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Keressétek először az Isten országát és annak igazságát!
M áté ev. VI. 33.

Egyidejűség
1. Kor. 10, 21 : Nem ihatjátok egyszerre az Urnák kelyhét
és az ördögnek kelyhét.

Álba Thea kisasszony volt az a tüneményes
jelenség, aki a tudatát és a figyelmét annyifelé
hasította, ahányfelé csak akarta. Például bal
kezével zongorázott, jobbkezével levelet irt egyidőben és nem ejtett hibát sem az egyik, sem a másik
kezével. Hogy tökéletesen uralkodott egyidejűleg
két egymástól merőben különböző gondolatjárás
fölött, bemutatta azáltal, hogy egyidőben olva
sott és tanult szóról-szóra két verset egy költe
ményből és ugyanakkor irt diktálás után egy
kereskedelmi levelet. Megtette azt is, hogy egy
idejűleg irt balkezével egy olasz levelet, ugyan
akkor jobbkezével egy francia levelet és a kettős
irás közben diktált egy angol levelet. Bravúrjaiért
elnevezték az egyidejűség művésznőjének. Az
emberi tudatnak szinte csodaszámba menő megosztódása ez, az önuralom és önfegyelem mesébe
illő művészete. Álba Thea kisasszony mutatványai
mellett zéróvá zsugorodik Julius Caesar és Napó
leon képessége, akik szintén egyidőben tudtak
több levelet diktálni.
Úgy látszik azonban, hogy az ember nem
csupán tudatát tudja megosztani, hanem a szivét
is. Tud egyidőben szeretni és gyűlölni, jót és roszszat cselekedni. Az ember az egyidejűség művésze.
New-York polgármestere a legosztatlanabbnak
látszó erkölcsi életet élte kifelé, a látatlan homály
ban pedig összepaktált az alvilág betörőivel és
gyilkosaival, inig hurokra nem került. Dr. Rosen,

a breslaui egyetem híres tanára nappal tudós és
az erkölcsiség mintaképe volt, éjjel pedig a legalacsonyabbrendü bűnözők társaságában tivornyázott tizedrangu lebujökban szomorú meggyilkol
tatásáig. Csodálatos és megdöbbentő az embernek
ez az erkölcsi megosztódása és kettőssége. Illés
próféta sem bírta elviselni saját korának ezt a
rákfenéjét és keményen kifakadt a sokaság e lő tt:
»Meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Ur az Isten,
kövessétek őt, ha pedig Baál, kövessétek őt.«
(1. Kir. 18., 21.)
Pál apostol látási kincseinek pedig egyik
gyöngyszeme ez : »Nem ihatjátok egyszerre az
Urnák kelyhét és az ördögnek kelyhét«, majd
hozzáteszi: »nem lehettek az Ur asztalának és az
ördög asztalának részesek.
Pál apostol éles szemével meglátta Korinthus
utcáin ezt a groteszk embertípust, ezt a se ördög,
se angyal embert, ezt a veszedelmes vegyülékét
a jónak és rossznak, ami mégis oly békésen meg
fért egy embernek a lelkében, úgyhogy jobbkezé
vel nyúlt az Urnák kelyhe után, baljával pedig
az ördög serlegét hajtotta ki fenékig, jobbkezével
zsoltárt irt az Urnák, bal kezével pedig szerelmes
levelet a sátánnak. Mereskovszkij azt mondja
Leonardo cimü regényében ezekről a felemás lelkekről, hogy sem jók, sem rosszak, sem sötétek,
sem világosak, rosszban és jóban egyaránt része
sek, árnyék, világosság egyaránt és ezeket a lelke
ket a Legfelsőbb ítélet száműzte a föld téréire,
az ég és pokol közti térségre. Origenes szerint
abban az időben, amikor az ördög harcolt az
Istennel, az istentagadók közt voltak olyanok is,
akik nem akartak csatlakozni sem az Isten had
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seregéhez, sem az ördögéhez és magános nézői vol
tak a párviadalnak. Ezekről a rettenetes keverék
emberekről mondja Nietzsche az ő Zarathustrájában, hogy félig növények, félig pedig kisérte
tek . . . Ibsen pedig e szavakkal fordul ezen típus
képviselője felé :
»Nem angyal ön, de ördög sem. No lássa
Ujjongni, kétségbeesni nincs oka,
Nincs ok a kacagásra, sem sírásra,
Csak mérgelődnie

Van a bibliának egy gyönyörű kifejezése az
együgyüek boldogságáról. Hogy a bibliai szépséget
kihangsúlyozzuk, két szóba Írju k : egy-ügyüek.

Akiknek egy-ügyük van csupán : az Isten és ezen
az egy-íigyön kívül más-ügyet nem akarnak
ismerni. Nem nyúlnak az Isten kelyhe után és az
ördög kelyhe után. Nem írnak a balkezükkel
mást, mint a jobbal. Nem tartanak azokkal a
keresztyén népekkel, akik hittérítőket küldenek
a pogányokhoz, de egyúttal pálinkát, ópiumot is,
megmérgezni őket és a törzseket puskaporral és
ólommal és behurcolt gyalázatos betegséggel kiir
tani. Az egy-ügyüek nem akarják Judás-csókkal el
árulni Jézust, hanem amikor csókolnak, akkor
igazán csókolnak és amikor imádkoznak, nem
állnak ki az utcák szegleteire. Az egy-ügyüek a
hősök, mert az igazságot nem engedik ezer ördög
nek sem a véka alá tenni, hanem a gyertyatartóba
teszik és ha kell, lángjával kipörkölik még a heródesek szemét is, még ha fejük az ezüsttálcára is
hull . . . Az egy-ügyüek nem tudnak megalkudni
a világgal és ördöggel, még ha a mindenséget
kínálná is cserébe. Lelkűk maradék nélkül az Űré.
Látunk-e még a mai csuszó-mászó világban
ilyen lovagokat? A megfélemlítés Damoklész
kardja alatt engedelmesen nyúlnak a kezek —
az ördög kelyhe után. Az igazság hangos sikolyát
elfojtják és szolgalelküen beállnak a jó fiuk hall
gatag csoportjába. Ne szólj szám, nem fáj fejem.
A kimondatlan igazság perzseli a s z í v kamráit,
dübörgeti a tüdő rekeszeit. . . Két kehely áll az
asztalon, melyik után nyúlsz? Az egyidejűség
művésze nem lehetsz. Az egy-ügyüek az Isten
kelyhét emelik ajkukhoz, de előbb ezer darabra
zúzzák szét a sátán kelyheit !
Endrefjy János.
A budai polgári leányiskolák ev. növendékei

március 2-án szepetetvendégséget rendezlek melyen
Glalz József tanár bibliát olvasott s a leányok ügye
sen szavalták és szépen énekeltek. A szeretetvendégségen a leányok jótékonycélra saját kézimun
kájukat is árulták. Köszönet és elismerés illeti
a nemeslelkü adományozókon kívül különösen a
vezető tanárt, ki ezen az utón akarja korán elhunyt
jeles tehetségű, volt segédlekészünk, Gujás Tivadar
emlékezetét alapítvány létesítése által megörökíteni.
A szeretet vendégség tiszta jövedelme 11.7(5 P volt.
V lelkészi állás megbecsülését látjuk abban,
hogy Slotemaker de Bruine dr. volt thóolőgiaj
tanár az ulrechti egyetemen és holland munkaügyi
miniszter, miután a miniszteri székből távozóit, egy
kis városi gyülekezetben s. lelkészé állást vállalj.
Kálv. Szemle febr. ló .
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A szocializmus f )
Van-e keresztyéni Marxban?
Ha szerelmesei lennénk a frappáns fordula
toknak, azt felelhetnők erre a kérdésre, hogy :
ugyanannyi, amennyi marxi van a keresztyénségben.
Ahogyan ezt más, hála Istennek, minden szel
lemeskedéstől menten, evangéliumi szellemben
fogantatott fogalmazásban mondja a stockholmi
egyházi konciliumnak a világ lelkiismeretéhez in
tézett, fentidézett szózata.
Egy régi, közel kétszáz éves német egyetem
rektorának évmegnyitó ünnepi beszédéből vet
tük azt az idézetet. A székfoglaló tárgya kizárólag
a stockholmi és a lausannei koncilium volt.
Ilyen a német evangélikus. Ilyen az angol
protestáns és ilyen az amerikai evangélikus.
Nem teszünk összehasonlításokat. Tényeket
mondunk el.
A német ifjúság és a nagy közönség kiváncsi
az ilyen kérdésekre. Másként el sem lenne képzel
hető, hogy egy egyetemi tanár, aki pap is és nemzetgazdász is, a magnum auditóriumban, ahol
nemcsak az ifjúság vesz részt az előadásokon,
hanem a nagy közönség is, zsúfolásig megtelt
teremben például az evangélikus gazdasági etiká
ról tartson folytatólagos előadásokat.
Az előadó speciálista. A hallgatóság átlagos
műveltségű. A kettő közti nagy magassági diffe
rencia nem lehet el a Szentiéleknek a magasságot
a mélységgel összekötő munkája nélkül. Az elő
adás végeztével meginduló vita tisztázza a meg
nem értetteket, a félreértetteket és mikor a két
magasság közti ür ki van töltve, mikor az egy
mást megérteni akarás Szentlelke elvégezte a
maga müvét, megindul a Szentlélek a maga modern
útjára.
A szerteoszló nagyközönség viszi haza a
tanítást a családokba, az ifjúság haza a falvaiba,
ez a beszélgetések tárgya a vacsorázó asztalnál,
az esti társasösszejöveteleken, a napi- és a szak
lapok röpítik szerte az országban. Akárcsak a
Cselekedetek könyvét olvasnád (VI—-7., aztán
fokozódva: X II—24., végül XIX—20.): az Ige
növekedik, az Ige növekedik és terjed, az Ige
terjed és hatalmat vesz.
Vagy nem a nagyközönségnek és ifjúságnak
az evangélium kérdései iránt való érdeklődésé
nek a bizonyitéka-e az, hogy az erlangeni egye
tem rektora a stockholmi és lausannei konciliumok
kérdéseit tette székfoglaló beszédének tárgyává?
Ennek az annyi tekintetben érdekes előadás
nak a tárgyává.
A mi konciliumokra járó képviseleteink nem
veszik nekünk rossz néven, ha kiint keressük öszsze az adatokat. Az egyház könyvtárában a stock
holmi konciliumról szóló három-négy ujjnyi vas
tag kötetre rugó beszámolón a kötésnek ezüstözése kopatlan. Nincs nyoma az elnyüvésnek az
ugyanilyen testes lausannei jelentésen sem. Ango
lul vannak. Lakat alatt. Mint az erfurti egyetem
Bibliája, inig Luther széjjel nem tépi a láncát.
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Talán ez a magyarázata, hogy nálunk elő
kelő egyházi tisztet viselők más véleményen van
nak, mint ezek a világkonciliumai a mi egyházunk
nak és sem tudni nem akarnak a szociálizmusról,
sem beszélni.
Pedig az az izenet kötelességévé teszi az azo
kon a konciliumokon képviselt egyházak tagjai
nak, különösen az egyház tudósainak és beszélői
nek, hogy tudjanak és beszéljenek a szociáliz
musról.
Csak alig néhány hónapja még, hogy feldörgött a sérelem, hogy Róma engesztelhetetlen, ime
még a lausannei konciliumon sem jelent meg ! Azt,
hogy ott miről van szó, nem tudjuk. De hogy
Róma nem jelent meg, az sérelem.
Erlangenbe kell mennünk, hogy megtudjuk,
hogy : Róma ott volt két képviselője utján a lau
sannei konciliumon. Részt vett. Ha nem is mint
tag, hanem mint baráti hajlandóságú megfigyelő.
Itthon büszkeséggel töltött el a fel-felbukkanó és meg nem cáfolt h ir: magyar kezdeménye
zésre jött létre a koncilium.
Erlangenben mást mondanak : amerikai kez
deményezés ! Angol és svéd felkaroló továbbvivés.
Aztán a nagy német lendület adott létet a stock
holmi tervnek: megcsinálták az egyházak a genfi
egyházi szociáltudományi kutató intézetet. És az
amerikaiaknak, angoloknak, németeknek már a
megalakuláskor voltak papjaik, ismert és elis
mert szaktekintélyek a gazdasági tudományok
és a szocializmus terén, akik mingyárt szervezhet
ték és meg is kezdhették a munkát ebben az
intézetben.
És most figyeljenek ide a mi szervezett mun
kás hittestvéreink! Ha ide figyelnek, mingyárt
rájönnek arra, hogy micsoda ostoba és gonosz
indulatu beszéd az, mikor valaki — legyen az
bárki is, — ilyeneket mond : Le a népbutitókkal !
Le a papokkal ! El az egyháztól ! El a vallástól !
Most számolt be a nemzetközi munkaügyi
hivatalnak genfi központja a mága tízéves műkö
déséről. Aki a beszámolót írja, az szocialista. Albert
Thomas, a volt francia municiós miniszter. Ez a
legélénkebb figyelemmel kiséri az egész világon
az egyházak megmozdulását a szocializmus terén.
Olyan részletességgel, h o g y ---- csak egy közeli
példát hozzunk fel a számtalanból, — közli az
ausztriai püspöki karnak, hét osztrák római
katolikus püspöknek közös pásztorlevelét.
»Visszautasitjuk« — mondja a pásztorlevél
»azt a hazug és rosszindulatú vádat, mintha a
római katolikus egyház eleget vélne'tenni a maga
hivatásának azzal, hogy csak a munkavállalónak,
munkásnak prédikáljon engedelmességet és a tő
kések telhetetlenségének türelmes hordozását !
És hogy ezzel szemben a plutokráciának, a min
denkori tőkésvállalkozásnak keresné a kegyeit és
azt veszi védelmében
Vagy egy másik, már inkább a tettek terérelépés példája : egy belgavidéki munkaadó szer
vezet panaszt emelt Rómában a szentszéknél,
hogy papjai a munkások sztrájkmozgalmát támo
gatták. A szentszék megvizsgálta a panaszt és
papjait elismeréssel jutalmazta, hogy bátran álltak
a kizsákmányolási kísérlettel szemben a munkások
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'ldalára és a panasztevőket az evangéliumi gazlasági etika parancsaira figyelmeztette.
Genfben tudjuk meg azt is, hogy a szocialista
Ubert Thomas a legnagyobb elismeréssel emléke
ik meg a stockholmi határozatra létesített egyíázi szociálkutató intézet működéséről. Papokra
ran ma szükségünk, jó papokra, az egyházi szer
kezetek szociális munkájára. Ő sajnálja legjobban,
íogy a pápaságot nem tudta rávenni, hogy együtt
iolgozzék az intézettel, mint annak a tagja. Ez
,em a szocializmus iránti ellenszenvből nem törént meg, hanem, mert amint hiszen tudjuk,
íemzetközi vonatkozású ügyekben a Vatikán min
iig csak a vezetésnek az ő részére való biztosítása
:setén vesz részt hivatalosan. A diplomáciai testűetek doyen-je, rangidősbbje minden államfő körül
nindig a pápa követje.
De ha mint tag nem vesz is részt a munkában,
\lbert Thomas boldogan említi jelentésében, hogy
•deszközölte, hogy püspökök adhatnak engedélyt
azoknak a papjaiknak, akik a munkaügyi hiva
talnál dolgozni akarnak, hogy vállalják a munkát.
X III. Leó pápa a Rerum novarum enciklikájával a római katolikus egyházban a ma már világ
raszóló hatású keresztyén szocializmusnak vetette
meg az alapját. De még ezelőtt, 1879 előtt már egy
évvel alapította meg a német keresztyén szo
cialistapártot egy nagy német evangélikus pap :
Adolf von Stöcker, I. Vilmosnak, a nagy császár
nak udvari papja. A leglelkesebb fia egyházának,
a leglelkesebb fia hazájának !
Vállalkozását Bismark azzal fogadta, hogy :
»felette kívánatos, hogy evangélikus papjaink több
elméleti és gyakorlati tudást és megértést szerez
zenek a népnek, híveiknek gazdasági szükségletei
nek kérdéseiben !»
Máig is eleven beszéd.
De azután hozzátette : »hogy azonban az is
kívánatos lenne, hogy a szociális politikába is
beleavatkozzanak és e téren is ismeretekbe avat
tassanak be, azt szükségesnek egyáltalán nem lá
tom !«
Ez azonban ötvenkét esztendővel ezelőtt volt.
A német evangélikus egyház akkor még u. n.
Hoflutheranizmus volt. Stöcker, az udvari pap,
lassan izoláltan állt paptársai körében. Feláldozta
karrierjét, exisztenciáját. És az egyháztól magárahagyatott munkásság magárahagyta az egyházat.
Ez a Stöcker-féle kísérlet mutatja, hogy mi
jelentősége van a vádnak, hogy a szocializmus
egyházellenes? Szervezkedett volna a munkásság
egyházi alapon is. De nem ez volt a baj : egyházi
alap, nem egyházi alap? Az államhatalom — meg
bánta azt már Bismark, — a szervezkedésről nem
akart hallani és a Hofluteranizmus laudabiliter se
subjecit. Németországban 52 esztendővel ezelőtt.
Ennyi idő kellett, hogy elérkezzék hozzánk is a
Hoflutheranizmus, amelyik még az udvari főprédi
kátorokon is túl tudott tenni »a minden hatalom
felülről vágyom mindenkori beszédeiben.
És a tudni nem akarásban. A látni nem aka
rásban. A még Stockholmig, még Lausanneig is
csak legalább felfigyelni nem akarásban.
(Folytatjuk.)
Immendingen Mihály.
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Miképpen védekezzünk
a reverzálisok ellen?
Arra a kérdésre, hogy miért nem tudnak
lelkészeink a reverzáliskövetelések ellen sikerrel
védekezni, nem lehet röviden válaszolni, ha
nem bővebben kell a kérdést fejtegetni s több
oldalról kell azt megvilágítani.
Reánk nézve nagyon égető a kérdés. Csak
nemrég olvastam egv dunántúli város anya
könyvi hivatalának kimutatását, melynek ér
telmében az illető, virágzó evangélikus anyaegyházközséget magában foglaló város állami
anyakönyvvezetője előtt az 1929. év folyamán
hat olyan házasságot kötöttek, melynél a háza
sulok a gyermekek vallására vonatkozó meg
egyezést mutattak fel s a hat megegyezés közül
csak egyetlenegy szolgált a mi egyházunk ja
vára.
A reverzálisok okai felől elmélkedvén, az
okokat két csoportba kell osztanom: erkölcsi
okokra és gazdasági okokra.
A gazdasági okok a mai nehéz anyagi kö
rülmények közt általában nagyobb jelentőséggel
bírnak, mégis az esetek megfigyeléséből az a
véleményem alakult ki, hogy ezek a gazda
sági okok csak elvétve mutatkoznak döntőeknek.
Tudok ugyan több olyan esetet, melyben
a protestáns fél egy előnyös házasság kedvéért
tett készséggel elegei a reverzális kiállítását célzó
kívánságnak, de viszont, tán még számosabb
olyan esetről is kellett tudomást vennem, ahol
a reverzálist adó protestáns fél volt az anyagi
lag erősebb fél.
Az is tény, hogy mi nem is kívánjuk,
nem is tudjuk földi javakkal jutalmazni azt
az egyént, aki egyházunk javára ad reverzálist,
vagy egyházunk kötelékébe lép be.
Ellenben, a túlsó oldalon tudnak jutal
mazni. Ott nemcsak több ingatlan és ingó va
gyon felett és igy kereseti források felett is bő
ven rendelkeznek, de hatalmas kezük idegen
területre is elér, sőt még az idegen, függetlennek
látszó téren is nagyobb befolyást bír gyako
rol ni, mint maga az a tényező, amelynek ve
zetése alatt az az illető intézmény áll.
A mi befolyásunk azonban oly csekély,
hogy számításba is alig jöhet.
A túlsó oldal úgy politikailag, mint gaz
daságilag hasonlíthatatlanul erősebb lévén, mi
a túlsó oldallal ezen a téren versenyre úgysem
kelhetünk. Máshol kell az alapot keresnünk,
amelyre támaszkodhatunk.
Fentebb adtam már kifejezési annak a
véleményemnek, hogy nagy részben és lénye
gében nem is anyagi körülményekre vezetendők vissza a reverzálisok indító okai. Követ
kezésképen erkölcsi okok után kell kutatnunk.
Ilyet beható szemlélődés után csakhamar lehet
is találni.
Csekélységem kizárólag a protestáns ön
tudat hiányában látja a reverzálisszolgállatásoknak okozóját.
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Aki nemcsak átérti , de át is érzi az evan
gélikus hit lényegét, azt képtelennek tartom
arra, hogy utódait is ne az evangélikus hit
igazságaira kívánja tanítani.
A protestáns öntudat hanyatlásának okaira
ezúttal részletesen nem terjeszthetem ki fejte
getésemet, de határozottan mutathatok rá arra,
hogy a protestáns öntudatot csak a protestántizmus lényegének, a protestántizmus szellemé
nek megfelelő és pedig lelkesítő ismertetése ut
ján lehet az ifjak leikébe belcnevelni. Ennek a
nevelésnek az előmozdítása, ennek a nevelés
nek a megkönnyítése céljából kell tehát min
dent elkövetnünk. Oda kell hatnunk, hogy ifjaink kizárólag protestáns intézetekben nyer
jék oktatásukat.
Sajnos, hogy e tekintetben nehézségekkel
keli számolnunk, mert protestáns intézet, ki
vált a Dunántúlon, kevés helyen áll a szülők
rendelkezésére. Azt hiszem azonban, hogy az
internátusok és konviktusok segítségével elvégre
ezt a kérdést is meg bírjuk oldani.
Nemcsak a lelkészeknek, tanítóknak és
egyéb egyházi alkalmazottaknak, hanem az egy
ház világi tisztviselőinek és mandatáriusainak
is kifejezetten és határozottan kell kötelessé
gükké tenni azt, hogy gyermekeiket
a szak
iskolák kivételével
csak evangélikus intéze
tekben neveltessék.
A lehetőség határai közt az egyházi szerve
zet kötelékén kívülálló híveinktől is meg kell
ezt kívánnunk. Továbbá vizsgálat tárgyává kell
tennünk azt, hogy a nem evangélikus intéze
tekben az evangélikus vallásoktatás megfelelő
kezekben van-e. Ha pedig a vizsgálatot telje
sítő közeg bármily mulasztást talál észlelni, a
nmlasztó vallásoktató ellen a fegyelmi eljárást
azonnal meg kell indítani s azt szigorúan kell
lefolytatni.
Saját tapasztalatomból vett példával tu
dom igazolni azt, hogy a hanyag vallásoktatás
nak egyházunkra nézve milyen szomorú kö
vetkezményei lehetnek.
Jelen voltam egy jó barátom fiának,
egy katonatisztnek az esküvőjén, ahol az apa,
bizalmasan közölte velem, hogy csak nagynehezen sikerült neki megakadályozni, hogy a
fiú katolikus vallásit menyasszonya, illetve szü
leinek nyomására reverzálist adjon. Ismerve
barátomat és családját, csodálkozásomat fejez
tem ki a dolog felett és mindjárt azt a kérdési
teltem fel barátomnak, hogy fia hol járt is
kolába. Barátom egy oly város katonai iskolá
ját is megnevezte, melyben én ismerős voltam
s véletlenül az akkor ott működött s természe
tesen a katonai iskolában a vallásoktatást ellátó
lelkészt is ismertem. Mindjárt eszembe jutott
az, hogy az illető lelkészt, mint állásától cgyizben elmozdított parochust nagy küzdelmek
árán bírta csak pártja a megválasztáshoz jut
tatni s pályájának vége csakhamar ismét az
lett, hogy második paróchiáját is ott kellett
súlyosabb természetű fegyelmi vétségek miatt
hagynia.
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Hogy is lehet az ily vallásoktatótól azt
Meddig van jogosultsága
várni, hogy növendékeit hitszilárdságra és erős
jellemre fogja nevelni.
valamely kormányzatnak ?
Tudnunk kell ugyan azt, hogy a mai köz
Az »Evangélikus levél« cimü időszaki értesítő
élet példaképen kevés hitszilárdságot és kevés
erős jellemet mutathat fel, de hát, - per as- február 1-éről keltezett száma többek után belemar
pera ad astra, — nem szabad elcsüggednünk, Sándy Gyula egyházi felügyelőbe is azért, mert »a
nem szabad megijednünk, meg kell kiizdenünk közelmúltban tartott presbiteri értekezleten olyan
minden veszéllyel, mert különben a magyar értelemben nyilatkozott, hogy működésűk nem
evangélikus egyház, de az egész magyar tár törvénytelen, mert erre állítólag felsőbb helyről (?)
jóváhagyást és biztatást kaptak.« Ehhez a nyilat
sadalom elbukik.
Miért ne legyen a mi egyházunk a/ az kozathoz a lap azt fűzi hozzá :
»Ennél kiáltóbb szegénységi bizonyítványt
erő, amely a mai hatalomtisztelő korszak if
még
nem állított ki magáról egyházi vezetőség,
júságát egy önálló, maga lábán járni tudó, bá
amely érzi azt, hogy már nem kellene helyén len
tor erkölcsű ifjúsággal fogja felváltani.
E cél eléréséhez persze mindenek előtt nie, beismeri azt, hogy már nem képviselője az
hivatása magaslatán álló, fáradhatatlan szor egyházközség alkotmányos többségének, hanem
galmú. ügybuzgó lelkészi karra van szükség. egy állítólag felülről vezetett, önkényes kormány
Mennyiben áll ilyen lelkészi kar egyházunk zat, amelynek egy óráig sem lehet létjogosultsága
nak rendelkezésére, ezt a kérdési itt nem ki- négy évszázados alkotmánnyal biró egyházunk
autonóm testületében.«
vánom tárgyalni.
Lássuk, mi igaz ebből a megrovási kalandból.
Hangoztatom azonban itt is azt a vélemé
A
kérdés
személyi vonatkozásaiból kivetköztetve
nyeméi. hogy e tekintetben sem a lelkészválaszlási eljárás újraszabályozásával szüntethetjük az, hogy meddig van jogosultsága egyházunkban a
meg a neláni bajokat, hanem a lelkészi pályára kormányzatnak?
A felelet rá rendkívül egyszerű. A mi egyhá
készülő ifjaknak lelkiismeretes kiválogatásával.
Arra az ellenvetésre, hogy a szigora ki zunk négyszázados alkotmánya soha nem tartotta
választási eljárás lelkészhiányt fog előidézni, tisztviselőit »bizalmiaknak«. Még a papmarasztás
néhai boldogemlékezetü tanáromnak: Kerká- legvadabb idejében is egy esztendőt adott papjai
poly Károlynak szavaival felelek, aki azt tani- nak s csak az esztendő leteltével mondott fel nekik
lotta, hogy unagyobb baj az, hogy ha egy köz- s hasonlóan meghatározott időre választotta a
lüvatást rosszul látnak el, mint hogyha azt felügyelőket, gondnokokat, egyházfiakat stb. is.
a kiválási egyáltalán nem látják el.« Inkább A bizalom akkor nyilvánult meg velük szemben,
maradjon egy-egy lelkészi állás egyelőre betöl- amikor megválasztották őket. Azontúl hivatalos
lellenül, minthogy csak egy őrhelyet is mél- kodásuk a törvény keretei között és saját lelki
ismeretük jegyében folyt, atnig mandátumuk le
latlan egyén bitoroljon.
Ezután pedig a négy évtizeddel ezelőtt vi nem járt. Előbb csak akkor kergették el őket,
rágzott protestáns szellem visszavarázsolása amikor a rossz cselédnek is felmondás nélkül való
önmagától fogja a reverzálisok veszedelmét meg elcsapás jár.
Ma érvényes egyházjogunk a papokra nézve
szüntetni.
élethossziglan
való választást, a többiek hivatalos
A régi protestáns szellemnek visszavarázso
lása pedig már nemcsak a lelkészi karnak a kodására meghatározott időt szab meg.Ennél előbb
buzgóságán, hanem világi vezéreink és tiszt csak önkéntes lemondás, fegyelmi utón való elbo
csátás vagy elhalálozás után üresedik meg hiva
viselőink jellemerején fog múlni.
taluk.
Közben csak az a bizalom tartja, amely
Dr. Berzsenyi Jenő
állásukba ültette őket. Amig megbízatási idejük
le nem jár, nem függnek alkalmilag összeverődő
vagy szándékosan kialakult többségek bizalmi
nyilatkozataitól. De arra sincs szükségük, hogy
Első nap — mikor a titkos szürkület
a hívek itt-ott megnyilvánuló bizalmatlanságá
Hamuszin fátylat terjeszt a föld felett,
val szemben a felsőbb egyházi hatóságok biztatá
Kedvesem szemén látok egy könnycseppét,
sára hivatkozzanak. Az alsó és felső rétegek tet
S ajka rebegi: »Ugy félek itt veled.«
szésére vagy nem tetszésére való tekintet nélkül a
törvény értelmében az egyház javára tartoznak
Másnap
nap aranyozza az eget,
működni. Ahogy meggyőződésük diktálja, mulasz
Enyhe szellő űz egy bárányfelleget,
tásaikért felelősségre vonhatók, törvénytelenségeik
Kedvesem súgja: »Add ide kezed,
megtorolhatok, érdemeikért pedig annyi hála jár
Ne menj el Édes, úgy félek nélküled.«
nekik, mint Sándy Gyula felügyelőnknek: har
minchét évi szakadatlan ingyenes, önfeláldozó
Karniktié Bendl Vilma.
lelkes és buzgó működés után »nem lehet egy óráig
sem létjogosultsága-?, ha nem képviseli az E v a n 
Ha meghal a bölcs, nem kell hogy kívánja gélikus levél« többségének az álláspontját. . .
az eget.
Viszont hogyha az egyházi hatóságok jóváhagy
Miy élI is. azt az utat járta, mely belé vezet.
ják cselekedeteiket vagy biztatják őket, az nem
Angelus Silesius okvetlen tekintendő olyan kiáltó szegénységi bizo-
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nyitványnak, aminőt egyházi vezetőség még nem
állított ki magáról . . . Végre is el lehet olyan több
séget is képzelni, amely értetlenül vagy szándéko
san szembehelyezkedik az egyházi törvényekkel
vagy érdekekkel. Például megtagadja az adót,
vagy felesleges célokra utal ki pénzeket, stb.
Ezekben az esetekben az elnökségnek kötelessége
a törvénytelen határozatokat megakadályozni,
ha pedig a többséggel nem lehetne bírni, akkor a
határozatok megsemmisítésére a mégy évszázados«
alkotmánynak értelmében egyházi hatóságok jogo
sultak, amelyeknek egyházunk autonómiájában
is van valamelyes szerepük és hatáskörük.
Az »Evangélikus levél« ezeket a hatóságokat
negligálja. Hogy helyesen-e, az nem kérdés. Állás
pontja ebben is époly helytelen, mint másban.
Egyelőre azonban az is bizonyos, hogy felügyelőn
ket felesleges mohósággal igyekszik harminchét
évi egyházunkban eltöltött munkájáért kitolni.
Ennek az időszaki értesítőnek még csak három
száma jelent meg és máris igy itél elevenek és hol
tak felett. De azért szemét forgatva ájtatoskodja :
»Békét és szeretetet hirdetünk, rendet és jogot
akarunk! Ügyünk az evangélikus alkotmány
ügye!« Mi nem kívánjuk az;: »Evangélikus levék
önbizalmát megingatni. Higyje továbbra is, hogy
ez a béke, ez a szeretet, ez az egyházban el
töltött munka becsületes evangéliumi megbecsü
lése.
Csak azt ne higyje, hogy ez egyúttal alkot
mányiul gondolkozás is. A tisztségek bizalomtól
való függésének a deklarálása egész uj dolog egy
házunkban. Felénk ezt az újítást nem alkotmány. hűségnek, hanem az egyház mensevizálásának
hívják, amiből anarkizmus vagy bolsevizmus
következhet. Azért jó lesz vigyázni! Szirénhangok
fuvoláznak, békét és szeretetet hirdetnek, de a
szöveg és a melódia se vág össze, a hát mögé dugott
kéz pedig nem gitárt szorongat . . .
P. Sz.
A »Prol. Szemle* márciusi számában dr. Hacker
Ervin összefoglaló kimutatási közöl arról, hogy a
különböző felekezeteknek milyen nyereségei vagy
veszteségei vannak 1896—1927-ig az 1894. évi XXXlt
1-c alapján kötött megegyezésekből. Eszerint a
r. kath. egyház nyeresége í 6.178, a gör. kath.-é 334.
A többi íelekezetre nézve veszteségek jelentkeznek:
« reformátusok vesztesége 4329, a miénk 6415, gör
kel. 3695. unitárius 130, izraelita 1587, egyéb 34. E
szomorú statisztika igazolja cikkírónkat,' ki e kér
déssel foglalkozva, felhívja az illetékes tényezőket
egyházunk e nagy vérvesztesége okainak megszün
tetésére. Hogy e tekintetben a kellő buzgalommal
más eredményeket is el lehet érni, erősen hiszem. A
közelmúltban jártain egy vidéki városban, mely
püspöki székhely és a r. kath. egyháznak ősidők
-óta egy főerőssége; ev. egyházunk lélekszámú cse
kély Á lelkész megmutatta nekem a hívek törzskönyvét. melyben az tűnt fel. hogy a lapok többszínűek. Miután megmagyarázta nekem a lelkész,
hogy mi az egyes színek jelentése, örömmel ál
lapítottam meg, hogy alig néhány olyan .család van.
melyben a mi hívünk egyházunk rovására adott
reverzálist. ellenben azok száma igen tekintélyes,
akik egyházunk javára kötöttek megegyezést. Ami
ilyen nagyon nehéz helyen megvalósult, talán más,
kevésbé exponált helyen is lehetséges, ha a gyüle
kezel vezetője, az iskola és a presbitérium híven
teljesíti az egyház iránt e téren is kötelességét.

HÍREK
Istentiszteleti rend a budai evang. templomban
Március hó 15-én: d. e. 9 órakor ifi. istentiszt.: Hültl.

V* 12 órakor rádiós istentisztelet, tartja: I). Kapi
Béla, dunántúli ev. püspök. Énekel a férfikar.
Március hó Ki-án: 10 órakor német istentisztelet:
Mohr. h. lelkész.
•
11 órakor magyar islentiszt.: Virág J. s. lelkész.
.Március hó 23-án: d. e. 9 órakor ifj. istentiszt.: Gaál.
11 órakor magyar istentiszt.: Virág J. s. lelkész.
A böjti időszakban minden pénteken délután
(i órakor a templomban istentisztelet tartunk.
Kereszteltük: Gambik István vasesztergályos és
Szabó Julianna leányát: Gizellát.
Eskettük: Varga .Gyula mérnököt Károlyi Juli
annával.
Temettük: özv. Nagy Károlynét, Epperlein Er
zsébetet, özv. Wiszkidenszky Gusztávnál, Busz Évát,
Kalkó Mihályt, Hrubecz Istvánt, özv. Henszelmann
Kálmánnét.
Kormányzónk tízéves jubileuma alkalmából bu
dai egyházunk is tartott hálaadó istentiszteletet már
cius 2-án. Glalz József és Mohr Henrik lelkészek
lelkesen emlékeztek meg a kormányzó áldásos mun
kájáról és úgy az ifjúság, mint a felnőtt gyüleke
zet őszinte szívvel imádkozott a hazáért és kor
mányzónkért.
Sántlia Károly síremlékére adakoztak: Háinos
Ilona (5.40, Xetzasek Irma 5.60. Boor László 2.50,
Vas Éva 1.02, Szalai Éva, Erényi Juliska. Gyenes
Piroska, Kodnál' Anna 1—1 pengőt, Horváth Sán
dor 85, Kovács Zoltán 50 fillért.
32. Levente cserkészeinknek mozgalmas telük
volt. Novemberben csapatünnepély, azután próbázások, ipari munka, kaszinózás. Kelenföldén az
uj otthont rendezték Ive az ottani link. Karácsony
kor bensőséges fogudalomtéleL Egy hétteWvésőbb
próba télitábor a hárshegyi Cserkészparkban. Az
után, amig hó volt. ródlizás, síelés. Tavasszal a
10. évük emlékét óhajtják megünnepelni Isten se
gítségével.
Az alag—dunakeszi ev. fiókegyház templomalapja javára március 9-én Bethlen Gábor em
lékünnepélyt rendezett, mely szépen sikerült. Budai
egyházunk hívei közül közreműködtek Mikus—Csák
István vezetésével a Lutherszövetség férfikara, dr.
Pro lile Vilmos egyetemi tanár, Sándy Tamás he
gedűművész és Marton István énekművész. A bu
daiakon kivid szerepelt még Lám Károly, ki Válvi
Nagy Géza: Bethlen Gáborról irt költeményét sza
valta el.
A xFLHL

Evangélikus Diakonissza Nőegylet

1930. év böjtjének hat vasárnapján »Mit munkái a
kereszt?« címmel evangélizáló összejöveteleket tart.
A sorozat pontjai a következők: Március 16-án Jiünbáriatra indít, március 23-án: Bocsánatot szerez,
március 30-án: Megvilágosit, április 6-án: Uj életre
serkent, április 13-án: Foglyul ejt. Az összejövetelek
az Egyetemes Evang. Egyház imatermében .(Buda
pest, VIII.. Üllői-ut 24. H. emelet, feljárat az ud
varból lesznek s minden alkalommal délután léi 5
órakor kezdődnek. Az összejöveteleken mindenkit
szeretettel lát az egyesület vezetősége.
A »Budai Evangélikus Levele szerkesztőbizott
sága március 9-én a Márvány-utcai kereskedelmi
iskola tornatermében kulturestélyl rendezett, me
lyen néhány — Gróf Endre, Würtzler Béla és Környey
Béla által előadott zeneszám közé iktatva dr. Var
sányi Mátyás tartott szabadelőadást a hazaszere
tetről. Kautezky-Larder Dezső szavalt, dr. Szaplonczay-Mihaloyics Miklósné pedig gitárkisérellel régi
magyar énekeket adott elő. A százötven főnyi kö
zönségei dr. Mohr Győző üdvözölte és az estét Bár
dos Lajosné rekesztelte be. A program kél fele
között harmincperces szünet volt, amelyben az
Evangélikus Levél javára eladott élelmicikkeket fo
gyasztották el a jelenvollak.
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Vitéz dr. Kendeh-Kirchknopl Gusztáv, kerülői i
lelkész, oki theol. tanár, az országos Lutherszövelsrg igazgatójának hirtelen halála március 9-én, alig
Néhány órára prédikációjának befejezése után, meg
rendítette nemcsak özvegyéi és négy árváját, hanem
fővárosunk és egyházkerületünk egész Közönségéi.
Temetésén löbbezőr személy vett reszt és rótta te
kegyeletének és tiszteletének adóját a közkedvelt
lelkes igehirdető elöli. Legyen áldott emléke! Hát
ramaradott családját ajánljuk a gondviselő Isten
atyai kegyelmébe!
Kgyháztanácsunk március 12-én ülést tarlóit,
melyen elhatározta.- hogy a március 22-re kitűzött

közgyűlést később tartjuk meg.
Lullieriseher Wellkonvcnt 1929. Az 192!). évi
kopenhágai luth. világkonvent választmánya kiadta
emlékiratát a junius 26-től julius l-ig folyt tanács
kozásokról. A mű terjedelme 216 oldal. ízléses váSZónköléshen ára 12 márka. .Megjelent Leipzigbcn
Dörl'fling és Frankénál. Sokan szerettünk volna
részi venni a kopenhágai II. luth. világkongreszsztison. de közismert szegénységünk miatt, csak
az egyházi la|)ok közlései nyomán kísérhettük a
koméul tanácskozásait figyelemmel. E díszes emlékirat módot ad nekünk arra. hogy mintegy új
ból átéljük mindazt .a szépet és felemelőt, ami
KopcRbágában a világ evangélikusainak legelső kép
viselői körében elhangzott és gyönyörködjünk ab
ban a szellemi gazdagságban, mely világszerte ev.
egyházunkban található. A kötetben 67 különböző
szónok neve van megörökítve, kik a konventen szere
pellek. köztük t). br. Hadván,szky Albert és D. Proliié
Károly is. A műben a következő nagyobbszabásu
igen érdekes tanulmányok és előadások teljes szö
vege található. Luther jelentősége Rszakeurópára
nézve I) Süderblom Xátáll érsektől. Luther ká
téja. keletkezése és jelentősége. I) Hcu tanár. Ame
rika. Az. egyház hite és hitvallása Marburg és
Augshurg megvilágításában D Elért Erlangen. Mit
hozott a liüheranizmus a keresztvénségnek V Dr.
Sladener, norvég püspök, Slránguás. Milyen érte
lemben kelt egyházunk belső megújhodásáért küzilenünk1 I). iTimels. szászországi püspök KereszIvénség és a világ viszonya lutheri felfogás szerint,
ti. M. Bruce, egyet, tanár, Amerika. Az ev. egyház
és a társadalom válsága. I. Maroni esperes, Oslo.
Hogyan mozdítható elő a lutheri egyházak belső
kapcsolata? A. Th. Jörgensen, Ropenhága. A diasporával kapcsolatos kérdésekről D. Elmer Erlangen,
a luth. misszió főkérdéseiről D. Knubel, Amerika,
tartott előadást Közli a könyv I). Morehóad el
nök beszámolóját a végrehajtó bizottság munká
járól. végül |ledig a konvent határozatait. Az egyes
előadásokhoz, történt felszólalások is kivonatosan kö
zölve vannak Ezt a könyvet értékes tartalmánál
fogva melegen ajánljuk németül olvasó barátaink
nak megszerzésre. Korunk a nagy egységretörekvés. ,i tömegmozgalmak kora. Ha már nem vehe
tünk részt sokan személyesen e felemelő hatása
világtalálkozásokon. ismerkedjünk meg legalább
könyvek utján a vezető szellemek gondolataival.
Mikor volt és hogyan történt Quirinius idejében
az adéösszeirás? A szenlirásmagyarázók és törté
nészek között sokat vitatott kérdés az. hogy mikor
történi az az adóösszeirás, amelyet Lukács evan
géliuma 2. része első versében említ. Sokan iellűnően nehézkesnek, valósággal lehetetlennek tart
ják azt a rendelkezési, hogy az adóösszeirás cél
jából mindenkinek szülőföldére kellett mennie s
mivel ezenfelül Josephus adatai szerint Quirinius
helyhatósága idejének a kezdetét is a Krisztus szü
letése ulán való hetedik esztendőre kell tenni, té
vedésnek minősítették Lukácsnak az adóösszeirásra
vonatkozó adatát, IV. Lodiler Imssumi holland lelIfsz egy most megjelent dDíc Schcifzűrig des Quiriniiis bei Flavius joscp.hus« c. Dőrffling és Franké
lei|izigi kiadócég kiadásában megjelent müvében
91) o. Ara 1 márka) kél oldalról is igazolja Lukács
evangélista adatát. Elsőbb is azt mutatja ki, hogy
' r.cm l.ukács, hanem Josephus Flavius tévedett s hogy
az az általános vélemény a helytelen, amely Qui
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rinius helytartóságának az idejére teszi a zsidóországi adóösszeirást. Egyiptomi adatokból nyil
vánvaló. hogy Egyiptomban a rómaiak tizennegyévenként készítettek uj adókatasztereket. A Kr. u.
20., 34. és IS. évek összeírásaiból Írott dokumen
tumok is maradtak. Ha visszafelé számítjuk a tizennégyéves periódusokat, akkor nem lehetetlen,
hogy Kr. e. 8-ban és Kr. u. 6-bau is volt ilyen
adóösszeirás. Bár az kérdés, hogy az adóösszeirás
ideje Egyiptomban és Palesztinában összeesett-e,
mivel arra adatunk van. hogy Ileródes uralko
dása utolsó idejében a rómaiak kedvéért összeiratta népét.
nyilvánvaló, hogy Lukács adata
helytáll. Időbelileg és abban a vonatkozásban is.
hogy mindenki a szülőhelyén, a nők férjük szár
mazása helyén iratkoztak be. A tudós, komoly
készültséggel Írott munkának ezek a megállapítá
sai megérdemlik azt, hogy szélesebb körben tu
domást vegyenek róluk.
—sz.
Orvosi Íiír. Dr. Máthé Lajos fogorvos, protestáns
egyháztag, IV., Királyi Pál-u ' 20. sz. alatt (Kálvin-tér
sarkán) fogorvosi rendelőjében olvasóinkat jelen
tős kedvezményben részesíti. Rendelés 10—1 és I (i
óráig.
Alit tudunk Jézusról? Ha ma valaki számot
akar adatni magának arról, hogy Jézusról mit
beszélnek a legrégibb és leghívebb források, s hogy
ezek milyen viszonyban állnak egymással, az áthatolhatatlan útvesztőbe téved. Ennek az útvesztő
nek a neve: szinoptikus és jánosi kérdés. Valamennyi
róla szóló könyv arról nevezetes, hogy nevek és
megoldási lehetőségek százait halmozza egymásra.
Egyik megoldás a másikat üti ágyon. A bonyolul
tabbak meg arról nevezetesek, hogy azok se' igen
vannak tisztában azzal, hogy merre tartanak és'
hova lyukadnak ki, akik mások vezetésére vállal
koznak Ilyenformán ez az egész irodalom eleve
alkalmatlan arra, hogy laikusokat tájékoztasson, s
hogy nem teológusoknak Jézus élete forrásairól,
tiszta képet adjon Néha egy-egy bátrabb teológus
alérzi ennek a mindig másokra, levegőbe való épí
tési módszernek a nyomorúságát és nagy elhatá
rozással félretolja azt a sok könyvet, ami közé,
forrásai és Jézusa közé tolakszik és megpróbálkozik
azzal, hog\ a tudományos hagyomány által el
nem homályositott és íelismerhetetlenné nem tett
képet nyújtson a kérdésekről. Ilyesmit cselekedett
közel száz éve Strauss Dávid Frigyes s ezzel kel
lői! nagy feltűnést Wellhausen is századunk első
évtizedében, mikor sorra megjelentek evangélium
kommentáréi, amelyekben jóformán semmit sem
regisztrált más tudósok kutatásaiból, hanem a maga
lübán járt. a maga szemével nézeti, a maga eszé
vel gondolkodott. Meg is látott sok, olyan dolgot,
amikre a céhbeliek nem is gondoltak s olyan mély
medret vájt az uj testamentum i kutatás terén, liogv
a kutatás irányát egészen beleterelte. Wellhausenéhez hasonló eltökéltséggel és módszerrel fog hozzá
Jézus élete forrásainak a kibogozásához Paul Thielncher is »Unser Wissen nm. Jesusac (Ein neuér
Weg dér Quellenuntersuchung) c. munkájában, (Leöpold Klotz Verlag, Golha 1930.) amelyből egy
előre csak a négy evangéliumról szóló első kötet
jelent meg 442 I. Ara 12 markai. Az tűnik, fel
benne, hogy semmi tekintettel nincs az eddigi iro
dalomra, illetve hogy az eddigi kutatások útvesz
tőibe nem téved és olvasóit sem viszi bele. A szö
vegeket és a Tényeket beszélteti. Valósággal a sze
münk láttára állapítja meg, hogy Márk evangé
liumában a hagyomány három rétege nyert fel
jegyzést, János evangéliuma két műnek az egyesi
lése, Máté és Lukács evangéliumai pedig Márk
nyomán beszélik el Jézus éleiét. Eredményei nagyon
eltérnek az átlag teológus-felfogástól. Mivel azon
ban valamennyi okoskodását a szemünk előtt végzi
s lépésről-lépésre beavat érvelésébe, gondolkozni ja
nit és arra vezet, hogy a saját szemünkkel lássunk
ezekben a nehéz kérdésekben. A szinoptikus kér
dés legbonyolultabb problémáit úgy bogozza ki,
hogy azok megoldása teljesen evidens és hogy
irtaiban a teológia útvesztőibe, formanyelvébe és
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hagyományaiba be nem avatottak is követhetik.
Ha nem is ad végleges megoldásokat, a mód ahogy
dolgozik mintaszerű és követésre méltó. Annyit
mindenesetre elér vele, hogy ezekről a nehéz kér
désekről élvezhető és minden pontján ellenőrizhető
könyvet irt. amelynek a második kötetét is feszült
érdeklődéssel várjuk
—sz.
Luther .Marion imádsága* könyve. Luther Már
ton irodalmi müvei közül az 1529-ben megjeleni
»Ein Bet büchlin mit egm Calender und Passiónál
hübsch zugerichtx c. müvét a kasseíi Bárenreiter
Verlag sikerült facsimile kiadásban tette hozzáfér
hetővé. Ez a kis munka több szempontból igen érde
kes. Van benne naptár, csízió, benne van a káté egész
anyaga, a Passionalban bibliai mondásokból készült
összeállításban benne van az egész üdvtörténet és
Jézus egész élete. A Passiónál bibliai mondá
sait ötven fametszet illusztrálja: nagy perspektívája
mondások s ugyanazokat illusztráló képek együtt
adnak képet az egész történeti folyamatról. Csak
a címét fedő imádság akad kevés benne. Ez mu
latja azt, hogy Luther ebben a korban inkább az
értelemre akart hatni és nagyobb súlyt helyezett
arra, hogy oktassa a népet, mintsem, hogy imaéletük
zsinórmértékéül szolgáló imádságokkal szolgált
volna. Ma ilyen imádságoskönyv« elképzelhetet
len volna. Egyéni élő hit tekintetében kiszikkadt
nak és eísorvadtnák mondható korunkban ki me
részkedik arra, hogy könyv nélkül istene élé bo
ruljon és szive teljességéből buzogja ki előtte ér
zéseit?: ... Ma vezérfonál, segítség, előírás kél! az
íuládkozashoz ... Aki imakönyvéi otthon 'felejti, ta
lán már nem is találja meg önmagában az imádság
élő hitből buzgó forrását és nem is tud imád
kozni?! ... Lelki életünk ily irányban váló elsor
vasztásához sok mai lelki vezető is hozzájárul.
aki nem a prédikációban, nem hívei élő hitének fel
keltésében és személges érzéseik naggkorusitásáihan
látffl hivatását, hanem azt hiszi, hogy azzal alkot
nagyot, ha minden lehető és lehetetlen alkalomra
imádságot tartalmazó imádságoskönyvet ir. Luther
1529-ben, négyszáz évvel ezelőtt ezt egészen más
képen csinálta. Imádságos könyvében is oktatott,
tanított, beszédeket, oktatásokat közölt, hogy ezek
kel megtöltse olvasói lelkét. Hittől túláradó lelkűk
ből azután ösztönösen fakadt az imádság. A maguk
érzéseit a maguk szavával öntötték ki mennyei aty
juk elé. Az imádkoztatásnak ez a mai szemszög
ből talán különös formája és iskolája teszi Lut
her 1529-ből való imádságos könyvét feltűnővé s
talán gondolatokatkeltővé is. A hasonmás kiadás
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