia illik. Kiváló [ó az "Uta-
zás a magyar evangélikus egyházban"
című leírás, amely templomainkat, in-
tézményeinket mutatja be irásban és
képben ügyes en, majdnem riportsze-
rűen.

A más ismeretek terén sem kerülték
el a szerzök figyelmét a lezújabb al-
kotások. Igy a rádió leírását is meg-
kapja a VI. osztályú tanuló.

Helyeslem, hogy a legujabb magyar
egyházi és szépirodalom élő személyei-
től is kap ízeIítőül egy-egy írást a
gyermek.

Nagyon hálás vagyok a szerzőknek a
szokatlanul sok szép képért.

Többen talán kifogásolni fogják, hogy
sok anyag van egy-egy könyvben!
En ezt e könyvek egyik nagy erényé-
nek ta.rtom. A falusigy.ermeknek so-
vány a könyvtára és bizony a- rossz
ponyvaírások helyett az iskolában nem
tárgyalt olvasmányok otthon leköthetik
a figyelmét néha az egész családnak.
De a tanítónak is könnyebb a helyzete,
a többől hamarabb találja meg a fon-
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tosat, aktuálisat, szükségest és házi ol-
vasmányt is könnyebben tud kijelölni.

A könyveket a Franktin. Tá-rsulat
adta ki a tőle megszokott nagy hozzá-
értéssel, szeretettel, gondos és ' szép
munkával. Valamit azonban szóvá kell
tennem, ele ez más ilyen könyveknek
is nagy hibája: legalább a ll. és Ill.
osztályú könyvekben kérünk több na-
gyobb betüs olvasmányt. A gyermek
szeme csak lassan szokik hozzá az
első osztályos nagyon nagy betűk után
a borgishoz és a petithez.

A könyveknek tananyag része az
"Evangélikus Népiskola" című folyó-
iratban részesült szakszerű bírálatban
s ugyanott olvastam . ismertetést az 01-
vasókönyvekről is. En az evangélikus
gyermekek és azok nép iskolai nevelése
szempontjából örvendezem nekik. Nagy
optimizmus, gyermekszeretet, gyermek-
ismerés és nevelői. tudás jellemzi azo-
kat. Határozott nyereség tankönyvíro-
dalrnunkban s használata sok áldást
igér egész egyházunkban. P. P.

Pályázati hirdetés
A pestmegyei alsó evang. egyházme-

gye elnöksége a kiskö-rösi - lemondás
folytánmegüresedett - lelkészi állásra
pályázatot hirdet.

Javadalom: 1. Természetbeni lakás.
2. 1870 P 80 fill. készpénz. 3. 75 kat.
hold. 504 négyszögöl föld haszonélve- .
zete. 4. Stóla. - Szolgálati nyelv: ma-
gyar és tót.

Megjegyzés. 1. A föld után az adót
az egyház fizeti. 2. A földeken az eltá-
vozott lelkész által telepített 2 kat.
hold 74 négyszögöl szőlőt 1277 pengő
53 fill. telepítési költség terheli. E költ-
ségeket, valamint az állás elfoglalásáig
még felmerülő munkáltatási költsége-
ket egyházközségi közgyülési és egy-
házmegyei közgyülési határozat alap-
ján a meg választandó lelkész a szőlő
jövedelméből megtéríteni tartozik.

Az egyet. lelkészválasztási szabály-
rendelet 22. §-ának értelmében felsze-
relt és· válaszbélyeggel ellátott kérvé-
nyek az e lapban közzéteendő hirdetés
megjelenésétől számított 15 napon be-
lül alulírott .esperesnek küldendők.

Budapest és Apostag, 1938 február 2.
báTÓ Kaas Aibert Bakay Péte-r
egyházmegyei felügyelö esperes.-

II magyar'ság két párt ja Romániában
Nagytisztelétü Sxerkesztöség l
A fenti cím alatt jelent meg nb. lapjuk

5-ik számában az a helyreigallító köz le-
mény, mely az Evangéliku« Élet 4. szá-
mában közölt, s a Keresztyén Családból
vett idézetként feltlintetett állítások at kor-
rigálja. Er,zel kapcsolatban meg kell álla-
pítanunk, hogy ft Keresztyén Család
szövegében nem voltak benne ezek a
mondatok: .Hallottunk mostanában Ro-
mániában két illag-yar pártról : a Magyar
Párt és a Dolgozó Magyurok Pártjáról. Ali
előbbi az arisztokratikus párt, a másik
párttal. a dolgozóval szemben. Ellentétek
és belső küzdelmek vannak a két párt kö-
zött." Mível ezek a mondatok nem a Ke-
resztyén Családból valók, a mult számban
leközölt helyreigazttó nyilatkozatnak a Ke- .
resztyén Családra vonatkozó Iritételei tárgy-
talanok.

Őszinte tisztelettel Péte-r János
ref. lelkész,

a Keresztyén Család felelős
szerkesztője.
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orvosságot. (Így például a kígyómarásra az ellen mérget. Egy indián
misszionárius mondia el, hogy megfigyelték a benszülöttek a kígyók
életét. Látták, hogya kígyók reggel ha elindulnak a prédára, igen
sokszor a zsákmányori többen összevesznek és egyik kígyó megmarja
a másikat. Ilyenkor a megsebzett kígyó elvonul és bizonyos füveket
rág, melyek meg is gyógyítják. Ennek megligyelésével rájöttek a ben-
szülöttek a gyógyfűre. Természetesen ezek lassan' ható mérgek, míg
egy modern injekció percek alatt elvégzi a hatést.) Legtöbbször azon-
ban a kuruzslóval a halál jön el a beteghez.

Ennyi is elegendő ahhoz, hogy megérezzük, mennyire szükséges
q pogány területeken a szeretetből fakadó irgalmasság és gyógyítás.
Eletszi}kség, mindennapi kenyér, Krisztus parancsa.

Es kik voltak az e!őőrsők? Az első misszionárius kiküldese után
körülbelül 25 évre megy ki az első orvos Franke Ágost biztatására In-
diába: Schlegelmilch Gottlieb. 1730. augusztus 11-énér kezik meg. Hat
hónapi utazás után elkezdi munkáiát és 19 nap után meghal, 1730.
augusztus 30-án. Nemsokára akad követője, aki egy egész emberöltőt
tölt kint Indiában. 80 esztendeig munkálkodtak azon a helyen.

Az orvosi misszió fontosságát gr. Zinzendorf is felismeri és a 10
rnisszionárius halála után (Nyugatindiába) kiküldi dr. Grothaus orvost
17~5-ben. Oe ő sem birja a klímát és 6 napi ottartózkodás után meg-
hal. Két évvel később dr. Eller megy ki Ceylonbe. Es utána sokan
mentek ki ebből a rnisszióból Perzsiába, Abesszíniába. Oe az állandó
munka nem vert gyökeret sehol.

A gondolat azonban nem halt meg. 1827-ben dr. Thomas és dr.
Glützlaff vállalkozásai· egyéni kezdeményezések voltak. Oe mikor meg-
alakult az angol orvosi misszió Kína számára és kiküldik dr. Celledge
orvost, ezzel megteremtették az orvos mőgőtl álló háttért is. A prot.
orvosi misszió születésnapja csak ezután érkezik el. 1841-ben. Dr. Par-
ker megalapítja az "Orvosi missziói egyesületet idegen országok ré-
szére". 1878-ban pedig megalakul a Londoni orvosi misszió egyesület.
Ezzel aztán megindul a névtelen hősök hosszú sora, kik kard és fegy-
ver helyett az orvosi műszertáskával indultak el a kereszténység front-
jára. S majdnem a legtöbb hősi halált halt. Otthon pedig egymás után
létesülnek a különíéle intézmények, melyek az orvostudomány újabb
vívmányait a misszió szolgálatába állítani vannak hivatva. Ennek egyik
gyönyörű alkotása a tübingeni Tropikus Intézet, hol mísszíonáriusokki-
képzése, gyógykezelése és üdülése folyik. Itt az egyetemi kórház szorn-
szédságában nemcsak felkészítik a misszionáriusokat és orvosokat a
trópusi betegségek gyógyítására, hanema hazaérkezett beteg misszio-
náriusok itt nyernek gyógyulást és üdülést.

Befejezésül álljon itt néhány beszélő számadat a némel orvosi
misszió 1933. adataiból : 26 missziói kórház, I Poliklinika, 22 Iiókkór-
ház 10 bélpoklos menhely, 10 vakokotthona, 1 elmegyógyintézet, 1 üdü-
lőház európaiaknak. 1933-ban ebben a 71 kórházban 38 orvos, 84 nő-
testvér 10 diakonus és 607 benszülött segéderő dolgozott. Egy esztendő
alatt 554.715 beteget ápoltak, 1.645.401 betezet vizsgáltak meg, 5672
operációt végezték és 2327 szülést vezettek le.

Hogy micsoda áldas fakad az orvosi munka nyomán, azt abból
is sejthetjük, hogy eddig már 90 trópikus betegséget ismernek és majd,
nem valamennyit gyógyítják. Az orvostudomány lejlődése ezen a terü-
leten is előre megy és áldása megmérhetetlen nagy. A borzalmas álom-
kórt is sikerült már gyógyítani úgy, hogy a betegséget okozó mérges
szúnyogok irtására rájöttek. Sőt a bélpoklosság sem gyógyíthatatlan már.

Ne feledkezzünk meg mi sem a keresztyén szeretet ezen ágáról,
fordítsuk rá néha Iigvelmünket és szánjunk rá néha egy-egy imád-

ságot. Mert az orvosi misszióra is vonatkozik Jézus szava:
"Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a

ti jó cselekedeteiteket és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.
.)

Dan hauser László_
FR H* .- n

A hit prédikálása, ahol az eleven, sehol sem eredményez het túl-
teÍlséget vagy lekicsinylés/, sőt újabb vágyát és csodálatot ébresz/ a
hívőkben. Luther.



Rút bűn a hálátlanság. Oe a legrútabb talán akkor, amikor a
gyermek szívében burjánzik fel szülőivel szemben. Ezért joggal iszo-
nyodik el az ember ilyen szavak hallatára: Ezt nem kaptam én a szü-
leirntöl, pedig kaphattarn volna, azt megtagadták tőlem gyermekkorom-
ban, pedig megszerezhelték volna. A gyermeki .hálátlanság ilyen rút
bűnébe 'esnénk, ha most, a lelkészképzés némely fógyatékosságáról
szólva. teológiai lakultésunkat vádolnánk. Ha megállapíliuk is, hogy
teológiánk nem nevelt és ma sem nevel gyakorlati lelkészeket. ezt
csak azzal a fájdalmas belenyugvással tehetjük, amivel a hálás gyer-
mek gondol a szüleire, akiktől talán kevesebbet kapott, mint más
gyermek, de akik mégis mindenüket odaadták. mi szegénységükból telt.

Teológiánktói sem várhatjuk, hogy hallgatóit kész gyakorló lel-
készekként bocsássa, ki. Ehhez teológiánk szegény. Szégény az időben.
A négyesztendő kevés ahhoz, hogya tudományos kép~~ésen túl gya-
korlati képzésben is részesüljenek a hallgatók. A [elen körülrnények
között még akkor sem várhatunk kielégitő eredményt,' ha a professzo-
rok kis csoportja ebben a kérdésben közös nevezőre is jut. Köztudo-
mású ugyanis, hogy volt olyan professzor, aki minden alkalmat meg-
ragadot! a teológusok gyakorlati képzésére, ugyanakkor volt professzo-
runk, aki egyenesen tiltotta a teológusok gyakorlati működését és aki-
nek közszájon forgott ez a mondása: Keresztelni' majd az egyházfi is
meglanítja az urakat. '

Tudtuk és tudjuk nagyon jól, hogy ez a mondás csak azt az igaz-
ságot akarta leplezni, hogya teológia feladata a keresztelés dogmati-
kai tartalmának a közlése, míg a külsölezes, cerimoniális, cselekmény-
szerű részét majd a gyakorlat útján elsajálíthatjuk. Iga2;ság ez, de na-
gyon rideg igazság. Rideg, különösen akkor, ha kilerjeszljük a gyakor-
lati élet minden vonatkozásére. Merl így nemcsak azt jelenti, hogy a
teológus, aki az egyetemet elhagyja, nem tud keresztelni, de jelenti
azt is, hogya végzet! teológus nem tud egy prédikációt megírni, nem
tud egy halottat elte.nelni és nem tud egy konlirrnációt levezetni. (Igaz-
ságtalan volnék, ha a jelen állapotokról beszélnék. A jelent nem is-
merem. Azt azonban tudom, hogya mi teológus konmkban évenként
egy-egy prédikáció megírására került a sor. Ebből ált az egész gyakor-
lati képzés.l

Oe még ha bele is nyugszunk abba, hogy ezeket ti cerimóniális
ténykedéseket elég a lelkészjelöltnek segédlelkész korában elsajátítani.
(bár segedlelkészt segítségül és nemcsak tanítványul keres a parochus),
még mindíg van a lelkészi hivatásnek olyan gyakorlati oldala, amit
valamiképpen el kell sajátítani minden lelkészi pályára készülőnek.
mert csak ennek ismeretében lesz lelkész a szó teljes értelmében, nél-
küle pedig, mindíg fogyatékosságot fog érezni.

Azt hiszem teljes egyhangúsággal állapíthatjuk meg, hogy a lel-
késznek bizonyos mértékig jogásznak is kell lennie. Az egyház és a
hívek érdeke megkívánja, hogya lelkész ne jöjjön zavarba, ha vala-
milyen jogi probléma felvetődik és az egyházi ügyész nincs véletlen
kéznél. A lelkésznek nem elég az egyházjogot ismerni, de ismerni kell
neki a közjog egyéb területeit és magánjogot is. Hogy rnilyen gyakran
van erre szüksége a lelkésznek, azt nem kell részlelezni.De hol tanulja
meg? Magánszorgalommal sokat lehet pótolni, de az más, oldalról is
eléggé igénybe van véve. Egy megoldás látszik sikerrel biztatónak : ha
általános jogi tanszék [eléliításéról nem lehet szó, legalább egy jogi
előadói állás megszervezéséről kell gondoskodni

A számadások jelen hónapjaiban bizonyosan sok lelkész érzi hi-
ányát annak is. hogy nem nyert kellő kiképzést az egyházi háztartás
vezetésével kapcsolatban sem. A lelkésznek" perfekt könyvelőnek " kell
lenni. Tökéletes zárszámadást, szabályos költségvetést kell összeállíta-
nia. Csak nagyon kevés lelkész van ebben a szerenesés helyzetben,
hogy a számadásokkal nem kell törődnie, -de még akkor is ő a fele-
lős azoknak helyességeért. Már pedig csak az lehet felelős, aki leg-
alább "revideálni" tud egy számadást. Oe hol tanulja meg ezt a lel-
kész? Talán a .gondnoktól ? Hiszen minden új gondnokot (legalábbis

SzetkesZWinuUatlwzal
. A "Fiatalok Országútján" c. havi fo-
lyóiratnak január végén m,egjelenl 1.
számában az Evangélikus Elet f. é. 1.
számában G. L. tollából megjelent
könyvismertetésre vonatkozóan rer-
lexiót olvastunk ezzel a címmel: Mese
a "különítés"-ről. Azt kifogásolja, hogy
az ismertetett könyv szerzőjéről szóló

, s a ;,Fiatalok Országútján" szerkesztöi
üzenetében olvasható azt a megá,llapí-
tást, hogy a könyv szerzője a "fiatal"
gárdába . tartozik, nem tette idézőjel
közé úgy, ahogy az ott meajelent. Ér-
demben pedig az Evangélikus Eletnek
azt imputálja, hogy G. L.könyvismer-
tetése a fiatalok és öregek. ellcü(öníté-
sét újít ja Tel. lIfegállapítjuk, ho,qy ez
nagyon erőszakolt tévedés. G. L. cikke
is a leghatározottabban az 'elkülönítés
ellen és annak bármilyen burkolt fel-
újítása ellen szól, a vitázó cikknek is
ug,ljanez a szán4éka. J(ár volt tehát,
saját szavait alkalmazva,' harci bárdot
kutatni és harci riadót megfújni, de
még inkább telesleoes volt visszatet-
szés; keltően személyeskedni. Erre a
hangra evangélikus egyházi saitonk-
ban igazán nincs sziikséq. Miután ér-
demben is és hangban is téved, ma-
gunk részéről az ügyet eliniézziilc azzal,
hogy a - Mese a "különítés"-ről címet
így tartjuk kiigazítandónak,' "Mese" a
különítésTöl ...
•••••••••••••••••••••••••••

MóUius hénap a luther-
szcbcré!

Készüljünk! Március hónapban
minden istentisztelet offertóriuma a
Luther-ezobor céljaira szolgólta-
tandó be. MárCius hónapban min-
den egyházközségben el kell vé-
gezni a gyűjtést az egyház{agok
között. Március hónapban minden
evangélikus iskolában gyűjtési kell
tartani a Luther-szobor javára.Mór-
eius hónapban minden egyházi
egyesületnek komoly segítséget kell
jelenteni .a gyűjtésben. Március
hónapban meg kell kezdeni és be
kell fejezni a gyűjtést. Március
hónapban össze kell gyűlnie
a Luther-szoborra szükséges
össZeg nek. Együttesen mindnyá-
junkat és egyenkint is mindnuá-
junkat kötelez és felelőssé tesz az,
hogy március hónap a Luther-
szoboré!

Kés z ülj ü n k jól és vég e z z'li k
el jól!

Keresztyén egység és evangélikus
hithűség volt D. Kapi Béla püspök
február B-án tartott rádiós istentiszte-
leti beszédének a témája a budavári
templomban. A beszéd gondolatai közül
kiemeljük a következőket:

- A keresztyén egységnek nem kül-
sősége_kben kell, megvalósulnia, és jó-



hiszemű műkedvelők azok, akik azt
képzelik, hogy ezt az egységet a külön-
böző egyházak dogmáinak összeegyez-
tetése, vagy hatalmi megegyezések
alakitják ki. Nem kívülröl, hanem be,
lülről vagy felülről jövő valami ez az
egység és nem is lehet életképes, ered-
ményes, áldott niunkára vezető az a
keresztyén egység, amely nem az egy-
ház lényegéből származik. Pál apostol
mondja: "Egy az Ur, egy a hit, egy a
keresztség, egy az Isten" - és csak
ez az' igazság lehet a keresztyén egy-
ségnek alapja s a keresztyén egyházak
küldetésében, hivatásában, lényegükből
származó munkájában ez biztositéka is
az egységnek._ '

- Együtt, egy szöveggel imádkozzuk
valamennyien keresztyének az Apostoli
Hitvallást s azt mondja Luther: "Ahol
az Igét igazán hallod hirdetni, ne félj,
ott van a .Jcatolíkus" : azaz egyetemes
keresztyén anyaszentegyház."

- A keresztyén egység sok tekintet-
ben az egyházak munkája és feladata,
de mindenképpen az egyes keresztyén
embereknek is szívügye és lelkiismereti
kérdése kell, hogy legyen. . ---

- Vajjon ellentétben van a keresztyén
egység a híthűséggel ? Nem, a hithűsé-
get nem érintheti a felekezeti békesség,
nem vezethet lelkem meggyengülésére,
ha a békét keresem azokkal, akik más
templomban imádkoznak ...

- Végül: olyan mély szakadékok
vannak az egyházak között, annyi szív
hasonlott meg egymással, hogy ember
a keresztyén egység munkáját elvé-
gezni nem tudja. Azért van keresztyén
egyház, mert Isten teremtette és azért
lehet keresztyén egység, mert az Ur
ebbe az irányba mutat. Ne álljunk te-
hát ellent az isteni útmutatásnak. A
szakadék fölött drága aranyhídként
ível át Krísztus keresztje! Mí tehát a
keresztyén egység? Nem az egyházak-
nak egymással, hanem Krisztussal való
egysége s Krisztuson keresztűl egymás-
sal való találkozása ...

Az eszményi evangélfkus nö. Jól-
sikerült kultúrestét rendezett a buda-
pest-kelenföldi evangélikus egyházköz-
ség leányköre, Szántó Róbert lelkész
megnyitója, Szántó Róbertné vers mon-
dása és más műsorszámok között, az
Országos Luther Szövetség: elnöke':
Bencs Zoltán dr. míniszterelnökségi min.
tanácsos tartott előadást az evangélikus
női ideálról. Kutatta fejtegetéseiben,
melyik az az egyetemes vonás, amely
ha uralja a nőt, boldog házasságig visz
el, tehát mi köti le igazán és komolyan
a férfilelket? Hasztalan látunk "új" kí-
sérleteket, új nőtípusokat, kétségtelen,
hogy a férfi számára a legvonzóbb tu-
lajdonság a Petőfi-emlegette istenkép
marad, amely az eszményt a realitás-
saI gyakorlativá teszi, mégse veszíti el
a magasabb értelemben vett lelki szép-
séget. Ez a - stílus, életfelfogás termé-
szetesen csak hitből táplálkozhatík, a
kötelességteljesítés és a gyengédség
összhangjából. Meg kell találnia a nő-
nek az észszerű egyensúlyt pl. ösztö-
nös vágyai és a túlzott divathajszolás
között, ami· elkedvetleníti a legfigyel-
mesebb férj et is. Az evangéliumi
lelkű és hétköznapi magatartásával is
ezt a világot megvalósító nő nem csa-
lódhatik reményeiben, amelyeket hit és
szeretet kölcsönhatása előbb-utóbb meg-
koronáz. Azt kívánja a magyar evangé-
likus nónek.fiogvCoppeeüeld. Agnesé-
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falun} a lelké~znek kell bevezetni 'még a bevételek és kiadások veze-
tésébe is, Hol van még a kötvények, ka-natok, részvények, alapítvá-
nyok, kölcsönök kezelésének ismerete?

Sok konkrét példát lehetne még felsorolni. amelyek a lelkészkép-
zés teljessététele után kiáltanak. Oe elég. ha minden lelkész végigte-
kint egy hónapi, vagy egy esztendei rnűködésén és megálli:tpílja, hogy
ez alatt az Idő alatt hányszor akadt fenn legalábbis pillanatnyilag, mert
amire szüksége volt, azt nem volt alkalma megtanulni. Ha ilyen szám-
adást csinálunk, akkor egyenként is leszögezzük ujból a gyakorlati lel-
készképző szeminárium létesítésének szükségességét;' amiről már sok
szó esett ugyan, de amitől újabban megint elhallaattunk. Az evan-
gélikus lelkész ma versenypályán áll. A verseny minden képességet
igénybe veszi. Ha vale miben lemarad, az egész győzelmet teszi kétsé-
gessé. Teológiánknak és egyházegyetemünk ne k közös gondjába és sze-
rétetleljes törődésébe ajánljuk tehát a lelkészképzés gyo korlali kifejlesz-
tését, hogyaversenypályára minden versenyágban egyformán jól fel-
készült lelkészeket állíthassunk. akik a kellő tudományos kiképzés mel-
lett gyakorlatileg is megállják a helyüket, nem csak akkor, amikor már
ez élei tanította meg őket a megállásra, hanem pályajuk kezdetén is,
amikor az. ifjúi erő és lendület a tökéletes lelkészültséacel párosulva
kornoly diadalt tud aratni. Ruttkay·Míklián Géza.

nek boldog ígéretével és a madáchi
"költészetté és daJlá szűrödött" nö elha-
tározottságával, biztonságérzetével él-
jen s akkor nem csalódik.

Az óbudai egyházközség február
6-án tartotta ez évi közgyülését Mohr
Henrik alesperes és Fabinyi Tihamér
dr. egyházfeJügyelő, pénzügyminiszter
elnöklésévei. A megnyitó ima után Fa-
binyi Tihamér dr. mondott hosszabb s
nagy figyelemmel kísért megnyitót. Meg-
állapította, hogy aránylag kicsiny esz-
közökkel az elmult esztendőben is nagy
feladatokat oldott meg az óbudai egy-
ház. ~ Hogy szinte erőnket túlhaladó
mértékben áldozhattunk az egyháznak,
ezt a jó Isten kegyelmének köszöníük
- mondotta, majd így folytatta: "A
mai idők lélekmérgező atmoszférájában
jó nekünk tudni, hogy Isten velünk van
megtartóerejével. Egy új világ alakul
ki és mi ebben az átmeneti kerszakban
nehezen találjuk meg lelkünk iránytű-
jét. Vissza kell vonulnunk bensőnk mély-
ségeibe é~ érezni kell hátunk mögött
egyházunk védőfalát. Különösen mi,
magyarok tartsunk össze, akiknek tör-
ténelmi feladataink vannak. A helyes
irány meg nem találása pusztuláshoz

"vezethet. Mindent megnyerhetünk és I
semmítsem szabad elveszítenünk: amink
megmaradt, olyan kevés, hogy azt koc-
káztatnunk nem lehet. A családot, amely
legbiztosabb védőpajzs a társadalmi és
egyéni bajok között, minden eszközzel
védelmezni és erősíteni kell. az egyes
embereknek is." '

MohI' Henrik lelkészi jelentésében ki-
emelte: "ha egy más keresztyén egy-
ház ezt az évet felhasználja arra, hogy
hatalmas tömegeket mozgósítson, mi
erősen akarunk hitünkben megállni. Le-
gyen ez az évakomoly magunkbaszál-
láséés 'megtérésé, az Isten igéjével és
a 'sz,entségekkel-élés esztendeje, akkor
az Ur áldása nem marad el tőlünk, ha-
nem megőriz és épít minket."

Fabinyi felügyelő-elnök befejező be-
szédében. újabb érdekes megjegyzést
tett: "Az egyház nem áJlásközvetítő in-
tézmény, mégis tőlünk telhetőleg min-
dent kövessünk el, hogy. a kornolyan
dolgozni kívánó munkáskezeket kenyér-

- hez [uttassuk, Végeredményben minden

közösség összetartó .maltere" a szere-
tet, amely -ha nem nyilvánul tettekben,
üres szólammá válik."

Dévai Biró Mátyás-tér Öbudán. Fa-
binyi Tihamér dr. pénzügy miniszternek,
mint az óbuda-újlaki evangélikus egy-
házközség felügyelőjének személyes
közbenjárására a Közrnunkatanács azt
az eddig névtelen teret, amelyen az
óbudai evangélikus templom áll, Dévai
Biró Mátyás-térnek nevezte el s az új
teret megjelölő táblákat ki is függesz-
tették.

Dr. Jánossy Lajos egyetemi tanárt
és feleségét, Petrogalli Klárát a kegyel-
mes Isten január l2-én fiúgyermekkel
ajándékozta meg, aki jan. 19-én a ke-
resztség szentségében Lajos nevet nyert.

Hittestvérünk háza eladó Duna-
keszín, 6 perc a vasutállomástól, 400
négyszögöles telken, 3 szoba mellék-
helyiségekkel, házmestarlakással. Tel-
ken 400 szőlőtőke, 45 gyümölcsfa, vas-
kerítéssel. Cím: Sax Lajos Dunakeszi'
Kinizsi-utca 2.

Szentetornyán a Luther-szövetség
rendezésében január l6-án vallásos est
volt, melyen a soproni hittudományi
kar mísszióí szemináriumának tagjai
szolgáltak előadásokkal.
••••••••••••••••••••••••
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Tanárok és tanít-ók összefogásáról
sok szó esik manapság. Hogy a protes-
táns tanárság mennyire átérzi hivatá-
sának magasztosságát, mí sem bizo-
nyítja jobban, inint az, hogy ez inkább
tanítói-tanári rendi kérdést is a felnö-
vekvő nemzedék, az eljövendő magyar
nemzet szemszögéből nézi. A Protestáns
Tanügyi Szemle XII. évf-nak 1. számá-
ban Szathmáry Lajos értekezett az
elemi és középiskolai oktatás kapcsoló-
dásáról ; taiiulmányának végső kíhang-
zásaképen megállapítja:, ,,1. hogy taní-
tónak és tanárnak a munkája a ser-
dülés előtt álló gyermekkel való foglal-
kozásban egybefonódik,. 2. hogy az
egybelonódás éveíbepa zökkenő, elke-



rülése végett az elemi és középiskola
mádszereinelc is egymásba kell fonód-
níok ; 3. hogy egymás munkájának
gyakorlati megismerése múlhatatlanui
szükséges: 4. hogy a kétféle pedagó-
giai eljárás összehangolása a közös
célt, a tanüvány javát fogja szolgálni."

Megnyugvássalolvashatják ezt azok
a szülök, akik gyermekeiket a mi is-
koláinkba adják. A protestáns iskolák-
nak mindig az volt a legfőbh célja,
hogy a falai közé kerülő gyermek lel-
két zavartól, zökkenőktől mindenképpen
óva fejlesszék ki és érleljék me g ; en-
nek a célnak elérésében pedíg alsó- és
középfokon egyaránt legfőbb mód-
szertani elvülea krisztusi szeretet.

"KonfesszionáHs gondolatok saját-
ságosan jelentkeznek Magyarországon.
A felekezetek et egymástól élesen szét-
különító konfesszionálizmus kulminá-
cíója nálunk következett be. Akik is-
merik a nyugati államok keresztyénsé-
gét is, azok jól látják ezt. Kelly James,

a Vasárnapi Iskolai Szövetség főtitkára,
multkoríban mondta Budapesten, hogy
az egész világon nincs még egy Of-
szag, ahol egyházanként külön szervez-
ték volna meg a vasárnapi iskolát,
mint nálunk teszik, de "tekintettel a
magyarországi helyzetre", nem emel el-
lene kifogást. Ezt a helyzetet az a ten-
dencia jellemzi, amely testvérfelekezetek
között is minden kapcsolatot szakítani
akar. Először élesen elkülönülni, körül-
páncélozni magunkat, - azután kezet-
fogni páncélos kezünkkel - ez az öku-
menikus gondolat helyes felfogása."
(Pro Christo.)

"Egészség-vasárnap"-ot tartottak ja-
nuár 23-án Angliában. A canterburyi
érsek külön felhívásban fordult egy-
háza lelkészeihez, hogy a jövőben a
hívők lelki gondozása mellett a nép-
egészség gondozásának kötelezettsége
is a lelkészre hárul. Ez az újalJb lelké-
szi rnunka nem helyettesítí majd az or-
vosi munkát, hanem annak mindenben

QlANG~U~U~~lg
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segítségére siet a maga munkaterüle-
tén. Ebben a munkában az egyháznak
sem szabad félreállania. Január 23-án
a lelkészeknek minden szószékről rá
kellett mutatniok az angol népnevelés
munkájának erre az igen fontos ágára
is. Minden lelkésznek a maga munka-
területén mínt az "egészség szolgájá-
n~k" is hatékonvan közre kell működ-
ille." (MagyaT Ut.)

A Brit- és Külföldi Biblia Társulat
jelentős munkát végez Spanyolország-
ban. A polgárháború alatt több, mint
200.000 Bibliát terjesztett a spanyolok
között. Abesszíniából azonban az ola-
szok kitiltották őket sOlaszországban
is megnehezült a szolgálatuk, mert az
az olasz _kormánya protestáns lelki-
munkát - így a bibliaterjesztést is -
háttérbe szorítja, sőt megakadályozza
politikai és valjási egyeduralmi okok-
bó!." (MagYa?" Ut).

Hazúnk legrégibb, több mint 120 éve fennálló harangöntű gyára

SElTENHOFER FRIGYES FIAI
magyar királyi SOPRO".
udvari sz átlitók, ." •

.Alupitva : Legelső türaltúszer., kut, szlvattru. és Alupitvu :
181ű. gépgyár, harany-,' fém- és vasöntöde. 1816.

A Budapest-Tisztviseliítelep Külsöferencvárosi Református temp-
!lom, a pápai református templom, a gyiíri református templom,
bagaméri református templom stb., stb. harangjai gyárunkban
készültek. Harangrendelés- esetén teljes bizalommal forduljanak a
,l.egrégibb és megbízható céghez. A párisi világkiállltáaon arany"
éremmel, azonkívül sok arany és ezüst éremmel és sok diszokle-
véllel kitiintetve. Kedvező fizetési feltételek és sok évi jótállás.
aröltségvetést és kiszállást d ij men t e 8 elle s z k ö z 1ü nk!

ruueteleitel: k.él<-'iük eL5r/-izd5-it1.-kd, tUJf}.Jj.
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Valódi ezüst evőeszközök, disztárgyak.
Ez üst és a ran y á r li k n a pi áro n.

SZIGETI NÁNDOR ÉS FIA
BUDAPEST,IV., KECSKEM~TI-UTCA 9. lÁM.

BIZTOSITSD
lakását

PÁTRIA
8 lemezes biztonsági

reteszzárral.

Mit nyujt az EV(lngelikus Egyházkerületek
Jóléti Egyesülete?

A családban előforduló halálesetkor temetkezési:
segélyt. Kiházasítási, tanulmányi és neveltetési segélyt;
Elet, nyugdíj, tűz, jég, betörés, baleset, szavatosság,
gyár, autó biztosításainak a legolcsóbb díjtételeit. A
tagok érdekeit a Jóléti Egyesület gondos figyelemmel
segíti elő. Evangélikus egyházát támogatja mindenki.,
aki a Jóléti Egyesületet felkarolja. Hívja fel mindenki.
a hittestvérek Iigyelrnét a Jóléti Egyesületre.

Felvilágosítással és tájékozlatással szolgál az egye·
sület központja: Bud.apest, IV., Hajó-u. 8-10. (Ev. bér-
ház.) Telefon: 1-863-32, valamint a kerületi fiókok:
Békéscsaba, Debrecen, Győr, Kaposvár, Miskolc, Pécs,
Szeged, Székesfehérvár, Szombathely, Szolnok. Min-
den egyházközségben megbízottai vannak az egyesü-
letnek. - Allandóan felveszünk és foglalkoztatunk
megfelelő javadalmazással tagszerzőket, hölgyeket is.

I
. ára 2 db nikkelezett

kuleesal 5.- pengő.I Szántó R-óbert:
DEKORÍlCló, Budapest, Károlv-krt20. Tel:384-521-

AZ UTOLSÓ ÓRA
SZLEZÁK LÁSZLÓ

Magyarország aranykoszorús mestere
harang- és ércöntöde. harang-
felszerelés- és haranglábgyár

BUDAPEST, VI., PETNEHÁZY-UTCA 78. SZÁM.
8 aranyéremmel és 4 díszoklevéIIel kitüntetve!
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",.all..........
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Színművek és jelenetek nagyoknak
és kicsinyeknek (12 mükedvelői elő-
adásra alkalmas színdarab, illetve
jelenet). Most jelent meg SCHOLTZ
TESTVÉREK könyvkereskedésében

ÁRA: 2.40PENGŐ. Budapest, IX. Ferenc-körút 19í21. sz.

Nyomatott Weber Gusztáv "Grafika" nyomda-
vállalatánál. Újpest, Jókai utca 18. Telefon: 295-516 .
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(WEBER GUSZTÁV)
TELEFONSZ'AM: 295-516.·
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EGYHÁZTÁRSADALMI, KULTURÁLISÉS BELMISSZIÓI, EGYHÁZPOLITIKAI ,HETILAP
AZ ORSZAGOS LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

Felelős szerkeszlő: KEMÉNY LAJOS

Szerkesztő-bizottság: Bácsi Sándor, dr. Benezur Vilmos, dr. Csengődy Lajos, Dezséry vl.ászló, dr. Gaudy Lászlo.
Kardos Gyula, Marcsek János, Mórocz Sándor. Novák Elek, Pesch ko Zoltán, SchoIz László..

dr. Vácz Elemér, dr. Vetö Lajos, Virág Jenő, Zulaui Henrik•

Megjelenik minden szombaton
Szerkesztőség : Budapest, VII., Damjanich-utca 28/B. Telefon: 133·592. - Kiadja az Országos Luther-Szövetség.

Felelős kiadó: Dr. Fritz László.
Kiadóhivatal: Ujpest, Jókai-utca 18. Telefon: 295·516, (Weber Gusztáv nGrafika" nyorndavállalat.)

Előfizetéseket elfogad minden lelkészi. hivatal. Előfizetések és éimvállozások a kiadóhivatal ba küldendök.
Elöjizetési ár: egész évre 4.40 pengő, félévre 2.20 pengő. Egyes szám ára 20 fillér:
A szerkesztőség a- kéziratokat nem őrzi meg és visszaküldésére nem vállalkozik.

A szerkesztőség csekkszámléjának száma: 20.412, - A kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 52.847.
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TARTALOM:

Az eretnek ember

A protestáns államtitkár.

D. Raílay Sándor püspök kitűntetése

A 400 éves Luther-serleg

A zsidóság válsága
A négynyeívű gyülekezet

Kétélű fegyver

Az 50 éves Protestáns Irodalmi Társaság
Külíöldi hírek .

Az evangélikus gyermek jövője

Hírek
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Budopesti istentiszteletek
sorrendje
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Deák-tér 4. (nérnet nyel-
ven) d. e. 1/210 Broschko G. A.

Deák-Iér 4. (ifjúsági) d. e. 1/29 Csaba Lászlo
Deák-tér 4. (magyar) d. e. 11~ Magócs Károly (rádió
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AZ ERETNEK EMBER
Ebben az évben nagyon sokszor

fog még elhangzani ez a név: Sok-
szor fogunk hallani az eretnek em-
berről.

Az ci világkongresszus, mely má-
jus hónap végén lesz Budapesten
és az oltári szeniségben jelenlévő
Krisztus imádásának megerősítését
szolgálja, eretnek embernek t~
mindenkit, aki nem abba az egy-
házba tartozik, tehát minket is.
Négyszáz esztendő óta eléggé hozzá-
szoktunk ehhez a névhez és külö-
nös fájdalmat most sem fog okozni.
Olyan ba vesszük, mintha valaki
az igazságnak épen 8Z ellenkező-
jét akarná ránk bizonyitani és mert
nem engedi magát meggyőzni, rnert
nem akarja felismerrii és elfogadni
az igazságot: meg fog maradni té-
vedésében, mi pedig meg fogunk
maradni igazságunkban. Hogy mi
nem vagyunk eretnekek, azt min-
den olvasni tudó ember előtt bebi-
zonyítja a Biblia, - rninket tehát
e vád fölé emel maga lsten Igéje,
míg csak ahhoz hűségesek mara-
dunk. És mert sem az eretnekség
vádja, sem pedig ebből az állító-
lagos eretnekségből való áthivoga-
tás nem változtat semmit lsten Igé-
[én, amelyik egyedüli bírája annak,
hogy eretnek-e valaki, - ez a
változatlan Istenige elveszi minden
fullánkját minden vádnak és meg-
erősít minket minden igazságunk-
ban.

*
Igazságtalanok volnánk, ha el

nem ismernénk, hogy a keresz-
tyénség terjedése idején a sok té-
vedéssel szemben szükség volt a
hittételek megállapítására, de igaz-
ságtalanok volnánk, ha azt is be
nem ismernénk, hogy csak eleinte
védték az evangéliumot a hittéte-
lekkel s csakhamar emberi túlbuz-
góságból a hittételeket alkotá egy-

házakat kezdték védeni az evan-
géliurn helyett. Így lett eretnek min-
denki, aki az egyházi hitrendszer
bármelyik tanításával szemben más-
képen gondolkozott. Mi csak egyet-
len erelnek-típust ismerünk, olyant,
amelyik az Atyától elszakadt, hi-
tetlen és tékozló szívvel jár élet-
útjain s nem akarja elfogadni, ha-
nem kenokul elutasítja ismét és is-
mét magától Krisztus mentő kezét,
melyet annyi szerelettel nyújt fe'
léie. Eretnek az, aki Krisztus-ta-
gadó életet folytat, olyant, amelyik
nem hordja magán az evangeliu-
rriot, megbotránkoztat ja a hívőket.
Ilyen eretnekekról csakugyan azt
lehet mondani, hogy ma is van-
nak bőven a keresztyének között.
Hitetlenkedő keresztyének ezek,
találhatók minden felekezet ben :
keresztyének belső összetartás nél-
kül, evangelium nélkül; önzésbe,
anyagiasságba,életküzdelmekkímé-
letlenségeibe beleszoko emberek,
akiknek a szívéből elkopik a sze-
retet, az istenfélelem, a Krisztus-
hoz való hűség, a gyöngédség, az. 1
imádság, a jóság és végül a lelki-
ismeret. De Krísztust hívő keresz-
tyének semmiképen nem nevezhe-
tik egymást eretneknek. Legalább

"Rá vagytok építve az aposto-
lok és a próféták alapjára, mely-
nek szegletköve maga JézusKrisz-
tus, aklben'az egész egységes épü-
Iet szent templomma növekszík az
Urban." Ef. 2 :20-21.

*
"Az eretnek emberrel egy-két

intés után ne törődj, tudván, hogy
az ilyen ember letért a jó útról
és vétkezik, önmagát ítélvén el,"

Tit. 3: 10-11.
*

"Aki félrelép és nem marad meg
a Krlsztus tudománya mellett, an-
nak egynek síncs Istene. Aki meg-
marad a Krisztus tudománya mel-
lett, mind az Atya, mind a Fiú az
övé." Il. Ján: 1 : 9.

(is számunkra ezt lehetetlenné teszi
az evangéliurn ...

*
Ez az év azonban az eretnek-

ségnek egy új fajtájával is megkí-
nália és megkísérti a gyengéket.
Azzal, hogy hallgassanak hitbeli
meggyőződésükről és úgy tűntes-
sék fel, mintha más hová tartozná-
nak, mint ahová tartoznak. Ke-
zünkbe jutott az IBUSz I. é. feb-
ruár g·én kibocsátott 2/ személy-
zeti körlevele, melyet az alelnök-
vezérigazgató, (akíröl úgy tudjuk,
hogy protestáns) írt alá. Az eucha-
risztikus kongresszus lelki előkészí-
tése érdekében, mint a körlevél
mondja, a vállalat örömmel és kész-
séggel kíván a kegyes előkészü-
letekben : szentgyónás és szentál-
dozással egybekötött konlerencia-
beszédeken résztvenni. Ezért a Iő-
osztályvezetők rendelkezésére bo-
csátja a katolikus vallású alkalma-
zottak névsorát. hogy azok teljes
számban résztvegyenek az előké-
születben. Eddig rendben van, csak
helyeselni tudjuk. A körlevél azon-
ban így végződik: "Végezetül fel-
hívom az összes alkalrnazottakat,
hogy a világkongresszus jelvényét
valláskülönbség nélkül, állandóan
viseljék, evvel is kifejezést adva
annak, hogy vállalatunk minden
egyes alkalmazoltjalelkében mélyen
átérzi a kongresszus nagy ielentö-
ségét, mind nemzeti szempontból.
mind pedig vállalatunk közrernü-
ködésének külőnleges jelentősége
szempontjából." Íme, rnilyen sza-
bad préda az egyiknek a vallási
meggyőződése ugyanakkor, mikor
a másiké megbecsülésben és elő-
segítésben részesül! Az egyiknek
a lelki előkészítése vallása szerínti
cselekményekben áll, a másiké pe-
dig vallásos meggyőződésével el-
lenkező. magatartásra való "felhí-



vásban." Úgy hallottuk, hogy más
nagy vállalatoknál is hasonló ren-
delkezések mentek ki. Nyiltan meg-
mondjuk, hogy ez . a kenyéradó-
nak a hatalommal való vissza-
élése, mely beleütközik országos
törvénybe. A vallás szabad gya-
korlatáról szóló 1895. évi 43. t. c.
r. §-a megmondja :'"mindenki sza-
badon követhet bármely vallást és
azt az ország törvényeinek ... kor-
látai között külsöképen is kifejez-
heti és gyakorolhatja. Senkit sem
szabad. .. hitével nem egyező val-
lási cselekmény teljesítésére kény-
szeríteni." Ne így készítsék elő lel-
kileg a protestánsokat, ha szolgá-
latuk bármilyen vonatk~ásba
hozza is őket a kongresszussal. EI
fogják végezni teljes kötelességtu-
dással és hűséggel a munkájukat,
anélkül, hogy magukra kellene ha-
zudniok másokat megtévesztő külsö
jelvényt. Elfogják végezni becsület-
tel és . hűséggel még inkább, ha
nem kényszerítik őket vallásukat
elragadó magatartásra és arra, hogy
önmagukat ítéljék el ...
•••••••••••••••••••••••••
f{ÉTÉL-ŰFEGYVER

[crpón-kíncd "béke"
Ujságok, képek, mozihíradók számol-

nak be nap-nap után a "japán-kínai
konfliktus borzalmairól. Városokat lő-
nek rommá. hadseregeket semmisítenek
meg, milliókat zavarnak ki békés ott-
honukból, gázbombákat hajigálnak,
autókat lőnek ronccsá, hadihajókat
süllyesztenek és elfoglalnak nagyobb
területeket, mint a mai Magyarország
- s íme, a végén kísül, hogy Japán
és Kína nem is voltak hadviselő felek,
mert 'még nem volt hadüzenet. Köztük
a legtökéletesebb béke dúl. A kínai
nagykövet ott tartózkodott Japán fővá-
rosában, a japán nagykövet meg Kína
fővárosában, illetőleg fővárosa alatt
valamelyik betonpincében, mert hiszen
a fővárost bombázták. Hát egy kis
keleti hidegvér kellett hozzá, hogy ott
a betonpincében képviselje a békét,
amikor feje fölül gránátok és repülőgép-
bombák hordták el a házat.

A kínai-japán diplomácia kitermelte
tehát a régóta keresett csodát: a fából
yaskarikát. A modern emberirtás mín-
"den pokoli eszközével dúlnak, pusztíta-
nak évezredes kulturájú vidékek et, de
.ez, nem háború, a világért sem, ez
béke, mert még nincs hadüzenet. Mert
egy bizonyos papírdarabot 'megfelelő
aláírásokkal és pecsétekkel ellátva,
különféle szertartások és díszruhák
igénybevételévei még nem juttattak el
-a másik ország kormányához. -

A protestáns
állílIIltitlcár

Hazánk bármelyik ujságolvasója, vagy az elemi iskolai' alkotmány-
tan tételein tanult ifjú is megérti cikkünk círnét : tudja azt, hogy ez
csak a vallés- és közoktatásügyi államtitkár lehet. Az is köztudornású,
hogy hazánkban akármelyik miniszleri . tárcát elnyerheti protestáns
ember is, de a vallás- és közoktatásügyi miniszteri poziciót csak
római katolikus vallású ember töltheti be.

Nem akarunk vitát provokál ni abból. hogy miért római kalolikus
a miniszter és miér! protestáns az államtitkár? Annak sem tudnánk
törvényes alapját kikutatni, hogy miért él a köztudatban ez a gondolat:
a kultuszmiriiszteri állam titkári székben református és evangélikus val-
lású állam titkárok váltják fel egymást. Egyszer már kitaníltatlunk abban
a tekintetben, hogy ennek a gondolatnak jogalapja nincsen s azt
mondhatnánk, hogya mindenkori korrnánvzópárttól függ, hogy ki
legyen a protestáns államtitkár?

A két és fél milliós magyar protestánlizmust vezető püspöki kar,
vagy a legfontosabb ügyeket megtárgyaló közös protestáns bizottság
bizonyosan tud mindig arról. hogy kik jöhetnek kombinációba a leg-
közelebbi államtitkári szék megüresedése kor. A protestáns nyilvánosság
sem maradhat arról tájékozatlan, hogya most kinevezett államtitkár,
sorban éppen a harmadik református vallású kullusz-állarntitkér.

Evangélikus egyházunk nyilvánossági életét pontosan s adat-
szerűen figyelem. Az összes evangélikus vallású képviselőket ismerem
közéleti munkásságuk alapján, sőt betekinthettern a miniszteriális magas
tisztviselői kar munkakörébe s örömmel. de ellogultsáa. nélkül állapít-
hattam meg azt. hogy nagyon sok tehetséges reprezentánsunk között
egészen kiváló férfiaink szolgálnak hazánk javára. Vajjon miért nem
ezekre esett mégis a választás?

Egyházunk ma a teljes depolitizáltság állapotában van. Nincs
rendelkezés arra, de mint íratlan törvény él a lelkészek közötl az a
morál, hogy nem kívénnak képviselői mandátumot elnyerni. Meg va-
gyok győződve arról, hogy hazánknak legalább tíz olyan választó-
kerülete van, ahol országos nevű evangélikus lelkész akármilyen
programmal is képviselővé választható volna. S ha a képviselőházban
csak négy-öt evangélikus lelkész képviselő folytatna tőrvényhozó mun-
kásságot, egészen bizonyosra vehető az, hogy ezek bizonyosan és
őszintéri kiállottak volna azon álláspont mellett, hogy református és
evangélikus állarntitkárok változessék egymást a kultuszminiszteri
államtitkári székben.

Mivel arra sok reményünk nincsen. hogy az evangélikus lelké-
szek közisrnert szerénysége miatt akárki is vállalna a képviselői rnan-
dátumért folytatandó előkészítő politikai közszereplést, viszont azonban
azt szeretnénk, hogya protestáns államtitkári szék képviselője egy-
házilag is elismert, kedvelt istentiszteleti és úrvacsorai kőzősségben élő
egyháztag legyen, más megoldás nem marad, mint hogya protestáns
államtitkár legyen felváltva református és evangélikus lelkész.

Az egyházaink egymás iránti megértése, a sorsközösség tökéletes
átélése, szerelellevékenvségekben s a teológiai munkálkodésokban való
együttműködése nagyon is valószínűsíti azt a lehetőséget, hogy az
evangélikus egyház kérését jól megérti a református lelkész, s hihető az
is, hogy az evangélikus lelkész nem fog elzárkózni a relormálutus
lelkésztestvér kérese elől.

Finnország egyik pénzügyminisztere evangélikus lelkész volt a
háború utáni időben s a mai hitetlennek mondott Németország uru-
guayai nagykövetének egyik evangélikus lelkészt nevezte ki. Vagy
talán hazánkban a lelkészi diploma az egyetlen főiskolai vagy egye-
temi fokozatú oklevél, amely közéleti szolgáletra nem jogosít?

G. L



D. KAFFA Y SÁNDOR
KITÜNTETÉSE

Egyházunk egészében igen nagy örömet keltett a Kormányzó úr
magas elhatározása, mellyel D. Reffay Sándor bányakerületi püspökö!
magyar királyi titkos leriácsossá nevezle ki. Mindnváian úgy érezztük.
hogy D. Raffay Sándor nem egyházi méltóságánál fogvaés. nem is
püspöki tisztében teljesített egyházkormányzó és egy házépítő munkái-
nak eredményeiért csupán, hanem nehéz időkben és nehéz körülrné-
nyek között egyházi szolgálatán túlmenően a nemzet érdekében telje-
sítet! szolgáiataiért régóta bírja minden magyar ember nagyrabecsülő
tiszteletét. Azt is tudjuk, hogy kilür.tetést soha nem kereseti és nem
várt, hanem inkább mindig elhárította azt magától. Osztatlan örömet
jelentett tehát mindnyájunknak nemcsak a kitüntetés, hanem az is,
hogy a legfelsőbb kézirat szerint a kitünletést na haza szolgáletában
szerzet! kiváló érdemeiért" nyerte el. Úgy érezzük, hogy egyházunk
örömét csak fokozza az, hogya bányai egyházkerület püspöke sze-
mély ileg is és nagyfontosságú egyházi állásában is a legelsők közé
tartozik a haza szolaálatában és méltó arra, hogy az államfő ezt meg-
állapítsa és megbecsülje. Ezért érezzük benne az egyházunknak is
juló megliszteltetést úgy, mint úisbb bizonyságát annak, amit soha
meg nem szününk vallani és szolgálni, hogy magyar hazánk minden
küzdelmében és feladatában magyar evangélikus voltunkat egynek
érezzük magyar voltunkkal.

Ezt az egyházunkon túl is osztatlan megbecsülést és szerétetet
bizonyítja az a sok üdvözlés, mely a politikai és társadalmi élet kitü-
nőségeifől egymás után érkezik. Meleg üdvözletet és jókivánatokat kül-
dött Daranyi Kálmán miniszterelnök, Hóman Bálint vallás és közokta-
tásügyi mirriszter, Fabinyi Tihamér pénzügyminiszter, Albrecht kir. her-
ceg, Szél! József belügyminiszter, Niszler Teodor a pannonhalmi Szent
Benedek-rend részéről, Baranyay Jusztin cisztercita-rendi egyetemi ta-
nár, Karaliáth Jenő főpolgármester, Szendy Károly' polgármester, Ra-
vasz László református püspök. Az evangélikus egyház részéről jövő
üdvözlet~k között az első volt D. báró Radvánszky Albert egyetemes'
felügyelő és D. Kapi Béla püspök köszöntése, tóvábbá D. Kovács
Sándor és dr. Domján Elek püspökök, dr. Sztranyavszkv Sándor, dr.
Pesthy Pál és Mesterházy Ernő egyházkerületi felügyelők, Tomcsányi
V. Pál, Purgly Emil ésdr. Lányi Márton egyházmegyei felügyelők [ó-
kivánatai, azonkívül százával az egyházi testületek és egyháztagok
üdvözlései.

A budapesti egyházmegye, a Deák-téri testvéregvhézak, a magyar
egyház, iskolák és egyesületek küldöttsége, mint az ünnepelt püspök
közvetlen munkatársai február 15-én délelőtt küld öttsé gileg keresték fel
és üdvözölték. . Dr. Tomcsányi V. Pál, a budapesti egyházmegye fel-
ügyelője az őszinte szeretet és a ragaszkodo tisztelet meleg hangján
köszöntötte a püspőkőt, aki köszönő szavaiban továbbra is az egyet-
értő és nehéz feladatokat is megoldani tudó közös munkára buzdította
az egyházmegye minden munkását és közösségét,

Igen nehéz volna, ha lsten köz ö lürik uulcklt úgy vezetne,
mint Hbrahámot, lz adkot és Tdkób ot és nem volnánaR előt-
tünk nagy péloaRépeR_ Előttűrik itt venrick a hit nagy hősei
a 5~entírá5ban és mégis olyan gyenge a hitünk. Luther.

. -

Hogy egy pogány' ország elkövet
ilyet, az még csak hagyján, 'de hogya
"keresztyén" országok diplomáciája ezt
rendben lévőnek találja, az alegnagyóbb
farizeizmus, ami valaha a világon volt.
Micsoda pokolí gúnnyal vigyoroghatott
markába a japán diplomácia. Kínát
szerződések védik, arra az esetre, ha
valaki hadat üzen nekik. Rendben van,
nekik megyünk, felfaljuk őket, de nem
üzenünk hadat. Majd meglátjuk mi lesz.
Az lett, amit gondoltak. A keresztyén (?)
államok diplomáciája, meg a Népszövet-
ség tipegett-tapogott, egekig kiáltott,
ha gépfegyvergolyó találta az európai
nagykövet autóját, de Kínáért a kís-
ujját se mozdította. SŐt. Szállította a
fegyvert és hadianyagot teljes gőzzel
mindkét félnek. Ahonnan több pénzt és
megrendelést kapott, oda többet. Szabad
volt, nem voltak hadviselő felek. A
népszövetségi paragrafus csak azt tiltja
el, hogy hadviselő feleknek szállítson
valaki fegyvert. Hadviselő felekké pedig
csak a hadüzenet teszi őket. Hadüzenet
pedig nincs. Tehát szabad a vásár ...

Azt a gúnyos mosolyt, ami egy japán
minisztertanácson összevillanhatott a
mandulavágású szemekben, amikor a
keresztyén nagyhatalmak tiltakozó,
fenyegető és egyéb "jegyzékeit" tár-
gyalták! Ugyan. Úgy nem zavarta őket
kitűzött céljukban, mint a patakot a
beledobott kő a rohanásban.

Ez hát az a nemzetközí jog és biz-
tonság, amelyben nálunk is igen sokan
bíznak. Ennyit érnek a népszövetségi
paragrafusok és a nagy garral beharan-
gozott bíztonsági szerződések. Találnak
valami kís formaságot, még ha csak
olyan kicsi is, mint az egérlyuk, gyö-
nyörűen ki lehet bújni a kötelezettségek
roppant súlya alól.

Nem arról van szó, mintha nekünk
olyan nagyon fájna, hogy a szorgalmas,
józan, szívós, sok erkölcsi értékkel bíró
japán nép egyszerűen legyűri az ötezer
éves kulturájú, de ötezer év előtti
közállapotokban és szennyben meg-
feneklett és fejlődni képtelen Kínát.
Ebből még jó is származhatik, neveze-
tesen a kínai népre. Nem. Erről 'nem
beszélünk. De nem hagyhatjuk szó
nélkül azt a képmutató játékot, amely-
lyel keresztyén országok diplomáciája
nullára értékeli le a becsület, igazság,
szerződés, nemzetközi jog és méltányos-
ság követeléseit az ilyen magatartás
eget hasogató farizeizmusával. Most
még csak Kína bőrére megy a játék,
de mi lesz, ha egyszer ugyanez Ame-
rika vagy Anglia elleni éllel ismétlődik
meg? Pedig a "jövő zenéjének" hang-
jait máris megpengette az egyik har-
cias "fehérfaló" japán tábornok ...

A. B.

Csodálatos, hogy az emberek mennyire
bizonyosak önmagukban és milyen gö-
gösek, holott számtalan példa és ala-
pos ok arra int bennünket, hogy alá-
zatosak legyünk. Elöször is nem tud-
juk, mely órában halunk meg, továbbá
a vetemények, amelyekkel táplálkozunk,
nincsenek a mi hatalmunkban, s ezen-
felül sem a napfény, sem a levegő, ame-
lyek az éleihez elengedhetetlenek, sem
a nappal, sem az alvás; nem is szólva
a lel/ci dolgokról, mint amilyenek saját
nyilvánvaló bűneink, amelyek reánk
nehezednek. A mi emberi szívürik azon-
ban vasból van és az ilyesmire mit
sem ad. Luther.



Az 50 éves
Protestáns Irodalmi

Társaság
\

emlékünnepélye
A Zeneakadémia nagy termét február

l1-én zsúfolásig megtöltötte a budapesti
protestáns közönség. Azok, akik előfi-
zetői a Protestáns Szemlének s azok a
hűséges szívek, akik a szószéki hirde-
tésnek mindíg alázatos követői, megje-
lentek a határkő ünnepénél.

Az érdemekben gazdag társaság nyuj-
tani akart és sokat nyujtott hallgatósá-
gának. Ez az egyesület hozta szokásba
azt, hogy különösen vidéki ünnepélyein
két püspököt is megszólaltatott, most
három püspököt állított a közönséggel
szemben. Amit egyházfőink a bizony-
ságtevés, szolgálat, hűség és tudás te-
rületein nyujtották, az mind 1!.-sokat
teremni akaró hívek tiszta lelkébe hul-
lott.

Valami egészen rendkívüli volt ezen
az ünnepségen az, ahogy a jubiláns
egyesületet, a láthatatlan társulást, mint
valóban eszmeileg jelenlevő gondolatot
köszöntötte négy szónok is. Olyan volt
ez, mint maga az egész magyar protes-
tántizmus. Tudjuk, hogy van, tudjuk
azt is, hogy kik élnek, halnak érte, de
csak. azok előtt jelenik meg ez, akik
teljes lelki közösségben vannak vele.
Egy más vallású hallgató csodálkozva
nézte volna: mit és kit ünnepel ez a
nagy tömeg, de minden öntudatos pro-
testáns ember tudta és érezte azt, hogy
egy vészes 50 esztendőt meg harcolt
gondolat vette el jutalmát méltó ajkak
köszöntésén keresztül.

Az estét kitöltő művészi műsor tarta-
lomban, lélekben s a szereplők áhita-
tában is egészen evangéliumi volt. Nem
udvariasságból, hanem az objektív s
abszolut értékelés miatt is a két sze-
replő hölgy dícsőítésére szorítkozuuk
csupán. P. Basilides Mária énekelt há-
rom XVI. századbeli históriás éneket,
olyanokat, amelyeket nem ismertünk.
Amit hallottunk, az több volt, mint
művészet, határozottabb volt, mint a
megszólaltatott gondolat mellett való
kiállás s inkább mélyre hatott, mint
akármi azon a napon vagy azon a hé- .
ten. Ha egyházaink elismertetést adhat-
nának művész tagjaiknak, akkor Basi-
lidesz Mária kapná a legnagyobb ki-
tüntetést. Az est másik hölgy szerep-
lője: B. Simonfy Margit négy protestáns
szerző költeményét ínterpretálta. Négy
klasszikus értékű költeményt s azzal a
megrendítő hatással, amivel csak Grill
Lola rendelkezett.

A Protestáns Irodalmí Társaság most
következő 50 évére lsten áldását kér-
jük.

Hittestvérünk háza eladó Duna-
keszin, 6 perc a vasutállomástól, 400
négyszögöles telken, 3 szoba mellék-
helyiségekkel, házmestarlakással. Tel-
ken 400 szőlőtőke, 45 gyümölcsfa, vas-
kerítéssel. Cím: Sax Lajos Dunakeszi,
Kinizsi-utca 2.
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A 400 reves Luther-serleg
Ősrégi és sok mínden ielentö jelkép a pohár. Jelképes [elentősé-

gét Jézus Krisztus az Urvacsorában megszentelte.
A pohár legbensőbb jelképes jelentése a közösség,
Ösi szokás volt a legbensőbb viszony kifejezésére poharat aján-

dékozni. Természetesen az ajándékozásra szánt pohár egy-egy értéke-
sebb darab lehetett, amelyeket személyes vonatkozásu jelzésekkel.
vagy jelképekkel is elláttak.

Ilyen pohár a Luther-serleg is, amelyet Luther ivópoharaként őriz
a drezdai -"Das Grüne Gewölbe" néven ismert műkincseiről híres mú-
zeum.

A "Grünes Gewölbe" a drezdai királyi palota kincslára műlár-
gyakban és emlékekben rendkívül gazdag. Minket az is érdekel. hogy
nem egy Luther-emléket őriz. A szóbanforgó Luther-serlegen kívül van
még egy Luther-serleg az őrizelében : a Nessen-Iéle Luther-serleg, me-
lyet a Nessen családtól kapott Luther. Ez a serleg azonban nem al-
kalmas a használatra, m ert kizárólag dísztárgy, míg ezzel szemben a

julajdonképeni Luther-serleg, egy diszivópohár. amelyet szintén a Grü-
nes Gewölbe őriz s mely Luther Márton ivópohara volt.

A Grünes Gewölbe őrzi Luther karneolos gyűrűjét is, melyet a
"Nagylelkű" Frigyes János választófejedelemtől kapott s amelybe maga
vésette bele címerét. a Luther rózsát Augsburgban. Itt őrzik Melanchton
Fülöpnek a "nagymacskaszeméről " nevezetes gyűrűjét is.

A Luther-serleg hiteles másolatát Országos Luther Szöveíségünk
az Egyetemes Egyház megkeresésével a drezdai Grünes Gewölbe szí-
ves engedélyével és a Grünes Gewölbe rnűhelyében elkészíttette.

A Luther-serleg aranyozott ezüstből 'készült fedeles diszpohár, me-
lyet Luther 55-ik életévében kapott ajándékba. Ezt a serleg fedelén és
a fedél belsejében elhelyezett egy-egy emlékérem tanúsítja, rnelyet az
egyébként világi jellegű diszpohárba éppen a Luther szernélyét illetően
alkalomszerűen helyeztek el az eiándékozésnél szokásos figyelmesség-
gel, hogya meglepetésre szánt kedves emléket Luther egyéniségével
vonatkozásba hozzák.

Ezt a íeltevésünket igazolja az a műlörténetileg megállapított tény,
miszerint a serleg maga egy renessaince világi ötvösmű, mely az
1500-as évek elején készült, mivel azonban nem került üzleti forga-
lomba, nincsen rajta hitelesitő jegy, ami azt bizonyítja, hogy megren-
delésre és közvellenül ajándékozásra készült.

Tény az, hogy szokásben volt és illett az ajándékot egyéníteni
ahhoz, akinek szánlák. Serlegünkön tehát mindkét érem ezt a célt
szolgálja. Ezt a Ieltevésűnket az érmeknek mind az ábrázolásai, mind
a feliratai igazolják.

A serleg fedelén egy vázácska formáju íedélfogó gomb van, mely-
nek tetejére egy kis érem van rálorrasztva. Ez a kívűlről és legfelül,
láthatólag elhelyezett érem a keresztrefeszített Krisztust ábrázolja, bal-
oldalt egy kereszt alatt térdelő alakkal, szimbolizálva ezzel a Krisztus
Jézus kereszten szerzett váltságában bizakodó hitet, ami épen Luther
igei és relormátori tanításának a lénvesét is jelenti. Ezt még leliesebbé
teszi az érem körlelirala is: "Spera vere semper in Evm." - "higyj iga-
zán mindíg az Evangéliumban." - Ime! - Luther serlege a Krisztus
keresztváltságában és Evangéliumában bizakodó személyes hit bizony-
ságlevő szimbólurna l - Ez a bizonyságtevés kívü] és a serleg legte-
tején áll a legláthatóbb elhelyezésben a csúcspontban.

A serleg fedelén ek belső felében elhelyezett Luther-érem, - mely-
nek mégegy példánya van Weimarban - méginkább nyilvánvalóvá
teszi, hogy a serleget Luther kapta ajándékba. Luthernek az egyéni-
sége nem engedhette meg azt, hogy a saját arcképét helyezze el a
saját ivópoharában, de Luthernek az anyagi helyzete sem engedte meg,
azt, hogy akár magának, akár másnak ajándékba ilyen serleget vegyen.
Hiszen a serleg mai előállítási ára is keltséges. Ennek az éremnek a
felirata is döntő bizonyíték amellett, hogy a serleg Luther részére aján-
dékozás céljából készült, s hogy azt emlékül kapta ajándékba. Jel-
lemző, hogy Luther hívei Luthernek a szerénységét és az egyéniséget



mennyire figyelembe vették, amit igazol az a tény, hogy Luther kép-
mását a serleg fedelében belül rejtették el.

Az érem Luthert jobboldali arcélben ábrázolja. Fején barettel, válo
lán Luther-köpenyben a "György lovagot" ábrázoló Cranach-léle larnet-
szet rajzához hasonló körszakállal. Ez a kép a bibliafordító Luther, aki
mint György lovag meghalt, de mint tudós bibliafordító s az Ige em-
bere feltámadott és él. Találóan szirnbólikus arcábrázolása Luthernek.

Ennek az éremnek is döntő jelentőségű a felirata, mely a követ-
kező: "Doc. Martinus Luther aetatis suae 55 in stienta et spe erit
fortitudo vestra" - "Dr. Luther Márton 55 éves korában tudomány-
ban és hitben a ti erősségetek lészen." - Nyilvánvaló ebből, hogy
Luther 55-ik életévében kapta emlékül ezt a serleget híveitől, tisztelői-
től, barátai tói, tanítványainak és követöinek seregétől, vagy egy gazdag
és módosabb főúrtói, amit értéke után is íeltételezhetünk. mert a serleg
aranyozott ezüstből készült ötvösművészi díszítéssel, ami abban az idő-
ben is nagy összeget igényelt.

Ezt a feltevést a két érem egybehangzó évszáma is igazolja. A
fedélen kívül lévő kis érmen szimbólíkus elhelyezésben a kereszt mel-
lett és a kereszttől jobbra áll a 39 es szám, mint évszám, amikor is
Luther már betöltötte az 55-ik életévét s amikor a megrendelés és az
ajándékozás történt. - Ezzel egybehangzó a belül lévő nagyobbik ér-
men álló felirat kermeghatározása ; "dr. Luther Márton 55 éves korá-
ban." Nyilvánvaló tehát, hogy 1539·ben az 55 éves Luthernek szánták
a serlegét, talán éppen 55 éves korának jubileumára és örömére.

Luther az év végén született, november lO-én, 1488-ban, - tehát
1538. november lO-én töltötte be az 55-ik életévét és 1539-ben 55 éves
volt, mikor a serleget kapta. Nevezetes év volt ez. Ekkor 1539-ben írta
meg Luther "Von den Conciílis und Kirchen " - "A zsinatról és egy-
házakról" című nagy művét, valamint "Wider die Antinorner" - "A
törvényellenesek ellen" című művét is. Alkalom tehát bőven kínálko
zott a megemlékezésre. Ebben a hitbeli és tudományos munkájában
illette Luthert e serleggel hiveinek figyelme.

Luther híveinek, Luther körének ajándéka ez a serleg és Luther
55 éves korában kapta. Luther 55-ik életévét 1538-ban töltötte be, ma
már éppen kerek 400 esztendeje.

Az eredeti Luther-serleg eszméj ének, gondolatának és ténybeli
eredetének kerek. 400 éves jubileumára valósult meg a második Luther-
serleg eszméje és ténye.

Emlékezzünk, - mert nem téved a hív kegyelet - amikor is 400
évvel ezelőtt az eredeti Luther-serleggel tisztelték meg Luthert hívei.

A serlegból először nyilván Luther ivott - "ez bizonnyal igaz"
- s az első és a serleget avató áldó-mondást egészen bizonyosan Lu-
ther mondotta el. A Luther-serleg 400 éves jubileumán pedig a Luther
hívei mondanak majd vele áldómondást lutheri hűségükre,·lutheri Szö-
vetségükre. Légyen az is bizonnyal igaz!

Dr. Gyimesy Károly.
iH 442

lsten
életet ás
legkisebb
Őreá.

a legtöbbet é s a legnagyobbat c öte nekünk: az
az örök élettel is meg akar ojó nöékoz ni. Azért a
miatt, a fölDi test miatt való aggÓDást blz z uk csak

Luther.

Krisztus az iqehirDetéseiben azonnal pélődz cfokr o tért
rit és beszélt a nyájról, pásztorokról, farkasokról, szöllőmű-
vesekről, fügefáról, vetésről, száutófölDről és szántásról. Ezt
megértették az emberek. Luther.

*
lsten nagyon könyörülctes és türelmes; úgy tuo hall-

gatni és olyan sokáig el tuö]o nézni a leggonoszabb csir-
kefogót is, sőt cnqcöt büntetlenül élni. Ezt én nem tuő nó rn
.rneqtennl, Lu th er.
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A könyv sorsa

Magyarországon
"Egy ország magasabb kultúráj ának

fokmérője nem a szappan, mint a szap-
pangyárak reklámjai hirdetik, - hanem
a könyv. Ismer az ember tudósokat,
akik nem sok szappant fogyasztanak,
és elegáns, tiszta embereket, akik nem
vásárolnak könyvet. De mennél maga-
sabb színvonalú és általánosabb a mű-
velődés, annal nagyobb a könyvkiadás
és a könyvfogyasztás. Az iskolázott
embernek, bármily szerény anyagi vi-
szonyok . között éljen is, mindig telik
több-kevesebb szórakozásra, kávéházra,
sport-látványesságra és mozira, és ha
van kulturálís érdeklődése,' valamit,
többet-kevesebbet tud juttatni könyvre
is. Az azonban, ha a lakás berendezé-
sébő! hiányzik a könyvszekrény vagy
akár a könyvespolc, a kultúrával szem-
ben való teljes érdektelenségre mutat.

Már a háború előtti Nagymagyarország
művelt társadalmát sem érhette ebből
a szempontból vád. Aki Magyarorszá-
gon 25-30 évvel ezelőtt akár mint
tudós kutató vagy könyvtárnok, akár
mint csereberélő antikvárius régi köny-
vek iránt érdeklődött, az igazolhatja a
régi századok magyarjait, mert láthatta,
míly óriási tömegekben ömlöttek az
antikvár könyvpíacra a kulturális ér-
deklődés régi emlékei: a pergamen-,
dísznó-, borjúbőr vagy egyszerű angyal-
bőr (papír) kötésű könyvek (XV-XVIII.
század) a magyar művelődés régi őr-
házaiból, a parókiák, nemesi udvar-
házak, főúri kastélyok könyvtáraiból.
Ezek a régi könyvek rendszerint zsíros
ujjlenyomatpecsétekkel, szétolvasottan,
elsárgultan kerültek elő, tanubizony-
ságául annak, hogy nem szobadíszül
szolgáltak, hanem forgatták is őket.
Vagyis nálunk bizonyos körökben volt
irodalmi és tudományos kultúra... A
könyv Magyarországon szinte közszük-
ségleti cikk. Nemcsak a magyar,' kül-
földi könyv is sok érkezett Magyar-
országra mindig, különösen addig, amíg
a külíöldí valuta-nehézségek a könyvek
nemzetközi forgalmát meg nem béní-
tották. Valamikor királyi mulatság volt,
ma a gyári munkás, a falusi törpebir-
tokos, a legszerényebb jövedelmű em-
ter is megengedheti magának azt a
fényűzést, hogy polcot vagy könyvszek-
rényt állítson be szobájába és telerakja
könyvekkel. Egy félévezreddel ezelőtt
a szegényember azt sem tudta, mi az a
könyv, ma filléres árakon könyvtárat
állíthat be szobájába. A könyvet, ezt a
hajdan arisztokratikus kincset, a könyv-
nyomtatás terjedése demokratízálta
nálunk is. A XVIII. században még Iö-
úri kedvtelés, gazdag emberek kívált-
sága volt a könyvgyüjtés s a ritkaságok
gyüjtése még a háború előtt is csak
jómódú embernek állott módjában; ma
ahhoz, hogy valaki ritka becses dolgo-
kat gyüjtsön össze, már nem kell gaz-
dag embernek lennie. A mai könyv-
gyüjtők, akik módszeresen foglalkoznak
a könyvgyújtéssel, már nem arisztokra-
ták és nem dúsgazdagemberek, hanem
inkább a müvelt középosztály tagjai ...
Sok olyan ember is van, aki nem vá-
sárol pénzért könyvet, hanem kölcsön-
kéri barátjától "elolvasni" s megtartja
magának örökre, vagy továbbadja
kölcsön a barátjának vagy barátnőjé-
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nek. Ez nyilvánvalóan könyvsikkasztás,
ami inkább csak a fővárosban dívik,
míg vidéken, ahol az emberek könyv-
közösségben élnek, nem igen lehet
eredménye a kőnyvsíkkasztásnak, mert
a könyv kölcsönadásí körfolyamatán
rendszerint visszaérkezik a gazdájához.
A tulajdonos ugyanis, ha valahol fel-
fedezi a maga könyvét, egyszerűen
kölcsönkérí attól az ismerős családtól,
amely éppen .kiolvasta" s nyugodtan
elheJyezi,illetőlegvisszahelyezi a könyv-
szekrényébe. Egy vidéki gyógyszerész
beszélte el egy társaságban, hogy
könyveinek fele állandóan kölcsönkör-
úton van, de azért nincs üres hely a
bibliotékájában, mert rendszerint ugyan-
annyi könyv van másoktól nála szintén
kölcsön ... " (Részlet Trócsányi Zoltán:
.Kírándulás ft magyar multba" c. közel-
multban msgjelent munkájából. Ara 6 P.)
-

KÜLFÖLDI HíREK
A németorszáqi lelkészi állás ok szá-

mának a gyülekezeti tagok számához
való viszonyáról igen érdekes adatokat
hozott nyilvánosságra egy újabb sta-
tisztika. Eszerint Bajorországban min-
den evangélikus lelkész átlag véve 1246
gyülekezeti tag lelki gondozását látja
el, Badenben átlag 1390-et, Württem-
bergben 1435-ét. Eszaknémetországban
már sokkal kedvezőtlenebb a helyzet.
Poroszország ban egy-egy lelkész gyü-
lekezeti tagjainak átlagos száma 2280,
Szászországban 2960, Hamburgban pe-
dig 5000. Elképzelhetjük, hogy pl. egy
5000 lelkes gyülekezet lelkészének a
hivatalos munkán, keresztelés, esketés,
temetés, istentiszteletek, bíblíaórák, hi-
vatali órákon kívül a gyülekezet tag-
[ainak meglátogatására és az egyéni,
családi lelkígondozásra mennyíre nem
marad ideje.Az osztrák evangélikus egyház meg-
bízott vezetője visszavonul. D. Hein-
zelmann villachi szuperintendens, aki
már 1934 óta az osztrák evangélikus
egyház megbízott vezetője erről a tiszt-
ségről lemondott. D. Heinzelmann to-
vábbra is megmarad egyházkerülete
püspökének. Visszavonulása okául azt
hozzák fel, hogy komoly betegség lepte
meg, amely lehetetlenné teszi országos
tisztének további viselését.

A franciaországi református egyhá-
zak előreláthatólag rövid időn belül
egységes szervezetbe tömörülnek. Már
évek óta folynak ennek az egységesí-
tésnek a munkálataí, Kálvin János ha-
zájának reíormátusságát több részre
tépték a 19. század liberálls theológiáj a
által felvetett kérdések és az ezek fe-
lett folyt viták. Az újonnan egyesített
egyházhoz csatlakoztak a methodísták
is. Az evangélikusok, akik az állam és
az egyház elkülönítése (1905) óta a
Protestáns Szövetségben a reformátu-
sokkal eddig is együtt dolgoztak, ter-
mészetesen továbbra is megtartják egy-
házi önállóságukat.

Az Izlám előretörése. Mohammed val-
lása újra hódítani próbál a világ leg-
különbözőbb országaiban. Jellemző,
hogy a mohammedánok milyen nagy
munkát fejtenek ki. a sajtó terén. 1900-
ban mindössze 200 nyomdája volt a
mohammedán világnak és ma 880nyom--
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A zsidóság válsága.
Nincs a földkerekségének még egy népe, jnely annyi súlyos vál-

ságon ment volna keresztül, mint a zsidóság. Es ezek a válságok nem
tudták belesodorni őket abba a sírgödörbe, melyben nem egy hatalmas
nép tünt el mindörökre.

Az első nagy megpróbáltatáson akkor mentek keresztül, mikor az
assziriai és babiloniai fogságba hurcoltak őket. Innen vallásos és haza-
fias érzésben megerősödve tértek vissza. A második nagy csapás Jeru-
zsálem elpusztítása volt. Mert ezzel hazájukat vesztették el.

De a zsidóság sorsa ekkor már nem volt ehhez az egy darab.
földhöz kölve. A római birodalom bevonult Palesztinába és Palesztina
népe bevonult a római birodalomba. Kiváló kereskedő néppé lett.
Gazdasági hálózata átfogta az egész akkor ismert világot. Ez a háló-
zat azóta sem szünt meg és a zsidóság életét felszabadította egy ál-
lamnak, egy földterületnek sorsa alól. Mozgékony tömeggé alakította,
mely kihörnpölygőtt onnan, ahol a gazdasági élet fejlődését elfogultság,
zsarnokság vag)" a rend felbomlása megakadályozta és megerősödött,'
ahol világ hálózatának nyugodt középponíot tudott teremteni'

Az utolsó században az eddig elzárt. külön életet élő zsidóság
. igen értékes tevékenységet fejtett ki az egyes államokban. Még pedig
nemcsak a gazdasági életet lendítette fel, hanem a hazalas mozgal-
makban, a szellemi életben és az egész kultúra fejlődésében is ered-
ményes munkát végzett. És mégis sohase indult olyan széles vonalon
támadás a zsidóság ellen mint napjainkban.

A zsidóság mai válságának az a mélyen fekvő oka, hogya világ-
történelem Ieilődése olyan ponthoz jutott el, ahol ő is bekerült a nagy
leszámolások területére.

A tizenhatodik század a lelkiismeret felszabadulásának százada
volt, a tizennyolcadik a. gondolkodás szabadságának megteremtőle. a
tizenkilencedik az egyén politikai szabadságát rendezi, a huszadik század
faladata az egyén gazdasági felszabadítása a gazdasági élet hagyomá-
nyainak rabsága alól.

Ez a magyarázata annak, hogy a problérnát megoldó kisérletek
a zsidósázet is belesodorták a válságba. Minden törekvés, rnely Jel
akar szabadítani, szemben találja magát az intézményes renddel. Igy
a reformáció a pápaságga], a tudomány felszabadítása az előítéletek-
kel, a politikai felszabadulás a rendi társadalommal, a gazdasági fel-
szabadulás a nagy tőkével és anagybirtokkal.

Kétségtelen, hogya nagytőke er.ősebb támasza a mai gazdasági
rendnek, mint a nagybirtok, mely sok esetben függ az előbbitől és a
hagyományok által is védettebb helyzetben van. A nagytőke pedig
nem egy államban a zsidóság tulajdona. Ezért könnyen lesz népszerű
az "az agitáció, mely a mai gazdasági rendet támadva a zsidóságot
támadja.

Történelmi jelentősége annak a harcnak van, amit Németország in-
dított meg a zsidóság ellen. A harmadik birodalom faji öntudata, szí-
vósan kitartó népe, nagy arányokra tervezett aspirációja, kiváló rend-
szert alkotó képessége olyan nagyszerű szellemi együttműködést terem-
tett, amelyhez nagyon hasonlít a háború előtt pompásan kifejlesztett
és győzhetetlennek hitt német hadsereg.

Hogy ebben a küzdelemben a némelség nem [ár-e úgy, mint a
világháborúban, mikor egy ellenség ellen készült fel és az egész világ-
gal szembekerült. az ma még nyilt kérdés. Azonban már ma ís tény,
hogyaközéposztály lefokozásával. pusztán a parasztságra és munkás-
osztályra alapozott államrend szellemi színvona]a süllyedt és a kiegyen-
súlyozott élet békés íeilődése hiányzik belőle. Ujabb adat a születések
csökkenéséröl számol be. Mussolini a kőzéposztályt tette a gazdasági
élet kőzéppontjávé, felemelte a tisztviselőt. az ipsrost és kereskedőt,
tisztességes létminimumot teremtett. A születések száma ott egyre nö-
vekszik.

Mussolini gazdasági imperializmusa nem törölte el a régi rendet
sőt megerősítette. Határt szabott a nyerészkedésnek és a közvagyonból
élősködő politikai üzletemberek kasztját kiirtotta. Munkája elején ezért
támadt rá a nagytőke, mely megvásárolt politikusok támogatásával fe-



lelőtlenül Iokozhatta a nyereséget. A nagy tőkével szoros kapcsolatban
lévő államok ma sem tudnak közösségre lépni vele. Szerenesés tapin-
taltal erősítette meghelvzetét azzal, hogya nemzeti élctböl a zavaró
mozzanatokat kiemelte. Ezért bekült ki a Vatikán nal is. Nem üzent
hadat a zsidóságnak, de függetlenül akarja hazája gazdasági életét
intézni.

Hitler .Istenek alkonyá'l-t akar rendezni. Egy nagy tűzben elégeti
a régi világot, hogya hamuból kikelhessen a boldogság és hatalom
örökkévalóséger Amíg Mussolini a positív, a felszÍvó fajiság képviselője,
Hitler a negativ. a kirekeszlő, a primitiv fajiságé. A történelem régen
bebizonyította, hogy Mussolini rendszere eredményesebb.

Hogy óriási energia eleazarlésával Hitler mennyiben tudja a maga
elméletét termékennyé tenni és esetleges termését hogyan tudja meg-
őrizni a világot járó zívataroktól és nem viszi-e népét újabb katasztrófa

. felé, azt a jövő mutatja meg. A zsidóság gazdasági világhálózatában
azonban csak olyan kis rést tud vágni, ami az egész óriási szövevény
rnűködését semmiképen sem zavarja,

Ezzel azonban a zsidóság válséga nem szünt meg. Az egyén
gazdasági felszabadulása megy előre a fejlődés utján. Csak a bölcses-
ség és emberszeretet vezetheti .veszedelmes zökkenők nélkül előre. A
zsidóság világhelyzete attól függ, hogy megérti-e ezt az igazságot..

Hamvas József.

Anégy nyelvü gyülekezei
Egy egyszerű egyházi amerikai hír számol be arról, hogy az egyik

kanadai gyülekezetben az evangélikus lelkész munkálkodása alat! négy
nyelven hirdette Isten igéjét; angol, némel, eszt és orosz nyelven.
Hazánkban is voltak és vannak olyan lelkészek, akik három nyelven
prédikáltak és prédikálnak: magyar, némel és tói nyelven. De mind-
két tényről ritkán vesz tudomás! a nagy világ. S ma, amikor pl. a
magyar rádió bernondókat keres, olyan nyelvtehetségeket. akik németül
és franciául tökéletesen beszélnek, érdemes egyházunknak erre a
többnyelvű szolgálatára gondolni.

Bizonyos az; hogy olyan nyelvben és fajban homogén területen,
mínt Hódrnezővésárhelv, ahol mindenki magyar, az ilyen szelgálatot
nem értékelik különösképen, de mert íaiszerinti települési íratlan tör-
vények nincsenek s minden fajta a maga ösztöne szerint telepszik le,
az egyház gondját rendkívül megnehezíti a sok nyelvű gyülekezet.

. Chicage legújabb népességi adatait idézern. A lakosság egy hor-
mada benszülött, amerikai angol nyelvet beszél. A város két harmada
a bevándorlók és azoknak leszármazottaiból való. A városban él
600.000 némel, ugyanannyi lengyel, 200.000 olasz, 150.000 csehszlovák,
ezenkivül a szovieíből vándorolt ide 200.000 ember s kis számmal
vannak görögök, horvátok, bulgárok, montenegróiak, macedonek. ma-
gyarok stb. Ezek lelki gondozása valóban nagy gond a proteslantizmus
szemponfiából.

A kérdés egészen közelröl nem érdekli evangélikus egyházunkat
s mégis sokkal közelebb fekszik hozzánk, mint gondolnánk. A nem
magyar nyelvű lelkészi szolgálatra alig van emberünk. Ha német vagy
tót nyelvű segédlelkészte van szükség, a püspöki hivatalok nagy gond-
ban vannak. Fiatal egyházlörténészeinknek nagyon meg kell szívlelni
D. RaHay Sándor püspök bölcs mondását: egyházunkban csak az
loglalkozhatik egyháztörténelmi tanulmányokkal, akta klasszikus nyel-
vek ismeretén kívül tökéletes német és tót nyelvtudással rendelkezik.

De gondolnunk kell a nemzetközi konferenciákra is. Egyházunk
azon férfiai, akik a háború után tartott internacionális és interkonies-
sionálls konlerericiákon résztvettek, nehezen tudják vállalni a nagyon
is megerőltető gyűlésezéseket, viszont egyházunk ifjú lelkészi karának
meg kell [egyeznie azt, hogy a hazai gyülekezetek szükségletein kívül
ma már nemzetközi érintkezésre a némel nyelv nem elegendő: be-
szélni ..kell angolul .~s franciául is.' Szívesen állapít juk meg, hogy az

dájuk van. A világ mohammedán la-
kossága 12.60/0-ottesz ki. Az egyes föld-
részekre vonatkozólag a következő
számokat közlík: Európa 22.434.419,
Azsia 154.138.391,Afrika 53.845.666,Ame-
rika 120.008,Ausztrália: 29.750.095.Azsia
országai közül India vezet 70 millió
mohammedánnal. Holland-Indiában szá-
muk 40 míllió. Iskoláikat az állam
750;0os támogatásban részesíti.

(virág.)
AA!j W,

HIREK
ADOMÁNYOK

A LUTHER-SZOBORRA

Újabban a Luther-szóborra a kö-
vetkező adományok érkeztek: A
bpest-fasori gimnázium ifjúságának
gyüjtése 322 P. - Országos Evang-
géIikus Tanáregyesület 100 P. - Lu-
ther-Társaság ünnepi est jének oHer-
tóriuma 115 P. - Szentgyörgy] Koh-
Iéner Barna 10 P. - Pálmai Ödön 2
P. - Özv. Leltner Gézáné 1 P.

A Magyar Luther-Társaság február
14-én finn estet rendezett a Deák-téri
leánygimnázium nagytermében, melyet
a közönség teljesen megtöltött. A nagy-
sikerű- és magasszínvonalú müsort D.
Kovács Sándor elnök nyitotta meg, ac-
után Kiss Ferenc a Nemzeti Szinház
örökös tagja két nagy finn költő ver-
seinek magyar fordítását adta elő. Dr.
Fabinyí Tihamér, a Luther-Társaság
világi elnöke finnországi útjáról tartott
élvezetes előadást, melyben a finn test-
vérnemzet történelmének küzdelmes
eseményeiről emlékezett meg, színesen

. ismertette a finn nép lelkivilágát, éle-
tét, hitét, szorgatmát, hazaszeretetet és
azt az őszinte és mély szeretetet, mely-
lyel a magyar testvér iránt viseltetnek.
Különösen érdekesen emelte ki li ma-
gyar és finn nép lelkének és történeté-
nek egyező vonásait. A közel egy óráig
tartó előadást a közönség hálásan tap-
solta meg. Lemmikki Talas asszony, a
budapesti finn követ felesége énekelt
ezután szép finn énekeket, Szántó Ró-
bert kelenföldi lelkész pedig Agricola
finn püspök halálá "ól szóló finn novel-
lát olvasta fel. A műsort a Lutheránia
vegyeskar által előadott finn himnusz
zárta be. Az estély offertóriuma szép
összeget eredményezett a Luther-szóbor
javára.

Böjti esték a kelenföldi egyházban.
A budapest- kelenföldi evangélikus
templomban (XI., Lenke-ut 56) este fél
7 órai kezdettel böjt, gyónás és úrva-
csora az evangélikus keresztyén ember
életében címen a következő igehirde-
tések lesznek:

Március 3. Evangélikus böjt. Szántó
Róbert. Március 10. Bűn és bűntudat.
Molitorisz János ostffyasszonyfai esp.-
lelkész. Márc. 17. Bűnbánat. Mezei Jó-
zsef újpesti lelkész. Március 24. Evan-
gélikus gyónás. Lang János kísmányokí
lelkész. Március 31. A tanítványok
vacsorája. Próhle Sándor rákospalotai
esp-Ielkész, Aprilis 7. Az úrvacsora
szentsége. Dr. Csengödy Lajos salgó-
tarjáni lelkész. Aprilis 14. Leomlás az
isteni kegyelem előtt. (Bűnbánati áhitat
és úrvacsora-osztás.) Szántó Róbert.
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Dr. Mesterházy Ernő kitüntetése.
A dunántúli egyházkerület felügyelőjét
dr. Mesterházy Ernőt az egyházi és köz-
élet terén teljesített kíváló szolgálatai-
ért a Kormányzó Úr teljes elismerésé-
vel tűntette ki. Dr. Mesterházy Ernő
kitüntetésének nemcsak a .dunántüli
egyházkerület, hanem egész evangélikus
egyházunk örvend s őt szeretettel és
nagyrabecsüléssel köszönti.

Az evangélikus gyermek jövője.
"Jövőben még inkább a szabad pályák
felé kell terelnünk a kenyérkereső ifjú-
ságot" - mondotta nemrég az íparügyi
miniszter egyik beszédében, amely az
ifjúság elhelyezkedési lehetőségeivel
foglalkozott. A statisztikai adatok is
arra vallanak, hogy Magyarországon a
szabad pályák manapság már sokkal
nagyobb érvényesülési lehetőséget nyuj-
tanak, mint a kötött és hivatalnoki
pályák. A szabad pályákori való érvé-
nyesüléshez azonban mindig kell valami
kis "kezdő sebesség", valami kis töke.
Honnan vegye azonban az ifjúság ezt
a tőkét? A kormáuy ugyan megterem-
tette a 'Nemzeti OnálIósulási Alapot, de
az elmúlt két évben 1350 kérvényező
közül 131-en kaphattak csak pénzköl-
csönt önálló egzisztenciájuk megalapí-
tásahoz. Tehát csak a 10 százalékuk.
Mihez kezdj en a többi? A 90 százalék ?

Ez a kérdés nehezedik rá bizonyára
minden evangélikus szülő szívére is,
amikor a még gondtalanul játszadozó
gyermekére tekint. De ha minden szülő
homlokára barázdát szánt is gyermeke
jövőj ének gondja, az evangélikus szülő-
nek lehetősége nyílik arra, hogy el-
vesse ennek a gondnak a terhét.
Hiszen ebből a célból teremtette meg
az evangéikus összetartás az Evan-
gélikus Egyházke1'ületek Jóléti Egye-
sülete, melynek "gyermekgondosko-
dási osztálya" lehetövé tudja tenni,
hogy napi néhány filléres takarékos-
sággal minden evangélikus szűlö meg-
teremthesse gyermeke [övendö boldo-
gulásának anyagi alapját. Ugy tudjuk,
hogy az Egyesület központja minden
érdeklődőnek legnagyobb készséggel
szolgál ezirányban felvilágosítással.
(Címe a lap hátsó oldalán megtalálható.)

Fiata] evangélikus tanítónő, zene-
és nyelvtudással, kisigényű, munkaked-
velő, gyermek mellé ajánlkozik. Tele-
fon: 141-307.

Protestáns államtitkár-változás. Dr.
Tasnády Nagy Andrást, a vallás-és
közoktatásügyi minisztérium politikai
államtitkárát a Kormányzó Ur abból
az alkalomból, hogy a Nemzeti Egység
Párt ja elnökévé választotta, állásaból
felmentette és kiváló szolgálatai elis-
meréséül az 1. osztályú magyar érdem-
kereszttel tiintette ld. Allamtitkári szol-
gálatában a protestáns egyházi ügyek
terén mindkét protestáns egyház bizal-
mát bírta és evangélikus egyházunk is
bizalommal és szeretettel látta nagy-
fontosságú poziciójában. Eltávozásakor
hálás szívvel és nagyrabecsüléssei em-
lékezünk meg mindig megértő, minden-
kire vonzó hatást gyakoroló egyénisé-
géről és nehéz kérdéseinkben való hat-
hatós támogatásáról. Utódjául a Kor-
mányzó Ur.' dr. Zsindely. Ferenc 01':-
szággyűlési képviselőt, a Nemzeti Egy-
ség Párt ja eddigi alelnökét nevezte ki.

eszt-finn-magyar . lelkészi konlerencián a fiatalok egy része ragyogóan
látta el a tolmács szerepét, de .kell gondolkodni nagyobb viszonyla-
tokban is.

Az eucharisztikus kongresszus alkalmával a római egyház meg-
mozgatta több nyelven beszélni tudó papjait s ÚRYlátszik a tolmácso-
lás nehézségei meg vannak oldva. A magyar relormátus egyház liatal-
jai közöll vannak olyanok, akik egyházuknak akarván szolgálni,
három-négy nyelven beszélnek és írnak. Bizonyára egyházunk liataliai
is tisztában vannak azzal. hogy az egyházi szolgálat és az egyházi
külpolitikai szolgálal céljából nyelveket kell tanulni és beszélni. .,

Így kerül egy egyszerű amerikai lelkész a nagy nyilvánosság elé,
nem mint ragyogó szónok, nem mint ünnepelt előadó, hanem mint
"nyelveken szóló", aki e világ sok gyülekezetében lehetne Isten szol-
gája, hogy minden megtérésre indulónak is és minden haldoklónak is
a maga nyelvén megmondja az evangelium üzenetél : megbocsáttattak
a te bűneid. . G. L.
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A Rozsnyón megjelenő "Luther"
c. magyar evangélikus népJap is ki-
adta annak idején különmellékletként.
Seholee László tanulmányát Az Eucha-
risztileus K ongresszusokról. Most tud-
tuk meg, hogy 10.000 példányban kelt
elott is ez a felvilágosító irat. Ezt is
beleszámítva eddig 35.000 példány fo-
rog kézen. Még van néhány ezer a má-
sodik kiadásből. Megrendelhetö : Ev.
Lelkészi Hivatal, Budapest, IV., Deák-
tér 4. Terjesszök tömegesen!

A Keresztyén Igazság februári száma
a következő tartalommal jelent meg:
Fuchs János: Keresem a világosságot;
Virág Jenő: A "jó" Isten; Hallesby
Ole: A keresztyénség és az ú] erkölcs;
Scholz László : "Sírba visz és visszahoz";
Mórocz Sándor: A magyar szentek;
KanClY Gyula: Hogyan készül egy
misszionárius? ; Eronüca ; Dezséru
László: A választójog ; F. K.: A Luden-
dorff-ház harca a keresztyénség ellen;
Széljegyzetek; Egyházi Pigyelő; Aj1cay
István: Gyülekezet és lelkész; Szellemi
élet.

Az Evangélikus Nőegyesületek Or-
szágos Szövetsége kulturálís szakosz-
tálya ezidén is rendez 'az evangélikus
összetartás erősítésére' tanulmányi ki-
rándulásokat. Február 15-én a Deák-
téri ev. templom és leánygimnázium
megtekintése. Előadók: Bánkúti Dezső
igazgató és dr. Győry Aranka ta-
nárnő. Február 22-én Glatz Oszkár íes-
tőművész műtermének megtekintése.
Gyülekezés fél 6 órakor: Espereskert,
Bajza-utca 41. sz. alatt. Március 17-én
kegyeletes látogatás, egyházunk jólte-
vője Mária Dorottya főhercegasszony
sírjánal a főhercegi kriptában. Előadó
Mesterházy Jenő tanítóképző intézeti
tanár. Gyülekezés 4 órakor a Várban,
a sikló felső állomásánál.

A Protestáns Orsz. Árvaegylet Nő-
választmánya határozata alapján az if-
júság számára teaestélyt rendeztek a
felkért házikisasszonyok. A Nőválaszt-
mány súlyt helyezett arra, hogy az if-
júság is megismerje és megszeresse az
árvák ügyét. Az elődök által alapított
hajlék szeretettel tárta ki kapuit előt-
tük. Az árvák énekkara vídám dallal
fogadta az érkezőket, Alapi István üd-
vözlő szavai után megkezdődött a ví-
dám, est, melynek rendezését a házi-
'ktsasszonyok élén az igazgató felesége
végezte.

Kelenföldi hírek: A NőegyesüJet
február 5-én tartotta műsoros teadél-
utánját, amelyen dr. Joó Tibor egyet.
m. tanár tartott előadást. Szerepeltek
még i dr. Kárpáthy Sándor (gordonka),
Horváth Andor (ének) és Bund Irén
(szavalat). A házt. alkalmazottak febr.
13-i szeretetvendégségének műsorán a .
házt, alkalmazottak magánszámokkal
és színdarabokkal szerepeltek. A Ke-
Jenföldi Evangélikus Szabadegyetem az
egyházközség XI, Lenke-út 56. sz. alatti
tanácstermében minden szerdán este
fél 7 órakor tartja előadás-sorozatát.
Febr. 16-án dr. Raffay Sándor püspök,
febr. 23-án Szántó Róbert, márc. 2-án
Benkóczy Dániel, márc .. 9-én br. Pod-
maniczky Pál dr. tartanak e!őadást.

A M. kir. Erzsébet Tudományegye-
tem Evangélikus Hittudományi Kara
Hallgatóinak Uj. Köre előadássorozatot

. rendez. "Keresztyén magyarság" cím-
mel. A sorozat előadásai a követke-
zök :. 1. A keresztyén ség a nemzeti gon-
dolat erőforrása. 2. Protestáns keresz-
tyénség és magyarság sorsközössége.
3. Evangélikus feladataink a magyar-
ságban. 4. Keresztyén sajtót a magyar-
ságnak. Az előadásokat sorrendben:
dr. Damján Elek püspök, Kovács Sán-
dor püspök, Lic. dr. Karner Károly
egyet. ny. rendes tanár és Szabó Jó-
zsef püspöki másodlelkész tartják.

Tokaj. A gyülekezeti Luther Szö-
vetség február 2-án szegény egyházta-
gok és iskolásgyermekek javára jól si-
került kultúr-estét rendezett. Csala Ist-
ván polg. iskolai tanár megnyitója után
Krecsák László karnagy és Krecsák
Kálmán hitoktató több énekszámot,
Kiss· Ilona és Míkler Panni tanítónő
költeményeketadott elő, Margócsy Emilné

_"Vulgaris bácsi" c. novelláját olvasta
fel, Margócsy Emil c. kír, főigazgató,
egyházközségi felügyelő pedígmult évi
finnországi tanulmányútjáról tartott ve-
títettképes előadást. A kultúr-est a
helybeli lelkész zárószavaival és a Him-
nusz eléneklésével ért véget.

Dr. Nelson Ch r istananda hindu
misszionárius március I-én érkezik Ma-
gyarországra és minden meghívásnak
igyekszik eleget tenni. Jelentkezni még
I. hó 20-ig lehet Danhauser László tit-
kárnál Budapest, VI., Bajza-u. 45. A
meghívó gyüJekezettől az oríertórfumon
kívül, amely az ő misszióját szolgálja,
csupán vendéglátást és szállást kér .. ~



Csanád-csongrádi egyházmegyei
hírek: Mezőhegyes : febr. 2-ájl evangé-
liumi istentiszteleti nap volt. A délelőtt
-folyamán négy majorban igehirdetés
-' Délután a leányok számára voltak
előadások. Este vallásos est volt. Négy
előadás hangzott el az ürvacsoraí kér-
désekről: Vállaljátok-e. .. (Benkóczi
D.), Bánjátok-e ... (Egyed A.), Igyekez-
tek-e ... (Jeszenszky -L), Hiszitek-e (ar.
Keken A.). Este az ifjúság jött össze,
lOE. munkáról tartott előadást dr. Ke-
ken A. Febr. 3-án lelkész' értekezlet
volt ugyancsak Mezöhegyesen az új
törvényekról. Mezökovácsbázán volt
ugyanazon napon vallásos est. Febr.
4·én a Magyarbánhegyesi misszió te-
rületét látogatták meg különös tekin-
tettel a 'hitoktatásra, beleértve Kasza-
per puszta és Rei. kovácsháza községe-
ket is. Magyarbán hegyesen müsoros val-
lásos est volt. Feb. 5-én a Naoutxmne-
gyesi egyházközséget látcgatták meg.

LAPSZEMLE
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Az amerikai prospektusnak igaza van.
Bármennyire nagyjelentőségű is kato-
líkus szempontból az Eécharisztikus
Kongresszus, magyar szempontból a
hangsúly nem erre, hanem a szentist-

"Magyarok Amerikában" című cik- vání gondolat iényegére: az önálló és
kében a Magyar Út többek közt a öncélú' magyar nemzeti állam évezredes
következőket írja: fennállására kell, hogy essék.

..Az átlagos' ujságolvasó ember nálunk A nyári ünnepségek rendezőinek
azt hihetné, hogy a nyáron egyetlen mindenesetre [ó lesz tehát megszivlelni,
dolog lesz Magyarországon. amire fel- hogy a világ különbözö részéről haza-
figyel a világ egész magyarsága: az térő magyarság nemcsak az Eucharísz-
Eucharisztikus Kongresszus.. - tikus Kongresszusra lesz. kiváncsi, de

Ezzel szemben az Egyesült Államok- ugyanígy érdeklődni fog a magyarok
ban élő magyarság egyik legnagyobb világkongresszusa és a debreceni kellé-
gazdasági és kulturális egyesületének gium négyszázéves jubileumi ünnepségei
nemrég kiadott prospektusa szerint az iránt is.' Nehogy csalódással kelljen
amerikai magyal ság szemében nem ki- haza menniök. A túlbuzgók se felejtsék
sebb jelen~őségü az sem, hogy (ugyan- el, hogy a magyar kultúra több mint
ezen a nyaron Budapesten tartják meg egy Eucharisztikus Kongresszuus, s az
a. ,:i1ág k ülönbözö részein élő magyárok ahhoz hazazarándokló magyarság többet
világkongresszusát, Debrecenben pedig vár az "édes anyaföldtöl", mint egy -

. a ref~rmátusok világgyülését és a deb': méreteiben bármilyen pompázó - nem-
r~cenl l~ol)égiuni is most fogja ünnepelni zetközi Ielvonulást."

~.negyszazeves fennállásának fordulóját ~ ..
_____ IIIWWili§1iii9"alMI!I--:IIlIiill"II!?,:ill@!:i!i""'i!ZlPl11l'.l:}"Il!l;!gam!llij!ljI5i·~?kimljl,:~Wé'tt:í0iliWM t@Ml1l'qm~r.:iÍÍ!Éipz_- _1Iil4-1I••_1IIII1I _
Hazánk legrégibb, több mint l~O-~ve fcnl1:ílló harang-üllti; gyúra

·SELTENHOFER FRIGYES FIAI
rnagyar királyi SOPRO"'.
udvari szárl ítók, ." •

.Alapítva: Legelsö tüzaltúszer -, kut. szisattru- és Alapítva:
1816. gépgyár, harali~-. fém- és vasöntöde. 1816.

A ·Budapest-Tj~7.tviseli;telep Kiilsőferencváro~i Református ternp-
10m,' a 'p.ápai református templom, a győri református templom,
bagaméri református templom stb., stb. harangjai gyárunkban
kéHzjil~ek.. Harangrendelés eseten teljes bizalommal forduljanak a
legrégibb es megbízható céghc'/'. A párisi világkiállításon arany-
e~emme!, azonkívül sok arany é" e7,li"\>d~remmel és sok diszokle-
vétlel lntüntetve. Ked vező fizetési feltételek és sok évi' jótállás.
!Költségvetést és kiszállást díj men tes e n esz köz'] ü nk!

Uiutel.etteL ké.tr-i-iik eLJ{iz,etff-inke.t, IwlJtt
muitk(JtcL Larfllz,m11.1Li1..!ehoz,fIIuLLike./i. 52.847.
sedmú. '/2(JualJ-e/iz,düi LWf2te.Ul.aJxl1.á1áuÍJJaL
e.U!.iz.etüiiket wUfJúf-Ltani J.z,úJ-f-,tkedi-erlR,k.

~[j angiliklil ~Let
kia.dfilWJa.taLa.

%Wit, (jrikaL-u.tea 18. U.

ude.i/J-lll.: 2-955-16 .

.J!.ap.wde -el/.Mja.d.áw. eJíjtLz.etúL ki:i-teLezettJ.i.q.q.eL táJ'..

GROSS PÉTER: Bpesl. VI••-Teréz-krI27.
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Valódi ezüst evőeszközök,' disztárgvak.
Ezüst és arany áruk napi áron.

SZIGETI NÁNDOR ÉS FIA
BUDAPEST, IV., KECSKEMÉTI-UTCA 9. Z Á M.

BIZTOSITSD
lakását

PÁTRIA
8 lemezes biztonsági

reteszzárral.

I
l' .. lÍra 2 db nikltelezett
f • kulccsal 5.- pengü.

DEKORÍlCIQ, Budapest, Káloly· kfl20.·Tel: 384-521.1

SZLEZÁK LÁSZLÓ
Magyarország arany koszorús mestere

harang- és ércöntöde. harang-
felszerelés- és haranglábgyár

BUDAPEST, VI., PETNEHÁZY-UTCA 78. SZÁM.
8 aranyéremmel és 4 díszoklevéIIel kitüntetve!

Mit nyujt az Evangélikus Egyházkerületek .
- .. . 'i} J'óléti Egy~esülete? '.

A családban elöíorduló halálesetkor te~etkezési
segélyt. Kiházasltási, temulmárryi és neveItetési segélyt-
Élet, nyugdíj, tűz, jég, betörés, baleset, szavatosság.
gyár, autó biztosításainak a legolcsóbb díjtételeit. A
tagok érdekeit a Jóléti Egyesület gondos figyelemmel
segítielö. Evangélikus egyházát támogatja mindenki,
aki a Jóléti Egyesületei felkarolja. Hívja fel mindenki
a hittestvérek íígvelmét a Jóléti Egyesületre.

Felvilágosítással és táiékozte téssal szelgal az egye-
sület közponlja: Budapest, IV., Hajó-u. 8-10. (Ev. bér-
ház.) Telefon: 1-863-32, valamint a kerületi fiókok:
Békés.csaba, Debrecen, Györ, Kaposvár, Miskolc, Pécs,
Szeged, Székesfehérvár, Szombathely, Szolnok. Min-
den egyházközségben rneebízottaí vannak az egyesü-
lelnek. - Allandóan felveszünk és Ioglalkoztatunk
megfelelő javadalmazással tagszerzőkel, hölgyeket is.

Színművek és jelenetek nagyoknak
és kicsinyeknek (12 műkedvelői elő-
adásra alkalmas" színdarab, illetve
jelenet) .. Most jelent meg SCHOLTZ

. TESTVEREK könyvkereskedésében
ÁRA: 2.40 PENGÖ. Budapest, IX. Ferenc-körút 19/21. sz.

, 1 Szántó Rébert •

AZ UTOLSÓ ÓRA i

Nyomatott Weber Guszláv "Grafika" nyomda-
vállalatánál, Úipest, Jókai utca 18. Telefon: 295-516 ..

»G RA\;:' ~{j.\«,
1'1y O rJt D 1-\V 1-\ II 1-\ l ;.\~r

(WEBER GUSZTÁV)
TELEFONSZÁM: 295-516.
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Felelős szerkesztő : KEMÉNY LAJOS

Szerkesztő-bizottság: Bácsi Sándor, dr. Benezur Vilmos, dr. Csenaödy Lajos, Dezséry László, dr. Gaudy László,
Kardos Gyula, Marcsek János, Mórocz Sándor, Novák Elek, Peschko Zoltán, Scholz Lászlő,

dr. Vácz Elemér, dr. Vető Lajos, Virág Jenő, Zulauf Henrik

VI. ÉVFOLY AM 9. SZÁM.

Megjelenik minden szombaton
Szerkesztőség : Budapest, VII., Damjanich-utca 28/B. Telefon: '133-592. - Kiadja az Országos Luther-Szövetség.

, Felelős kiadó: Dr. Fritz László.
Kiadóhivatal: Uipest, Jókaf-utca 1'8.Telefon: 295-516. (Weber Guszláv "Grafika" nyomdevallalat.)

Előfizetéseket elfogad minden lelkészi hivalal. Előfizetések és círnváltozésok a kiadóhivalalba küldendők.
Előfizetési ár: egész évre 4.40 pengő, lélévre 2.20 pengő. Egyes szám ára 20 fillér.
A. szerkesztőség a kéziratokal-nem őrzi meg és visszaküldésére nem vállalkozik.

A szerkeszlőség csekkszámláiénak száma: 20.412. -A -kiadóhivatel csekkszámlájának száma: 52.847.

1938. FEBRUÁR HÓ 26.

TARTALOM:>
Imádság a munka könlősében f-

Egyház és társadalom

Orvosok, bábák és megölt gyermekek

Evangélizáció

Egyházi szolzálatban állók házesságkőtése

Egy csendes szerény fiatalember

Habsburgok és az' isteni kegyelem

Visszapillantunk .

Bán és Schwáb

A Luther-szobor végrehajtó bizottsága

KüHöldi hírek

'~ Segítsük küllöldi .teslvéreinkeí

Bizodalmas szavak

Hírek

Lapszemle

Budapesti istentiszteletek
. sorrendje

- 1938. február 27. -
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Ezt a kifejezést az elmult vasár-
nap délután sok millió ember
hallgatta Hitler vezérkancellár be-
szédében, mert igazán öt világrész
rádióin keresztül hallatszott és sok
millió ember figyelt reá. Minket a
háromórás nagy beszédnek nem
a politikai, gazdasági és katonai
vonatkozásai gondolkoztatnak el
elsősorban. mert ezek felelt má-
sok kötelessége töprengeni és kö-
vetkeztelni. Mi figyelve vártuk azt
a mondatot a beszédben. amelyik
a nérriet birodalom egyik nagy
problémájának: az egyház és az
állam közölli viszony kérdésének
jelenlegi helyzetére vonatkozik. Ez
a mondat meg is jött és így hang-
zott: "Ilyen válságos időben nem
az Isten nevében cselekednek
azok, akik bibliai idézeteket hangoz-
tatva lustálkodva vándorolnak vé~
gig az országon, hanem az cse-
lekszik Isten, nevében, aki imád-

, , j '1 T j 1 1 I 1. I ~ t 1 1"""' I l' 1 ,

:>étgat: aZ. eurue n aZ; l:stellllel 1. soruo moaoan szenvea . .t:.tsO nal-
összekötő legmagasztosabb for- lásra mintha igaza volna, amikor
mába öltözteti: a munka köntö- így fogalmaz: a hit nem old fel
sébe... A hit sem' old fel ama annak kötelezetlsége alól, hogy
kötelezettség alól, hogy munkánkat
azok munkéiához igazítsuk. akik
egy nemzet megmentését hajtják I
végre 'c. Ebben két a mondatban
van egy kétségtelen igazság és
két vit~tható beállítás. -A ké'tség-II
telen igazság az, hogya munka
köntösébe öltöztetett imádság -
aktív imádság. Jézus mondotta:
"Az én Atyám mindezideig mun-
kálkodik, én is munkálkodorn".
Az igazi keresztyén élet aktív
élet. Munkás élet. Tétlenkedest
nem tűrő éleI. De nemcsak rnun-
kás éleI:' imá.d'kozó élet is.' És
pedig nemcsaku munkán keresz-
tül imádkozó, hanern a . munkálól
lüggetlenül is irriádkozó élet. És

még ha el is fogadnók azt a be-
állítást, hogy bibliai idézetek nek
országszerte hirdetése nem télr-
tozik az imádságnak munka kön-
tösébe való öltöztetése közé, ~
pedíg ilyen beállításban nem fo-
gadható el -, akkor is szemünk

-elött kell tartani azt, hogy a
munka igazi fogalma nem szűkít-
hető be valamely időszaknak vagy
valamely nemzetnek aktuálisan
szükséges céljai közé, hanem azo'
kon nemcsak keresztül, hanem
azokon felül is az örök munka az,
amelyre a szőlő gazdája kora
reggeltől késő estig keresi, válo-
gatja és hivogat ja a munkásoka!.
És amelyik ilyen munka, (ki tudná
megrnondani.) hogy mikor és ho-
gyan, szölövesszők termését fogja

1" .'. • ,,1 1
ereumenyezru, arra utorag seno-
gyan sem fog rá illeni a lustál-
kodás bélyege.

A másik beállítás is ehhez ha-

Mert az Emberfia eljövend
Atyjának dicsőségében az ő
angyalaival és akkor minden-
ktnek megfizet az ő cseleke-
detei szerint.

Máté 16: '27.
Isten azt hallaátla mea, aki

istenfélő és az o akaratá sze-
rint cselekszik.

János 9: 31.
Te neked bited van, tartsd

meg magadban Isten előtt. Bol-
dog, aki nem kárhoztatja ma-
gát abban, amit helyesel ...
Ami hitből nincs, bűn az.

Róm. 14: 22-23.
Azt akarom, .'hogy a férfiak

mindenütt tisztességes kezeket
emeljenek az ég felé, harag és
versengés nélküli imádkozásra.

I. TÍm. 2.: 8.

rnunkánkat a nemzet megmenté.
séhez igazítsuk. A kérdéses azon-
ban feltétlenül az, hogy az emberi
értelem által' a nemzet megmen-
tésének vélt avagy felismertnek
tartott úl ugyanaz az út-e, amelyen
Isten azt a nemzetet megmenteni.
akarja? Mi nem politizálunk, nin-
csen is politikai tudásunk é s ké-
szültségünk, de azt gondoljuk, hogy
ilyen óriási jelentőségű munkában,
mint amilyen egy nemzet meg-
mentéséért teljes nekiszánással dol-
gozni, nem csupán elszántan dol-
gozni, hanem imádkozni is kell.
Még pontosabban kifejezve: ne ön-
erőnk mindenhatóságában biza-
kodva vessük oda magunkat né-
pünk, nemzetünk megmentésének
munkáiéba. hanem Isten minden-

I hatóságaeiőtí alézetosan, tőle való
küldelés és az ő szándékainak
keresése bizodaImában. A hit
mindeneket megpróbál és nem mé-

1 1 ,..". _ f 1 ~ 1 _ I ~

soureuuu er o ti n ernz.et e a ele te-

ben és küzdelmeiben. Nem attól
függ a nemzetek [övendő]e, amit
vezéreik elgondolnak és kiszérní-
tanak hanem amit Isten elgondol
felőle ...

*
És bár nem vagyunk politikusok

és nem IS akarunk politizálni, még-
is megdöbbent minket ennek a
vasárnapi beszédnek az az első
eredménye, hogy Németországnak
egyik szornszédia azzal felel, hogy
két hatalmas csatahajót épít és
saját gyárainak fokozott munkája
mellett külíöldön nagy tömegű hadi-
repülőgépet rendel. Meg van a vé-
leményünk arról a féktelen és esz-
telen fegyverkezési versenyről, mely-
ben ma van a világ. Es ha nem
is adjuk meg jmagunkat annak a
hitetlen csüggedésnek, mely még

-3



IVANG~lI~U~~lg
szűnik [övendölgetni a civilizáció
bukását és Európa el pusztulását
újabb háború eselén. mégis tudjuk,
hogy amit az ember vet, azt aratja.
Ami hitből nincs, bűn az ...

*
E két mondaton keresztül egész

mélységében láthatjuk azt a pro-
blérnát, rnelybe azok a nemzetek
jutnak, ahol a hii és a hazafiság
között összeütközés és egymással
szembenállás van. Ahol a nemzeti
érzés önmagát isteniti. nagy ered-
mények és nagy bukások lehető-
sége van. A nagy eredmények fék-
telenséghez vezetnek, a nagy bu-
kások elhordozásához pedig nem
lesz erő. Tele van a történelem
ennek bizonyságaival. Istenf;len-
ség elvakít ja az értelmet, hitetlen-
ség gőgössé teszi az akaratot, egy-
háztalanság megszegényíti a lelke-

. ket. Istennek hálálkodó szívvel ör-
vendezünk azon, hogy megtépell

. hazánkban az egyház és az állam,
a politika és a vallás egyült tud
dolgozni a nemzet megmentésén.
Szívből kívániuk, hogy minden nép-
nél így legyen. Minden népnél az
imádság a munka köntösébe és a
munka is az imádság köntösébe
öltözködjék, mert az Isten azt hall-
gatja meg, aki istenfélő és az ő
akaratát cselekszi ...
•• I•••••••••••••••• aa •••••••• =m

Habsburgok és az
isteni kegyelem

Tudományosra mázolt politikai meg-
győződések igazolás ára minden elkép-
zelhető eszközt felhasznál a mai ember.
Ezek között is korszakalkotó azonban
az, amit Gogolák Lajos írásában talál
a jámbor olvasó. (Korunk Szava, 1938
február 1: "A Habsburgok hivatása.")
Érdemben azt állítja a cikk, hogy ~
Habsburgok a Civitás Dei-nek, azaz
Isten Országának voltak egyedüli kép-
viselői és megvalósítói Európában. Mí-
sem lenne könnyebb, mint ennek az
ellenkezőjét bebizonyítani, de kár szót
vesztegetni a kérdésre, mert a Habs-
burg-érdemek vagy érdekek méltatásá-
nál sokkal fontosabb mondanívalóínk
vannak.

Van azonban a cikkben néhány olyan
mondat, amelytől szinte elálljaz ember
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Az egyhóz é'5 a lórsadalom
Az egy ház mint ianközösség

Az egyház a Krisztusban adott új életvalóság maradandó bizony-
sága a világban. Természetes ezért, hogy a Jézusban közölt kegyelem-
nek és igazságnak állandóan kifejezésre kell jutnia úgy az egyház
mindennapi életében, mint a tanításban. Tehát az evangéliumot min-
den vonatkozásban érthetővé kell tennie saját tagjai és az egyházon
kívül állók számára is. Tény, hogy ez a magyarázat éppen az evan-
gelium kimerílhetellensége miatt sohasem lehet teljes. Oe az a törek-
vés, hogy Isten ígéjének megértése rnélyebb és teljesebb legyen, soha-
sem hiányozhatik az egyházból.

Viszont a mai egyháznak az az egyik gyengesége, hogy teológiai
megnyilatkozása nem teljes. Azt mindenki tudja, hogy a teológia még
nem minden. Oe egy egységes és teljes teológia nélkül az egyházban
olyan káosz keletkezik, amely a kívülállók előtt könnyen lerontja az
egyház hitelér. Elég, ha itt egy tényre gondolunk. Arra, hogya külvilág
előtt sokszor az egymással homlokegyenest ellenkező teológiai magán-
vélemények úgy jelennek meg, mint az egyház hivatalos tanítása. Rö-
viden ,szólva, hiányzik a teológiai consensus.

Erdemes azonban megfigyelni, hogy ezt a fonák helyzetet a "lai-
kusok" néha sokkal jobbar. átérzik, minl maguk a hivatalos egyháziak.
Míg az egyháziak néha nagyon keveset várnak egy egységes teológiá-
tól, addig a "laikusok" mind gyaluabban adnak hangot olyan véle-
ménynek, hogy erősen érzik a teológiai felkészliltség szükségét. Az igaz,
hogya teológiai műveltség önmagában még nem ad hitet, de az is
bizonyos, hogy az egyház tanításának nemismerése sokszor nagyfokú
bizonytalanságot eredményez a hívek mindennapi életében. Ez is hoz-
zájárul! annak a véleménynek a kialakulésához, hogy végeredmény-
ben "minden vallas egyformán [ó". Természetszerűleg következik eb-
ből a közőnyösség, hűtlenség, reverzális-veszteség és minden, ami
ide tartozik. Igy ma már világos, hogy egy teljes és keresztyén teoló-
gia kérdését nem lehet kézlegyintéssei elinléznt. Továbbmenve pedig
az egyház megújulásának kérdése is szoros összefüggésben van fl tan-
vagy teológia kérdésével. Világos pl, hogy Luthernél nem a megújult
egyház adta a relormátori teológiát, hanem biblikus teológiájából fa-
kadt az egyház reiormációja. S a helyzet ma is ilyen. Az egyház meg-
újulása szoros összefüggésben van azzal a teológiával, amely az egy-
ház tanításának egyik pillére .

~ tan kérdésenél azonban nem szabad légies, kritizáló vagy spe-
"kulatív teológiám gondolnunk, amelynek az élethez semmi köze nincs.
Nem az élettől való elszakadásról van itt szó, hanem ellenkezőleg ar-
ról. hogy rnutassa meg az egyház a mai társadalomnak is, hogy mi a
keresztyén tanítás az életről, az élet értelméről, rendeltetéséről és cél-
járól Erre nem csak a társadalom tájélwztatása miatt 'van nagy szük-
ség, hanem azért is, hogy az egyház tagjait bátorítsuk, tanítsuk és
megerős-ítsük őket hitükben.

Mert lehetetlen állapot az, hogyegyházurok tagjait a legekzíszten-
ciálisabb kérdésekben az idealista, materialista vagy a katolikus filo-
zófia vezesse. Az ilyen hatások pedig úgy a középiskolai, mint az egye-
temi tanulmányaik vagy későbbi olvasmányaik során állandóvá válnak.
Mi pedig nem várhatjuk csak az egyetlen vasárnapi prédikációtói azt,
hogy egyházunk tagjait az élet minden kérdésében hiánytalanul felvi-
lágosítsa. A megfelelő kapcsolatok (teológiai is) hiánya za után odavezet.
hogy egyházunk tagjai adandó alkalommal - a mi nagy csodálkozá-
sunk mellett - az egyháztal egészen idegen szellemben nyilatkoznak
a különböző exisztenciális kérdésekben. Ezek az ismert tények maguk
is sürgőssé teszik azt, hogy az egyház a maga hivatalos teológiáját
szüntelenü! a nagyvilág elé" állítsa, szóban és írásban egyaránt.

Természetes, hogy ez elsősorban kötelesséz. Oe a kor, amelyben
élünk, maga is sürgőssé teszi a munka elvégzését. A keresztyénség
mai helyzete sok tekir-tetben hasonló az első keresztyén századok hoz.
Akkor az egyház különböző hamis tanításokkal szemben a hitvallási
iratokban fektette le az igazságot. Ma szintén rá van kényszerítve az



egyház annak a megmuJatására, hogy vannak 8Z eletne~ olyan lormái.
kifejezései és rendszerei. amelyeket Isten igéjével összeegyeztetni nem
lehet. így akár az élet bizonyos formáinak a tagadásából kiindulva is
eliuthalunk oda, hogy a mai világ számára kileitsük azt, hogy mit is
jelent a .keresztény hit? .

Magától értetődik. hogy ilyen- módon az egyház tanítása nem
maradhat többé ú. n. elvont teológia. Mert állandóan szembe fogja ta-
lálni magát a különböző élellormákkal, tapasztalatokkal, tudományok-
kal és rendszerekkel. A velük való érintkezes leh')tetlenné teszi az
elméleliséget és az elvontságot, hiszen a teológia az ilyen munkában
a .valóságos .és a zajló élettel jut minden pillanatban kapcsolatba és
ezek számára, sőt ezekkel szemben kell képviselnie a keresztyén ki-
jelentés igazságát. Közben pedig nyilvánvalóvá lesz az, hogy minden
tapasztalat, tudomány és rendszer saját természetének meg ielelően csak
részletismereteket loglelhat magába. Ezért szükségük van a teológia
átlozó látásának a támogalésére. hogy minden ismeret és tapasztalat
megtalálhassa megfelelő helyét az életben. Ugyanakkor pedig kilűnik
az is, hogy melyek azok a pontok, ahol a szociológiai, nevelési, ter-
mészet, és egyéb tudományokban a keresztyén tanításra fontos feladat
vár. Ennél a ponlnál könnyen érheti a teológiát az a vád, hogy visz-
szakívánia a középkor világát-;- amikor a tudománya teológia szolgá-
lója lett. Ilyen igényről azonban szó sem lehel. Mert a keresztyén teo-
lógia sohasem követelheti a maga számára azt a [ogot, hogy ő moridja
ki a döntő szót a matematika, fizika és egyéb tudományok problémái-
ban, vagy hogy végeredményüket meghatározze. Ha pedig mégis így
cselekszik, akkor már érdek képviselelről van szó és nem teológiáról.
Viszont kölelessége szüntelenül arra figyelmeztetni a tudományokat,
hogy az Istentől vett hivatásuk a velóság rnegismerés és lúllépik saját
hatáskörüket, ha pl. a lét végső kérdéseire akarnak feleletet adni, mint
ahogyan néhányszor már megtelte ezt a hatalmi lúltengésben szenvedő
tudomány.

Mindent összefoglalva, lényegbevágóan fontos az egyháznak a
hiánytalan teológiai megnyilatkozása. Fontos azért, hogy az új élet
igazságát szüntelenül kifejezésre juttassa tanítás formájában is. Meg
kell ezt tennie egyrészt tagjaira való tekintettel is, hogy azok tanbelileg
is biztos bázist kapjanak a ma végleteidg labilissá vált anyagi és szel-
lemi világában, másrészt- meg kell tennie az egyházon kívül állók szá-
mára is, hogy szüntelenül ott álljon előttük a tételes formában kifeje-
zett keresztyén igazság. Mórocz Sándor.

,
es

Orvosok, bábák
megölt gyermekek

Bocsánatot kell kérnem az orvos olvasóktól. akik a cím ilyen fo-
galmazása láttán leteszik lapunkat kezükból s bocsánatot kell kérnem
a szülöszobékban éjjeleken át virrasztó bábéklól, akik Istennek hálát
adva mutatnak meg minden újszülöttet az édesanyának, de azoktól,
akik miatt e cikket meg kell írni, a magyar társadalom nem vár soha
többé semmit.

Giezi Mária szőrnyű esetéből csupán bűnügyi szenzációt óhajt
csinálni a közvéleményt irányító saitó s nem olyan társadalmi és eti-
kai kérdést, amely a BTK paragrafusaival nehezebben oldható meg,
mint a társadalom, sőt nem kevésbbé az egyházak segítségre sietésével.

Két kellemetlen tapasztalatom at meg kell Írnom. Néhány évvel
ezelőtt egy vidéki róm. kat. vallású özvegyasszony ismerősöm kere-
sett fel, aki látogatása célját nagyon világosan így fogalmazta meg:
"gyermekem lenne attól, akit szerettem, de már nem szeretek, ajánljon
egy orvost. aki segít rajtam." A másik eset: egy nagyon hűséges, val-
lásos evangélikus tót anyanyelvű asszonycselédem volt, aki törvény-
telen gyermekét is bevallotta elszegődése alkalmával. A megbízhatóság
és a szolgálatkészség mintaképe volt. Több évi szolgálata után meg-

lélegzete. íme: ;,A Habsburgok voltak
Európa életében az utolsó időtlen poli-
tíkaí elem, - az utolsó uralkodók,
akiket tényleg át is hatott az isteni
kegyelem, Politikájuk és erejük mind-
végig abban állt, hogy biztos birtoko-
sai voltak, egyedül megbízhatóan, az
isteni kegyelemnek, mely máskülönben
mind hátrább vonult. Tragédiájuk tehát
Isteni tragédiája az isteni kegyelemnek
is, melyet életében többé már meg nem
tűr a modern világ."

Ezekre a vakmerő állításokra már
kötelességünk néhány szót vesztegetni.
Mert nemcsak a Habsburgok, de senki
emberfia nem lehet kizárólagos birto- .
kosa az isteni kegyelemnek magán az
Istenen kívül. Ő pedig kegyelmében_
minden Krisztusban hívőt részesít, füg-
getlenül attól,hogy az illető trónon ül
vagy hidak alatt hál-e ? Nagyon szomorú
lenne, ha már lsten kegyelmében is
rang vagy születés szerint részesüJnénk.
Akkor úgy járnánk azzal ís, mint a
kenyérrel. Egyiknek nagyon sok jutna
belőle, a másiknak meg semmi. Azután
zavaró is ez az állítás. Eddig úgy tud:
tuk, hogy Róma tanítása szerint az is-
teni kegyelmet itt a földön a pápa bir- .
tokolja. Most meg már a Habsburgok
is? Ha így haladunk tovább, végül is
maga az Isten szükölködik kegyelem-
ben, s akkor vagy a pápától vagy a·.
Habsburgoktói kell kérnie neki is.

S hogy a Habsburgok tragédiája "is-
teni tragédiája az isteni kegyelemnek .
is" ... ? Ez röviden és logikusan szólva._
azt jelenti, hogy az isteni kegyelem
bűnbe esett. Mert tragikus sorsa csak
annak lehet, aki valami tragikus bűnt
követett el, mint Bánk Bán vagy akár- .
melyik tragikus hős. Nos hát így járt-e
az isteni kegyelem? Még rágondolni is
rossz, hogy valami igaz lehessen be-
lőle! Mert ha van csodás, megfoghatat-
lan és felmérhetetlen a világon, épen
Isten kegyelme az, amely által nyerjük
az örök életet. Olyan tévedés ezt a ke-
gyelmet belekeverni a dinasztiák bu-
kásának az igazolásába, amit csak Is-
ten előtt lehet már jóvátenni és csakis
bűnbánat által.

Végül pedig milyen Isten az, akinek
a kegyelmét "életében már többé meg
nem tűri a modern világ?" Tanulja
meg már végre minden magyar, hogy
az Isten - lsten. Mert lehet arról be-
szélni, hogy valakit nem tűr meg ma-,
gában egy társaság. Arról is lehet szó,
hogy egy avult életformát kivet magá-
ból a mai társadalom. De hogy az is-
teni kegyelmet többé már meg nem
türí a világ? Hát kicsoda az Isten?
Talán egy báb, aki az emberekhez al-
kalmazkodik, s tőlük kérdezi meg, hogy
mí kell nekik és mi nem? Szó sincs
róla! Ellenben minden létezőnek Ura,
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teljes igazságban és kegyelemben. 5
ha igazsága úgy kívánja, megvonja
kegyelmét a világtól. Elsősorban
attól a világtól, amelyik méltat-
lan életében, gondolkozásában és cse-
lekedeteiben a kegyelemre. Bizony
minden magyar ember jobban tenné,
ha mea culpázva könyörögne Isten ke-
gyelméért, minthogy múló dinasztiák
függvényévé alacsonyítja le azt.

VISSIALAPOZUNK
"Ami eddig történt két nap alatt,

világhistóriai dicsőség. Egy vesztett
háború közepette a nép ereje fölépített
mindent, amit bel politikailag egy dia-
dalmas befejezéstől várhattunk. Önállók
vagyunk, egységesek vagyunk, elhe-
lyezkedtünk a népek családjában, erény
erény után csillan föl a tömeglélek
mélyéből. Világnézetek omlanak össze,
újak diadalmaskodnak s történik mindez
mesés gyorsasággal s szinte csak teó-
riában lehetséges símasággal. A magyar
forradalom a maga egészében ledön-
tötte azt a tételt, hogy forradalom és
vérontás természetszerűen jár együtt.
Most már annyit vívtunk ki, hogy szinte
eláll a lélegzetünk."

Ezeket a lelkesedésfűtötte sorokat
1918.november 2-án olvashatta a magyar
polgár "Az Ujság" XVI. évfolyamának
257. száma "Mi van még hátra?" című
vezércikkének az elején. A világhistó-
riai dicsőséget jelentő, lélegzetelállító
vívmányokról ugyancsak első oldalán
számol be a lap, amikor ismerteti az
új kormány első minisztertanácsának
tárgysorozatát és határozatait. Többek
között:

"Tudomására jutott a kormánynak
Kövess Hermann tábornok jelentése,
amelyben azt mondja, hogy tartani
tudja a déli frontot. A kormány fel-
szólítja Kövesst, hogy tegye le a fegy-
vert. Ugyanez az intézkedés ment az
összes többi parancsnokságokhoz . is.
Ezeket a határozatokat este a Nemzeti
Tanács intézőbizottsága jóváhagyta."

drkm.

Amikor valaki egy különös büne
miatt gyötrődik, a legjobb vigasztalás,
ha azt moruijuk: néki: Kedves Testvér,
ha ezt a bűnt nem is követted volna
el, akkor is csak Istennek a Erisztus
által megmutatott kegyelmére hivat-
kozhatnál és csak abban bízhatnál,
vagy pedig elkárhoznál. Azért hát ne
ess kétségbe! Luther.

*
Nem az a legfontosabb, hogy valaki

gazdaggá tegye az őrököseit. Az a fon-
tos, hogy az őrökösök méltók legyenek
és helyesen éljenek Isten áldásával. Mi
szülők azonban balgák vagyunk, ami-
kor éjt-nappalt megkeserítve azon fá-
radunk, hogy gyermekeinknek örök-
séget hagyjunk hátra, azt viszont el-
hanyagoljuk, hogy őket fegyelemre és
tisztességre neveljük. Lu the r,

-Senki se tud gyermekibb és egysze-
rfibb módon beszélni, mint Krisztus és
Ő ezzelmégismegszégyenítvalamennyi
doktort! Luther.

6

m.

Luther.

betegedett ~ betegségét olyan evangéliumi esküvel tagadta le, hogy
nem lehetett betegsége felől tovább faggatnL Amikor a mentök száll í-
totfák el a lakásból, a halál árnyéka már az arcán volt s azért halt
meg, mert igénybe vette egy azóta letartóztatott bába segítségét. S az
esetek légióit lehetne felsorolni. Faluhelyeken fogyatkozik a törvényte-
len gyermekek száma, de azért, mert nem engedik megszületni őket;
már regényt is írtak arról, hogy az egyházaknak a kötelességük a meg-
esett leányokat visszatartani a gyermek megszületésének megakadályo-
zásától : - városokban pedig gyakorta kelnek szárnyra _pletykálkodá-
sok egy-egy orvosról, aki ilyenkor állítólag "segíteni tud."

Mit tanít e bűnről a Biblia? Kétségtelen az, hogy a magzat-el-
hajlás bűne kifejezetten nem szerepel az Irásban. A gyermekgyilkos-
ság és az anyaméhben megölt gyermek, mint bűn egyértékű. Erkölcs-
tani könyveínkben erről a kérdésről legfeljebb széljegyzet formájában
van említés s ahogya magyar igehirdetés anyagát, vagy az evangéli-

. zációs beszédeket ismerem, ezt a kérdést még nem tették beszéd tár-
gyává. Sőt úgy vélem, hogy még a csoportmozgalom sem érzi magát
elég erősnek arra, hogy kiálljon egy olyan társadalmi mozgalom élére,
amely ennek a bűnnek akarna hadat üzenni. A casti connubii pápai
enciklika határozott hangot üt meg a kérdésben, de bizonyos az, hogy
magában a római egyházban ennek az enciklikának kisebb jelentősé-
get tulajdonítanak, mint pl. a Quadragesimo anno enciklikának.

Ma társadalmi szempontból 'az a helyzet, hogya celldömölkí eset-
tel kapcsolatban felzúdul a társadalom, de ki tudja azt, hogy egyéb-
ként és általánosan magyar területen ezek a bűnös cselekedetek hány
ember lelkét terhelik?

A magyar orvosi kar dícséretére fel kell jegyeznem azt, hogy a
szülészeti klinikák, a kórházak nőgyógyászali osztályai s nőorvosok
általában milyen papi lélekkel értetik meg a női lélekkel azt, hogy az
anyaság a legszentebb hivatás. Az a lelkész, aki a kórház lelkének
közelébe tudott Iérközni, ilyen esetekben az orvosi hivatás és szolgálet
olyan dícsőségeit látta meg, amely Isten előtt is ismeretes. Ime a nagy
bűn mellett a nagy dicsőség. A nagy dicsőség az egyház és haza örö-
mét jelenti, a nagy bűn pedig egyházunk és nemzetünk erkölcsi szol-
gálatának némi meddőségét mutatia. Mintha régi nagy teológusok és
reformátorok látomásai jelentkeznének a mai életben: a nagy igazsá-
gok mellett tenyésznek a nagy bűnök.
. Nem szabad azonban a kérdést lelkészi kérdéssé tenni olyan te-

kintetben, hogy, szószéken s evangélizációs összejöveteleken hogyan
kell a kérdéssel foglalkozni. A lelki pásztor eddig is meglalálta médiát
a. komoly harcnak e bűn ellen s találja meg ezután is. Ha valamelyik
gyülekezetben ilyen bűnös orvos van, beszéljen vele az Irás akarata
szerint, ha ilyen bába hoz gyermeket keresztelésre, marasztalja a lel-
kész a bábát a sekrestyében s gyóntassa meg, s ha ilyen család él a
gyülekezetben, akárki legyen is az, a lelkésznek legyen ideje és bátor-
sága arra, hogy bemegy a legszentebb magánélet titkos ajtóján s meg-
mondja itt is azt, hogy ez a bűn a legnagyobb bűn. De e szörnyű bűn
megszűntetéséhez egyháziaknak és világiaknak, egyháznak és társada-
lomnak, államnak és közösségeknek, mindenkinek felelősségérzete is
szükséges és nem csupán az utólagos felzúdulás. Abban kell egyetér-
teni és együttdolgozni. hogy aki ebben a bajban szenved, azt meg kell
gyógyítani. G. L.

5enki se hiszi. hogya mi imáDságunk milyen erős és
hatásos, hacsak meg nem tapasztalta. Hatalmas Dolog az,
hogy ha valaki nagy bajban érzi magát, az lmdökozüehoz
menckülhet. magam is tapasztaltam, hogy valahányszor ko-
molyan lrndökoztcrn és helyzetem is egészen kornolv volt.
minDig qnzőo q meghallgatást nyertem és többet kaptam, mint
kértem. Istenünk bizony néha kisaé elrejtőzött, végül azon-
ban mégis meghallgatott! Luth er.

*
Krisztus nélkül senki se nyerhet vígasztalást.



Evangelizáció ~.:
Az evangelizácíó és a szószéki prédikáció nem azonos. Jézus

evangelizált és a tanítványok is ezt tették. A prédikáció, vagvis a rend-
szeres, sőt tematikus, formás igehirdetés, mely a keresztyén hit és élet
részletkérdéseit fejtegeti, a már együtt lévő, a már evangelizált hívők
gyülekezetében fejlődött ki. Az evangelizálás ébreszt, megdöbbent, meg-
szerez, mintegy rákapcsol Isten járszaIlagjára, elhoz a templomba, s a -
megtartás, .elmélyítés már nem az ő dolga, hanem a hívők gyüleke-
zeti éleléé. Az evangelizációt- épen ezért nem lehet a szószéki prédi-
káció mértékével, kritériumaival szempontjaival ítélni, de még előbb
végezni sem. Különösképen téved az, aki módszeres tekintetben akar
így eljárni.

Az evangelizáció módszerét ugyanis egészen elhatározza a mon- .
danivalójának sajátos, kiélezett tartalma, ezt pedig épen az alkalom-
szerűség teszi sajátossá. Ez az igehirdetési forma ugyanis a gyüleke-
zeten, sannak élelén kívül került lelkekhez akar szólni, legtöbbször
templomon' kívül, gyakran egészen váratlanul, uccán, alkalmas. vagy
alkalmatlan időben. Megmunkálatlan földre, vagy sziklás talajra adott
elhatározó csákányvágés. Mondanivalóia, ha nem is törekszik erre.
furcsa, meglepő, mellenragad és megráz, mert idegen. Ezért vált ki
hirtelen és nagy kilengésű lelki emóciókat s ezért lehetnek avatatla-
nok előtt "kilengései." A templomi gyülekezet ezen a megrázatáson
már vagy túl van, - s akkor a prédikáció arra való, hogya nagy él-
ményt elmélyítse. kornollyá tegye s a rendszeres, szerves keresztyén
élet vágányán vontassa, - vagy pedig sohasem esett túl rajta, ez eset-
ben pedig a gyülekezet mintegy be van oltva az evangéliúrn szérumá-
val s az immunis gyülekezetet nem tudja "fertőzni" az Ige. (Ilyenkor
azonban a templomban is ébresztő evangelizálásra van szükség, ami
azt hiszem közöttünk is igen időszerű). A szószéki prédikáció, ámbár
szűntelenül centrálisan hordozza az örök mondanivalót, a Krisztus ke-
resztjéről való beszédet. - s mi "elvégeztük," Pállal együtt, hogy" más-
ról nem akarunk tudni," - mégis ez inkább alapvonását adja a rész-
letigehírdetésnek. Az evangelizációban azonban ez a középponti üze-
net mintegy kumulálva, hiélezoe. sűrítve és megdöbbentő módon sze-
mélyesítve érvényesül. "Csak" bűnről-kegyelemről, Sátánról- Krisztusról,
lsfenről-terólad szól. Az evangelizáció az alapkérdés felvetése: hogyan
állasz te bűnös az Istennel? Ez a íűz-víz, egymáson sistergő mondani-
való természetszerűleg elhatározza az evangelizáció módszerét is.

Mert az evangelizációnak van módszere. Epen úgy, mint a pré-
dikációnak is. Es ettől nem kell félni, a módszeres ség nem megy fel-
tétlenül az igehirdetés tisztaságának rovására. Ez a módszer a meg/e-
pés. A bűnben nyugodt emberre való rácsapás az Igével. Fő iellern-
vonásában pedig épen az, amitől Zulauf Henrik a lapunkban megje-
lent "Ey'a'lgélikus evangelizáció" c. cikkében fél és óv, - a "psziholo-
gizálás. O meg nem nevezve ugyan, de köztudomás szerint a Stewart-
féle evangelizációra reflektál cikke megjegyzései ben, s úgy találja, hogy
ez a »napjainkban közkedvelt" evangelizáció nem egyéb pszihologi-
zálásnál, mely kettő közölt nekünk disztingválni kell tudnunk.

A két fogalom ilyen szembeállítása valóban ijesztő lehet azok
számára, akik ezt az evangelizálást nem hallotlák s mindnyájunk szá-
mára, akik nem vagyunk hajlandók feláldozni a tiszta igehírdeiést
muló sikerekért, az evangelizálást pszihologizálásért. De lehet a pszi-
hologizélásról úgy is beszélni, hogy az ne botránkoztasson meg.. sőt,
hogy felismerjük benne az evangelizáció nélkülözhetetlen eszközét. Az
evangelizálás ember és lélekismereten alapuló közeledés az Igével
emberekhez, lelkekhez. Az evangelium ernberközelségben. Lehet-e ta-
gadni, hogy Jézus is, a tanítványok is ígyevangelizálnak ? Jézus min-
denkit lélekig és vesékig ismert, mielőtt megszólította. (Fülöp és Nata-'
nael, samáriai asszony, gazdag ifjú, Zakeus stb) Mindenkinek azt

,~Ennek a cikknek közlésével helyet nyitunk az evangelizáció kérdése
feletti vitának. Nem a módszer tekintetében felmerült eltérés miatt, mert a
Stewart-m6dszer kérdése nem elsőrendű fontosságú, hanem az evangelizáció
munkájánalc ~ürgőssé{Je és fontossága miatt. (Szerk.}

Bán és Schwáb
Az egyik ..úr" milliókat sikkasztott,

a másik "csak" százezreket. Egyik sa-
ját palotájában rendezett hét országon
híres orgiákat, a másik Pest lokálvilá-
gának volt koronázatlan királya. Az
egyik méreggel szabadította meg ön-
magától a világot, a másik pedig meg-
szokott frakk helyett most csikos rab-
ruhába öltözik.

Régi és ismert alakjai ezek a bánok
és schwábok Pest nagyvilági életének.
Önmagukban szóra sem érdemesek.
Csak azért szükséges róluk beszélni,
mert típust képviselnek. Olyan típust,
amelynek legfőbb értéke az Élet,. önki-
fejezése pedig ez: "nyujtózz hosszabbra,
mint ameddig a takaród ér". Ebből az
életstílusból merít a kíshívatalnok, ami-
kor felveszi a nagy és fullasztó előle-
geket, hogy ő is lépést tarthasson va-
lamennyire a nagystílű élettel. Ez az
életfelfogás tette a tisztes polgári fog-
lalkozások között keresett cikké az ál-
Iáshalmozást. így került az érvényesü-
lés eszközei között a főhelyre a pro-
tekció és a jó könyék. Így sikerült
belevinni a köztudatba azt, hogy nem
a múnka fontos, hanem a pénz. De ab-
ból mínél több legyen. S hogya mll-
liókat miből szedik össze, ugyan
ki törődik az ilyen bagatell kis dolgok-
kal? Fő a pénz, mert ez kell az Élet-
hez s egy-két kisérőmomentum, mint a
luxusautó. lehetőleg nem is egy, hanem
több, csillogó nő, ragyogó bunda, pom-
pás. frakk, "jó társaság", pezsgő, Iokál
stb. Mert ezek azok, amik tartalmat ad-
nak az Életnek.

Csak az a vígasztaló, hogy a meste-
rek is, meg tanítványaik is belebuknak
önmagukba. Mert élni akarnak, mín-
dent odaadnak érte: nevüket, jövőjü-
ket, becsületüket. S ha ez már mind
elfogyott, akkor bukik központi nagy
szerelmük is, az Élet. Egyiké a börtönbe
fullad, a másiké kötélbe vagy méregbe.
És ez természetes is. Itt az ideje meg-
tanulni, hogy ez a sorsa az embernek,
aki bálványokat imád az igaz Isten
helyett.

Cicerónak és másoknak az írásai
holt és. elmúlt szavak. Ezzel szem-
ben a Biblia szavai a Szentlélek ele-
ven ígéí, mind a jelenben, mind a
jövőben, mínd az örökkévalóságig.

Luther.

A filozófia - hogy úgy mondjam
- a pogányoknak és az emberi ész-
nek a theologiája.

Luther.
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- ,--It .eut~er.-'6e(j.f,ó.t:
.uég-ce4C1-ftó. - 6.irzo,tt8-áfjCl-
a szoborra való gyüjtésre vonat-
kozólag a következő határozatokat

hozta:
1, Az 1938. évi március hónapját a

Luther-szebor hónapjáva deklarálja
.. azzal a célkitűzéssel, hogya gyüjtés

annak folyamán egységes terv szerint
a legnagyobbenergiával hajtatva végre,
behozza a számitás szerínt szükséges

" összeget, 40.000 pengőt.
2. Kimondja, hogy az egyetemes pénz-

tárral felfektetteti az adakozók arany-
könyvét, amelybe időrendben bejegy-:
zendő az összes adakozók neve, foglal-
kozása címe és adományuk összege,
mégpedig azoké az adakozóké is, akik

, nem a jelenlegi, hanem már az annak
, idején a pesti magyar egyházközség
'és az Országos Luther Szövetség indí-

totta mozgalom keretében rótták le
adomanyukat. --

.. 3. Felkéri az egyházkerületek püspö-
keit, hogy

aj a Luther-szóbor-hónap megtartá-
,sát egyházkerületükben rendeljék el;

bj utasítsák a lelkészeket. hogy en-
.•nek a hónapnak minden vasárnapján
. az istentisztelet keretében hívják fel a

híveket a Luther-szoborra való adako-
zásra; .

ej utasítsák a lelkészeket, hogy en-
nek a hónapnak minden istentisztelete
után tartsanak offertóriumot a Luther-
szoborra, még pedig ne kitett perselyek,
vagy tányérok felhasználásával, hanem

_ oly módon, hogy az offertórium besze-
dését a presbitérium és a nőegylet tag-
jai végezzék ; .
, dj utasítsák a lelkészeket, hogy ma-

_guk készítette s az egyházközségi el-
nökség aláírásával és az egyházközség
bélyegzőjével ellátott gyüjtöívek. fel-
használásával végeztessenek ebben a
hónapban ugyancsak a presbitérium és
a nQegylet tagjai útján házankintigyüj-
tést a Luther-szobor céljaira;

ej utasítsák egyházkerületüle minden
fokozatú ískoláínak vezetőit a tanuló-

'ifjúság körében való gyüjtés lefolytatá-
sára általuk készített és az iskola bé-
lyegzőjével ellátott gyüjtőíveken, ame-
lyekre minden tanuló maga vezesse be
nevét és adományának összegét;

fj utasítsák a rendelkezésüle alatt
-álló egyházi közületeket és intézménye-
ket, hogy pénztáruk terhére megfelelő

'összeggel járuljanak hozzá a Luther-
szob or költségeihez.

4. Felkéri az összes egyházi lapokat,
hogya Luther-szóbor-hónap propagá-
lása s a kitűzött cél biztosítása érde-
kében a maguk részéről is mindent kö-
vessenek el: a hónapot megfelelő mó-
don készítsék elő, s annak folyamán
megjelenő minden egyes számukban

- hozzanak buzdító fejléceket, felhíváso-
kat, cikkeket és olyan, az adakozás
köréból tudomásukra [utó híreket,
amelyek alkalmasak arra, hogy olvasó-
közönségüket buzgó adakozásra han-
golják, közöljék végül a beérkezett je-
lentősebb adományokat is.

5. Felkéri al Országos Luther-Szövet-
ség elnökségét, hogy minden helyi Lu-
ther-Szövetségben rendeztessen március
hónapban ünnepi estét,melynek jövedel-
mét a Luther-szoborra fordítják.
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mondia, amire épen néki van szüksége. Ugyanazon évángelium ez, de
alkalmazva mindig a szemeluiséare. (Az írástudó Nikodémusnak azt
mondia : Szükség néked újjászületned, de a' bűnös asszonynak azt:
Meg vannak bocsátva a te bűneid.) Ismeri előre az ellenvetéseiket,
gondolataikat (Mk. g: 33, Mt. 21 : 24~27. stb.) elkényszeríti őket a csődig,
s nem .riad vissza attól, hogya hitetleneket a sokaság fülehallatára
pellengérre állítsa. (Nagy parancs, feltámadás, adógaras, Dávid- fia és
ura, stb.) Megrettent ott, ahol erre szükség van, (Luk. 13: 1-5,) , és
csendesen közelít ott, ahol azzal lehet lelket menteni. (Parázna asszony
kövezése.) Jézus minden térítése, evangelizálása csupa lelkileg sarokba-
szorított emberre való lecsapás az - Ige döntő üzenetével. Személyes
munka szernélyiségeken, lélektől lélekig. Mert evangélizélni nem lehet
emberilől szublimált formában', mert nincs önmagáért való evangélium,
csak hozzánk szóló evangelium van,

Ezt a lélek-ismereten alapuló személyes evangelizációt csinálják a
tanítványok is, (Fülöp és a főkomornyik, Pál és a tömlöctartó stb.) s
ez kell az evangelizációhoz. Valaha egyszerűen evangelizálásnak hív-
ták ezt, ma "pszichologizálásnak" látják, fogásnak, mesterkedésnek.
Pedig ismerni a lelket, s ezt eszközként használni, nem bűn, hanem
épen igehirdetöi karizma, amit nem mindenki kap, s amit meg kell
becsülni. Persze, mivel a lélekismeretnek ma tudományos alapja van,
nagy kísértés, hogy sematikus, meslerkélt legyen. "Mesterkedés" le-
gyen. Ahol azonban szolzálni akarnak a Szeritlélek által, olt ez soha-
sem történik meg. S meggyőződésem, hogy Stewart is pl. ösztönösen,
természetesen használta, aminthogy minden igazi bizonyságtevésnek
van ilyen "pszichologizaló" vonása, mert tapasztalati, átélt valóságok
közlése olyanokkal, akiknek még nincs élményük, de éheznek a meg-
bizonyosodásra. Korunk amúgyis olyan, hogy élményszerű. eleven, tor-
dulatokban gazdag igehirdetést vár. S ehhez alkalmazkodni nem meg-
alkuvás, hanem az, amit Jézus akar: "Mindeneknek minden lenni" s
"lelkiekhez lelkieket szabni".

Úgy érzem. az a megállapításom nem alapíalan. hogya mi ne-
hézkes, teologizáló igehirdetésünk épen ezt a képességét vesztette el s
ezérí van az, 'hogy elmélkedünk, értekezünk. elbeszélünk a lelkek fe-
lett s nem tud' szólni az Elet az élethez, a Lélek a lélekhez. Meg me-
rem kérdezni azt is, hogya mi nemzeti ébredésünket nem az késlel-
teti-e, hogy eltelejtettük az evangelizálás ·egyszerű, gyakorlati nyelvét 7
A magyarországi ebredési mozgalmak mind az angolszász és északi
hatások alatt állanak, ahol az ebredési mozgalmak épen ezt az evan-
gelizáló hangot találták meg, Véletlen ez7 ... ZulaufH. is azt mondja :
"Nincs véletlen". Es személyes meggyőződésem alapján meg kell írnom
a bizonyságtevés kényszerűségével. hogy Stewart evangelizálásátIsten
Szemlelke csudálatos ébredésekre használta fel. Nem "pszicnologizált"
csupán evangelizálás helyeit, mert akkor nem térilett volna,hanem
ösztönösen használta az őskereszfyén eoonaelizálá praxisi. Akik hal-
lották őt, azok tudják. hogy- ígehirdetése mindig centrálisan a Kereszt-
ről való bizonyságtétel volt. Zulauf H. azt is íria róla, hogy "dicstele-
nül" és "botránkoztató" módon "humorizált". De inkább a másik mon-
datát tartom hitelesnek: "Bizonyosra veszem, hogy egyesek, vagy ta-
lán sokan megindulnak és kornolv elhatározásra jutnak" evangelizá-
lása nyomán.

Itt. folytatom azonban a kővelkező mondatánál: "HGgy 'milyen
végeredménnyel, ki tudja megmondani 7"- Valóban ez fl kérdés, Az
azonban egészen 'bizonyos, hogy az evangelizálás nem lehet több az
ébresztésnél. a megdöbbentő rriegbizonyosodásnál, hogy "nekem szük-
ségem van a Krisztusra". A megtartást azonban' és az anyaszentegy-
házba való beépítési a gyülekezetben akarja elvégezni a Szenilélek. A
felelősség tehát a gyülekezeté. Eleven kérdés jelenleg is, mi lesz a
felébredtekkel 7 Mi lesz, az ébredési rnozgalornmal ? Valóban csak
ennyi: "Sie haben einen anderen Geist" 7' Bebizonvitsuk nekik, hogy
az evangelizátor csak me sterkedelt, nem volt igazi élményük s a meg-
térésük nem hiteles 7 Vagy álljunk eléiük : "az a Krisztus, akiről hal-
lottatok, íme 'azt hirdetjük mi néktek 7" TéÍlálnak'e otthont a -külső sö-
tétségből behozotlak nálunk a templomban 7 Vagy elszélednekaszek- '
tákba 7 Ki tudná megmondani 7 Az Ur! Akinek lesz ereje felelősséget
ébreszteni a gyülekezetben.



, ; Egy bizonyos. Az egyház\1ai"evangelizálnia' kell. Nem "az egy-
ház érdeke iránti' megértésből", hanem Krisztus parancsából. És az az
.egyház lesz ió' eszköze a Szenflélekne k, aki .egyedül a Keresztért tog
munkába állani"s egyedül a Jézusnak akar "mostantól'togva embere-
ket halászni" . Mert .abban bizton hihetünk, .hogy az emberek annál in-

, kább fognak az Egyházhoz tartozni éshúzni, rninél inkább fogják benne
érezni a minden Ielekezeti szempont nélküli, 'egyedül Jézushoz misz-

-szíoriáló s'zolgálalforró~ágáL' . . .
Dezséri; Láezlá.

Bgy'házi szolcólotbcm állóknak
házasság kötése

Az. úJ egyházi törvényriek). §-a szebélyozza ezt a kérdést. So-
kat vártunk. a zsinattól.. ÁmikorelőUünk van .munkáiának eredménye,

· amely hosszabb időre szóló törvényeket és sok. vonatkozásban igen [ó
· törvényeket adott evangélikus egyhézunknak, szabad-e telemelni abí-

rálat szavát? V éleményem.i-szerint igen. Mert zsinati törvények nem-
'csak 'el~vulhatnak az évek folyamán, de tévesek lehetnek már szüle-

.tésGkpillanataban is. Luther Márton.vis azon a felfogáson volt: ami-
kor' hangoztatta, hogy a zsinatok .gyakran tévedtek és egymásnak el-
lentmondoltek !' . .

Ezért merjük [óegynéhárryan, papok és nem papok egyaránt azt
mondani: a 7. §. nem [ó. Sőt: hosszú és rossz. Pedig lehetne rövid
és iól , '" .

. Első kikezdése tökéletes: ,;Olyan egyháztag, .aki gyermekei val-
lására vonatkozólag az- egyház kárára megegyezést (reverzélis) köt,
semmiféle' egyházi tisztséget nem viselhet."

Ezután logikusan, hitvallásunknak nemcsak hangoztatásával, ha-
nem teljes megbecsülésével csak ennyi ,következhetett: volna: "Bármi-
lverregyhézi; fizetéssel járó állást csak olyan egyháztag tölthet be, aki-

.' nek leleségé-és -gyerme kei is evangélikusok .. Amennyiben pedig egy-
házi tisztviselő vagy alkalmazótt gyermeke egyházát megtagadja. vagy
kárára megegyezést .. köt, az illetékes szerv kötelessége megvizsgálni,

. hogy elz illető egyházi tisztviselő, vagy alkalrnazott az egyház kára nél-.
küt: hivateléban megmaradhat-e 7" .(Biblikus alap: I. Tim. 3. 4-5,)

'. Ezen .lelül- már csak ilyen értelmű bővítés. állhatott volna: "Szük-
ség eselén ideiglenesen vrel: .tisztviselő (tanár stb.) is alkalmazható."
(Tekintet nélkül arra, hogy családja relorrnátus-e, vagy evangélikus.)

, Ehelyett. a 7, §. megengedi, hogy az egyház [avadalrnazott tiszt-
visélőjének 'Yeleségereformátus lehet, ez esetben reverzálist- követel,
Megengedi azt is, hogy egyházi tisztviselő református lehet, de akkor
feleségének és gyermekeinek evangélikusoknak kell lenniök. . -

Hogyan . lehet .ezt a §.-t összeegyeztetni a zsinat nyilatkozatával,
amely Ja~ új.itörvényeket a Szentírás és hitvallási, iralaink hmdámento-

'lnáraakarjah'elyezni? Amikor hitvallási iratainkra hivatkozunk,nem
halljuk' e Luther szavát, amely nem kicsinyli le a másik fél hitvallását,
deigehis, hatérozottan-elkülöníti : "Ihr habt einen anderen Geist, als

, wir r' -,Nektekinás lelkiségtek van, mint nekünk! Hogyan tudjuk
belehelyezni hagy -relormátorunk vkemény, hitvalló alakját .ennek a pa-

-ragtahlsnak alkudozásába?!
. , Mi Luther igazának tudatában el sem tudjuk képzelni, hogy pl.

bz t!vczngélikus' 'lelkipászlor felesége református legyen Ha buzgó re-
formátus" akkor bizony érvényesülni fog az a saiátos, . másmilyen lel-
kiség. Az evangélikus papnérrak pedig nem .az a hivatása és feladata,
.hagy más lelkiséget vigyen be az evangélikus egyházba, hanem az,
"hogy segítsen' férjének kirnívelni és. kidomborítani as evangélikus lel-
,kiséget éan lutheri kegyességet. Hogyan tegye meg olyan, aki más
ielkiségberrrievelkedett 7! Különösen akkor, ha abban buzgó is volt?
Ha pedig' nem volt buzgó, akkor még kevésbé kívánatos! Hogy ennek

·a: kérdésnek .milyen súlya van, :aztcsak akkor látjuk meg, ha meggon-
"doljuk;,hogy az tevangéiikus rpapnéra milyen. Ieladatok várnak az evan-
!gélikusno~ és -leányegylelekberr l.Relormélús nő ne vezethessen evan-

,Felkérte 3: végrehajtó bizottság az
elnökséget, hogy ezeknek a határóza-
toknak a keretében és azokon túlme-
nőleg is mindent kövessen el, hogya
szükséges összeg mieJőbbe~yütt le-
gyen és foglalja magába a' gazdagok
ezreseit, a [obbmódúak : százasaít, a
szegények pengőit és a koldusok Iillé-
reit is olyképen, hogy egyházunk hívő-
seregének mínél szélesebb rétegei ve-
gyenek részt az adakozásban s így a
Luther-szóbor . necsak egyesek nagy
adományának, hanem százezrek áldo-
zatának az eredménye legyen.

KÜLFÖLDI HíREK
Indiában, Pendsab tartományban azt

az. új törvényt hozták, hogy az újon-
nan házasodó özvegyek új .házasság
kötésükhöz állami segélyt kapnak. (Erre
a rendelétre azért volt szükség, mert a
multban az elhalt férjet az özvegy is
követte a halálba.)

Amerikában 49 millió olyan .ember
vim, aki még templom küszöbét át nem
lépte.

Amerikai átlag javadalmak: orvos:
4850, ügvvéd: 4730, mérnök : 4410,fog-
orvos: 4172, művész: 3820, tanár: .3080,
ujságíró 2120 dollár .

Amerikai indítvány foglalkoztatja a
közvéleményt: bevettessenek-e a Szent- .
írásba az apokrüus . könyvek is? Az
indítvány tevő azt állítja, hogy az Úszö-
vetség megértése szempontjaból ez
nélkülözhetetlen.

Az anglikrjn egyház hat lelkésze egy
félévi tartózkodásra Romániába megy
az egyházi helyzet megismerése és az
esetleges úniós tárgyalások felvétele
érdekében .

Afrikában még 30 millió olyan em-
ber éli akit nem ért el a missziói
munka.

Dússeuiort anyakönyvvezetői hiva-
tala olyan polgári esküvői szartartást
vezetett be, .melyén muzsika, gyűrű-
csere és esketési beszéd is van.

Bécsben 1937-ben a római egyházból .
3363 lélek tért át egyházunkba.

Számok Newyork életéből:. 100.000'
.születés, 12.000 ernber hal meg autó
oko' ta sérülés ben, 1350 embe" követett
el öngyilkosságot, 500.000 ember állott
bíróság előtt s 19.000 rendör igyekszik
rendet tartani. A várost évente 2 millió
ember látogatta ·meg, A betegek ren-
delkezésére 12.000 orvos áll és a város
lelki ügyeit 5.000 lelkész végzi. A szál-
lodák száma 509, azévi tűzesetek száma
120.000.

Lunde norvég püspök és prímás 73
éves korában meghalt. A belmisszió és
vasárnapi .ügy lelkes munkása volt.
Gyermekprédikációit .két kötetben WoH
Lajos ceglédi esperes fordította magyar
nyelvre.

Angliában az összes egyházak tilta-
kozása. ellenére' is megtartják április
havában az istentelenek kongresszusát.

Angliában a római katholikus temp-
lomok száma az utolsó 75 évben 596-
ról :l388-ra' emelRedett.

Á némel középiskolai csztálvok száma
:a, jövőben 8 lesz ..A vallástanítási tan-
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terv annyiban változik, amennyiben az
osztályok elnevezése és beosztása vál-
tozott. Az alsó négy osztályban a val-
lásórák száma kettő, a felső négy osz-
tályban heti egy óra.

Az anglikán püspökök legfőbb 'gondja
az angol családi élet vallásosabbá té-
tele. Az a tervük, hogy olyan biblikus
és házi istentiszteleteket tartó életmó-
dot vezessenek be, mint amilyen régen
is volt. A családi élet megszilárdítása
érdekében elrendelte .a püspöki kar,
hogya lelkészek nem eskethetik meg
azt a házasulandó félt, akinek a volt
párja életben van.

A Sunday Express, mely 2 millió
példányban jelenik meg, azon a helyen,
ahol régen a regényeket·szokta közölni,
bibliai fejezeteket közöl. A szerkesztő
ezt az elhatározását a következőképen
indokolja: "Természetesen mindnyájan
ismerjük a Szentírást, sok részét kívűl-
ről is tudjuk. Rengeteg alkalmunk volt
eddig is arra, hogya biblia szakaszait
megismerjük. Elmélyüini azonban a
Bibliában akkor tudunk igazán, ha azt
új fordításában, drámai erejében, köl-
tői szépségében és nyelvi tökéletessé-
gében szólaltatjuk meg a mai közönség
előtt." G. L.

Segítsük a külföldön élő
magyar lestvéreinl(el!
Hány ezer magyar testvérünk él a

külföldön, akik egyszersmindenkorra
elszakadtak magyar hazánktói és semmi
sem fűzi őket már hozzánk!

Az alábbiakban vagyok bátor egy
tervet felvetni arra vonatkozólag, hogy
hogyan tarthatnók fel velük az össze-
köttetést és állandó kapcsolatot.

Sokan vannak hittestvéreink között,
akik nem tudják, mit tegyenek az el-
olvasott evangélikus ujságokkal, heti-
lapokkal. könyvekkel és leszakított
kalendáríumí Iapokkal. amelyeket sok-
szor nem szivesen dobnak el.

Gyüjtsük össze ezeket az elolvasott
lappéldányokat, könyveket. esetleg hasz-
nált bibliákat és küidjük el őket a kül-
földön élő (Amerikában, Kanadában,
Németországban) hittestvéreinkhez. -

Ezért tisztelettel felkérem mindazokat,
akik erre a missziói segédszolgálatra
hajlandók lennének, /cözöUék velem a
oimüket és azt, hogy készek lennének-e
kiolvasott lappéldányaikat stb. például
havonként összegyüjteni és a posta
áltat megenjJedett súlyhatáTig és az
általa elöíTt szállítási, illetöleg csoma-
golási módon, címzéssel ellátva, fel-
bélyegezve, nyomtatvány ként az álta-
lam megadandó cimre elküldeni?

Azt is kérem velem közölni, hogy
milyen című lapokat, könyveket vagy
olvasnivalót bocsátanánakrendelkezésre
elküldés céljából?

Ezzel a missziói segédszolgálattal a
külföld re szakadt szegény sorsban élő
hittestvéreinket szeretném elsősorban
segíteni abban, hogy anyanyelvükön
értesüIjenek egyházunk eseményeiről
és az itt történtekről. Másrészt meg úgy
vélem, hogy egyházi és hazafias szol-
gálatot is teljesitek vele, amennyiben
az egyházzal és a szülőfölddel való
szoros kapcsolatot szorgalmazom.

Egyházaskozár (Baranya megye).
Fuchs János

svangélíkus Islkéaz,
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gélikus nő- es leányegyesületeket 7 Hiszen meglörténhet, de ahhoz
mégis csak együgyűség kellene, hogy az ember ernellett merien saiátos
hitvallási, evangélikus lelkiségünk ápolásában, fenntartásában, további
kiépítésében bízni! Ha a hitvallás nem csupán kőbe dermedt emléke
a ..régiek" hitének, akkor érvényesülnie kell az egyház hitéletének és
mindennemű vonatkozásának egész területén. Ezért nem tudjuk helye-
selnia 7. §.-t. .

Van a kérdésnek másik oldala is. Minden egyház a tiszta házas-
ságnak örül legjobban. Tudja, hogy miért. Tudja azt is, hogy milyen
problémákkal, sokszor. rnilyen fájó kérdésekkel jár avegyesházasság.

Tudja jól, hogy többé-kevésbé a hitvallásos hűség rovására törté-
nik a vegyesházasság. Vagy mindkét fél közörnbös, vagy az egyik,
vagy a másik enged, s a legritkább eset, hogy nem támad. súrlódás,
ha mindkét fél ragaszkodik hitvallésához. Már most éppen' az egyház
vezető rétegének kellene leginkább bebizonyítania, hogy a keresztyén
házasság elsősorban nem testi, nem is anyagi, hanem teljes lelki kö-
zösség. A lelki élet legfőbb pontja pedig a hit. Jó példa-e a hitvallá-
sos hűségre, ió példa-e a házasság igazi értékelésére, amikor az egy-
ház vezetőinek szabad ezeket a szempontokat háttérbe szorítaniok,
vagy teljesen figyelmen kívül hagyniok? Bizony, akkor sürgősen le
kell tennünk arról. hogya tiszta házasságot állítsuk oda híveink elé

-legkivánatosebbnak !
De megvan az a nagy hátránya is ennek a pontnak; hogya

gyakorlati élet nem fogadja be. Eddig is csak a legritkább esetekben
volt megvalósítható így, ahogy ez a §. szól róla és nagy kérdés, hogy
helyes volt-e? Ezután is a gyülekezetek kívánni fogják - akár evan-
gélikusok, akár reformátusok, - hogy papnéjuk az ő hitükön legyen!
De nemcsak papnéjuk!

Végül az a gyengéje is megvan ennek a §.·nak, hogy reverzá-
list követel akkor, amikor a protestáns egvházek a reverzélis-törvény
eltörlését, illetőleg a régi törvény visszaállítását kővelelik.

Amikor a ..zsinati atyák" előtt szóvá tettük ezt a §.-t, azt a vá-
laszt nyertük, hogy ez nem más, mint az új református törvénykönyv
megfelelő rendelkezésének alkalmazása az evangélikus egyházban; a
két egyház közötti testvériség megköveteli, hogy ugyanazt a mérléket
alkalmazzuk velük szemben, amelyet ők .alkalmaznak velünk szemben.

Ezen a ponton azonban az elvi igazság mellett kelleti volna ki-
tartani, merl ez azolgálja az igazi testvériséget is. Az evangélikus egy-
háznak mindig a liszta igazságot kell hirdetnie s azért helyt is kell
állnia. Ez evangéliomi kötelessége, Ezért inkább azt kellett volna mon-
dania: ..Nézd, testvéregyház. mi ezen az úton nem követhetünk!
Míndkettönk meggyőződése, hogy a reverzális erkölcstelen dolog. Mind-
kellen azt mondiuk, hogya legnagyobb képmutatás, ba valaki azt
mondia : "én ió evangélikus vagy református maradok, mert én meg-
maradok egyházamban. -- csak a gyermekeimet engedtem ét 1.Csak!
Csak a leendő gyermekeimet, - a jövőt I Míndkelten tudjuk, hogy az
egyház gyökérzetébe vagdos, aki a jövőt adja el. Míndketten keserű
kényszerből harcoljuk a magunk reverzálíshercát a római egyházzal
szemben, de élesen elítéljük a reverzálist, hogy bárki. akármiért és
akármilyen érdekből alkuba bocsátkozzék egyháza- kár-árá. Hogyan le-
hetne tehát nekünk, éppen nekünk, a testvéreknek egymáskozött tör-
vénykönyvileg jóváhagynunk és mintegy szentesítenünk azt, amit egyéb-
ként elitélűnk ? l Nekünk még a látszatát is kerülnünk kellene annak,
mintha mi testvéreinket ilyen ..línornabb" fajtájú egyháztagadásra akar-
nánk bírni. Hogyan lehetne tehát nekünk ajtót nyitrrunk annak a lehe-
tőségnek, hogy valaki' ..reverzális árán" keressen elhelyezkedést a
testvéregyháznál ?! Nem jogosult-e az a felfogás: ha valaki szülelendő
gyermekei számára "jobbnak" tartja a másik egyházat, akkor a maga
számára is azt tartsa jobbnak? Ne nyuilsunk rnódot a kétfelé sántiká-'
lásnak! Azért vagyunk két egyház, rnert mindegyikünk ragaszkodik a
maga hitvalláséhez. Találjuk tehát természetesnek, hogy mindegyikünk
vezetői családalapításukkal is példát adjanak a hitvallásos hűségre.
Mutassák meg,hogy kornolyan veszik a hűséget. Hogy sorsdöntő órák-
ban nem a szerelrni mámoré, nem is az anyagi érdeké, hanem az egy-
házé az első hely. Legyünk őszinték: hát mit kívánion az egyházban
mindegyik teljesen a magáénak, ha nem egyháza vezetőit családostól?
Állapodjunk meg tehát inkább ebben becsületesen. testvériesen. mert



ez közötlünk nem harcol, hanem békességet jelentene, nem keserűsé-
get. hanem megértést. Harcot é13keserűséget az fog eredményezni, ha
egyesek nem törődve egyházzal és gyülekezettel, hitvallásos hűséggel
és igaz lelki közösséggel, a t6rvépyköriyvadta lehetőséggel élnek és
keresztülviszik "magánérdeküket 1" Igy kellett volna kezelni és elintézni
ezt fl kérdést.

Kétségtelen, hogy a gyülekezetek zöme úgy a reformátusoknál.
mint .nálunk szinle meg 'sem tJdja érteni, hu tisztviselője másvallású
nőt vesz feleségül és azonnal készen van a konzekvenciával s tegyük
hozzá, [ogosan. hogy úgylátszik. az egyháziasságot mégsem kell olyan
kornolyan venni 1 S ahhoz sem fér kétség, hogy az egyház hű rnunkásai
másképp el sem tudják képzelni munkáiuk-cteliesitését. minlhozv egész
családjukkal benne éljenek egyházunkban. Mínek akkor a hűség kö-
vetelésének meggyengitésével sezédkezet nyujtani ahhoz, hogy egye-
sek a hűség látszatának lennlarléséval kétfelé sántikál hassanak ?
Legyünk testvérek őszintén, nyiltan és egyenesen. Hitvallésaink nem
egyeznek, azért nem egyezhetünk mindenben. Ezzel számolnunk kell s
ezért vannak pontok; ahol nem kedvezhetünk egymásnak.

Joggal fel lehetne azonban vetni ezzel szemben azt a kérdést,
hogy ennek értelmében tehát nem reverzálist, hanem áttérést kíván-
nánk? A gyakorlatban többnyire így történik. Talán ajánlatos lenne
ezt a tág kaput is szorosebbra zárni. A reforrnátus és evangélikus
egyház között az áttérést lehetetlenné tenni kétségkívül nem lehet, mert
ha valaki megpróbált meggyőződésből akar áttérni, azt semmiféle test-
vériségből visszautasítani nem lehet. De hogy az érdekel a meggyőző-
déssel azonosítani .ne lehessen, tanácsos lenne egy házi tisztviselő há-
zasságával kapcsplatban olyan megszorítást alkalmazni, hogyha a nő,
akit feleségül venni óhajt, nem az ő egyházában nevelkedett, hanem
áttérés által lett annak tagjá vá, akkor az áttérés és a házasság között
hosszabb időnek, (nézetem szerint legalább három eszlendönek) kell
eltelnie. Ez persze nem líberélis felfogás. De egyház és liberalizmus
sem egy és ugyanaz.

Mindez pedig nem türelmetlenséget akar jelenteni, hanem azt a
természetes kfvánalmaf, hogy az evangélikus egyházban az egyház
vezetőinek, kivállképpen a javadalmat élvezőknek. de legalább is az ősz-
szes lelkészek és lelkészképesítésű alkalmazottaknak családjai tiszta
evangélikusok legyenek!

Kóts Lajos.

Azok a körmyelrnü orvosok, akik rnlnö enben a beteg
akaratához olkcrlrnozkoönnk, a legsúlyosabb járványt jelen-
tik. Az ilyenek már sok temetőt töltöttek meg. Isten nagy aján-
öékc a tuöös és okos orvos, aki nem r-enöel ma ezt, holnap
amazt. Luther.

*
A világ nem akarja Istent Istennek elismerni, sem az

örööqöt ör-ööqnck. Ha az ember önmagára volna rábízva és
saját lénye és természete ezer-int caelekeöhetne, az Úr Istent
bizony szluceen kiő obrid az ablakon. mert a világ mit sem
00 Istenre: Amint a zsoltár is moriö]o : (Zs. 141 ) "Azt moriö]o
a balgatag az ő azlvében : nincs lsten." A világ Istene a gaz-
oagság és gyönyör s ez által lsten mlnőcn tercrntményéuet és
cöorncnyövul vlsazcél. Lu th er.

*
A kísértést saját erőnkkel nem lehet legyőznünk.

Luther.
*

nincs I}agyobb öoloq, mint abban hinni tuönl, hogy lsten
beszél velünk. Ha ezt teljesen hirmérik, máris üövözülrrénk.

Luther.
*-

A saját cselekeöetelnken alapuló igazság nem állja meg
a helyét a kísértések ioején. Lu th er.

Bizodalmas szavak
A napi sajtó állandóan foglalkozik a

német kérdéssel. Szinte unalmassá vál-
nak már azok az idézetek, amelyek
szándékosan a helyzet árnyoldalait
igyekeznek szemeink elé állítani. Tud-
juk, hogy miért teszik ezt.. Ném~~o.~szág-
ban is sokan vannak, akik kárörömmel
nézik az anyaszentegyháznak, Krisztus
testének szenvedését, az életért, a létért
való vívódását, amint az egyik lator is
a Golgotán kárörömmel, gúnyolódva
nézte Krisztus szenvedését.

A hitvalló egyház ma már világosan
látja, hogy Isten a megérdemelten
küldött megpróbáltatásokban é~ szen:
vedésben áldást, kegyelmet nyujt az o
népének. A hitvalló egyház kiadványai-
ból vett néhány rövid idézet a bizoda-
lom hangján szól a helyzetről: "Ha az
egyház mai helyzetét komolyan szem-
ügyre vesszük, azt látjuk. hogy komoly
sürgető kiáltásként bűnbánatra hív s a
megújulást munkálja. A kettős nagy
feladat: egyrészt az állammal, másrészt
a különböző vallásokkal való össze-
ütközés (harc) az egyházat sok tekin-
tetben felkészületlenül találta. Ha szol-
gálatát teljesíteni akarja, megújulásra
és talpraállásra van szüksége. Mond-
hatnők ezt sürgetően, korholva, tanác~-
ként vagy intésképpen. De az EVB:?ge-
lium hangján kell mondanunk követ-
kezőképpen: Isten már hozzálátott

Iahhoz, hogv az egyházat ilymódon
megújítsa. O már egkezdette a meg-
újítás munkáját. Látjuk ezt egyházunk
nagy megmozdulásaiban, melyekre itt
újra utalok: gyülekezeteink mindenfelé
megújultak. A ném et evangélikus egy-
házhoz tartozó gyülekezetek ismét el-
kezdtek a Szenírás és Hitvallás szerint
élni és tanítani. Emberek tértek vissza
az Igéhez ; Olyanok, a~iknek; az Irá~
Igéje idegen volt s akik attol hosszu
időn keresztül távol állottak. Egyházunk
újra tudatára ébredt annak, hogy élete
és léte két pilléren nyugszik s ezek:
a Hitvallás és az egyházi hivatal. (T. i.
az egyházi hivatal az Ige hirdetésére
és a szentségek kiszolgáltatására ren-
deltetett.)

Íme, ez megtörtént ! A megújulas
máris megkezdődött. Isten csel~.kedett ...
Az eddig lefolyt keserves kuzdelmek
kemény tanítását azért szívleljük meg!
Álljunk ellent teljes komolysággal a?nak
a kísértésnek és tévelygésnek, mmtha
az egyház a saját lényegéből folyó
eszköz a Jézus Krisztustól reábízott
Evangélium nélkül, más úton _és más
eszközökkel is meggyógyulhatna, meg-
erősödhetne és talpra állhatna... Az
egyház belső megújulásának feladatát
egész közvetlenül az egyes ember fel-
adataként kell felfognunk. Az az egy-
házi igehirdetés, amely már nem mer
a reformáció bizonyságtételének mód-
ján az egyeshez szólni, semmit sem ér.
Mert az egyes ember megújulása nél-
kül az egyház megújulása elképzelhe-
tetlen . .. Bízzatok Istenben, aki nagy
dolgot akar cselekedni v.elünk! ... ((

E bizodalmas szavak Ezsaiás 62: 6-
12-re emlékeztetnek: Isten őrállókat
állított az Ö városának, az anyaszent-
egyháznak kőfalaira, hogy küzdjenek,
könyörögjenek s imádkozzanak szünte-
lenül Ohozzá. Könyörögjünk mi is az
egyetemes keresztyénség ügyéért, az
anyaszentegyház megújulásáért."

T. J.
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HIREK
Máuius hónap D luther.-

szcbeté !

K~sz üljünk! Március .hónap-
ban minden istentiszietet offer-
tóriuma a Luther-szobor céljaira
szolgáltafandó be. Március hónap-
ban minden egyházközségben el
kell vég ez n i a gyűjtést az
efmháztagok közölt. Március hó-
napban minden evangélikus isko-
lában gyüjtést kell tartani a Luther-
szabor javára. Március hónapban
minden egyházi egyesületnek ko·
moli) segitségei kell jelenteni a
gyűjtésben. Március hónapban meg
kell kezdeni és be kell fejezni a
gyüjtést. Már ci us h ó nap b.a n
össze kell gyfilnie a Luther-
szoborra szükséges összeg-
nek. Együttesen mindnyájunkat
és egyenként is ·mindnyájunkat
kötelez és felelőssé tesz az, hogy
március hónap a Liuher-szoboré !

Kés z üljü n k jól é s v é ge z-
zük el jól!

ADOMÁNYOK

A LUTH~R-SZOBORRA

Újabban a Luther-szoborra a követ-
kező adományok érkeztek: Csanád-
alberti egyházközség 15 P, dr. Papp
Ernőné 5 P, v. Elefánthy Jenő 10 P,
Budapest Deáktéri elemi iskola tan-
testülete 50 P, Samarjay Lajos 50 P,
Alsószelii egyház 32.26 P, Budapesti
Leánygimnázium növendékei 470 P,
Czóry Lajosné 2 P.

A Luther-szóbor végrehajtó bizott-
sága D. Raffay Sándor püspök elnök-
lete alatt február 22-én tartott űlesén
Sándy Gyula müegyetemí tanár bemu-
tatta a Luther szebornak a Deák-téren
leendő felállítása megoldásának összes
számbajöhető változatait és azokat rajz-
ban és szóban is körültekintő bírálat-
ban részesítette. A bizottság egyhangu-
lag azt a tervet fogadta el, mely sze-
rint a Deák-téri' templom előtti kocsíűt
megszűntetésével a templom és az előtte
lévő tér egy szintbe volna hozandó s
az így megnagyobbodott térnek a temp-
lomhoz közelebb eső részén volna el-
helyezhető a szobor, A bizottság a szé-
kesfőváros illetékes ügyosztályát a ha-
tározatról azonnal értesítette.
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Egy csendes, szerény
fia fa le111ber ,l

Egy csendes, szerény fiatalember, Vapaauri Tuure, finn misszionárius
utazgatott az elmult hetekben Magvarországon, hogy Kunos Jenő. lel- .
késszel. a kínai munkamezőre készülő első evangélikus misszionárius-.
sal együtt bizonyságot tegyenek gyülekezeteinkben a Misszió Uráról.'
Amíg köztünk járt, nem engedte meg, hogy személyévei bármilyen'
sajtóközlemény is közelebbről foglalkozzék. Nem szereti a feltűnést,. a
reklámot, a közérdeklödés rellektorlényében való szereplést. Igazi finn,
és igazi evangélikus. Most, hogy már egy hete eltávozott körünkból.:
elmondunk néhány dolgot személyéről és munkájáról.

700 CELS'IUS ÉS KRISZTUS KÖVETÉSE

Hét esztendőt töltött Afrikában az ambó vagy németesen ovambó
négerek között. Ez volt első működése a missziói területeken. Meg kel- .
lett tehát küzden e mindazzal a sok emberfeletti nehézséggel,. amely a
hűvös klimához idegződött északi embert a tropikus vidékeken meg-
rohamozza. Ezek között első helyen áll az iszonyatos lorróság. Gon-'
doliunk csak arra, hogyan érezzük magunkat, amikor kánikula idején a
hőmérő néhány fokkal már túl kapaszkodik a 30° :C-on~ A,? ovambó
négerek földjén pedig 40° c'a téli, hűvösebb hőmérséklet (kb. június-
ban). Az ottani nyár 70, néha 80° C-t is produkál. Hogy .ez a hőmér-
séklet nincs hatás nélkül az emberi szervezetre, azt nem kell közelebb-
ről megvilágitani. Eleinte egyszerűerr beteggé teszi az. európai embert.
A misszionáriuénak azonban' még csak tekintettel sem szabad lenni··
ezekre a hatásokra. Neki szolgálni kell akkor is, amikor úgy érzi.: fel- ~
forr az agyveleje s megbénul minden szellemi munkára való képes-
sége. Szolgálni és prédikálnia kell különösképen az életével, tűrelmé-
vel, szelídségével, keresztyéni szeretetével, amely prédikáció nyelvét
legjobban megértik a fölöttébb csekély szellemi tartalom befogadására
képes, de a beszéd és él~t közötti ellentmondások Ieleplezésé~e hihe-.
tetlen éles, gyermeki ösztönnel rendelkező benszülöttek. Már pedig a
tropikus forróság elképzelhetetlenül feIfokozza az ember minden ross-z
tulajdonságát. A türelmetlenség, indulatosság, önzés, durvaság,- lusta-
ság, érzékiség és mindenfajta szenvedély. amely az északi klima alatt
csak könnyedén kezelhető csiraszerűséggel jelentkezett, itt íeltranslor-
mált, hatványozott méretű tropikus tenyészetnek indul. Mind ennek le-
győzése, keresztre feszítése azután emberi erővel egyáltalán nem. lehet-·
séges. Ott érzi az .ernber, mit jelent a kegyelem, mennyire élő hatalom
Krisztus. Krisztus bírása nélkül jobb, ha el se indul az ember. Ennek
megtapasztalása az egyik áldása a tropikus hőmérsékletnek. Ott "tor-.
robban" kell szeretni Krisztust.

A másik az,· ko gy nagyon-nagyon meg tudjuk érteni a bennszü-
lötteket, A tropikus ember kirívó bűneit, szörnyű testi-lelki piszkossá-
gát, szenvedélyességét. hangosságát, iszonyatos lustaságát. Amin ide-
haza szörnyűlködünk és íelháborodunk, azt ott meg tudjuk érteni,
mert annyira tudjuk őket szánni és szeremi. Ez az érzület pedig alap-
feltétele a missziói munkának. . .

Mégegy érdekes hatása van szervezetünkre a fokozott hőrnérsék-
letnek. Vagy elhízik, vagy. csonttá-bőrré soványedik 'az ember. Menv-
asszonya, mint képzett betegápoló, két évvel előbb került ki- Afrikába:



A szekésos jól megtermett. kövérkés finn típust képviselte. Mikor 2 év
mulva utána ment, alig ismert rá arra mondain-soványságú, csupa
'Csont-bőr valakire, aki menyasszonyaként jelentkezett. Ő ellenben igen
.rövíd idő alatt hízott vagy 30 kilót. .

Hi\LÁLCSÍRÁK OSTROMÁBAN EGÉSZSÉGESEN.

A finn misszió igen nagy súlyt helyez a betegápolásra, gyógyke-
zelésre. Ez olyan keresztyeni feladat, amit azon a vidéken lehetetle7t
mellőzni. A lakosság 80%-a fertőzött és beteg. A vérbaj, a trachoma,
-a mocsárláz, tifusz, különiéle undorító tropikus betegségek szintén tro-
pikus bujasággal tenyésznek. A rnisszionárius állandóan váikál a fer-

. tőző anyagban. Egy édesanya olyan gyermeket hoz a missziÓnállO-:
másra a hátán egy kosárlélében, amelyből folyik a genny végig az
-anya hátán. Félig megvakult trachomásokkal feltétlenül parolázni kell,
még pedig az ott dívó háromszoros kézíogással, amely azt jelenti, hogy
·agyon markolásszék egymás kezét egész könyékig. Utána kézzel kell
'enni közös tálból, amelybe a különíéle vérbajosok és egyéb betegek
is puszta kézzel nyúlkélnak belé. Ha ezt nem teszi, halálosan meg-
.sérti őket és egy szót se hajlandók meghallgatni az evangéliumból. S
.míndennek ellenére hét év alatt egyik veszedelmes fertőző betegség
sem támadta meg. Valóban megtapasztalta, hogy minden időkre áll
Jézus Krisztus igérete: " ... ha valami halálost isznak, meg nem árt
nékik." Csak egyedül a hit tudja nyugodttá tenni munkáiának végzése
közben. Különben hiába lenne minden profilaktikus védekezés.

Azért bizony remegett egy kicsit, amikor első gyermeke született
· és az édesanya nem tudván táplálni, dajkát kellett keresni a benn-
szülöttek között. Vérbajt vagy más szörnyű betegséget szivhat magába

·a gyermek, ha nem egészséges a dajka. Már pedig hol lehet itt tel-
.iesen egészséges embert találni? Legalább is 80 százalékuk, fertőzött

és beteg. Ezt a kérdést is Istenre bízta s Isten úgy vezette őket a ke-
.resésben, hogy mindjárt a legelső' személy teljesen egészséges, meg-
•felelő pótanya lett.

-.,VESZEDELEMBEN PUSZTÁBAN ... "

Az ide-oda utazgatás sem épen veszélytelen dolog ovambó-Íöldön.
.Rengeteg állat tanyázik mindenütt. Oroszlánok feküsznek az útvonalon
'csapatostól. A solíör úgy tülköl nekik, mint idehaza a jámbor tehenek-
nek. A hasonlóság azzal is teljesebb, hogy az oroszlánok se nagyon
sietnek Iélreállni. Mikor már a gép egészen közel ér s az utas ujja
·görcsösen ráleszül a fegyver ravaszára, akkor végre nagy kényelmesen
eloldalognak.

De veszedelmesebb az elefánt. Szintén csordákban tanyázik. Ha-
talmasabb testű, mint az indiai. Olyan lábakkal, mint egy középület
oszlopai. És haragos, ha zavarjak. Meg bosszúálló. Nemrégiben ott a
kömyéken egy bennszülött család hat tagja utazott egy bivalyszekéren.
Valahogy egy elefántcsorda útjába kerültek. A megdühödött vezér-ele·

'fánt elkapta. ormányával a két bivalyt meg a szekeret s úgy földhöz
'csapta az egészet, hogy abban a pillanatban szörnyethaltak.

Vapaauri maga is élt át ilyen elefánt-kalandot. Utazás közben
'egy éjjelt szabadban kellett tölteniök. A soílör valami zajt hallott éjjel
-s ahogy felriadt, önkény telen mozdulattal bekapcsolta a két Iényszo-
.rót, S íme, alig pár lépésnyire egy elefánt áll előttük ütésre íelemelt
-ormánnyal. A hirtelen vakitó fény azonban annyira megzavarta, hogy

, ernegfordult és elcsörtetett. - "Az Úr a mi őrízönk."

Lingel Károlyegyháztanácsos el-
készíttette bútorgyárában a budapesti
evangélikus -Ieánygimnázlum kufsteini
márvány táblájának keményfa mását. A
művészi alkotást az iskolának ajándé-
kozta. A Deák-téri épület második
emeleti körfolyosóján talált megfelelő
elhelyezést s ott hirdeti a kufsteini
magyar hősök emlékét, de egyúttal a
nemeslelkű adományozó áldozatkész-
ségét is.

A hegyaljai egyházmegye világi
felügyelője, Szirmay László, tisztéről
lemondott. A rendkívüli egyházmegyei
közgyűlés hálásan emlékezett meg az
egyházmegyei felügyelő buzgó szolgá- .
latáróL Az új felügyelő re március 16-ig
kell beadni az egyházközségi szavaza-
tokat.

Nyugdíjbavonulas. Margócsy István
acsai lelkész, tb. esperes ez év kezde-
tével 46 évi lelkészi munkásság után
nyugdíjba vonult. A gyülekezet ünne-
pélyes közgyűlés keretében búcsúzott
ellelkipásztorától, majd az anya- és
leányegyházközség presbiterel Br. Pró-
nay Dezső vezetésével a templomból d
lelkészlakba vonultak át, ahol a fel-
ügyelő szavain keresztül meghatódott
lélekkel vett búcsút lelkészétől a gyü-
lekezet minden egyes tagja, kérve a
Mindenhatót, tekíntsen az O szolgájára és
áldja meg testi-lelki egészséggel s bé-
kességes pihenéssel.

A Magyar Történelmi Társulat feb-
ruár 17-i ülésén dr. Kring Miklós ren-
des tag, a budapesti evangélikus leány-
gimnázium tanára, lapunk munkatársa
tartott felolvasást "Magyarország hatá-
rairól Szent István korában."

AIasorí templom bőjti programmja.
A budapest-lasori templom bőjti pro-
grammja ebben az évben is úgy készült,
hogya vasárnap délelőtti igehírdetések
és a minden szerdán este 6 órakor a
templomban tartandó bőjti esték elő-
adásai szoros összefüggésben vannak
egymással. A bőjti időszak hat hetének
igehírdetései és előadásai a bőjt harcai-
róI, a nagyhét igehírdetései és előadá-
sai a nagyheti csendról szólnak. A sor-
rend a következő: Március 6.: Zsid. 4:
14-16. Járuljunk Jézus elé. Március 9:
A megtámadott keresztyénség. Március
13: Róma 8: 31-39. Jézus esedezik az
Úr előtt érettünk, Március 16: Hitbeli
egység. Március 20. I Péter 1: 13-17.
Jézus kegyelmet hoz. Március 23: A dí-
cséretes közösségek. Március 27. ll. Kor.
5 : 16 21. Krísztus új teremtései. Már-
cius 30: Erkölcsi tisztaság. Április 3. I.
J:ános 3: 1- 6. Legyünk hasonlók hozzá t
lJ.pr!I!s 6: K!i~ztusban való békesség.
Aprilis 10. ZSId. 5: 70-9. Engedelmes-
kedjünk neki. A nagyhét minden esté-
jén bőjti este. Hétíón : Egyedül. Ked-
den: Hallgatás. Szerdán: Passzivítás.
Csütörtökön: Halál. Nagypénteken: II.
Kor. 5: 15. "Egy meghalt mindenkiért t"
Este passióolvasás. Nagyszombaton:
üröm. Húsvétvasárnap János II : 25-26.
"Hiszed-é ezt?" Húsvéthétfőn: 1. Kor.
1.5:19. Melyik életben reménykedünk?
Urvacsoraosztás minden bőjti vasárna-
pon, nagycsütörtökön, nagypénteken és
Húsvét mindkét napján. Igehírdetők és
előadók: Kemény Lajos, dr. Gaudy
László, Virág Jenő, Mórocz Sándor, De-
zséry Lászlo, Kűhn Ernő .

A budahegyvidéki Luther-szövetség
'február 13-án műsoros estét tartott
melynek jövedelmét a hegyvidéki temp~
lomépítési alapra fordítják.

13



VÁNOORLÓ KÓRHÁZ.A délszabolcsi egyházközség. A m.
é. október 24-én újjászervezett és ön-
álló anya egyházzá alakult délszabolcsi
evangélikus egyházközség vasárnap tar-O
totta .általános tisztujító és ünnepélyes
beíktató közgyülését Nyíregyházán. Mar-
gócsy Emil felügyelővel és Pazonyi
András másodfelügyelővel élükön közel
száz tagú egyházi vezetőséget iktattak
be tisztségükbe Paulik János esperesi
megbízott és a két misszíóí lelkész.

Az ünnepélyes közgyűlés legfontosabb
eseménye az a határozat volt, mely sze-
rint a kálmánházai és nyírszöllösí temp-
lom építését kora tavasszal megkezdik
és mindkettőnek ünnepélyes alapkőle-
tételét április LO-éu, virágvasárnap dél-
előtt és délután tartják meg.

A templomépítő gyülekezetek megér-
demlik a templomos gyülekezetek és
minden jó magyar ember áldozatos tá-
mogatását.
. A délszabolcsi evangélikus egyház-

nak nincs anyagi fedezete a két temp-
lom felépítésere, de bízik az lsten ke-
gyelmében és a templomot szerető szí-
vek pártfogásában, bízik a hívek egy-
akaratában, amely csodákra képesíti a
dolgozó egyházat.

(Minden [ószívű adományt előre is
köszönettel fogad a Délszabolcsi Evan-
géiikus Egyházközség Lelkészi Hiva-
tala, Nyíregyháza, Luther-ház B.)

A ,,400 éves Luther-serleg" című cik-
künkben sajtóhiba folytán a következő
kiigazítás okat eszközöljük : A kilence-
dik bekezdésben ,,1500-as évek elején"
helyett ,,1500-as évek első felében" ki-
fejezés a helyes. A cikk végétől szá-
mítva az ötödik bekezdésében ,,1488-
ban" helyett ,,1483-ban" a helyes.

A Lutheraula- Vegyeskar az egyházi
zenét népszerűsitő pestkörnyéki kírán-
dulásai során február 20-án Vecsésen
rendezett jól sikerült s szépen látoga-
tott egyházi hangversenyt. Az énekkar
Kapi-Králik Jenő vezetésével Gumpelz-
haimer, Bodenschatz, Bach, Arcadelt és
Hiob (Tallin) müveket adott elő. Az es-
ten közreműködött az észt csereösztön-
díjjas Kuut Niina hegedüművésznő is,
ki két Haendel-művet adott elő. Az es-
tet Hegedüs Lajos vezetésével a vecsési
evangélikus nőegylet rendezte.

. A Veszprémi Evangélikus Nőegy-
let szokásos jótékonycélú teaestélye, a
lelkes és odaadó előkészítő munka méltó
eredményeként, fényes erkölcsi ésanyagi
sikerrel zárult. Dr. v. Jékey Ferencué,
főispánné vezetésével számosan jelentek
meg az estélyen a katonai és polgári elő-
kelőségek közül, a helybeli nő-és leány-
egyesületek küldöttségei valláskülönb-
ség nélkül, valamint a fiókegyházak
képviselet ei is.

A Váci Evangélikus Nőegylet f. 11ó
26-án rendezi az évek óta társadalmi
eseménynek számító zártkörű jótékony-
célúestélyét,melyen a város éskörnyéke
felekezeti különbség nélkül vesz részt.

Vapaauri teológus, igehírdető-misszionárius, de azért orvosi tény-
kedést is kell folytatnia. Egész kórház van a missziói állomás körül,
Még pedig minden betegnek külön pavillont építenek. Egy kis kör alakú
góré tropikus növényzetből font tetővel. Azért kell külön pavillon min-
den betegnek. mert 'vele jön az egész lamiliája is, ha valakit bevisz-
nek a kórházba. Vele együtt laknak a saját maguk építette pavillon-
ban és ellenőrzik, hogy milyen kezelést kap a beteg, nem mérgezik-e
meg. Kb. 70 beteget kezelnek' végig naponta. Mindegyikkel ott van
2-3 hozzátartozó s így egész kis város tanyázik állandóan a míssziói
állomás körül. Ha el kell utazniok, megy velük a kórház is. Általában
csak Vapaauri maga szokott missziói körutakra járni, felesége pedig a
kórházat igazgatja odahaza. Oe megtörténtegyszer, hogy sokáig távol
volt és nem tudott magáról életjelt adni. Aggódó felesége keresésére.
indult s természetesen vele a kórház is. Két hétig vándorolt a kórház,
útközben még fel is szaporodván néhány beteggel. mire összetalálkoztak.

A négerek általában kedélyes emberek. Hamar sírnak, hamar or-
dítoznak, de rendszerint mindig jó kedvük van, mint a gyermekeknek.
Humorérzékük igen erős. Enélkül a gyermeki kedélyvilág nélkül nem
is volna elviselhető az élet. Ez az, amit tőlük nyert a régi finn komoly-
ság tetejébe.

Munkájáról nemsokára vetítettképes előadás indul körútra, amely
eredeti felvételei alapján Magyarországon készül. Ez még sok érdekes.
élményt, adatot, ismeretet fog közvetíteni számunkra Isten országának
erről a nagyon komoly, nagyon rokonszenves munkásáról. (A vetített-
képes előadás Danhauser László. misszió-egyesületi titkérnal jegyez-
hető elő: Budapest, VII. Baiza-u. 45. 1.) L. M. V.
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Gyülekezeti levél. A budapesti lIT.
kerületi (óbudai) egyházközség lelkésze,
Mohr Henrik alesperes gyülekezeti le-
velet bocsátott ki, melyben az egyház-
község egész múlt évi életéről szóló
jelentés is bennfoglaltatik. Az egyház-
község statisztikai adatai: keresztelés!
38, esketés 23, ebből tiszta pár ti, vegyes
17. A lll. kerületi állami anyakönyv-
vezető előtt kötött vegyes házasságok
közűlreverzálíst adott egyházunk javára
13, kárára 8. Urvacsorát vettek 12G2-en.
Kitérés 6, betérés 14. Temetés 28.

A pozsonyi magyar-námot pgyh!:Í.z
község február 15-én tartott lelkészje-
lölő gyűlésén Endretry János felsőszelii
lelkész 210,Kowarík Sándor szepesolaszi
lelkész 99, Szalontay Oszkár alesperes
56 szavazatot kapott.

-
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"Munkatábor belülről" cím alatt
beszámolót közöl a Fiatal Magyarság,
a magyar cserkésztérííak lapja legújabb
számában az 1937. évi egyetemi önkén-
tes munkaszolgálatról. A' beszámolót e
munkaszolgálat egyik résztvevője mond-
ja el. Oszintén ki kell jelentenünk, hogy
ennél elcsüggesztőbb írásművet hama-
.rcsan nem olvastunk. Míndenesetre
kiáltó figyelmeztetés az illetékes körök
számára, hogy alapjaiban szervezzék
.át az egész munkaszolgálatot. A be-
számolóból ízelítőül a következöket kö-
zöljűk:

A nyár Xolyamán három egy-egy hó-
napos turnusban bonyolitották le az

A "Protestáns Szemle" februári szá-
ma Ravasz László íö- és Áprily Lajos
felelős szerkesztésében igen érdekes
tartalommal 'jelent meg. "Református
férfiak és nők sürgetésére" Patay Pál
dr. teológiai m. tanár, tisztviselőtelepi
lelkipásztor tájékoztatót ad a reformá-
tusoknak az eucharisztikus kongresz-
szussal szemben követendő magatartá-
sáról s figyelemre méltó Muzsnai László,
Merényi Oszkár, Horváth Jeuő cikke
és Áprily Lajos, Dömötör Ilona, Gyö-
kössy Endre és Imecs Béla verse is.

HOTEL SZABÓ Budapest, IV., Egyetem-utca 7.
Eze 1 Ő. t ~ E . z. s ébe t Kir á 1Y n é,
Tiszta, világos szobál., hídeg-meleg Iolyóvízzel,
központíIütéssel. - - --o Szobák 5 pengőtől.

. .
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1937--eS.,Egyetemi Önkéntes Munkaszol-
.galatot. A munka -egyídejűleg 'több,
'helyen folyt az ország különböző ré-
.szeíben. A hely szükségletének meg-
"je}elően patakot szabályoztak vagy
hegyi utat, keskenyvágányú vasúti

. töltést építettek, .
" Az' egész' taborozása-nyagilag' és

.szervezésileg a vallás- és közoktatásügyi

.rníutsztéríum körébe tartozott., A részt-
vevők turnusonként kicserélödtek, de .

'voltak sokan,' akik több táboron át ki-
tartottak. A tábor az 'Egyetemi Munka-
tábor címet viselte.

Az összegyűjt bajtársak legnagyobb-
részét az hozta el hazulról, hogy sze-
gényebb sorsban nem jutván nyaralás-
hoz, változatosságot reméltek az ingye-

, nes tábortól, Másoknál ehhez egyesületi
, buzdítás is járult. A munkáért kevesen
jöttek; idealizmusból talán senkisem,

A munka kívülről bírálva nem volt
kielégítő. Távolról sem lehet azt mon-
dani, hogya telj-esítmény értéke meg-

felelt csak az' ingyenes ellátásnak is.'
Sokat kell fejlődni addig, míg a munka-
tábort gazdaságilag rentábilisnak tud-
hat juk. , ,

A munka belső értéke: a 'dolgozás,
a dolgozók szempontjából kielégítőnek
mondható. A munkaidő naponta fél
hattói déli egy óráig tartott rövid pihe-
nőkkel. A tábor tagjainak átlaga vagy
becsületből, vagy valódi munkakedvböl
férfiasan megállta helyét.

,A tábor és a tábori életrend egyaránt
a kiforratlanság jegyét viselte magán,
All ez főként az életrendre. ,

A munkaszolgálatnak célja nem' a
végzett munka, hanem az az átalakulás,
amelyera munka a fiatal férfiben előidéz.

Az 1937-es munkatábor ezen a ponton
megbukott.
. Tragikusan sívár volt az, amit a
munkatábor szellemének nevezhetek. '
Nemcsak tudatlanok, hanem teljesen
érzéketlenek voltak ezek a magyar
egyetemisták a magyar sorskérdések

, tekintetében. Voltak néha beszélgetések,
vitatkozások, de ezek legfeljebb a zsidó-
kérdésig és az állásproblémáig jutottak
el. '" , .
~,De még a csak ennyire komoly kér-
deseknek is egészen jelentéktelen hely
jutott a tábor szellemi életében, A
témák' nagyobb része a tábori élet és
az egyéni élmények üresebbnél-üresebb
kérödzéséböl állott." ,
, A tervbevett szellemi foglalkozások
és előadások, amelyek talán befolyásol-
hatták volna a tábor szellemét, egy-
szerűen elmaradtak. "

A gépies Hiszekegy-en kívül íma
nem volt .

Összegezve: mi volt hát az, amit ma-
gukkal vittek innen a résztvevők?
Négyheti munka edzöhatása, valamivel
katonásabb m-agatartás, valami kis baj-
társi szeJlem. Másoldalról viszont a
polgárjoghoz jutott lelki üresség kitöröl-
hetetlen és sokakra szuggesztív emlékei.

·A Budapest-c-Tisztviselőtelep Külsőferencvárosi Református temp-
~lom, a pápai református templom, a győ ri református templom, ' Gft OPE
'Ibagaméri református templom stb., stb, harangjai gyárunkban
készültek. Harangrendelés esetén teljes bizalommal forduljanak a .

i~egrégibb és megbizható céghez. Apárisi világkiállitáson arany-
..éremmel. azonkívül sok arany és ezüst éremmel és sok diszokle-
véUel kitüntetve. Kedvező fizetési feltételek és sok évi jótállás. GROSSPÉTER Bpesl. VI.• Tere'z-krl 27.

EKöltségvetést és kissállást d í j men tes e n e 8 z köz 1ü n k I

Hazánk legrégibb, több mint 120 éve fennálló harangöntő gyára

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
magyar királyi SOPRO~
udvari száUitók, . "-

.Alapltva: Legelsö tüzoltószer-, kut, szivattyu- és Alapítva:
1816. gépgyár, narana-, fém - és vasöntőde. 1816,

Uisrteleitel. kél<-tfik eU,f-izetIf-U1-kd, ,MfJJt
tnultlea«: liuueámunlehoe: meLLikeLt52.847.
seámú. 'f2rJ.Jiah-e/izdúi lao. te.!lLa,tznáiáuw-al
e.f!f{.izdi.mket me(júiJlanL, seioeshedsenek:

(!;[Jan(jéLiklLJ_~Ld
kia.cúJJuoatala.

o1iifl.eJt, r}6-k.nJ.-uf.ea. 18. sr,
, VeLd()-I1..- 2-955-16 .

.J2ap.lLnk eI-I-iJ-q.a.dá.w.· eLíJlize.téJi leifte.Le.z.etúéq.q..eL iM,

r
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1'1Y o tJI J) J-\Vj.\llJ-\lJ-\·r
(WEBER Gl1SZTÁ V)
TELEFONSZÁM: ~95-516.

70 ÉVES CÉG.

Valódi ezüs! evőeszközök, dísztárgyak.
Ezüst és arany áruk .ne pi áron.

'SZIGETI N·ÁNDORe' ÉS FIA
BUDAPEST, IV., KECSKEMÉTI-UTCA 9. ZÁM.

BllTOSITSD
lakását

PÁTRIA
8 lemezes biztonsági

reteszzárral.

I' . lÍra 2 db nikkelele.~t l'
," kulccsal5.- pellgu.

DEKORáciÓ, Budapest, Ihím~\f"k'r~20: Tel: 384-521. /

" , IV

SZLEZAK LASZLO
Magyarország aranykoszorús mcstere

harang- és ércöntőde, harang-
felszerelés- és haranglábgyár

BUDAPEST, VI., PETNEHÁZY-UTCA 78. SZÁM.
8 aranyéremmel és 4 diszoklevéllel kitüntetve!

Mit nyujt az Evangélikus Egyházkerületek :
Jóléti Egyesülete?

.A családban előford~ló halálesetkor temetkez6-sv
segélyt. Kihézasítási. tanulmányi és heveltetési segélyt;
Elet, nyugdíj, tűz, jég, betörés, baleset, szavatosság
gyár. autó biztosításainak a legolcsóbb díitételeit. A
tagok érdekeit a Jóléti Egyesület gondos figyelemme'l.
segíti elő. Evangélikus .egyházát támogatja mindenki,
aki a Jóléti Egyesületet felkarolja. Hívja fel rnindenki
a hittestvérek Iigyelrnét a Jóléti Egyesületre.

Felvilágosítássel és tájékoztatással szolgál az egye-
sület központja: Budapest, IV., Hajó-u. 8-10. (Ev. bér- •
ház.) Telefon: 1-863·32, valainint. a I{erületi liókok e
Be késesabe. Debrecen. Györ, Kaposvár, Miskolc, Pécs;
Szeged, Székesfehérvár, Szombathely, Szolnok. Min-
den egvházközségben megbizottai vannak az egyesü-
letnek. - Allandóan felveszünk és foglalkozlalunk
megfelelő javadalmazással Iagszerzők et, hölgyeket is.

Szántó Róbert:

.AZ UTOLSÓ ÓRA..
A ••••

•••• !I' •••~::::::~"t" ••• "..• ~~,.

'h'LtRP6"

Színművek és jelenetelz nagyoknak
ós kicsinyeknek (12 műkedvelői elő-
adásra alkalmas színdarab, illetve

- , [elenetj., Most jelent meg SCHOLTZ
, TESTVEREK könyvkereskedésében

ÁRA: 2.40 PENGŐ. Budapest, IX. Ferenc-I,örút 19/21. sz.

Nyomatott Weber Gusztáv "Graldw" nyomda-
vállalatánál. Úipest, Jókai utca 18. Telefon: 295-516..
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